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เ
ทคโนโลยีท่ีเกีย่วข้องกบัเครอืข่ายและการสื่อสารข้อมลูนัน้ มอีตัราการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชากรท่ัวโลก ซ่ึงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ยืนยันได้จากการปรากฏตัวของเครือข่าย

สังคม (Social Networking) ที่ถูกใช้งานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ผู้คนได้หันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และมีอัตรา

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องมีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายให้มีขีดความสามารถในการรองรับ

กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้คนเหล่านี้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การวิจัย การสื่อสารผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเสพข่าวสาร การช้อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงการท�าธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ

เมื่อเป็นเช่นนี ้ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ย่อมมคีวามต้องการผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบเครอืข่าย ซ่ึงแน่นอน

ว่า ได้รวมถงึเทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ ดงันัน้ ในการทีจ่ะเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดงักล่าว จ�าเป็นต้องได้รบั

การศกึษา เพ่ือให้เข้าใจถงึกรอบการท�างานในเชงิทฤษฎ ีจนกระท่ังสามารถน�าไปปฏบิตักิารจรงิเพ่ือบรหิารจดัการ

ระบบเครือข่ายขององค์กรให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่นๆ และอินเทอร์เน็ตได้ในที่สุด

หนังสือเล่มนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครอืข่ายท่ัวไป รวมถงึโพรโทคอลท่ีใช้ส�าหรบัการเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ โดยมุง่เน้นการปคูวามรูพ้ื้นฐานจนกระท่ัง

สามารถจัดการและบรหิารระบบเครอืข่ายได้ แต่อย่างไรกต็าม การศกึษาด้านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ จัดเป็นวชิาหนึง่

ทีส่ร้างความหนกัใจให้กบัผูเ้รยีนอยูไ่ม่น้อย เนื่องจากมขีอบเขตค่อนข้างกว้างและมเีนือ้หามาก ดงันัน้ หนงัสอืเล่มนี้

คงไม่สามารถน�าเสนอเนือ้หาได้อย่างครบถ้วนภายในเล่มเดยีว แต่ผูเ้ขยีนกไ็ด้พยายามคดัสรรและเรยีบเรยีงเนือ้หา

เท่าท่ีจ�าเป็น โดยเฉพาะความรูพ้ื้นฐานท่ีมคีวามส�าคญั เพ่ือสามารถน�าไปศกึษาและต่อยอดความรูใ้นขัน้สูงได้ต่อไป 
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คํานํา

เ
ทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัเครอืข่ายและการสื่อสารข้อมูลนัน้ มีอัตราการเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชากรทั่วโลก ซ่ึงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ยืนยันได้จากการปรากฏตัวของเครือข่าย

สังคม (Social Networking) ที่ถูกใช้งานเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ผู้คนได้หันมาใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และมีอัตรา

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องมีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายให้มีขีดความสามารถในการรองรับ

กับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผู้คนเหล่านี้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การวิจัย การสื่อสารผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเสพข่าวสาร การช้อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงการท�าธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ

เมื่อเป็นเช่นน้ี ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน ย่อมมคีวามต้องการผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบเครอืข่าย ซึง่แน่นอน

ว่า ได้รวมถงึเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต ดงัน้ัน ในการทีจ่ะเป็นผูท้ีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญดงักล่าว จ�าเป็นต้องได้รบั

การศกึษา เพื่อให้เข้าใจถึงกรอบการท�างานในเชงิทฤษฎ ีจนกระทัง่สามารถน�าไปปฏบิตักิารจริงเพื่อบริหารจดัการ

ระบบเครือข่ายขององค์กรให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่นๆ และอินเทอร์เน็ตได้ในที่สุด

หนังสือเล่มน้ี ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและระบบ

เครอืข่ายทัว่ไป รวมถึงโพรโทคอลทีใ่ช้ส�าหรบัการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ โดยมุ่งเน้นการปคูวามรู้พืน้ฐานจนกระทัง่

สามารถจดัการและบรหิารระบบเครอืข่ายได้ แต่อย่างไรกต็าม การศึกษาด้านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ จดัเป็นวชิาหนึง่

ทีส่ร้างความหนกัใจให้กบัผูเ้รยีนอยูไ่ม่น้อย เนื่องจากมขีอบเขตค่อนข้างกว้างและมเีนือ้หามาก ดงันัน้ หนงัสอืเล่มนี้

คงไม่สามารถน�าเสนอเนือ้หาได้อย่างครบถ้วนภายในเล่มเดยีว แต่ผูเ้ขยีนกไ็ด้พยายามคดัสรรและเรยีบเรยีงเนือ้หา

