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บทที่ 6 โลกของเครือข่าย 
 วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความหมายและข้อแตกต่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ 
2. สามารถใช้งาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ 
3. รู้จักอุปกรณ์เครือข่าย และการเชื่อมต่อประเภทต่าง ๆ 
4. รู้จักผู้ให้บริการและสามารถเลือก ISP ที่เหมาะสมกับการใช้งานของตนเองได้ 
5. จริยธรรมในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน โดยอาศัย

อุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อกัน วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพที่ 6-1 แสดงตัวอย่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต) ซึ่งประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 7 เครื่องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านอุปกรณ์สลับสาย 
(Switch) (ภาพที่ 6-4 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ต) 

เมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกหลายเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เครือข่ายนั้นเรียกว่าเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวนมากที่เชื่อมต่อกัน
ครอบคลุมไปทั่วโลก โดยอินเทอร์เน็ตเป็นทั้งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของเครือข่าย เนื่องจาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยเป็นจ านวนมากต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน  ภาพที่ 7-2 แสดงการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกด้วยใยแก้วน าแสงใต้สมุทร ภาพที่ 7-3 แสดง การเชื่อมต่อของเครือข่ายผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 
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รูปที่ 6-1 ตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต) 
ภาพจาก : http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/network-topologies/Computer-

Network-Diagrams-Logical-Bus-with-a-Physical-Star.png 

 

 

รูปที่ 6-2 ตัวอย่างเส้นใยแก้วน าแสงใต้สมุทรที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่แกนของแต่ละประเทศท่ัวโลก 
ภาพจาก : http://cdn.rsvlts.com/wp-content/uploads/2013/01/Internet-ocean-map-.jpg 
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รูปที่ 6-3 แผนภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศไทย 

ภาพจาก : http://internet.nectec.or.th/internetmap/map/internationalmap/ 
inetmap082015_international.jpg 

 

 เกณฑช์ีว้ัดความเร็วอินเทอร์เน็ต (ความกว้างของแถบความถี่ หรือ Bandwidth) 
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน มีข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียมากมาย ทั้งวิดีโอ เพลง ฯลฯ ซึ่งเป็น

ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่  ดังนั้น ความเร็วในการเชื่อมต่อ เพ่ือ Download และ Upload ข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญ  และ
ถูกน ามาใช้เป็นตัววัดระดับค่าบริการ 

เราสามารถตรวจสอบความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  โดยแบ่งเป็น ความเร็วที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ของเราหรือที่เรียกว่าลูกข่าย (Client) รับส่งข้อมูลกับเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยระบบจะท า
การเช็คความเร็วการรับข้อมูลหรือที่เรียกว่า ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download Speed) และ ความเร็วใน
การส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือท่ีเรียกว่า ความเร็วในการอัพโหลด (Upload Speed) 

ส่วนใหญ่เราจะได้ยินค าว่า Bandwidth เป็นตัวบอกของเร็วของการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต แต่จริง ๆ 
แล้ว หน่วยวัดเป็น bps ย่อมาจาก Bits Per Second (บิตต่อวินาที) นั่นหมายความว่าในหนึ่งวินาทีสามารถรับส่ง
ข้อมูลได้เท่าไรนั่นเอง 
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มีเว็บไซต์บริการทดสอบหาความเร็วของการส่งข้อมูลจากเครือข่ายเราผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น 
www.speedtest.net ซึ่งมีประโยชน์มากหากเราต้องการตรวจสอบความเร็วการส่งข้อมูลของเครือข่ายว่า ผู้
บริการอินเทอร์เน็ตได้ปล่อยสัญญาณมาตามที่ได้โฆษณา หรือ สัญญาการให้บริการแพคเกจที่เราได้ซื้อเอาไว้จริง
หรือไม่ ในปัจจุบัน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่นับว่าเป็นความเร็วสูงจะมีความเร็ว Download/Upload อยู่ที่ 1 
Mbps/512 Kbps ขึ้นไป 

 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในอดีตและปัจจุบัน [1-3] 
อินเทอร์เน็ตก าเนิดขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1969 หรือประมาณปี พ.ศ. 2512 โดยพัฒนามาจาก อาร์พา

เน็ต (ARPAnet) ซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานโครงการวิจัยขั้นสูง 
(Advanced Research Projects Agency) หรือเรียกชื่อย่อว่า  อาร์พา (ARPA) ซึ่ งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (Department of Defense) จุดประสงค์ของโครงการอาร์พาเน็ต เพ่ือสร้าง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่คงความสามารถในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้ แม้ว่าจะมีบางส่วนของเครือข่ายที่ไม่สามารถ
ท างานได้ก็ตาม  

อาร์พาเน็ตในขั้นต้นเป็นเพียงเครือข่ายทดลอง ตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยด้านการทหาร แต่โดยเนื้อแท้
แล้วอาร์พาเป็นผลพวงมาจากความตึงเครียดทางการเมืองของโลก ในยุคสงครามเย็นระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์และ
ฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ต่อมาในปี 2512 ได้มีการปรับปรุงหน่วยงานอาร์พาและเรียกชื่อใหม่ว่า ดาร์พา (DARPA : 
Defense Research Project Agency) และในปี 2518 ดาร์พาได้โอนหน้าที่ดูแลรับผิดชอบอาร์พาเน็ตโดยตรง
ให้แก่ หน่วยสื่อสารของกองทัพ (Defense Communications Agency) หรือ DCA เนื่องจากอาร์พาเน็ตได้แปร
สภาพเป็นเครือข่ายที่ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงแล้ว ในปี 2526 อาร์พาเน็ตแบ่งออกเป็น 2 เครือข่าย คือ เครือข่าย
ด้านการวิจัยใช้ชื่อ อาร์พาเน็ตเหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อว่า "มิลเน็ต" (MILNET : MILitary 
NETwork) ซึ่ ง ใช้ การเชื่ อมต่ อ โดย ใช้ โป รโตคอล  TCP/ IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol ) เป็นครั้งแรก 

