
มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

9 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 
 เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และได้ผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถแยกแยะรายละเอียดออกเป็นหัวข้อต่างๆ 
ดังน้ี 
 1. การถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) 
 2. อินเทอร์เน็ต (Internet) 
 3. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) 
 4. ระบบการควบคุมระยะไกล (Remote Controlled System) 
 5. ระบบโทรทัศน์รวม (Satellite Master Antenna Television System : SMATV) 
 6. ความพึงพอใจ 
 7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) 
 
 1. ความหมายของการถ่ายทอดสด 
  สมคิด  ธีรศิลป์ (2540) ได้กล่าวถึงรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทรายการสดไว้ว่า 
รายการสด (Live Program) หมายถึง รายการวิทยุโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพสดๆ แล้วออกอากาศแพร่ภาพ
ในทันที รายการสดนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ 
  1. รายการสดในสตูดิโอ หมายถึง รายการที่ทํากันในสถานีห้องสตูดิโอแล้ว 
ออกอากาศกันเลยทีเดียว เช่น รายการแสดงละคร การรํา การละเล่นต่างๆ เป็นต้น 
  2. รายการสดนอกสถานี หมายถึง รายการที่ออกไปถ่ายนอกสถานที่ แล้วส่งสัญญาณ
ออกอากาศ โดยมีรถสําหรับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดรายการไปครบถ้วน เช่น รายการถ่ายทอดสดกีฬา 
หรือ งานพิธีต่างๆ เพ่ือลดจํานวนผู้ชมไม่ให้เดินทางไป ณ สถานที่น้ันๆ 
  ธนิศ  ภู่ศิริ และคณะ (2544, หน้า 839) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดสดไว้ว่า                 
การถ่ายทอดสด (Outside Broadcast) หมายถึง การดําเนินการออกอากาศแพร่ภาพรายการวิทยุ
โทรทัศน์ หรือเหตุการณ์พิเศษให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชม ในขณะท่ีรายการน้ันหรือเหตุการณ์นั้นกําลัง
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ดําเนินเร่ืองอยู่หรือกําลังเกิดขึ้นอยู่ รายการน้ันหรือเหตุการณ์น้ันต้องดําเนินหรือเกิดขึ้นในสถานที่ที่
มิใช่ห้องส่งในสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
  รายการที่มักถ่ายทอดสด ได้แก่ รายการกีฬานัดสําคัญที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาต่างๆ 
รายการถ่ายทอดสดพระราชพิธี รัฐพิธี กิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆ กิจกรรมพิเศษที่ประชาชนควร
รับรู้และน่าสนใจ รายการบันเทิงประเภทรายการเพลงหรือแสดงคอนเสิร์ตสด (Live Concert) ที่เปิด
แสดง ณ สถานที่ต่างๆ เป็นต้น 
  ประชัย  จิตรปัญญา (2558, หน้า 22) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดสดไว้ว่า รูปแบบรายการ
ถ่ายทอดสด (Live Program Format) เป็นรายการที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง เช่น กีฬา 
กรีฑา งานมหกรรมหรืองานพระราชพิธีต่างๆ รายการถ่ายทอดสดมักจะเร่ิมรายการก่อนเริ่มพิธีหรือ
เหตุการณ์ โดยมีผู้บรรยายเหตุการณ์เสนอเรื่องราวต่างๆ เมื่อเร่ิมเหตุการณ์แล้วก็เสนอเรื่องราวที่
เกิดขึ้นตามลําดับก่อนหลังทั้งภาพและเสียง โดยมีผู้บรรยายคอยพูดเช่ือมเหตุการณ์ให้ผู้ชมได้ทราบ
ความเป็นไปโดยเฉพาะการพูดบรรยายเช่ือมในขณะที่ภาพที่ปรากฏไม่มีเสียงออกมา เพ่ือมิให้เกิด
ความเงียบขึ้นในโทรทัศน์ 
  Samer Prasongdee (2556) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ไว้ว่า                
การถ่ายทอดสดนอกสถานที่ (Outside Broadcasting) หมายถึง การถ่ายทอดออกอากาศจาก
ภายนอกสถานที่ (ห้องผลิตรายการ) และมีช่ือเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกช่ือหน่ึงว่า Electronic Field 
Production (EFP) ซึ่งในการน้ีจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ประเภทชุดเคลื่อนที่ได้ที่ถูกติดต้ังเอาไว้บนรถ
ถ่ายทอด อันประกอบด้วยกล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน ที่ทําหน้าที่รับสัญญาณภาพและเสียง แล้ว
ป้อนเข้าสู่ภายในตัวรถเพ่ือทําการประมวลผลแล้วก็ทําการบันทึกหรือว่าออกอากาศสดทันที ตัวรถที่
ติดต้ังอุปกรณ์เหล่าน้ีมีช่ือเรียกว่า mobile unit, remote truck, production truck แต่ที่          
เป็นความคุ้นเคยกันคือคําว่า OB VAN อันหมายถึงรถถ่ายทอดที่มีขนาดเล็กกว่าประเภท                 
ที่มีช่ือกล่าวถึงก่อนหน้าน้ัน โดยปกติแล้วภายในรถโอบีจะมีอุปกรณ์ที่จํากัดน้อยช้ินเท่าที่จําเป็นและใช้
บุคลากรเพียงสองสามคนปฏิบัติการเท่าน้ัน มันมีความเหมาะสมสําหรับการรายงานส่งข่าวไปยังสถานี
เพ่ือออกอากาศสด สําหรับส่วนประกอบของรถถ่ายทอดสดหรือผลิตรายการนอกสถานที่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติการของทีมงานอันประกอบด้วยผู้กํากับเทคนิค ผู้กํากับรายการ ผู้ควบคุมกล้อง เจ้าหน้าที่เสียง 
เทปบันทึกภาพ ตัวอักษรไตเต้ิลรายการ บุคคลเหล่าน้ีจะน่ังประจําจุดและมีจอภาพที่เกี่ยวข้องอยู่
ตรงหน้าของตัวเองเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผู้กํากับเทคนิคนั่งอยู่ด้านหน้าของเครื่องตัดสลับภาพโดยมี
จอภาพที่แสดงสัญญาณภาพทั้งหมดที่ถูกป้อนเข้ามา เช่น จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์กราฟฟิก กล้องถ่าย
วิดีโอแบบมืออาชีพจํานวนต้ังแต่สองตัวขึ้นไป เคร่ืองเล่นและบันทึกวิดีโอบนจอภาพยังมีภาพท่ีแสดง
ถึงภาพที่กําลังบันทึกหรือถ่ายทอดสดอยู่ (program) พร้อมด้วยตัวหนังสือโลโก้หรือภาพกราฟฟิก 
และมีอีกจอที่เป็นภาพของแหล่งภาพถัดไปที่เตรียมจะออกอากาศเป็นคิวต่อเน่ือง (preview) สําหรับ
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ภาพท่ีมิได้มีการเพ่ิมโลโก้หรือตัวอักษรใดๆ ยังสามารถส่งต่อไปยังรถถ่ายทอดหรือว่าสถานีอ่ืนได้อีก 
(clean feed) การเลือกตัดสลับสัญญาณภาพ มักกระทําโดยคนคนเดียว คือ ผู้กํากับเทคนิค (TD) มี
หน้าที่รับผิดชอบสําหรับการตัดสินใจเลือกตัดภาพที่มาจากหลายแหล่งเพ่ือนําไปออกอากาศ ทั้งน้ีโดย
มีผู้กํากับรายการท่ีน่ังอยู่ข้างหรือด้านหลังเป็นผู้ควบคุมอีกทีหน่ึงหรืออาจมีการควบคุมผ่านการสื่อสาร
ด้วยอุปกรณ์อินเตอร์คอมท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมงานทั้งหมดได้พร้อมกัน ในกรณีของรายการ                 
ที่จําเป็นต้องมีผู้บรรยายประกอบรายการ เช่น การถ่ายทอดสดกีฬา หรืองานพิธีใดๆ ย่อมจําเป็น  
ต้องมีผู้บรรยายให้เสียงประกอบ รวมไปถึงข้อมูลสถิติที่เป็นภาพตัวอักษร กราฟฟิกหรือภาพวิดีโอ เพ่ือ
ใช้ประกอบรายการด้วย ดังน้ันย่อมจําเป็นต้องมีผู้ช่วยผู้กํากับรายการทําหน้าที่ประสานงานและบอก
คิวให้กับทีมงานทั้งหมดได้ทราบเพ่ือให้การทํางานเป็นไปตามแผนที่ได้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ในส่วนของผู้ควบคุมเสียงจะมีอุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียงอยู่ตรงหน้าเพ่ือใช้ผสมเสียงที่มาจากแหล่ง
ต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ไมโครโฟนของผู้บรรยาย เสียงจากสภาพแวดล้อม เช่น ผู้ชม เสียงการยิงประตู
ของกีฬาฟุตบอล หรือเสียงเคร่ืองดนตรีที่แสดงสด เป็นต้น ทั้งน้ีผู้ควบคุมเสียงย่อมทําการผสมเสียง
ที่มาจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือนําไปออกอากาศหรือบันทึกตามที่ได้รับคําแนะนําจากผู้กํากับ
รายการเป็นสําคัญ และเช่นเดียวกับสัญญาณภาพคือสามารถเลือกส่งสัญญาณเสียงที่ยังไม่ได้มีการ
บรรยายหรือใส่เสียงประกอบอ่ืนใดๆ เพ่ือนําไปแยกบันทึกไว้ต่างหากหรือส่งไปยังสถานีอ่ืนๆ ได้
เช่นกัน (clean feed) ในส่วนของการบันทึกและเล่นกลับวิดีโอจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องบันทึก
หรืออาจจะเป็นประเภทระบบวิดีโอเซอร์ฟเวอร์ที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ อุปกรณ์เหล่าน้ี
อาจมีจํานวนหลายเครื่องขึ้นอยู่กับภารกิจและวัตถุประสงค์ในงานน้ัน ซึ่งอาจทําหน้าที่ในการเล่นกลับ
หรือบันทึกข้อมูลวิดีโอทีละเคร่ืองหรือว่าพร้อมกันหลายเครื่องก็ได้ โดยท่ีผู้ควบคุมเครื่องจะทําหน้าที่
เลือกกําหนดจุดเริ่มต้นหรือจุดที่จะหยุดตามบทที่ผู้กํากับรายการได้มีการนัดหมายเตรียมไว้แล้ว ใน
ส่วนของการควบคุมกล้องถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ เจ้าหน้าที่จะทําการควบคุมด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีชื
อเรียกว่า Camera Control Units (CCU) เพ่ือให้กล้องวิดีโอเหล่าน้ันเปิดรูรับแสงที่ถูกต้องเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม ทั้งน้ีกล้อง   ทุกตัว ควรให้ภาพที่ออกมาด้วยคุณภาพระดับเดียวกันทั้งเร่ืองของแสง
เงา สมดุลของสีสรรการโฟกัสที่คมชัด ทั้งหมดน้ีจะถูกควบคุมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในรถถ่ายทอด Video 
Engineer (VE) ในส่วนสุดท้าย เป็นเรื่องของการถ่ายทอดส่งผ่านและการตรวจสอบคุณภาพของ
สัญญาณภาพและเสียงที่ถูกส่งออกอากาศไปยังผู้ชมทางบ้าน เพ่ือให้ผู้ชมได้รับสัญญาณโทรทัศน์ที่มี
คุณภาพดีที่สุด สําหรับวิธีการส่งสัญญาณวิดีโอจากรถถ่ายทอดสดไปยังสถานีในปัจจุบันน้ีสามารถ
กระทําได้หลายช่องทาง เช่น การส่งผ่านด้วยช่องสัญญาณของดาวเทียมซึ่งในการน้ีจําเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ชุดสื่อสารผ่านดาวเทียม (Up Link) และการเช่าช่องสัญญาณของดาวเทียม (Transponder) 
หรืออีกวิธีหน่ึงก็คือการเช่าใช้เครือข่ายไฟเบอร์ออปติคจากผู้ให้บริการเครือข่ายเช่นบริษัท TOT, CAT 
และบริษัทเอกชนอ่ืนๆ และด้วยเทคโนโลยีของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 3G ในยุคปัจจุบันน้ี    
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ยังสามารถใช้ส่ งข้อมูลภาพและเสียงไ ด้ เ ช่นกัน  แม้ ว่าคุณภาพที่ ไ ด้รับ ยังไม่ เทียบเท่ากับ               
สองวิธีการแรกก็ตาม 
  จากความหมายของการถ่ายทอดสดที่ได้นําเสนอไปแล้วน้ัน สามารถกล่าวได้ว่าการ
ถ่ายทอดสด คือ การนําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลาน้ัน ไม่ว่าจะเป็นรายการสดในสตูดิโอ 
หรือรายการสดนอกสถานี โดยส่งสัญญาณแพร่ภาพทางโทรทัศน์เพ่ือให้ผู้ชมทางบ้านรับชมไปพร้อมๆ 
กัน เช่น งานพระราชพิธีสําคัญๆ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 
 2. เทคโนโลยี Streaming Media 
  2.1  คําจํากัดความของเทคโนโลยี Streaming Media 
   กิดานันท์  มลิทอง (2548, หน้า 178) ได้กล่าวถึง เทคโนโลยี Streaming Media 
ไว้ว่า Streaming เป็นเทคโนโลยีในการส่งผ่านภาพและเสียงอย่างต่อเน่ืองบนอินเทอร์เน็ต            
เพ่ือการแสดงผลทันทีโดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดไฟล์ให้เสร็จก่อน ทําให้สะดวกรวดเร็วในการชมภาพ
หรือฟังเสียงกว่าการดาวน์โหลดด้วยการส่งผ่านแบบเดิม และสามารถใช้ในการแพร่สัญญาณสดของ
วิทยุและโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อภาพและเสียงที่ใช้เทคโนโลยีน้ีจะเรียก
รวมกันว่า "streaming media" 
   ก่อนที่จะมีการใช้เทคโนโลยี streaming ขึ้นดังเช่นในปัจจุบันได้มีความพยายาม
ในการนําเสนอภาพและเสียงบนเครือข่ายมาแล้วก่อนทศวรรษ 1990s แต่ในช่วงเวลานั้นการส่งผ่าน
ยังใช้เวลานานมากเน่ืองจากไฟล์ภาพและเสียงมีขนาดใหญ่ทําให้ต้องเสียเวลารอนาน ผนวกกับ
คอมพิวเตอร์และความเร็วของเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ต่อมาในกลางทศวรรษ 1990s 
เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย มีระบบเครือข่ายที่ส่งผ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น และการใช้
มาตรฐานเกณฑ์วิธีส่งผ่านและการใช้งานรูปแบบต่างๆ เช่น TCP/IP, HTTP และ HTML โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในปี พ.ศ. 2533 เมื่อมีการใช้เบราว์เซอร์ในการค้นดูข้อมูลบนเว็บทั้งข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงทําให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี streaming ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ส่งผ่านไฟล์ภาพและเสียงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้เสียเวลาคอยเหมือนแบบเดิมด้วยการส่งผ่าน
พร้อมกับการแสดงผลในเวลาเดียวกัน แต่ภาพและเสียงจะแสดงผลได้รวดเร็วเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
แบนด์วิดท์ของผู้ใช้ด้วยเป็นสําคัญ 
   ส่วนการจัดทําและบันทึก streaming media มีการใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ
ผสมผสานกัน หากเป็นไฟล์ภาพและเสียงจะเร่ิมต้นด้วยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยกล้อง
วีดิทัศน์ดิจิทัล หรือหากเป็นเสียงเพียงอย่างเดียวจะใช้เครื่องเสียงในการบันทึกเสียง โดยอาจนําไฟล์วีดิ
ทัศน์และไฟล์เสียงมาตัดต่ออีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ์ของผลงานแล้วทําการบีบอัดไฟล์ด้วยซอฟต์แวร์ 
เช่น Windows Movie Maker ก่อนนําบรรจุลงเครื่องบริการเพ่ือให้ผู้ใช้บนเครือข่ายชมภาพหรือฟัง
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เสียง แต่หากเป็นการแพร่สัญญาณสดจะต้องนําสัญญาณภาพและเสียงเข้าเคร่ืองเข้ารหัสก่อน เพ่ือบีบ
อัดและส่งไปยังเคร่ืองบริการเพ่ือแพร่สัญญาณไปยังผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตต่อไป 
   เมื่อมีการใช้งาน streaming media ภาพและเสียงจะมีการแสดงผลด้วย
โปรแกรม เช่น RealOne Player, Windows Media Player และ Quick Time โดยสามารถใช้ได้ 2 
รูปแบบ ได้แก่ 
   1. แพร่สัญญาณสด (live broadcasts) เป็นการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
ขณะนั้นให้ผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตได้ฟังหรือชมทันทีเหมือนกับการถ่ายทอดสดทางวิทยุหรือโทรทัศน์ 
   2. ตามคําขอ (on-demand) หรือเรียกทับศัพท์ว่า "ออนดีมานด์" เป็นการที่ผู้ใช้
เรียกใช้ไฟล์ที่เก็บไว้บนเคร่ืองบริการ เมื่อมีการขอใช้ไฟล์ใดจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์นั้นจากเคร่ือง
บริการมายังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ภาพและเสียงจะปรากฏขึ้นทันทีนับต้ังแต่เร่ิมการดาวน์โหลดโดย
ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่นได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการหยุดช่ัวคราว เล่นย้อนกลับหรือเล่นซ้ํา 
   การใช้ streaming media ในการเรียนการสอนจะสามารถช่วยให้ผู้สอนนําเสนอ
เน้ือหาบทเรียนทั้งภาพและเสียงได้อย่างรวดเร็วทั้งในรูปแบบที่เป็นไฟล์บนเครื่องบริการเพ่ือให้ผู้เรียน
เรียกไฟล์มาใช้เพ่ือทบทวนการเรียนหรือเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงในการศึกษาทางไกล หรือ
ใช้การแพร่สัญญาณสดบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือเร้าความสนใจและช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
เรียนแบบเสมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเพ่ือเพ่ิมความสมจริงให้กับการเรียนการสอน 
   ปัญญาพร ปรางจโรจน์ (2558) ได้กล่าวถึง เทคโนโลยี Streaming Media ไว้ว่า 
Stream Media เป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองเหมือนการไหลของกระแสนํ้า 
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ แพร่ภาพ หรือแสดงผลผ่านทางระบบ
เครือข่ายต่างๆ และอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันส่วนใหญ่มักมีส่วนประกอบ ที่เป็นสตรีมมิ่งมีเดียทั้งสิ้น เช่น 
การฟังวิทยุ การโปรโมทภาพยนตร์ การเรียนทางไกล การค้าขายสินค้า 
   ปัจจุบันการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นภาพและมีเสียงประกอบเป็น video หรือ 
audio จากอินเทอร์เน็ตกําลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องใช้เวลานานมาก           
ในการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดมาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์แล้วจึงทําการ play ได้ ซ่ึงทําให้ผู้ใช้รู้สึกเบ่ือที่
จะดาวน์โหลดไฟล์น้ันๆ จึงได้มีเทคโนโลยีของ Streaming เกิดขึ้น เพ่ือความรวดเร็วในการดาวน์โหลด
ไฟล์จากอินเทอร์เน็ตมารับฟัง/ชม 
   ในอดีต การนําเสนอสื่อ Audio/Video บน Web จําเป็นต้องใช้วิธีการ 
download-and-play ซึ่งการที่จะรับชมส่ือน้ันๆได้นั้น จะต้องทําการ download ข้อมูลท้ังหมดมา
ก่อนจึงจะสามารถเล่นได้ ซึ่งถึงแม้จะเป็นสื่อขนาดเล็กเพียง 30 วินาทีก็ตาม ก็อาจจะต้องใช้เวลา 
Download   ถึง 20 นาทีก่อนที่จะสามารถนํามาใช้ฟัง/ชมได้ แต่ในปัจจุบันสื่อผสม (Multimedia) 
สามารถนําเสนอผ่าน web browser ในระบบ intranet และ internet อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
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โดยที่วิธีการส่งข้อมูล Audio และ Video ผ่าน web browser มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การใช้ Web 
Server ในการนําข้อมูลส่งไปยังโปรแกรมที่ใช้นําเสนอสื่อน้ันๆ และอีกวิธีหน่ึงคือการใช้ Streaming 
Media Server ซึ่งจะใช้ Server โดยเฉพาะในการให้บริการข้อมูล Audio/Video โดยที่ Streaming 
Media file จะเร่ิมเกือบจะในทันทีที่เล่น ระหว่างที่ข้อมูลกําลังถูกส่ง ผู้ชมสามารถรับฟัง/ชม สื่อน้ันๆ
ได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ download ข้อมูลทั้งหมดก่อน โดยมี Buffer เป็นตัวช่วย 
  จากคําจํากัดความของเทคโนโลยี Streaming Media ที่ได้นําเสนอไปแล้วน้ัน สามารถ
กล่าวได้ว่า เทคโนโลยี Streaming Media คือ การส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย      
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือการแสดงผลทันทีโดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดไฟล์ให้เสร็จก่อน มี 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบแพร่สัญญาณสด (live broadcasts) และรูปแบบตามคําขอ (on-demand) โดยท่ีวิธีการส่ง
ข้อมูลภาพและเสียงผ่าน web browser มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การใช้ Web Server ในการนํา
ข้อมูลส่งไปยังโปรแกรมที่ใช้นําเสนอสื่อน้ันๆ และอีกวิธีหน่ึงคือการใช้ Streaming Media Server ซึ่ง
จะใช้ Server โดยเฉพาะในการให้บริการข้อมูลภาพและเสียง โดยที่ Streaming Media file จะเร่ิม
เกือบจะในทันทีที่เล่น ระหว่างที่ข้อมูลกําลังถูกส่ง ผู้ชมสามารถรับฟัง/ชม สื่อน้ันๆได้ทันที  
  2.2 คําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ Streaming Media 
   1. Bandwidth : ปริมาณการส่งข้อมูลที่สามารถส่งได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง       
ในระบบเครือข่าย bandwidth ที่สูงจะแสดงถึงการส่งผ่านข้อมูลที่เร็วกว่า bandwidth ตํ่า ค่าของ 
bandwidth จะแสดงในรูป bits per second (bps)  
   2. Broadcast : อธิบายถึงการส่งสัญญาณกระจายไปยังเครื่องผู้รับ ในการรับ
สัญญาณ ทางฝั่งผู้รับจะไม่สามารถควบคุมสื่อที่ทําการส่งสัญญาณขณะน้ันได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การส่งสัญญาณแบบ on-demand เครื่องผู้รับจะสามารถทําการควบคุมการเปิด/ปิด หรือเล่นสื่อน้ันๆ
ได้ 
   3. Broadcast Unicast : เป็นการรับสัญญาณซึ่งการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ 
จะเป็นแบบหน่ึงต่อหน่ึง และการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีการติดต่อกันตลอดเวลาระหว่าง
การส่งข้อมูล 
   4. Broadcast Multicast : ทําการส่งสัญญาณจากเครื่องให้บริการ(server)      
หน่ึงสายสัญญาณไปยังผู้รับ (client) จํานวนมาก โดยที่ผู้รับจะรอทําการตรวจสอบจาก IP ของเคร่ือง
ให้บริการ 
   5. On-Demanded : อธิบายถึงการส่งสัญญาณไปยังเครื่องผู้รับ โดยที่ผู้รับ
สามารถควบคุมสื่อน้ันๆ ได้ เช่นในกรณีของสื่อวิดีโอ ผู้รับสามารถ play , pause , forwarded ได้   
ซึ่งไม่สามารถทําได้ในการส่งสัญญาณแบบ broadcast 
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   6. On-Demanded Unicast : เป็นการติดต่อแบบหนึ่งต่อหน่ึงระหว่าง                
ผู้ให้บริการและผู้รับ ซึ่งผู้ส่งจะสร้างเส้นทางเช่ือมต่อสัญญาณ สําหรับผู้รับแต่ละราย 
   7. Codec : เป็นคําย่อของ Compressor/Decompressor วิธีการของซอฟแวร์
หรือฮาร์ดแวร์ของการบีบอัดและแตกไฟล์  ส่วนมากจะใช้กับวีดีโอ และเสียงบนอินเตอร์เน็ต 
โดยเฉพาะกับ streaming media 
   8. Buffer : กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ไฟล์  
streaming จะเล่นจริง 
  2.3 องค์ประกอบพ้ืนฐานระบบ Streaming Media 
   1. เคร่ืองเข้ารหัส (Encoder) เป็นเคร่ืองมัลติมีเดียพีชี (Multimedia PC) ที่ได้   
ทําการติดต้ังซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมไว้สําหรับใช้แปลงไฟล์เสียงและวีดีโอ ให้อยู่ในรูปของสตรีมมิ่ง 
เช่น MPEG, WMF 
   2. เครื่องเซร์ฟเวอร์ (Servers) เป็นเครื่องที่ได้ติดต้ังซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
สําหรับใช้บริการจัดการกับสตรีมมิ่งมีเดีย 
   3. เคร่ืองผู้ชม (Player) เป็นเคร่ืองที่ได้รับการติดต้ังซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้
ในการแสดงผล (Decode) เช่น RealPlayer, Windows Media Player,Quick Time 
   เทคโนโลยีการส่งไฟล์ข้อมูล 
   1. โพรโตคอล (Protocol) เป็นข้อกําหนดสําหรับควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารผ่านระบบเครือข่าย ใช้สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันของแต่ละส่วนประกอบ
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่น RTSP, MMS 
   2. ไฟล์ฟอร์แมต (File Format) ใช้สําหรับการกําหนดรูปแบบมาตรฐานของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
   3. โคเด็ด (Codec) ใช้สําหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลข่าวสารที่บรรจุอยู่
ภายในไฟล์ฟอร์แมท 
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ภาพที่  2.1  องค์ประกอบพ้ืนฐานระบบ Streaming Media (ปัญญาพร ปรางจโรจน์, 2558) 
 
