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บทที่ 6 

อีเทอร์เน็ต (Ethernet) 

อีเธอร์เน็ต 

 “อีเธอร์เน็ต (Ethernet)” เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายท่ีเป็นฐานหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมด 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีเครือขา่ยแบบท้องถ่ินซึง่เป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุ อีเธอร์เน็ตมีอายกุว่า 30 ปีแล้ว และได้

มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นการยากท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีใหม่มาแทนท่ีได้ เทคโนโลยีนีไ้ด้

ถกูพฒันาและปรับปรุง ภายใต้ความดแูลและรับผิดชอบของสถาบนั IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineer) 

 
รูปท่ี 6.1 เครือขา่ยอีเธอร์เน็ต 

ประวตัิอีเธอร์เน็ต 

 ในปี ค.ศ. 1973 บ็อบ เม็ทคาลเฟ (Bob Metcalfe) ได้คิดค้นระบบอีเธอร์เน็ตในการรับส่งข้อมลูระหว่าง

คอมพิวเตอร์ และสามารถส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองพิมพ์ได้ หลังจากนัน้อีเธอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาต่อท่ี PARC 

(Palo Alto Research Center) ซึง่เป็นศนูย์วิจยัของบริษัท ซีรอกซ์ (Xerox) จากรูปเป็นโครงสร้างของอีเธอร์

เน็ตท่ีเม็ทคาลเฟออกแบบไว้ ซึ่งในรูปคอมพิวเตอ ร์จะเช่ือมกันเป็นเครือข่าย โดยใช้ทรานซีฟเวอร์ 

(Transceiver) และแชร์สายสญัญาณส าหรับการรับสง่ข้อมลู 
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รูปท่ี 6.2 โครงสร้างของอีเธอร์เน็ต ซึง่ออกแบบโดยเม็ทคาลเฟ ในปี ค.ศ. 1973 

ท่ีมา : http://www.digibarn.com/collections/diagrams/ethernet/ethernet.gif 

 จุดประสงค์ของการสร้างอีเธอร์เน็ตในตอนแรกนัน้ เพ่ือให้นกัวิจยัสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้เท่านัน้ 

ไมใ่ชก่ารพฒันาเทคโนโลยีใหม ่ในสมยัแรกจะใช้สายโคแอ็กซ์แบบหนา (Thick Coax) เป็นสายสญัญาณใน

การเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์เหลา่นัน้ ในตอนนัน้อีเธอร์เน็ตถือเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าทึ่งมากในการใช้คอมพิวเตอร์

สมยันัน้ เพราะคอมพิวเตอร์สว่นใหญ่จะเป็นเคร่ืองเมนเฟรมท่ีมีราคาแพงมาก มีน้อยคนท่ีสามารถซือ้ระบบ

เมนเฟรมมาใช้ และส่วนใหญ่จะไม่รู้จกัการใช้เมนเฟรม แต่การพฒันาอีเธอร์เน็ตท าให้การใช้คอมพิวเตอร์

แพร่หลายมากขึน้ 

 ในช่วงแรกนัน้อีเธอร์เน็ตเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัทซีร็อกซ์บริษัทเดียวเท่านัน้ ต่อมามาตรฐานอีเธอร์เน็ตท่ี

ความเร็ว 10Mbps ได้ประกาศใช้เม่ือปี 1980โดยความร่วมมือของ 3 บริษัทคือ DEC-Intel- Xerox หรือ

เรียกสัน้ๆ วา่ “DIX” และในขณะเดียวกนั IEEE ก็ได้พฒันามาตรฐานอีเธอร์เน็ต เช่นกนัคือ มาตรฐาน IEEE 

802.3 ซึ่งได้พฒันามาจากมาตรฐานอีเธอร์เน็ตของ DIX อีกทีหนึ่ง มาตรฐานของ IEEE ถูกตีพิมพ์ครัง้แรก

ในปี 1985 และตอ่มา ISO (International Organization for Standardization) ก็ได้ยอมรับเอามาตรฐาน 

IEEE802.3 นีเ้ป็นมาตรฐานอีเธอร์เน็ตนานา ชาต ิท าให้บริษัทใดก็ได้สามารถผลิตอปุกรณ์อีเธอร์เน็ตโดยไม่

ต้องเสียลิขสิทธ์ิให้กับใครหลงัจากนัน้ท าให้การใช้งานอีเธอร์เน็ตแพร่ไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว จนกลายมา

เป็นเทคโนโลยีเครือขา่ยยอดนิยมในปัจจบุนั 
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สถาปัตยกรรม IEEE 802.3 อีเธอร์เน็ต 