ในปี 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติอเมริกา (NSF) ได้ออกทุนการสร้างศูนย์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 
แห่ง และใช้ชื่อว่า NFSNET ในปี 2533 มีหลายองค์กรใช้เครือข่ายอาร์พาเน็ตมากขึ้น จนรองรับเป็น backbone 
ต่อไปไม่ไหว อาร์พาเน็ตจึงยุติบทบาทลง และ สหรัฐ ฯ จึงเปลี่ยนไปใช้ NFSNET และเครือข่ายอ่ืน ๆ เป็นเครือข่าย 
backbone แทน นอกจากนี้ ได้มีการเชื่อมเครือข่ายต่าง ๆ ท าให้เครือข่ายมีขนาดใหญ่มากขึ้นจนเป็นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ 

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2530 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ท าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าด้วยกันเรียกว่า 
"เครือข่ายไทยสาร" 

เครือข่ายไทยสารเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่าย
นี้เพ่ิมขึ้นอีกจ านวนมากจะเห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตในประเทศขณะนั้นยังจ ากัดอยู่ในวงการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น 
ไม่ได้เป็นเครือข่ายที่ให้บริการในรูปของธุรกิจ ทางสถาบันนั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  

ประเทศไทยได้เริ่มเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 ในลักษณะการใช้บริการ จดหมายเล็กทรอ
นิกส์เป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย แต่ในครั้งนั้นยังเป็นการเชื่อมต่อโดยผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ช้าและไม่เป็นการถาวร 
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยได้รับที่อยู่
อินเทอร์เน็ต Sritrang.psu.th ซึ่งนับเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2534 บริษัท 
DEC ( Thailand ) จ ากัด ได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น 
dect.co.th โดยที่ค า “th” เป็นส่วนที่เรียกว่า โดเมน (Domain) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงโซนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทย โดยย่อมาจากค าว่า Thailand 

กล่าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 โดยสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 
9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพ่ือเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที่บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี (UUNET 
Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี เดียวกัน ได้มีหน่วยงานที่ เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่าน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 
โดยเรียกเครือข่ายนี้ว่าเครือข่าย “ไทยเน็ต” (THAInet) ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่มี “เกตเวย์” (Gateway) หรือประตู
สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

ต่ อ ม า ใน ปี  พ .ศ . 2537 ค วาม ต้ อ งก าร ใน ก าร ใช้ อิ น เท อ ร์ เน็ ต จ าก ภ าค เอ ก ช น มี ม าก ขึ้ น 
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท) จึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เปิดบริการอินเทอร์เน็ต ให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไป
ได้สมัครเป็นสมาชิก โดยตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ เรียกว่า "ผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต" หรือ ISP (Internet Service Provider) ข้อมูลล่าสุดของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 จาก
จ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 62.6 ล้านคน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 21.8 ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ 
34.9 และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 24.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 39.3 
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ปัจจุบัน (สิงหาคม 2558) ประเทศไทยมีความกว้างช่องสัญญาณ (Internet bandwidth) ภายในประเทศ 
2,768.895 Gbps และระหว่างประเทศ 1,954 Gbps  

  
 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Area Network, LAN) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ที่ประกอบด้วยกลุ่มของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เครือข่ายนี้จะมีขนาดเล็ก โดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์นั้นจะเชื่อมต่อกันในรัศมีที่ ใกล้ ๆ เช่น ภายในห้องเดียวกัน ภายในอาคารเดียวกัน หรือเชื่อมต่อ
ระหว่างอาคารที่อยู่ภายในพ้ืนที่บริเวณเดียวกัน คอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้โดยไม่ต้องเชื่อมการติดต่อ
กับองค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันนั้นอาจจะใช้ฮาร์ดแวร์และ/
หรือซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างหนึ่งของเครือข่ายระดับท้องถิ่นนี้  คือ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะเชื่อมต่อกัน
เป็นเครือข่ายระดับท้องถิ่นอยู่ตลอดเวลา 

ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายระดับท้องถิ่นนั้นเริ่มต้นที่  10 Megabits per second: Mbps 
(เรียกอีกชื่อว่า Ethernet) ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากมี
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลได้เพ่ิมขึ้นมาเป็น 
100 Mbps (เรียกอีกชื่อว่า Fast Ethernet) ปัจจุบัน ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายระดับท้องถิ่นมี
มาตรฐานที่ 1000 Mbps หรือ 1 Gbps (เรียกอีกชื่อว่า Gigabit Ethernet) สามารถขยายขนาดของเครือข่าย
ออกไปได้ไกลสูงสุดประมาณ 10 กิโลเมตร 

เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network, MAN) เป็นเครือข่ายระยะกลางที่ประกอบด้วย
กลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันอยู่ โดยเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ที่
เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ งเมืองหรือจังหวัดเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้บริการต่าง ๆ เช่น การส่งสัญญาณเสียง , ภาพ , 
ภาพเคลื่อนไหว หรือ ข้อมูลต่าง ๆ  ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายระดับเมืองเริ่มต้นตั้งแต่ 100 Mbps 
จนถึง 1 Gbps โดยที่เครือข่ายสามารถขยายขนาดไปได้ไกล 100 กิโลเมตรหรือมากกว่านั้น โดยจะต้องมีการ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์ หรือองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network, WAN) เป็นเครือข่ายระยะไกล กล่าวคือ เครือข่าย
ระยะไกลนี้ จะท าการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน ซึ่งการเชื่อมต่อนั้น อาจจะเป็น
การติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ข้ามทวีป หรือทั่วโลกก็ได้ ในการเชื่อมการติดต่อกันนั้น จะต้องมีการต่อเข้า
กับระบบสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสียก่อน เพราะจะเป็นการส่งข้อมูลผ่านทาง
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สายโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกัน         
 ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลนั้น จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับอัตราการเสียค่าบริการ โดยความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลนั้นจะเริ่มตั้งแต่ 64 Kbps ไปจนถึงระดับ Mbps ในการเชื่อมต่อกันนั้น โดยปกติแล้ว จะเป็นการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น (LAN) ตั้งแต่สองระบบขึ้นไป ซึ่งหมายความว่า ระบบ WAN ประกอบด้วย
ระบบ LAN หลาย ๆ ระบบนั่นเอง 

  

 การใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เมื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าเร็จ องค์กรต่าง ๆ เริ่มเห็นประโยชน์ของการส่งข้อมูลผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น เช่น มาตรฐาน
ส าหรับการให้บริการเว็บไซต์ (HTTP และ HTTPS) หรือ มาตรฐานส าหรับรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
รับส่งไฟล์ (FTP) ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ท าให้มีผู้ใช้งานระบบเครือข่ายมากขึ้น ๆ เนื่องจากสามารถน ามาใช้งานได้
หลากหลาย เช่น 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล, E-mail) เป็นบริการส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เช่น 
Gmail, Hotmail) ผู้ส่งเพียงรู้ที่อยู่อีเมลของผู้รับ ผู้ส่งก็สามารถส่งข้อความ (พร้อมแนบไฟล์) ไปยังผู้รับได้เร็วกว่า
การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ และ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

2. เทลเน็ต (Telnet) เป็นบริการช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกล ๆ เพ่ือสั่งงาน 
เสมือนว่าผู้ใช้นั่งสั่งงานอยู่ทีเ่ครื่องเลย 

3. การถ่ายโอนข้อมูล (File Transfer Protocol, FTP) เป็นบริการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูล (ทั้งไฟล์ข้อมูล
ประเภทตัวหนังสือ รูปภาพและเสียง) ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่อง  

4. ระบบส่งข้อความทันที  (Instant messaging, Chat) เป็นบริการส่งข้อความผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (เช่น Facebook Messenger, Line) ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจาก ผู้ใช้
สามารถสนทนากันโดยพิมพ์ข้อความโต้ตอบ ไม่ต้องรอนานเหมือนส่งอีเมล 

5. เว็บ (HyperText Transport Protocol, HTTP) เป็นมาตรฐานส าหรับการส่งข้อมูลหน้าเว็บ ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีพ้ืนฐานของการบริการเว็บที่เป็นที่นิยมหลายอย่าง เช่น  

   - เว็บไซต์บริการการสืบค้นข้อมูล (เช่น Bing, Google) ให้บริการสืบค้นข้อมูลจากหน้าเว็บต่าง ๆ ทั่ว
โลก อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด และ เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อใช้ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือ
การศึกษา 
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   - เว็บไซต์บริการข้อมูลสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Google+) ให้บริการข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ 

   - เว็บไซต์ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce, E-Commerce) ให้บริการการ
ซ้ือ-ขาย สินค้าผ่านระบบเครือข่าย เช่น Lazada 

   - เว็บไซต์ให้ความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ต มีบริการด้านความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ
โทรทัศน์ เกม เพลง รายการวิทยุ เป็นต้น เราสามารถเลือกใช้บริการเพื่อความบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

   - เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เว็บไซต์ส าหรับ
การจัดการบัญชี เว็บไซต์ส าหรับการวางแผนจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 

 จากบริการที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เราสามารถน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุก 
ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา, ด้านธุรกิจ, ด้านพาณิชย์, ด้านการบันเทิง ฯลฯ 

 

 อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ 
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต เป็นอุปกรณ์ที่ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ

เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 6 – 4 

 

รูปที่ 6 – 4 การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ต (ภาพจาก : 
http://i.stack.imgur.com/E1Ks3.png) 



 

บทที่ 6 โลกของเครือข่าย 9 

ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครือข่ายนั้น จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษเพ่ือท าการรับและ
ส่งสัญญาณท่ีจ าเป็นต่าง ๆ โดยอุปกรณ์ที่จ าเป็นพื้นฐาน มีดังนี้ 

1. แผ่นวงจร LAN (LAN Card): เป็นแผ่นวงจรหรือการ์ดที่ใช้ในการต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสายน า
สัญญาณ ลักษณะของการ์ดจะเป็นแบบ PCI ที่ใช้เสียบเข้าในแผ่นวงจรหลัก (Mainboard) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อีกด้านหนึ่งของการ์ดจะมีช่องเสียบส าหรับสายน าสัญญาณ (ดังรูปที่ 6 – 5a) หรือในบางรุ่น 
จะเป็นเสาอากาศส าหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (ดังรูปที่ 6 – 5b) ปัจจุบัน แผ่นวงจรหลักของเครื่อง
คอมพิวเตอร์จะมีการ์ดอยู่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องซื้อการ์ดมาติดตั้งเพ่ิมเติม เรียกว่า 
LAN Card on Board 

