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เน้ือหาในบทน้ี จะเปนการปรับพ้ืนฐานสําหรับผูที่จะทํางานดาน Network หรือจะสอบใบ
Certificate คายตางๆ เชน  CCNA , CCNP , LPI , Security + , CWNA เปนตน  ลวนแลวแต
จะตองมีความรูเก่ียวกับ OSI 7 Layers ทั้งส้ิน รวมถึงผูที่จะสอบ CCIE ก็ตองมีความเขาใจ OSI 7

Layers อยางถองแท

กอนอ่ืนอยากใหเห็นความจําเปนของการมี  Network กอน  ( Why Network ? )

คําถามที่ 1. Why  Network ? ทําไมตองมี Network ?

ตอบ เพราะความจําเปนในการตองการ share data , files , pictures , music และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหกับบุคคล
ที่อยูบน  network.

ยกตัวอยาง   เดิมเรามีคอมพิวเตอรอยูเคร่ืองเดียวที่บานหรือที่ทํางาน  มีเอกสารงาน เชน ใบเสนอราคา หรือ
รูปภาพ  ที่ตองการสงใหลูกคา  หรือเพ่ือนบาน

กรณีที่ไมมี network   ถาอยูใกลๆกัน ก็เพียงแต ทําการ copy ใส flash drive ถาอยูไกลออกไป
หนอย เปนในเมืองก็อาจจางรถไปสง  ถาอยูตางจังหวัดไกลๆ  ก็คงสงไปทางขนสงทางบก ทางเรือ หรือทาง
เคร่ืองบิน   ถาเปนตางประเทศ  สมัยกอน ตองสงขาวไปทางเรือหรือใชมาเร็ว  หรือใชนกพิราบส่ือสารเหมือนใน
หนังจีน  เปนตน   ซ่ึงตองใชเวลาอาจยาวนาวเปนเดือนเลยทีเดียว

กรณีที่มี network  เชนในปจจุบัน  โดยเฉพาะ Internet เพียงเราสง e-mail หรือสง file ทาง
msn หรือใช การ Share file ผาน Server หรือการใช software ประเภท BitTorrent เปนตน เราก็
สามารถจัดสง file หรือเอกสาร ตางๆไดภายในไมก่ีวินาทีเทาน้ันเอง

จะเห็นวาในปจจุบันน้ันมีความจําเปนตองมี  netwok โดยเฉพาะใน ปจจุบันจะเปน Internetwork

คือการติดตอส่ือสารขาม network ที่เห็นไดชัดเจนก็คือการติดตอส่ือสารผานทาง Internet หรือระบบมือถือ
เปนตน

ในการติดตอส่ือสารผาน network น้ัน จะตองมีตัวกลาง หรือ คามาตรฐานกลาง  ในการติดตอส่ือสาร
กัน  ตัวกลางในที่น่ีก็คือ OSI 7 Layers น่ันเอง     นอกจากน้ี OSI 7 Layers ยังมีขอดีอีกมากมายเชน ทํา
ใหงายตอการเรียนรูและพัฒนา   ทําใหแกไขปญหาไดรวดเร็วขึ้น และทําใหผูผลิตและผูพัฒนาทํางานใน layer ที่
ถนัดไดอยางเต็มที่   เปนตน



องคการ ISO  (International Organization for Standard)    เปนผูกําหนด มาตราฐาน OSI ขึ้นมา OSI เปน
มาตรฐานการส่ือสารคอมพิวเตอร ซ่ึงมีแบบจําลองของการเช่ือมตอระหวางคอมพิวเตอรเคร่ืองหน่ึง ไปยังอีก
เคร่ืองหน่ึง OSI ยอมาจาก Open System Interconnection สามารถแบงไดเปน 7 ช้ันของระบบการ
ทํางาน เพ่ือใชกําหนดเปนมาตรฐานใหกับระบบตางๆ ใหสามารถทํางานและติดตอถึงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด    ดังน้ันเราจะกลาวถึง ช้ันการทํางานของ ระบบ OSI Model ในแตละช้ันการทํางานวามีสถานะเปน
อยางไร ทั้งน้ีเพ่ือชวยลดขนาดของปญหาในการเช่ือมตอใหเล็กลงดวย ในบางกรณี ที่มีความเสียหานเกิดขึ้นใน
ระบบ  เราก็สามารถที่จะตรวจสอบไดจากช้ันการทํางานของระบบ ในแตละช้ันไดอยางงายดาย     ระบบ OSI

model น้ันสามารถแยกประเภท ออกมาเปนดังน้ี

      1.Physical  Layer
               2.Data Link  Layer

   3.Network  Layer
               4.Transport  Layer
               5.Session  Layer
               6.Presentation  Layer
               7.Application  Layer

