
หน่วยที่  5  ประเภทการต่อระบบเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น 
               และการจัดการเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น 
เรื่องท่ี  1  ประเภทการต่อเครือข่าย 
              และIP Address 
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ใบความรู้ที่  17 
เรื่อง  ประเภท 
การต่อเครือข่าย 

และ  IP Address 

ใช้ประกอบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  16 

 
ประเภทการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น 
แบ่งประเภทการต่อออกเป็น 2 แบบ 
1.  การต่อแบบ Peer To Peer 
 เป็นการต่อแบบไม่ข้ึนกับตัวแม่ข่าย  
แต่ละเครื่องสามารถประมวลผล 
ด้วยตัวเองไม่มีแม่ข่ายมาควบคุม 
แต่ระบบความปลอดภัยต่่า 
 
2.  การต่อแบบ Client To Server  
 เป็นการต่อแบบมีแม่ข่ายเป็นตัวศูนย์กลาง 
ควบคุมระบบความปลอดภัย 
และให้บริการด้านฐานข้อมูล 
ตลอดจนแชร์โปรแกรมต่างๆ 
ให้กับเครือข่าย  
 
ความหมายของ IP Address 

IP address หมายถึง เลขทะเบียนประจ่าตัวเครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องจะซ้่า
กันไม่ได้สรุปง่ายๆก็คือ IP address เทียบได้กับเลขทะเบียนรถยนต์นั่นเอง IP address ที่ใช้อยู่ใน
ระบบเครือข่ายมีอยู่ 2 แบบคือ  

1.แบบ Public  
2.แบบ Private 

1.  แบบ Public  
 เป็น IP address ที่มีอยู่ประจ่า 



ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละเครื่อง 
จะไม่ซ้่ากันซึ่งค่าของ IP address  
นี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อท่าการขออนุญาต 
จากองค์กรที่ดูแลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
2.แบบ Private 
 เป็น IP address ที่แบ่งไว้ให้ใช้ 
ภายในระบบเครือข่ายขององค์กร  
ซ่ึงแต่ละองค์กรสามารถซ้่ากันได้  
แต่ในองค์กรเดียวกันไม่สามารถซ้่ากันได้  
   * ซึ่งทั้งสองหน่วยงานสามารถก่าหนด  
IP address ซ้่ากันได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่  5  ประเภทการต่อระบบเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น 
               และการจัดการเครือข่าย 
               คอมพิวเตอร์ท้องถิ่น 
เรื่องท่ี    2  การก่าหนด IP Address  
               ให้กับเครือข่าย 
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ใบความรู้ที่  18 
เรื่อง  การก าหนด 

IP Address  
ให้กับเครือข่าย 

ใช้ประกอบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  17 

 
การก าหนด IP Address ให้กับเครือข่าย 
 เนื่องจากจ่านวนไอพีแอดเดรสนั้นมีจ่านวนจ่ากัดและศูนย์บริการฯ มักจะแจกไอพี
แอดเดรสให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจึงมีเทคนิคในการจัดการกับไอพีแอดเดรสให้เพียงพอโดย
การให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในองค์กรติดต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยไอพีแอดเดรสของเครื่อง 
ที่ท่าหน้าที่เป็นเกตเวย์  
 โดยจะมีเทคนิคท่ีนิยมในการใช้ไอพีแอดเดรสร่วมกันจะมีสองวิธีคือ เทคนิคพร็อกซิ และ
เทคนิค NAT โดยเทคนิคพร็อกซีจะเป็นการให้เครื่องเกตเวย์ท่าหน้าที่เรียกข้อมูลแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในระบบเครือข่าย ส่วนเทคนิค NAT นั้นจะใช้วิธีให้เครื่องเกตเวย์ท่าหน้าที่แปลง
ไอพีกลับไปมาระหว่างไอพีแอดเดรสจริงกับไอพีแอดเดรสส่ารอง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
วิธีการบอกว่าแบ่งไอพีแอดเดรสอย่างไร 
 การระบุว่าแบ่งไอพีแอดเดรสอย่างไรจะมีวิธีบอก 3 วิธีคือ  
1. บอกเป็นคลาส  
2. บอกค่าเน็ตมาสก์  
3. บอกจ่านวนบิตของหมายเลขเครือข่าย   
 