 

 

 (a)                                                                (b) 
รูปที่ 6 – 5 LAN card 

 

2. อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router): เป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลตั้งแต่
สองเครือข่ายขึ้นไปเข้าด้วยกัน ในการเชื่อมต่อนี้ อุปกรณ์จัดเส้นทางจะท าหน้าที่ในการเลือกเส้นทางที่
เหมาะสมมากที่สุดในการส่งข้อมูล โดยอาศัยตารางเส้นทาง (routing table) ที่มีอยู่ ในการท างานจริง
ของอุปกรณ์จัดเส้นทางนั้น จะท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ท าให้ผลลัพธ์ของการหาเส้นทางที่
จะส่งข้อมูลได้เส้นทางที่สั้นที่สุด รวดเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานกับการท างานในเวลาจริง ( real 
time) ได้ เช่น การประชุมออนไลน์ การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต  
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3. โมเด็ม (Modem): มาจากค าว่า Modulation/Demodulation เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการแปลง
สัญญาณดิจิทัล1 (digital) ให้เป็นแอนะล็อก2 (analog)  และในทางตรงกันข้ามจะแปลงสัญญาณ 
แอนะล็อกเป็นดิจิทัล  โดยการท า Modulation นั้น เป็นการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้นทางให้กลายเป็นสัญญาณแอนะล็อก แล้วส่งไปตามสายโทรศัพท์ ส่วนการท า Demodulation นั้นเป็น
การเปลี่ยนจากสัญญาณแอนะล็อก ที่ได้จากสายโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นสัญญาณดิจิทัล เพ่ือส่งต่อไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง ซึ่งสัญญาณดิจิทัลนั้น เป็นสัญญาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นได้แค่ 0 กับ 
1 เท่านั้น ไม่สามารถส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ แต่สัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถส่งผ่ าน
สายโทรศัพท์ได้ โมเด็มมีหลายประเภท เช่น 
 

 Analog Modem เป็นโมเด็มรุ่นแรก ๆ ที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โมเด็มชนิดนี้จะใช้สายโทรศัพท์เป็นสายน าสัญญาณ (ดังตัวอย่างในรูปที่ 6 - 5) 
เนื่องจากต้องใช้สายโทรศัพท์ส่งข้อมูล เราจึงไม่สามารถใช้งานโมเด็มพร้อมกันกับการพูดคุย
โทรศัพท์ได้ โดยมีความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่ออยู่ที่ 56 Kbps แต่ในการใช้งานจริง อาจจะ
เป็นไปไม่ได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพของสายโทรศัพท์นั่นเอง (โมเด็มรุ่นนี้ส่งข้อมูลได้
ช้า จึงไม่เป็นที่นิยมใช้) 

 

                 

รูปที่ 6 – 5 Analog modem 
(ภาพจาก : http://support.usr.com/support/3453c/3453c-ug/images/step2.gif) 

 

 

 

                                           
1 ดิจิทัล (Digital) มาจากภาษาลาตินว่า digitus แปลว่า นิ้ว ในที่นี้คือ สามารถนับได้ด้วยนิ้ว นั่นคือ สัญญาณหรือข้อมูลที่เป็นดิจิทลัจะอยู่ในรูปของ
เลขฐานสอง หรือ binary digit เป็นสัญญาณที่ใช้ได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2 แอนะล็อก (analog) เป็นสัญญาณที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป มนุษย์สามารถใช้ประสาทสัมผสัที่มีอยู่รับรู้ได้ เช่น เสียง, ความร้อน, แสง เป็นต้น แต่
ว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานกับสัญญาณชนิดนี้ได้ 
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 Cable Modem: เป็นโมเด็มที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลดิจิทัลได้โดยตรง มีความเร็วการรับส่งข้อมูล
สูง สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ภาพและเสียง โมเด็มชนิดนี้จะใช้สายน า
สัญญาณเป็นสายใยแก้วน าแสงและสายแกนร่วม (ดังตัวอย่างในรูปที่ 6 - 6) มีความเร็วสูงสุดใน
การรับข้อมูลอยู่ท่ี 10 Mbps และความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลอยู่ท่ี 2 Mbps 

 

 

 

รูปที่ 6 – 6 Cable modem 
(ภาพจาก : https://www.oricom.ca/media/52186/cablemodemcomp-eng.png) 

 

 ADSL Modem: เป็นโมเด็มที่ท าหน้าที่ในการเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายตลอดเวลา มีความเร็วใน
การเชื่อมต่อสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว โมเด็มชนิดนี้จะใช้สายโทรศัพท์เป็นสายน า
สัญญาณ แตกต่างจาก Analog Model ที่มีตัวกรองสัญญาณ (Phone Line Filter, ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 6 - 7) ที่สามารถแยกข้อมูลออกจากเสียงโทรศัพท์ ท าให้ผู้ใช้ยังสามารถพูดคุยโทรศัพท์ได้
เป็นปกติขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะตัวเครื่องและอัตรา
ค่าบริการที่ถูก 

 

 

