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บทที่ 3 เทคโนโลยีการสื่อสาร
(ปรับปรุง พฤษภาคม 2554)
ในทศวรรษ 1980 คอมพิวเตอรทั้งหลาย ตางทํางานเปนเอกเทศไมมีการติดตอสื่อสารระหวางกัน ที่เรียก
กันวาทํางานแบบ stand alone จนยางเขาสู ค.ศ. 1995 การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรดวยกันถือวาเปนเรื่องปกติ
จะเห็นวา ระบบปฏิบัติการเชน windows 95 ผนึกความสามารถในการเชื่อมตอ network ฝงมากับระบบปฏิบัติการ
ไมไดแยกวาจะตองเปนสวนที่ตองจัดซื้อเพิ่มเติมเหมือนกับ windows 3.1 ในยุคกอน ๆ ปจจุบันเครื่อง
คอมพิวเตอรเกือบทุกเครื่องบนโลกใบนี้สามารถสื่อสารติดตอถึงกันเปนเครือขายใยแมงมุม ที่เราเรียกวา Internet

3.1 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศ เปนการประมวลขอมูลที่มีอยูใหเปนรูปขาวสารที่เกิดประโยชนสูงสุด ใชเปนขอสรุป
ในการพิจารณาตัดสินใจของฝายบริหาร ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 องคประกอบคือ การประมวลผล
สารสนเทศ(Information Processing) การสื่อสารขอมูล (data communication) และการจัดการขอมูล (data /
information management) เทคโนโลยีการสื่อสารจัดเปนองคประกอบที่สําคัญอันหนึ่งของระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปจจุบัน แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใชสาย เปนการรับสงขอมูล โดยอาศัยสายสวนใหญจะเปนสายตัวนําเชน
สายแบบ twisted pair, coaxial cable หรือสายใยนําแสง (Fiber Optic) เพื่อนําสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เชน โทรเลข โทรศัพท แฟกซ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ตองใชสาย
2. เทคโนโลยีการสื่อสารชนิดไรสาย อาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อการรับและสงสัญญาณ ไดแก
วิทยุ โทรทัศน โทรศัพทมือถือ microwave and satellite, ระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย infrared
transmission, cellular radio,
การถายทอดขอมูล (Data Transfer) เปนการสงขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แบงไดเปน 2 แบบ คือ
1. แบบอนาล็อก ( Analog Data Transmission ) การสงขอมูลไปในรูปของคลื่นที่ตอเนื่องกันไป
2. แบบดิจิตอล( Digital Data Transmission ) การสงขอมูลโดยการใชความแตกตางของการ "เปด" และ"ปด" ของ
สถานะทางอิเล็กทรอนิกส สถานะ "เปด" แทนดวยเลข 1 และสถานะ "ปด" แทนดวยเลข 0
โมดูเลชั่นและดีโมดูเลชั่น( Modulation - Demodulation )
กระบวนการเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลเปนสัญญาณอนาล็อก เรียกวา โมดูเลชั่น ( Modulation ) กระบวนการ
เปลี่ยนสัญญาณจากอนาล็อกกลับมาเปนสัญญาณดิจิตอล เรียกวา ดีโมดูเลชั่น ( Demodulation) เครื่องมือที่ใช
สําหรับเปลี่ยนสัญญาณดังกลาวนี้เรียกวา โมเด็ม ( Modem ) ซึ่งเปนคํายอของ Modulator-Demodulator

รูปที่ 3.1 แสดงการติดตอระหวางอุปกรณ A และ B
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Communication Media
คือ สื่อ ตัวกลางหรือทางผานซึ่งขอมูลจะถูกสงผานไปยังเครื่องมือตางๆ
1. สาย Coax หรือ Coaxial Cable เปนสายที่ประกอบไปดวยแกนของทองแดงหุมหอดวยฉนวนและสาย
ดินซึ่งมีลักษณะเปนฝอย แลวหุมดวยฉนวนบางอีกชั้นหนึ่งเชน สายโทรศัพท สายโทรเลข เปนตน
ขอเสียของการใชสายเคเบิลสงผานขอมูลคือ จะตองสงผานขอมูลในรูปของอนาล็อก การแปลงสัญญาณใหเปน
ดิจิตอลจําเปนตองใหฮารดแวรเฉพาะ และการแปลงทําไดชา การสงขอมูลผานสายเคเบิลมักจะถูกรบกวนโดย
กระแสไฟฟา ซึ่งจะทําใหขอมูลเชื่อถือไดนอยลงกวาการใช ชองการสื่อสารชนิดอื่น ในกรณีที่ผูใชอยูหางไกลกัน
การวางสายเคเบิลทําไดลําบากและเสียคาใชจาย มาก เชนการวางสายผานภูเขา ระหวางจังหวัด หรือระหวาง
ประเทศ เปนตน
2. สาย Twisted Pair นิยมใชกันแพรหลายในสํานักงาน โรงเรียน เปนสายสงที่ประกอบไปดวยสาย
ทองแดง 2 เสนขึ้นไปบิดกันเปนเกลียว และหุมดวยฉนวนโดยแบงเปน 2 แบบ คือแบบมี Shield และแบบไมมี
Shield
สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) เปนสายเคเบิลคลายสายโทรศัพทภายในบรรจุสายสัญญาณขนาด
เล็กคลายสายโทรศัพทจํานวน 8 เสน ตีเกลียวเปนคู ๆ ที่นิยมใชจะเปนสายแบบ CAT-5e (Category 5 enhanced)
หรือ CAT-6 รองรับความเร็ว 1 Gbps
สาย STP (Shielded Twisted Pair) เปนสายแบบเดียวกับ UTP แตมีเสนโลหะถักเปนเสนใยหุมลอมรอบ
เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก มักใชบริเวณนอกอาคาร หรือเดินสายระยะไกลที่เกินกวาสาย UTP จะ
รองรับได

รูปที่ 3.2 สาย UTP และ STP
3. สายเคเบิลใยแกว ( Fiber Optics ) ไฟเบอรออฟติกส สามารถสงผานขอมูลในรูปของดิจิตอล และใช
สําแสงกระตุนใหผานไปตามทอที่มีลักษณะในและออน ทอมีขนาดเล็กกวาเสนผมคนเราเสียอีก การสงขอมูลผาน
ไฟเบอรออฟติกส นั้นเชื่อถือไดสูงมาก
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4. ไมโครเวฟ ( Microwave) ไมโครเวฟ เปนการสื่อสารแบบอนาล็อกชนิด หนึ่ง สัญญาณไมโครเวฟจะ
ถูกสงผานบรรยากาศไปในทํานองเดียวกันกับ คลื่นวิทยุ หรือคลื่นโทรทัศนการสง สัญญาณไมโครเวฟอาจสงผาน
ดาวเทียมดวย
อัตราเร็วของการถายทอดขอมูล
อัตราของการถายทอดขอมูล เรียกวา บอดเรต( Baud rate) หมายถึงจํานวนที่สัญญาณถูกสงไปตอวินาที
จํานวน บอตตอวินาทีกับจํานวน บิต ตอวินาทีนั้นไมเทากัน เพราะวาการสงสัญญาณครั้งหนึ่งๆ ไมสามารถสงได
1 บิต ทุกครั้งไป ขึ้นอยูกับประเภทและความสามารถของเครื่อง
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การสื่อสารขอมูลโดยการใชระบบคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไปในการติดตอ สื่อสารสงผานขอมูล
ระหวางกัน การใชขอมูล การใชฮารดแวร และซอฟตแวรรวมกัน จะแบงระบบเครือขายไดเปน 3 แบบดวยกันคือ
1. WAN ( Wide-Area Network) ระบบเครือขายที่ติดตอสื่อสารบริเวณกวาง ระหวางประเทศ ใชงาน
ไดทั่วโลก
2. LAN ( Local-Area Network) ระบบเครือขายที่ติดตอสื่อสารบริเวณที่ไมกวางขวางนัก อาจจะใชใน
อาคารเดียวกัน เชน มหาวิทยาลัย อาคาร สํานักงาน โรงงาน มีความเร็วในการสงสูง อัตราความผิดพลาดต่ํา
3. MAN (Metropolitan Network) : ระบบเครือขายที่ติดตอสื่อสารบริเวณที่ไมกวางและไมแคบ อยู
ระหวาง WAN และ LAN
ประโยชนของการนําคอมพิวเตอรมาตอเชื่อมโยงเปนระบบเครือขาย คือ
1. การใช Hardware รวมกัน เชนใชฮารดดิสกในการเก็บขอมูลรวมงานกับเครื่องอื่น ใชเครื่องพิมพ
รวมกัน ลดคาใชจายในการซื้อเครื่องพิมพหลายเครื่อง ใชอุปกรณประเภท Communication Device รวมกับผูอื่น
ไดแก การใชโมเด็มในการสงแฟกซ
2. การใช Software รวมกัน ลดปญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ใชขอมูลรวมกัน เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและ
ทันสมัย กระจัดปญหาขอมูลซ้ําซอนหลายชุด
3. การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในระบบอื่น เชน การติดตอระหวาง PC กับ Main Frame หรือ
Minicomputer หรือเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่มีระบบปฏิบัติการตาง กัน
4. สามารถใชงานคอมพิวเตอรแบบ Multi User กลาวคือ ผูใชตั้งแต2 คนขึ้นไปสามารถใชโปรแกรม
หรือขอมูลตาง ๆ ไดพรอมกัน สามารถเขาถึงขอมูลหรือแกไขขอมูล แมจะอยูตางพื้นที่ หรือตางจังหวัด
สวนประกอบของระบบเครือขาย
1. Server
2. Work Station
3. Network Communication System
4. Network Operating System

4
รูปแบบของเครือขาย (Network Topology)
1. แบบดาวกระจาย (star network) เครือขายแบบดาวกระจาย ประกอบไปดวยคอมพิวเตอรหลายเครื่อง
ตอยูกับคอมพิวเตอรศูนยกลางโดยตรง โดยใชอุปกรณเชื่อมตอที่เรียกวา HUB ทําใหคอมพิวเตอรศูนยกลาง
สามารถควบคุมการทํางาน บริหารปริมาณงานที่ทําและการรับงานมาจากคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่ตอเชื่อมโยง
อยูได ขอเสียคือ เมื่อคอมพิวเตอรศูนยกลางเสีย จะทําใหคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ไมสามารถทํางานไดไปดวย

รูปที่ 3.3 start network
2 แบบวงแหวน (Ring network) เครือขายแบบวงแหวน ประกอบไปดวยคอมพิวเตอรหลายเครื่องตอ
เชื่อมโยงกันอยูเปนวง โดยมีชองการสื่อสารเปนชองเดียว ไมมีคอมพิวเตอรศูนย กลางขอมูลจะตองผานไปตาม
เครื่องคอมพิวเตอรรอบ ๆ วงแหวน และผานเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เพื่อจะไปยังสถานีปลายทางที่ตองการ
แตละเครื่องเปนอิสระตอกันทําใหไมเกิดปญหาเมื่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย เชื่อมตอกันไดดวยระยะทางไกลขึ้น
เหมาะกับงานในโรงงานที่มีสัญญาณรบกวนมาก ขอเสีย ถาจุดใดจุดหนึ่งเสียไมสามารถติดตอกันไดในระบบ
การจัดโครงสรางใหมทํายุงยาก เมื่อตองการเพิ่มเครื่องใหมเขาสูระบบ