เท่าท่ีจ�าเป็น โดยเฉพาะความรูพ้ืน้ฐานทีม่คีวามส�าคญั เพื่อสามารถน�าไปศกึษาและต่อยอดความรูใ้นขัน้สงูได้ต่อไป 
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สวนที่1
ควำมรู้เบื้องต้น 
(Introduction)
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...เนื้อหาภายในสวนที่ 1 จะพาคุณเข้าสูโลกของเครือขายคอมพิวเตอร
และการสื�อสารโทรคมนาคม การทําความเข้าใจในเครือขายประเภทตางๆ 

อันได้แก LAN, MAN, WAN และอินเทอรเน็ต การเชื�อมตอเครือขายคอมพิวเตอร
ในมุมมองเชิงกายภาพ นอกจากนี้ ยังเรียนรู้ถึงแบบจําลองเครือขาย 

เพื�อให้เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และฟงกชันการทํางาน
ของแตละชั้นสื�อสาร... 

...หลังจากนั้น จะพาคุณใกล้ชิดกับเทคโนโลยีเครือขาย
ในระดับรายละเอียดมากขึ้น ผานการเรียนรู้ถึงรูปแบบการเชื�อมตอเครือขาย 

ซึ่งประกอบด้วยโทโพโลยีแบบ Bus, Star, Ring และ Mesh 
รวมถึงสวนประกอบของเครือขายท้องถิ่น และเทคโนโลยีเครือขาย...
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พื้นฐานการสื�อสารขอมูลและเครือขาย 
(Fundamental of Data Communications 
and Networks)

1

1. อธิบายความหมายและสวนประกอบของระบบการสื�อสารข้อมูลได้
2. มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการของระบบการสื�อสารข้อมูล
3. เข้าใจหลักการสื�อสารทั้งแบบซิมเพล็กซ ฮาลฟดูเพล็กซ และฟูลดูเพล็กซ
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื�อสารโทรคมนาคม
5. อธิบายความหมายและบอกประโยชนของเครือขายได้
6. แสดงความรู้เกี่ยวกับเกณฑวัดประสิทธิภาพของเครือขาย
7. เข้าใจบทบาทและภารกิจขององคกรกําหนดมาตรฐานเครือขาย
8. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครือขาย LAN, MAN, WAN และอินเทอรเน็ต
9. มองเห็นภาพรวมของการเชื�อมตอเครือขายคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ ตามมุมมอง

เชิงกายภาพ

G วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning Objectives) G
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เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)16

ความรู้เบื้องต้น (Introduction)

ส่วนที่

1

17

เ
ทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย มีบทบาทส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ารงชีวิตของมนุษย์ 

และการท�าธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการตัดสินใจทางธุรกิจที่จ�าเป็นต้องรวดเร็ว ทันการ ผู้มีอ�านาจในการ

ตัดสินใจต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศได้ทันที โดยไม่จ�าเป็นต้องรอคอยนานเหมือนในอดีต ประกอบ

กบัการตดัสนิใจในบางลกัษณะงาน จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลแบบเรยีลไทม์ เพื่อให้การตดัสนิใจมีความแม่นย�ามากขึน้ 

ดงันัน้ รายงานทางสารสนเทศจากทวปียโุรปหรอือเมริกา สามารถเดนิทางมาถงึทวปีเอเซยีได้ภายในพริบตา ผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และด้วยภายใต้การสื่อสารที่ฉับไวนี้เอง จึงท�าให้เราสามารถย่อโลกให้มี

ขนาดเล็กลงเท่าก�าปั้น ซึ่งในอดีตเรามักมองภาพโลกของเราว่า มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะการ

สื่อสารระยะไกลข้ามทวีป แทบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย แต่ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารได้ทลาย

ข้อจ�ากัดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านระยะทาง ภูมิประเทศ และเชื้อชาติ ส่งผลให้มนุษย์เราได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนบนโลกใบนี้อย่างแท้จริง โดยมิได้ถูกแบ่งแยกอีกต่อไป 

แน่นอนว่า ภายใต้การท�างานที่อยู่เบื้องหลังการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายนั้น ย่อมมีความซับซ้อน และ

เพื่อให้เราได้เข้าใจถงึภาพรวมของเทคโนโลยดีงักล่าว ก่อนทีจ่ะลงลกึในระดบัรายละเอียด จงึจ�าเป็นต้องท�าความ

เข้าใจกับความรู้พื้นฐานก่อน 

ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล 
(Components of Data Communication System)

ความหมายของการสื่อสารข้อมูลในมุมมองอย่างง่ายก็คือ เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศ

จากแหล่งก�าเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลางเพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ แต่การสื่อสารข้อมูลจะสัมฤทธิ์

ผลและมีความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบทั้ง 5 อันได้แก่ 

รูปที่ 1.1 ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล
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ส่วนที่
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17 บทที่ 1  พื้นฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Fundamental of Data Communications and Networks)

1. ข่ำวสำร (Message)
ข่าวสารคือข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ ที่อาจเป็นได้ทั้งข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และวิดีโอ โดย

ข่าวสารที่ส่งไปจะได้รับการเข้ารหัส (Encoding) เพื่อส่งผ่านสื่อกลาง ครั้นเมื่อปลายทางได้รับข้อมูล จะท�าการ

ถอดรหัส (Decoding) ให้กลับมาเป็นข้อมูลดั้งเดิมเหมือนต้นฉบับ  อย่างไรก็ตาม ระหว่างการล�าเลียงข่าวสาร

ผ่านสื่อกลาง อาจมีสัญญาณรบกวนปะปนมากับข่าวสารก็เป็นได้

2. ผู้ส่ง (Sender)
ผูส่้งคอือปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัส่งข่าวสาร ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวร์ิกสเตชนั โทรศัพท์ และกล้องวดิโีอ 

3. ผู้รับ (Receiver)
ผูร้บัคอือปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัรบัข่าวสาร ซึง่อาจเป็นเครื่องคอมพวิเตอร์ เวร์ิกสเตชนั โทรศพัท์ และโทรทศัน์ 

4. สื่อกลำงส่งข้อมูล (Transmission Medium)
สื่อกลางส่งข้อมูลในที่นี้คือเส้นทางกายภาพที่ใช้ล�าเลียงข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ตัวอย่างเช่น 

สายโคแอกเชียล สายคู่บิดเกลียว สายไฟเบอร์ออปติก รวมถึงสื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สายอย่างคลื่นวิทยุ 

5. โพรโทคอล (Protocol)
โพรโทคอลคือกลุ่มของ

กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ 

ที่ก�าหนดขึ้นมา เพื่อน�ามาใช้

เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

อุปกรณ์สื่อสาร หากปราศจาก

โพรโทคอล อุปกรณ์ทั้งสอง

ฝั่งอาจเชื่อมต่อถึงกันได้ก็จริง 

แต่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ใน

ท�านองเดียวกันกับคู ่สนทนา

ที่พูดคุยกันคนละภาษา ย่อม

สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง 

รูปที่ 1.2 เปรียบเทียบภาษาที่ใช้สื่อสารกันของมนุษย์กับโพรโทคอลที่ใช้สื่อสารกัน
ในคอมพิวเตอร์
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เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)18

ความรู้เบื้องต้น (Introduction)

ส่วนที่

1

19

คุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการของระบบการสื่อสารข้อมูล 
(Four Fundamental Characteristics of Data Communications)

เมื่อการสื่อสารเกิดขึ้น ย่อมมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน อีกทั้งการสื่อสารยังเป็นได้ทั้งแบบพบปะ

กันซึ่งหน้า (Face to Face) หรือแบบระยะไกล (Remote) โดยเฉพาะการสื่อสารแบบระยะไกล ย่อมเกี่ยวข้อง

กับระยะทาง จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 

การสื่อสารข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านสื่อกลางส่งข้อมูล เช่น สายเคเบิล 

ส�าหรับการสื่อสารข้อมูลจะเกิดขึ้นได้น้ัน อุปกรณ์สื่อสารจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารที่ถูกสร้างขึ้น

จากการประสานงานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์เชิงกายภาพ) และซอฟต์แวร์ 

(โปรแกรม) ที่ส�าคัญ ระบบการสื่อสารข้อมูลจะเกิดผลได้นั้น จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพื้นฐาน 4 ประการด้วยกัน 

อันได้แก่  

1. กำรส่งมอบ (Delivery) 
ระบบจะต้องส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลที่ส่งไป จะต้องส่งไปยังอุปกรณ์หรือผู้ใช้

ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

2. ควำมเที่ยงตรง (Accuracy)
ระบบจะต้องส่งข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง ถูกต้องและแน่นอน และในกรณีที่ข้อมูลได้รับการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างการส่ง รวมถึงข้อมูลเกิดการสูญหาย หากไม่ได้รับการแก้ไข จะถือว่าข้อมูลนั้นใช้การไม่ได้ 

3. ระยะเวลำ (Timliness)
ระบบจะต้องส่งข้อมูลภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสามารถน�าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะถ้า 

