
พืน้ฐานการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 

(Fundamental of Data Communications and Networks)  

การส่ือสารดว้ยการสนทนาพดูคุย จดัเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงในชีวติประจาํวนัของมนุษยเ์รา ซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดของการพดูคุย
สนทนากนันั้น จะประกอบดว้ยคู่สนทนาตั้งแต่สองคนข้ึนไป แต่ละคนกจ็ะสามารถเป็นไดท้ั้งผูพ้ดูและผูฟั้งเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกนัและกนั คาํพดูหรือข่าวสารท่ีพดูไป ต่างฝ่ายกไ็ดย้นิ เพราะวา่ตวักลางท่ีนาํพาเสียงพดูไปกคื็ออากาศท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรานัง่เอง 
นอกจากน้ี ยงัอาจมีส่ิงรบกวนรอบขา้งตวัเราท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งสนทนากนั ไม่วา่จะเป็น ส่ิงรบกวนจากธรรมชาติเสียงรถจกัยานยนต ์
เสียงแตรรถยนต ์เสียงรถตดัหญา้ รวมทั้งเสียงอ่ืน ๆ ท่ีเขา้มารบกวนในขณะท่ีสนทนากนั ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีสมาธิในการจบัใจความ
ระหวา่งคู่สนทนามากข้ึนสาํหรับการส่ือสารแบบซ่ึงหนา้หรือการส่ือสารบนพื้นท่ีเดียวกนั เป็นการส่ือสารในระยะทางใกล ้ๆ ซ่ึงถูกจาํกดั
ในเร่ืองของระยะทางเป็นสาํคญั และในกรณีท่ีตอ้งการส่ือสารบนระยะทางท่ีห่างไกลกนัเป็นไมลใ์นรูปแบบของอิเลก็ทรอนิกส์ มนุษย์
จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร หรือเทคโนโลยโีทรคมนาคมเขา้มาช่วยเพื่อตอบสนองดงักล่าว  

การส่ือสารทางอิเลก็ทรอนิกส์จะเป็นกระบวนการถ่ายโอนขอ้มูลหรือสารสนเทศจากตน้ทาง (Source) ไปยงัปลายทาง 
(Destination) ซ่ึงระบบการส่ือสารส่วนใหญ่มกัจะหมายถึงระยะทาง (Distance) ระหวา่งคอมพิวเตอร์และอาจขอ้งเก่ียวกบั
ระบบโทรศพัท ์คล่ืนวทิย ุและวทิยทุศัน์ และหากเป็นระบบการส่ือสารในวงกวา้งกจ็ะมีความซบัซอ้นสูงมากยิง่ข้ึน ซ่ึงอาจมีการรวม
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีประกอบ ขอ้ความ เสียง วดีิโอ ท่ีโอนถ่ายกนับนสายส่ือสาร เช่น สายเคเบิล สายไฟเบอร์ออปติค หรือส่ือไร้สาย
อยา่งคล่ืนวทิย ุและไมโครเวฟ สาํหรับเส้นทางของการส่ือสารอาจจะเดินทางผา่นขา้มประเทศ ขา้มทวปี ผา่นใตท้ะเลมหาสมุทร โดยอาจมี
การใชท้ั้งส่ือแบบมีสายและไร้สายร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีส่งไป ซ่ึงเดิมอยูใ่นรูปแบบของสญัญาณเสียงหรือสญัญาณแอ
นะลอ็ก กอ็าจจะถกูแปลงใหเ้ป็นสญัญาณดิจิตอล เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความปลอดภยัต่อการเดินทางในระยาํไกล ๆ บนสาย
ดิจิตอลความเร็วสูง และทา้ยสุดเม่ือสญัญาณเดินทางไปถึงปลายทางกจ็ะมีการเปล่ียนแปลงกลบัมาเป็นสญัญาณแอนะลอ็กเพื่อให้
เหมือนกบั ตน้ฉบบัขอ้มูลท่ีส่งมา ส่ิงเหล่าน้ีหากมองในลกัษณะภาพรวมแลว้ ดูเหมือนวา่เป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่เลยทีเดียว แต่สาํหรับโลกแห่ง
เทคโนโลย ีการส่ือสารในยคุปัจจุบนัน้ี ถือเป็นเร่ืองราวปกติ  