หรืออาจจะเรียกระบบน้ีวา OSI  7  Layers ก็ไดเชนกัน หลักการทํางานของแตละช้ัน น้ันจะเปนดังน้ี
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หนาท่ีและความหมายของแตละ Layer

1.Physical  Layer

Physical Layer หรือช้ันกายภาพ ในช้ันน้ีจะกลาวถึง อุปกรณที่ใชในการเช่ือมตอ  เชน สายเคเบิล Lan

สายไฟฟา หรือ Connectorตางๆ ขอตอหรือปล๊ักที่ใชมีมาตรฐานอยางไร ใชไฟก่ีโวลต มีการชํารุดของอุปกรณ
หรือไม เชนสายขาด   ปล๊ักหลุด  หรือตัวอุปกรณใชงานไมได เปนตน โดยในช้ันระบบน้ีจะใชหนวยของ layer

เปน bits ดังน้ัน protocol ในช้ันน้ีคือ CAT5, CAT6, RJ-45 cable เปนตน ในสวนของผูที่จะ
สอบ CCNA จะมีการเนนเร่ืองของการเลือกสาย Lan หรือสาย UTP  ตองเลือกการใชงานใหถูกตอง

ตัวอยางสาย Serial



ตัวอยาง สาย UTP

การเลือกสาย Lan ตองเลือกประเภทของสายใหถูกตอง

ตัวอยางสายตรง



ตัวอยางสายไขว

หลักเกณฑในการเลือกสาย Lan
1. การเลือกสาย Lan  เพ่ือใหงายและไมใหเลือกสายผิดประเภท ใหใชหลักการ ตามน้ี
- อุปกรณประเภทเดียวกัน ใหใชสายไขว  ( Crossover ) เชน PC ตอสาย Lan กับ  PC ,

Router ตอสาย  Lan กับ Router  จะใชสายไขว  เปนตัน
- อุปกรณตางประเภทกัน ใหใชสายตรง ( Straight )  เชน PC ตอกับ Hub หรือ Switch

เปนตน

2. ในการเลือกสาย  Lan ใหเปรียบ Router เหมือน PC



ตัวอยางการตอสาย Lan ท่ีถูกตอง

2.Data Link  Layer

      Data Link  Layer หรือเรียกช้ัน ส่ือกลางของการสงขอมูล เพราะจะตองมีการ ระบุหมายเลข address

ของอุปกรณตางๆ ที่เรียกวา MAC Address หนวยของ layer น้ีคือ Frame ตัวอยางของ protocol

ในช้ันน้ีคือ Ethernet , Token Ring , IEEE 802.3/202.2 , Frame Relay, FDDI,HDLC,

ATM , MPLS เปนตน
ใน Data Link Layer น้ี  จะมีคําศัพทที่เก่ียวของคือคําวา encapsulation อีกคํานึงที่มีความสําคัญมาก
สําหรับคนที่จะสอบ CCNA

โดยทั่วไป encapsulation คือการรวมของส่ิงหน่ึงภายในอีกส่ิง ดังน้ันส่ิงที่รวมไมปรากฎ decapsulation

คือขจัดหรือทําใหส่ิงของปรากฎเหมือนกอนการทํา encapsulation ซ่ึงแปลแลวคอนขางเขาใจยาก  เอาเปนวา
encapsulation คือรูปแบบการจัดสงขอมูลในรูปแบบ frame แบบตางๆ

จะแบงการพิจารณาออกเปน 2 สวนคือ ในสวนของ LAN และ WAN

ในสวนของ LAN จะเก่ียวกับอุปกรณ Switch จะสนใจเก่ียวกับ เร่ือง Mac Address Table , การทํา
VLAN และมีในสวนของคา encapsulation เหมือนกัน ดังรูปดานลาง  เปนการเช่ือมตอระหวาง Switch