รูปที่ 6 – 7 ADSL modem 
(ภาพจาก : http://www.adslinspain.com/wp-content/uploads/2012/05/modem-

setup.gif) 
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4. สายน าสัญญาณ หรือ สื่อกลาง (Media): ในการรับ-ส่งข้อมูลนั้น จะต้องอาศัยสื่อกลางในการส่ง
สัญญาณไฟฟ้าซึ่งบรรจุข้อมูลอยู่จากจุดส่งไปยังจุดรับ โดยสัญญาณไฟฟ้านี้อาจจะถูกส่งโดยแบบใช้สาย
เคเบิ้ล (wired) หรือแบบไร้สาย (wireless) ก็ได้ ในการเลือกใช้สื่อกลางเพ่ือส่งสัญญาณไฟฟ้านั้น ต้อง
เลือกให้เหมาะสมกับประเภทของเครือข่ายนั้น ๆ ด้วย สายเคเบิ้ลที่นิยมใช้ ได้แก่ 
 

 สายคู่ตีเกลียว (Twisted Pair): เป็นสายทองแดงขนาดเล็กที่หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก มีลักษณะ
คล้ายสายโทรศัพท์ โดยที่แต่ละคู่สายจะถูกพันกันตามมาตรฐาน เพ่ือลดการรบกวนจากคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากคู่สายข้างเคียงภายในเคเบิลเส้นเดียวกันหรือจากภายนอก (ดังรูปที่ 6 – 
8(a)) โดยระยะทางที่สามารถเดินสายสัญญาณได้นั้น ไม่ควรเกิน  100  เมตร ถ้าเกินกว่านั้น จะ
ท าให้สัญญาณอ่อน ไม่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการรับ-ส่งข้อมูลได้ สายคู่ตีเกลียวที่นิยมใช้
แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
- สายคูต่ีเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair: UTP): เป็นสายที่ประกอบด้วย

สายทองแดงขนาดเล็กหุ้มฉนวนจ านวน 8 เส้น แต่ละเส้นจะมีสีต่าง ๆ เพ่ือบ่งชี้การท างานที่
ชัดเจน สายประเภทนี้ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้งานง่าย ติดตั้งได้ง่าย 
ราคาถูก และสามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ต้องใช้ความเร็วสูงในการเชื่อมต่อได้ดี  
(สาย UTP มีอีกชื่อท่ีถูกเรียกจนคุ้นหูคือ CAT5) 

- สายคูต่ีเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair: STP): เป็นสายชนิดเดียวกันกับสาย
UTP แตกต่างกันตรงที่ แต่ละคู่ของสาย STP จะถูกหุ้มด้วยฉนวนหรือโลหะถัก (metal 
braid) เพ่ือป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สายประเภทนี้สามารถใช้เดินได้ไกล
กว่าสาย UTP แต่มีราคาแพงกว่า จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก  

 

                       
                                     (a)                                                        (b) 

รูปที่ 6 – 8 (a) สายคูต่ีเกลียว และ (b) หัวเสียบเต้ารับ RJ45 
(ภาพจาก : http://mazelite.work/wp-content/uploads/2015/10/Twisted-pair-UTP-
vs-STP-Cable-image.jpg และ https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rj45plug-8p8c.png) 
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สายคู่ตีเกลียวจะถูกน ามาต่อเข้ากับหัวเสียบเต้ารับที่มักเรียกกันว่า RJ45 (Registered Jack 45, 
ซึ่งมชีื่ออย่างเป็นทางการคือ 8P8C modular connector) ดังแสดงในรูปที่ 6 – 8(b) 

 สายเคเบิลร่วมแกน (Coaxial Cable): เป็นสายน าสัญญาณเส้นเดี่ยว รอบนอกจะถูกห่อหุ้ม
ด้วยโลหะถัก เพ่ือป้องกันการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ดังรูปที่ 6 – 9) ลักษณะของสาย
แกนร่วมจะเหมือนกับสายสัญญาณเคเบิลทีวี สายเคเบิลร่วมแกนจะถูกใช้ในการเชื่อมต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น (LAN) หรือ การส่งข้อมูลระยะไกลระหว่าง
ชุมสายโทรศัพท์ การส่งข้อมูลสัญญาณวีดิทัศน์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน สายแกนร่วมนี้ไม่นิยม
น ามาติดตั้งในระบบเครือข่าย LAN เนื่องจากมีความยุ่งยากมากกว่าการติดตั้งโดยใช้สาย UTP  
และราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่าด้วย 

 

 
 

รูปที่ 6 – 9 สายเคเบิลร่วมแกน 
(ภาพจาก : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/ 

Coaxial_cable_cutaway.svg/450px-Coaxial_cable_cutaway.svg.png) 
 

 สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable): เป็นสายที่น าสัญญาณแสงแทนสัญญาณไฟฟ้า ใช้ใน
ระบบเครือข่ายที่มีความเร็วสู งมาก เช่น Gigabit Ethernet โดยข้อมูลจะถูกแปลงจาก
สัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสงโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเสียก่อน ลักษณะของสายจะเป็นสาย
พลาสติกที่ชั้นป้องกันหุ้มอยู่หลาย ๆ ชั้น ความเร็วในการส่งสัญญาณนั้นจะสูงมาก สามารถส่ง
ข้อมูลในระยะไกล ๆ ได้ และไม่มีการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปัญหาของสายใยแก้วน า
แสงคือความเปราะบางของสาย ซึ่งมีโอกาสช ารุดได้ง่ายกว่า และราคาที่ยังค่อนข้างแพงอยู่ใน
ปัจจุบัน 
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รูปที่ 6 – 10 สายใยแก้วน าแสง 
(ภาพจาก : http://virtualworldcommunications.com/wp-

content/uploads/2016/07/tumblr_nwtr2e4yCE1tk55qbo1_1280-600x500.jpg) 
 
 การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless): การส่งสัญญาณแบบไร้สายนั้น จะใช้คลื่นวิทยุ (Radio 