เทคโนโลยกีารส่ือสารไดมี้การพฒันาไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาคอมพิวเตอร์ โดยมีการนาํคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนัในลกัษณะเครือข่าย
ซ่ึงอาจอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีท่ีใกลก้นั หรืออาจอยูต่่างบริเวณท่ีมีระยะทางไกลกนัออกไปแต่ดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสารและเครือข่ายจะทาํให้
สามารถส่ือสารขอ้มูลระหวา่งกนัได ้ตวัอยา่งเช่น การดาํเนินธุรกรรมกบัธนาคาร ไม่วา่จะเป็น การฝากเงิน การถอนเงิน การตรวจสอบ
ยอดบญัชี ส่ิงเหล่าน้ีสามารถดาํเนินการไดโ้ยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปยงัธนาคาร แต่สามารถดาํเนินธุรกรรมดงักล่าวไดผ้า่นเคร่ืองบริการ
เงินด่วนหรือเคร่ืองเอทีเอม็ ซ่ึงเราอาจใชบ้ริการอยูภ่ายในจงัหวดัหรือต่างจงัหวดัท่ีห่างไกลกนักไ็ด ้กเ็พราะวา่เคร่ืองเอทีเอม็เหล่าน้ีได ้มี
การเช่ือมต่อออนไลน์กนัในลกัษณะเครือข่าย ทาํใหส้ามารถส่ือสารและใชฐ้านขอ้มูลร่วมกนัไดน้ัน่เอง  

 

จากขอ้มูลขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งหน่ึงเท่านั้นท่ีไดน้าํมากล่าวถึง แต่แนวโนม้เทคโนโลยกีารส่ือสารและระบบเครือข่ายจะเพ่ิมทวข้ึีนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยอ์ยูทุ่กขณะ ทาํใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ อยูเ่สมอ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปัจจุบนั บางรุ่นไดผ้นวก
คุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีมีฟังกช์นัการทาํงานท่ีมิใช่เพียงแค่ใชง้านเพ่ือโทรศพัทคุ์ยกนัไดเ้ท่านั้น แต่สามารถนาํไปใชง้านเช่ือมต่อกบัระบบ
เครือข่ายต่าง ๆ ดว้ยเทคโนโลยเีครือข่ายไร้สาย ทาํใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทส์ามารถนาํโทรศพัทเ์พื่อติดต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้สามารถส่ง
อีเมลและดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้และดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสารน่ีเอง จึงทาํใหส้ามารถยอ่โลกทั้งโลกท่ีมีอาราเขต
กวา้งใหญ่ไพศาลนั้นใหดู้เลก็ลงอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากผูค้นทัว่โลกสามารถส่ือสารเพ่ือรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ถึงกนัไดท้นัที ไม่วา่จะเป็น
การรับรู้ผา่นวทิย ุโทรทศัน์ท่ีถ่ายทอดผา่นดาวเทียม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และท่ีสาํค ัญ สาํหรับการ
ดาํเนินชีวติของผูค้นในยคุน้ี คงไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยดีงักล่าวไดเ้ลย  



ความหมายของการส่ือสารขอ้มูล ( Data Communication )  

จากส่ิงท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ จึงสามารถสรุปความหมายของการส่ือสารขอ้มูลไดว้า่ คือการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งสองอุปกรณ์ ผา่น
ตวักลางในการส่ือสาร ตวัอยา่งเช่น การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สองเคร่ืองดว้ยการใชส้ายเคเบิลเป็นตวักลางในการ
ส่ือสาร นอกจากน้ีการส่ือสารขอ้มูลยงัมีทั้งการส่ือสารระยะใกลห้รือแบบโลคอล ในกรณีท่ีอุปกรณ์การส่ือสารต่าง ๆ อยูใ่นบริเวณหรือตึก
อาคารเดียวกนั และการส่ือสารระยะใกลห้รือแบบรีโมต ซ่ึงอุปกรณ์การส่ือสารจะอยูไ่กลกนั หรือต่างพื้นท่ี  