 ในสมยัแรกค าว่า “อีเธอร์เน็ตกับ CSMA/CD” มกัจะหมายถึง ระบบเครือข่ายชนิดเดียวกันเน่ืองจากอี

เธอร์เน็ตจะใช้โปรโตคอล CSMA/CD ในการเข้าถึงส่ือกลางในการรับส่งข้อมลูแตปั่จจบุนัความหมายของอี

เธอร์เน็ตได้เปล่ียนไป เพราะได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยี เช่น อีเธอร์เน็ตความเร็วสงู (Fast Ethernet) ได้

พฒันาโปรโตคอลในชัน้กายภาพใหม ่และมีการปรับเปล่ียนกลไกในการเข้าใช้ส่ือกลางเล็กน้อย สิ่งท่ีส าคญั

ท่ีสุดคือ การเพิ่มการรับส่งข้อมูลแบบฟูลดแูพล็กซ์ (Full-Duplex) หรือการส่ือสารข้อมูลท่ีสามารถรับส่ง

ข้อมลูในเวลาเดียวกนั ซึง่การรับสง่ข้อมลูแบบนีจ้ะใช้สายคูเ่กลียวบิดหนึ่งคูใ่นการส่งข้อมลูและอีกหนึ่งคูใ่น

การรับข้อมลู เม่ือใช้เทคโนโลยีสวิตชิ่ง (Switching) ท าให้ก าจดัปัญหาในการเข้าใช้ส่ือกลางได้ เน่ืองจากไม่

จ าเป็นต้องแชร์ส่ือน าสัญญาณร่วมกัน อุปกรณ์เครือข่ายสามารถรับส่งข้อมูลได้ในอัตราท่ีสูงขึน้ ซึ่ง

ประสิทธิภาพของเครือข่ายจะถกูจ ากดัโดยสายสญัญาณท่ีใช้มากกว่า ดงันัน้ค าท่ีว่า “CDMA/CD” ก็จะใช้

แทนค าวา่อีเธอร์เน็ตไมไ่ด้อีกตอ่ไป 

 อีกค าหนึ่งคือ “บรอดแบนด์ (Broadband) กบัเบสแบนด์ (Baseband)” อีเธอร์เน็ตเกือบทกุประเภทจะ

เป็นแบบเบสแบนด์ มีบางประเภทท่ีเป็นบรอดแบนด์ เช่น 10Broad36 แตมี่การใช้เครือข่ายประเภทนีจ้ริง

น้อยมาก และช่วงหลังๆ แทบจะไม่มีมาตรฐานอีเธอร์เน็ตท่ีเป็นแบบบรอดแบนด์เลยเพราะฉะนัน้เม่ือ

กลา่วถึงอีเธอร์เน็ตมกัจะหมายถึง การสง่ข้อมลูแบบเบสแบนด์ 

 เพ่ือไมเ่ป็นการสบัสนกบัช่ือตา่งๆ เม่ือกลา่วถึงอีเธอร์เน็ตจะหมายถึงอีเธอร์เน็ตแบบดัง้เดิมท่ีมีความเร็วท่ี 

10 Mbps สว่นค าวา่ อีเธอร์เน็ตความเร็วสงู หรือฟาสต์อีเธอร์เน็ต (Fast Ethernet) จะหมายถึง อีเธอร์เน็ตท่ี

ความเร็ว 100 Mbps ส่วนกิกะบิตอีเธอร์เน็ต (Gigabit Ethernet) จะหมายถึง อีเธอร์เน็ตท่ีมีความเร็วท่ี 

1000 Mbps หรือ 1 Gbps และสดุท้าย เทนกิกะบิตอีเธอร์เน็ตนัน้จะหมายถึง อีเธอร์เน็ตท่ีความเร็ว 10  

Gbps หรือบางก็เรียกวา่ 10 GbE ก็ได้เชน่กนั 

 คณะชุดท างานของสถาบนั IEEE ได้ออกแบบอีเธอร์เน็ตโดยการแบ่งแยกหน้าท่ีหรือฟังก์ชนัของ LAN 

(Local Area Network) ออกเป็นสว่ยยอ่ยๆ หรือเลเยอร์ (Layer) ตามล าดบั 
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รูปท่ี 6.2 เปรียบเทียบระหวา่ง IEEE Ethernet และแบบอ้างอิง OSI 

ท่ีมา : http://www.scielo.br/img/fbpe/jbcos/v6n3/1878.gif 

ดาต้าลิงค์เลเยอร์ 

 IEEE ได้แบ่งชัน้เช่ือมโยงข้อมูลหรือดาต้าลิงค์เลเยอร์ (Data Link Layer) ออกเป็น 2เลเยอร์ย่อยคือ 