รูปที่ 3.4 Ring network
3. แบบบัส (Bus Network) คอมพิวเตอรแตละเครื่องถูกนํามาตอเชื่อมโยงกันเขากันสายเคเบิล โดยตรง
ซึ่งติดตั้งงาย งายตอการเพิ่มจุดใชบริการ ลดคาใชจายในการติดตั้งและบํารุงรักษา คอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถ
สื่อสารโดยตรงกับเครื่องอื่น ๆ ได ขอเสีย การหาขอผิดพลาดทําไดยาก ตรวจสอบยาก ในกรณีที่เกิดความ
เสียหายของสายทําใหทั้งระบบเสียหายได
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รูปที่ 3.5 bus network
4. แบบตนไม (Tree Network) เครือขายแบบตนไม ตอคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนแบบลําดับขั้นและ
ตองสงขอมูลผานไปตามกิ่งหรือสาขาของตนไม เพื่อไปยังสถานีปลายทางที่ตองการ สามารถพัฒนาการทํางาน
เปนกลุมขึ้นได ตัวอยาง เชน กลุมหนึ่งอาจประกอบดวยสถานีปลายทางที่เปนพวกบัญชีลูกหนี้-เจาหนี้ อีกกลุม
หนึ่งอาจเปนบัญชีรายจาย เปนตน
5. แบบเซลลูลา (Cellular Network) สามารถตอบสนองการใชการติดตอสื่อสารนอกสถานที่ ตัดปญหา
เกี่ยวกับเรื่องสาย สามารถทําใหผูที่กําลังอยูในระหวางการเดินทางสามารถติดตอกับสํานักงานหรือบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพใน เครือขายเซลลูลา เครื่องถายทอดสัญญาณถูกนําไปติดตั้งไวทั่วบริเวณที่ใหบริการบริเวณพื้นที่ซึ่ง
อยูในบริเวณการสงสัญญาณหนึ่ง ๆ เรียกวา เซล หนึ่งบริเวณเซลหรือพื้นที่แตละพื้นที่จะกําหนดความถี่ของ
คลื่นวิทยุที่ใชอยูในบริเวณแหงนั้น ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ของเครือขาย
อุปกรณ Network ที่ควรรูจัก
Dial up Modem ทําหนาที่แปลงสัญญาณ digital ใหเปน analog ในทางกลับกันสามารถแปลงสัญญาณ
analog ใหเปน digital ไดดวยเชนกัน ใชเชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับสายโทรศัพทระบบธรรมดาตามบาน เพื่อ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต ในการเชื่อมตอแตละครั้งจะตองหมุนหมายเลขโทรศัพทไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต (dial
up) มาตรฐานโมเด็มที่ใชกันอยูคือ V.92 อัตราความเร็วในการรับสงขอมูล (Bit Rate) อยูที่ 56/33.6 kbps หมายถึง
download ดวยความเร็วสูงสุด 56 kbps upload ดวยความเร็ว 33.6 kbps

รูปที่ 3.6 โมเด็ม ทั้งแบบภายในและติตตั้ภายนอก
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มีทั้งลักษณะเปนการดที่ติดตั้งไวภายในคอมพิวเตอร เรียกวา internal modem หรือแบบติดตั้งภายนอก
(external modem) โดยทั่วไปโมเด็มสามารถรับสง FAX ไดดวย ซึ่งตองใชซอฟตแวรชวย
ลักษณะและวิธีเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรจะกลาวถึงในชวงหลัง ๆ
ADSL Modem (High Speed Internet) ADSL ยอมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Loop ใช
แทนที่ Dial up Modem ตามที่กลาวมา เปนการสงขอมูลยานความถี่ที่ไมไดใชกันในงานระบบโทรศัพท สามารถ
ใชโทรศัพทเขาออกไดตามปกติโดยที่ net ไมหลุด ในการเชื่อมตอแตละครั้งไมจําเปนตองหมุนหมายเลขโทรศัพท
เหมือน Dial up modem ผูใชงานสามารถเลือกใชความเร็วตสมตองการไดจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่ง
คาบริการจะแตกตางกันตามความเร็วในการรับสงขอมูล โดยทั่วไปจะอยูที่ 16-20 Mbps (download) และ 1-4
Mbps(upload)

รูป 3.7 ADSL Modem
การดแลน (LAN Card)
ปนแผงวงจรทางอิเล็กทรอนิกสที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณที่สงออก และรับเขา ระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรกับตัวกลางในการสื่อสาร(หมายถึงสายแลน) ปกติเมนบอรดทั่วไปจะมีการดแลนแบบ on board ถา
เปนการดแลนภายนอก มักจะเสียบกับชองสล็อตแบบ PCI ที่ตัวการดแลนจะมีขั้วตอชนิด RJ-45 สําหรับเสียบ
สาย UTP เพื่อเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นหรือเชื่อมตอกับ Hub การดแลนทั่วไปจะสนับสนุนการถาย
โอนขอมูลที่ความเร็ว 10, 100, และ 1000 Mbps

รูป 3.8 การดแลน พรอมขั้วตอแบบ RJ-45
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ฮับ (Hub) / สวิตช (Switch) อุปกรณทั้งสองชิ้นนี้ทําหนาที่อยางเดียวกัน คือเปนที่รวมของสายเชื่อมตอของ
คอมพิวเตอรตาง ๆ ที่ตอกันเปนระบบเครือขาย ที่ตัวเครื่องภายนอกจะประกอบดวยพอรต ที่มีจํานวนตางกันมี
ตั้งแต 5 ถึง 24 พอรต หรือมากกวา
hub ทําหนาที่สงสัญญาณ ออกไปสูสายเชื่อมตอ รวมทั้งเขารหัสสัญญาณ โดยวา จะสงออกไปยังทุกๆ
port ยกเวน port ที่เปนตัวสงสัญญาณออกมา เมื่อปลายทางแตละจุดรับขอมูลไปแลว ก็จะเลือกเฉพาะขอมูลที่สง
มาถึงตน ถาไมใชก็จะไมรับขอมูลที่สงมานั้น
สวิตช ตางจากฮับตรงที่จะสงขอมูลไปยังปลายทางที่ตองการจะสงเทานั้น ขอมูลจะไมถูกสงออกไปยัง
พอรตอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของ ยกเวนกรณีที่ไมมีผูรับเชื่อมตออยูในสวิตชของตัวมันเองจึงตองสงออกไปในลักษณะ
Broadcast เหมือนกับฮับ การที่พอรตใดจะสงขอมูลถึงพอรตใดนั้น สวิตชจะทําการตรวจสอบ Mac address ของ
อุปกรณที่เชื่อมตอกันอยู มีการทําตารางเก็บขอมูลเหลานี้ไวที่สวิตช Mac address ที่อยูตรงสวนที่เปน header ของ
frame ของขอมูลจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับตารางที่เก็บไว ทําใหรูไดวาขอมูลนี้จะตองสงออกที่พอรตไหนที่
คอมพิวเตอรปลายทางนั้นเชื่อมอยู

รูป 3.9 สวิตช มีพอรตตอออก 8 ชอง
ระบบเครือขายที่มีอยุในปจจุบัน
ระบบเครือขายสามารถแบงเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ แบบ Broad band และแบบ Base band
Broad band หมายถึงเครื่อขายที่มีการสงสัญญาณหลาย ๆ สัญญาณผานสื่อ(medium) เพียงสื่อเดียวหรือ
ใชสายเพียงเสนเดียว โดยใชวิธีการแบงชองความถี่อออกจากกัน ทําใหอุปกรณตาง ๆ สามารถสื่อสารกันโดยใช
ชองความถี่ของตนเองผานตัวกลางเดียว เชน Cable TV สามารถสงสัญญาณมาพรอมกันหลาย ๆ ชองสัญญาณบน
สายสื่อเสนเดียว ผูรับสามารถเลือกชองความถี่ที่ตองการชมได การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ ADSL ก็เปนแบบ
Broad band เพราะมีหลายสัญญาณผานโทรศัทพ สามารถใชโทรศัพทโทรเขา- ออกไดขณะที่ใชงานตอ
อินเทอรเน็ต
Base band เปนการสื่อสารขอมูลที่ตัวกลางหรือสายสัญญาณ สามารถสงไดเพียงหนึ่งสัญญาณในเวลา
ใดเวลาหนึ่งเทานั้น(one signal at a time) อุปกรณที่ใชงานสายสัญญาณในขณะนั้นจะครอบครองชองสัญญาณ
ทั้งหมดโดยอุปกรณอื่น ๆ จะไมสามารถรวมใชงานไดเลย เชน ระบบโทรศัพทใชสายตามบาน ระบบเครือขาย
LAN ของคอมพิวเตอร
ระบบเครือขายพื้นฐานที่นิยมในปจจุบัน เรียกวามาตรฐาน Ethernet ไดถูกพัฒนาใหมีอัตราเร็วในการ
ถายโอนขอมูลเพิ่มมากขึ้น มีชื่อเรียกขานดังตอไปนี้
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Fast Ethernet หรือ 100 Base – T จะเห็นวามีคําวา Base หมายความวาเครือขายนี้เปนแบบ Base band มี
ความเร็วในการรับสงขอมูล ประมาณ 100 Mbps ใชสายสัญญาณแบบ UTP ที่เรียกวา CAT5+ หรือ CAT5e Hub
ที่ใชก็จะตองรองรับความเร็ว 100 Mbps ดวย สายที่ใชกับระบบ 100 Base – T นี้จะแยกรับสงขอมูลเปน 4 คูสาย
ดวยความเร็วคูสายละ 25 Mbps รวมเปน 100 Mbps

รูปที่ 3.10 การตอเครือขายแบบ fast Ethernet (จากหนังสือ คูมือชางคอม 2011 ฉบับสมบูรณ หนา 197)
Gigabit Internet หรือ 1000Base – T เปนระบบที่พัฒนาไดมีอัตราเร็วในการรับสงขอมูลเพิ่มขึ้นเปน 1
Gbps ใชสาย UTP CAT5e หรือ CAT-6 หรือใช fiber optic เชื่อมตอกับฮับหรือสวิตชที่รองรับความเร็ว
10/100/1000 Mbps เปนที่นิยมใชกันทั่วไป ในปจจุบัน