การส่ือสาร ( Communication Method )  

วธีิการส่ือสาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 วธีิดว้ยกนั คือ การส่ือสารบนพื้นท่ีเดียวกนั และการส่ือสารระยะไกล ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งั
รายละเอียดต่อไปน้ี  

1. การส่ือสารบนพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรือแบบโลคอล  

- ในอดีต  

* การพดู  

* การแสดงกริยาหรือท่าทาง  

* เอกสาร  

- ปัจจุบนั  

* ส่ิงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์  

2. การส่ือสารระยะไกลหรือแบบรีโมต  

- ในอดีต  

* การส่งจดหมายทางไปรษณีย ์ 

* โทรศพัท ์ 

* โทรทศัน์  

- ปัจจุบนั  

การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรืออีเมล  

โทรศพัทไ์ร้สาย หรือวดีิโอโฟน  



วดีิโอคอนเฟอร์เร็นซ์  

และดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสาร จึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ประสิทธิภาพในการส่ือสารและการใชข้อ้มูลร่วมกนั  

2. มีความรวดเร็ว  

3. ส่ือสารไดใ้นวงกวา้ง โดยระยะทางและขอ้จาํกดัทางภมิูศาสตร์จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป  

4. ความถูกตอ้งและแน่นอน  

5. ง่ายต่อการเขา้ถึง  

เทคโนโลยโีทรคมนาคม ( Telecommunication )  

ในบางคร้ังจะเห็นคาํพดูทั้งสอง ไม่วาจะเป็น คาํวา่การส่ือสารขอ้มูล หรือเทคโนโลยคีมนาคมมาใชร่้วมกนัเสมอ ซ่ึงความจริงแลว้
เทคโนโลยโีทรคมนาคมจะมีความหมายท่ีกวา้งและครอบคลุมมากกวา่การส่ือสารขอ้มูล หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่ การส่ือสารขอ้มูล
เป็นส่วนยอ่ยส่วนหน่ึงของเทคโนโลยโีทรคมนาคมกว็า่ไดเ้ทคโนโลยคีมนาคม จะขอ้งเก่ียวกบัการส่งผา่นขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยเสียง และ
วดีิโอผา่นตวักลางอยา่งสายโทรศพัทห์รือคล่ืนวทิย ุซ่ึงการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายโทรศพัทน์ัน่ ทาํใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์จากเครือข่าย
สาธารณะท่ีมีการกระจายอยูท่ ัว่ไปในทัว่ประเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และทาํใหส้ามารถส่งขอ้มูลในระยะไกล ๆ ได ้ 

สําหรับการส่ือสารข้อมูลระยะไกล ในปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่มกัจะนึกภาพถึงความจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์แต่ความเป็นจริงแลว้
เทคโนโลยโีทรคมนาคมไดเ้กิดข้ึนและมีการนาํมาใชง้านเน่ินนานแลว้ เช่น ระบบโทรเลข ไดเ้ร่ิมใชง้านเม่ือปี ค.ศ. 1840 ดงันั้นใช่วา่
การส่ือสารขอ้มูลระยะไกลจาํเป็นตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เสมอไป แต่ดว้ยความสามารถของคอมพิวเตอร์ มนุษยจึ์งไดมี้การนาํ
คอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัเทคโนโลยโีทรคมนาคมและเครือข่าย เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการใชง้านสูงสุด ตวัอยา่งเช่น 
การใชค้อมพิวเตอร์ในการส่งแฟกซ์ ทาํใหเ้ราไม่จาํเป็5ตอ้งมีเคร่ืองแฟกซ์ เช่ือมต่อ โยโมเดม็จะทาํหนา้ท่ีในการเปล่ียนสญัญาณ
คอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นสญัญาณแอนะลอ็ก เพื่อส่งผา่นสายโทรศพัทไ์ปในระยะทางไกล ๆ ๆด ้เพยีงเท่าน้ีกท็าํใหส้ามารถส่งแฟกซ์ไดโ้ยไม่
ตอ้งมีเคร่ืองแฟกซ์ อีกทั้งยงัสามารถใชโ้มเดม็เพื่อเช่ือมต่อเขา้สู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้เป็นตน้  