กับ Switch และมีการแบง VLAN ดวย Port ที่เช่ือมตอระหวาง Switch กับ Switch จะเรียกวา
Trunk port ตองทําการ config คา encapsulation ใหถูกตองและตรงกันทั้ง 2 ฝง  โดยคา
encapsulation ของ Trunk port คา มาตรฐานจะเปน IEEE 802.1Q สวน  ISL จะเปนคา
encapsulation ของ ทาง cisco



ในสวนของ WAN คา encapsulation  จะขึ้นอยูกับประเภทของ Media ที่เราเชากับ Media Provider

ตางๆ  เชน ถาเราเชา Media เปนวงจรเชา หรือ Leased line คา encapsulation ที่สามารถ set ไดที่
Router Cisco น้ันคือ encapsulation แบบ hdlc ( คา encapsulation default ของ Router Cisco

) และ encapsulation แบบ  ppp ( คา encapsulation มาตรฐาน สําหรับ Router ตางย่ีหอกัน )

Leased line



กรณีเชา Media เปน Frame-Relay คา encapsulation ที่สามารถ set ไดที่ Router Cisco น้ันคือ
encapsulation frame-relay ( กรณีที่ router ทั้ง 2 ฝงเปน cisco ทั้งคู ) และ คา encapsulation

frame-relay ietf  ( frame-relay แบบ  ietf จะเปนคา encapsulation มาตรฐาน สําหรับ Router

ตางย่ีหอกัน  )

Frame-Relay

กรณีเชา Media เปน xDSL คา encapsulation หรือ WAN Protocol ที่สามารถ set ไดเชน  PPPoE

, PPPoE  , RFC 1483 Routed เปนตน ขึ้นอยูกับประเภทของ xDSL ที่เราเชาซ้ือ  ตอง Set คา
encapsulation ใหตรงกับของ  xDSL Provider

xDSL

จะเห็นวาคา encapsulation น้ันมีหลายประเภทและอยูใน Data Link  Layer ทั้งส้ิน



3.Network Layer

Network Layer ในช้ันน้ีจะกลาวถึง โปรโตคอล ตางๆ เชน IP, Novell's IPX , IBM's APPN ,

Appletalk เปนตน การทํางานในช้ันน้ีจะเปนการเช่ือมตอและการเลือกเสนทาง การนําพาขอมูลระหวางเคร่ือง
สองเคร่ืองในเครือขาย หนวยของ layer น้ีคือ packet

สําหรับผูที่จะสอบ CCNA จะตองเขาใจ เร่ืองของ IP Address ทั้ง IPv4  ( IP version 4 )
และ IPv6 ( IP version 6) โดยเฉพาะ IPv4 จะตองคํานวณไดอยางถูกตองและแมนยํา   และยังตอง
มีความรูเก่ียวกับ Protocol  ICMP , ARP อีกดวย ซ่ีงจะอธิบายในบทตอๆไป

4.Transport Layer

 Transport Layer ในช้ันน้ีจะเปนการแบงขอมูลใน Layer ตางๆใหพอเหมาะกับการใชงานเชนอาจจะ
แบงขอมูลในสวนของ Layer บนใหพอเหมาะกับการจัดสงลงไปใน Layer ลาง ซ่ึงเรียกวา Segmentation

protocol ในช้ันน้ีคือ TCP,UDP,SPX

หรือจะเรียกงายๆวา ช้ันแหงการขนสง  สําหรับผูที่จะสอบ CCNA ตองเขาใจคุณสมบัติและความแตกตาง
ระหวาง TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram
Protocol) เปนอยางดี  ตามตารางดานลาง

TCP จะเปนการส่ือสารขอมูลแบบ Connection-Oriented คือมีลักษณะเหมือนการสง
ขอมูลเสียงทางโทรศัพท คือผูใชตองสราง connection (หมุนโทรศัพท) แลวถึงสงขอมูล (พูดโทรศัพท)
และเม่ือใชเสร็จแลวก็ยกเลิก connection (วางสายโทรศัพท) การสงขอมูลแบบน้ี เปรียบเสมือนสงของผาน
ทอ คือผูสงสงของทีละช้ินไปตามทอ แลวผูรับซ่ึงอยูอีกปลายหน่ึงของทอก็รับของทีละช้ินออกจากทอ ตามลําดับ
ที่ของถูกสงมา