Frequency: RF) ในการรับ-ส่งข้อมูล โดยอาศัยอากาศเป็นตัวกลางในการกระจายสัญญาณ
ดังกล่าว ประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากการใช้เทคโนโลยีนี้ คือ การที่เราไม่ต้องวาง
สายเคเบิลนั่นเอง ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ไม่เอ้ืออ านวยได้ เช่น ในหอพักแห่งหนึ่ง 
เป็นตึก 3 ชั้น มีผู้อาศัยอยู่ชั้นละ10 คน ซึ่งแต่ละคนสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
ไร้สายได้ โดยที่ไม่ต้องเดินสายเคเบิลใหม่ 

 

 การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในปัจจุบันมีการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวิธีการในการ

เชื่อมต่อที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ก็แตกต่างกันด้วย โดยการใช้งานแต่ละรูปแบบก็ขึ้นกับความ
ต้องการในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประเภทของผู้ใช้บริการ 

 

 การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจากอาคารที่อยู่อาศัย 
การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามบ้านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องท าการซื้อแพคเกตอินเทอร์เน็ตกับ

ทางผู้ให้บริการ (ISP) ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อเข้าใช้งานได้ โดยในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ตามบ้านอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ การเชื่อมต่อเข้าใช้งานด้วย ADSL Modem, Cable Modem และ Fibre 
Optic Router 
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●  การเชื่อมต่อด้วย Cable Modem (ดังรูปที่ 6 – 6) เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่ส่วนใหญ่แล้ว มี
ความเร็วมากกว่า ADSL Modem สามหรือสี่เท่า [5] โดย Modem ต้องเชื่อมต่อกับสายเคเบิล
ร่วมแกน มีบริษัทผู้ให้บริการ เช่น True Internet หรือ ipstar (ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
สัญญาณดาวเทียม)   

●  การเชื่อมต่อด้วย ADSL Modem (ดังรูปที่ 6 - 7) เป็นบริการอินเทอร์เน็ตทีม่ีความเร็วตั้งแต ่128 
Kbps ถึง 3 Mbps [6] โดย Modem ต้องเชื่อมต่อกับคู่สายโทรศัพท์บ้าน มีบริษัทผู้ให้บริการ 
เช่น TOT, 3BB ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL ส่วนใหญ่จะใช้มาตรฐาน PPPoE (Point-
to-Point Protocol over Ethernet) ช่วยในการเชื่อมต่อจาก Modem ไปยังชุมสายของผู้
ให้บริการ โดยผู้ใช้ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

●  การเชื่อมต่อด้วย Fibre Optic Router เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงกว่าแบบใช้สาย
เคเบิลร่วมแกนมาก (บางผู้ให้บริการสามารถให้ความเร็วถึง 1 Gbps) โดย Router ต้องเชื่อมต่อ
กับใยแก้วน าแสง มีบริษัทผู้ให้บริการ เช่น AIS Fibre Broadband 

 

 

 

รูปที่ 6 – 11 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตามบ้านที่อยู่อาศัย 

(ภาพจาก : https://conceptdraw.com/a886c3/p1/preview/640/pict--network-diagram-
wireless-router-network-diagram.png--diagram-flowchart-example.png) 
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รูปที่ 6 – 11 แสดงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป นั่นคือ 
หลังจากที่เราต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตด้วยโมเด็มแล้ว (หรืออาจเชื่อมกับอุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router)) หากบ้านมี
อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต (เช่น เราอาจมีทั้งคอมพิวเตอร์ Printer และ
สมาร์ทโฟนของคนทั้งครอบครัว) เราอาจใช้อุปกรณ์ Wireless Router เพ่ือช่วยกระจายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ให้กับเครือข่ายของอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยต่อสาย LAN ออกจากโมเด็มและต่อเข้ากับ Wireless Router ดังรูปที ่
6 - 11 

Wireless Router สามารถช่วยสร้างเครือข่ายระดับท้องถิ่นทั้งแบบใช้สาย (Wired LAN) และ แบบไร้สาย 
(Wireless LAN) โดยใช้มาตรฐานที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

1. Ethernet เป็นเทคโนโลยีส าหรับเครือข่ายระดับท้องถิ่นแบบใช้สาย ช่วยกระจายการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย LAN 

2. Wi-fi เป็นเทคโนโลยีส าหรับเครือข่ายระดับท้องถิ่นแบบไร้สาย (Wireless LAN)3 โดย Wireless 
Router จะท าหน้าที่เป็น Access Point ช่วยกระจายสัญญาณวิทยุเพ่ือให้อุปกรณ์พกพามาเชื่อมต่อกับตัวมัน โดย
เครือข่ายระดับท้องถิ่นไร้สายนั้นจะมีความถี่อยู่ระหว่าง 2.4 - 2.4835 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ กสทช. อนุญาต
ให้ใช้งานได้แบบสาธารณะ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ (Industrial Scientific and 
Medical: ISM) แถบความถี่ดังกล่าวได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ และมีอุปกรณ์ท่ีรองรับมากมาย 

มาตรฐานของ Wi-Fi นั้นถูกก าหนดขึ้นโดย สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( Institute of 
Electrical and Electronics Engineers: IEEE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาตรฐานของ Wireless LAN ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ 

- 802.11b เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps โดยใช้
คลื่นสัญญาณวิทยุ ย่านความถี่ 2.4 GHz ภายในรัศมีประมาณ 30 - 45 เมตร ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ใช้
ความถี่ย่านนี้ เช่น เทคโนโลยี Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย และเตาไมโครเวฟ 