โทรเลข ( Telegraphy )  

หลกัการทาํงานของระบบโทรเลข จะใชว้ธีิการแปลตวัอกัษรหรืออกัขระ ตวัเลข ใหเ้ป็นรหสั จากนั้นทาํกรแปลรหสัดงักล่าวใหเ้ป็น
สญัญาณไฟฟ้าส่งผา่นตวักลาง เช่น สายทองแดงเพื่อไปยงัปลายทาง เม่ือปลายทางไดรั้บกจ็ะทาํการถอดรหสัใหเ้ป็นขอ้ความ  

โทรพมิพ์ ( Telex )  

เป็นรูปแบบของบการบริการโทรเลขชนิดหน่ึง แต่ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อโตต้อบได ้โดยเคร่ืองโทรพิมพจ์ะมีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองพิมพดี์ด
ท่ีเป็นไดท้ั้งเคร่ืองรับส่งขอ้มูลในตวัเดียวกนั โทรพิมพส่ื์อสารกนัไดโ้ดยอาศยัตวัทั้งสองฝ่ังสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดด้ว้ยการพิมพ์
โตต้อบระหวา่งกนั โดยขอ้ความท่ีส่งถึงกนัจะทาํไดด้ว้ยการพิมพข์อ้ความลงบนกระดาษพิมพข์องทั้งสองฝ่าย และถึงแมว้า่ฝ่ายผูรั้บจะไม่
มีพนกังานคอยรับขอ้ความ เคร่ืองกส็ามารถทาํงานและหยดุไดเ้องโดยอตัโนมติั  



โทรสาร ( Facsimile )  

เคร่ืองโทรสารมกัเรียกสั้น ๆ วา่ แฟกซ์ ใชเ้ทคนิคของแสงสแกนลงบนเอกสาร ตน้ฉบบัท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งขอ้ความและภาพ จากนั้นกจ็ะ
เปล่ียนเป็นสญัญาณไฟฟ้าเพือ่ส่งต่อไปตามสายโทรศพัท ์เม่ือเคร่ืองฝ่ายผูรั้บไดรั้บขอ้มูลท่ีส่งมา กจ็ะนาํขอ้มูลท่ีเป็นสญัญาณไฟฟ้านั้นมา
เปล่ียนเป็นขอ้มูลท่ีเหมือนกบัตน้ฉบบั  

โทรศัพท์ ( Telephone )  

เป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใชเ้ป็นอยา่งสูง ซ่ึงมกัมีใชง้านตามบา้นเรือนเกือบทุกครัวเรือน ในปัจจุบนั ชุมสานโทรศพัทน์ั้นไดมี้การพฒันาและ
เปล่ียนมาเป็นรูปแบบของสญัญาณดิจิตอลในบางพื้นท่ีมากข้ึนตามลาํดบั เพือ่รองรับการส่ือสารขอ้มูลความเร็วสูง การใชชุ้มสายโทรศพัท์
ในการส่ือสารนั้นราคาถูกและเป็นท่ีนิยม ตวัอยา่งเช่น การใชง้านอินเทอร์เน็ตตามบา้นเรือนต่าง ๆ ดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบั
โมเดม็ ซ่ึงบางบริษทัท่ีบริการอินเทอร์เน็ตกย็งัคงรูปแบบการบริการแบบแอนะลอ็กกบัแบบดิจิตอลความเร็วสูง โดยระบบดิจิตอลจะมี
ช่องสญัญาณหรือแบนดว์ดิธ์ท่ีกวา้งกวา่ ทาํใหมี้การรับส่งขอ้มูลท่ีรวดเร็วโดยเฉพาะขอ้มูลในรูปแบบของส่ือประสมหรือมลัติมีเดีย อีกทั้ง
ในขณะท่ีใชง้านกย็งัสามารถใชง้านโทรศพัทไ์ดอี้กดว้ย เน่ืองจากใชช่้องความถ่ีท่ีต่างกนัในการส่ือสาร ในขณะท่ีรูปแบบเดิมหรือแบบแอ
นะลอ็กนั้น เม่ือใชง้านอินเทอร์เน็ตอยูก่จ็ะไม่สามารถใชง้านโทรศพัทไ์ด ้ 