  2.4 วิธีการเผยแพร่ไฟล์ Streaming Media 
   1. Unicast เป็นวิธีการส่งผ่านไฟล์สตรีมมิ่งมีเดียแบบ On-Demand ไปยัง    
เครื่องของผู้ชมในลักษณะจุดต่อจุด (Point-to-Point) 
 

 
 

ภาพที่  2.2  วิธีการเผยแพร่ไฟล์ streaming media แบบ Unicast (ปัญญาพร ปรางจโรจน์, 2558) 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 

  
หรือเช่ือมโยง
 

 
ภาพท่ี  2.3 
2558) 
 
  
Broadcastin
 

 
ภาพที่  2.4 
2558) 

 2. Mu
งกับสตรีมมิ่งเซิ

  วิธีการเผยแ

 3. Bro
ng) ไปยังเคร่ือ

  วิธีการเผยแ

ulticast เป็น
ซริ์ฟเวอร์ผ่าน

แพร่ไฟล์ stre

oadcast 
องของผู้ชมหล

แพร่ไฟล์ stre

นวิธีการส่งไฟล
นทางเครือข่าย

eaming me

เป็นวิธีกา
ลายๆ จุดพร้อม

eaming me

ล์สตรีมมิ่งมีเดี
ยอินเทอร์เน็ต 

edia แบบ M

ารส่งไฟล์สตรี
มๆ กัน 

dia แบบ Br

ดียไปยังเครื่อง
 

 

Multicast (ปั

รีมมิ่งมีเดียแบ

 

roadcast (ปั

งผู้ชมที่ได้ทําก

ปัญญาพร ปรา

บบถ่ายทอดส

ปัญญาพร ปรา

17 

การติดต่อ

างจโรจน์, 

สด (Live 

างจโรจน์, 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

18 

 

 3. การแพร่สัญญาณสดบนอินเทอร์เน็ต 
  กิดานันท์  มลิทอง (2548, หน้า 179) ได้กล่าวถึงการแพร่สัญญาณสดบนอินเทอร์เน็ต
ไว้ว่า ขณะน้ีเว็บไซต์ต่างๆ มีการแพร่สัญญาณภาพเคลื่อนไหวและเสียงของเหตุการณ์สําคัญและการ
แสดงต่างๆ ในลักษณะที่เรียกว่า "Internet Broadcasts" เหมือนเช่นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 
การแพร่สัญญาณดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี Streaming media ในการบีบอัดภาพและเสียง     
เมื่อผู้รับได้รับแล้วจะมีการคลายสัญญาณเพ่ือเล่นภาพและเสียงน้ันทันทีโดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลด
จบก่อน โดยสามารถใช้ได้ทั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเพ่ือแพร่สัญญาณภาพและ
เสียง 
  ด้วยประสิทธิภาพในการเสนอเรื่องราวอย่างทันต่อเหตุการณ์ตลอด 24 ช่ัวโมง ทําให้
สามารถใช้ Internet broadcasts เพ่ือเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เช่น พิธีการต่างๆ การแข่งขันกีฬา 
เหตุการณ์บ้านเมือง เพ่ือให้เห็นและได้ยินสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเสมือนกําลังร่วมอยู่ในเหตุการณ์เหล่าน้ัน
ด้วยตนเอง สร้างความต่ืนเต้นเร้าใจในการเรียนรู้ได้อีกวิธีการหน่ึง 

 
อินเทอร์เน็ต (Internet) 
 
 1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
  กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด (2553, หน้า 14) ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ต    
ไว้ว่า อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นเสมือนแหล่งรวมของข้อมูลมหาศาล ทั้งข้อความ, ภาพ, เสียง, วิดีโอ, 
โปรแกรม และอื่นๆ และยังเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันได้โดยสะดวกรวดเร็วทันทีทันใด ความจริง
แล้วอินเทอร์เน็ตมิได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน แต่เป็นเพียง “ช่องทาง” หรือเครือข่าย  ที่จะ
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกันให้สามารถรับส่งข้อมูลกันได้ คอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่เช่ือมต่อ
กันต่างหากที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือผู้ให้บริการของตนเอง ถ้าจะเทียบกับธุรกิจอ่ืน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตก็คือศูนย์การค้า ส่วนคอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่มาเช่ือมต่อก็คือผู้ที่มาเช่าพ้ืนที่เปิดร้าน ส่วน
ผู้ใช้ทั้งหลายก็คือลูกค้าที่เข้ามาเดินช้อปป้ิง เพียงแต่ศูนย์การค้าน้ีเก็บค่าผ่านประตู ซึ่งก็คือค่าบริการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่ “ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต” หรือ ISP (Internet Service Provider) เก็บจาก
ทุกคนที่เช่ือมต่อน่ันเอง 
  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" (2554 อ้างถึงใน ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)          
ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตไว้ว่า อินเทอร์เน็ต มาจากคําภาษาอังกฤษว่า i-n-t-e-r-n-e-t หมายถึง ระบบ
เครือข่ายข้อมูลของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบน้ีทําหน้าที่เช่ือมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งโลกเข้าด้วยกัน 
เครือข่ายเหล่าน้ีประกอบด้วยเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หน่วยงานสาธารณะ และ
หน่วยงานส่วนบุคคลนับเป็นล้านล้านเครือข่าย เช่ือมต่อกันได้ทั้งแบบใช้สายซึ่งส่งสัญญาณมาทาง
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สายสัญญาณ เช่น สายโทรศัพท์ หรือแบบไร้สายซึ่งส่งสัญญาณเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บุคคลท่ัวไปท่ี
ต้องการติดต่อกับระบบน้ีจะต้องจ่ายค่าบริการแก่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต คือ 
แหล่งข้อมูล สารสนเทศอันมหาศาล  รวมท้ังการให้บริการประเภทต่างๆ เช่น อีเมล (ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์) อีบิซิเนส (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) คําว่า อินเทอร์เน็ต มาจากคําเต็มว่า อินเทอร์เน็ตเวิร์ก 
(internetwork) มักเรียกย่อๆ ว่า เน็ต 
  ทีมงานทรูปลูกปัญญา (2557) ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตไว้ว่า อินเทอร์เน็ต คือ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ 
เครื่องจากทั่วโลกมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
กันได้ทั่วโลก การทํางานของอินเทอร์เน็ตคือ การส่ง-รับสื่อข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จากที่หน่ึงไปยังอีกที่
หน่ึง โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่าย WAN เป็นสื่อกลางที่เช่ือมต่อเครือข่ายขององค์กร และผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP) เข้าด้วยกัน และยืนอยู่บนพ้ืนฐานโปรโตคอล 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ในการสื่อ-ส่งข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมีมาตรฐานและกระบวนการแปรรูปของสื่อในรูปลักษณะสัญญาณรหัสไปตามช่ือเรียกต่างๆ 
และมีหน่วยค่าการนับและวัดที่ต่างกัน ในช่ือเรียกที่แตกต่างกัน 
  บริษัท ไอทีจีเนียส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (2557) ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตไว้ว่า 
อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเช่ือมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐาน            
การเช่ือมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองในอินเทอร์เน็ตสามารถส่ือสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็น
เครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เน่ืองจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด 
  จากความหมายของอินเทอร์เน็ตที่ ไ ด้นําเสนอไปแล้วน้ัน สามารถกล่าวได้ว่า 
อินเทอร์เน็ต คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยจะเป็นการเช่ือมต่อ    
เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องจากทั่วโลกมาเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคม
เป็นตัวเ ช่ือมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเ ช่ือมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP 
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 
 2. ISP (Internet Service Provider) 
  กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด (2553, หน้า 16) ได้กล่าวถึง ISP ไว้ว่า ISP 
หรือ Internet Service Provider เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ทําหน้าที่เสมือนประตูเปิดการเช่ือมต่อให้บุคคลหรือองค์กรสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ สําหรับในประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีให้บริการด้านน้ีอยู่ 2 ประเภท คือ ผู้ให้บริการ
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อินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ (commercial ISP) และ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับสถาบันการศึกษา 
การวิจัย และหน่วยงานของรัฐ (non- commercial ISP) 
  Microsoft (2557) ได้กล่าวถึง ISP ไว้ว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็นบริษัท      
ที่ให้บริการเพ่ือให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และมักจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม           
วิธีธรรมดาที่สุดในการเชื่อมต่อกับ ISP ทําได้โดยการใช้สายโทรศัพท์ (การเรียกผ่านสายโทรศัพท์) 
หรือการเช่ือมต่อแบบบรอดแบนด์ (สายเคเบิล หรือ DSL) ISP หลายๆ แห่งจะมีบริการเพ่ิมเติม อาทิ
เช่น บัญชีอีเมล เว็บเบราว์เซอร ์และเน้ือที่สําหรับการสร้างเว็บไซต์ 
  สุเทพ  อรัญมิตร (2557) ได้กล่าวถึง ISP ไว้ว่า ISP คือ บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(ซึ่งบางคร้ังเรียก ISPs ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน) ย่อมาจากคําว่า Internet Service Provider     
ตามหนังสือศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 4 ได้ระบุความหมายว่าหมายถึง 
“ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต” ISP เป็นหน่วยงานที่บริการให้เช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้
บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา กับบริษัทผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป ISP ที่เป็นหน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา มักจะ
เป็นการให้บริการฟรีสําหรับสมาชิกขององค์การเท่าน้ัน แต่สําหรับ ISP ประเภทที่ให้บริการในเชิง
พาณิชย์ ผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ISP รายน้ันๆ ซึ่งต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งอัตราค่าบริการจะข้ึนอยู่กับ ISP แต่ละราย ข้อดีสําหรับ
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ก็คือ การให้บริการที่มีหลากหลายรูปแบบซึ่งรองรับกับความ
ต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน มีทั้งรูปแบบส่วนบุคคล ซึ่งจะให้บริการกับประชาชนทั่วไปท่ีต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ต และบริการในรูปแบบขององค์กร หรือบริษัทซึ่งให้บริการกับบริษัทห้างร้าน หรือ
องค์กรต่างๆ ที่ต้องการให้พนักงานในองค์กรได้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISP จะเป็นเสมือน
ตัวแทนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ถ้าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องการข้อมูลอะไรก็
สามารถติดต่อผ่าน ISP ได้ทุกเวลา โดยวิธีการสมัครสมาชิกน้ัน เราสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยัง ISP 
ที่ให้บริการต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ ซื้อชุดอินเทอร์เน็ตสําเร็จรูปตามร้าน
ทั่วไปมาใช้ และสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน โดยใช้วิธีการติดต่อเข้าไปยัง ISP โดยตรง ซึ่งวิธีการ และ
รายละเอียดในการให้บริการของแต่ละที่นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการของ ISP 
รายน้ันๆ จะกําหนด ในการเลือก ISP นั้น ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานของเราเป็นหลัก 
โดยมีหลักในการพิจารณาหลายอย่างด้วยกัน เช่น ความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่ามี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ดําเนินธุรกิจด้านน้ีมาก่ีปี มีสมาชิกใช้บริการมากน้อยขนาดไหน มีการ
ขยายสาขาเพื่อให้บริการไปยังต่างจังหวัดหรือไม่ มีการลงทุนที่จะพัฒนาการให้บริการมากน้อย
เพียงใด เป็นต้น ประสิทธิภาพของตัวระบบก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจําเป็นต้องพิจารณาด้วย เช่น 
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ความเร็วในการรับ/ส่ง สม่ําเสมอหรือไม่ (บางครั้งเร็วบางคร้ังช้ามาก) สายโทรศัพท์ต้นทางหลุดบ่อย
หรือไม่ หรือในบางกรณีที่เรากําลังถ่ายโอนข้อมูล มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ การ
เช่ือมต่อไปยังต่างประเทศ ไปที่ใดบ้างด้วยความเร็วเท่าไหร่ และการเช่ือมต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศเป็นอย่างไร มีสายสัญญาณหลักที่เร็ว หรือมีประสิทธิภาพสูงมากเพียงใด เพราะปัจจัยเหล่าน้ี
จะมีผลต่อความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย 
 สุเทพ  อรัญมิตร (2557) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงงานหลักของ ISP ว่า ISP : Internet Service 
Provider คือ บริษัทที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ถ้าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องการข้อมูลอะไรก็สามารถติดต่อผ่าน ISP ได้ทุกเวลา 
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการเลือก ISP นั้น ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งานของเราเป็นหลัก 
รวมถึงค่าบริการก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่เราต้องคํานึงถึง โดยหลักการพิจารณา ISP น้ัน เราต้องดูว่า ISP 
มีสายสัญญาณหลักที่เร็ว หรือมีประสิทธิภาพสูงมากเพียงใด มีสมาชิกใช้บริการมากน้อยขนาดไหน 
เพราะปัจจัยเหล่าน้ีจะมีผลต่อความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย โดยวิธีการสมัครสมาชิกน้ัน เรา
สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยัง ISP ที่ให้บริการต่างๆ ซึ่งเราสามารถเลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ ซื้อชุด
อินเทอร์เน็ตสําเร็จรูปตามร้านทั่วไปไปใช้ และสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน โดยใช้วิธีการติดต่อเข้าไปยัง 
ISP โดยตรง ซึ่งวิธีการ และรายละเอียดในการให้บริการของแต่ละที่นั้นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการให้บริการของ ISP รายน้ันๆ จะกําหนด หน้าที่โดยทั่วไปของ ISP ก็อย่างที่บอกแต่แรกว่า
คําว่า ISP มีหลายความหมาย หลายบทบาท ซึ่งแต่ละบทบาทน้ันความรับผิดก็จะแตกต่างกันออกไป 
ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงในความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป คือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เนตโดยจะรวมไปถึง
บริการ Webhosting ซึ่งหมายถึง บริการให้เช่าพ้ืนที่ Website และผู้ที่ทําหน้าที่ดูแล Webboard 
สาธารณะ โดยอาจรวมถึง Webmaster ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บด้วย 
หน้าที่หลักๆของ ISP ก็คือ การให้บริการทางอินเทอร์เน็ต การดูแล Website การตรวจสอบข้อมูลที่
จะผ่านออกไปลงในเว็บ 
 3. การเชื่อมต่อกันของอินเทอร์เน็ต 
  วิโรจน์  ชัยมูล (2552, หน้า 210) ได้กล่าวถึงการเช่ือมต่อกันของอินเทอร์เน็ตไว้ว่า 
เน่ืองจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนร่างแหที่แผ่ไปทั่ว จึงมีจุดที่จะเช่ือมต่อเข้ามาได้มากมาย     
โดยผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออยู่เดิม ซึ่งผู้ที่รับการเชื่อมต่อก็จะต้องลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือ 
รวมถึงค่าสัมปทานจากรัฐ (ขึ้นกับกฎหมายของแต่ละประเทศ) จึงต้องคิดค่าบริการจากคนที่มาต่อผ่าน
ตามสมควร ผู้ให้บริการเช่ือมต่อน้ีก็คือ ISP นั่นเอง ซึ่งแต่ละรายก็เก็บค่าบริการไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการเช่ือมต่อและเง่ือนไขบริการ เช่น เช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยีอะไร (ADSL, ISDN หรือโมเด็ม
ธรรมดา) ความเร็วสูงแค่ไหน ต่อตลอดเวลาหรือเป็นครั้งคราว จํากัดเวลาใช้งานเดือนละก่ีช่ัวโมง 
หรือไม่จํากัด เป็นผู้เรียกดูเรียกใช้บริการอย่างเดียว หรือเป็นผู้ให้บริการแก่คนอ่ืนๆ ฯลฯ หรือบางราย
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ก็ให้บริการฟรีแก่ลูกค้า เช่น สถาบันการศึกษาทําตัวเป็น ISP ให้นักศึกษาในสังกัดใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 
หรือบริษัท ทศท คอร์ปอเรช่ัน ให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีแก่ลูกค้าที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของตน    
เป็นต้น 
  สําหรับ ISP เองน้ันก็ต้องเช่ือมต่อกันเป็นทอดๆ เพ่ือหาช่องทางท่ีจะเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของตน เช่น ISP รายย่อยในต่างจังหวัดต่อเข้ามาผ่าน ISP รายใหญ่ใน
กรุงเทพฯ หรือ ISP ในประเทศต่อออกไปที่ ISP ใหญ่ในต่างประเทศ โดยมีการเก็บค่าบริการกันเป็น
ทอดๆ แล้วแต่ว่าใครจะต่อกับใคร จะต่อหลายทางพร้อมๆ กัน เพ่ือเพ่ิมความเร็วและเป็นช่องทาง
สํารองก็ได้ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ซึ่งการดําเนินงานของ ISP ในต่างประเทศเองก็ไม่ผูกขาด เพราะมี
ทํากันหลายๆ ราย และหากมีลูกค้าผู้ใช้งานมากพอก็อาจมีผู้ลงทุนต้ัง ISP รายใหม่วางสาย และสร้าง
เครือข่ายเพ่ิมได้อีก 
 4. วิธีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
  วิโรจน์  ชัยมูล (2552, หน้า 210) ได้กล่าวถึงวิธีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ว่า ในฐานะของ
ผู้ใช้ทั่วไปจะเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทาง ISP แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการแปลงสัญญาณผ่านสื่อที่จะใช้แต่ละประเภท เช่น  
   1. ถ้าต่อผ่านสายโทรศัพท์ธรรมดา ก็ ต้องมี โมเด็ม (Modem) ที่ ต่อกับ
คอมพิวเตอร์แล้วเอาสายโทรศัพท์มาต่อเข้าไปอีกทีหน่ึง หรือถ้าเป็นโทรศัพท์แบบ ISDN (Integrated 
Services Digital Network) ก็ต้องใช้โมเด็ม ISDN โดยเฉพาะแทน 
 