รูปที่ 3.11 การตอเครือขายแบบ Gigabit Ethernet (ภาพจากหนังสือ คูมือชางคอม 2011 ฉบับสมบูรณ หนา 197)
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เครือขายแบบไรสาย (Wireless LAN)
เปนเครือขายที่เริ่มแพรหลายมากขึ้น อาศัยเทคโนโลยีการสงขอมูลโดยใชคลื่นวิทยุยาน
ความถี่ 2.4 GHz โดยจะมีอุปกรณที่เรียกวา Access Pointเปนตัวรับหรือสงสัญญาณ เชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรตาง ๆ ในรัศมีที่สามารถรับสัญญาณได และ Access point นี้จะเชื่อมตอกับสายแลนเขากับระบบ
เครือขาย Ethernet อีกตอหนึ่ง เหมาะสําหรับใชในสํานักงานและบาน เพราะไมตองเดินสายใหเกะกะ สามารถเขา
สูระบบเครือขายจากที่ใด ๆ ก็นได(ในรัศมีที่รับสงสัญญาณไดถึง) เราเรียกระบบเครือขายไรสายสั้น ๆ วา Wi Fi
จะใชสัญญลักษณ แสดงใหรูวาเปนอุปกรณที่ใชงานกับ Wireless LAN มาตรฐาของระบบแลนไรสายนั้น
ปจจุบันจะใช IEEE802.11g เปนมาตรฐาน มีความเร็วสูงสุด 54 Mbps รัศมีการใชงาน 30-45 เมตร และที่เพิ่งเริ่ม
นํามาใชงานคือ IEEE802.11n มีความเร็วสูงสุด 300-800 Mbps รัศมีการใชงาน 50-125 เมตร สามารถใชรวมกัน
กับระบบ 802.11g ไดดวย
ความเร็วในการรับสงขอมูลนี้เปนความเร็วในที่โลง ถาคลื่นวิทยุตองผานสิ่งกีดขวาง กําแพง ผนังทึบ
หรือมีสัญญาณรบกวน ความเร็วในการรับสงขอมูลจะลดลงไปกวานี้มาก จะเห็นวาความเร็วสูงสุดของระบบแลน
ไรสายนี้ยังนอยกวาแบบใชสายเปนอันมาก ดังนั้นจึงเหมาะกับงานที่สงผานขอมูลไมมากนัก เชน email หรือ ทอง
เว็บแบบปกติที่ไมไดมีการ download/upload ขอมูลปริมาณมาก ๆ
Wi – MAX
ยอมาจาก Worldwide interoperability for Microwave Access เปนมาตรฐานการรับสง
ขอมูลความเร็วสูงดวยความถี่ไมโครเวฟ โดยไมตองใชสายโทรศัพท คาดกันวาจเขามาแทนที่
อินเทอรเน็ตแบบบรอดแบนด และแบบโมเด็ม และ ADSL ในอนาคต
Bluetooth พัฒนาโดยบริษัทอีริคสัน ออกแบบมาเพื่อถายโอนขอมูล
ระหวางอุปกรณในระยะใกล ๆ ไมตองการความเร็วในการรับสงขอมูลสูงนัก
โดยอาศัยคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เชน ใชเชื่อมอุปกรณ Hand free เขากับตัวเครื่องโทรศัพท คําวา Bluetooth ถูก
ตั้งตามชื่อกษัตริยฮารอลด บลูทูธ แหงเดนมารก ปจจุบันพัฒนาถึง Bluetooth 3.0 มีความเร็วในการรับสงขอมูลถึง
24 Mbps (ในเวอรชัน 1.0 มีความเร็วเพียง 1 Mbps) ในเวอรชัน 3 ไดอาศัยโปรโตคอลของ Wi – Fi ในการรับสง
ขอมูล จึงสามารถทํางานรวมกับอุปกรณอื่น ที่ใชมาตรฐานของ Wi – Fi ไดดวยเชนกัน
โทรศัพทมือถือที่ฟงกชันที่สามารถใชงาน Bluetooth เมื่อพกพาไปในสถานที่พลุกพลาน ควรปดการใช
งาน Bluetooth เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมขอมูลออกจากโทรศัพทมือถือ ขอมูลที่ถูกขโมยอาจเปนเบอร
โทรศัพทที่เจาของเครื่อง Password ตาง ๆ ขอมูลทางการเงินของเจาของเครื่อง หรือถึงขั้นการดักฟงการสนทนา
ของเจาของเครื่อง หรือแอบใชโทรศัพทของเจาของเครื่อง ในการหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ ทําไดยาก เพราะ
เจาของโทรศัพทอาจไมรูตัวเลยวาถูกโจรกรรมขอมูล
โทรศัพทที่มี Bluetooth ควร update firmware ใหทันสมัยอยูเสมอ และควรติดตั้ง Firewall เพื่อปองกัน
การลักลอบเขามาโจรกรรมขอมูล
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3.2 อินเทอรเน็ตคืออะไร
Internet หมายถึงเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรจากที่ตาง ๆ เขาดวยกันทั่วทั้งโลก ทําให
สามารถรับสงหรือแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยมี Protocol หรือกติกาการเชื่อมตอที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
เมื่อคอมพิวเตอรของเราเชื่อมตออินเทอรเน็ตแลว จะใชงานอะไรไดบาง
1. ใชงาน World Wide Web (WWW) หรือที่เรียกวาเขาเว็บ (Web) โดยใชโปรแกรมเรียกดูเอกสารใน
เว็บที่เรียกวา บราวเซอร (Browser) ที่นิยมใชในปจจุบันไดแก Internet Explorer, FireFox, Opera และ NetScape
บราวเซอรนองใหมลาสุด คือ Google Chrome ในเว็บเพจ จะมีทั้งขอความ รูปภาพ จัดไวเปนหนา ๆ แตละหนาจะ
มี Link เชื่อมโยงเอกสารเขาดวยกัน ทําใหสามารถเรียกดูเอกสารไดงาย
2. รับหรือสงอีเมล (Electronic Mail) หรือเรียกวาไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เรียกยอๆ วา E - Mail เปน
วิธีการติดตอสื่อสารกันบน Internet ที่เปนมาตรฐาน และเกาแกที่สุด โดยที่สามารถจะสงเอกสารที่เปนขอความ
ธรรมดา จนถึงการสงเอกสาร แบบมัลติมิเดีย มีทั้งภาพและเสียง ไปรอบโลก ในการใหบริการแบบนี้ ผูที่ตองการ
สง และรับจดหมาย อีเล็กทรอนิกส จะตองมีบัญชีการใชบริการที่แนนอน ซึ่งเรียกวา E-Mail Address คลายๆ กับ
ชื่อ-นามสกุล และที่อยูนั่นเอง
3. Download หรือ Upload ไฟลขอมูล อาจเปนไฟลขอความ โปรแกรม เพลง ภาพยนต โดยใช
บราวเซอร หรือจะรับสงไฟลดวยบริการที่เรียกวา FTP (File Transfer protocol) การใชบริการ FTP สามารถทําได
ทั้งผูที่เปนสมาชิก FTP Server และบุคคลภายนอก ที่ไมไดเปนสมาชิก โดยสามารถเขาไปใชบริการได (บาง
ประเภท) ในนาม anonymous ปจจุบันการใชบริการ FTP สามารถทําไดทั้งในรูปแบบ Text Mode ผาน Unix ดวย
คําสั่ง get, put หรือ Graphics Mode ผาน Microsoft Windows เชน การใชโปรแกรม WinFTP , CuteFTP
4. คนหาขอมูล (Search) ปจจุบันสามารถคนหาขอมูลไดสารพัดรูปแบบ ทั้งเว็บ โปรแกรม ขาว รูปภาพ
เว็บไซตที่จัดทํา Search Engine ที่มีผูนิยมเขาไปใชไดแก Google, Yahoo, MSN
5. แลกเปลี่ยนความเห็นหรือถามตอบปญหาตาง ๆ โดยใช Web Board ปจจุบันทุก ๆ website จะมี
บริการนี้อยูดวย เว็บบอณืดที่มีผูนิยมใชไดแก www.pantip.com เปนตน
6. ติตตามขาวสารประจําวัน จากเว็บไซตของหนังสือพิมพตาง ๆ ทั้งไทยและเทศ บางเว็บไซตไดจัดทํา
ลิงคของขาวที่เกี่ยวของกัน เพื่อความสะดวกในการเปดอานหรือแยกขาวตาง ๆออกเปนหมวดหมู หรืออาจติดตาม
ขาวโดยอาศัย กระดานขาว Bulletin Board Sytem (BBS) เปนบริการขาวสารรูปแบบหนึ่ง ตามหมวดหมูที่มีการ
กําหนดไว หรืออาจจะกําหนดเพิ่มเติมก็ได ที่เรียกวากลุมขาว (Newsgroup) เชน กลุมผูสนใจดานศิลปะ, ดาน
โปรแกรม เปนตน
7. บริการสนทนาออนไลน หรือที่เรียกวา Chat (IRC - Internet Relay Chat) หรือเรียกวา Talk เปน
บริการที่ไดรับความนิยมปจจุบัน โดยผูใชบริการสามารถคุยโตตอบ (ทั้งโดยการพิมพ และพูด) กับผูอื่นๆ ใน
เครือขายไดในเวลาเดียวกัน โปรแกรมที่นิยมใชในการ chat เชน Wiindows Live Messenger, Yahoo Messenger,
ICQ ปจจุบันบริการนี้ ไดนํามาประยุกตใชกบั การประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยอาศัยอุปกรณเสริม
ตางๆ เชน กระดานสนทนา, ไมโครโฟน, กลองสงภาพขนาดเล็กเปนตนโปรแกรมที่นิยมใชกันไดแก Microsoft
NetMeeting
8. โทรศัพทผานอินเทอรเน็ต สามารถโทรไปยังผูรับที่ใชอินเทอรเน็ตดวยกัน หรือโทรไปเขาโทรศัพท
ธรรมดา ซึ่งจะตองผานระบบแปลงสัญญาณ (Gateway) ของผูใหบริการโทรศัพทแตละรายกอน บางเว็บหรือ
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โปรแกรม chat บางโปรแกรมสามารถรับสงขอความสั้น ๆ หรือที่เรียกวา SMS (Short Message Service) เขา
โทรศัพทมือถือไดดวย(ซึ่งขึ้นอยูกับการใหการบริการของแตละคาย)
9. สามารถซื้อขายสินคาออนไลน อาจทําเปนรานขายสินคาโดยตรง (E Commerce) แตจริง ๆ แลวไม
หนารานเลยก็ได หรือจะลงเปนกระทูประกาศขายสินคา ทั้งสินคามือหนึ่งหรือมือสอง
10. ดูหนัง ฟงเพลง ฟงรายการวิทยุ หรือ โทรทัศนผานอินเทอรเน็ต ตองใชโปรแกรมรับสงขอมูล
โดยเฉพาะเชน Windows Media Player, RealPlayer หรือ QuickTIme สามารถรับสงขอมูลและนํามาแสดงผลได
ทันที โดยไมตองโหลดไฟลมาทั้งหมด
11. เลนเกมออนไลน เกมที่เลนออนไลนจะมีทั้งเลนบนเว็บคนเดียว หรือเลนเปนกลุมโดยแตละคนจะ
ออนไลนโดยใชคอมพิวเตอรของตน เกมบางเกมจะตองลงโปรแกรมของเกมนั้นเพิ่มตางหาก เชน Raknarok,
Pangya เปนตน

3.3 พัฒนาการของ Internet
พ.ศ. 2512 (1969) ขณะนั้นสหรัฐตองเผชิญหนากับประเทศรัสเซีย ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามเปนไป
ไดมาก อาจถูกโจมตี ดวยอาวุธนิวเคลียร ศูนยคอมพิวเตอร และระบบการสื่อสารขอมูล ที่ถูกทําลายอาจทําใหเกิด
ปญหาทางการรบ และในยุคนั้น ระบบคอมพิวเตอร ที่มีหลากหลายมากมายหลายแบบ ทําใหไมสามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และโปรแกรมกันได จึงมีแนวความคิด ในการวิจัยระบบที่สามารถ เชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอร สามารถรับสงและแลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางระบบที่แตกตางกันได อยางไมผิดพลาด แมวา
คอมพิวเตอรบางเครื่อง หรือสายรับสงสัญญาณ เสียหายหรือถูกทําลาย กระทรวงกลาโหมอเมริกัน (DoD =
Department of Defense) ไดใหทุนที่มีชื่อวา DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ภายใตการ
ควบคุมของ Dr. J.C.R. Licklider ไดทําการทดลอง ระบบเครือขายที่มีชื่อวา DARPA Network และตอมาได
เปลี่ยนเปน ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) การเริ่มตนของเครือขายนี้ เริ่มในเดือน
ธันวาคม 2512 (1969) จํานวน 4 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยยูทาห มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตาบาบา
รา มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแองเจลิส สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด และขยายตอไปเรื่อยๆ
เปน 50 จุดในป พ.ศ. 2515 งานหลักของเครือขายนี้ คือ การคนควาและวิจัยทางทหาร ซึ่งอาศัยมาตรฐานการรับสง
ขอมูลเดียวกัน ที่เรียกวา Network Control Protocol (NCP) ทําหนาที่ควบคุมการรับสงขอมูล การตรวจสอบความ
ผิดพลาดในการสงขอมูล และตัวกลางที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรทุกเครื่องเขาดวยกัน และมาตรฐานนี้ก็มีจุดออนใน
การขยายระบบ จนตองมีการพัฒนามาตรฐานใหม
พ.ศ. 2525 ไดมีมาตรฐานใหมออกมา คือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
อันเปนกาวสําคัญของอินเทอรเน็ต เนื่องจากมาตรฐานนี้ทําใหคอมพิวเตอรตางชนิดกัน สามารถรับสงขอมูลไปมา
ระหวางกันได เปรียบเสมือนเปนหัวใจของอินเทอรเน็ต
ในเวลาเดียวกันนั้น เดนนิส ริสซี และ เคเน็ต ทอมสัน แหงหองทดลองของบริษัทเบลล (Bell's Lab) ได
สราง ระบบปฏิบัติการที่ชื่อวา UNIX ขึ้นมาใชแทนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีอยูในยุคนั้นซึงไมสามารถ
รองรับการสื่อสารในระบบเครือขายได ระบบปฏิบัติการ UNIX ไดแพรหลายอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับการ
แพรหลายของระบบ Internet เนื่องจากความสามารถ ในการสื่อสารของ UNIX และมีการนํา TCP/IP มาเปนสวน
หนึ่งของระบบปฏิบัติการนี้ดวย