LLC(Logical Link Control) และ MAC(Media Access Control) ทัง้สองเลเยอร์ย่อยนีถื้อได้ว่าเป็นหวัใจ

ของอีเธอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นเลเยอร์ท่ีสร้างเฟรมข้อมลูท่ีอยู่ (Addressing) และเป็นชัน้ท่ีท าให้ข้อมลูส่งถึง

ปลายทางอย่างถูกต้อง และในสองเลเยอร์นีรั้บผิดชอบเก่ียวกับกลไกการตรวจ สอบข้อผิดพลาดท่ีอาจ

เกิดขึน้ระหว่างการรับส่งข้อมูล และถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ก็จะเตรียมการส่งข้อมูลใหม่ โดยสรุปก็คือ 

เป็นเลเยอร์ท่ีควบคมุการรับส่งข้อมูล ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เลเยอร์ท่ีส่งข้อมูลจริงๆ ก็ตามเลเยอร์ท่ีรับส่ งข้อมูล

จริงๆ ก็คือ ฟิสิคอลเลเยอร์ (Physical Layer) นัน่เอง 

Logical Link Control 

 LLC (Logical Link Control) เป็นเลเยอร์ย่อยท่ีอยู่ด้านบนของดาต้าลิงค์เลเยอร์ ซึ่งจะให้บริการ กับ

โปรโตคอลของเลเยอร์บน ในการเข้าใช้ส่ือกลางหรือสายสญัญาณในการรับส่งข้อมูลตามมาตรฐาน IEEE 

802 แล้วจะอนญุาตให้สถาปัตยกรรมของ LAN ท่ีตา่งกนัสามารถท างานร่วมกนัได้กล่าวคือโปรโตคอลเล

เยอร์บนไมจ่ าเป็นต้องทราบวา่ฟิสิคอลเลเยอร์ใช้สายสญัญาณประเภทใดในการรับส่งข้อมลูเพราะ LLC จะ

รับผิดชอบแทนการปรับเฟรมข้อมลูให้สามารถส่งไปได้ในสายสญัญาณประเภทนัน้ๆ LLC เป็นเลเยอร์ท่ี

แยกชัน้เครือข่าย (Network Layer) ออกจากการเปล่ียนแปลงบ่อยๆ ของสถาปัตยกรรมของ LAN         



 

 
132 

อีเทอร์เน็ต (Ethernet)                                                                                                                นายสมุินท์  พลพิทกัษ์ 

โดยโปรโตคอลของเลเยอร์สูงกว่าไม่เป็นจ าเป็นต้องสนใจว่าแพ็กเก็ตจะส่งผ่านเครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ต     

โทเคนริงหรือ ATM และไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าการส่งผ่านข้อมูลในชัน้กายภาพจะใช้การรับส่งข้อมูลแบบใด  

โดยชัน้ LLC จะจดัการเร่ืองเหลา่นีใ้ห้ทัง้หมด 

Media Access Control 

 MAC (Media Access Control) เป็นเลเยอร์ย่อยท่ีอาศยัด้านล่างสดุของดาต้าลิงค์เลเยอร์ซึ่งจะท า

หน้าท่ีเช่ือมตอ่กับฟิสิคอลเลเยอร์ และรับผิดชอบในการรับส่งข้อมลูให้ส าเร็จและถกูต้องโดยจะแบง่หน้าท่ี

ออกเป็นสองสว่นคือ การสง่ข้อมลูและการรับข้อมลู 

 MAC จะท าหน้าท่ีหอ่หุ้มข้อมลูท่ีส่งผ่านจากชัน้ LLC และท าให้อยู่ในรูปของเฟรมข้อมลูซึ่งเฟรมข้อมลูนี ้

จะประกอบด้วยท่ีอยู ่(Addresses) และข้อมลูตา่งๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งข้อมูลให้ถึงปลายทาง ชัน้ MAC 

ยงัรับผิดชอบในการสร้างกลไกส าหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมลูในเฟรมนัน้ๆ ในระหว่างการรับส่ง

เฟรมด้วย นอกจากนี ้MAC ยงัต้องตรวจสอบชัน้กายภาพวา่ชอ่งสญัญาณพร้อมส าหรับการส่งข้อมลูหรือไม ่

ถ้าพร้อมเฟรมก็จะถกูสง่ตอ่ไปยงัชัน้กายภาพ เพ่ือสง่ไปตามสายสญัญาณตอ่ไป แตถ้่ายงัไม่พร้อมชัน้ MAC 