 
 
ภาพที่  2.5  การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็ม (วิโรจน์  ชัยมูล, 2552 หน้า 210) 
 
   2. ถ้าต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่เรียกว่า ADSL หรือบรอดแบนด์ 
(broadband) ก็ต้องมีโมเด็มชนิด ADSL ที่ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสายโทรศัพท์เช่นเดียวกัน แต่รับส่ง
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สัญญาณในสายคนละแบบ คนละความถี่กัน ทําให้ได้ความเร็วสูงขึ้นกว่าโมเด็มธรรมดา แต่ต้องมี
อุปกรณ์พิเศษที่ชุมสายด้วยจึงจะใช้ได้ 
 

 
 
ภาพที่  2.6  การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มชนิด ADSL (วิโรจน์  ชัยมูล, 2552 หน้า 211) 
 
   เมื่อเช่ือมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ได้แล้ว ก็ค่อยหมุนหมายเลขปลายทางไปยัง ISP 
อีกทอดหน่ึง การเช่ือมต่อแบบน้ีเรียกว่าแบบ Dial-up คือต้องหมุนโทรศัพท์เพ่ือจะเช่ือมต่อแต่ละคร้ัง 
พอเลิกใช้ก็วางสาย ต่างกับเคร่ืองที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งจะต้องต่ออยู่กับ ISP รายใดรายหน่ึงตลอดเวลา 
ทั้งน้ีเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาเรียกดูข้อมูลหรือใช้บริการ ซึ่งการเช่ือมต่อแบบน้ีมักใช้สาย
ความเร็วสูง เช่นสาย LAN เดินตรงถึงกัน เพราะได้ความเร็วสูง แต่ก็ต้องเอาเครื่องของเราไปไว้ใน
สถานที่เดียวกับเคร่ืองของ ISP หรือเรียกว่าการ “ต้ังเคร่ืองไว้ที่เดียวกัน” (Co-location) หรือไม่ก็เอา
ข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์น้ันไปไว้บนเคร่ืองเดียวกับทาง ISP หรือเคร่ืองที่ทาง ISP จัดให้เลย ที่
เรียกว่า “การรับฝากเว็บ” หรือ Web hosting นั่นเอง ซึ่งทั้งสองแบบน้ี เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ตลอดเวลา และมีค่าใช้จ่ายแพงกว่าการต่อเป็นครั้งคราวแบบ Dial-up ของผู้ใช้ทั่วไป 
  กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด (2553, หน้า 17) ได้กล่าวถึงวิธีเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไว้ว่า ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทาง ISP นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมี
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแปลงสัญญาณผ่านสื่อที่จะใช้แต่ละประเภทด้วย ดังน้ี 
   1. ต่อผ่านระบบโทรศัพท์โดยตรง เป็นการต่อเคร่ืองที่คุณใช้อยู่นั้นเข้ากับ ISP 
ผ่านโทรศัพท์โดยตรง ซึ่งยังแบ่งได้อีกหลายวิธี คือ 
    1.1 ต่อผ่านสายโทรศัพท์ ต้องมีโมเด็ม (Modem) ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์
แล้วเอาสายโทรศัพท์มาต่อเข้าไปอีกทีหน่ึง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโทรศัพท์ธรรมดา (Dial-up) หรือใช้โมเด็ม
แบบ ADSL ก็ได้ (Broadband) 
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    1.2 ต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโมเด็มไร้สาย โดยใช้โมเด็มไร้สาย (Wireless 
Modem) ต่อคอมพิวเตอร์ของเรากับเครือข่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใดระบบหน่ึง 
 

 
 
ภาพที่  2.7  การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด, 
2553 หน้า 17) 
 
   2. ต่อผ่านเครื่องอ่ืนด้วยระบบ LAN วิธีนี้จะต่อผ่าน LAN เข้ากับเคร่ืองอ่ืน (ซึ่ง
เครื่องน้ันจะต้องเช่ือมต่อเข้ากับ ISP อีกทีหน่ึง) และเรียกใช้ให้เครื่องน้ันทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการ
รบัส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตต่อไป วิธีน้ีคือแบบที่พบได้ในหน่วยงานใหญ่ สถาบันการศึกษา ร้านเน็ต
ทั่วไป ตลอดจนในบ้านที่มีคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ที่ต่อ LAN ถึงกันหมดแล้วมีเครื่องที่ต่อ
อินเทอร์เน็ตจริงเครื่องเดียว ซึ่ง LAN นี้ อาจเป็นแบบใช้สายหรือเป็น LAN ไร้สาย (Wi-Fi หรือ 
Wireless) ก็ได้ 
 

 
 
ภาพที่  2.8  การเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน LAN (กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด, 2553 
หน้า 17) 
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 5. คําศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต 
  กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด (2553, หน้า 23) ได้กล่าวถึงคําศัพท์ที่
เก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ตไว้ดังน้ี 
  5.1 TCP/IP กับ IP address 
   TCP/IP กับ IP address เป็นกติกาหลักในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
ข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจากโปรแกรมใดก็ต้องแปลงให้อยู่ในมาตรฐานของ TCP/IP เสียก่อนจึงจะรับส่ง
ได้ กติกาน้ีกําหนดวิธี ขั้นตอนในการรับส่งข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องอย่างรัดกุม ซึ่งมีส่วน
เก่ียวข้องกับผู้ใช้ คือ การเรียกช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางเทคนิคเรียกว่า "ที่อยู่ 
IP" หรือ IP address เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุดมีค่าระหว่าง 0-255 คั่นด้วยจุด เช่น 
202.44.202.22 หรือ 203.15.225.69 เป็นต้น ซึ่งจะต้ังช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้นับพันล้านเครื่องโดย
ไม่ซ้ํากัน 
  5.2 ช่ือโดเมน (Domain Name) 
   เน่ืองจากผู้ใช้ทั่วไปจะรู้สึกว่า IP address นั้นจํายาก จึงมีการคิดระบบ "ช่ือ
โดเมน" หรือ Domain Name ขึ้นมา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นคําๆ ที่สื่อความหมาย นํามาเรียงต่อกัน 
และคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) เช่น www.provision.co.th คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ (www) อยู่ในเครือข่ายของบริษัทโปรวิช่ัน (.provision) เป็นหน่วยงานประเภทบริษัท     
(.co) และจดทะเบียนในประเทศไทย (.th) เป็นต้น (ซึ่งจุดในช่ือแบบโดเมนน้ีกับจุดใน IP address 
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันตรงๆ แต่อย่างใด 
  5.3 HTTP โปรโตคอลของเว็บ 
   โปรโตคอลหรือกติกาที่ใช้เรียกดูข้อมูลจากเว็บจะเรียกว่า HTTP (Hyper Text 
Transfer Protocal) ซึ่งเรียกใช้ได้โดยระบุ http:// หน้าช่ือเคร่ืองที่จะเรียกดูข้อมูล เช่น 
http://www.provision.co.th แต่ปกติหากไม่ใส่หรือไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน บราวเซอร์ก็จะคิดแทนให้  
ว่าต้องเป็น http:// อยู่แล้ว สําหรับบางกรณี เช่น การรับ/ส่งไฟล์ อาจใช้ ftp:// (File Transfer 
Protocol) แทน เพราะเป็นการสั่งให้อีกเคร่ืองหน่ึงส่งไฟล์มาโดยตรง 
  5.4 DNS และ DNS Server 
   เมื่อมีช่ือที่ใช้อ้างอิงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่สองระบบ        
ก็ต้องมีระบบการแปลงช่ือโดเมน หรือที่เรียกว่า Domain Name System (DNS) เข้ามาช่วย           
โดยแต่ละ ISP ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เครื่องหน่ึงคอยเก็บข้อมูลว่าเครื่องที่มีช่ือโดเมนน้ันๆ                   
มี IP address อะไร เราเรียกเคร่ืองที่ทําหน้าที่น้ีว่า DNS server ซึ่งเมื่อเซ็ตอัพการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเข้ากับ ISP แต่ละราย อาจจะต้องระบุหมายเลข IP address ของเครื่องที่เป็น DNS 
server ตามที่ ISP น้ันกําหนดมาให้ถูกต้องด้วย (ในทางปฏิบัติโปรแกรมจะกําหนดให้โดยอัตโนมัติ) 
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  5.5 เว็บไซต์ 
   สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บ ซึ่งเราสามารถเรียกดูเว็บจากเครื่องน้ัน
ได้ จะเรียกว่าเป็น "เว็บเซิร์ฟเวอร์" (Web Server) และข้อมูลทั้งหมดที่จัดให้เรียกดูเป็นเว็บได้จะ
เรียกว่า "เว็บไซต์" (Web Site) หรือแหล่งข้อมูลเว็บ ส่วนแต่ละหน้าที่เปิดเข้าไปดูได้จะเรียกว่า "เว็บ
เพจ" (Web Page) ซึ่งหน้าหลักของเว็บไซต์นั้นๆ หรือหน้าแรกที่จะเห็นเมื่อเรียกเข้าไปที่เว็บไซต์น้ัน
ครั้งแรกโดยไม่ระบุว่าจะดูหน้าใด จะเรียกว่า "โฮมเพจ" (Home Page) ซึ่งจะมีลิงค์ไปยังหน้าอ่ืนๆ ใน
เว็บไซต์น้ันอีกทีหน่ึง 
  5.6 URL = โปรโตคอล + ช่ือโดเมน + ช่ือไฟล์ในเคร่ือง 
   เมื่อรู้จักเว็บไซต์และโปรโตคอลแล้ว การท่ีบราวเซอร์จะไปเรียกดูเว็บเพจจากที่ใด
น้ัน ต้องระบุ 3 อย่าง คือ โปรโตคอล, ช่ือโดเมนของเคร่ือง (ส่วนน้ีใส่ IP address แทนได้) และช่ือ
ไฟล์เว็บเพจ (.htm หรือ .html) หรือไฟล์อ่ืนๆ เช่น ไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .jpeg) ในเคร่ืองน้ันๆ 
(รวมถึงช่ือดิสก์ไดรว์ ช่ือโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี ที่ไฟล์ของเอกสารเว็บน้ันอยู่ด้วย) ช่ือทั้งหมดน้ี
รวมกันจะถูกกําหนดให้มีรูปแบบเดียวเรียกว่า Uniform Resource Locator หรือ URL ดังน้ันแต่ละ
เว็บเพจในโลกน้ีจะมี URL ของตัวเองที่ไม่ซ้ํากัน สําหรับให้เรากรอกเข้าไปว่าจะเรียกดูเว็บเพจจากท่ี
ไหน หรือคลิกลิงค์แล้วจะไปเรียกเว็บเพจจากไหนมาแทน 
  5.7 HTML : ภาษาของเว็บ 
   ภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าเว็บเพจเรียกว่า HTML (HyperText Markup 
Language) ซึ่งเป็นที่มาของส่วนขยาย .htm หรือ .html ท้ายช่ือไฟล์เว็บเพจน่ันเอง ปัจจบัุนเราจะ
ไม่ได้เขียนคําสั่ง HTML เองมากนัก แต่มักจะใช้โปรแกรมออกแบบเว็บช่วย เช่น Dreamweaver ของ 
Adobe, Frontpage ของไมโครซอฟท์ และ GoLive! ของ Adobe เป็นต้น ซึ่งจะได้หน้าเว็บเป็น
คําสั่ง HTML ออกมาเลย แต่หากยังไม่ถูกใจก็อาจต้องเข้าไปปรับแก้เองบ้างเท่าที่จําเป็น 
 6. บริการบนอินเทอร์เน็ต 
  กองบรรณาธิการ บริษัท โปรวิช่ัน จํากัด (2553, หน้า 18) ได้กล่าวถึงบริการ             
บนอินเทอร์เน็ตไว้ว่า หลังจากเช่ือมต่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้ว เครื่องของผู้ใช้จะสามารถรับส่งข้อมูล
กับเครื่องอ่ืนๆ ที่ต่ออยู่พร้อมกัน ซึ่งติดต่อได้แล้วจะทําอะไรได้บ้าง ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ต้ังไว้ ซึ่งมี
มากมายหลายชนิด แต่บริการยอดนิยมที่ใช้กันมากก็เช่น เว็บเพจ อีเมล์ และ Instant Messaging 
(IM) เป็นต้น นอกจากน้ียังกล่าวถึงบริการอ่ืนๆ ได้แก่ 
  1. เข้าเว็บ (Web) เว็บหรือช่ือเรียกเต็มๆ ว่า "เวิลด์ไวด์เว็บ" (World Wide Web หรือ 
www) เป็นรูปแบบเอกสารท่ีเรียกดูได้ด้วยโปรแกรม "บราวเซอร์" (Browser) เช่น Internet 
Explorer ของไมโครซอฟท์ที่มากับ Windows อยู่แล้ว หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า เช่น Firefox, 
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Opera ในเว็บเพจน้ีอาจมีทั้งข้อความและภาพประกอบเป็นหน้าๆ ภาพน่ิง เสียง วิดีโอ หรืออ่ืนๆ และ
ในแต่ละหน้าจะมีการเช่ือมโยงหรือ "ลิงค์" (Link) ให้คลิกเรียกดูเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกันได้โดยง่าย 
  2. รับ/ส่งอีเมล์ (Electronic Mail หรือ E-mail) อีเมล์เป็นบริการสื่อสารที่ใช้             
กันมานาน เทียบได้กับการรับส่งจดหมายธรรมดา คือ ส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปยังผู้รับที่
ระบุ ซึ่งข้อมูลก็จะไปเข้าที่เมล์บ็อกซ์หรือกล่องจดหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับหรือของ ISP 
ของผู้รับ รอให้เปิดดูเมื่อต้องการ การรับ/ส่งอีเมล์นี้จะทําได้ด้วยโปรแกรมท่ีมากับ Windows XP คือ 
Outlook Express ที่มากับ Vista คือ Windows Mail ส่วน Windows 7 จะไม่มีมาให้ก็สามารถ
ดาวน์โหลดมาติดต้ังเพ่ิมได้ เช่น Windows Live Mail ของไมโครซอฟท์เอง (เหมาะกับอีเมล์บริษัทที่
เป็นแบบ POP3 หรืออีเมล์ฟรีบางแห่งก็นํามาใช้กับโปรแกรมน้ีได้เช่นกัน) หรือจะใช้บริการอีเมล์ฟรีที่
จัดการอีเมล์ฟรีที่จัดการอีเมล์ผ่านเว็บก็ได้ ที่นิยมใช้งานก็ได้แก่ Windows Live Hotmail, Yahoo, 
Gmail เป็นต้น 
  3. ดูหนังฟังเพลงผ่านอินเทอร์เน็ต วิธีน้ีไม่ใช่การดาวน์โหลดทั้งไฟล์แบบธรรมดา แต่จะ
สามารถเรียกดูจุดใดในหนังหรือเพลงนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาก่อน ซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมท่ี
สามารถรับส่งข้อมูลจุดใดก็ได้ในวิดีโอหรือเพลงนั้นๆ (เรียกว่าการเล่นไฟล์แบบ Streaming) บนเคร่ือง
ทั้งสองฝ่าย เช่น Windows Media Player, RealPlayer, QuickTime เป็นต้น 
  4. อ่านข่าวประจําวัน ได้จากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์หรือเว็บวาไรต้ีต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นข่าวใหม่หรือข่าวเก่าก็สามารถค้นหาอ่านได้สะดวก บางเว็บไซต์อาจทําลิงค์ที่เก่ียวข้องกับแต่ละ
ข่าวไว้ด้วยเพ่ือให้ผู้ใช้สะดวกในการเปิดอ่านข่าวที่มีเน้ือหาเก่ียวโยงกัน 
  5. ค้นหาข้อมูล (Search) ปัจจุบันผู้ใช้นิยมค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น 
เนื่องจากหาได้สารพัด ทั้งรูป เว็บ โปรแกรม ข่าว และอ่ืนๆ เว็บไซต์ Search Engine ที่นิยมเข้าไปใช้
บริการก็ได้แก่ Google, Yahoo! เป็นต้น 
  6. แชทด้วย Instant Messaging (IM) บริการ IM เช่น MSN Messenger, หรือ 
Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger หรือ ICQ เป็นการรับส่งข้อความถึงกัน               
แบบทันทีทันใด ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งทั้งไฟล์ข้อมูลอ่ืนๆ ภาพ เสียง อีเมล์ และรวมถึงการสนทนา
โต้ตอบแบบเห็นภาพและเสียงด้วยเป็นบริการใหม่ที่นิยมใช้กันมาก 
  7. ประชุมแบบเห็นหน้าผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น NetMeeting ของไมโครซอฟท์) ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายต้องมีทั้งกล้อง ไมโครโฟน และต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง 
  8. ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูล โปรแกรม เพลง หนัง หรืออ่ืนๆ ซึ่งอาจทําโดยเรียกจาก
บราวเซอร์ หรือจะรับส่งไฟล์ด้วยบริการประเภทอ่ืน เช่น FTP (File Transfer Protocol) ก็ได้ 
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  9. โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีทั้งโทรไปยังผู้รับที่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกัน ซึ่งจะคุยกัน
โดยตรงเลย หรือโทรไปเข้าเคร่ืองโทรศัพท์ธรรมดา ซึ่งจะต้องผ่านระบบแปลงสัญญาณ (Gateway) 
ของผู้ให้บริการโทรศัพท์แต่ละรายก่อน 
  10. เล่นเกมออนไลน์ เกมที่เล่นออนไลน์น้ีมีหลายแบบ เช่น เล่นเกมออนไลน์บนเว็บคน
เดียวโดยไม่ต้องมีผู้ร่วมเล่น, เล่นเกมออนไลน์บนเว็บแบบ 2 คน หรือเป็นเกมที่ต้องมีผู้ออนไลน์อ่ืนๆ 
มาร่วมเล่นด้วย และเล่นเกมออนไลน์แบบที่ต้องลงโปรแกรมของเกมน้ันเพ่ิมต่างหาก เช่น AUDITION, 
RISHMAN เป็นต้น 
  11. ตกแต่งภาพหรือจัดการเอกสารด้วยโปรแกรมบนเว็บ เช่น โปรแกรม Photoshop 
Express, Premier Express ของ Adobe หรือ Microsoft Office Live Workspace ของ
ไมโครซอฟท์ เป็นต้น ซึ่งใช้งานได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาติดต้ังเพ่ิม 
  12. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบนเว็บบอร์ด เป็นการเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือสอบถามปัญหาในเร่ืองต่างๆ กัน ปัจจุบันเกือบทุกเว็บไซต์จะมีบริการนี้อยู่ด้วย แต่ที่ผู้ใช้นิยมเข้า
ไปเย่ียมชมกันมากก็เช่นที่ pantip.com 
  13. ซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีทั้งสินค้ามือใหม่และมือสอง มีทั้งแบบลงกระทู้ประกาศซื้อ
ขายสินค้าและร้านที่เปิดเป็นเว็บขายสินค้าโดยเฉพาะซึ่งบางร้านอาจมีหรือไม่มีหน้าร้านอยู่จริงก็ได้ 
  14. พิมพ์ข้อความเพ่ือคุยกัน (Chat) ผ่านเซิร์ฟเวอร์กลาง เช่น ที่ใช้ในโปรแกรม Pirch 
หรือ iRC 
  15. ห้องสนทนา (Chat Room) บนเว็บไซต์จะมีบริการห้องสนทนาบนเว็บให้ไปพูดคุย
กันได้ เช่น sanook.com, narak.com เป็นต้น 
  16. ส่ง SMS (Short Message Service) บางเว็บหรือบางโปรแกรม IM จะสามารถ
รับส่ง Short Message กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วย (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละค่าย) 
  17. เขียน Blog สื่อสารกับเพ่ือนผ่านเว็บประเภท Social Network เช่น hi5, 
Facebook, Twitter 
  แต่ละบริการก็มักจะต้องมีเคร่ืองที่เป็นเซิร์ฟเวอร์สําหรับให้บริการน้ันๆ อยู่ตาม         
ที่ต่างๆ ในโลก ซึ่งคุณจะต้องไปสืบเสาะหาช่ือเคร่ืองมาให้ได้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้าง แล้วนํามาอ้างอิงใส่ใน
โปรแกรมให้ถูกต้องก็จะใช้บริการน้ันๆ ได้ หรืออาจหาตามลิงค์จากข้อมูลบนเว็บเพจต่างๆ หรือถ้าเป็น
การติดต่อกับคนอ่ืนๆ คุณก็ต้องรู้ช่ือหรือหมายเลขอ้างอิงที่ถูกต้องของเขา เช่น IP address, ที่อยู่
อีเมล์ (E-mail address) หรือหมายเลข ICQ เป็นต้น 
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) 
 