1. บอกเป็นคลาส  
 การบอกเป็นคลาสนี้จะระบุตรง ๆ เลยว่าเครือข่ายนี้เป็นคลาสอะไรโดยมีอยู่ 3 Class คือ  
Class A , Class B ,Class C ซ่ึงแต่ละคลาสมีรายละเอียดในการแบ่งดงัน้ี  
 คลาส A แบ่งหมายเลขเครือข่าย 8 บิต หมายเลขเครื่อง 24 บิต โดยที่บิตแรกเป็น 0  
  [0xxxxxxx] [xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx]  
 คลาส B แบ่งแบบเท่ากัน หมายเลขเครือข่าย 16บิต หมายเลขเครื่อง 16บิตและสองบิตแรก
เป็น 10  



  [10xxxxxx.xxxxxxxx] [xxxxxxxx.xxxxxxxx]  
 คลาส C แบ่งให้หมายเลขเครือข่าย 24 บิต และหมายเลขเครื่อง 8 บิต สามบิตแรกเป็น 10  
  [110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx] [xxxxxxxx]  
 วิธีการบอกแบบเป็นคลาสนี้ผู้ใช้งานจะเข้าใจได้ง่ายแต่เวลาใช้งานจริงหรือเวลาที่ก่าหนดค่า
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องบอกด้วยวิธิอ่ืนคือบอกเป็นเน็ตมาสก์หรือบอกเป็นพรีฟิกซ์ (Prefix)  
2. บอกค่าเน็ตมาสก์  
 การบอกเป็นเน็ตมาสก์นี้จะบอกเป็นตัวเลข เช่น 255.0.0.0. 255.255.0.0. 255.255.255.0  
ซึ่งจะหมายถึงคลาส A , B และ C ตามล่าดับ ซึ่งมีการค่านวณจากบิตที่แบ่งให้เป็นหมายเลข
เครือข่ายและหมายเลขเครื่องดังนี้  

คลาส A จะแบ่งไอพีแอดเดรสเป็นหมายเลขเครือข่าย 8 บิต ก็จะเขียนเน็ตมาสก์ให้จ่านวน
บิตทั้ง 8 เป็นเลข 1       ที่เหลือเป็น 0 ทั้งหมดก็จะได้เป็น 
11111111.00000000.00000000.00000000     ซึ่งเมื่อน่ามาเขียนในรูปเลขฐานสิบก็จะเป็น 
255.0.0.0  

คลาส B เป็นหมายเลขเครือข่าย 16 บิต ก็จะเขียนเน็ตมาสก์เป็น 
11111111.11111111.00000000.00000000 เมื่อน่ามาเขียนในรูปเลขฐานสิบ         ก็จะได้ 
255.255.0.0  

คลาส C เป็นหมายเลขเครือข่าย 16 บิต ก็จะเขียนเน็ตมาสก์เป็น 
11111111.11111111.11111111.00000000 เมื่อน่ามาเขียนในรูปเลขฐานสิบ         ก็จะได้ 
255.255.255.0  

วิธีการบอกเป็นเน็ตมาสก์นี้จะใช้ในการก่าหนดไอพีแอดเดรสให้ระบบปฏิบัติการหรือก่าหนด       
ไอพีแอดเดรสบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
 
3. บอกจ านวนบิตของหมายเลขเครือข่าย  
 วิธีการบอกเป็นจ่านวนบิตหรือจะเขียนจ่านวนบิตที่เหมือนกันของเครือข่ายที่เรียกว่า  พรี
ฟิกซ์ (prefix) ต่อท้ายเอพีแอดเดรส เช่น 10.0.0.1/8, 172.16.0.2/16, 192.168.0.1/24 โดยค่า 8, 
16 และ 24 จะแทนคลาสต่าง ๆ ดังนี้  
 คลาส A 10.0.0.1/8 เนื่องจากคลาส A มีจ่านวนบิตของเครือข่ายเป็น 8  
 คลาส B 172.16.0.2/16 เนื่องจากคลาส Bมีจ่านวนบิตของเครือข่ายเป็น16  
 คลาส C 192.168.0.1/24 เนื่องจากคลาสCมีจ่านวนบิตของเครือข่ายเป็น 24  

วิธีการบอกเป็นพรีฟิกซ์นี้จะนิยมการก่าหนดในอุปกรณ์เราท์เตอร์หรืออุปกรณ์ในการเลือก
เส้นทางเนื่องจากสะดวกและรวดเร็วในการป้อนค่าสั่งมากกว่าวิธีอ่ืน  


