
บทท่ี 4 
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network) หมายถึง การเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอรต์ั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเขา้ด้วยกันด้วยสายเคเบลิ หรือสื่ออื่น ๆ ท าให้คอมพิวเตอร์

สามารถรับส่งขอ้มูลแก่กันและกันได้



ในกรณีท่ีเป็นการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องเขา้กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญท่ี่เป็นศูนย์กลาง เราเรียก คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นศูนย์กลางนีว้่า โฮสต์ 

(Host) และเรียกคอมพิวเตอรข์นาดเล็กที่เขา้มาเช่ือมต่อว่า ไคลเอนต์ (Client)



การจัดเก็บขอ้มูลได้ง่าย และสื่อสารได้รวดเร็ว
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ความเร็วของการท างาน
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ความถูกต้องของข้อมูล ตน้ทุนประหยัด 

ประโยชน์ของระบบเครอืข่าย 



ประเภทของคอมพิวเตอร์
ในระบบเครือข่าย 



1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการ

ให้บริการด้านต่างๆ กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่าย



File Server

คอื เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแบง่ปันข้อมูล (Share) แก่เคร่ืองอื่นๆ ให้มีสิทธิ์การใช้แฟ้มขอ้มูล (File) เช่น 
ฐานขอ้มูลบนเครือข่าย (Database)



Web Server
คอื เคร่ืองท่ีใหบ้ริการ Web แก่เคร่ืองท่ีร้องขอด้วย Protocol HTTP หมายความวา่ เป็นเคร่ืองท่ีเก็บเว็บไซต์ 
(Website) ส าหรับเก็บโฮมเพจและเว็บเพ็จท่ีหน่วยงานจัดท าขึน้



Proxy Server

คอื เคร่ืองท่ีใหบ้ริการเป็นตัวแทนไปรับเว็บแทนลูกขา่ย และสะสมเว็บนั้นไว้ใน Cache ของตัวเอง ส ารองไว้
เผื่อลูกขา่ยร้องขอเว็บเดิมอีกคร้ัง จะได้ไม่ต้องออกไปเอามาอกี ท าใหลู้กขา่ยเคร่ืองอื่นๆ สามารถเขา้ถึงเว็บ
ที่เคยเปดิมาแล้วเร็วขึ้น และลดการจราจร (Traffic) ของ WAN (Wide Area Network) ลงได้ 



Mail Server 
คอื เคร่ืองท่ีหน้าท่ีเป็นไปรษณีย์ ท าหน้าท่ีรับจดหมาย (POP3) เก็บจดหมาย (Mailbox) 
และส่งจดหมาย (SMTP) คอยบริการให้กับผู้ใช้ท่ีได้รับลงทะเบยีนใช้บริการ 



Internet Server

คือ เคร่ืองที่ท าหน้าที่ในการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและควบคุมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย



Print Server
คอื เคร่ืองท่ีใหบ้ริการเก่ียวกับการพิมพ์ โดยทุกเคร่ืองในเครือข่ายสามารถส่งงานของตน
ไปพิมพ์ที่เคร่ืองท าหน้าท่ีเป็น Print Server 



DNS Server
คอื เคร่ืองท่ีใหบ้ริการเก่ียวกับ Domain Name Server ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ส าหรับการอ้างอิงหมายเลข IP 
กับช่ือท่ีเราท าการจดทะเบยีน 



2.เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client or Workstation) 

เป็นคอมพิวเตอร์ที่น ามาต่อเ ช่ือมเข้า กับระบบเครือข่าย เพื่อท าหน้าที่ เป็นสถานีงาน 

ซึ่งถูกใช้โดยบุคคลทั่วไป ที่เก่ียวข้องกับงานนั้น ๆ 



เป็นเครื่องคอมพวิเตอร์ที่มีการ

เรียกใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยูใ่น

เครือขา่ยซ่ึงสามารถท าการ

ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

เวิร์กสเตชัน (workstation) ไคลเอนต์ (client)



3.เทอร์มินัล (terminal) 

เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย จอภาพ แปน้พิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ เทอร์มินัลไม่สามารถ

ประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตัวเอง แต่ใช้การสื่อสารข้อมูล กับเซิร์ฟเวอร์และให้เซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผล

ขอ้มูลพรอ้มท้ังส่งข้อมูลปรากฏบนจอภาพได้ 



ชทิ แชท 

ท าให้ลูกขา่ยเคร่ืองอื่นๆ สามารถเขา้ถึงเว็บท่ีเคยเปดิมาแล้วเร็วขึ้น คอื ขอ้ใด
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Internet  Server

Mail Server

Proxy Server



ชทิ แชท 

เป็นเคร่ืองท่ีเก็บเว็บไซต์ ส าหรับเก็บโฮมเพจและเว็บเพ็จท่ีหน่วยงานจัดท าขึน้คอื ขอ้ใด

18

Internet  Server

File Server

Print Server



ชทิ แชท 

เคร่ืองท่ีใช้ส าหรับการอ้างองิหมายเลข IP กับช่ือท่ีเราท าการจดทะเบยีน  คอื ขอ้ใด
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Mail Server

Web Server

DNS Server



ชทิ แชท 

คอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการด้านต่างๆ กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่าย คอื ขอ้ใด

20

Terminal

Server

Client



ชทิ แชท 

ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตัวเอง แต่ใช้การสื่อสารข้อมูลกับ server คอื ขอ้ใด
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Terminal

Server

Client



ประเภทของเครือข่าย 



ใช้ “ขนาดทางกายภาพ” ของเครอืข่ายเป็นเกณฑ์

ระบบเครือข่ายระดับท้องถ่ิน
(LAN)

ระบบเครือข่ายระดับเมอืง
(MAN)

ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง
(WAN)



ระบบเครือข่ายระดับท้องถ่ิน (Local Area Network : LAN) 

เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ในบริเวณที่ไม่กว้างนัก อาจใช้อยู่ภายในอาคารเดียวกันหรือ

อาคารที่อยู่ใกล้กัน เช่น ภายในมหาวิทยาลัยอาคารส านักงานคลังสินค้า หรือโรงงาน เป็นต้น  

การส่งข้อมูลสามารถท าได้ด้วยความเร็วสูง และมขีอ้ผดิพลาดน้อย



ระบบเครือข่ายระดับเมอืง (Metropolitan Area Network : MAN)

เป็นระบบเครือขา่ยที่มขีนาดอยู่ระหว่าง Lan และ Wan เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายใน

เมืองหรือจังหวัด

การเช่ือมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ จึงเป็นเครือข่าย

ที่ใช้กับองคก์ารที่มีสาขาห่างไกล และต้องการเช่ือมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น ธนาคาร 



ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง  (Wide Area Network : WAN) 

เป็น เค รือข่ายที่ เ ช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ ติดต่อสื่อสารกัน ในระดับประเทศ 

ขา้มทวปีหรือท่ัวโลกก็ได้ ในการเช่ือมการติดต่อนั้น จะต้องมีการต่อเข้ากับระบบสื่อสารขององค์การโทรศัพท์

หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยเสียก่อน 

โดยปกติมีอัตราการส่งข้อมูลที่ต่ า และมโีอกาสเกิดข้อผิดพลาด การส่งข้อมูลอาจใช้อุปกรณ์ในการ

สื่อสาร เช่น โมเด็ม (Modem) มาช่วย 



ใช้ลักษณะ “หน้าท่ีการท างานของคอมพิวเตอร์” ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์ 

เครือข่ายแบบเท่าเทยีม 
(Peer-to-Peer Network) 

เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 
(Client-Server Network)



เครือข่ายแบบเท่าเทยีม (Peer-to-Peer Network) 

เป็นการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ละเคร่ือง 

จะสามารถแบง่ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือเคร่ืองพมิพ์ซ่ึงกันและกันภายในเครือข่ายได้ 

เคร่ืองแต่ละเคร่ืองจะท างานในลักษณะที่ทัดเทียมกัน ไม่มีเคร่ืองใดเคร่ืองเคร่ืองหนึ่งเป็นเคร่ือง

หลักเหมอืนแบบ Client / Server



การเช่ือมต่อแบบนีมั้กท าในระบบท่ีมีขนาดเล็ก ๆ เช่น หน่วยงานขนาดเล็กที่มีเคร่ืองใช้ไม่เกิน 

10 เคร่ือง 

การเช่ือมต่อแบบนี้มีจุดอ่อนในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภัย แต่ถ้าเป็นเครือข่ายขนาด

เล็ก และเป็นงานที่ไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับมากนัก เครือข่ายแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่น่าเลือก