 1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) 
  สมเกียรติ  ผโลประการ (2553) ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ว่า อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet หรือ Broad Band Internet) บรอดแบรนด์ คือ เทคโนโลยีการ
รับ-ส่งข้อมูลที่เร็วข้ึน โดยใช้เทคนิค Wide Band ซึ่งเมื่อมี Bandwidth มาก ก็จะสามารถส่งข้อมูล      
ผ่านออกไปในปริมาณที่มากข้ึน 
  ในอดีตน้ัน การรับ-ส่งข้อมูล ใช้ระบบ Base Band ที่มีช่องความถี่แคบๆ เพียง 4 
กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการรับ-ส่งข้อมูลของโมเด็มธรรมดาเพียง 56 kbps เท่าน้ัน สําหรับ 
Broad Band ในปัจจุบัน ใช้ความถี่ได้กว้างมากในช่วง 25.875 ถึง 1,099.6875 กิโลเฮิรตซ์ 
  อัมรินทร์  เพ็ชรกุล (2556, หน้า 195) ได้กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ว่า 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) เป็นบริการที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมาก              
ในปัจจุบัน และได้เข้ามาแทนที่การเช่ือมต่ออินเทอร์ เน็ตในรูปแบบเดิมอย่างการ Dial-up              
ผ่านโมเด็ม ซึ่งบริการหน่ึงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ ADSL ที่สามารถเช่ือมต่อ
ผ่านทางสายโทรศัพท์ได้ทันที พร้อมความเร็วที่ได้ก็เร็วกว่าที่ใช้บนโมเด็ม 56K อยู่หลายเท่าตัว 
 2. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  2.1 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
   สมเกียรติ  ผโลประการ (2553) ได้กล่าวถึง ADSL ไว้ว่า ระบบ ADSL 
(Asymmetric Digital Service Line) ADSL เป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่สามารถรับและส่งข้อมูล
ด้วยความเร็วสูง การรับข้อมูล (Downstream) จะมีความเร็วได้สูงถึง 8 เมกะบิตต่อวินาที (8 Mbps) 
และการส่งข้อมูล (Upstream) มีความเร็วสูงสุดที่ 1 Mbps แต่การให้บริการในปัจจุบันอาจจะ           
มีความเร็วด้านการส่งข้อมูลได้สูงสุด 512 kbps 
   ข้อดีของ ADSL 
   1. มีความเร็วสูงกว่าระบบเดิมที่ใช้โมเด็มมาก ทําให้ดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะที่มีรูปภาพมากๆ หรือมีภาพ Video Clip ทําให้โหลดได้เร็วและภาพไม่
กระตุก 
   2. สามารถติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยไม่ต้องหมุนโทรศัพท์และสามารถใช้
งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง (Always On) 
   3. บริการ ADSL สามารถรับข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงกว่าด้านการส่งข้อมูล 
เพราะได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้มักจะเรียกดูข้อมูล ภาพ และเสียง 
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ส่วนการส่งข้อมูล เช่น การส่งอีเมล์ การ Update ข้อมูล การ Edit ข้อมูลในเว็บไซต์น้ัน จะมีความเร็ว
ตํ่ากว่า และอาจจะสูงสุดที่ 512 kbps แต่ก็นับว่ามากพอ 
   4. เมื่อติดต้ังระบบ ADSL แล้ว จะสามารถใช้งานโทรศัพท์หรือโทรสารได้
ตามปกติพร้อมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนคู่สายหรือที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน 
   5. ผู้ใช้งานระบบ ADSL จะต้องเสียค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่าย เช่น       
ในปัจจุบันที่ความเร็ว 4 Mbps ค่าบริการรายเดือนของ True เดือนละ 590 บาท 
   สําหรับ ADSL2+ เป็นระบบที่พัฒนาต่อมาจาก ADSL เมื่อปี ค.ศ. 2003            
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับระบบเก่าได้ โดยระบบ ADSL2+ จะมีความเร็วสูงถึง 24 เมกะบิตต่อวินาที 
หรือเร็วกว่า ADSL ถึง 3 เท่าในระยะทาง 1 กิโลเมตร สําหรับการใช้งานแบบ Downstream หรือ 
Download และถ้าระยะทางเพ่ิมมากขึ้น ความเร็วก็จะลดตํ่าลงเรื่อยๆ จนใกล้กับระบบ ADSL   
สําหรับการใช้งาน ADSL2+ แบบ Upstream หรือ Upload น้ัน ความเร็วสูงสุดได้ 1 เมกะบิต           
ต่อวินาที เท่ากับระบบ ADSL 
   เกียรติประถม  สินรุ่งเรืองกุล (2553 หน้า 14) ได้กล่าวถึง ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line) ไว้ว่า ช่ือเต็มของ ADSL คือ Asymmetric Digital Subscriber Line 
หมายถึง เทคโนโลยีรับส่งข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (หรือบนระบบแลน) ผ่านทาง
สายโทรศัพท์ความเร็วสูง 
   เมื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL เข้ามาแทนท่ีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต     
ผ่านทางโมเด็ม 56K พบว่า เทคโนโลยี ADSL ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีความเร็วใน
การดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว (เช่น สูงสุดถึง 8 เมกะบิตต่อวินาที) ซึ่งเร็วกว่าอินเทอร์เน็ต
ที่เช่ือมต่อด้วยโมเด็มรุ่นเก่า 56K (แบบแอนะล็อก) อยู่ประมาณ 140 เท่าเลยทีเดียว จุดเด่นของ 
ADSL คือ มีการแยกช่องสัญญาณระหว่างสัญญาณโทรศัพท์กับระบบ ADSL ออกจากกัน เราจึง
สามารถใช้สายโทรศัพท์ไปพร้อมๆ กับเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกันได้ แต่ถ้าท่องอินเทอร์เน็ต
ผ่านโมเด็ม 56K (ย้อนไปประมาณ พ.ศ. 2540-2544) หรือระบบ ISDN จะไม่สามารถยกหูโทรศัพท์ได้ 
เพราะไม่ได้แยกช่องสัญญาณออกจากกัน จึงทําให้อินเทอร์เน็ตหลุด นอกจากน้ัน ยังไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการหมุนโมเด็ม เน่ืองจากมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาน่ันเอง 
   ความสะดวกสบายจากการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 
   1. สามารถพูดคุยโทรศัพท์ไปพร้อมๆ กับท่องอินเทอร์เน็ตด้วยสายโทรศัพท์เส้น
เดียวกันและไม่มีปัญหาเรื่องสายโทรศัพท์ไม่ว่าง 
   2. เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการใช้
อินเทอร์เน็ต เช่น ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว ชมคลิปวิดีโอที่ได้อารมณ์เหมือนชมรายการสด 
และช่วยให้รวดเร็วในการเปิดหน้าจอเว็บเพจที่มีความเป็นกราฟิกสูงได้อย่างไม่หน่วงช้าเหมือนในอดีต 
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   3. เป็นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตค้างไว้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายเรื่อง 
airtime และไม่เสียค่าหมุนโทรศัพท์ เน่ืองจากระบบ ADSL เป็นการเสียค่าใช้จ่ายคร้ังแรกครั้งเดียว 
   4. ไม่ต้อง login และ/หรือ log on/log off เหมือนเช่นการท่องอินเทอร์เน็ต
ระบบเก่า กล่าวคือ เพียงแต่นําหัวเสียบอินเทอร์เน็ตเข้าที่ ช่องเช่ือมต่อที่ เครื่องคอมพิวเตอร์                
ก็เท่ากับว่าเคร่ืองอยู่ในสถานะออนไลน์ทันที 
   5. สายสัญญาณ ADSL มีความเป็นอิสระ ไม่มีการแชร์ใช้งานกับใครจึงมี          
ความน่าเช่ือถือและมีความปลอดภัยสูง 
   การทํางานของ ADSL มีหลักการพอสังเขปง่ายๆ ดังน้ี 
   สายโทรศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้ทํามาจากโลหะทองแดง ทําให้มี Bandwidth สูง          
ให้สามารถแบ่งย่านความถี่น้ีออกเป็นส่วนๆ เพ่ือใช้งานแบบ FDM (Frequency Division Multiplex) 
ได้ กล่าวคือ เป็นเทคนิคการแบ่งช่องสัญญาณออกเป็นหลายช่อง ในแต่ละช่องสัญญาณน้ันมีความถี่
แตกต่างกันไป จึงทําให้เกิดมี Bandwidth ที่ย่านความถี่ต่างๆ ดังน้ี 
   1. ย่านความถี่ขนาดไม่ เกิน 4 กิโลเฮิรตซ์ ถูกนํามาใช้ในเรื่องที่ เ ก่ียวกับ
สัญญาณเสียง (Voice) กับสัญญาณ FAX 
   2. ย่านความถี่ที่สูงกว่าในข้อ 1 ถูกสํารองสําหรับใช้รับส่งข้อมูลเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
มีอ ยู่ ด้วยกันหลายย่านความถี่  เ ช่น  ช่องสัญญาณสําหรับใ ช้ดาวน์โหลดข้อมูล  ตรงนี้ เอง                   
ที่ผู้ท่องอินเทอร์เน็ตต้องการเป็นที่สุด เนื่องจากอดีตที่ผ่านมานั้น เมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
ใดๆ จะเสียเวลารอคอยนานนับช่ัวโมง (แม้แต่คร่ึงคืนก็เคยมีมาแล้ว) และอัปโหลดข้อมูล เป็นต้น 
   คุณอาจสงสัยว่า การจะขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL น้ันจะต้องทํา
อย่างไร ทางออกที่สะดวกท่ีสุด ให้ปรึกษาผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่คุณใช้บริการอยู่ (เรียกว่า 
Provider หรือ Internet Provider) เช่น TRUE และ TOT เป็นต้น ถ้าตอบตกลงต้องการใช้บริการ 
ทางผู้ให้บริการจะมาติดต้ังให้คุณที่บ้าน อุปกรณ์หลักที่มีมาติดต้ังในบ้านของคุณ คือโมเด็มที่เป็นระบบ 
ADSL (เรียก ADSL Modem) ที่เสียบเข้ากับอุปกรณ์ Splitter (หรือ Filter) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
เต้าเสียบสายโทรศัพท์บ้าน ที่อุปกรณ์ดังกล่าวมีช่องสัญญาณอยู่ด้วยกัน 2 ช่อง ช่องแรกใช้เสียบสาย
โมเด็ม และช่องที่เหลือใช้เสียบสายโทรศัพท์พ้ืนฐานที่คุณมีอยู่แล้วที่บ้าน จากการมีช่องสัญญาณ 2 
ช่องดังกล่าวน้ีเอง จึงทําให้เราสามารถท่องอินเทอร์เน็ตไปพร้อมๆ กับรับสาย/โทรออกโทรศัพท์ได้โดย
ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่หลุด ก็เพราะมีการแยกช่องสัญญาณไว้ 2 ช่องน่ันเอง และอุปกรณ์อ่ืนที่ต้อง
มีอีก คือ การ์ดเน็ตเวิร์ก (ผู้ให้บริการเป็นผู้บริการให้แก่คุณเอง) 
   อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL อาจมีข้อจํากัดในบางกรณี เช่น 
ความล่าช้าในการเปิดหน้าเว็บเพจของเว็บไซต์ที่คุณเปิดเย่ียมชมเป็นประจํา ในบางเวลารู้สึก       
เช่ืองช้ามาก บ้างก็ใช้เวลาดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตนานมาก เหตุเป็นเพราะปัญหาสัญญาณ    
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ที่อาจเกิดจากมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันเป็นจํานวนมากในเวลานั้นๆ นอกจากน้ัน อาจมีปัญหา     
มาจากโมเด็ม ADSL ที่คุณใช้มีประสิทธิภาพ/คุณภาพไม่ดีพอก็ได้ หรือเกิดจากการรบกวน           
จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนที่อยู่ในบริเวณน้ัน เป็นต้น 

 
 
ภาพท่ี  2.9  ผังการทํางานเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ADSL (เกียรติ
ประถม  สินรุ่งเรืองกุล, 2553 หน้า 16) 
 
  2.2 VDSL (Very-High Rate Asymmetric Digital Subscriber Line) 
   ~D~o~N~u~T~ (2551) ได้กล่าวถึง เทคโนโลยี VDSL ไว้ว่า VDSL ย่อมาจาก 
Very High Speed Digital Subscriber Line หรืออาจจะเรียกว่า Very High Bit Rate Digital 
Subscriber Line แต่ความหมายเดียวกัน เป็นเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลผ่านสายแบบดิจิตอลท่ีมี
ความเร็วสูงที่สุดในกลุ่ม DSL คือ สามารถทําความเร็วได้มากถึงกว่า 50 เม็กกะบิตต่อวินาที ในทาง
ทฤษฎีโดยพ้ืนที่ให้บริการห่างจากตู้ชุมสายไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร จึงจะสามารถทําความเร็วได้สูงสุด 
หากระยะห่างออกไป ความเร็วในการรับส่งข้อมูลจะแปรผันลดลงตามระยะทางดังกล่าว 
   เทคโนโลยี VDSL เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการนําไปใช้งาน
สําหรับอาคารประเภท MxU ซึ่งอาคารประเภท MxU แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   1. MTU (Multi-Tenant Units) คือ อาคารท่ีประกอบไปด้วยสํานักงานหรือ
องค์กรต่าง ๆ รวมกันอยู่อย่างหลากหลาย หรือเรียกง่ายๆ คือ เป็นอาคารที่เปิดให้องค์กรต่างๆ เช่า
พ้ืนที่ในการใช้เป็นสํานักงาน 
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   2. MDU (Multi-Dwelling Units) เป็นประเภทอาคารบ้านพักที่ไม่ใช่สํานักงาน 
เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ทหรือบ้านพักตากอากาศ ก็จัดอยู่ในประเภท MDU เช่นกัน 
   ในปัจจุบันอาคารประเภท MxU น้ันมีอยู่แพร่หลาย ฉะน้ันการแข่งขันในตลาดจึง
มีสูง  สิ่งที่จะนํามาเป็นข้อได้เปรียบและทําให้ MxU Building ใดๆ เหนือกว่าอาคารของคู่แข่ง และ
ดึงดูดลูกค้าหรือองค์กรให้เข้ามาใช้บริหาร นอกจากจะเป็นเร่ืองของสถานที่ต้ัง, ราคา, สิ่งแวดล้อม, สิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ 
   2.2.1  จุดเด่นของ VDSL  
     1. อัตราการรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดถึง 15 Mbps 
     2. รองรับระยะทางได้สูงสุดถึง 1.5 km 
     3. สนับสนุน IEEE 802.1x (Authentication) ความปลอดภัยในการ
เข้าถึงระบบ 
     4. สนับสนุนการจัดเก็บเงิน และระบบ Property management 
system (PMS) สามารถออกบิลเรียกเก็บค่าใช้บริการ สนับสนุน IEEE 802.1p และ IEEE 802.1q ใน
การให้บริการ QQS (Quality of Service) เป็นการจัดการ ลําดับความสําคัญของงานและลําดับ
ความสําคัญของผู้ใช้บริการ 
     5. สนับสนุน IGMP snooping ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ Entertainment 
on demand (EOD) 
     6. สนับสนุน VLAN เพ่ิมประสิทธ์ิภาพและความปลอดภัยของระบบ 
   2.2.2 การวางระบบ VDSL 
     เทคโนโลยี VDSL จะแตกต่างกับเทคโนโลยี xDSL แบบอ่ืนตรงที่สามารถ
รับ-ส่งข้อมูลได้ในอัตราสูงกว่ามากได้ โดยสูงกว่าอัตราเร็วสูงสุดของ ASDL ที่ทําได้ในปัจจุบัน แต่มี
ระยะทางของการให้บริการเพียง 4,500 ฟุต (1.5 กิโลเมตร) เท่าน้ัน ซึ่งถ้าเป็นการเดินสายภายใน
อาคารบางแห่ง อาจจะเกินระยะทางการให้บริการได้ และที่แย่ไปกว่าน้ันคือย่ิงสายมีความยาวมากขึ้น
ก็จะมีความเร็วตกลงจากเดิมอีกด้วย ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่ พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการรับ-ส่งข้อมูลภายในอาคารสํานักงาน หรือที่พักอาศัย แนวทางการแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับระยะทางน้ันสามารถแก้ปัญหาได้โดยผู้ให้บริการสามารถเลือกที่จะติดต้ัง Fiber Optic 
ไปยังผู้ใช้โดยตรง ซึ่งจะต้องลงทุนสูง แต่เนื่องจากเทคโนโลยี VDSL นั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้งาน
กับสายโทรศัพท์ธรรมดา ถือเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึงของเทคโนโลยี VDSL ระยะทางในการ
ให้บริการจึงไม่น่าจะเป็นปัญหา และจะเห็นได้ว่าอาคารประเภท MxU ทุกแห่ง จะต้องมีการเดิน
สายโทรศัพท์ภายในอาคารไปตามห้องต่างๆ อยู่แล้ว ฉะน้ัน เมื่อต้องการเพ่ิมระบบอินเทอร์เน็ตให้กับ
ห้องต่างๆ ในภายในอาคารแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องทําการเดินสาย Fiber Optic เพ่ิมเติม เพราะด้วย
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คุณสมบัติการให้บริการสามารถนําเทคโนโลยี VDSL เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบสายโทรศัพท์เดิมได้
เลย หลักการทํางานคือ สามารถเดิน Fiber Optic ไปยังช้ันล่างสุดของอาคารซึ่งจะติดต้ัง OUN 
(Optical Network Unit ตู้สีเขียวที่อยู่ริมถนนหรืออยู่ด้านล่างของอาคาร) และโมเด็ม VDSL เอาไว้
ด้วยกัน หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการ Broadband ที่มีอัตราเร็วสูงก็เพียงแต่ต่อโมเด็ม VDSL เข้ากับ
คู่สายทองแดงที่เดินมาจากช้ันล่างของอาคารเท่าน้ัน การใช้โมเด็ม VDSL สําหรับรับ-ส่งข้อมูลผ่านสาย
ทองแดง จะช่วยให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ การต่อใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ
การใช้งานโทรศัพท์จะส่งผา่นคู่สายเพียงคู่เดียวเท่าน้ัน เทคโนโลยีการเดินสาย Fiber จากชุมสายมายัง
ตู้ OUN ถูกเรียกว่า Fiber To The Curb (FTTC) หรือ Fiber To The Neighborhood (FTTN) 
หรือ Fiber To The Basement (FTTB) (โดยถ้าหากนํามาเทียบกับเทคโนโลยีในตระกูลเดียวกันและ
ใช้กันมาก่อนหน้าเทคโนโลยี VDSL อย่างเทคโนโลยี ADSL แล้วน้ันจะมีความเร็วเร็วกว่าถึงประมาณ 
10 เท่า และมากกว่า 30 เท่า หากเทียบกับเทคโนโลยี HDSL) 
     การท่ีจะเช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยีแบบ Ethernet over VDSL น้ัน จําเป็น
จะต้องมีอุปกรณ์ประเภท VDSL ด้วย วิธีการเช่ือมต่อสามารถทําได้ 2 แบบคือ การเช่ือมต่อ         
แบบ Point-to-Point และการเช่ือมต่อแบบ Point-to-Multi Point 
     1. การเช่ือมต่อแบบ Point-to-Point น้ันจําเป็นจะต้องมี VDSL 
Converter ที่เป็นตัว (Master) และ VDSL Converter ที่เป็นตัว (Slave) ซึ่ง VDSL Converter 
(Master) จะมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณแบบ Ethernet ที่ใช้กับสาย UTP และ STP ให้เป็น
สัญญาณแบบ VDSL เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลบนสายโทรศัพท์ได้ และ VDSL Converter (Slave) จะ
ทําการแปลงสัญญาณ VDSL ที่ส่งมากับสายโทรศัพท์มาเป็นสัญญาณแบบ Ethernet กลับอีกครั้งหน่ึง 
เพ่ือให้สามารถนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายอ่ืนๆ มาเช่ือมต่อกับ VDSL Converter ได้
ทันที และนอกจากน้ันบนสายโทรศัพท์เส้นเดียวกันยังจะสามารถโทรศัพท์ได้พร้อมกันอีกด้วย 
     2. การเช่ือมต่อแบบ Point-to-Multi Point  นั้นจะใช้สําหรับในกรณีที่มี
การเช่ือมต่อระยะทางไกลๆ จะต้องนําอุปกรณ์ VDSL Switch มาใช้ โดยอุปกรณ์ VDSL Switch นั้น
จะทํางานร่วมกับอุปกรณ์ VDSL Converter (Slave) ส่วนอุปกรณ์ VDSL Switch นั้นก็จะมีให้เลือก 
8 Port กบั 12 Port 
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ภาพที่ 2.10 เช่ือมต่อด้วยเทคโนโลยีแบบ Ethernet over VDSL (~D~o~N~u~T~, 2551) 
 