ก็จะรอจนกวา่จะวา่งแล้วคอ่ยสง่ข้อมลู 

 หน้าท่ีสดุท้ายของชัน้ MAC คือ การตรวจสอบสถานภาพของเฟรมท่ีก าลงัส่งว่ามีการชนกนัของข้อมูล

เกิดขึน้หรือไม่ ถ้าหากมีการชนกันเกิดขึน้ก็หยดุการส่งข้อมลู และเข้าสู่กลไกการรอด้วยช่วงเวลาท่ีเป็นเลข

สุม่ เพื่อสง่ข้อมลูใหมอี่กครัง้ ซึง่จะท าเชน่นีไ้ปเร่ือยๆ จนกวา่จะส่งข้อมลูได้ส าเร็จ กระบวนการส่งข้อมลูท่ีว่า

นีเ้ป็นทัง้ข้อดีและข้อเสียของอีเธอร์เน็ต ข้อดีคือ เป็นการรับรองให้โปรโตคอลชัน้ท่ีอยู่เหนือกว่ามั่นใจว่า

ข้อมูลจะถกูส่งไปถึงปลายทางอย่างแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันข้อเสียก็คือ การส่งข้อมูลอาจใช้เวลานาน

มากถ้ามีการใช้เครือขา่ย 

ฟอร์แมตเฟรมข้อมูล 

 ข้อมลูท่ีอยู่ในเลเยอร์ท่ีสองนัน้จะจดัในรูปแบบของเฟรม ซึ่งตามมาตรฐาน IEEE 802.3 แล้วฟอร์แมต

ของเฟรมแสดงในรูปท่ี 6.3 โดยรูปดงักล่าวตวัเลขท่ีแสดงข้างบนเป็นจ านวนไบต์ของฟิลด์นัน้ๆ 
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รูปท่ี 6.3 ฟอร์แมตของอีเธอร์เน็ตเฟรม 

ท่ีมา : http://www3.rad.co.il/networks/1997/nettut/ethernet_frame_format.gif 

 รายละเอียดของฟิลด์ตา่งๆ ของเฟรมอีเธอร์เน็ตท่ีแสดงในรูปด้านบน มีดงันี ้

 Preamble : เป็นฟิลด์ท่ีมีบิตสลบักนัระหว่าง 1 กบั 0 ซึ่งเป็นสญัญาณบอกสถานีฝ่ายรับว่าก าลงัมี

ข้อมลูสง่มา ฟิลด์นีมี้ความยาว 8 ไบต์ โดยรวมเอาไบต์ของ SOF เข้าด้วย 

 SOF (Start-of-Frame) : เป็นไบต์สดุท้ายของพรีแอมเบิล ซึ่งไบต์นีจ้ะแตกตา่งจากไบต์อ่ืนๆ คือ 2 

บติสดุท้ายจะเป็นเลข 1ทัง้คู ่เพ่ือเป็นสญัญาณส าหรับบอกจดุเร่ิมต้นของเฟรมจริงๆ 

 Destination/Source Address : หมายเลขหรือท่ีอยู่ของสถานีปลายทางและต้นทางซึ่งมีความยาว 

48 บิตส่วนใหญ่จะเรียกว่า “แมคแอดเดรส (MAC Address)” การก าหนดหมายเลขนีค้วบคมุโดย 

IEEE ซึ่งมีเกณฑ์คือ 24 บิตแรกเป็นหมายเลขท่ีก าหนดให้กับบริษัทผู้ ผลิต NIC (Network 

Interface Card) และบริษัทนัน้จะเป็นคนก าหนดอีก 24 บิตท่ีเหลือ การท างานเช่นนีเ้พ่ือให้แน่ใจ

วา่ในเครือขา่ยหนึง่ๆ จะไมมี่หมายเลขนีซ้ า้กนั 

 Type/Length : เป็นฟิลด์ท่ีบอกประเภทของโปรโตคอลของเลเยอร์ท่ีอยู่เหนือกว่า เช่น IP, IPX, 

IPv6, ARP, AppleTalk เป็นต้น 

 Data : ส่วนนีจ้ะเป็นฟิลด์ท่ีเก็บข้อมูล ซึ่งความยาวอย่างน้อยต้องไม่ต ่ากว่า 46 ไบต์ ถ้าต ่ากว่า นี ้

จะต้องมีฟิลด์เสริม (Padding) เพ่ือให้ข้อมลูมีขนาดอยา่งน้อย 46 ไบต์ เหตท่ีุต้องก าหนดความยาว

ขัน้ต ่านีก็้เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจเช็คการชนกันของข้อมูล (Collision) ในระหว่างการรับส่งข้อมูล 