ระยะเวลาท่ีส่ง ล่าช้าเกินกว่าทีจ่ะยอมรบัได้ ย่อมไร้ประโยชน์ กรณกีารส่งข้อมูลวดิโีอและเสยีงทีต้่องการส่งมอบ

แบบทันทีทันใดโดยปราศจากความล่าช้า เราจะเรียกระบบนี้ว่า ระบบเรียลไทม์ (Real-Time Transmission) 

4. กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำหน่วงเวลำ (Jitter)
จิตเตอร์ (Jitter) เกี่ยวข้องกับค่าผิดพลาดทางเวลา ซึ่งหากมีค่าผิดพลาดมาก จะส่งผลให้สัญญาณข้อมูล

เสียรูปได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า แพ็กเก็ตของชุดข้อมูลวิดีโอจะถูกส่งในทุกๆ 30 มิลลิวินาที แต่ปรากฏว่า ได้มี

บางแพก็เกต็ส่งถึงล่าช้ากว่าปกต ิโดยใช้เวลาถึง 40 มิลลวินิาท ีย่อมส่งผลให้ภาพวดิโีอนัน้มีคณุภาพไม่สม�า่เสมอ 

การแสดงผลของวิดีโอดังกล่าวจะกระตุก แลดูไม่ราบเรียบ เป็นต้น
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ส่วนที่

1

19 บทที่ 1  พื้นฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Fundamental of Data Communications and Networks)

ทิศทางการไหลของขอมูล (Direction of Data Flow) 
ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างสองอุปกรณ์ สามารถสื่อสารได้ตามทิศทางการไหลของข้อมูล ซึ่งมีอยู่ 3 วิธี

ด้วยกัน 

1. การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex Communication)
เป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียว โดยมีอุปกรณ์ฝั่งหนึ่งท�าหน้าที่เป็นฝ่ายส่ง และอีกฝั่งหนึ่งท�าหน้าที่

เป็นฝ่ายรับ ตัวอย่างการสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ เช่น คีย์บอร์ด จอภาพทั่วไปที่ใช้ส�าหรับการแสดงผลข้อมูล 

การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การแพร่ภาพโทรทัศน์ และการส่งข้อความผ่านทางเพจเจอร์ การสื่อสารแบบ

ซิมเพล็กซ์สามารถใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียวได้อย่างเต็มที่ 

รูปที่ 1.3 การสื่อสารแบบซิมเพล็กซ์ (Simplex)

2. การสื่อสารแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half-Duplex Communication)
เป็นการสื่อสารทีแ่ต่ละสถานีสามารถเป็นได้ทัง้ผู้ส่งและผูร้บั แต่ไม่สามารถท�าหน้าทีท่ัง้สองอย่างได้พร้อมๆ 

กัน กล่าวคือ เป็นการสื่อสารแบบกึ่งทางคู่ ด้วยการผลัดกันรับ ผลัดกันส่ง ผ่านช่องสัญญาณเดียวกัน ซึ่งการ

เปลี่ยนสถานะจากผู้ส่งกลายเป็นผู้รับหรือจากผู้รับกลายเป็นผู้ส่ง จะใช้รหัสที่รับรู้กัน ว่ามีการส่งข้อมูลเรียบร้อย

แล้ว และพร้อมที่จะรับข้อมูล (เช่น การใช้รหัส “ทราบแล้วเปลี่ยน” ในวิทยุสื่อสาร) ตัวอย่างการสื่อสารแบบ

ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ เช่น การสื่อสารบนพอร์ตอนุกรม และวิทยุสื่อสาร

 
รูปที่ 1.4 การสื่อสารแบบแบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ (Half-Duplex)
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21

รูปที่ 1.5 วิทยุสื่อสาร (Walkie-Talkie) ที่ต�ารวจน�ามาใช้สื่อสารกัน

3. กำรสื่อสำรแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full-Duplex Communication)
เป็นวิธีการส่ือสารแบบสองทิศทาง ที่ทั้งฝั่งส่งและฝั่งรับสามารถส่ือสารพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน 

ตัวอย่างการสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ เช่น โทรศัพท์ ซึ่งคู่สนทนาสามารถคุยโต้ตอบกันได้ในช่วงเวลาเดียวกัน 

รูปที่ 1.6 การสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ (Full-Duplex)

วิธีการสื�อสารทั้งสามชนิด ตางก็มีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกันไป มิใชวาการสื�อสารแบบฟูลดูเพล็กซ

จะดีกวาวิธีอื�นๆ เนื�องจากสามารถสื�อสารไดแบบสองทิศทาง แตน�าจะเปนการพิจารณาดานตนทุนและ