   2.2.3 การติดต้ังอุปกรณ์ VDSL 
     การติดต้ังระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี VDSL มีรายการอุปกรณ์ที่ต้อง
ติดต้ังคือ 
     1. Vantage Service Gateway 
     2. Dimension Ethernet Switch 
     3. Vision VDSL Switch 
     4. Prestige CPE 
     5. Billing Software (Optional) 
 

 
 
ภาพที่ 2.11 อุปกรณ์ในการติดต้ังระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี VDSL (~D~o~N~u~T~, 2551) 
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     การติดต้ังระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี VDSL แบ่งเป็นการติดต้ังเป็น 2 
ส่วนด้วยกัน คือ การติดต้ังที่ห้องควบคุม (Control Room) และการติดต้ังที่ปลายทาง (ห้องผู้ใช้งาน) 
     1. การติดต้ังที่ห้องควบคุม (Control Room) สิ่งที่ต้องติดต้ังที่
ห้องควบคุม คือ Vantage Service Gateway, Dimension Ethernet Switch, Vision VDSL 
Switch และ Billing Server ซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันตามเครือข่าย การติดต้ังระบบเครือข่าย              
ด้วยเทคโนโลยี DSL เราจะทําการติดต้ังอุปกรณ์ VDSL Switch เข้ารับระบบสายโทรศัพท์ของอาคาร 
โดยปกติระบบสายโทรศัพท์ภายในอาคารจะถูกติดต้ังโดยมีระบบ PBX ซึ่งรับเลขหมายมาจาก
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ (CO Line) โดยผ่านตู้พักสาย MDF ซึ่งมีหน้าที่ในการเช่ือมต่อสัญญาณโทรศัพท์
จาก PBX สู่ห้องพักต่างๆ โดยการติดต้ัง VDSL Switch จะเช่ือมต่อเข้าคู่สายที่ต้องการใช้งานจากตู้ 
MDF โดยจะไม่ต้องรื้อระบบโทรศัพท์เดิมให้ยุ่งยากเลย 
     2. การติดต้ังที่ปลายทางสาย (ห้องผู้ใช้บริการ) อุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ติดต้ังที่ห้องผู้ใช้บริการคือ อุปกรณ์ VDSL Modem โดยอุปกรณ์ VDSL Modem มีลักษณะเป็น 
External Modem คือสามารถต่อสายโทรศัพท์ได้ ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถใช้สายศัพท์ได้
ในขณะใช้บริการ VDSL หลังจากการติดต้ังอุปกรณ์ VDSL modem ที่ห้องผู้ใช้บริการโดยการ
เช่ือมต่อเข้ากับระบบห้องควบคุม สามารถเช่ือมต่อเข้ากับพอร์ต RJ11 ของอุปกรณ์ VDSL modem 
และผู้ใช้งานจะต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต สาย LAN (RJ-45) และทําการติดต้ังค่าเก่ียวกับระบบ
เครือข่ายที่จําเป็นเท่าน้ีลูกค้าก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกับการใช้โทรศัพท์ 
   2.2.4 มาตรฐานและการใช้งานในปัจจุบัน 
     การกําหนดมาตรฐานสําหรับเทคโนโลยี VDSL ของคณะกรรมการ
มาตรฐานของยุโรป (ETSI) และของอเมริกา (ANSI T1.413) กําลังดําเนินการพัฒนาอยู่ ปัจจุบัน    
อยู่ในขั้นดําเนินการกําหนดความต้องการสําหรับโมเด็ม VDSL เช่น ระยะทางไกลท่ีสามารถส่งได้ 
อัตราเร็วข้อมูล และสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน ขั้นตอนถัดไปก็จะหาข้อกําหนดของ line coding และ
รายละเอียดทางเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือให้โมเด็ม VDSL มีประสิทธิภาพในการทํางานตามความต้องการต่าง 
ๆ ตามที่ได้ ผู้ให้บริการโมเด็มส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้มาตรฐานถูกกําหนดเสียก่อน แต่กลับพัฒนาชิป 
VDSL ขนานไปกับการพัฒนามาตรฐานที่กําลังดําเนินการอยู่เมื่อมาตรฐานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการก็
จะปรับโมเด็มให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตามมาภายหลัง มีผู้ให้บริการบางรายกําลังวางแผนและ
กําลังทดสอบการใช้งาน VDSL ตัวอย่างเช่น ในการติดต้ังระบบ Dec Duck Informative System 
และปัจจุบันกําลังทดสอบ VDSL ของ Orckit อยู่เครือข่ายของเกาหลีนี้จะให้บริการ VOD (Video On 
Demand) ดิจิตอล CATV และโทรศัพท์ โดยการใช้เครือข่าย ATM ผู้ให้บริการจะใช้ VDSL ที่มี
อินเตอร์เฟส aTM เพ่ือเช่ือมต่อระหว่าง CANS (Centralised Access Node System) กับผู้ใช้ผ่าน
สายทองแดงด้วยอัตราบิต 25 Mb/s 
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     โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหลายโครงการในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มที่
จะนําเทคโนโลยี VDSL เข้ามาใช้ Singapore one ได้ประกาศแล้ว่า จะใช้ ASDL ในการสร้าง 
Intelligent Island และ ASDL จะถูกนํามาใช้สําหรับการขยายเครือข่ายเมื่อ Fiber ได้ถูกนํามาใช้เข้า
ไปใกล้ผู้ใช้ปลายทางมากขึ้น โครงการ Opportunity/Teluk Naga ของอินโดนีเชีย และ 
Multimedia Super Corridor ของมาเลเซีย มีความคิดที่จะนํา VDSL เข้ามาใช้งานเช่นกัน 
นอกจากน้ีบริการอินเทอร์เน็ตแอกทีฟมัลติมีเดียของฮ่องกง ซึ่งจะเปิดบริการในปีถัดไป จะเปิดบริการ
ใช้อินเทอร์เน็ตให้บริการทางการเงิน อีเมล์ไดเร็กทอรี่ บริการช็อปป้ิงและวารสารออนไลน์ บริการ
อบรมทางการศึกษาและบริการข้อมูลด้านอ่ืนๆ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ขณะน้ียังมีโมเด็ม VDSL อยู่
น้อยมาที่ขายอยู่ในท้องตลาด ซึ่งบอกความจริงที่ว่ายังมีการทดสอบใช้งาน VDSL น้อยมากทั่วโลก 
โมเด็มส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ชิปของ Lucent Technology ซึ่งไม่สนับสนุนมาตรฐาน ESTI VDSL 
performance ที่กําลังพัฒนาขึ้น โมเด็ม VDSL (ที่มอดูเลตแบบ QAM) ของทาง Orckit ที่มีช่ือว่า 
ORspreed จะใช้ชิปและช้ินส่วนประกอบที่ทาง Orckitry พัฒนาข้ึนเอง ด้านการตลาด ช่วงกว่าปีที่
ผ่านมาโมเด็ม OR speed ได้ถูกทดสอบแล้ให้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์หลายๆ ราย
ซึ่งประกอบด้วย Deutshe Telekom Tclia และ Bell Canada หลายปริษัทประกอบด้วย Orckit 
และ Harris Semiconductor กําลังพัฒนาชิป VDSL ซึ่งคาดว่าจะมีให้ใช้ในปี 1998 ประเด็นสําคัญ
ต้องพิจารณา เน่ืองจาก VDSL ถูกติดต้ังใช้งาน 
   2.2.5 การประยุกต์ใช้งานและประโยชน์ของ VDSL 
     นอกจากการออกแบบมาใช้งานสําหรับผู้ ใ ช้งานทั่ วไปแล้ว  VDSL            
ยังสามารถกําหนดให้เหมาะกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางได้อีกด้วย แม้แต่ผู้ใช้
ในระดับองค์กรก็ยังสามารถนํามาใช้งานได้ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือการแพทย์ เป็นต้น ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ได้แก่ Application ที่
ต้องการส่งข้อมูลความเร็วสูง, การทํา Video teleconferencing, teleconsulting, VOD (Video 
On Demand), การประชุมผ่านจอภาพท่ีมีคุณภาพสูง, การส่งภาพทางการแพทย์ หรือการเรียน   
การสอนทางไกล เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะมีเครือข่ายความเร็วสูงเพียงใด การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า    
ก็เป็นสิ่งสําคัญ ยกตัวอย่างฮาร์ดดิสก์เมื่อก่อนมีความจุอยู่ในหลักเมกะไบต์ เมื่อเพ่ิมความจุขึ้นมาใน
ระดับกิกกะไบต์ใหม่ๆ เน้ือที่มีอยู่อย่างเกินพอที่จะใช้งาน แต่ในปัจจุบันลง OS ก็แทบจะเต็มแล้ว 
ฮาร์ดดิสก์ใหญ่กว่าอย่าง 120 กิกกะไบต์ สําหรับผู้ใช้งานบางประเภทอาจจะมากพอ แต่สุดกลับ
กลายเป็นว่าเอาไว้เก็บไฟล์ขยะท่ีสุดท้ายฮาร์ดดิสก์ก็ยังคงเต็มเช่นเดิม Bandwidth ที่มีก็เช่นเดียวกัน
หากเปิดกว้างให้ใช้งาน แล้วผู้ใช้ใช้อย่างไม่รู้คุณค่า โหลดไฟล์เรียกว่าขยะ หรือก็อปป้ีข้อมูลที่ไม่เป็น
ประโยชน์ รวมท้ังไม่มีการป้องกันไวรัสหรือเวิร์มได้ดีพอสุดท้ายแล้ว Bandwidth ที่มีมากขนาดนี้ก็คง
ไม่พอเช่นกัน 
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   2.2.6 ข้อดีของ VDSL 
     1. รองรับการใช้งานระบบ Internet ความเร็วสูง โดยสามารถรองรับ
ความเร็วได้สูงสุดถึง 10 Mbps Full-Duplex Ethernet รองรับระยะทางในการใช้งานได้สูงสุดถึง 1.2 
กิโลเมตร 
     2. สามารถใช้งานได้กับสายโทรศัพท์ต้ังแต่ Category 1, 2, 3 หรือ 5     
ทําให้ไม่จําเป็นต้องเดินสายเคเบิล UTP หรือ Fiber ใหม่เลย 
     3. สัญญาณรบกวนต่างๆ (Noise) มีผลกับการใช้งานน้อยมาก                   
มีความสามารถในการทํา Traffic Shaping ทั้งการรับ-ส่งข้อมูลแบบ Upstream และ Downstream 
     4. ติดต้ังและใช้งานได้โดยง่าย 
     5. สามารถใช้ระบบ Internet ความเร็วสูงได้โดยไม่มีผลกระทบกับระบบ
โทรศัพท์เดิม 
   2.2.7 ความแตกต่างของ ADSL กับ VDSL 
     VDSL ย่อมาจาก Very high bit rate Digital Subscriber Line                 
เป็นเทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลผ่านสายแบบดิจิตอลท่ีมีความเร็วสูงที่สุดในตระกูล xDSL ด้วย
คุณสมบัติข้อดีที่เข้ากันได้กับสายโทรศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้งานอยู่ตามบ้านทั่วไป จึงทําให้ทางอัลไลด์      
เทเลซิน (Allied Telesyn) ผู้นําทางด้านเน็ตเวิร์คและ IP Solution ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์สําหรับใช้
งานในลักษณะ Ethernet Over VDSL ขึ้น เพ่ือนําไปใช้งานกับตึกสูง (MxU) ดังกล่าวน้ี ไม่ว่าจะเป็น
ตึกในลักษณะอาคารหรือสํานักงานให้เช่า (MTU หรือ Multi-Tenant Units) หรือใช้งานในอาคาร
แบบ MDU (Multi-Dwelling Units) อาทิเช่น คอนโด, หอพัก หรือโรงแรม เป็นต้น ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน 2 รุ่น คือ AT-MC601 และ AT-MC602 เป็นตัวเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านทาง
พอร์ต Ethernet เข้ากับสายโทรศัพท์ เพียงเท่าน้ีก็จะทําให้ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นเป็น 
10Mbps (Full Duplex / จากเดิมที่ Dial-Up Modem ทําได้อย่างเต็มที่ที่ 56Kbps เท่าน้ัน)  และ
รองรับระยะทางได้ 1.2 กิโลเมตร นอกจากน้ียังสามารถทํา Traffic Shapping ได้ทั้งการ Up-Stream 
และ Down-Stream และติดต้ังได้ง่าย และจะไม่มีผลกระทบกับระบบโทรศัพท์เดิมโดยสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Ethernet Over VDSL ได้ พร้อมทั้งยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้
เป็นปกติ 
     ส่วน ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line คือ 
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนเครือข่ายสายทองแดงหรือคู่สายโทรศัพท์ ADSL เป็น
เทคโนโลยีในตระกูล xDSL โดยมีลักษณะสําคัญคืออัตราการเร็วในการรับข้อมูล (Downstream) และ
อัตราการเร็วในการส่งข้อมูล (Upstream) ไม่เท่ากัน โดยมีอัตรารับข้อมูลสูงสุดที่ 8 Mbps. และอัตรา
การส่งข้อมูลสูงสุดที่ 1Mbps โดยระดับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับระยะทาง และ



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

39 

 

คุณภาพของคู่สายนั้นๆ เทคโนโลยี ADSL มีเทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งจะแบ่งย่านความถี่บน
คู่สายทองแดง ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงความถ่ีโทรศัพท์ (POTS) ช่วงความถ่ีของการส่งข้อมูล 
(Upstream) ช่วงความถี่ในการรับข้อมูล (Downstream) จึงทําให้สามารถส่งข้อมูลและใช้โทรศัพท์
ได้ในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยี ADSL พัฒนาให้ใช้ TCP/IP Protocol เป็นหลัก ซึ่งเป็น Protocol ที่ใช้
บนเครือข่าย Internet และพัฒนาบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี ATM ทําให้ ADSL สามารถรองรับ 
Application ในด้าน Multimedia ได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยี ADSL มีเทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ 
ซึ่งจะแบ่งย่านความที่บนคู่สายทองแดง ออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงความถี่โทรศัพท์ (POTS) ช่วงความถี่
ของการส่งข้อมูล (Upstream) ช่วงความถี่ในการรับข้อมูล (Downstream) จึงทําให้สามารถส่งข้อมูล 
และใช้โทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยี ADSL พัฒนาให้ใช้ TCP/IP Protocol เป็นหลัก ซึ่งเป็น 
Protocol ที่ใช้บนเครือข่าย Internet และพัฒนาบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี ATM ทําให้ ADSL 
สามารถรองรับ Application ในด้าน Multimedia ได้เป็นอย่างดี 
  2.3 Fiber Optic 
   เกยีรติประถม  สินรุ่งเรืองกุล (2553 หน้า 138) ได้กล่าวถึง Fiber Optic ไว้ว่า 
Fiber Optic อ่านว่า "ไฟเบอร์ออปติก" แปลว่า เส้นใยแก้วนําแสง หลายคนนิยมเรียกทับศัพท์         
ไฟเบอร์ออปติก เส้นใยแก้วนําแสงหรือไฟเบอร์ออปติกใช้เป็นวัตถุกลางของสัญญาณแสง ทํามาจาก
แก้วที่มีความบริสุทธ์ิสูงมาก เส้นใยแก้วนําแสงมีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็กประมาณเส้นผมของ
คนเรา เส้นใยแก้วนําแสงที่ดีนั้นจะต้องสามารถนําสัญญาณแสงจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดย
สูญเสียสัญญาณแสงน้อยมาก เส้นใยแก้วนําแสงพอจะแบ่งออกเป็นตามความสามารถของการนําแสง
ได้ 2 ชนิด คือ เส้นใยแก้วนําแสงชนิด Single Mode (SM) และ Multi Mode (MM)  
   ไอทีไกด์ (2556) ได้กล่าวถึง Fiber Optic ไว้ว่า Fiber Optic คือ สายสัญญาณ
ของระบบเครือข่ายอีกชนิดหน่ึงที่มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณได้ไกลๆ เป็นกิโลเมตร และ     
มีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับสายแลนทั่วๆ ไป (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7 
เป็นต้น) Fiber Optic เรียกเป็นภาษาไทยว่า "เส้นใยแก้วนําแสง" 
   2.3.1 คุณสมบัติของ Fiber Optic 
     1. Fiber Optic ภายในทําจากแก้วที่มีความบริสุทธ์ิสูงมาก 
     2. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเท่าเส้นผมของคนเรา 
     3. รับ-ส่งสัญญาณได้ระยะไกลมากเป็นกิโลเมตร 
     4. ต้องใช้ผู้ชํานาญและเคร่ืองมือเฉพาะในการเข้าหัวสัญญาณ 
     5. ราคาแพงหลายเท่า เมื่อเทียบกับสายแลนประเภท CAT5 
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   2.3.2 การนําไปใช้งานของ Fiber Optic 
     1. ตึกสูงๆ ที่ต้องการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย ทําเป็น Backbone (สาย
รับ-ส่งสัญญาณข้อมูลหลัก) 
     2. ระบบการรับ-ส่งสัญญาณภาพ วิดีโอ ตามพ้ืนที่ต่างๆ 
     3. การเช่ือมต่อสัญญาณระยะไกล 
  2.4 Leased Line 
   บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (2558 อ้างถึงใน คอม5ดาว, 2558) ได้กล่าวถึง 
Leased Line ไว้ว่า LEASED LINE เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสาร             
ด้วยเทคโนโลยีใยแก้วนําแสงรับ-ส่งสัญญาณ ภาพ เสียง และข้อมูล ระหว่างสถานที่ 2 แห่ง สามารถ
ติดต่อถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา และปลอดภัยจากการละเมิดข้อมูล และยังสามารถ
เลือกใช้ความเร็ว ในการรับ-ส่งได้ตามความต้องการและลักษณะการใช้งานต้ังแต่ความเร็ว 9.6 Kbps 
จนถึงความเร็ว 155 Mbps ตามมาตรฐานของ ITU โดยมีศูนย์ควบคุมการทํางานของโครงข่าย         
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NMS (Network Management System) 
   2.4.1 Leased Line ใช้งานตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ คือ 
     1. ธุรกิจขนาดเล็ก มีความต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย เพราะเป็นบริการ
แบบค่าใช้จ่ายคงที่ เหมาจ่าย 
     2. ธุรกิจประเภทการเงินการ ธนาคาร และธุรกิจที่ต้องการรับ-ส่งข้อมูล
เป็นปริมาณมาก ใช้ Leased Line ในการเช่ือมโยงโครงข่ายจากศูนย์ข้อมูลหลักไปยังสาขาย่อยต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นระบบ LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network) 
     3. การถ่ายทอดสดรายการ โทรทัศน์ เป็นการรับส่งสัญญาณ เสียง และ
ข้อมูลด้วยช่องสัญญาณที่มีความกว้าง (Bandwidth) ภายใต้โครงข่ายใยแก้วนําแสง ซึ่งคุณภาพ        
ในการรับส่งจะมีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง ไม่มีการ Delay 
     4. ธุรกิจประเภทผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ต ธุรกิจ e-Commerce สามารถ
รับส่งสัญญาณภาพ เสียงและข้อมูล ด้วยความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันถึง 30 User 
โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เพียงเลขหมายเดียว 
   2.4.2 ประสิทธิภาพของ Leased 
     1. ใช้เทคโนโลยีโครงข่ายใยแก้วนําแสง ทําให้มั่นใจในการรับ-ส่งสัญญาณ
ภาพ เสียง ข้อมูล ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา และปลอดภัย 
     2. ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ NMS (Network 
Management Service) ทําให้ตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องให้ผู้ใช้บริการได้ทั่วประเทศ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