12
พ.ศ. 2529 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (National Science Foundation - NSF) ไดวาง
ระบบเครือขายขึ้นมาอีกระบบหนึ่ง เรียกวา NSFNet ซึ่งประกอบดวยซุปเปอรคอมพิวเตอร 5 เครื่องใน 5 รัฐ
เชื่อมตอเพื่อประโยชนทางการศึกษา และคนควาทางวิทยาศาสตร และมีการใชมาตรฐาน TCP/IP เปนมาตรฐาน
หลักในการรับสงขอมูล สงผลใหการใชงานเครือขายเปนไปอยางรวดเร็ว
หลังจากนั้นก็มีเครือขายอื่นๆ เกิดขึ้นมาเชน UUNET, UUCP, BitNet, CSNet เปนตน และตอมาได
เชื่อมตอกัน โดยมี NSFNet เปนเครือขายหลัก ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของเครือขาย (Backbone)
ในป พ.ศ. 2530 เครือขาย ARPANET ไดรวมกับ NSFNET และลดบทบาทตัวเองลงมา เปลี่ยนไปใช
บทบาทของ NSFNet แทน และเลิกระบบ ARPANET ในป พ.ศ. 2534 กลายมาเปนอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
เครือขายอินเตอรเน็ตไมมีใครเปนเจาของ แตเปนของทุกคนที่เขามาเชื่อมตอ การจัดการเครือขาย เปน
ความรวมมือซึ่งกันและกัน โดยตางคนตางดูแลจัดการเครือขายของตนเอง และมีองคกรกลาง ชื่อ ISOC (Internet
Society) เปนองคกรระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความรวมมือและการประสานงานของเครือขายและ
เทคโนโลยีการเชื่อมตอตลอดจนการประยุกตใชงานของเครือขายทั่วโลก องคกรนี้กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม
พ.ศ. 2535
การใชงานอินเตอรเน็ตในยุคแรก ๆ สวนใหญยังจํากัดอยู ในวงการศึกษาวิจัย และการทหารเปนหลัก
ไมไดมีการใชในเชิงพาณิชย อยางกวางขวางเหมือนในปจจุบัน จุดเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2533
นักวิทยาศาสตรชื่อ Tim Berners Lee แหงสถาบันคนควาวิจัยทางฟสิกส CERN (European Organization for
Nuclear Research - ที่สรางเครื่องเรงอนุภาค LHC (Large Hadron Collider)) ในประเทศสวิตเซอรแลนด ตองการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางศูนยลูกขายที่ตั้งอยูในประเทศตางๆ ทั่วยุโรปใหสะดวก
และรวดเร็วขึ้นโดยอาศัยระบบอินเทอรเน็ตที่มีอยูเดิม เพียงแตมีวิธีติดตอผูใช (User-Interface) ที่ใชงายขึ้น
เทคโนโลยีดังกลาวอาศัยพื้นฐานการทํางานที่เรียกวา Hypertext ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารที่อยูหลาย ๆ แหง ซึ่ง
อาจอยูบนคอมพิวเตอรคนละเครื่องเขาดวยกันจนคลายกับวามีเอกสารอยูที่เดียว ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชถูกเรียกวา
HTML (Hypertext Mark-up Language) ในเวลาตอมาไดมีการเชื่อมโยงสื่ออื่น ๆ ที่ไมใชเอกสารเชน ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ฯลฯ จนเกิดเปนลักษณะของ Hypermedia ขึ้น จากการที่ระบบดังกลาว สามารถเชื่อมโยง
เอกสารจากหลาย ๆ แหงเขาดวยกัน มันจึงถูกขนานนามวา World Wide Web (WWW)(มีการบัญญัติศัพทวา
เครือขายใยพิภพ) หรือเรียกงาย ๆ วา WEB ในปจจุบัน
เพราะลักษณะของ WWW ที่แยกเนื้อหา (Contents) กับสวนเขาถึงเนื้อหา (Browser) ออกจากกัน ทําให
WEB ยังคงความเปนระบบเปด ไดเหมือนอินเทอรเน็ต กลาวคือสวนของ Browser สามารถแยกพัฒนาไดตางหาก
จากการพัฒนา Contents จึงทําใหมีความอิสระและความคลองตัวสูง Browser ตัวแรกในแวดวงอินเทอรเน็ตมีชื่อ
วา Mosaic นั้นมีความสามารถในการแสดงผลทางกราฟฟกส รวมทั้งยังสามารถใชงานได บนเครื่องคอมพิวเตอร
หลายแบบและหลายรุน เปนซอฟทแวรที่หามาใชงานไดงายโดยไมตองเสียเงิน มีผลให WEB ไดรับความนิยม
มากขึ้นอยางรวดเร็ว จนกระทั่งปลายป 1994 มีการประเมินกันวา 80 % ของการใชงานบนอินเตอรเน็ต เปนการใช
บริการของ WWW
เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
พ.ศ. 2529 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) ไดสรางเครือขายคอมพิวเตอร โดยอาศัยโมเด็ม NEC
ความเร็ว 2400 Baud เครื่องคอมพิวเตอรพีซี NEC และสายโทรศัพททองแดง โดยเครือขายที่ได วิ่งดวยความเร็ว
1200 - 2400 Baud และมีเสียงดังมาก จากนั้นไดปรับเปลี่ยนไปใชบริการไทยแพคของการสื่อสารแหงประเทศไทย
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ซึ่งใชเทคโนโลยี X.25 ผานการหมุนโทรศัพทไปยังศูนยบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทย ทําการรับสง
อีเมลกับมหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยเมลเบิรน โดยใชโปรแกรม UUCP ตลอดจนสงอีเมลไปยังบริษัท
UUNET ที่เวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา และนํามาใชกับงานของอาจารย และงานสอนนักศึกษา
พ.ศ. 2531 รัฐบาลออสเตรเลีย ไดใหความชวยเหลือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรไทยขึ้นมา โดยให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย มีหนาที่เปนศูนยกลางของประเทศไทยในการ
เชื่อมโยงไปที่เครื่องแมขาย ของมหาวิทยาลัยเมลเบิรน และตั้งชื่อโครงการนี้วา TCSNet - Thai Computer Science
Network โดยมีการติดตอผานเครือขายวันละ 2 ครั้ง จายคาใชจายปละ 4 หมื่นบาท และใชซอฟตแวร SUNIII ซึ่ง
เปนระบบปฏิบัติการ UNIX ประเภทหนึ่ง ที่แพรหลายในเครือขายคอมพิวเตอรของออสเตรเลีย (Australian
Computer Science Network - ACSNet) ซอฟตแวร SUNIII เปนโปรแกรม UNIX ที่สามารถรับสงขอมูลไปกลับ
ไดเลยในการติดตอครั้งเดียว ประกอบดวยเครือขายการสงขอมูลระบบ Multiple Hops ทําใหแตกตางจาก UUCP
ตรงที่ผูใชไมตองใสคําสั่ง และบอกที่อยูของจุดหมายปลายทางผานระบบทางไกล เพราะเครือขาย SUNIII
สามารถหาที่อยูของปลายทาง และสงขอมูลไดเอง โปรแกรมนี้ทํางานไดดีทั้งกับสายเชาแบบถาวร (Dedicated
Line) สายโทรศัพทธรรมดาที่ติดตอแบบ Dial-up และสายที่ใช X.25
นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ยังเปนศูนยเชื่อม (Gateway) ระหวางประเทศไทย กับ UUNET
อันสงผลใหนักวิชาการไทย สามารถใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไดอยางกวางขวาง
พ.ศ. 2534 ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดจัดตั้งศูนยอีเมลแหงใหม โดยใช
โปรแกรม MHSNet และใชโมเด็ม 14.4 Kbps (ซึ่งเร็วที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น) และทําหนาที่แลกเปลี่ยน
ขอมูลกับเครื่อง Munnari ของออสเตรเลีย กับมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศผานโปรแกรม UUCP เครือขายแหง
ใหมนี้ ประกอบดวยมหาวิทยาลัยตางๆ ใน TCSNet และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) และใชชื่อโครงการวา "โครงการเชื่อมเครือขายไทยสารเขากับ
เครือขายอินเทอรเน็ตตางประเทศ"
หลังจากนั้นเนคเทค ก็ไดพัฒนาเครือขายอีกเครือขายขึ้นมา โดยใช X.25 รวมกับ MHSNet และใช
โปรโตคอล TCP/IP เกิดเปนเครือขายไทยสาร "Thai Social/Scientific Academic and Research Network ThaiSarn" ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2535
ปลายป 2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เชาชื้อสายครึ่งวงจร 9.6 Kbps จากการสื่อสารแหงประเทศไทย
เพื่อเชื่อมกับ UUNET สหรัฐอเมริกา ทําใหจุฬาฯ เปนศูนยกลางแหงใหมสําหรับเครือขายภายใตชื่อ ThaiNet อัน
ประกอบดวย AIT, มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และใหสมาชิกไทยสารใชสายเชื่อมนี้ได
โดยผานทางเนคเทคอีกดวย ภายใตระเบียบการใชอินเทอรเน็ต (Appropriate Use Policy - AUP) ของ The
National Science Foundation (NSF)
พ.ศ. 2537 เนคเทค ไดเชาชื้อสายเชื่อมสายที่สอง ที่มีขนาด 64 Kbps ตอไปยังบริษัท UUNet ทําใหมีผูใช
เพิ่มมากขึ้น จาก 200 คนในป 2535 เปน 5,000 คนในเดือนพฤษภาคม 2537 และ 23,000 คนในเดือนมิถุนายน ของ
ป 2537 AIT ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมภายในประเทศระหวาง ThaiNet กับ ThaiSarn ผานสายเชา 64 Kbps ของ
เครือขายไทยสาร
ตอมาไดมี Gateway ออกไปสูอินเตอรเน็ตเพิ่มเติมอีก เชนที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเปน Gateway
แรกที่เปดบริการอินเตอรเน็ต สําหรับภาคเอกชนในประเทศไทย ในปจจุบันมีศูนยบริการอินเตอรเน็ต (Internet
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Service Provider) สําหรับประชาชนทั่วไปมากมาย เครือขายไทยสารไดขยายตัวอยางรวดเร็ว จนในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และ โรงเรียนมัธยม ไดเขาเชื่อมตอกับไทยสารและสามารถออกสู
อินเตอรเน็ตได
การเชื่อมตอเครือขายของสถาบันการศึกษาตาง ๆ กับไทยสาร จะอยูที่ความเร็วที่แตกตางกัน และผาน
ชองทางการสื่อสาร (communication channel) ที่แตกตางกัน ความเร็วอาจจะเปนที่ 9,600 bps, 19.2 Kbps, 64
Kbps และใชชองทางการสื่อสาร ตั้งแตการหมุนผานสายโทรศัพท (Dial-up) หรือใชวงจรเชา (Leased line) ของ
องคการโทรศัพท หรือการบริการจากภาคเอกชน หรือใชดาวเทียม เปนตน
พ.ศ. 2538 รัฐบาลไทย เปดบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย โดยมีบริษัทอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทย
จํากัด อันเปนบริษัทถือหุนระหวางการสื่อสารแหงประเทศไทย องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยใชสายเชาครึ่งวงจรขนาด 512 Kbps ไปยัง UUNet โดย
ถือวาเปนบริษัทผูใชบริการอินเทอรเน็ตรายแรกของประเทศไทย และไดเพิ่มจํานวนเปนหลากหลายบริษัทดังใน
ปจจุบันนอกจากนี้ยังมีเครือขายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเชน CHULANET (จุฬาเน็ต) , AUNET (อัสสัมชัญเน็ต) INET,
THAI-GATEWAY, UNDP-AS-TH, SAMART, CSLOXINFO, MAHIDO(มหิดลเน็ต) เปนตน

3.4 การเชื่อมตอทางอินเตอรเน็ต
ผูใชทั่วไปตามบานจะเชื่อมตออินเทอรเน็ต นอกจากจะตองเตรียมคอมพิวเตอรแลว ยังตองมีโมเด็ม
ชั่วโมงอินเทอรเน็ต หมายเลขโทรศัพทสําหรับเชื่อมตอกับ ISP (Internet Service Provider ผูใหบริการ เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต) วิธีเชื่อมตอแบบตาง ๆ จําแนกไดดังนี้
- ตอผานสายโทรศัพทธรรมดา หรือ Dial up ตองจัดหาโมเด็ม (Modem) ตอกับคอมพิวเตอรแลวนํา
สายโทรศัพทมาตอที่โมเด็มอีกทอดหนึ่ง ลักษณะการตอสายมีดังรูป

รูปที่ 3.12 การใช Dial up modem ตออินเทอรเน็ต
ผูใชตองหมุนโทรศัพทเพื่อเชื่อมตอแตละครั้ง พอเลิกใชก็ตองวางสาย โดยโมเด็มจะเปนผูหมุนโทรศัพท
และแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร ซึ่งเปนแบบดิจิทัลใหเปนสัญญาณอนาล็อกที่ใชในโทรศัพท การตอแบบนี้จัดวา
เปนแบบที่ใหความเร็วในการเชื่อมตอต่ําสุด (ไมเกิน 56 kb/sec)
- ตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือ Broadband ทําไดหลายแบบ เชน ISDN, ADSL(Asymmetric Digital
Subscriber Loop) , Cable Modem, ดาวเทียม โดยใชเทคโนโลยีการรับสงขอมูลโดยใชความถี่สูง แตที่นิยมใชกัน
ตามบานในปจจุบันคือ แบบ ADSL ตองใชโมเด็มชนิด ADSL ตอกับคอมพิวเตอรเชนเดียวกับแบบ dial up นํา
สายโทรศัพทมาตอที่โมเด็มนี้ ความเร็วในการเชื่อมตอจะเร็วกวาแบบแรกประมาณ 10-100 เทา
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รูป 3.13 การใช ADSL modem ตออินเทอรเน็ต
- ตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless) ตองใชโมเด็มแบบไรสาย (Wireless modem๗ หรือ
คอมพิวเตอรที่ใชจะตองมี wireless LAN รองรับ อาจเปนโทรศัพทมือถือ เครื่องเลน MP4 เครื่องเลนเกมสแบบ
พกพาที่มีระบบไวรเลส เชื่อมตออินเทอรเนตแบบที่เรียกวา Wi-Fi จะมีอุปกรณที่เรียกวา Access Point หรือ
Hotspot ซึ่งจะสงสัญญาณเชื่อมตอเหลานี้ผาน Broadband อีกทอดหนึ่ง
- ตออินเทอรเน็ตไรสายผานเครือขายโทรศัพทมือถือ มีทั้งระบบ GPRS, EDGE และ 3G สามารถเลือก
ตอได 3 แบบ คือ
1. ใช Air card
ขอควรระวังในการเลือกซื้อ Air Card แบบที่รองรับ 3G คลื่นความถี่ 3G ที่ใชกันทั่วโลก จะใชอยู 3 ความถี่ที่เปน
มาตราฐานคือ 850 , 1900 และ 2100 ซึ่งเมืองไทยจะแบงเปนดังนี้
คลื่นความถี่ ( band ) 850 จะถูกพัฒนาโดย Dtac และ True
คลื่นความถี่ ( band ) 900 จะถูกพัฒนาโดย AIS (ใชชั่วคราวที่เชียงใหม และ Central World)
คลื่นความถี่ ( band ) 2100 กําลังรอ กทช. ทําการประมูลเพื่อจัดสรรคลื่นความถี่
คลื่นความถี่ ( band ) 1900 และ 2100 จะถูกพัฒนาโดย TOT
ดังนั้นการเลือกซื้อ AirCard , Router หรือ โทรศัพทมือถือ และตองการใหรอบรับ 3G ควร check ใหดีกอนวา
สามารถรองรับไดทั้ง 3 คลื่นหรือเพียงบางคลื่นเทานั้น
2. ใชโทรศัพทมือถือเปนโมเด็มใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใช Notebook ที่รองรับ Sim card ของโทรศัพท เชน HP ProBook 4320s มีชองใส SIM
Card อยูดานในชองใสแบตเตอรี่ดวย