น ามาใช้ได้เป็นอย่างดี 



Client-Server Network หรือเครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่ง ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ือง Server ที่ท าหน้าท่ีใหบ้ริการ

ทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับ เคร่ือง Client หรือเคร่ืองท่ีขอใช้บริการ ซ่ึงอาจจะต้องเป็นเคร่ืองท่ีมี

ประสิทธภิาพที่คอ่นขา้งสูง ถึงจะท าให้การให้บริการมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 



ขอ้ดีของระบบเครือข่าย Client-Server เป็นระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงกว่า ระบบ

แบบ Peer To Peer เพราะว่าการจัดการในด้านรักษาความปลอดภัยนั้น จะท ากันบนเคร่ือง 

Server เพียงเคร่ืองเดียว ท าให้ดูแลรักษางา่ย และสะดวก มีการก าหนดสิทธิการเข้าใช้ทรัพยากร

ต่าง ๆ ให้กับเคร่ืองผู้ขอใช้บริการหรือเคร่ือง Client 



ใช้ระดับ “ความปลอดภัยของข้อมูล” เป็นเกณฑ์ 

อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet)



อินเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ายสาธารณะ 

องค์กรธุรกิจหลายองค์กรได้ใช้อนิเทอร์เน็ตช่วยในการท าการคา้เช่น การติดต่อซ้ือขาย

ผา่นอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งส าหรับการท าธุรกิจที่

ก าลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าและมีฐานลูกคา้ที่ใหญม่าก 

ส่วนข้อเสียของอินเทอร์เน็ตคือ ความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากทุกคนสามารถ

เขา้ถึงข้อมูลทุกอย่างท่ีแลกเปลี่ยนผา่นอินเทอร์เน็ตได้



ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะ ซ่ึงไมม่ผีูใ้ดหรอืองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นเจา้ของ

อย่างแท้จริง 

การเช่ือมต่อเขา้กับอนิเทอร์เน็ตต้องเช่ือมต่อผ่านองคก์ร ที่เรียกว่า “ISP (Internet Service Provider)” ซ่ึง

จะท าหน้าท่ีใหบ้ริการในการเช่ือมต่อเขา้กับอนิเทอร์เน็ต



อินทราเน็ต (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนบุคคล 

อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บ, อีเมล์, FTP 

เป็นต้น 

อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายที่องคก์รสร้างข้ึนส าหรับให้พนักงานขององค์กรใช้เท่านั้น การ

แชร์ข้อมูลจะอยู่เฉพาะในอินทราเน็ตเทา่นั้น



ระบบการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีแยกอินทราเน็ตออกจากอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ต

ขององคก์รจะถูกปกปอ้งโดยไฟรว์อลล์ (Firewall) ซ่ึงอาจเป็นได้ท้ังฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ ที่ท าหน้าท่ีกรองขอ้มูล

ที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตเมื่อท้ังสองระบบมีการเช่ือมต่อกัน 



เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) หรือเครือข่ายร่วม 

เอ็กส์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายก่ึงอนิเทอร์เน็ตก่ึงอนิทราเน็ต กล่าวคอื เอ็กส์ทราเน็ตคอื 

เครือข่ายที่เช่ือมต่อระหว่างอินทราเน็ตของสององค์กร 

การสร้างเอ็กส์ทราเน็ต จะไมจ่ ากัดด้วยเทคโนโลยี แต่จะยากตรงนโยบายที่เก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลที่ทัง้สององค์กรจะต้องตกลงกัน เช่น องค์กรหนึ่งอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้ของอีกองค์กรหนึ่ง

ล็อกอินเข้าระบบอินทราเน็ตของตัวเองหรือไม่ เป็นต้น 



ชทิ แชท 

ข้อใด คือ เครอืขา่ยท่ีเล็กที่สุด 
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ชทิ แชท 

ข้อใด คือ เครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต
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ชทิ แชท 

ข้อใด คือ เครือข่ายที่เคร่ืองแต่ละเคร่ืองจะท างานในลักษณะที่ทัดเทียมกัน 

40
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Client Server



ชทิ แชท 

ข้อใด คือ เครอืขา่ยท่ีปลอดภัยท่ีสุด

41
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สถาปัตยกรรมของระบบเครือขา่ย (Topology)



สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

แบบบัส (bus topology) แบบวงแหวน (ring topology) แบบดาว (star topology) 



โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology) 

โทโปโลยีแบบ BUS นับว่าเป็นแบบโทโปโลยีท่ีได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุด

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้งา่ย ไม่

ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อน 

ลักษณะการท างานของเครือข่ายโทโปโลยีแบบ BUS คอื อุปกรณ์ทุกช้ินหรือโหนดทุกโหนด 

ในเครือข่ายจะต้องเช่ือมโยงเขา้กับสายสื่อสารหลัก ที่เรียกว่า "บัส" (BUS)





1) เมื่อโหนดหนึ่งต้องการจะส่งข้อมูลไปให้ยังอีกโหนดหนึ่งภายในเครือข่าย ข้อมูลจาก

โหนดผู้ส่ง จะถูกส่งเข้าสู่สายบัสในรูปของแพ็กเกจ (ซ่ึงแต่ละแพ็กเกจจะประกอบด้วยต าแหน่ง

ของผู้ส่งและผูรั้บ และขอ้มูล)

2) สัญญาณข้อมูลจากโหนดผูส้่ง เมื่อเขา้สู่บัสจะไหลผา่นไปยังปลายทัง้ 2 ขา้งของบัส 

3) แต่ละโหนดที่เ ช่ือมต่อเข้ากับบัส จะคอยตรวจดูว่าต าแหน่งปลายทาง ที่มากับ

แพ็กเกจข้อมูลนั้น ตรงกับต าแหน่งของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โหนดตน แต่ถ้า

ไม่ใช่ ก็จะปล่อยให้สัญญาณข้อมูลนั้นผ่านไป 



โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology) 

เครือข่ายแบบ RING เป็นการส่งข่าวสารที่ส่งผ่านไปในเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารจะไหลวนอยู่ใน

เครือข่าย ไปในทศิทางเดียว เหมอืนวงแหวน หรอื RING



ในแต่ละโหนดหรือสเตช่ัน จะมีรีพีตเตอร์ประจ าโหนด 1 เคร่ือง ซ่ึงจะท าหน้าท่ี 

1) เพิ่มเติมข่าวสารที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร ในส่วนหัวของแพ็กเกจข้อมูล ส าหรับการส่งข้อมูลออก

จากโหนด 

2 ) มีหน้าที่ รับแพ็กเกจข้อมูล ที่ ไหลผ่านมาจากสายสื่อสาร เพื่อ ตรวจสอบว่าเป็นข้อมูล 

ที่ส่งมาให้โหนดตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะคัดลอกข้อมูลทั้งหมดนั้น ส่งต่อไปให้กับโหนดของตน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะ

ปล่อยขอ้มูลนั้นไปยังรีพีตเตอร์ของโหนดถัดไป 



โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (star topology) 

เป็นหลักการส่งและรับข้อมูลเหมือนกับระบบโทรศัพท ์การควบคุมจะท าโดยสถานีศูนย์กลาง ท า

หน้าท่ีเป็นตัวสวิตช่ิงข้อมูลทัง้หมดในระบบเครือข่าย

เป็นการเช่ือมโยงการติดต่อสื่อสาร ที่มีลักษณะคล้ายกับรูปดาว (STAR) หลายแฉก โดยมีศูนย์กลาง

ของดาว หรือฮับ เป็นจุดผา่นการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครือข่าย   



ขอ้ดี ของเครือข่ายแบบ STAR คอืการติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาท าได้ง่าย หากมี

โหนดใดเกิดความเสียหาย ก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย และสามารถตัดโหนดนั้นออกจากการ

สื่อสารในเครือข่ายได้ 



โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม  (Hybrid Topology) 

เป็นเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลแบบผสมระหว่างเครือข่ายแบบใดแบบหนึ่งหรือมากกว่า เพื่อความ

ถูกต้องแน่นอน ทัง้นีข้ึ้นอยู่กับความต้องการและภาพรวมขององค์กร 



ชทิ แชท 

สถาปัตยกรรมเคร่ือข่ายแบบใด ที่ในแต่ละโหนดหรือสเตชั่น จะมีรีพตีเตอร์ประจ าโหนด 1 เครื่อง 
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ชทิ แชท 

สถาปัตยกรรมเคร่ือข่ายแบบใด ที่มีศูนยก์ลาง คือ ฮับ เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทกุโหนด

ในเครือข่าย 
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วิวัฒนาการของการสือ่สารข้อมูล 



วิวัฒนาการยุคแรก 

การสื่อสารระยะไกลของมนุษย์ในยุคแรก ๆ จะเป็น

การตีเกราะ เคาะไม้ การส่งเสียงต่อเป็นทอด ๆ และการส่ง

สัญญาณควัน 

ต่อมาเม่ือมนุษย์รู้จักวิธีการเขียนหนังสือ ก็มีการคิด

วิธีการสื่อสารกันแบบใหม่ โดยการฝากข้อความไปกับนกพิราบ 

หรือการส่งข้อความไปกับม้าเร็ว 



การตีกลองให้สัญญาณ การส่งเสยีงต่อเป็นทอด ๆ การสื่อสารด้วยสัญญาณควัน

การเขียนข้อความในกระดาษแล้วผูกติดกับขานกพิราบการส่ือสารโดยใช้ม้าเร็ว ถือข้อความไปส่งตามหัวเมืองต่างๆ

ววิัฒนาการยุคแรก 



วิวัฒนาการยุครหัสมอร์ส 

การติดต่อสื่อสารกันของมนุษย์เริ่มต้นจากภาษาพูดและภาษา

เขียน ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะทางของการสื่อสารจึงได้มีการคิดค้น

เทคนิคส าหรับสื่อความหมายแทนในรูปแบบของรหัส โดยการแทน

ตัวอักษรดว้ยสัญลักษณ์หรือสัญญาณ เพื่อให้สามารถจัดเก็บและส่งผ่าน

ไปได้ระยะที่ไกลขึ้น

คริสตศ์ตวรรษที่ 19 การสื่อสารด้วยสื่อทางไฟฟ้าจึงเกิดขึ้น มี

การคิดค้นรหัสมอร์สขึ้น



รหัสมอร์สถูกคดิคน้ขึ้นเพื่อใช้ส าหรับการสื่อสารระยะไกลโดย แซมมวล ฟินลี บรีซ มอร์ส 

(Samuel Finley Breese Morse) ซ่ึงเป็นวิธกีารส่งข้อความในรูปของสัญญาณสั้นกับยาว และได้ใช้กับ

การสื่อสารระบบโทรเลข เนื่องจากระบบโทรเลขเร่ิมต้น ไม่สามารถส่งเป็นตัวอักษรได้ จงึใช้รหัสมอร์

สแทน ซ่ึงท าให้ส่งโทรเลขมอร์สได้ส าเร็จในปี พ.ศ. 2380 (ค.ศ. 1837)



รหัสที่มอร์สก าหนดขึ้นมาโดยใช้สัญญาณเพียงสองลักษณะเท่านั้นคือสัญญาณไฟสั้น

กับยาวด้วย . กับ - (จุด กับ ขดี)

จุดเกิดจากการกดคันเคาะในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่วนขีดเกิดจากการกดคันเคาะแช่ไว้เป็น

เวลาที่นานกว่า

รหัสมอร์สน าเอาจุดกับขีดนี้มาผสมกัน แล้วก าหนดเป็นรหัสสัญญาณโทรเลขของ

ตัวอักษรต่าง ๆ ข้ึนมา 



รหัสมอร์สนานาชาติ



ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้น าระบบโทรเลขรหัส

มอร์สเขา้มาใช้ ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของรหัสมอร์สในประเทศไทย 

โดยระยะเร่ิมแรกของรหัสมอร์สเป็นตัวอักษรโรมันท าให้การสื่อสารล่าช้าและเกิดความ

ผิดพลาดได้เมื่อต้องการส่งข้อความภาษาไทย กระทั่งมีการคิดค้นรหัสมอร์สภาษาไทยขึ้นและ

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ.2455



รหัสมอร์สภาษาไทย



วิวัฒนาการยุคเคร่ืองโทรพิมพ์ 
เนื่องจากการสื่อสารกันด้วยโทรเลขค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้ผู้ท่ีช านาญเป็นอย่างมาก

และใช้เวลาฝกึฝนเป็นปีจึงจะสามารถรับหรือส่งขอ้ความต่าง ๆ ได้ 
ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เคร่ืองโทรพิมพ์เพื่อท าหน้าที่ในการส่งและรับโทรเลขแทนคน  