41 

 

     3. กรณีเกิดเหตุขัดข้อง สามารถเปลี่ยนการรับ-ส่งข้อมูลไปยังเส้นทาง
สํารองได้อย่างรวดเร็วทําให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
     4. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ด้วย อัตราค่าบริการคงที่เท่ากันทุกเดือน 
  2.5 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโทรศัพท์มือถือ (3G/4G) 
   2.5.1 3G 
     สิทธิพร ไชยพงษ์ (2549) ได้กล่าวถึง 3G ไว้ว่า เทคโนโลยี 3G คือ 3G หรือ 
Third Generation เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคที่ 3 อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็น
อุปกรณ์ที่ผสมผสานการนําเสนอข้อมูล  และเทคโนโลยีในปัจจุ บันเข้า ด้วยกัน เ ช่น PDA, 
โทรศัพท์มือถือ, Walkman, กล้องถ่ายรูป และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนา
ต่อเน่ืองจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียง และการส่งข้อมูลในขั้นต้น       
ทั้งยังมีข้อจํากัดอยู่มาก การพัฒนาของ 3G ทําให้เกิดการใช้บริการมัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูล      
ในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงข้ึน 
     iPhoneSociety (2554) ได้กล่าวถึง 3G ไว้ว่า หากให้อธิบายอย่างง่ายๆ 
3G ก็เปรียบเสมือน “อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโทรศัพท์มือถือ” น่ันเอง นอกเหนือไปจากการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือเพ่ือการสนทนา หรือส่งข้อความแล้ว การติดต่อทางอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสังคม 
(Social Network) และใช้งานบริการต่างๆ ที่ปกติเคยมีแต่บนคอมพิวเตอร์ อย่างอีเมล และการแชท 
(Chat) ก็แพร่หลายมาต้ังแต่ยุค 2G จนกลายเป็นการใช้งานหลักบนโทรศัพท์มือถือในทุกวันน้ี          
ไปเสียแล้ว iPhone รุ่นแรก ถือกําเนิดขึ้นมาในปี 2007 ซึ่ง 3G ยังเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาก        
ในขณะนั้น แม้แต่สหรัฐฯเอง 3G ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนัก เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ยังไม่เร็วพอ กับราคา
รายเดือนที่สูงอยู่ ดังน้ัน กว่า iPhone จะเร่ิมรองรับ 3G ก็ปาไปรุ่นที่สองในปี 2008 หรือใน iPhone 
3G นั่นเอง เมืองไทยเองก็เพ่ิงจะได้ใช้ 3G จริงๆ จังๆ ในปีนี้ เมื่อ dtac และ AIS เริ่มให้บริการ 3G ใน
เขตเมืองใหญ่ อาทิ กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นต้น 
     วิวัฒนาการของ 3G 
     ยุค 1G เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูลาร์              
การรับส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอะนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมา
เป็นช่องเล็กๆ ด้วยวิธีการน้ีมีข้อจํากัดในเรื่องจํานวนช่องสัญญาณ และการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึง
ติดขัดเร่ืองการขยายจํานวนเลขหมาย และการขยายแถบความถี่ ประจวบกับระบบเคร่ืองรับส่ง
สัญญาณวิทยุกําหนดขนาดของเซล และความแรงของสัญญาณ เพ่ือให้เข้าถึงสถานีเบสได้ ตัวเคร่ือง
โทรศัพท์เซลลูลาร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กําลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอล 
และการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลา โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 1G จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่าน้ัน 
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     ยุค 2G เป็นยุคที่พัฒนาต่อมาโดยการเข้ารหัสสัญญาณเสียง โดยบีบอัด
สัญญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอลให้มีขนาดจํานวนข้อมูลน้อยลงเหลือเพียงประมาณ 9 กิโลบิตต่อวินาที 
ต่อช่องสัญญาณ การติดต่อจากสถานีลูกหรือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสถานีเบส ใช้วิธีการสองแบบ คือ 
TDMA คือการแบ่งช่องเวลาออกเป็นช่องเล็กๆ และแบ่งกันใช้ ทําให้ใช้ช่องสัญญาณความถี่วิทยุได้
เพ่ิมขึ้นจากเดิมอีกมาก กับอีกแบบหนึ่งเป็นการแบ่งการเข้าถึงตามการเข้ารหัส และการถอดรหัสโดย
ใส่แอดเดรสหมือน IP เราเรียกวิธีการน้ีว่า CDMA - Code Division Multiple Access ในยุค 2G จึง
เป็นการรับส่งสัญญาณโทรศพัท์แบบดิจิตอลหมดแล้ว 
     ยุค 2.5G การสื่อสารไร้สายยุค 2.5G ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก
เทคโนโลยีในระดับ 2G แต่มีประสิทธิภาพด้อยกว่ามาตรฐานการสื่อสารไร้สายยุค 3G โดยเทคโนโลยี
ยุค 2.5G สามารถให้บริการรับส่งข้อมูลแบบแพคเก็ตที่ความเร็วระดับ 20-40 Kbps ในทางปฏิบัติ
เทคโนโลยีจีพีอาร์เอสนับเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในระดับ 2.5G 
     ยุค 3G เป็นยุคแห่งอนาคตอันใกล้ โดยสร้างระบบใหม่ให้รองรับระบบเก่า
ได้ และเรียกว่า Universal Mobile Telecommunication Systems (UMTS) โดยมุ่งหวังว่า              
การเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สายสามารถกระทําได้ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น จากคอมพิวเตอร์     
จากเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน เป็นต้น ระบบยังคงใช้การเข้าช่องสัญญาณเป็นแบบ CDMA ซึ่งสามารถบรรจุ
ช่องสัญญาณเสียงได้มากกว่า แต่ใช้แบบแถบกว้าง (wideband) ในระบบน้ีจึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
WCDMA  
     นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มบริษัทบางบริษัทแยกการพัฒนาในรุ่น 3G เป็นแบบ 
CDMA เช่นกัน แต่เรียกว่า CDMA2000 กลุ่มบริษัทน้ีพัฒนารากฐานมาจาก IS95 ซึ่งใช้                   
ในสหรัฐอเมริกา และยังขยายรูปแบบเป็นการรับส่งในช่องสัญญาณที่ได้อัตราการรับส่งสูง (HDR-High 
Data Rate) การพัฒนาในยุคที่สามน้ียังต้องการความเกี่ยวโยงกับการใช้งานร่วมในเทคโนโลยีเก่าอีก
ด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงให้ใช้งานได้ทั้งแบบ 1G และ 2G โดยเรียกรูปแบบใหม่เพ่ือการ
ส่งเป็นแพ็กเก็ตว่า GPRS - General Packet Radio Service ซึ่งส่งด้วยอัตราความเร็วต้ังแต่ 9.06, 
13.4, 15.6 และ 21.4 กิโลบิตต่อวินาที โดยในการพัฒนาต่อจาก GPRS ให้เป็นระบบ 3G เรียกระบบ
ใหม่ว่า EDGE - (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) 
     เทคโนโลยีในยุคที่  3 เรื่องความเร็วในการรับ -ส่งข้อมูล  โดยเน้น           
การเช่ือมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทําให้สามารถใช้บริการ Multimedia ได้อย่างสมบูรณแ์บบ  
และมีประสิทธิภาพแบบมากย่ิงข้ึน เช่น การรับ-ส่ง File ขนาดใหญ่, การใช้บริการ Video 
Conference, Download เพลง, ดู TV ในลักษณะแบบ Streaming เป็นต้น 
     สําหรับประเทศไทย ปี 2549 น้ี เป็นปีที่จะพยายามเข้าสู่ยุค 3G แต่สําหรับ
ต่างประเทศโดย เฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้เลยยุค 3G มาแล้ว 
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     คําว่า 3G น้ันย่อมาจาก “3rd Generation” หรือยุคที่ 3 ของเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือหากย้อนเวลากลับไป เราจะพบว่าโทรศัพท์มือถือพ่ึงถือกําเนิดขึ้นราวปี 1973 (พ.ศ. 
2516) เท่าน้ัน และกว่าจะถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ก็อีก 6 ปีให้หลัง ในปี 1979 (พ.ศ. 2522)             
เมื่อ NTT Docomo ได้วางเครือข่าย “1G” ขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นการให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเชิงพานิชย์ครั้งแรกของโลก เครือข่าย 1G นั้น มีจุดอ่อนในเรื่องของระบบ
สัญญาณ ที่เป็นสัญญาณ Analog หลายคนอาจเคยได้ยินเร่ืองการ “จูนคลื่นสัญญาณ” และ              
“การดักฟังโทรศัพท์” สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นในยุคน้ีนั่นเอง กว่าสิบปีให้หลัง ในปี 1991 (พ.ศ. 2534) ระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์ Digital “GSM” ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันน้ี หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว่า “2G” ก็กําเนิด
ขึ้นในประเทศฟินแลนด์ และแพร่หลายไปทั่วโลก ระบบ Digital น้ันกําจัดจุดบกพร่องของระบบ 
Analog ทิ้งไป รวมถึงนําบริการใหม่ๆ มาสู่โทรศัพท์มือถือด้วย ไม่ว่าจะเป็นบริการส่งข้อความ (SMS) 
หรือการเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิบปีถัดมา NTT Docomo เจ้าเดิมได้ให้บริการ “3G” 
ขึ้นคร้ังแรกในโลกท่ีประเทศญี่ปุ่น ในปี 2001 (พ.ศ. 2544) โดยชูจุดขายเรื่องความเร็วในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตที่สูงถึง 384kbps เมื่อเทียบกับอินเทอร์เน็ตตามบ้านสมัยน้ัน ที่มีความเร็วเพียง 56kbps 
แล้ว ถือว่าเป็นความเร็วที่สูงกว่ามาก แต่เทคโนโลยี 3G กลับยังไม่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว เน่ืองมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดเครือข่ายที่สูงจนเกินไปในการวางระบบใหม่ ทําให้ทั่วโลกยังเลือกที่จะใช้งาน 
2G กันต่อไป ปี 2003 (พ.ศ. 2546) เทคโนโลยีทดแทนอย่าง “GPRS” และ “EDGE” ถูกนํามาใช้งาน
แทนที่ 3G ในขณะน้ัน ด้วยเหตุผลเร่ืองค่าใช้จ่ายในการติดต้ังที่ประหยัดกว่า และผู้ใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ ณ เวลาน้ัน ยังไม่พร้อมที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสักเท่าไร ในที่สุดปี 2008 
(พ.ศ. 2551) เทคโนโลยี 3G ก็เริ่มแพร่หลายสู่สากลโลก โดยมาในเวอร์ชันอัพเกรดอย่าง “HSPA” 
หรือ 3.5G ที่ให้ความเร็วในการเช่ือมต่อสูงกว่าเทคโนโลยี 3G เดิมมาก กอปรกับปริมาณการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือมีสูงข้ึน ผู้ให้บริการจึงอัพเกรดเครือข่ายกันยกใหญ่ทั่วโลกน่ันเอง 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

44 

 

 
 
ภาพที่ 2.12 วิวัฒนาการของ 3G (iPhoneSociety, 2554) 
 
     อภิธานศัพท์ที่เก่ียวข้องกับ 3G 
     GPRS หมายถึง General Packet Radio Service หรือเครือข่าย 2.5G           
มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดที่ 56kbps แต่ GPS คือ Global Position System ระบบระบุ
พิกัดที่ต้ัง โดยใช้ดาวเทียม ไม่เกี่ยวอะไรกับเครือข่ายมือถือเลย ส่วน EDGE ยอ่มาจาก Enhanced 
Data rates for GSM Evolution หรือ GPRS เวอร์ชันอัพเกรดให้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดที่ 
236.8kbps ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รองรับการใช้งาน EDGE              
ทั่วประเทศแล้ว แต่ถึงกระน้ัน GPRS และ EDGE มีข้อจํากัดด้านการรับ-ส่งข้อมูลอยู่ประการหน่ึง คือ
ไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์เพ่ือโทรออก-รับสาย ไปพร้อมๆ กับใช้อินเทอร์เน็ตได้ แต่ข้อจํากัดน้ี ถูก
แก้ไขในเทคโนโลยียุค 3G ที่มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “UMTS” UMTS ย่อมาจาก Universal 
Mobile Telecommunications System เป็นโครงข่ายพ้ืนฐานของ 3G โดยมีความเร็วในการรับ-ส่ง
ข้อมูลสงูสุดที่ 384kbps แต่แค่ 3G ธรรมดานั้นไม่พอใช้แล้วในปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาเครือข่าย 3G 
มาอย่างต่อเน่ือง แบ่งได้ดังน้ี HSDPA ย่อมาจาก High-Speed Downlink Packet Access เป็น
เทคโนโลยีที่เพ่ิมขีดจํากัดด้านความเร็วในการดาวน์โหลด หรือรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จากเดิม 
384kbps เป็น 1.8Mbps (1800kbps) จนถึง 14Mbps ในขณะเดียวกันก็มี HSUPA หรือ High-
Speed Uplink Packet Access ช่วยเพ่ิมความเร็วในการส่งข้อมูลเช่นกัน เมื่อนําทั้งสองตัวมารวมเข้า             
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จึงเรียกใหม่ว่า HSPA (High-Speed Packet Access) และขั้นสูงสุดของ HSPA คือ HSPA+ หรือ     
ช่ือทางการตลาดว่า 3.9G หรือ 3G+ ก็ได้เพ่ิมขีดจํากัดสูงสุดของการรับ-ส่งข้อมูลไปถึง 42Mbps 
 

 
 
ภาพที่ 2.13 กราฟแสดงความเร็วสูงสุดที่ iPhone รองรับ (iPhoneSociety, 2554) 
 
     หากดูจากกราฟ iPhone รุ่นแรกรองรับเพียงแค่ EDGE ที่ความเร็ว 
236.8kbps เท่าน้ัน ในขณะที่ iPhone 3G ขยับขึ้นมารองรับ HSDPA ที่ความเร็ว 3.6Mbps และ 
iPhone 3GS ก็รองรับไปสูงขึ้นถึง 7.2Mbps เมื่อถึงยุค iPhone 4 ก็ขยับมารองรับ HSUPA (จะเห็น
ว่าความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุดทําได้ดีขึ้น) และใน iPhone 4S ก็รองรับ HSPA+ ที่ความเร็วถึง 
14.4Mbps ทีเดียว 
     สําหรับในประเทศไทย ผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้ง 3 ราย (dtac, AIS, true) 
ได้ให้บริการเครือข่าย 3G อย่างเป็นทางการในปีนี้ โดยมีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุมแตกต่างกันไป ใน
ด้านของความเร็ว ทั้ง 3 เจ้าใช้ “HSPA+” หรือช่ือทางการค้าว่า 3G+ ที่ความเร็ว 42Mbps             
กันหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น dtac หรือ AIS ก็เช่นกัน (การจะได้ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎี                   
เสาในบริเวณนั้นต้องมีคนใช้คนเดียว และอุปกรณ์รองรับถึง ซึ่งแม้แต่ iPhone 4S ยังรองรับเพียง 
14.4Mbps เท่าน้ัน) โดยเสาสัญญาณจะปล่อยคลื่นความถ่ีที่แตกต่างกัน ทําให้ iPhone 3G และ 
iPhone 3GS ไม่สามารถใช้งาน 3G ของ AIS ได้ น่ันหมายความว่า ผู้ใช้ iPhone 4 และ iPhone 4S 
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สามารถเลือกใช้งาน 3G ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ แต่ผู้ใช้งาน iPhone 3G และ iPhone 3GS จะ
เลือกใช้ได้เพียง dtac และ true 
   2.5.2 4G 
     วิมลศิริ อุตจันทร์ (2556) ได้กล่าวถึง 4G ไว้ว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยี      
มีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทําให้โลกทุกวันน้ีกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ซึ่งทุกคนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิม โดยสิ่งสําคัญที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารน้ันกลายเป็นเรื่องง่ายน่ันก็คือ 
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายยุค 3G และ 4G LTE ที่เราทุกคนเคยได้ยินกันในปัจจุบัน แต่จะมีซักก่ีคนที่
เข้าใจความหมายของเทคโนโลยีนี้ว่าตกลงแล้วคืออะไร ก่อนที่เราจะมาทําความรู้จักกับเทคโนโลยีน้ี 
เราควรทราบถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก่อนที่จะมาเป็น 3G และ 4G LTE 
ในยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการก่อนจะเป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 4G LTE (ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่
ในช่วงคาบเก่ียวระหว่าง 3G กับ 4G LTE) ซึ่งคาํว่า G ย่อมาจาก Generation แปลว่า ยุค หรือช่วง
สมัย ไม่ได้หมายถึงช่ือของเทคโนโลยีที่หลายๆ คนมักเข้าใจผิด 
     ยุค 1G (1st Generation) เป็นยุคที่ใช้ระบบอนาล็อก (Analog) คือ           
ใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง (Voice) โดยสามารถโทรออก-รับสายได้อย่างเดียว ไม่สามารถ
ส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น แม้แต่การรับ-ส่ง SMS โดยในยุคน้ันผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มักเป็น
บุคคลที่มีรายได้สูง 
     ยุค 2G (2nd Generation) เป็นยุคที่เปลี่ยนจากการส่งคลื่นวิทยุ             
แบบอนาล็อก (Analog) มาเป็นการเข้ารหัสดิจิตอล (Digital) แทน โดยผู้ใช้สามารถใช้งานทางด้าน
ข้อมลูก็คือสามารถส่งข้อความ SMS ได้นอกเหนือจากการโทรออก-รับสาย รวมท้ังยังทําให้เกิดการ
บริการต่างๆ มากมาย เช่น การเปิดให้ดาวน์โหลด Ringtone, Wallpaper ซึ่งในยุคน้ีถือเป็นยุค   
เฟ่ืองฟูของโทรศัพท์มือถือ ถัดมาได้มีการนําเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) มา
ใช้ เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้มีการรับ-ส่งข้อมูลได้มากขึ้น ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง เช่น นอกจากส่งข้อความ SMS แล้วยังสามารถส่ง MMS ได้อีกด้วย, เสียงเรียกเข้ามีการ
เพ่ิมเสียงเป็นแบบ Polyphonic และ True tone รวมท้ังเร่ิมมีโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอส ีนอกจาก
หน้าจอขาว-ดํา ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลเพ่ิมสูงข้ึน โดยเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า 
EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) ซึ่งจะมีความเร็วมากกว่า GPRS ประมาณ 
3 เท่า ทําให้สามารถเข้าเว็ปไซด์ เล่นอินเตอร์เน็ตได้ แต่ความเร็วยังมีจํากัด และไม่สามารถรองรับไฟล์
ที่มีขนาดใหญ่ได้ โดยเทคโนโลยี GPRS และ EDGE ถูกนํามาใช้ในระบบมาตรฐานคลื่นความถ่ี GSM 
(Gobal System for Mobile Communication)  
     ยุค 3G (3rd Generation) เทคโนโลยีการส่ือสารในยุคที่ 3 ซึ่งจะมี       
ความโดดเด่นในเร่ืองของความเร็วในการเช่ือมต่อและการรับ-ส่งข้อมูลโดยเน้นการเช่ือมต่อแบบ     
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ไร้สายด้วยความเร็วสูง เพ่ือรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์สมัยใหม่ ที่ช่วยให้สามารถใช้งานด้าน
มัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ และสามารถส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงในระบบไร้สายด้วยความเร็วที่
สูง ซึ่งก่อให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสนทนาผ่านวีดีโอคอล หรือดูหนัง ฟังเพลง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ียังก่อให้เกิดการบริการท่ีเรียกว่าแอพพลิเคช่ันอีกด้วย ในยุคน้ีถือว่า
เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่ช่วยอํานวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตเลยก็ว่าได้ ซึ่งยุค 3G เป็นยุค
เทคโนโลยีไร้สายที่ถูกพัฒนามาจากยุค 2G ที่มีข้อจํากัดในหลายๆ ด้าน ให้มีขีดความสามารถในการ
รับส่งข้อมูลที่เหนือกว่า สําหรับประเทศไทยได้นําเทคโนโลยี UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายมาตรฐานใหม่ที่ถูกพัฒนามาจาก 
ระบบมาตรฐานคลื่นความถี่ GSM ที่มีเทคโนโลยีหลักคือ W-CDMA ต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็น
เทคโนโลยี HSPA+ ที่สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 42 Mbps 
     ยุค 4G หรือ (4th Generation) ถือได้ว่าเป็นยุคปัจจุบันสําหรับทั่วโลก   
(แต่สําหรับประเทศไทยเรายังคงอยู่ในยุค 3G ที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 4G) ซึ่งหลายๆ คนคงเคยได้ยิน
คําว่า 4G LTE และคงมีคําถามว่าแล้ว LTE คืออะไร? เกี่ยวข้องกับ 4G อย่างไร สําหรับ LTE น้ัน     
ย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นเทคโนโลยีหน่ึงที่ถูกนํามาทดลองใช้ในยุค 4G โดยเกิดจาก
ความร่วมมือของ 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ที่มีการพัฒนาให้ LTE มีความเร็ว
มากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่า โดยมีความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลและมัลติมีเดียสตรีมมิ่งที่มี
ความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps นอกจากเทคโนโลยี LTE แล้วยังมี
อีก 2 เทคโนโลยีที่ถูกนํามาทดลองใช้เหมือนกันคือ UMB (Ultra Mobile Broadbrand) ที่พัฒนามา
จากมาตรฐาน CDMA2000 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหน่ึงที่ถูกนํามาใช้ในยุค 3G นั่นเอง และ WiMax 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) เป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย        
ความเร็วสูง โดยพัฒนามาจากมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งเป็นมาตราฐานเดียวกันกับ Wi-Fi แต่
มาตรฐาน Wimax สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 40 ไมล์ ด้วยความเร็ว 70 Mbps และมี          
ความเร็วสูงสุด 100 Mbps โดยปัจจุบันน้ีมีเพียง 2 เทคโนโลยีที่ถูกนํามาใช้ในยุค 4G คือ เทคโนโลยี 
LTE และ Wimax ซึ่งเกือบทุกประเทศทั่วโลกใช้เทคโนโลยี 4G LTE แต่มีเพียงบางประเทศเท่าน้ันที่ใช้
เทคโนโลยี 4G Wimax เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน บังคลาเทศ เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.14 ตารางเปรียบเทียบความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลต้ังแต่ยุค 2G จนถึง 4G (วิมลศิร ิ  
อุตจันทร์, 2556) 
 