รูป 3.14 การใช Air card ตออินเทอรเน็ต
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รูป 3.15 การใช SIM และ โทรศัพทเคลื่อนที่ตออินเทอรเน็ต

IP Address หรือ IP network number
ภายใตมาตรฐาน TCP/IP เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอกัน จะตองมีหมายเลขประจําตัวไว
อางอิงใหกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ไดทราบ เชนเดียวกับเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลแตละคน โดย
หมายเลขอางอิงนี้ จะเปนหมายเลขตําแหนงของระบบ ซึ่งมีชื่อเรียกวา IP network number หรือหมายเลข IP
หมายเลขตาง ๆ ตองไมซ้ํากัน ดังนั้นจึงถูกควบคุมโดยหนวยงาน (InterNIC - Internet Network Information
Center) ขององคกร Network Solution Incorporated (NSI) สหรัฐอเมริกา หรือจาก ISP ผูใหบริการทั่วไป ซึ่งได
ขอจาก InterNIC มากอนหนานี้แลว
IP number ประกอบดวยเลขฐานสองจํานวน 4 ชุด ๆ ละ 8 บิต (รวม 32 บิต) สามารถแทนคาได 256 4 หรือ
4,294,967,296 คา จาก 000.000.000.000 ถึง 255.255.255.255
เขียนเปนเลขฐานสิบ 4 ชุด แตละชุดคั่นดวยเครื่องหมายจุด (dot) ดังตัวอยาง

และสามารถแบงเปนกลุม เรียกวา คลาส (Class) ได 5 คลาส ดังนี้
Class
Range
A
0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255
B
128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255
C
192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255
D
224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255
E
240.0.0.0 ถึง 247.255.255.255
Domain Name ใน Internet
ชื่อโดเมน (Domain Name) หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเปนหมายเลขอินเทอรเน็ต (IP Address)
เนื่องจากการจดจําหมายเลข IP ถึง 16 หลัก ทําใหยุงยาก และไมสามารถจําไดเวลาทองเที่ยวไปในระบบ
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อินเทอรเน็ต จึงนําชื่อที่เปนตัวอักษรมาใชแทน ซึ่งมักจะเปนชื่อที่สื่อความหมายถึงหนวยงาน หรือเจาของเว็บไซต
นั้นๆ เชนเว็บไซตของสาขาวิชาฟสิกส มีหมายเลข IP คือ 203.158.100.100 ซึ่งยากตอการจดจํา (ในกรณีที่ตองจํา
หลายเว็บไซต) ดังนั้นจึงมีการกําหนดชื่อเรียกใหม เปน www.rmutphysics.com ซึ่งก็คือ "ชื่อโดเมน" นั่นเอง
ชื่อโดเมน เปนชื่อที่ใชในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล แตการติดตอระหวางคอมพิวเตอรในเครือขาย
ยังใช IP Address ดังนั้น ระบบจึงมีการติดตั้งโปรแกรม และเครื่องที่ทําหนาที่เปนตัว Lookup หรือดัชนี ในการ
เปดดูบัญชีหมายเลข จากชื่อที่เปนตัวอักษร หรือเรียกวา Domain Name โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร ที่ทําหนาที่นี้
เรียกวา Domain Name Server หรือ Domain Server
ชื่อโดเมน เปนสิ่งที่มนุษยสราง และถือวาเปนทรัพยสินทางปญญา โดยแตละประเทศจะมีหนวยงาน
รับผิดชอบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เชน ประเทศไทย รับผิดชอบโดย "ศูนยสารสนเทศเครือขายประเทศไทย THNIC : Thailand Network Information Center"
HTTP โปรโตคอลของเว็บ
ในการเรียกดูขอมูลจากเว็บไซต จะใชโปรโตคอลหรือกติกาที่เรียกวา HTTP ยอมาจากคําวา Hypertext
Transfer Protocol จะสังเกตไดจากการระบุ http:// ในชองกรอกชื่อเว็บของบราวเซอรนําหนาชื่อเว็บไซตที่จะ
เรียกดูขอมูล เชน http://www.rmutt.ac.th ถาหากไมใส บราวเซอรก็จะคิดวาเปน http:// โดยปริยาย ในบางกรณีที่
เราตองการรับสงไฟล อาจใช ftp:// (ftp – File Transfer Protocol) เปนกติกาที่แจงใหอีกเครื่องหนึ่งสงไฟลมายัง
เครื่องของเราโดยตรง
HTML ภาษาของเว็บ
ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชจัดหนาเว็บเพจ เรียกวา HTML (Hypertext Markup Language) ไฟลเหลานี้จะมี
นามสกุลเปน .htm หรือ .html การที่จะเขียนเว็บเพจไดจะตองเรียนรูการเขียนภาษา HTML เสียกอน แตใน
ปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ เราสามารถสรางเว็บเพจได เพียงแคพิมพขอความที่ตองการใหปรากฏบนเว็บเพจ
แทรกรูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ลงไปในเว็บเพจไดทันที โดยที่ไมตองรู HTML เลย โปรแกรมเหลานี้ได
Dreamweaver เปนตน
URL (Uniform Resource Locator)
เมื่อเราตองการจะเรียกดูขอมูลจากเว็บไซตของสาขาวิชาฟสิกส เราจะตองระบุหรือพิมพตอไปนี้ลงไปที่
ชองวางที่ใชเรียกดูเว็บไซตของบราวเซอร

รูปที่ 3.16 แสดงสวนตาง ๆ ของ URL
ในการพิมพจะตองระบุ 3 อยางคือ โปรโตคอล ชื่อโดเมนของเครื่อง (อาจเปน IP address) และชื่อไฟล
ของเว็บเพจ ทั้งหมดนี้เรียกรวมกันวา เปน URL หรือ Uniform Resource Locator
ดังนั้น URL = Protocol + Domain name + Folder and file
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3.5 การแบงยุคเทคโนโลยีที่จัดทําเว็บไซต
การทองเว็บตาง ๆ ในปจจุบัน เว็บเพจหลาย ๆ แหงที่เขาไปเยี่ยมชม จะเห็นวาลักษณะของเว็บเพจแตก
ตางไปจากเมื่อ 10 กวาปที่แลวอยางสิ้นเชิง เพราะการสรางเว็บเพจ ไดถูกพัฒนาใหมีความกาวหนามากขึ้น เรา
สามารถแบงยุคของเว็บไซต เปนชวง ๆ ไดดังนี้

รูปที่ 3.17 แสดงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการทําเว็บไซต
Web 1.0 (พ.ศ. 2538 -2543) เปนเว็บเพจยุคแรกเริ่มที่ผูเยี่ยมชมเว็บไซต สามารถอานไดอยางเดียว ขอมูล
บนเว็บไซตมีลักษณะตายตัว ไมมีการเปลี่ยนแปลง (static information) ภาษาที่ใชเขียนเว็บไซต เปนภาษา HTML
1.0 ผูจัดทําจะเปนเจาของเว็บไซตนั้น ผูเยี่ยมชมไมไดมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลบนเว็บไซตเลย ไมมีภาพวีดิโอ
ภาพเคลื่อนไหวอยางมากก็เปนภาพ “ดุกดิ๊ก” เทานั้น
สรุปเปนภาษาอังกฤษสั้น ๆ ไดวา Web 1.0 = Read Only, static data with simple markup หรือใชเพียง
คําเดียววา Push
Web 2.0 (พ.ศ. 2543 -2550) ผูเยี่ยมชมสามารถอานและเขียนไดขอมูลในเว็บไซตได ( Read-Write ) เปน
เทคโนโลยีเว็บไซตที่พัฒนาตอจาก web 1.สามารถโตตอบกับผูเยี่ยมชมหรือเขามาใชงานได ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในยุคนี้เชน
Web board ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและขาวสาร เชน เว็บบอรดของพันทิพย ผูเขา
ใชงานสามารถสราง และตอบกระทู สามารถแกไขขอมูลของตนเอง
Wikepedia เปนตัวอยางเว็บไซต ที่ผูใชงานแบงปนความรูซึ่งกันและกัน มีการแกไข ขัดเกลาขอมูลให
ถูกตอง ขยายและเชื่อมโยงความรูใหกวางขวางขึ้น ทั้งหมดนี้สรางเปนฐานขอมูลโดยบุคคลทั่วโลกที่เขามาเยี่ยม
ชมเว็บ
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เกิดปรากฏการณการสราง Blog (มาจากคําวา weBLOG ) เปนเปนเว็บไซตที่ผูสรางใชแสดงความ
คิดเห็นตาง ๆ ของตนเอง ใหคนอื่นไดรับรู และเแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูระหวางผูเขาชมดวยกัน
เว็บไซตที่ใหบริการในการสราง Blog ไดแก Blogger .com , WordPress.com และ Blog ของคนไทย Exteen.com
มีการใชงาน Flash, AJAX, FLEX, Java, Silver Light ชวยในการจัดการขอมูล มีบริการ feed ขอมูลผาน
ทาง RSS สามารถดึงขอมูลที่เราสนใจจากเซิรฟเวอรมายังหนาเว็บไซตไดทันที โดยไมจําเปนตองอานขอมูลใน
หนานั้นทั้งหมด ทําใหผูใชงานเกิดความสะดวกสบาย และประหยัดเวลามากขึ้น
Social network มีลักษณะคลายกับ Blog แตเปนการเขียน Blog ดวยขอความสั้น ๆ เชน บอกสภาพดิน
ฟาอากาศ รายงานสภาพการจราจร บอกวากําลังทําอะไร หรือกําลังเดินทางไปที่ไหน บางครั้งเรียกวา
Microblogging การเขียนขอความลงบนเว็บไซตของตน จะมีเพื่อนหรือผูที่ติดตามคอยรับขอความที่เขียนไว เมื่อ
ถูกสงไปถึง สามารถตอบกลับไดทันที ขอมูลหรือขาวสารที่เขียนสามารถกระจายไดเปนรอย เปนพันคนหรือ
มากกวาไดฉับพลัน เพียงแคใชเมาสคลิกเพียงครั้งเดียว ตัวอยางเว็บไซตที่ใหบริการไดแก twitter.com,
Myspace.com, Linkedln.com, Facebook.com, Bebo.com, Hi5.com เปนตน
Web services ในป 2007-2008 Googleไดสรางแนวทางโดยมีแนวคิดวา ซอฟตแวรมีไวใหบริการ
(Software as a Service) ไดพัฒนาแอพพลิเคชันไวใชงานในสํานักงาน เรียกวา Google Docs มีทั้งโปรแกรมสราง
เอกสารเหมือนกับ Word Processing ตารางคํานวณ (Spread sheet) และโปรแกรมนําเสนอผลงาน (Presentation)
สามารถบันทึกไฟลและนํามาใชงานรวมกับ Microsoft Office ซึ่งเกือบจะใชแทนที่ไมโครซอฟต ออฟฟซไดเลย
ทีเดียว ในอนาคต web application เหลานี้จะมีความสามารถและมีความหลากหลายมากขึ้น จนชองวางระหวาง
web application กับ desktop application ของ PC ไมมีอีกตอไป
สรุปสั้น ๆ ไดเปน Web 2.0 = Read/Write, dynamic data through web services หรือใชเพียงคําเดียววา
Share
Web 3.0 (พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน (คาดวาถึง 2563)) ผูเยี่ยมชมสามารถอาน เขียน จัดการ ( Read-WriteExecute ) ขอมูลในเว็บไซต นั่นคือนอกจากอานแลว ยังเพิ่มขอมูล ปรับแตงขอมูลหรือระบบไดเองอยางอิสระ
มากขึ้น เทคโนโลยีบางอยางที่คาดวาจะถูกนํามาใชใน web 3.0 ไดแก
Semantic Web ในยุค Web 2.0 นั้นผูใชทั่วไปเปนผูสรางเนื้อหา อาจเปนการเขียน Blog, แชรรูปภาพและ
ไฟลมัลติมีเดียตาง ๆ ทําใหขอมูลมีจํานวนมหาศาล เพื่อใหการคนหาและจัดการขอมูลที่มีลักษณะซับซอนได
ถูกตองแมนยํา ทําใหจําเปนตองมี Metadata (หมายถึงขอมูลที่บอกรายละเอียดของขอมูล (Data about data) นั้น
อีกที) มาอธิบายสิ่งตาง ๆ บนเว็บ สวนหนึ่งที่เราเห็นกันทั่วไปจะอยูในรูป tag ซึ่งเปนคําสั้น ๆ ใชเปนตัวแทน
หรือหัวใจของเนื้อหาทั้งหมด ในยุคนี้ เว็บจะทําหนาที่ประมวลผลขอมูลและวิเคราะห tag ตาง ๆ เพื่อใหเราเขาถึง
เนื้อหาไดถูกตองแมนยํา สามารถวิเคราะหเนื้อหาและกําหนด tag ใหเราโดยอัตโนมัติดวย และยังสามารถ
เชื่อมโยงฐานขอมูลตาง ๆของเว็บไซตทั่วโลก ขอมูลใน facebook สามารถใชรวมกับขอมูลของ twitter กลายเปน
Social networking portabilty คุณสมบัติของเว็บที่สามารเชื่อมโยงขอมูลในบรรดาเว็บตาง ๆ ที่มีอยูนี้วาเปน
Semantic web นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการคิดดวยตนเอง หรือปญญาประดิษฐ (AI, Artificial
intelligence) ในการวิเคราะหขอมูล เชน คนหาคาวา“ไวรัสคอมพิวเตอร” ผลการคนหาก็จะไดเนื้อหาเฉพาะ
โปรแกรมไวรัสที่ทํางานบนคอมพิวเตอรเทานั้น ไมมีขอมูลไวรัสทางชีววิทยาขึ้นมาปรากฏใหเห็น
Ubiquitous connectivity สามารถทํางานรวมกับอุปกรณใด ๆ เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ หรือ
PDA ไมจํากัดสถานที่และเวลา นั่นคือเปนเทคโนโลยีอนิ เทอรเน็ตแบบไรสายนั่นเอง
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Cloud computing แอพพลิเคชันตาง ๆ ที่ถูกสรางบนเว็บไซตตาง ๆ อาจนํามาผสมผสานทํางานชิ้นหนึ่ง
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ผูใชไมตองสรางหรือหาซื้อโปรแกรมเหลานั้นเหมือนดังแตกอน สามารถ
เขาถึงแอพพลิเคชันและขอมูลไดงายโดยไมจําเปนตองรูละเอียดถึงเบื้องหลังการทํางานของโปรแกรมและการ
ไดมาของขอมูลเหลานั้น มีขนาดเล็กสามารถดัดแปลงแกไขใหเหมาะกับงาน มองดูเหมือนวาแอพพลิเคชันและ
ขอมูลเหลานั้นอยูใน “กอนเมฆ” เราสามารถไปหยิบมาใชไดทันทีเมื่อเราตองการ
Scalable vector graphics (SVG) มีการพัฒนารูปแบบที่เปนมาตรฐานทางดานกราฟกสําหรับแสดงผลน
เว็บ ในแบบ XML สามารถเชื่อมโยงรูปภาพและกราฟกเหลานั้นสัมพันธกับขอมูลที่เกี่ยวของกับรูปภาพนั้น