ลักษณะการใชงานมากกวา เชน ในดานตนทุน การสื�อสารแบบซิมเพล็กซจะใชเทคโนโลยีที่มีตนทุนตํ่า

กวาและซับซอนนอยกวาแบบฟูลดูเพล็กซ และก็ใชวาการสื�อสารทุกชนิด จําเปนตองมีการโตตอบกันใน

รูปแบบสองทิศทางเสมอไป ดังนั้น จึงมีวิธีการสื�อสารทั้งสามแบบใหเลือกใชงานตามความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานเปนสําคัญ
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21 บทที่ 1  พื้นฐานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Fundamental of Data Communications and Networks)

การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
การสื่อสารข้อมูล และ การสื่อสารโทรคมนาคม ล้วนเป็นค�าที่เกี่ยวข้องกันและมักน�ามาใช้ร่วมกัน

เสมอ โดยค�าว่า “Tele” มาจากรากศัพท์ในภาษากรีกซึ่งตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า “far” ที่แปลว่าไกล ส่วน 

“Communication” ก็หมายถึงการสื่อสาร ดังนั้น “Telecommunication” เมื่อแปลเป็นค�าไทยแล้ว จึงตรงกับ

ค�าว่า การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งหมายถึงการสื่อสารระยะไกล 

การสื่อสารโทรคมนาคมเกีย่วข้องกบัการใช้งานเคร่ืองส่งอิเลก็ทรอนกิส์ (Electronics Transmitters) เช่น 

โทรศพัท์ โทรทัศน์ วทิย ุหรอืคอมพวิเตอร์ ซึง่ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมในยคุปัจจบุนัถอืว่ามีบทบาทส�าคญัต่อ

การพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว ล้วนมีการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการ

สื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ซึง่มบีทบาทส�าคญัต่อการผลกัดนัให้เกดิธรุกจิในรปูแบบใหม่ๆ ส่ง

ผลต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลกในยุคนี้ทีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารโทรคมนาคมจะมีความหมายที่

กินขอบเขตกว้างและครอบคลุมมากกว่าการสื่อสารข้อมูล ดังนั้น จึงอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การสื่อสารข้อมูล

เป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งของการสื่อสารโทรคมนาคมก็เป็นได้ 

ข้อมลูทีส่่งผ่านในระบบโทรคมนาคมเป็นได้ทัง้ข้อความ เสียง ภาพ และวดิทีศัน์ ทีส่ามารถใช้สายโทรศัพท์

หรอืคล่ืนวทิยเุป็นส่ือกลางในการส่งข้อมลูไปยังจุดหมายปลายทาง ส�าหรบัการส่งข้อมลูผ่านสายโทรศพัท์ นบัได้ว่า

เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะที่มีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และที่ส�าคัญ เราสามารถน�าโครงข่ายโทรศัพท์มาใช้เพื่อการส่งข้อมูลแบบระยะไกลได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของค�าว่า เครือข่าย อาจหมายถึงเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันแบบระยะใกล้ (Local) กับเครือข่ายที่

เชื่อมโยงแบบระยะไกล (Remote) โดยเฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกลนั้น จ�าเป็นต้องพึ่งพาช่องทาง

ของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลได้ ประกอบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ได้

รบัความนยิมเป็นอย่างสงูนัน้ ได้กลายเป็นอปุกรณ์ส�าคญัและถอืเป็นส่วนหนึง่ของระบบการส่ือสารในยคุนีไ้ปแล้ว 

กล่าวคอื นอกจากเราจะใช้คอมพวิเตอร์ส่วนบคุคลเพื่อใช้งานทัว่ไป เรายงัสามารถน�ากลุม่คอมพวิเตอร์เหล่านี ้มา

เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งหมายรวมถึงการเชื่อมโยงสื่อสารทั้งระยะใกล้และระยะไกล 

ส�าหรับรายละเอียดต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่ง

บางระบบอาจถูกยกเลิกใช้งานไปแล้ว ในขณะที่บางระบบก็ยังคงใช้งานได้ดีจนถึงยุคปัจจุบัน 

โทรเลข (Telegraphy)
หลักการท�างานของระบบโทรเลข จะใช้วิธีการแปลตัวอักษรและตัวเลขให้เป็นรหัส แล้วน�ามาแปลงเป็น

สัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสื่อกลาง เช่น สายทองแดง ครั้นเมื่อปลายทางได้รับก็จะถอดรหัสเป็นข้อความ อย่างไร

ก็ตาม การบริการโทรเลขในประเทศไทยถูกประกาศยกเลิกใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา และ

ถือเป็นการปิดต�านานการใช้บริการโทรเลขที่เคยเปิดบริการมายาวนานกว่า 100 ปี
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