สว่นความยาวสงูสดุคือ 1, 500 ไบต์ 

 FCS(Frame Check Sequence) : ฟิลด์นีมี้ความยาว 4 ไบต์ ซึ่งเป็นโค้ดส าหรับตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดแบบ CRC (Cyclic Redundancy Check) ของข้อมลูในเฟรม 
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โปรโตคอล CSMA/CD 

 อีเธอร์เน็ตตัง้อยู่บนมาตรฐานการส่งข้อมูลหรือโปรโตคอล CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection) ซึ่งเป็นโปรโตคอลท่ีรับส่งข้อมูลแบบฮาล์ฟดเูพล็กซ์ (Half-Duplex) 

โปรโตคอลนีใ้ช้ส าหรับการเข้าใช้ส่ือกลางท่ีแชร์กันในการส่งสัญญาณระหว่างโหนดในเครือข่าย ซึ่งมี

ขัน้ตอนดงันี ้เม่ือโหนดใดๆ ต้องการท่ีจะส่งข้อมลูจะต้องคอยฟังก่อน  (Carrier Sense) ว่ามีโหนดอ่ืนก าลงั

ส่งข้อมลูอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้รอจนกว่าโหนดนัน้ส่งข้อมูลเสร็จก่อน แล้วคอ่ยเร่ิมส่งข้อมลูและในขณะท่ีก าลงั

สง่ข้อมลูอยูน่ัน้ต้องตรวจสอบวา่มีการชนกนัของข้อมลูเกิดขึน้หรือไม่ (Collision Detection) ถ้ามีการชนกนั

ของข้อมลูเกิดขึน้ให้หยดุสง่ข้อมลูทนัที แล้วคอ่ยเร่ิมกระบวนการสง่ข้อมลูใหมอี่กครัง้ 

 เน่ืองจากแตล่ะโหนดใช้ส่ือกลางร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า “บสั (Bus)” ฉนัน้จึงมีโหนดท่ีส่งข้อมลูได้แค่โหนด

เดียวในขณะใดขณะหนึง่ การชนกนัของข้อมลูก็มีโอกาสเกิดขึน้ เน่ืองจากการท่ีมีโหนดมากกว่าหนึ่งโหนดท่ี

ส่งข้อมูลไปบนส่ือกลางในเวลาเดียวกัน ผลท่ีได้คือข้อมูลก็จะกลายเป็นขยะหรืออ่านไม่ได้ทันที เม่ือมี

จ านวนโหนดเพิ่มมากขึน้ความนา่จะเป็นท่ีข้อมลูจะชนกนัก็เพิ่มขึน้ตามล าดบั 

 การชนกันของข้อมูลเป็นเร่ืองธรรมดาของเครือข่ายอีเธอร์เน็ต แต่ถ้าเกิดขึน้บ่อยเกินไปอาจท าให้

เครือขา่ยช้าหรือใช้การไม่ได้เลย เม่ือแบนด์วิธหรืออตัราการส่งข้อมลูของเครือข่ายถกูใช้มากกว่า 50% การ

ชนกนัของข้อมลูก็เร่ิมท่ีจะก่อให้เกิดความคบัคัง่ (Congestion) ในเครือข่าย ผลก็คือการพิมพ์เอกสารอาจ

ใช้เวลามากขึน้ หรือการถ่ายโอนไฟล์จะช้าลง ถ้ามีการใช้มากกว่า 60% เครือข่ายจะช้าลงอย่างเห็นได้ชดั 

หรืออาจท าให้เครือขา่ยใช้การไมไ่ด้เลย 

ค่าดีเลย์ (Round-Trip Delay) 

 การชนกนัของข้อมลู (Collision)ในเครือข่ายอีเธอร์เน็ตนัน้เป็นเร่ืองธรรมดา แตร่ะบบ  MAC มีกลไกใน

การตรวจสอบเช็คว่ามีการชนกนัของข้อมลู (Collision Detection) เกิดขึน้หรือไม่เพ่ือให้การตรวจเช็คว่ามี

การชนกนัของข้อมลูเป็นไปได้ แตล่ะสถานีต้องสามารถโต้ตอบกันได้ภายในเวลาท่ีจ ากดั คา่ดีเลย์ (Delay 

Time) คือเวลาในการเดนิทางไปกลบัของสญัญาณ (Round-TripTime) ระหวา่งสถานีสง่และสถานีรับ 

 มาตรฐานอีเธอร์เน็ตก าหนดให้มีคา่ความล่าช้าของสญัญาณ หรือดีเลย์ได้ไม่เกิน 51.2  us (106วินาที) 