รูปที่ 3.18 W3C Semantic Web ของ World
wide web consortium

Web 3.0 = Read/Write/Relate, data with structured metadata + managed identity ใชคําสั้น ๆ วา Live

3.6 โทษของอินเทอรเน็ต
โทษของอินเทอรเน็ต มีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เปนแหลงขอมูลที่เสียหาย, ขอมูลไมดี ไมถูกตอง, แหลงซื้อขาย
ประกาศของผิดกฎหมาย, ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอรตางๆ
• อินเทอรเน็ตเปนระบบอิสระ ไมมีเจาของ ทําใหการควบคุมกระทําไดยาก
• มีขอมูลที่มีผลเสียเผยแพรอยูมาก ขอมูลบางอยางก็ไมเหมาะกับเด็ก ๆ ขอมูลบางอยางอาจเปนเท็จ อาจ
ถูกหลอกลวง กลั่นแกลงจากผูอื่น รวมทั้งกรณีการแพรไวรัส spam mail ตาง ๆ
• ไมมีระบบจัดการขอมูลที่ดี ทําใหการคนหากระทําไดไมดีเทาที่ควร
• ถาเลนอินเทอรเน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนหรือการทํางานได
• ขณะที่ใชอินเทอรเน็ต โทรศัพทจะใชงานไมได สําหรับแบบ dial up ที่ใชโมเด็มแบบเกา
โรคติดอินเทอรเน็ต
โรคติดอินเทอรเน็ต (Webaholic) เปนอาการทางจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งนักจิตวิทยาชื่อ Kimberly S Young ไดศึกษา
และวิเคราะหไววา บุคคลใดที่มีอาการดังตอไปนี้ อยางนอย 4 ประการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป แสดงวาเปน
อาการติดอินเทอรเน็ต
• รูสึกหมกมุนกับอินเทอรเน็ต แมในเวลาที่ไมไดตอเขาระบบอินเทอรเน็ต
• มีความตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานขึ้นอยูเรื่อยๆ
• ไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได
• รูสึกหงุดหงิดเมื่อใชอินเทอรเน็ตนอยลง หรือหยุดใช
• คิดวาเมื่อใชอินเทอรเน็ตแลว ทําใหตนเองรูสึกดีขึ้น
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• ใชเปนอินเทอรเน็ตในการหลีกเลี่ยงปญหา
• หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใชอินเทอรเน็ตของตนเอง
• มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใชอินเทอรเน็ต เชน หดหู กระวนกระวาย
อาการดังกลาวเปนผลเสียตอระบบรางกาย ทั้งการกิน การขับถาย และกระทบตอการเรียน สภาพสังคม
ของคนๆ นั้น

3.7 โทรศัพทมือถือ (mobile phone)
เคยสงสัยบางไหม วาใครกันนะที่ประดิษฐโทรศัพทมือถือใหเราไดใชกันอยางสะดวกสบายในปจจุบัน
ประวัติศาสตรไดบันทึกไววา ผูที่ใหกําเนิดหรอือยูเบื้องหลังการประดิษฐโทรศัพทมือถือ คือ มารติน คูเปอร
(Martin Cooper) ผูสรางเครื่องตนแบบ โทรศัพทมือถือโมโตโรลา รุน DynaTAC สําเร็จเปนเครื่องแรก เมื่อ 3
เมษายน 2516 ขณะนั้นเขาดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไปของบริษั ท โมโตโตลา อันที่จริงคูเปอรไดศึกษาเรื่อง
เครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ไรสายมาตั้งแต พ.ศ.2483

รูปที่ 3.19 มาติน คูเปอร บิดาของโทรศัพทเคลื่อนที่
อีก 4 ป ตอมา บริษัทเอทีแอนดที (AT&T)รวมกับหองปฏิบัติการเบลล (Bell Labs) ไดพัฒนาตนแบบ
ระบบโทรศัพทมือถือเพื่อใหใชงานไดม าตรฐานเดียวกัน 1 ปถัดมาระบบใหมไดเริ่มใชงานเปนครั้งแรกในมลรัฐชิ
คาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และโทรศัพทมือยี่หอโมโตโรลา รุน DynaTAC 8000X เริ่มวางจําหนายในป 2526
ปจจุบัน (พ.ศ. 2554) คูเปอรมีอายุได 81 ปแลว เขาเคยใหสัมภาษณกับสํานักขาวบีบีซี กรุงลอนดอนวา
เขาไมคาดฝนเลยวาโทรศัพทรุนบุกเบิกที่เขาประดิษฐขึ้นมานั้น หนักเกือบ 1 กิโลกรัม ยาว 10 นิ้ว สามารถพูดคุย
ไดเพียง 20 นาที จะกลายเปนอุปกรณขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และสามารถบรรจุมัลติมีเดียทั้งหลายไวในเครื่องและ
ถือไดดวยมือเพียงขางเดียว เขาเฝามอง ติดตามพัฒนาการของมือถือและมีสวนรวมในการสรางสรรคมันดวย
โทรศัพทมือถือในประเทศไทยเริ่มมีบริการเมื่อป 2529 โดย การสื่อสารแหงประ เทศไทย หรือ กสท.
ใหบริการในระบบ แอมป 800 ขณะที่ องคการโทรศัพทแหงประเทศ ไทย หรือ ทศท. ใหบริการในระบบ เอ็มเอ็น
ที 470 แตมีการใชงานในยุคนั้นยังอยุในวงแคบ ๆ
ป พ.ศ. 2533 บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด(มหาชน)หรือเอไอเอส เริ่มเขามาใหบริการ
โทรศัพทมือถือ ตามมาดวย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด(มหาชน) หรือ ดีแทค ทําใหตลาดมือถือ
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เริ่มมีความคึกคักมากวาแตกอน ตอมาป 2537 มีผูใหบริการเพิ่มอีก 1 บริษัทคือ บริ ษัทดิจิตอลโฟน จํากัด (ดีพีซี)
ราคาเครื่องโทรศัพทมือถือในยุคนั้นมีราคาไมต่ํากวาหมื่นบาท ขนาดใหญเทอะทะ เหมือนกระบอกขาวหลาม จอ
ขาวดํา ฟงกชันใชงานมีแคโทรเขาและออกเทานั้น อัตราคาบริการ(คาแอรไทม )ในยุคนั้นแพงสุด ๆ เพราะมีผู
แขงขันนอยราย
ในป 2542 รมว.คมนาคม (สุเทพ เทือกสุบรรณ) พยา ยามที่จะบีบใหบริษัทมือถือลดคาบริการายเดือน
จาก 500บาท/เดือน เหลือ 300 บาทตอเดือน แตไมประสบผลสําเร็จ กระทรวงคมนาคมจึง มีนโยบายจัด ตั้งบริษัท
รวมทุนขึ้นมา หรือในชื่อ"ไทยโมบาย"เปดตัวเมื่อมีนา คม 2545 โดยใชความถี่ในยาน 1900 เมกะเฮิรตซ ขณะที่
บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)เปดตัว ทีเอ ออเรนจ บริษัทมือถือ รายใหม บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)(หรือ การสื่อสารแหงประเทศไทย เดิม) ก็ไดยกเครื่องบริการมือถือระบบ "ซีดีเอ็มเอ" ภายใตการบริหาร
ของ"กลุมฮัทชิสัน"
ขณะเดียวกันโทรศัพทบานแบบพกพา(พีซีท)ี ที่ออกมา ลด แลก แจกแถม ในชวงนั้นก็ทําใหมือถือปรับ
ลดราคาตัวเครื่อง และคาบริการ ลงมาแขงขันเชนกัน
แตจุดเปลี่ยนครั้งใหญของธุรกิจมือถือก็คือเมื่อ ดีแทค ประกาศปลดล็อก "อีมี่" หรือรหัส ประจําเครื่อง
(IMEI: International Mobile Equipment)ไดเปดทางใหผูบริโภค สามารถซื้อเครื่องลูกขายจากผูจําหนายรายใดก็
ไดที่จําหนายในราคาต่ําสุด จากเดิมใชมือถือเครือขายบริษัทใด ก็ตองซื้อโทรศัพทมือถือจากบริษัทนั้น จากนั้น
เปนตนมาราคาเครื่อง และคาแอรไทม ก็คอย ๆลดลงเรื่อยมา จากนาทีละ 18 บาทในตอนแรก ๆ จนเหลือนาทีละ
1 สลึง และไมตองเสียคาบริการรายเดือน 500 บาท
พัฒนาการของโทรศัพทมือถือ
เราแบงยุคของการพัฒนาโทรศัพทมือถือเปน Generation เริ่มตั้งแต 1G, 2G และ 3G
ยุค 1 G หรือ First Generation เปนยุคที่ใชัสัญญาณอนาล็อก โดยผสมคลื่นเสียงในสัญญาณวิทยุ สามารถ
ใชงานดานเสียง (Voice) เพียงอยางเดียว ไมรองรับการสงผานขอมูลอื่นใดเลย คุณภาพเสียงไมดีนัก ขนาด
โทรศัพทใหญเทอะทะ เริ่มมีใชประมาณ 1980 ปริมาณการยังมีนอยมาก สวนใหญจะอยูในแวดวงนักธุรกิจ