     ซึ่งในยุค 4G น้ีถือว่าเป็นยุคที่ถูกพัฒนาก้าวมาอีกขั้นโดยมีความเร็วในการ
รับส่งข้อมูลมากกว่ายุค 3G ที่ช่วยตอบสนองการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สายให้ดีขึ้น ทําให้สามารถ
ส่งรับข้อมูลได้รวดเร็วกว่าเดิม และสามารถใช้โปรแกรมมัลติมีเดียได้อย่างเต็มที่ เช่น การสนทนาผ่าน
โปรแกรม Video Conference ในระดับความคมชัดแบบ HD, โหลดหนัง ฟังเพลง โดยไม่สะดุด และ
ยังสามารถอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่นาน นอกจากน้ี
เทคโนโลยี 4G LTE ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก ทําให้สามารถใช้งาน
บนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยเริ่มมีบางค่ายที่นําเทคโนโลยี 4G LTE มาทดลอง
ใช้ ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานประเทศไทยคงจะก้าวเข้าสู่ยุค 4G ต่อไป 
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ภาพที่ 2.15 การเปรียบเทียบ 3G กับ 4G (วิมลศิริ อุตจันทร์, 2556) 
 

ระบบการควบคุมระยะไกล (Remote Controlled System) 
 
 1.  การควบคุมระยะไกล 
  วิชชากร  สวนทรง (2556) ได้กล่าวถึงระบบการควบคุมระยะไกลไว้ว่า การควบคุม
ระยะไกลเป็น service ที่ให้บริการใน MS Window สําหรับการยินยอมให้มีการเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการ และถูกควบคุมโดยผู้เรียกใช้งาน โดยปกติการให้บริการดังกล่าวน้ีจะมี service ที่
รับผิดชอบ คอื Remote Assistance และ Remote Desktop ทํางานที่ port หมายเลข 3389 โดย
ปกติ MS Window จะทําการปิดการให้บริการน้ีไว้เพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่พึงประสงค์ต่างๆ 
สําหรับประโยชน์ของการบริการน้ีคือ เราสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้                
เพ่ือประโยชน์ต่างๆ กัน เช่น ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ปลายทาง หรือควบคุม               
การทํางานจากระยะทางไกลสําหรับ server ต่างๆ อีกทั้ง การให้บริการน้ีสําคัญกับระบบการให้ความ
ช่วยเหลือของ IT ขององค์กรต่างๆ เป็นต้น 
  ปกติในการควบคุมระยะไกลจะมี service ที่ให้บริการอยู่ 2 แบบ ได้แก่ Remote 
Assistance และ Remote Desktop โดยปกติ หากเครื่องปลายทางต้องการให้มีการควบคุมจาก
ระยะไกล จําเป็นต้องเปิด service ดังกล่าวก่อน ดังน้ี 
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  1. เลือก Remote settings 
 

 
 
  2. เลือก Allow Remote Assistance connections to this computer 
 

 
 
ภาพที่ 2.16 การอนุญาต service การควบคุมระยะไกล ของ MS Window (วิชชากร  สวนทรง, 
2556) 
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 2. Software ควบคุมระยะไกลที่นิยมในปัจจุบัน 
  วิชชากร  สวนทรง (2556)  ได้กล่าวถึง Software ควบคุมระยะไกลที่นิยมในปัจจุบัน
ไว้ว่า ในปัจจุบัน Remote Access ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของงานประเภท 
Helpdesk สําหรับโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงในด้านการควบคุมระยะไกลมีดังน้ี 
  2.1  Window Remote Desktop เป็นโปรแกรมที่มีมาพร้อมกับ MS Window มี          
การทํางานเรียบง่าย ไม่ซับซอ้น 
 

 
 

ภาพที่ 2.17 โปรแกรม Window Remote Desktop 
 
  2.2 Team Viewer มีจุดเด่นที่ฟรีและใช้งานได้ง่าย สามารถควบคุมได้ในระยะภายใน
เครือข่ายเดียวกัน นอกเครือข่ายเครื่อง server หรือที่ใดๆ ก็ได้ เน่ืองจากทางผู้จัดทําได้ใช้ server 
ของ Team Viewer เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมต่อข้อมูลและใช้หมายเลข ID ที่ทางซอฟท์แวร์ จัดสรร
ให้ในการเช่ือมต่อ ทําให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้ Private IP ไปได้ แต่ทั้งน้ีโปรแกรมดังกล่าว   
ยังมีข้อจํากัดในเรื่องสภาวะ server ของผู้ให้บริการ 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

52 

 

 
 
ภาพที่ 2.18 โปรแกรม Team Viewer 
 
  2.3 Tight VNC มีจุดเด่นที่เป็น open source และให้บริการฟรี สามารถให้บริการท้ัง
ระบบปฏิบัติการ Window และ Linux 
 

 
 
ภาพที่ 2.19 โปรแกรม Tight VNC 
 
  2.4 LogMeIn มีจุดเด่นที่ฟรีและใช้งานได้ง่าย สามารถทํางานผ่าน web browser ได้ 
สามารถควบคุมได้ในระยะภายในเครือข่ายเดียวกัน นอกเครือข่าย เคร่ือง server หรือที่ใดๆ ก็ได้ 
เน่ืองจากทางผู้จัดทําได้ใช้ server ของ LogMeIn เป็นศูนย์กลางในการเช่ือมต่อข้อมูล ผู้ใช้งาน       
ต้องทําการสมัครการใช้บริการผ่านหน้า web ของ LogMeIn และใช้บริการการควบคุมระยะไกลผ่าน
ตัว website ของ LogMeIn โปรแกรมดังกล่าว ยังมีข้อจํากัดในเรื่องสภาวะ server ของ               
ผู้ให้บริการเช่นกัน 
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ภาพที่ 2.20 โปรแกรม LogMeIn 
 
  2.5 Symantec pcAnywhere เป็นโปรแกรมของบริษัท Symantec ที่มีช่ือเสียงด้าน 
Antivirus มีความสามารถค่อนข้างสูง และไม่ฟรี 
 

 
 
ภาพที่ 2.21 โปรแกรม Symantec pcAnywhere 
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  2.6 Ultra VNC มีจุดเด่นที่เป็น open source และให้บริการฟรี คล้ายกับ Tight VNC 
 

 
 
ภาพที่ 2.22 โปรแกรม Ultra VNC 
 
 3. การควบคุมระยะไกลผ่าน Remote Administrator 
  วิชชากร  สวนทรง (2556) ได้กล่าวถึง การควบคุมระยะไกลผ่าน Remote 
Administrator ไว้ว่า Remote Administrator เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่ถูกติดต้ังในระบบปฏิบัติการ 
MS Window ต้ังแต่รุ่น XP ขึ้นไป ใช้งานค่อนข้างง่าย โดยปกติเราสามารถใช้งานโปรแกรมน้ี           
ได้ในหมวด Accessory 
 

 
 
  เราสามารถกรอกข้อมูลหมายเลข IP (ทั้ง IP ภายใน หรือ IP ที่ใช้งานจริงภายนอก) 
หรือสามารถกรอกช่ือ Domain เช่น xxxx.net ก็ได้ ทั้งน้ี เครื่องปลายทางที่สามารถใช้งานได้จะต้อง
ยินยอมการถูกควบคุมเสียก่อน 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

55 

 

  เมื่อทําการเช่ือมต่อกับ Host ปลายทาง เมื่อเช่ือมต่อได้จะเกิดกล่องสอบถามถึง 
password ของ Administrator (ไม่สามารถใช้ user-password ของ user ในระบบคนอ่ืนได้) 
  นอกจากน้ี เมื่อคุณกด Option คุณสามารถกําหนดเพ่ิมเติมในสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีได้ 
 

 
 
  ในกรณีที่มีการเช่ือมต่อด้วยโปรแกรมน้ี หาก Host ปลายทางทําการเลือกออก          
จากโหมด Administrator กลับสู่การทํางานแบบอ่ืน การเช่ือมต่อจะสิ้นสดุทันที 
 
 4. การควบคุมระยะไกลผ่านโปรแกรม Team Viewer 
  วิชชากร  สวนทรง (2556) ได้กล่าวถึงการควบคุมระยะไกลผ่านโปรแกรม Team 
Viewer ไว้ว่า อันดับแรก จะต้อง Download โปรแกรม Team Viewer มาก่อน แล้วทําการติดต้ัง
โปรแกรมให้เรียบร้อย จากน้ัน เมื่อเริ่มต้นการทํางานจะปรากฏหน้าต่างต่อไปนี้ 
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  หากโปรแกรมพร้อมใช้งาน (ทําการเช่ือมต่อกับ server ของ Team Viewer ได้) จะ
ปรากฏไอคอนสีเขียว เราจะสังเกตเห็นฝั่งซ้ายของโปรแกรม คือ หมายเลข session และ password 
ประจําเคร่ือง 
  สังเกตเห็นฝั่งขวามือของโปรแกรม คือ หมายเลข session ของ Host ปลายทางที่
ต้องการเช่ือมต่อในรูปแบบ remote / presentation / File Transfer / VPN 
  ในการเช่ือมต่อเราจะต้องทราบเลข session ของปลายทางเพ่ือเช่ือมต่อ หากการ
เช่ือมต่อเกิดขึ้น จะเกิดกล่องรับข้อมูลเพ่ือป้อนรหัสผ่าน ซึ่งโปรแกรมกําหนดให้ ดังรูป 
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  นอกจากน้ี เรายังสามารถกําหนดคู่หูในการใช้งานได้ โดยการกด Computer & 
Contacts ที่มุมขวาล่าง 
 

 
 
  นอกจากน้ี ยังสามารถปรับแต่งเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 
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 5. การควบคุมระยะไกลผ่าน Mobile หรือ Tablet ด้วย Team Viewer 
  วิชชากร  สวนทรง (2556) ได้กล่าวถึงการควบคุมระยะไกลผ่าน Mobile หรือ Tablet 
ด้วย Team Viewer ไว้ว่า ในระบบ iOS จะมีบริการในรูปแบบ iPad และ iPhone สามารถ           
ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก App Store สําหรับในการควบคุม เราสามารถใช้งานได้ในลักษณะคล้ายกัน
กับ PC 
  ขั้นตอนการใช้งานการควบคุมระยะไกลผ่าน iOS ด้วย Team Viewer มีดังน้ี 
   1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก App Store 

 

 
 

   2. เปิดโปรแกรม TeamViewer Remote Control 
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   3. ใส่ partner's ID แล้วกด Remote Control 
 

 
 

   4. ใส่ Password 
 

 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

60 

 

   5. ถ้า Password ถูกต้อง จะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยจะแสดงหน้าจอสอน      
การใช้งานเบ้ืองต้นให้ดังภาพ 
 

 
 

  นอกจาก iOS แล้ว Android ก็สามารถใช้งาน การควบคุมระยะไกลผ่าน Mobile หรือ 
Tablet ด้วย Team Viewer ได้เช่นกัน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Google Play Store      
ดังภาพ 
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ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV: Satellite Master Antenna Television System) 
 
 1. คําจํากัดความของระบบโทรทัศน์รวม 
  บัณฑิต  โรจน์อารยานนท์ (2540, หน้า 21) ได้กล่าวถึงระบบโทรทัศน์รวมไว้ว่า MATV 
นั้น เป็นการป้อนสัญญาณทีวีและเอฟเอ็มไปยังจุดต่างๆ ในอาคารเป็นจํานวนหลายๆ จุด และถ้าเป็น
อาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงแรมและคอนโดมิเนียม เป็นต้น จํานวนเคร่ืองรับโทรทัศน์อาจจะมีจํานวน
มากถึงหลายๆ ร้อยเครื่อง ในการออกแบบระบบให้มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ ระดับสัญญาณที่
ปลายทางสูงเพียงพอ และไม่มีสัญญาณรบกวนเข้ามาในระบบนั้น จําเป็นต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ และเลือกใช้อุปกรณ์นั้นๆ ให้เหมาะสม 
  บรรเจิด  คุ้มมณี (2551) ได้กล่าวถึงระบบโทรทัศน์รวมไว้ว่า ระบบทีวีรวม (SMATV) 
เป็นระบบที่รวมเอาสัญญาณจากเสาอากาศ ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, ITV และชุดจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมหรือกล้องวงจรปิด, VCD, DVD, วิทยุ ฯลฯ รวมเข้าเป็นชุดเดียวกันแล้วส่งไปตามสายเคเบ้ิล 
ตามบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ตึก อาคาร หมู่บ้าน อพาร์ทเม้น คอนโดมิเนียม 
โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีเคร่ืองรับโทรทัศน์หลายๆ เคร่ือง ต้องใช้ตัวขยายสัญญาณให้แรงขึ้นใน     
แต่ละช่วง เพ่ือให้ทุกจุดที่รับชม มีความชัดเจนและไม่มีสัญญาณรบกวน ปัญหาที่มักพบบ่อย คือ    
อพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม โรงแรม ฯลฯ เดิมมีระบบเสาอากาศทีวีอยู่แล้ว แต่เมื่อนําเอาระบบ     
จานดาวเทียมมาติดต้ังแล้วดูได้เพียงช้ันบนๆ แต่ช้ันล่างๆ ดูได้ไม่ชัดเจน หรือบางห้องดูได้ บางห้องดู
ไม่ได้ ความยุ่งยากและสับสนที่พบบ่อยเหล่าน้ี คือ เกิดจากการวางระบบ SMATV ไม่ถูกต้องเดิม
เร่ิมต้น และจบลงที่ความประหยัดที่เกินเหตุของผู้รับเหมาเอง หรือเจ้าของ โครงการ และมองข้าม
วิธีการที่ถูกต้องของการติดต้ังระบบ SMATV ของเจ้าของโครงการ หรือไม่ก็เกิดจากความไร้
จรรยาบรรณของผู้รับเหมาติดต้ัง แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน ความไม่รู้หรือรู้ไม่ชัดเจนของทั้งสองฝ่าย ก็เป็นสาเหตุ
ที่สําคัญ ผลก็คือ ทําให้ได้ระบบที่พอใช้งานได้เพียงสัญญาณเสาอากาศทีวีปกติในย่านความถี่ตํ่า (VHF) 
เท่าน้ัน แต่พอมาเจอคลื่นใหม่ที่อยู่ในย่านความถ่ีสูง (UHF) ก็จะรองรับสัญญาณไม่ได้ คุณสมบัติของ
อุปกรณ์ที่ใช้จําเป็นอย่างย่ิง เช่น สายนําสัญญาณ ตัวแยกสัญญาณ ตัวขยายสัญญาณ การออกแบบ
วางระบบ ต้ังแต่ชุดต้นแหล่งจ่าย การเดินสายประกอบกับช่างที่จะต้องมีความรู้ความชํานาญและมี
ประสบการณ์พอสมควร 
  ฟอร์เวิร์ด แซทเทิลไลท์ (2553) ได้กล่าวถึงระบบโทรทัศน์รวมไว้ว่า ระบบ MATV หรือ 
ระบบทีวีรวม ซึ่งต่อมาได้มีการใช้คําว่า "SMATV" เน่ืองจากมีการนําเอาจานดาวเทียมมาเป็นอุปกรณ์
รับสัญญาณแทนเสาอากาศแบบเดิม ดังน้ัน เราจึงสามารถเรียกได้ทั้งสองแบบ ไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด 
MATV หรือ SMATV คือการใช้ต้นแหล่งของสัญญาณเพียงจุดเดียว แต่กระจายสัญญาณน้ัน ไปสู่จุด
ต่างๆ ที่อยู่ในอาคารเดียวกัน หรือใกล้เคียง สําหรับอาคารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ (ต้ังแต่หอพักไปจนถึง
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ระดับโรงแรม) ระบบทีวีรวมถือว่าเป็นเร่ืองจําเป็นสําหรับผู้พักอาศัยอยู่ภายในอาคาร และระบบทีวี
รวม ยังทําให้การติดต้ังเสาอากาศทีวี หรือจานดาวเทียมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย เน่ืองจากไม่ต้อง
ติดต้ังระบบเหล่าน้ีเป็นส่วนตัว การออกแบบระบบ MATV เป็นการนําเอาระบบที่มีสายอากาศทีวีช่อง
ต่างๆ ทั้ง ช่อง 3, 5, 7, 9, 11, iTV และ TTV นอกจากน้ัน บางอาคารอาจติดต้ังจานดาวเทียม เพ่ือ
เพ่ิมช่องรายการทีวีเข้าไปในระบบ โดยจัดสัญญาณเป็น 10 ช่อง, 15 ช่อง หรือ 20 ช่อง แล้วรวมกัน
เป็นชุดเดียว แต่สามารถป้อนสัญญาณไปยังจุดต่างๆ ภายในอาคารต้ังแต่ขนาดเล็ก จนถึงอาคารขนาด
ใหญ่ได้ และในการส่งสัญญาณไปยังจุดรับสัญญาณหลายเครื่อง จําเป็นต้องมีการตรวจสอบระดับ
สัญญาณแต่ละช่องและทําการเพิ่มตัวขยายสัญญาณเข้าไปเพ่ือให้ได้สัญญาณภาพที่คมชัดปราศจาก
สัญญาณรบกวน 
  ไทยทีวีดิจิตอล (2557) ได้กล่าวถึงระบบโทรทัศน์รวมไว้ว่า MATV นั้นย่อมาจาก       
คําว่า Master Antenna Television อันหมายถึงการกระจายสัญญาณทีวีไปยังห้องต่างๆ ภายใน
อาคารเดียวกันหรือในกลุ่มอาคารบริเวณใกล้เคียงกันโดยใช้สายอากาศเพียงชุดเดียว ระบบน้ีจึงเป็นที่
นิยมใช้ตาม หอพัก อพาร์ทเม้น รีสอร์ท คอนโดมิเนียม โรงแรม เป็นต้น เหตุที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
ห้องพักแบบนี้ก็ต้องลองจินตนาการดูว่าคอนโดหน่ึงๆ มีจํานวนห้องซัก 50 ห้อง จะให้แต่ละห้องติดต้ัง
สายอากาศหรือจานดาวเทียมของตนเองก็คงรกหูรกตาน่าดู เห็นได้จากอาคารชุดสมัยก่อนๆ ที่ไม่มี
ระบบเหล่าน้ี เราจะเห็นเสาก้างปลาเต็มหลังคา หรือจานดาวเทียมเต็มหลังหอ้ง การใช้เสารวมจึงเป็น
แนวทางที่ดีในการบริหารจัดการเร่ืองการเดินสาย การติดต้ังของแต่ละห้องให้มีปัญหาน้อยลง       
การติดต้ังสายอากาศแบบก้างปลาบนหลังคาอันเดียวแล้วต่อสายธรรมดาๆ ลงมาทุกห้องจะเกิดปัญหา
ว่าห้องที่อยู่ไกลๆ จะดูได้ไม่ชัด หรือแทบไม่มีสัญญาณเลย เกิดสัญญาณรบกวนจากการเปิดปิดไฟหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องต่างๆ เข้ามาในระบบสายส่ง การสูญเสียสัญญาณเมื่อต้องต่อสายระยะไกล 
ปัญหาเหล่าน้ีจึงต้องมีการออกแบบและคํานวนจากผู้ที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะ 
 2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบโทรทัศน์รวม 
  ฟอร์เวิร์ด แซทเทิลไลท์ (2553) ได้กล่าวถึงหลักการทั่วไปของระบบ SMATV ไว้ว่า 
หลักการทั่วไปของระบบ SMATV คือ การติดต้ังระบบทีวีรวม เอาหลายๆ อย่างมารวมกันไว้           
ที่ห้องควบคุม แล้วส่งไปตามสาย ฉะน้ันแล้ว การติดต้ังระบบน้ีจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องติดต้ัง        
โดยช่างหรือบริษัทที่มีความรู้ความชํานาญในด้านน้ีโดยตรง ถึงจะมีคุณภาพ และการบริการหลังการ
ติดต้ังที่ดี สิ่งที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของระบบ SMATV จะเร่ิมต้ังแต่การออกแบบให้ถูกต้อง 
เหมาะสม และประหยัด การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ต้ังแต่ชุดรับสัญญาณจากเสาอากาศ      
จานดาวเทียม อุปกรณ์ขยายสัญญาณ สายนําสัญญาณ ตัวแยกสัญญาณ สปริ้นเตอร์ แท็ปออฟ และ
ความประณีตของช่างในการต่อสาย การเข้าอุปกรณ์ที่ถูกวิธี สินค้ามีคุณภาพแต่ช่างใช้งานไม่ถูกวิธี     
ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่ ช่างมีความชํานาญแต่สินค้าไม่มีคุณภาพก็เหมือนกัน 
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ภาพที่ 2.23 ตัวอย่างไดอะแกรมงานระบบ SMATV (ฟอร์เวิร์ด แซทเทิลไลท์, 2553) 
 