ส าหรับอีเธอร์เน็ตท่ีความเร็ว 10 Mbps และ 51.2 us ส าหรับอีเธอร์เน็ตท่ีความเร็ว 100Mbps          
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อปุกรณ์เครือข่ายอีเธอร์เน็ตทกุชนิด รวมทัง้สายสญัญาณจะมีค่าดีเลย์ท่ีแตกต่างกันไป ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ี

ต้องค านวณคา่ดีเลย์ของเครือขา่ยก่อนท่ีจะติดตัง้ ไม่เช่นนัน้ถ้าหากคา่ดีเลย์ของเครือข่ายมีคา่มากกว่าคา่ท่ี

ก าหนดไว้ก็อาจท าให้การสง่ข้อมลูล้มเหลว หรือเกิดข้อผิดพลาดขึน้ได้ 

คอลลิชันโดเมน (Collision Domain) 

 หลักการท่ีส าคญัอย่างหนึ่งส าหรับการออกแบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ต คือ คอลลิชันโดเมน  (Collision 

Domain) ซึง่หมายถึง สว่นของเครือขา่ยท่ีแชร์ชอ่งสญัญาณ ในการรับส่งข้อมลูเดียวกนัส่วนของเครือข่ายนี ้

อาจประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สายสญัญาณ และรีพีตเตอร์ เป็นต้น ในคอลลิชนัโดเมนเดียวกนัถ้ามีอย่าง

น้อยสองโหนดส่งสัญญาณในเวลาเดียวกันก็จะเกิดการชนกันของข้อมูลขึน้ส่วนค าว่า “เซ็กเมนต์ 

(Segment)” จะหมายถึงส่วนของเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกันโดยใช้สายสัญญาณเดียวกัน เช่น กลุ่มของ

คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่กันด้วยสายโคแอ็กซ์ ซึ่งเซ็กเมนต์นัน้จะไม่รวมเอารีพีตเตอร์ เข้าไปด้วย ในคอลลิชนั

โดเมนหนึง่ๆ อาจประกอบด้วยหลายซ็กเมนต์ท่ีเช่ือมตอ่กนัด้วยรีพีตเตอร์หรือฮบั 

 รีพีตเตอร์หรือฮับเป็นอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตท่ีท างานในระดับฟิสิคอลเลเยอร์ ซึ่งหน้าท่ีหลักก็คือ ทวน

สัญญาณท่ีได้รับจากพอร์ตหนึ่งไปยังพอร์ตท่ีเหลือ ส่วนสวิตซ์นัน้จะท างานในดาต้าลิงค์เลเยอร์ ซึ่งจะ

ตรวจสอบหมายเลข MAC หรือท่ีอยูใ่นเลเยอร์ท่ี 2 ก่อนจะสง่ตอ่สญัญาณไปยงัพอร์ตปลายทางเทา่นัน้ 

 ตามรูปแสดงการแยกคอลลิชันโดเมนโดยใช้สวิตซ์ เครือข่ายจะถูกแบ่งออกเป็น  2 คอลลิชันโดเมน 

เน่ืองจากสวิตซ์จะไม่ส่งตอ่สญัญาณจากเซ็กเมนต์หนึ่งไปยงัอีกเซ็กเมนต์หนึ่งสวิตซ์อาจมีหลายพอร์ต โดย

เม่ือสวิตซ์ได้รับเฟรมข้อมลูจากพอร์ตหนึง่ก็จะสง่เฟรมออกไปยงัพอร์ตหนึง่เทา่นัน้ 

 
รูปท่ี 6.4 คอลลิชัน่โดเมน 
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 เม่ือใช้สวิตชิ่งฮบัในการเช่ือมตอ่แตล่ะส่วนของเครือข่าย แตล่ะส่วนของเครือข่ายท่ีเช่ือมตอ่เข้ากบัพอร์ต

ของสวิตช์ก็จะมีส่วนคอลลิชนัโดเมนของตวัเอง ดงันัน้ เม่ือใดก็ตามท่ีมีการใช้สวิตช์ก็จะไม่มีการชนกนัของ

ข้อมลูเกิดขึน้ สว่นใหญ่สวิตช์จะมีราคาแพงมากกวา่ฮบั แตปั่จจบุนันิยมใช้สวิตช์มากเพราะราคาถกูลง และ

ข้อดีของสวิตช์อีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ต้องกงัวลเก่ียวกับการชนกันของข้อมูล ท าให้ประสิทธิภาพในการรับส่ง

ข้อมลูดีขึน้ด้วย 

บรอดคาสต์โดเมน (Broadcast Domain) 

 มลัติคาสต์โดเมน (Multicast Domain) หมายถึง กลุ่มของหมายเลข MAC ซึ่งแต่ละโหนดสามารถ