รูปที่ 3.20 โทรศัพทเคลื่อนที่ยุค 1G
ยุค 2 G เริ่มนํามาใชประมาณ 1990 เปลี่ยนเปนการสงคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกเปนการสงแบบเขารหัส
ดิจิตอล เริ่มมีความสามารถใชงานทางดานรับสงขอมูล แตเปนขอมูลขนาดเล็ก เชน ขอความสั้น ๆ (SMS – Short
Message Service) มีความยาวไมเกิน 160 ตัวอักษร ประสิทธิภาพการรับสงถูกพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ สามารถ
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กําหนดเสนทางการเชื่อมกับสถานีฐาน(Cell site) ราคาโทรศัพทมือถือเริ่มลดต่ําลง ทําใหมีผูใชมากขึ้น เริ่มมี
ดาวนโหลด Ring tone แบบ monotone ,ภาพ Graphic, Wall paper ซึ่งสวนใหญเปนภาพขาวดํา มีความละเอียดต่ํา
มาตรฐานที่ใชในโทรศัพทมือถือยุคที่ 2 คือ
1. GSM – Global System for Mobile Communication เปนมาตรฐานหลักในทวีปยุโรป และ เอเซีย
ประมาณ 160 ประทเศ โทรศัพทเพียงหมายเลขเดียวสามารถนําไปใชไดทั่วโลก (Roaming) ใชขามเครือขายได
2. CDMA – Code Division Multiple Access นิยมใชในอเมริกาและเกาหลีใต ผูใชไมสามารถใช
โทรศัพทขามเครือขายได คุณภาพเสียงและสัญญาณขอมูลที่ไดมีคุณภาพดีกวาแบบ GSM
ยุค 2.5 G เปนยุคระหวาง 2G กับ 3G เทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) เกิดขึ้นในยุคนี้
มีความเร็วสูงสุดในการรับสงขอมูลถึง 115 Kbps แตในทางปฏิบัติ ความเร็วของ GPRS จะถูกจํากัดใหอยูที่
ประมาณ 40 kbps เทานั้น เริ่มมีการใชงานในเชิง Data มากขึ้น SMS กลายเปน MMS Ringtone ก็กลายเปน
Polyphonic และ True tone จอภาพมีขนาดใหญขึ้นและเปนภาพสีที่มีความคมชัด
กอนจะเขายุค 3G มีการใชเทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) บางคนเรียก
แบบไมเปนทางการวา ยุค 2.75G EDGE นั้นถือเปนเทคโนโลยีตอยอดของ GPRSเปนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ความเร็วจากพื้นฐานของ GPRS ใหมีความเร็วในการรับสงขอมูลไดสูงขึ้นประมาณ 3 เทา
ยุค 3G หรือ Third Generation เปนการเชื่อมตอแบบไรสายดวยความเร็วสูง ดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ความถี่ 2.1 GHz มีอยู 2 มาตรฐานคือใชเทคโนโลยีใหมที่เรียกวา Universal Mobile Telecommunication Systems
(UMTS)บางแหงเรียกวา WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) ซึ่งพัฒนาตอยอดมาจาก GSM
และอีกมาตรฐานคือเทคโนโลยี CDMA2000 พัฒนามาจากเครือขาย CDMA
การเขาถึงเครือขายแบบไรสายมาสามารถกระทําไดดวยอุปกรณหลากหลาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องใชไฟฟาอื่น สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอรเนตไดอยางสมบูรณ การรับสงขอมูลมีความเร็วตั้งแต 384
kbps จนถึง 2 Mbps เพียงพอตอการรับสงขอมูลประเภทสื่อประสม หรือ multimedia สามารถรับสงไฟลที่มีขนาด
ใหญ download เพลง ดู TV Streaming และประชุมแบบ Video Conference ในอนาคต E learning จะ
เปลี่ยนเปน M learning หรือ Mobile learning เมื่อเราเปดโทรศัพทระบบ 3G จะเชื่อมตอกับโทรศัพทของเรา
ตลอดเวลา
ลําดับเหตุการณเกี่ยวกับระบบ 3G ในไทย
- กอนป พ.ศ. 2540 หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยมี 3 องคกรคือ 1.
กรมไปรษณียโทรเลข เปนหนวยงานราชการ 2. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจ ใหบริการ
โทรศัพทภายในประเทศ และ 3. การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจ ใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ
และการสื่อสารชนิดอื่นๆ เชน อินเทอรเน็ต โดยที่ทั้งสามหนวยงาน สังกัดกระทรวงคมนาคม
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บทบัญญัติใน มาตรา 40 กําหนดใหมีองคกร
อิสระที่ไมขึ้นกับรัฐบาล มาดูแลกิจการวิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม ไดมีการยกรางและประกาศใช
กฎหมาย พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 จึงไดมีการจัดตั้ง กทช. (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (NTC)The
National Telecommunications Commission)และ กสช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ) ตอมามีการเปลี่ยนระบบสัมปทานคลื่นความถี่มาเปนระบบ “ใบอนุญาต” หรือ License แทน
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กําหนดใหกรมไปรษณียโทรเลข ยายมารวมอยูกับ กทช. และแยกหนวยงานดานไปรษณีย ไปเปนบริษัท ไปรณีย
ไทย จํากัด
- 3 ตุลาคม 2545 ไดมีการประกาศปฏิรูประบบราชการไทยใหม (ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) มี
การตั้งกระทรวงใหม ๆ เพิ่มเติม หลายกระทรวง รวมทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
หนวยงานทั้งสามหนวยที่เคยสังกัดกระทรวงคมนาคม ถูกยายมาสังกัดกระทรวงไอซีทีแทน
-14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ทางดานการสื่อสารแหงประเทศไทย ถูกแปร
รูปเปนบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งมีกระทรวงการคลัง
ถือหุน 100% โดยมีหนาที่ใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ และการสื่อสาร
ชนิดอื่นๆ เชน อินเทอรเน็ต
- วันที่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 แยกองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย แปรรูปเปน บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน (TOT)เมื่อ โดยมีหนาที่
ใหบริการโทรศัพทภายในประเทศ
กิจการโทรคมนาคมในประเทศไทยใชระบบสัมปทาน โดยมี TOT และ CAT เปนผูผูกขาดเพียง 2
องคกรเทานั้น ทั้งสองบริษัททําหนาที่เปนผูใหบริการโทรคมนาคมเพียงอยางเดียว ดานการบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งTOTและ CAT ไดเปดใหเอกชนประมูลคลื่นความถี่สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย TOT ได
ใหสัมปทานคลื่นความถี่แกบริษัท AIS และ CAT ไดใหสัมปทานคลื่นความถี่แกบริษัท DTAC และ TRUE สวน
หนาที่ในการกํากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ถูกโอนยายไปอยูกับ กทช
- ถาเปนไปตามแผนการประมูลระบบ 3G ของ กทช. ในชวงกลางป 2552 จะมีการออกใบอนุญาต 4 ใบ
โดยใหผูประกอบการรายเกา 3 ใบ ซึ่งไดแก AIS DTAC และTRUE และใหผูประกอบการรายใหมอีก 1 ใบ TOT
และ CAT ซึ่งอยูในรูปบริษัทของรัฐ จึงไมมีสิทธิ์เขารวมประมูล ตามกฎเกณฑที่ กทช. ตั้งไว กระทรวงไอซีที ซึ่ง
ดูแลบริษัททั้งสองอยูไดเขารองเรียนตอนายกรัฐมนตรีให กทช. เปลี่ยนกฎเกณฑ
- กันยายน พ.ศ.2549 เกิดการรัฐประหาร มีการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550
ระบุวาใหเหลือองคกรที่ดูแลจัดสรรเพียงหนวยงานเดียว ทําให พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ พ.ศ. 2543 ที่
ระบุวาตองมี 2 องคกร ตองถูกยกเลิกไปเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญฯฉบับป50 ดังนั้น รัฐบาลจึงตองรีบเรงสรรหา
กสทช. ขึ้นมาใหม ทั้ง ๆ ที่กอนหนานั้น ยังไมไดมีการแตงตั้ง กสช. ขึ้นมาแตอยางใด
- สิงหาคม 2553 กทช. ประกาศใหบริษัทผูใหบริการโทรศัพทคาย DTAC , AIS และ TRUE เขารวม
ประมูลใบอนุญาตการใหบริการ 3G ได ซึ่งจะเปดประมูลวันที่ 20 กันยายน 2553 กทช. แต กสท. ได.ยื่นฟองตอ
ศาลปกครอง เมื่อ 13 กันยายน 2553 ใหเพิกถอนการประกาศประมูลคลื่น 3G ของ กทช. โดยอางวา กทช. ไมมี
อํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ 3G (ความถี่ยาน 2.1 GHz) ซึ่งสามารถสงไดทั้งเสียง(วิทยุ) ขอมูลและภาพ
(โทรทัศน)
จึงเปนระบบการสื่อสารที่ใชไดทั้งการโทรคมนาคมการกระจายเสียงและโทรคมนาคม พรบ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ฯ ป พ.ศ. 2543 ให กทช. มีอํานาจออกใบอนุญาต และกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่
เพื่อกิจการโทรคมนาคมเทานั้น สวน กิจการกระจายเสียง และโทรทัศนแหงชาติ เปนอํานาจของ กสช. ซึ่ง
จนถึง ณ เวลานี้ก็ยังไมมีการแตงตั้ง
- 16 กันยายน 2553 ศาลปกครองพิจารณาไตสวนฉุกเฉินและมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวในคดีที่ กสท.
(CAT) ยื่นฟองคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) วา ไมมีอํานาจในการเปดประมูลใบอนุญาต
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3G ตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2550 เปนผลใหการเปดประมูลใบอนุญาตโครงขายโทรศัพทระบบ 3G ที่กําลังจะมีขึ้น
ตองถูกระงับไปอยางไมมีกําหนด
- 22 กันยายน 2553 กทช.ยื่นอุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหยกเลิกคําสั่ง
คุมครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นตนที่ใหระงับการ ประมูลใบอนุญาต 3G
- 23 กันยายน 2553 ศาลปกครองสูงสุด มีคําสั่งที่ 379/2553 ใหยืนตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ที่
คุมครองชั่วคราว ทําให กทช. ตองระงับการเปดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G
- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช ทําใหสถานะของ กทช.
ตองยุติลง และจัดตั้ง กสทช.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) The National Broadcasting and Telecommunications Commission ขึ้นแทน
ดังนั้นการใชงาน 3G (คลื่นความถี่ 2.1 GHz) จึงตองรอตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง คณะกรรมการ
กสทช. เกิดขึ้นมาไดเสียกอน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (นายจุติ
ไกรฤกษ) กลาววา ถึงแมศาลปกครองจะสั่งคุมครองชั่วคราว แตยืนยันวานโยบายของรัฐบาลยังคงผลักดันใหคน
ไทยไดใชโครงขาย 3Gในอนาคตอันใกล ถาตองรอใหมีการแตงตั้ง กสทช. อยางเร็วที่สุดก็ปครึ่งถึง 2 ปถึงจะ
แตงตั้งกันได เมื่อนั้นเทคโนโลยี 3G ก็นาจะลาสมัย
ทางออกในปจจุบันที่จะใหประเทศไทยมี 3G ตอนนี้คือ ให TOT เปดประมูลโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ทั่ว
ประเทศ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ผูชนะการประมูลคือกลุมเอสแอล คอนซอรเตียม ประกอบดวย บริษัท
สามารถ คอรปอเรชั่น บริษัท ล็อกซเลย บริษัทโนเกีย-ซีเมนส และบริษัทหัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ดวย
ราคา 16,290 ลานบาท จากราคากลางที่ตั้งไวที่ 17,440 ลานบาท จะมีการเซ็นสัญญาจางอยางเปนทางการใน วันที่
31 มกราคม 2554
แลว TOT ใชสิทธิอะไรในการเปดประมูล 3G ในขณะที่ กทช. ไมสามารถกระทําได เรื่องนี้ตอง
ยอนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตกอนป พ.ศ. 2540 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (TOT) และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย (CAT) ในฐานะผูกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในขณะนั้น ไดถือครองคลื่น
โทรศัพทเคลื่อนที่ สวนที่ TOT ถือครองคลื่นความถี่ 900 MHz และ 2.1 GHz และ CAT ถือครองความถี่ 850
MHz และ 1.8 GHz ทั้งสองหนวยงานไดเปดใหเอกชนประมูลคลื่นความถี่สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ปรากฏวา
AIS ชนะการประมูลคลื่อน 900 MHzของ TOT ไดรับสัมปทานถึง พ.ศ. 2558 DTAC เปนผูชนะการประมูลคลื่น
1800 MHz ของ CAT ไดรับสัมปทานถึง พ.ศ. 2561
ตอมา DTAC ไดแบงคลื่น 1800 บางสวนใหกับบริษัท TA ซึ่งภายหลังกลายมาเปน Orange และ TRUE MOVE
และบริษัท DPC ของกลุมสามารถซึ่งใหบริการ Hello 1800 ภายหลังถูก AIS ควบกิจการจนกลายเปน GSM 1800
, นอกจากนั้น CAT ไดใหสัมปทานคลื่น 850MHz บางสวนกับบริษัท DTAC และ ที่เหลือใหบริษัท Hutch เปน
MVNO (Mobile Virtual Network Operator คือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่โดยที่ไมไดครอบครองคลื่นความถี่
หรือโครงขายที่จําเปน ไดทําขอตกลงการใชทรัพยากรเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ได) ทําตลาดในกรุงเทพ
และปริมณฑล 25 จังหวัด ในระบบ CDMA ซึ่งเปนเครือขายของ CAT สวนตางจังหวัดนั้น CAT เปนผูดําเนินการ
เองทั้งหมด จะเห็นวาคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G เปนสมบัติของ TOT และ CAT อยูแลว แตไมนําออกมา
ดําเนินการใหใชงานไดเทานั้นเอง(แลวทําไมไมทํา นั่นเปนเรื่องตองคนควาในเชิงลึกตอไป)