เคร่ืองโทรพิมพ์นี้ก็ใช้หลักการท างานเช่นเดียวกับโทรเลข แต่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องจ ารหัสตัวอักษร
ต่าง ๆ 

ในการส่งโทรเลขด้วยเคร่ืองโทรพิมพ์ ผูส้่งก็เพียงแต่พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการส่งลงไปใน
เคร่ืองโทรพิมพ์ เคร่ืองโทรพิมพ์ก็จะเจาะรูบนแถบกระดาษใหเ้ป็นรหัสมอร์ส 



เมื่อปรุแถบทุกตัวอักษรของข้อความในโทรเลขฉบับนั้นแล้ว พนักงานก็จะเอาแถบกระดาษ

นีป้อ้นเขา้เคร่ืองส่ง เพื่อใหส้่งเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้าไปในสายโทรเลข 

เม่ือไปถึงปลายทาง สัญญาณกระแสไฟฟ้าจะไปบังคับให้เคร่ืองพิมพ์เป็นตัวอักษรออกมา

เอง 



เคร่ืองโทรพิมพ์



วิวัฒนาการยุคโทรศัพท์ 
ต่อมาเม่ือนักวิทยาศาสตร์สามารถแปลงเสียงพูดให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ 

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) จงึได้ประดิษฐ์โทรศัพท์
ขึ้นมา 

และโทรศัพท์จะมกีารเปลี่ยนสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตาม
สายโทรศัพท์ แล้วโทรศัพท์ปลายทางจะท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณไฟฟ้านั้นกลับมา
เป็นสัญญาณเสียงเหมือนเดิม 

และเรียกการสื่อสารในลักษณะนีว้่าโทรศัพท์แบบใช้สาย หรือโทรศัพท์บ้าน 



อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) 



โทรศัพท์บ้าน 

โทรศัพท์ได้ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาในปี พ .ศ. 2419 โดยนักประดิษฐ์ ช่ือ 

Alexander Graham Bell 

ในประเทศไทย โทรศัพท์ได้เร่ิม รู้จักกันตั้งแต่รัชการที่ 5



โทรศัพท์บ้าน 



โทรศัพท์เคล่ือนที่

ระบบโทรศัพทเ์คลื่อนที่ เร่ิมมีการใช้งานคร้ังแรกที่ชิคาโก เม่ือประมาณ 20 ปีที่ผ่าน

มา เรียกว่า ระบบเอเอ็มพีเอส (AMPS) หรือระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 1 (First Generation-1G) 

หรือ 1G และเป็นระบบที่มีการติดต่อระหว่างสถานีเคลื่อนที่ และสถานีฐานที่ใช้แบบเอฟดีเอ็มเอ 

(FDMA-Frequency Division Multiple Access) โดยที่สัญญาณเสียงพูดจะถูกส่งแบบอนาล็อก 

นอกจากระบบเอเอ็มพีเอส แล้วยังมีระบบของยุโรป คอื เอ็นเอ็มท ี(NMT) ของกลุ่ม

ประเทศสแกนดิเนเวีย และแทคส์ (TACS-Total Access Communication System)



โทรศัพท์ 1G



ต่อมาได้มีการพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่สอง (Second Generation) หรือ 2จี (2G)

เพื่อใหร้ะบบมีความจุ (Capacity) เพิ่มขึ้น และมีระบบความปลอดภัย (Security) ของสัญญาณที่

ส่งและรับ การปอ้งกันการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่ได้ลงทะเบยีน

ระบบ 2 จ ีจะใชห้ลักการทดีีเอ็มเอ (TDMA-Time-Division Multiple Access)



โทรศัพท์ 2G



ส าหรับระบบโทรคมนาคมรุ่นที่สาม (Third Generation) หรือ 3 จี (3G) นั้น ได้มี

องคก์รที่วิจัยและพัฒนาระบบ 3 จ ีหลายองคก์รทัง้ในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น จีน และประเทศอื่น ๆ 

โดยมีการศึกษามากว่าสิบป ี

จุดประสงค์หลักของบริการ 3จี คือ ความต้องการที่จะให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

(มาตรฐาน IMT2000) เพื่อสถานีเคลื่อนที่ใด ๆ สามารถใช้ได้ทั่วโลก และความต้องการที่จะให้มี

การรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น และเพียงพอกับการใช้งานมัลติมีเดีย โดยที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกับ

ระบบโทรคมนาคมมีสาย (Fixed line) ในราคาที่เหมาะสม



โทรศัพท์ 3G



ระบบโทรคมนาคมรุ่นที่ 4 (Forth Generation) หรือ 4 จี (4G) เทคโนโลยี 4 จี เป็นเครือข่าย

ไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ ซ่ึงเกิดจากการน าเทคโนโลยี Long Term Evolution หรือ LTE มาทดลองใช้

ในยุค 4G โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ที่มีการพัฒนาให้ 

LTE ( Long Term Evolution ) มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เทา่ 

โดยมีความสามารถในการส่งถ่ายขอ้มูลและมัลติมีเดียสตรีมม่ิงท่ีมีความเร็วอย่างน้อย 100 

Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps



นอกจากเทคโนโลยี LTE แล้วยังมอีีก 2 เทคโนโลยีท่ีถูกน ามาทดลองใช้เหมอืนกันคอื UMB

(Ultra Mobile Broadbrand) ที่พัฒนามาจากมาตรฐาน CDMA2000 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ใน

ยุค 3G นั่นเองและ WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) เป็นเทคโนโลยีบรอด

แบนด์ไร้สายความเร็วสูง

โดยปัจจุบันนีมี้เพียง 2 เทคโนโลยีท่ีถูกน ามาใช้ในยุค 4G คอื เทคโนโลยี LTE และ Wimax

ซ่ึงเกือบทุกประเทศทั่วโลกใช้เทคโนโลยี 4G LTE แต่มีเพียงบางประเทศเทา่นั้นที่ใช้เทคโนโลยี 

4G Wimax เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน บังคลาเทศ เป็นต้น



โทรศัพท์ 4G



ววิัฒนาการยุคอินเทอร์เน็ต 
เมื่อการสื่อสารด้วยโทรศัพทม์าถึงจุดที่ค่อนขา้งจะอิ่มตัว ก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่เกิด

ขึ้นมา คอื เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ส าหรับค าว่า internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 ค า คือ ค าว่า Inter และค า

ว่า net ซ่ึง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และค าว่า Net มาจากค าว่า Network หรือ
เครือข่าย 

เม่ือน าความหมาย ของทั้ง 2 ค ามารวมกัน จงึแปลได้ว่า อินเทอร์เน็ต 



Internet มคีณะท างานที่รับผดิชอบบริหาร เครือขา่ยโดยรวม เช่น ISOC (Internet 

Society) ดูแลวัตถุประสงค์หลัก, IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมัติมาตรฐาน

ใหม่ใน Internet, IETF (Internet Engineering Task Force) พัฒนามาตรฐานที่ใช้กับ Internet ซ่ึง

เป็นการท างานโดยอาสาสมัครทัง้สิน้ 



องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 



ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คอื สิ่งท่ีท าหน้าท่ีส่งข้อมูลไปยังจุดหมายที่ต้องการ ซ่ึงอาจจะเป็น

มนุษย์ สัตว์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ผู้รับข้อมูล (Receiver) คอื สิ่งท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมูลที่ส่งมาจากผูส้่ง ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษย์ 

สัตว์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับผูส้่งข้อมูล 

ข้อมูล (Data) คอื สิ่งท่ีผู้ส่งต้องการส่งไปยังผูรั้บ ซ่ึงข้อมูลอาจเป็น ขอ้ความ เสียง หรือ

ภาพเคลื่อนไหว 

ส่ือน าข้อมูล ( Medium) คอื สิ่งที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการน าข้อมูลจากผู้ส่งไปยัง

ผูรั้บ เช่น คน อากาศ สายเคเบลิ เป็นต้น 

โพรโทคอล (Protocol) คอื ขอ้ก าหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 

ที่ท าใหค้อมพิวเตอรต์่างรุ่น ต่างแบบสามารถสื่อสารกันได้



ชทิ แชท 

รหัสที่มอร์สก าหนดขึน้มาโดยใชส้ัญญาณเพียงสองลกัษณะ คือ ข้อใด

83

ขีดสั้น กับ ขีดยาว

จุด กับ วงกลม

จุด กับ ขีด



ชทิ แชท 

ขอ้ก าหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่ท าให้คอมพิวเตอร์ต่างรุ่น ต่างแบบสามารถสื่อสารกัน

ได้ คอื ขอ้ใด
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ข้อมูล

โพรโทคอล

ผู้ส่งข้อมูล