โปรแกรมให้อยู่ในกลุ่มนีไ้ด้ ส่วนบรอดคาสต์โดเมน (Broadcast Domain) นัน้เป็นกรณีพิเศษของมลัติ

คาสต์โดเมนกล่าวคือ บรอดคาสต์โดเมน หมายถึง ทุกโหนดท่ีอยู่ในวง LAN เดียวกันดงันัน้ เฟรมข้อมลูท่ี

ส่งไปยงับรอดคาสต์โดเมนทุกๆ โหนดท่ีเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายก็จะได้รับเฟรมนัน้ สวิตช์ถกูออกแบบมา

ส าหรับเช่ือมต่อหลายๆ คอลลิชนัโดเมนเป็นวง LAN เดียวกนัดงันัน้ สวิตช์จะฟลดั (Flood) หรือส่งเฟรม

ข้อมูลแบบรอดคาสต์ไปยงัทุกๆ พอร์ตของสวิตช์ ยกเว้นพอร์ตท่ีรับเฟรมข้อมูล นัน้มา ด้วยวิธีนีเ้ฟรมแบบ

รอดคาสต์สามารถสง่ไปยงัทกุๆ โหนดในเครือขา่ย ดงันัน้ บางทีสวิตช์ก็ท าหน้าท่ีเป็นรีพีตเตอร์เหมือนกนั 

 
รูปท่ี 6.5 แสดงการเช่ือมตอ่บรอดคาสต์โดเมนด้วยเราท์เตอร์ 

 การส่งเฟรมข้อมลูแบบมลัติคาสต์หรือบรอดคาสต์นัน้ ข้อดีอยู่หลายประการบางโปรโตคอลในเลเยอร์

เหนือว่าใช้การส่งข้อมูลแบบรอดคาสต์ เพ่ือส าหรับการค้นหาท่ีอยู่ในเลเยอร์นัน้ เช่น โปรโตคอล DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) จะใช้การสง่ข้อมลูแบบบรอดคาสต์เม่ือคอมพิวเตอร์ ถกูเปิดเพ่ือ
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ใช้งานครัง้แรก เพ่ือค้นหาเซิร์ฟเวอร์ท่ีแจกจ่ายหลายเลขไอพีและคา่คอนฟิกอ่ืนๆ ส่วนมลัติคาสต์นัน้อาจถกู

ใช้โดยบางโปรแกรมมลัติมีเดียเพ่ือส่งวิดีโอและเสียงไปยงักลุ่มของโหนดท่ีรอรับเฟรมนีอ้ยู่ หรือเกมท่ีเล่น

ผา่นเครือขา่ยก็ใช้การส่ือสารระหวา่งผู้ เลน่โดยการสง่เฟรมแบบมลัตคิาสต์ 

 ทกุๆ เครือขา่ยก็จะมีการสง่ข้อมลูแบบบรอดคาสต์โดยทัว่ไปแล้วสวิตช์ส่งตอ่เฟรมแบบบรอดคาสต์ไปยงั

ทุกๆ โหนดในเครือข่าย ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจ ากัดจ านวนสวิตช์ท่ีใช้ในเครือข่ายเพราะถ้ามี

การบรอดคาสต์ข้อมลูมากเกิดไป อาจท าให้เครือขา่ยช้าเกินไป เลเยอร์ 3สวิตช์หรือเราท์เตอร์นัน้ จะช่วยลด

การบรอดคาสต์ในเครือขา่ยได้ เน่ืองจากเราท์เตอร์นัน้จะไมส่ง่ตอ่เฟรมข้อมลูเบบบรอดคาสต์ 

การเรียกช่ืออีเธอร์เน็ต 

 สถาบนั IEEE ได้ก าหนดการเรียกช่ืออีเธอร์เน็ตประเภทตา่งๆ ไว้ เพ่ือให้ง่ายตอ่การอ้างอิงถึง มาตรฐาน 

โดยมีหลกัการในการเรียกช่ือมาตรฐาน 

 
รูปท่ี 6.6 การเรียกช่ืออีเธอร์เน็ต 

 จากรูปมีสามส่วนท่ีบง่บอกลกัษณะของมาตรฐาน ส่วนแรกจะเป็นตวัเลขท่ีบอกแบนด์วิธของเครือข่าย 

ซึ่งเลขท่ีเป็นไปได้คือ 10,100,1000 และ 10 G ซึ่งหมายถึง แบนด์วิธ 10 Mbps,100 Mbps, 1,000 Mbps 

และ 10 Gbps ตามล าดบั อีเธอร์เน็ตท่ีมีแบนด์วิธท่ี 100 Mbps จะมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อีเธอร์เน็ต