- 802.11g เป็นมาตรฐานที่ใช้คลื่นความถ่ีเดียวกันกับ 802.11b แต่มีความเร็วในการเชื่อมรับ-ส่งข้อมูล
ที่สูงกว่า กล่าวคือ มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลเป็น 54 Mbps ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐาน 
802.11b สามารถใช้กับ 802.11g ได้เลยโดยที่ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ในปัจจุบัน มาตรฐานนี้จึง
เป็นที่นิยมมากขึ้น 

- 802.11n เป็นมาตรฐานที่ช่วยเพ่ิมความเร็ว และระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้ไกลขึ้น โดยยังใช้งาน
ร่วมกับมาตรฐานเดิมอย่าง 802.11b/g ได้ด้วย อัตราการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดในทางทฤษฎีจะมากกว่า 
200 Mbps ส่วนความเร็วจริงที่ได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 100 Mbps 

                                           
3 Wireless LAN สามารถเรียกได้อีกช่ือคือ Wireless Fidelity: Wi-Fi สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.wi-fi.org 
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- 802.11ac ใช้คลื่นสัญญาณวิทยุที่ย่านความถ่ี 5 GHz สามารถรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันหลายสถานี ท า
ให้มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง อย่างน้อย 1 Gbps (ถ้ารับส่งข้อมูลจากหลายสถานี) และ อย่างน้อย 
500 Mbps (ถ้ามีสถานีเดียว) 

- 802.11ad หรือ "WiGig" Marvell และ Wilocity ได้ประกาศ Wi-Fi แบบ tri-band ใหม่ออกสู่ตลาด 
โดยการใช้ความถี่ที่ 60 GHz อัตราการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดในทางทฤษฎีจะมากถึง 7 Gbps 

 

เราอาจแบ่งแบบการท างานของ Wireless Router ได้สองแบบ 

1. แบบการท างานที่ เป็น Router (Router Mode) Wireless Router จะท าหน้าที่คล้าย
อุปกรณ์จัดหาเส้นทาง เพ่ือหาเส้นทางระหว่างเครือข่ายภายในบ้าน และ เครือข่ายภายนอก
บ้าน (นั่นคือ Wireless Router มองเครือข่ายภายในและภายนอกบ้าน เป็นคนละเครือข่าย
กัน ท าให้จ าเป็นต้องหาเส้นทางระหว่างเครือข่าย) 

2. แบบการท างานที่ เป็น Bridge (Bridge Mode) Wireless Router จะแค่ท าหน้าที่ เป็น
อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย LAN ภายในบ้านและภายนอกบ้านให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน (นั่นคือ 
Wireless Router มองเครือข่ายภายในและภายนอกบ้านเป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยมันท า
หน้าที่เป็นเพียงตัวเชื่อม) แบบการท างานแบบ Bridge เป็นแบบการท างานที่ถูกเพ่ิมเติมเสริม
เข้ามา เนื่องจากบางกรณีผู้ซื้อ Wireless Router ไม่ต้องการให้มันท างานแบบ Router แต่
ให้ท างานแบบ Bridge ก็พอเพียงแล้ว 

 

 การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 
การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา (แต่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่า) 
เพียงแค่เปิดรับสัญญาณ Cellular Data ใน iOS หรือ Mobile Data ใน Android โทรศัพท์มือถือก็จะสามารถรับ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ แต่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการกับโทรศัพท์มือถือก็จะมีหลายระบบสื่อสาร หลายผู้
ให้บริการ ซึ่งมคีวามเร็วและราคาที่แตกต่างกัน โดยระบบสื่อสารต่าง ๆ มีดังนี้ [8] 

- 2G (Second Generation Mobile Communication Systems) ถูกออกแบบมาส าหรับส่งข้อมูล
เสียงพูดเป็นหลัก ท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีความเร็วการส่งข้อมูล (Data Transmission Rate) สูงมาก ตัวอย่าง
มาตรฐาน 2G ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย มีดังนี ้

1) GSM (Global System for Mobile Communications) มีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่ 
9.6 Kbps 

2) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถย่อโลกให้เล็กลง ท าให้
ผู้ใช้มีความสะดวกและสามารถการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ GPRS 
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เป็นบริการที่ปรับปรุงเรื่องการส่งข้อมูลส าหรับผู้ใช้โทรศัพท์แบบ GSM ให้มีความเร็วดาวน์
โหลดสูงสุดที่ 21.4 Kbps (นั่นคือ ปรับปรุงการท างานให้เป็นแบบ Packet Switching) ท าให้
เกิดการให้บริการหลาย ๆ ด้านเพิ่มข้ึน เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพ่ือรับส่งข้อมูล, การดาวน์
โหลดข้อมูล , การสนทนาโต้ตอบแบบ Interactive (Live Chat) รวมไปถึง การควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย GPRS ซึ่งถือได้ว่า GPRS ได้รับความนิยมในเรื่องนี้สูงสุดใน
ปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีโทรศัพท์จ านวนมากที่รองรับบริการ GPRS 

3) EDGE (Enhance Data Rates for GSM Evolution) มีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่ 300 
Kbps เป็น Packet Switching เช่นเดียวกับ GPRS แต่ EDGE จะใช้เทคนิคแปลงสัญญาณ
ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น (ใช้ 8PSK แทน 2PSK) ท าให้มีความเร็วสูงขึ้น 

- 3G (Third Generation Mobile Communication Systems) เป็นระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถือ
แบบพกพารุ่นที่ 3 ซึ่งมีเทคโนโลยี WCDMA เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐาน สามารถส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียงใน
รูปแบบมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็ว คุณสมบัติหลักที่เด่น ๆ อีกอย่างหนึ่งของระบบ 3G ก็คือ Always On คือ 
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดโทรศัพท์ 

โทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบ 3G ส่วนใหญ่จะรองรับระบบ 2G (GSM) ด้วย ดังนั้น หากพ้ืนที่บริการใดไม่
มีสัญญาณแบบ 3G โทรศัพท์มือถือจะเข้าใช้บริการระบบ 2G ซึ่งส่งข้อมูลได้ช้ากว่าโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างมาตรฐาน 
3G ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย มีดังนี ้[10-11] 

1) WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) เป็ น ยุ ค แ รก  ๆ  ขอ ง 3G มี
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่ 384 Kbps 

2) HSPA (High Speed Packet Access) เกิดจากการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบ WCDMA 
ให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ดั้งนั้นบางครั้ง HSPA จึงถูกเรียกว่า 3.5G หรือ 3G+ หรือ H 
โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ในช่วง 2-7.2 Mbps 

3) HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access) สามารถให้บริการความเร็วอินเตอร์เน็ต
ในช่วง 21-42 Mbps ซึ่งเร็วกว่า HSPA มากเนื่องจาก มาตรฐาน HSPA+ ได้เพ่ิมเติมเทคนิค
การแปลงสัญญาณที่ละเอียดมากขึ้น (64 QAM), มีความสามารถรับสัญญาณได้จากหลายเสา
อากาศพร้อมกัน (Multiple-Input and Multiple-Output, MIMO) และ ใช้ช่องคลื่นความถี่
ได้พร้อมกันสองช่อง (Dual-Cell HSPA) 
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 ผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
ผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider, ISP) คือหน่วยงานผู้

ให้บริการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก หรือที่คนทั่วไป
เรียกว่าผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ในประเทศไทยมีผู้ ให้บริการอยู่ 2 ประเภท คือ หน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษา และ บริษัทผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ 

 หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา 
ผู้ให้บริการที่เป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปให้บริการกับสมาชิกที่อยู่ในหน่วยงาน

ราชการหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น เช่น UniNet ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้แก่สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก หรือ มหาวิทยาลัยบูรพาให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่ อาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต ในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 

 บริษัทผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ 
บริษัทผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์จะให้บริการกับบุคคลทั่วไปหรือบริษัท ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือขอใช้

บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสมาชิกต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของผู้
ให้บริการ และเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งแต่ละบริษัท
จะมีอัตราค่าบริการเป็นของตัวเอง ตัวอย่างบริษัทผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่น True Online, 
3BB, TOT Online, MaxNet, CS Loxinfo, KSC, CAT, Inet, และ TT&T 

ข้อดีของการใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ คือ การให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ สามารถ
รองรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่มีอยู่แตกต่างกัน เช่น ส่วนบุคคล บริษัท ร้านเกมส์ เป็นต้น 

              

 ขั้นตอนในการเลือก ISP 
1. การบริการของ ISP ที่เลือกต้องมีความเสถียร การเชื่อมต่อไม่หลุดบ่อย ISP ควรมีตู้ชุมสาย หรือ มีจุด

เชื่อมต่อสัญญาณอยู่ใกล้บ้านเรา เพราะความเสี่ยงที่สายเชื่อมต่อจะขาดมีน้อย 
2. พิจารณาความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพียงพอกับความต้องการ ทั้งความเร็วการ Download และ 

Upload 
3. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินไปเม่ือเทียบกับ ISP รายอื่น 
4. พิจารณารูปแบบการติดตั้ง เป็น DSL, Cable, Fiber หรือ จานดาวเทียม 
5. เปรียบเทียบข้อเสนอพิเศษและบริการหลังการขาย 
 



 

 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที Moving Forward in a Digital Society with ICT 20 

 จริยธรรมในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
ในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น เราควรพึงระลึกไว้เสมอว่า เทคโนโลยีไม่ได้มีเฉพาะด้านดีเพียงด้าน

เดียวเท่านั้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตก็เช่นกันอาจเป็นเหมือนดาบสองคม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตท าหน้าที่เป็น
สื่อกลางคอยส่งข้อมูลเท่านั้น มีข้อมูลจากผู้คนจ านวนมากปะปนกันในอินเทอร์เน็ต เราจึงควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
มีคุณธรรม สร้างสรรค ์และ ไม่เป็นภัยกับส่วนรวมได ้ดังข้อแนะน าต่อไปนี้ 

1. เราต้องมีเหตุผล รู้จักใช้วิจารณญาณไตร่ตรองข้อมูลข่าวสาร ไม่หลงงมงาย มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ใช้
อารมณ์ และไม่เชื่อใครง่าย ๆ เช่น ไมเ่ชื่อใจเพ่ือนที่รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตเพียงผิวเผิน จนให้ทั้งชื่อ, ที่
อยู่, เบอร์โทรศัพท์ 

2. มีความซื่อสัตย์ ไม่เขียนข้อความที่เป็นเท็จ หรือ ไม่ให้ร้ายผู้อ่ืนทางอินเทอร์เน็ต 
3. หลีกเลี่ยงการทะเลาะกับผู้อ่ืนในอินเทอร์เน็ต แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาด้วยความสุภาพ 
4. รู้จักกล่าวขอบคุณ ให้เครดิตหรืออ้างอิงแก่เจ้าของข้อมูล 
5. รู้จักข่มใจไม่เข้าไปในเว็บไซต์ ที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือความทุจริตทั้งปวง 
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