TCP ซ่ึงเปนแบบ Connection-Oriented น้ี จะตองเสียเวลาในการเร่ิมตนทําการส่ือสาร
คอนขางนาน การรับสงขอมูลจะมีความถูกตอง และรับรองการไดรับของอีกฝายไดแนนอน โดยผูสงจะรอรับ
คํายืนยันวา "ไดรับแลว" ของขอมูลชุดที่แลวจากผูรับเสียกอน จึงคอยดําเนินการสงขอมูลชุดตอไป เหมาะกับ
ขอมูลปริมาณมากๆ และมีความสําคัญ ตัวอยางการใชงานที่ใช TCP เชน E-mail , World Wide
Web และ FTP (File Transfer Protocol) เปนตน

สําหรับแบบ UDP จะเปนการส่ือสารขอมูลอีกชนิดหน่ึงที่เราเรียกวา Connectionless แบบน้ี
มีลักษณะคลายการสงจดหมาย ในระบบไปรษณีย กลาวคือขอมูลหนวยยอย (จดหมายแตละฉบับ) มีที่อยู
ปลายทางของผูรับ และแตละหนวยขอมูลจะถูกสงตอเปนชวงๆ (ผานที่ทําการไปรษณียแตละพ้ืนที่) จนถึง
จุดหมาย การสงขอมูลลักษณะน้ีแตละหนวยขอมูลอาจมีเสนทางตางกันเล็กนอย และเปนไปไดวาจดหมายที่สงที
หลังอาจถึงปลายทางกอน

แบบ Connectionless น้ี การเร่ิมตนสงสามารถทําๆไดรวดเร็ว เน่ืองจากไมตองเสียเวลา สราง
connection แตก็ไมสามารถรับรองการไดรับขอมูลของอีกฝาย เหมาะกับการสงขอมูลเพียงเล็กนอย สงเพียง
คร้ังเดียวก็เสร็จส้ิน หรือขอมูลที่ไมสําคัญมาก สามารถสูญเสียไดบางสวน ตัวอยางงานที่ใช UDP เชน
สัญญาณ  Video , เสียง ซ่ึงขอมูลสามารถหายไปบางสวนได

5.Session Layer

Session Layer ช้ันน้ีจะเปนตัวควบคุมการสงผานขอมูลการส่ือสาร  จากตนทางไปยังปลายทาง ใหมี
ความสอดคลองกัน โดยไมเกิดผลกระทบตออินเตอรเฟสตางๆ protocol ในช้ันน้ีคือ RPC, SQL,

Netbios , Windows socket, NFS เปนตน
สําหรับ Session Layer น้ี จะเปรียบเหมือนช้ันแหงการเขาถึง Application ตางๆ

ยกตัวอยาง ที่เห็นไดชัด กรณีเราเขา Program เก่ียวกับ Network ที่เห็นไดชัดสุด เชน msn
messenger ชวงที่ connecting อยูน้ัน จะเปนชวงของ session layer จะเปนช้ันที่บอกวาจะ เขา
สู Application ไดหรือไม

6.Presentation Layer

Presentation Layer  เปนช้ันที่จะแสดงผลออกมาในรูปของ ภาพตางๆที่เรามองเห็น เชน รูปภาพ ที่
ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร และอาจจะรวมไปถึง การสงผานขอมูลตางๆในรูปแบบของตัวโปรแกรม ที่มีการ
เขารหัส   วามีผลเปนอยางไร protocol ที่ใชงานในช้ันน้ีคือ JPEG, ASCII, Binary,

EBCDICTIFF, GIF,MPEG, Encription เปนตน
ตอจาก Session Layer ยกตัวอยาง msn messenger ชวงที่ connecting ถา

network ปกติ user และ password ถูกตอง  จะสามารถเขาสู msn messenger ได จะมี
หนาตาของ Application  ขึ้นมา ซ่ึงก็คือ file ภาพตางๆน่ันเอง อาจจะเปน JPEG , BMP เปนตน