โทรทศัน์ ( Television )  

เป็นระบบท่ีใชใ้นการแพร่ภาพกระจายในยา่นความถ่ีสูง เช่น ท่ียา่นความถ่ีสูง หรือยา่นความถ่ีสูงมาก ซ่ึงเป็นยา่นความถ่ีท่ีใชส้าํหรับ
กิจการทางโทรทศัน์ ในอดีตการแพร่ภาพทางโทรทศัน์มกัจะประสบกบัปัญหากบัพื้นท่ีรับสญัญาณ เช่น ตามจงัหวดัท่ีห่างไกล แต่ในปัจ จุ
บนัไดมี้การตั้งสถานีทวนสญัญาณโทรทศัน์ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนตามจงัหวดัต่าง ๆ สามารถรับชมการแพร่ภาพ
โทรทศัน์ได ้ปัจจุบนัการส่งสญัญาณโทรทศัน์ในประเทศไทยมีอยู ่2 ระบบดว้ยกนั คือ ระบบออกอาการทัว่ไป และอีกระบบอีกหน่ึง คือ 
ระบบเคเบิลทีว ีซ่ึงระบบน้ีจาํเป็นตอ้งสมคัรสมาชิกและตอ้งเสียค่าบริการรายเดือน โดยจะมีเสารับสญัญาณท่ีแตกต่างกนักบัเสาอากาศ
ของโทรทศัน์ทัว่ไป นอกจากน้ียงัมีเทคโนโลยหีน่ึงเรียกวา่ Video on Demand ซ่ึงเป็นระบบโทรทศัน์ท่ีผูช้มสามารถเป็นผูเ้ลือก
ชมรายการไดด้ว้ยตนเอง  

วทิยุกระจายเสียง (Radio)  

เป็นการส่ือสารท่ีอาศยัคล่ืนวทิยดุว้ยการส่งคล่ืนไปยงัอากาศเพื่อเขา้ไปยงัเคร่ืองรับวทิย ุโดยใชเ้ทคนิคการกลํ้าสญัญาน หรือเรียกวา่การมอ
ดูเลต (Modulate) การดว้ยการรวมกบัคล่ืนเสียงท่ีเป็นไฟฟ้าความถ่ีเสียงรวมกนั ทาํใหก้ารส่ือสารดว้ยวทิยกุระจายเสียงนั้นไม่
จาํเป็นตอ้งใชส้าย อีกทั้งยงัสามารถส่งคล่ืนไดใ้นระยะทางท่ีไกลออกไปไดต้ามประเภทของคล่ืนนั้น ๆ  

ไมโครเวฟ (Microwave)  

ไมดครเวฟเป็นคล่ืนวทิยชุนิดหน่ึงท่ีมีความถ่ีระดบักิกะเฮิรตซ์ (GHz) และเน่ืองจากความยาวของคล่ืนมีหน่วยวดัเป็นไมโครเมตร จึง
เรียกวา่ไมโครเวฟนัน่เอง คล่ืนไมโครเวฟเป็นคล่ืนเส้นตรงในระดบัสายตา ซ่ึงหากลกัษณะภูมิประเทศมีภูเขาหรือตึกสูงบดบงัคล่ืนแลว้ จะ
ทาํใหไ้ม่สามารถส่งสญัญาณไปยงัท่ีหมายได ้ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีการติดตั้งจานรับส่งบนยอดตึกหรือยอดเขา เพือ่ใหส้ญัญานส่งทอด
ต่อไปอีกได ้ 

ดาวเทยีม (Satellite)  