ความเร็วสงู หรือฟาสต์อีเธอร์เน็ต (Fast Ethernet ) ส่วนอีเธอร์เน็ตท่ีความเร็ว 1,000 Mbps จะเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า “กิกะบิตอีเธอร์เน็ต (Gigabit Ethernet) “ ค าว่า “กิกะ (Giga)” แปลว่า พนัล้าน ส่วน 10 GbE 

จะอา่นวา่ “เทนกิกะบติอีเธอร์เน็ต” นัน่เอง 

 ส่วนท่ีสองคือ ส่วนท่ีบอกลกัษณะของช่องสญัญาณ เช่น Base เป็นช่ือย่อของ Baseband หมายถึง 

ช่องสัญญาณท่ีใช้รับส่งข้อมูลแบบเต็มช่อง หรือสัญญาณท่ีใช้จะเป็นสัญญาณดิจิตอล ตรงข้ามคือ     
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อีเทอร์เน็ต (Ethernet)                                                                                                                นายสมุินท์  พลพิทกัษ์ 

บรอดแบนด์ (Broadband) ซึง่ชอ่งสญัญาณท่ีใช้จะกว้างกวา่แบบเบสแบนด์ และเป็นการส่งข้อมลูแบบแบง่

ช่องสญัญาณออกเป็นช่องสญัญาณย่อย แล้วส่งข้อมูลแต่ละช่องได้ การส่งข้อมูลแบบบรอดแบนด์จะส่ง

ข้อมลูได้มากกวา่ แตเ่คร่ืองท่ีใช้รับสง่จะซบัซ้อนและยากตอ่การผลิตมากกวา่เคร่ืองท่ีใช้กบัเบสแบนด์ ดงันัน้ 

มาตรฐานอีเธอร์เน็ตโดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบเบสแบนด์ 

 ส่วนสดุท้ายจะเป็นส่วนท่ีบอกถึงประเภทของสายสญัญาณท่ีใช้ เช่น Tx เป็นตวัย่อ Twisted Pairs, Fx 

เป็นตวัย่อของ Fiber Optics ในส่วนสดุท้ายนีจ้ะมีกรณีพิเศษอยู่ 2 ข้อ คือ ถ้าเป็นตวัเลข เช่น 5 จะเป็น      

อีเธอร์เน็ตท่ีใช้สายโคแอ็กซ์แบบหนา (Thick Coaxial Cable ) ซึ่งเลข5 นีม้าจากความยาวสายสญัญาณ

ประเภทนี ้สามารถรับส่งข้อมูลได้ไกลสุด 500 เมตร ส่วนเลข 2จะหมายถึงอีเธอร์เน็ตท่ีใช้สายโคแอ็กซ์

ประเภทเล็กกว่า หรือแบบบาง (Thin Coaxial Cable ) ซึ่งเลข 2 มาจากการท่ีว่าสายสญัญาณประเภทนี ้

สามารถรับส่งข้อมูลได้ไกลสุด 185 เมตร แต่เพ่ือความสะดวกในการเรียกช่ือ จึงมีการปัดตวัเลขนีข้ึน้เป็น 

200 เมตร แตเ่ป็นท่ีเข้าใจกนัวา่ระยะทางสงูสดุคือ 185 เมตร 

Ethernet 

 ในช่วงแรกท่ีพฒันาเทคโนโลยีนีอี้เธอร์เน็ตจะท างานท่ีความเร็ว 10 Mbps เท่านัน้ ซึ่งก็ถือว่า เป็นแบนด์

วิธีท่ีสูงในขณะนัน้ อีเธอร์เน็ตจะแบ่งตามประเภทของสายสัญญาณท่ีใช้ ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ สายโค

แอ็กซ์เชียล สายคูเ่กลียวบดิ และสายไฟเบอร์ 

 ตาราง 5.4 : มาตรฐาน IEEE 802.3 ประเภทต่าง ๆ 

 10Base5  10Base2  10BaseFOIRL  10Broad36  10BaseT  10BaseFL 
แบนด์วิธ  10 Mbps  10 Mbps  10 Mbps  10 Mbps  10 Mbps  10 Mbps 
ช่องสัญญาณ  Baseband  Baseband  Baseband  Broadband  Baseband  Baseband 
ความยาวสาย  500 m  185 m  5 km  3,600 m  100 m  2 km 
สายสัญญาณ  Thick Coax  Thin Coax  MMF Coax  UTP  cat 3  MMF 
โทโปโลยี  Bus  Bus  PPP  PPP  star  PPP 
UTP : Unshielded Twisted Pair 

MMF : Multimode Fiber Optic 

SMF : Singlemode fiber Optic 

PPP : Point-to-Point 