26
- 31 มกราคม 2554 TRUE ซื้อกิจการการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA ที่มีชื่อวา
"Hutch" ของบริษัทในกลุมฮัทชิสัน และเซนสัญญากับ CAT ในการดูแลเพื่อโอนถายลูกคาระบบCDMA เขาสู
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เทคโนโลยี HSPA (High-Speed Packet Access- เปนระบบของเครือขายมือถือ 3G รองรับ
ความสามารถในการสงผานขอมูลไดถึง 14.4 เมกะบิตตอวินาทีมีความเร็วของการสื่อสารสูงกวา EDGE ถึง 36 เทา
หรือเร็วกวา GPRS ถึง 100 เทา) โดยจะลงทุนปรับปรุงโครงขาย CDMA 3000 สถานีฐาน เปนโครงขายเทคโนโลยี
HSPA ทั้งหมด สัญญาเชาใชโครงขายเพื่อใหบริการเครือ ขายโทรศัพทเคลื่อนครั้งนี้ทําใหเวลาที่ไดสัมปทาน
เพิ่มขึ้นอีก 15 ป ทั้ง ๆ ที่ สัญญาสัมปทานที่ TRUE ทํากับ CAT เหลืออายุสัญญาเพียง 2 ป
ในระหวางนั้น พนักงาน CAT ไดยื่นหนังสือกับประธานคณะกรรมการของ CAT เพื่อคัดคานการ
ลงนามตามสัญญาโทรศัพทเคลื่อนที่ 3G กับ TRUE โดยระบุวาเปนการเรงรัดจนผิดสังเกต ตอมา คณะทํางาน
รางสัญญาดังกลาวซึ่ง ไดตัดสินใจลาออกยกชุด 17 คน เนื่องจากไมเห็นดวยกับการเซ็นสัญญา โดยตองการใหสง
รางสัญญาใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณากอน รวมถึงใหบอรดบริหารเห็นชอบ แมที่ผานมามี
การสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบแลวก็ตามก็ และเห็นวาไมจําเปนตองเรงเซ็นสัญญา
- 26 มกราคม 2554 บริษัท Ericson ซึ่งเปนบริษัทหนึ่งในการรวมประมูล 3G ของ TOT ไดยื่นฟองตอ
ศาลปกครอง ในกรณีที่ TOT ไมใหผานการคัดเลือกเบื้องตน สาเหตุจากขาดเอกสารดานเทคนิค ตกมาศาล
ปกครองไดยกคํารองของบริษัท Ericson เมื่อ 11 กุมภาพันธ 2554
ทั้งหมดนี้คือเหตุการณการพัฒนา 3G ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สวนประชาชนชาวไทยจะไดใช 3G กันได
อยางจริงจังเมื่อใดนั้นคงเปนเรื่องที่ตองดูกันตอไป
ตรวจสอบโทรศัพทมือถือของเราดูสิ
- กด *#06# หนาจอโทรศัทพมือถือ จะปรากฏหมายเลขเครื่อง serial number หรือที่เรียกวา อิมี่ จํานวน
15- 17 หลัก ใหจดเก็บเลขนี้ไว ถาโทรศัพทหาย หรือตกหลน ใหโทรศัพทไปที่ศูนยและแจงหมายเลขนี้ ศูนย ฯ
จะบล็อกเครื่องที่หายใหเรา ผูที่ขโมย หรือเก็บได ไมสามารถนําไปใชไดตลอดไปถึงแมจะเปลี่ยน Sim card ใหม
ก็ตาม
- หมายเลขสากลฉุกเฉิน 112 ใชไดทั่วโลก เมื่อมีเหตุรายหรือเหตุฉุกเฉิน ใหกด 112 ถึงแมจะล็อคปุมก็ยัง
กดเบอรนี้ได
- สําหรับมือถือยี่หอ Nokia ถาแบตเตอรีเหลือนอยจนใกลหมด แตมีความจําเปนตองโทรออก ใหกด

*3370#

มันจะนําพลังงานสํารองที่ซอนเก็บไวออกมาใช จะเห็นวาขีดแสดงพลังงานจะเพิ่มขึ้นมาอีก 50% มัน
จะนํามาชดเชยไวเหมือนเดิม เมื่อเราชารจแบตเตอรีครั้งตอไป
ระบบปฏิบัติการสําหรับ Smart phone
Smart phone เปนไดมากกวาโทรศัพทมือถือที่ใชติดตอสื่อสารทางเสียง เพราะสามารถใชรับสง e-mail
ทวิตเตอรกับเพื่อน เขียนและสงขอความใน face book หรือ chat กับเพื่อน บางครั้งสามารถแปลงโฉมเปน
navigator ชึ้ทางไปยังสถานที่ที่เราไมเคยไป สามารถเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอรดึงไฟลมัลติมีเดียมา
เลนที่เครื่องได ใน Smart phone มีระบบปฏิบัติการที่นิยมใชกันอยู 5 ระบบดังนี้
Android 3.0 เปนระบบปฏิบัติการ Open source สามารถนํามาใชไดฟรี ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว
ผูใชสามารถปรับแตงและเปลี่ยนแปลงระบบดวยตนเอง สามาถเพิ่มเติม application จัดโฟลเดอร หรือใส Widget
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ใหระบบ สามารถเปลี่ยนหนาตาของ User interface แอพพลิเคชันตาง ๆ สามารถดาวนโหลดผานทาง Android
market ตั้งแตเวอรชัน 2.2 นี้ไดเพิ่ม Just in time compiler ชวยใหการทํางานของแอพพลิเคชันตาง ๆ เร็วขึ้น
กวาเดิมประมาณ 2-5 เทา เพิ่ม HTML 5 เพื่อรองรับบริการ cloud ของ Google ปรับปรุง APIs ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น รองรับโปรแกร flash เวอรชัน 10.1 ไดเต็มรูปแบบ มีระบบขอเงินคืน กรณีที่ส่งั ซื้อแอพพลิเคชันโดยไม
ตั้งใจ แตตองทําในเวลา 15 นาทีหลังจากซื้อแลวเทานั้น ขอเสียของระบบนี้คือ ผูใชตองศึกษาระบบการทํางาน
กอนใชงานจริง ซึ่งเปนขอเสียเปรียบสําหรับผูใชที่ไมรูเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเลย ตองมีบัตรเครดิตจึงจะ
สามารถสั่งซื้อแอพพลิเคชันได มิฉนั้นจะใชไดเฉพาะแอพพลิเคชันที่เปนของฟรีเทานั้น กรณีที่ผูใชใชแอน
ดรอยดรุน 1.6 เมื่อดาวนโหลดแอพลิเคชันรุนใหม ไปลงพบวาไมสามารถใชงานได ซึ่งตรงนี้นาจะมีวิธีปองกัน
ไมใหดาวนโหลดไปใช ถาเปนเวอรชันเกา

รูปที่ 3.21 HTC Desire พรอมกับ Android 2
IOS 4.1 ใชกับ iPhone ทําใหเปน smart phone ที่ลงตัวมากที่สุด เพราะใชงานงาย ไมตองมีพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร มีการเพิ่มระบบโฟลเดอรทําใหผูใชสามารถจัดระเบียบแอพพลิเคชันในเครื่องไดดีขึ้น มีการเพิ่ม
ระบบ มัลติทาสก การติดตั้งแอพพลิเคชัน การสํารองขอมูล ทําไดงายโดยผานโปรแกรม iTunes ที่เชื่อมตอกับ
App Store โดยตรง ขอเสียของระบบปฏิบัติการนี้คือ ราคาแพง ผูใชไมสามารถปรับแตงระบบไดเลย ไมสามารถ
แกไขแอพพลิเคชันพื้นฐานหรือจัดการขอมูลภายในเครื่อง การแลกเปลี่ยนไฟลเพลงหรือคลิปวิดีโอกับเครื่องอื่น
ไมสามารถทําไดโดยตรง ตองเชื่อมตอสมารทโฟนผานโปรแกรม iTunes เทานั้น
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รูปที่ 3.22 iPhone 4 และ iOS4.1
BlackBerry 6 สรางโดยบริษัท RIM หรือ Research in Motion เปนระบบที่ออกแบบหนาจอแรก (Home
screen) ดูเรียบงาย มีแถบขอมูลขนาดใหญดานบน เพื่อบอกเครื่อขายโทรศัพทที่ใช วัน เวลา ขอมูล update ตาง ๆ
ปริมาณพลังงานที่เหลือในแบตเตอรี่ และขอความเตือนตาง ๆ บนหนาจอแรกออกแบบเปน multiple view โดย
ใหแถบไอคอนของเมนูและแอพพลิเคชันตาง ๆ แสดงทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ All, Favorite, Media , Downloads
และ Frequent ผูใชสามารถปรับแตงและจัดตําแหนงแอพพลิเคชันใน multiple view ไดตามใจชอบ และเขาถึงได
งายโดยใชเพียงปลายนิ้วสัมผัส ในรุนนี้ไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบรักษาความปลอดภัย การเขารหัสขอมูล
และรองรับระบบ smart card ขอเสียของระบบนี้คือ ระบบนําทางยังคงใชงานยาก การตั้งคาบางอยางไมมีทางลัด
สั้นตองผานหนาจอระบบสัมผัสหรือผานปุมเมนูเทานั้น แตไดแกปญหาโดยมี Trackpad ติดมาดวย การออกแบบ
เมนูยังไมดีพอเมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการอื่น

รูปที่ 3.23 BlackBerry Torch พรอม ระบบปฏิบัติการรุน 6
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Symbian 3 เปนของบริษัท Nokia เปนระบบปฏิบัติการที่มีอยูใน smart phone มากที่สุดในขณะนี้ (พ.ค.
2554) และกําลังถูกแยงสวนแบงจากระบบปฏิบัติการอื่น เปนระบบปฏิบัติการที่ใชงานงายดวยระบบสัมผัส
ตอบสนองการสั่งงานไดอยางรวดเร็ว ออกแบบระบบไวอยางลงตัว มีฟงกชันจัดการและแกไขขอมูลในตัวเครื่อง
โดยไมตองไปหาแอพพลิเคชันอื่นเพิ่มเติม สามารถตอโทรทัศนหรือโปรเจกเตอรผานพอรต HDMI สามารถ
เชื่อมตอฮารดิส และแฟลชไดรว ผานทางพอรต USB ขอเสีย มีการใชตัวยอในคําสังเมนู ทําใหเกิดความสับสน
ตอผูใช เชน install Progr. เปนตน บราวเซอรยังมีการกระตุกใหเห็นบางบางครั้ง
Windows Phone 7 ไมโครซอฟตไดหยุดพัฒนา Windows Mobile ไดเริ่มตนสรางระบบปฏิบัติการ
สําหรับ smart phone ตัวใหม เพื่อชิงสวนแบงการตลาดกลับคืน ไดเปลี่ยนทุก ๆ อยางที่เคยมีใน Windows Mobile
จะมีหนาจออยู 2 หนาจอคือ Home screen จะรวมแอพพลิเคชันไวในหนาเดียวกันออกแบบเปนบล็อคสี่เหลี่ยม
เรียกวา Hubs หมายถึงเปนศูนยกลางการใชงานดานตาง ๆ หนาจอที่สองจะเปนไอคอนขนาดเล็ก เปนเครื่องมือใน
กาตั้งคาการใชงานของเครื่อง การติดตั้งแอพพลิเคชัน ตองผาน Market place เพียงแบบเดียว การเขาถึงไฟลมีเดีย
ตาง ๆ ตองผานโปรแกรม Zune เทานั้น การจัดการไฟลเอกสารตองใชบริการพื้นที่ Sky Drive บนอินเทอรเน็ต
อยางเดียว คงตองรอใหไมโครซอฟตปรับปรุงแกไขขอบกพรองอีกสักระยะหนึ่ง

รูปที่ 3.24 Windows Phone 7
-------------------------------------------