เน่ืองจากคล่ืนไมโครเวฟมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีผลต่อการบดบงัคล่ืน ดงันั้นจึงไดมี้การพฒันาดาวเทียม โดยความ
เป็นจริงแลว้ ดาวเทียมกคื็อสถานีไมโครเวฟนัง่เอง แต่เป็นสถานีไมโครเวฟท่ีลอยอยูบ่นเหนือพื้นผวิโลก มีลกัษณะเป็นจานขนาดใหญ่
โคจรห่างจากพื้นโลกประมาณ 22,300 ไมล ์ทาํใหส้ามารถติดต่อสถานีภาคพื้นดินท่ีอยูบ่นพื้นโลกได ้เราสามารถส่งดาวเทียมท่ีเรียกวา่ 
Grostationary ซ่ึงเป็นดาวเทียมหมุนโคจรดว้ยความเร็วเท่ากบัโลก ทาํใหดู้เหมือนกบัไม่มีเคล่ือนไหว และดว้ยการนาํดาวเทียม
ดงักล่าวข้ึนไปโคจรเหนือพื้นผวิโลกเพียง 3 ดวง กส็ามารถครอบคลุมการส่ือสารไดทุ้กหมุนโลก โดยดาวเทียมดวงหน่ึงส่งสญัญาณใน
บริเวณกวา้งเท่ากบั 1 ใน 3 ของโลก (120 องศา) ดงันั้นดาวเทียม 3 ดวงกค็รอบคลุมบริเวณพื้นโลกไดท้ั้งหมด (360 องศา) ส่วนการ
ส่ือสารสามารถส่งสญัญาณแบบขาข้ึน (Uplink) ซ่ึงเป็นการส่งสญัญาณจากสถานีพื้นดินไปยงัดาวเทียม และการส่งสญัญาณแบบขาลง 
(Downlink) ซ่ึงเป็นการส่งสญัญาณจากดาวเทียมมายงัสถานีภาคพื้นดิน และดว้ยเทคโนโลยดีาวเทียมในอนาคตกจ็ะสามารถส่ือสาร
ไดท้ั้งสองทาง ไม่วา่จะเป็นแบบขาข้ึนหรือขาลงในขณะเดียวกนั  

คุณสมบตัิพืน้ฐาน 3 ประการของการส่ือสารข้อมูล 

(Three Fundamental Char Characteristics)  

เม่ือการส่ือสารขอ้มลูไดเ้กิดข้ึน อุปกรณ์การส่ือสารจะตอ้งถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบการส่ือสาร ดว้ยการรวมส่วนของฮาร์แวร์และ
ซอฟตแ์วร์เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อใหส้ามารถทาํการส่ือสารได ้ผลของระบบการส่ือสารขอ้มูลจะข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัพื้นฐาน 3 ประการดว้ยกนั 
คือ  

1. การส่งมอบ (Delivery)  

ระบบจะตอ้งสามารถส่งมอบขอ้มูลไปยงัจุดหมายปลายทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ขอ้มูลท่ีส่งไปจะตอ้งไปยงัอุปกรณ์ตามจุดหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึง
อาจเป็นยสูเซอร์หรืออุปกรณ์กไ็ด ้ 

2. ความถูกต้องแน่นอน (Accuracy)  

ระบบจะตอ้งส่งมอบขอ้มูลไดถู้กตอ้งและแน่นอน อีกทั้งยงัตอ้งสามารถส่งสญัญาณเตือนใหรั้บทราบในกรณีท่ีการส่งขอ้มูลในขณะนั้นไม่
ถูกตอ้ง สูญหาย หรือไม่สามารถใชง้านได ้ 

3. ระยะเวลา (Timeliness)  

ระบบจะตอ้งส่งหมอบขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม เช่น ในบางระบบ เวลาอาจไม่ใช่สาระสาํคญัมากนกั หากเกิดความล่าชา้ในขอ้มลูท่ี
ส่งกอ็าจยอมรับได ้โดยขอใหข้อ้มูลไปถึงปลายทางกถื็อวา่เพียงพอ แต่ในขณะท่ีบางระบบโดยเฉพาะระบบเรียลไทม ์(Real-Time 
Transmission) ซ่ึงระบบดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาท่ีตอบสนองแบบทนัทีทนัใด จึงจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์และส่ือส่งขอ้มูลท่ีมี
ความเร็วสูง เพื่อใหส้ามารถส่งขอ้มูลไปยงัจุดหมายปลายทางไดท้นัที หากเกิดการหน่วงเวลาเวลาหรือความล่าชา้ในระยะเวลาท่ีจดัส่ง ก็
ส่งผลกระทบต่อการใชง้าน ดงันั้นความหมายของระยะเวลาท่ีเหมาะสม จึงหมายถึงขอ้มูลท่ีส่งไปยงัจุดหมายปลายทางในระยะเวลาหน่ึง 
ๆ ท่ีสามารถนาํไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ โดยปราศจากนยัสาํคญัวา่เกิดการหน่วงเวลา  

องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบการส่ือสารข้อมูล 

(Compoments of Data Communication System)  



ระบบการส่ือสารขอ้มูล ประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐานทั้ง 5 ดงัต่อไปน้ี  

• ขอ้มูล/ข่าวสาร (Message)  
• ผูส่้งขอ้มูล (Sender/Source)  
• ผูรั้บขอ้มูล (Receiver/Destination)  
• ตวักลางในการส่งขอ้มูล (Transmission Medium)  
• โปรโตคอล (Protocol)  

ข้อมูล/ข่าวสาร (Message)  

ข่าวสารในท่ีน้ีคือขอ้มูลหรือสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีตอ้งการส่ือสาร โดยข่าวสารอาจประกอบดว้ยขอ้ความ ตวัเลข รูปภาพ เสียง หรือวดีิโอ 
หรืออาจเป็นส่ิงท่ีกล่าวมานั้นมารวมกนั เช่น ภาพพร้อมเสียง ซ่ึงเรียกวา่ส่ือประสม (Multimedia) ขอ้มูลข่าวสารจะถูกทาํการ
เขา้รหสั (Encoding ) เพื่อส่งผา่นตวักลางส่งขอ้มูล และเม่ือปลายทางไดรั้บขอ้มูลท่ีส่งมากจ็ะทาํการถอดรหสั เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลู
ดั้งเดิมเช่นเดียวกบัท่ีจะส่ง อยา่งไรกต็ามระหวา่งขอ้มูลข่าวสารกาํลงัเดินทางมาถึงปลายทาง กอ็าจพบอุปสรรคจากสญัญาณรบกวนชนิด
ต่าง ๆ ดว้ย 

ผู้ส่งสาร ( Sender / Source )  

ผูส่้งขอ้มูลคืออุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับส่งขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เวร์ิกสเตชนั โทรศพัท ์กลอ้งวดีิโอ เป็นตน้  

ผู้รับข้อมูล ( Receiver / Destination )  

ผูรั้บขอ้มูลคืออุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับรับขอ้มูลข่าวสารท่ีทางผูส่้งขอ้มูลส่งให ้ซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เวร์ิกสเตชนั โทรศพัท ์เป็นตน้ 
อยา่งไรกต็ามในการรับส่งขอ้มูล ตามปกติแลว้จะมีอุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับทาํหนา้ท่ีในการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์ DTE 
และ DCE โดยรายละเอียดดงักล่าวจะอธิบายในบทท่ี 3  

ตัวกลางในการส่งข้อมูล ( Transmission Medium )  

ตวักลางในการส่งขอ้มูลในท่ีน้ีกคื็อ เสน้ทางท่ีทาํใหส้ามารถนาํขอ้มูลท่ีรับส่งกนันั้นเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางระหวา่งกนัได ้โดย
ตวักลางในการส่งขอ้มูลกจ็ะมีทั้งแบบมีสาย เช่น สายเคเบิล สายคู่บิดเกลียว สายไฟเบอร์ออปติค แลตวักลางในการส่งขอ้มูลแบบไร้สาย 
เช่น คล่ืนวทิย ุไมโครเวฟ ดาวเทียม เป็นตน้  

โปรโตคอล ( Protocol )  

โปรโตคอลคือกฏเกณฑ ์ระเบียบ หรือขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดข้ึนมา เพื่อเป็นขอ้ตกลงท่ีใชส้าํหรับเป็นมาตรฐานในการกาํหนดบทบาท
หนา้ท่ีในการส่ือสารขอ้มูลใหถู้กตอ้งตรงกนั 
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