7.Application Layer

Application  Layer ในช้ันน้ีจะเปนการแสดงผล จากตัวโปรแกรมตางๆ ที่มีการสงผานขอมูล ทาง
อินเตอรเน็ท  หรือเปนโปรแกรมที่ใชในการโอนถายขอมูล ระหวางเคลือขายของเรา protocol ที่ใชงานในช้ัน
น้ีคือ Web Browser  ,HTTP  ,FTP  ,Telnet  ,WWW  ,SMTP   ,SNMP   ,NFS ,  MSN ,

Yahoo Messenger , Skye เปนตน  ซ่ึง Application ตางๆ ยังตองอางอิง port ที่ใชงานดวยวาเปน
tcp หรือ udp   และในปจจุบัน Application ใหมจะใชทั้ง tcp และ udp ในการสงขอมูล  ดังน้ันใน
การทํา ACL หรือ Config Firewall ควรตรวจสอบใหครบถวน

เพ่ิมเติมคําศัพทที่ควรรูสําหรับผูที่จะสอบ CCNA เชน คําวา Internet จะหมายถึง Network
Layer คําวา  Process หรือ Application จะหมายถึง 3 Layers บน  เปนตน

ซ่ึงอาจจะพบคําศัพทเหลาน้ีในโจทยขอสอบ CCNA และควรจะแมนยําเร่ือง Protocol ตางๆ ในแตละ
Layer ดวย  โดยเฉพาะ internet หรือ Network Layer  ตามรูปจะเห็นวา นอกจาก  IP แลวยังมี
ICMP ( การ ping และ traceroute ใช  Protocol ICMP ) และ ARP ( Protocol ใน
การแปลง IP เปน Mac address )  อีกดวย



ตัวอยางคําถามเกี่ยวกับ OSI

1. At which OSI layer is a logical path created between two host systems?
A. session
B. transport
C. network
D. data link
E. physical

Answer: C

2.At which layers of the OSI model do WANs operate? (Choose two.)

A. application layer
B. session layer
C. transport layer
D. network layer
E. datalink layer
F. physical layer

Answer: EF

3. For security reasons, the network administrator needs to prevent pings into the corporate
networks from hosts outside the internetwork. Which protocol should be blocked with access
control lists?

A. IP
B. ICMP



C. TCP
D. UDP

Answer: B

4. An administrator issues the command ping 127.0.0.1 from the command line prompt on a PC. If
a reply is received, what does this confirm?

A. The PC has connectivity with a local host.
B. The PC has connectivity with a Layer 3 device.
C. The PC has a default gateway correctly configured.
D. The PC has connectivity up to Layer 5 of the OSI model.
E. The PC has the TCP/IP protocol stack correctly installed.

Answer: E

5. Why does the data communication industry use the layered OSI reference model? (Choose
two.)

A. It divides the network communication process into smaller and simpler components, thus
aiding component
development, design, and troubleshooting.
B. It enables equipment from different vendors to use the same electronic components, thus saving
research and
development funds.
C. It supports the evolution of multiple competing standards, and thus provides business
opportunities for
equipment manufacturers.
D. It encourages industry standardization by defining what functions occur at each layer of the
model.
E. It provides a means by which changes in functionality in one layer require changes in other
layers.

Answer: AD

6. Acknowledgements, sequencing, and flow control are characteristics of which OSI layer?

A. Layer 2
B. Layer 3
C. Layer 4
D. Layer 5
E. Layer 6
F. Layer 7

Answer: C

7. A receiving host computes the checksum on a frame and determines that the frame is damaged.
The frame is
then discarded. At which OSI layer did this happen?
A. session
B. transport



C. network
D. data link
E. physical

Answer: D

8. Which of the following are associated with the application layer of the OSI model? (Choose
two.)

A. ping
B. Telnet
C. FTP
D. TCP
E. IP

Answer: BC

9. While troubleshooting a network connectivity problem, a technician observes steady link lights
on both the workstation NIC and the switch port to which the workstation is connected. However,
when the ping command is issued from the workstation, the output message "Request timed out."
is displayed. At which layer of the OSI model does the problem most likely exist?

A. the session layer
B. the protocol layer
C. the data link layer
D. the access layer
E. the network layer
F. the application layer

Answer: E
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