  จากภาพที่ 2.23 ได้แสดงถึงรูปแบบระบบการวางระบบ MATV โดยเร่ิมจากอุปกรณ์รับ
สัญญาณจากจานดาวเทียมในระบบ C-BAND ส่งสัญญาณเข้าสู่ HEAD-END โดยมีการกําหนดช่อง
รายการหน่ึงช่องรายการต่อ Receiver 1 ตัว แล้วจึงผ่านการแปลงสัญญาณให้อยู่ในย่านความถี่ซึ่งทีวี
สามารถรับได้ แล้วทําการขยายสัญญาณเพ่ือให้ได้คุณภาพที่คมชัดทั้งภาพและเสียง และแยกสัญญาณ
สง่ไปยังจุดรับสัญญาณแต่ละจุด 
  ไทยทีวีดิจิตอล (2557) ได้กล่าวถึงความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับระบบโทรทัศน์รวม ไว้ว่า 
MATV ประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ 
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ภาพที่ 2.24 ตัวอย่างไดอะแกรมระบบโทรทัศน์รวม (ไทยทีวีดิจิตอล, 2557) 
 
  1. ส่วนรับสัญญาณทีวีเข้าระบบ 
   ส่วนรับสัญญาณทีวีที่เป็นสายอากาศจะทําหน้าที่รับสัญญาณทีวีที่ส่งออกมาจากเสา
ส่งในระบบภาคพ้ืนดิน แนวคิดคือการนําแผงก้างปลาหันไปตามเสาส่งต่างๆ แล้วรวมสัญญาณส่งลงไป
ตามอาคารตามสายส่ง แต่ปัญหาของทีวีในระบบอนาลอกก็คือ คุณภาพของสัญญาณจะไม่ดี เนื่องจาก
เกิดการสะท้อนของคลื่นสัญญาณกับอาคารข้างเคียงทําให้เกิดเงา การจูนสัญญาณอาจเกิดภาวะเสียง
ชัดภาพไม่ชัด แต่พอภาพชัดเสียงจะไม่ชัด เป็นต้น สมัยนี้ก่อนทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดินจะเกิดข้ึนจึงนิยม
ทําวิธีที่สอง 
 

 
 
ภาพท่ี 2.25 ชุดงานระบบ SMATV จํานวน 14 channel (ไทยทีวีดิจิตอล, 2557) 
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   นั้นคือส่วนรับสัญญาณเป็นจานดาวเทียม โดยการมีจานดาวเทียมน้ีจะทําให้คุณภาพ
ของสัญญาณดีมาก คมชัดทุกช่อง ไม่เป็นเงา ไม่มีปัญหาเร่ืองเสียงและภาพ เราสามารถต้ังจานหลักๆ 
เพียงจานเดียวก็รับสัญญาณได้หลายๆ ช่อง แต่จะต้องมีการติดต้ังเครื่องรับหรือ Receiver จํานวน
มากเพ่ือแปลงสัญญาณดาวเทียมให้เป็นสัญญาณทีวีเพ่ือส่งไปยังระบบสายสัญญาณของอาคารต่อไป 
ตัวอย่างเช่น หากมีช่องดาวเทียมทั้งหมด 100 ช่อง และเราต้องการช่องที่น่าสนใจส่งผ่านระบบ 
MATV เพียง 10 ช่อง เราก็จะเดินสายสัญญาณมาจากจานดาวเทียมแล้วแยกสัญญาณ 10 เส้นเข้า
ตัวรับสัญญาณ 10 ตัว โดยแต่ละตัวจะจูนเฉพาะช่องที่เราต้องการ จากน้ันสัญญาณจากจูนเนอร์สิบตัว
นี้จะถูกนําไปแปลง (Modulate) เพ่ือแปลงเป็นคลื่นวิทยุให้ทีวีสามารถรับสัญญาณได้ เสมือนทํา
หน้าที่เป็นเคร่ืองส่งขนาดเล็ก 10 เครื่องน่ันเอง จากน้ันสัญญาณเหล่าน้ีก็จะถูกรวม (Combiner) เข้า
ด้วยกันเพ่ือส่งต่อไปยังภาคขยายสัญญาณและกระจายไปตามระบบสายส่งลงสู่แต่ละห้องต่อไป     
การออกแบบระบบ MATV แบบน้ี ก็เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกจุดทุกห้องจะสามารถรับชมทีวีได้ทั้ง 10 
ช่องที่เลือกแล้วด้วยความคมชัด ไม่มีสัญญาณสะท้อนต่างๆ เหมือนที่รับมาจากสายอากาศโดยตรง 
หากต้องการเพ่ิมช่องก็แค่เพ่ิม Receiver และ Modulator เพ่ิมเท่าน้ัน ซึ่งอุปกรณ์เหล่าน้ีจะมีขนาด
เล็กถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นโมดูล เพ่ืองานในลักษณะน้ี เพราะแต่ละตัวจะทํางานแบบคงที่ มี
แหล่งจ่ายไฟรวม ไม่ต้องมีหน้าจอแสดงผล ไม่ต้องมีตัวรับสัญญาณจากรีโมทในแต่ละช่อง (Channel) 
จึงทําให้ราคาถูกกว่าไปซื้อกล่องดาวเทียมธรรมดามาวางเรียงกัน 
  2. ภาคขยายสัญญาณทีวี 
   เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วทีวีแต่ละเคร่ืองจะรับสัญญาณได้ดีที่ความแรงของสัญญาณ 
60 – 80 dB หากน้อยกว่า 60 dB ภาพจะมีการรบกวนมากจะเป็นเม็ดๆ หรือเรียกตามระบบทีวี
อนาลอกว่าเป็นหิมะ (Snow) หากมากเกิน 80 dB ภาพจะหยาบสีเข้มเกินไป เกิดการเหลื่อมของ     
สีมาก โดยทั่วไปแล้วจะมีการออกแบบให้มีความแรงสัญญาณอยู่ประมาณ 70 dB 
 

 
 
ภาพที่ 2.26 อุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรทัศน์ (ไทยทีวีดิจิตอล, 2557) 
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   การขยายสัญญาณก่อนส่งผ่านไปยังระบบสายส่ง มักจะมีการขยายสัญญาณขึ้นไปถึง 
90 – 110 dB ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ เพ่ือชดเชยการสูญเสียสัญญาณตามจุดต่างๆ ให้เหลือที่
ปลายทางทุกจุดอยู่ในช่วง 70 dB ตามที่กล่าวข้างต้น 
  3. ส่วนกระจายสัญญาณทีวีไปตามจุดต่างๆ 
   ส่วนกระจายสัญญาณจะทําหน้าที่หลักๆ กระจายสัญญาณทีวีให้เหมาะสมในแต่ละ
จุด และทําหน้าที่กําหนดความต้านทานรวมที่ 75 โอห์ม ในการกระจายสัญญาณไปในแต่ละจุดน้ัน
จะต้องมีการออกแบบให้ทุกจุดได้รับสัญญาณในช่วง 60 – 80 dB น่ันหมายถึงว่าภาคขยายสัญญาณ
ในข้อ 2 จะต้องขยายสัญญาณให้สูงกว่าน้ีเพ่ือชดเชยการสูญเสียสัญญาณในจุดต่างๆ ส่วนการทํา
หน้าที่กําหนดความต้านทานรวมหรือ Matching Impedance น้ันก็เพ่ือให้กําลังขยายที่ออกมาจาก
ภาคขยายน้ันสูงสุด ไม่ง้ันคลื่นจะสะท้อนไปมาระหว่างในสายและจะทําให้เกิดเงาของภาพขึ้นมาได้ 
   อุปกรณ์ที่สําคัญในระบบกระจายสัญญาณมีดังต่อไปนี้ 
   1. Tap-off เป็นการแยกสัญญาณจากสายส่งหลักไปยังตัวกระจายสัญญาณไปตาม
ห้องอีกที ซึ่งอาจจะมีทั้งแบบ 2 ทางไปจนถึง 4 ทาง การสูญเสียสัญญาณที่นี่ (Tap loss) จะมีตัวเลข
สูงเน่ืองจากเป็นตัวแบ่งสัญญาณหลักๆ สายสัญญาณที่ใช้ในช่วงน้ีจะเป็นแบบ RG-11 
   2. Splitter ตัวแยกสัญญาณไปยังแต่ละห้องอีกทอดหน่ึง สัญญาณที่มาจาก Tap-
off จะผ่านตัว Splitter อีกทีอันเป็นด่านสุดท้ายที่จะแยกไปตามห้องต่างๆ ย่ิงมีการแยกสัญญาณเยอะ 
การสูญเสียสัญญาณ (Insertion loss) ก็จะเยอะตามไปด้วย สายสัญญาณที่ใช้ในช่วงน้ีจะเป็นแบบ 
RG-6 แต่จะว่าไปแล้วช่างอาจจะเรียกทั้งหมดว่าเป็น Tap off หรือเรียกทั้งหมดว่าเป็น Splitter ก็ได้ 
เป็นอันเข้าใจกันว่ามีระบบกระจายสัญญาณสองช่วงน่ันเอง การออกแบบบางกรณีอาจจะใช้เทคนิค
การ Tap สัญญาณไปเรื่อยๆก็ได้ หรือเร่ิมจาก Splitter ก่อนแล้วค่อย Tap ออกไปตามห้องต่างๆ 
หรือผสมผสานกันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วช่างจะเริ่มจากการ Split สัญญาณแล้วค่อย Tap ไปตามห้อง
มากกว่า 
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ภาพที่ 2.27 แผนผังระบบ SMATV (ไทยทีวีดิจิตอล, 2557) 
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   โดยรวมแล้วเราก็จะเลือกช่องที่มี Tap loss สูงไว้ในบริเวณต้นทาง เช่นตึกช่วงบนๆ 
ส่วน Tap loss ตํ่าๆ ก็จะเลือกส่งไปบริเวณช้ันล่างๆ เน่ืองจากสายสัญญาณที่ยาวขึ้น                    
มีการสูญเสียในสายเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่าๆกัน จากน้ันก็ต่อไปยัง Splitter เพ่ือแยกไป
ตามแต่ละห้องอีกที 
   หลักการเบ้ืองต้นของ MATV ที่กล่าวมาน้ันเป็นของระบบทีวีที่ตัวทีวีมีจูนเนอร์แบบ
อนาลอก เนื่องจากเราห่วงเร่ืองการเกิดเงาของคลื่นมาก การส่งผ่านสัญญาณในสายสัญญาณท่ีฝาห้อง
จะเป็น RF แบบอนาลอกท่ีทีวีต้องมีจูนเนอร์แบบ อนาลอก แต่การออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล ที่มี
การออกอากาศแบบความคมชัดสูงหรือ HD ด้วย การออกแบบในลักษณะดังกล่าวจึงไม่สามารถ
รองรับทีวีดิจิตอลได้ ดังน้ันการออกแบบระบบ MATV สําหรับการรับชมทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดินจึง
อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ น่ันคือการส่งผ่านสัญญาณจากสายอากาศขยายสัญญาณแล้วกระจาย
สัญญาณโดยตรงลงมาตามห้องต่างๆ โดยแต่ละห้องก็จะมี Set top box หรือทีวีที่มีดิจิตอลจูนเนอร์
ในตัว น่ันหมายความว่าต้องส่งผ่านความถี่ทุกช่วง ต้ังแต่ 470 – 862 MHz นั่นเอง 
 

 
 
ภาพที่ 2.28 แผนผังระบบ MATV (ไทยทีวีดิจิตอล, 2557) 
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ความพึงพอใจ 

 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มี ต่อสิ่งใดสิ่ งหน่ึงในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่ เ กิดจาก            
การป ฏิ บั ติ สิ่ ง น้ั นๆ  แล้ ว ไ ด้ รั บสิ่ ง ที่ ดี ตอบแทน  ผลที่ ไ ด้ เ ป็ นความพอใจที่ ทํ า ใ ห้ บุ คคล                     
มีความกระตือรือร้น สิ่งเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจต่างๆ ส่งผลต่อ
ความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย 
  คันธชิต  ชูสินธ์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก     
ตามทัศนะของบุคคลที่เกิดขึ้นต่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด และจะแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ จะทําให้มี
ความสุขทางกายภาพและมีเจตคติที่ดี 
  นพรัตน์  เตชะวณิช (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลได้รับในสิ่งที่ต้องการ หรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่น้ัน เกิดข้ึนจากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นได้รับการตอบสนอง 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554 หน้า 840) ได้ให้ความหมายไว้ว่า          
พึงพอใจ เป็นวิเศษณ์ หมายถึง รัก, ชอบใจ 
  Good (1973, p.320 อ้างถึงใน วิชาการ, 2556) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจาก ความสนใจต่างๆ และทัศนคติ    
ที่บุคคลมีต่อสิ่งน้ัน 
  จากความหมายของความพึงพอใจที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้น สามารถกล่าวได้ว่า        
ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกพอใจ ชอบใจ ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 2. การวัดระดับความพึงพอใจ 
  THESISAVENUE.COM (2551) ได้นําเสนอเรื่องการวัดระดับความพึงพอใจไว้ดังน้ี 
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึก     
ของผู้มารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล ดังน้ันการวัดระดับความพึงพอใจ สามารถกระทําได้
หลายวิธีต่อไปนี้ 
   1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการ        
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนด 
   2. การสัมภาษณ์ ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะ
จูงใจให้ผู้ตอบคําถามตอบตามข้อเท็จจริง 
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   3. การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการรับบริการ ขณะรับบริการ
และหลังการรับบริการ การวัดโดยวิธีน้ีจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจะเห็นได้ว่า
การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการน้ันสามารถกระทําได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวก เหมาะสม 
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการวัดด้วย จึงจะส่งผลให้การวัดน้ันมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือได้ 
  สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์ และคณะ (2546) ได้นําเสนอเร่ืองการวัดระดับความพึงพอใจ     
ไว้ดังน้ี เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งมักใช้
รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่มีระดับความเข้มข้นให้เลือก 3 ถึง 5 ระดับ             
ในแต่ละคําถาม ต้ังแต่เห็นด้วยอย่างย่ิง (5 คะแนน) จนถึงไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง (1 คะแนน) เช่น 
   ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  หลังจากหาค่าเฉล่ียแล้วก็นํามาแปลงผลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่ง บุญชม  ศรีสะอาด 
(2545) ได้กําหนดเกณฑ์ไว้ ดังน้ี 
   ค่าความพึงพอใจระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
   ค่าความพึงพอใจระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
   ค่าความพึงพอใจระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
   ค่าความพึงพอใจระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
   ค่าความพึงพอใจระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) จะแสดงให้ทราบถึง
ลักษณะกลุ่มความคิดเห็นของผู้ประเมิน (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2546) ดังน้ี 
   ถ้า SD = 0 หมายถึง ผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกัน 
   0 < SD < 1  หมายถึง ผู้ประเมินมีความเห็นค่อนข้างเหมือนกัน 
   SD > 1 หมายถึง ผู้ประเมินมีความเห็นแตกต่างกัน 
  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่ควรเกิน 1 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอก
สถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งงานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ ซึ่งได้
รวบรวมไว้ ดังน้ี 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2547) ได้สํารวจเรื่อง การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุมฯ ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุมฯ คร้ังต่อไป 
ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุมฯ และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปใช้ประเมินผล ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานต่อไป สรุปผลการสํารวจได้ดังน้ี 
1) ข้อมูลผู้ตอบสัมภาษณ์ ผู้ตอบสัมภาษณ์เป็นหญิง ร้อยละ 50.9 ชาย ร้อยละ 49.1 มีการกระจาย
อายุดังน้ี อายุ 18 -29 ปี ร้อยละ 20.8 อายุ 30 -39 ปี ร้อยละ 25.5 อายุ 40 -49 ปี ร้อยละ 25.1 
อายุ 50 -59 ปี ร้อยละ 17.1 และที่เหลือร้อยละ 11.5 เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2) การรับทราบ
ข่าวสารและการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากการสอบถามประชาชน
เกี่ยวกับการรับทราบข่าวสารการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ทางสถานีโทรทัศน์ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ในทุกภาค ร้อยละ 55.6 ระบุว่าไม่ทราบข่าวสาร และมีร้อยละ 44.4 ที่ระบุว่าทราบ โดย
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของผู้ที่ทราบสูงกว่าภาคอ่ืนๆ คือ ร้อยละ 49.6 สําหรับการรับชมการ
ถ่ายทอดสดการประชุม ครม. มีประชาชนในทุกภาค ร้อยละ 26.8 ระบุว่าได้รับชมการถ่ายทอดสดฯ 
และร้อยละ 73.2 ไม่ได้รับชม โดยที่ภาคใต้ มีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับชมสูงกว่าภาคอ่ืนๆ คือ ร้อยละ 31.3 
3) ความคิดเห็นที่มีต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ผลการสํารวจ พบว่า ประชาชนในทุกภาค
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.8 ระบุว่าเห็นด้วยกับการถ่ายทอดสดการประชุมฯ โดยให้เหตุผลว่า ทําให้เห็น
การทํางานของรัฐบาล แสดงถึงความโปร่งใส/เช่ือมั่นในการทํางานของรัฐบาล ทําให้ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการทํางานของรัฐบาลโดยตรง เห็นบทบาท/ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรี ทํา
ให้ประชาชนสนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น เปิดโอกาส/เป็นประสบการณ์ ทําให้ทราบข้ันตอน/
บรรยากาศในการประชุม ครม. สําหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า รัฐมนตรีแสดงความคิดเห็นไม่เต็มที่ 
เน่ืองจากกลัวผลกระทบต่อบุคคล/การบริหารงาน ควรนํามาแถลงให้ประชาชนทราบหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุม สิ้นเปลืองงบประมาณ ข้อมูลบางเรื่องไม่ควรเปิดเผยอาจจะทําให้ความลับราชการร่ัวไหล และ
สามารถติดตามได้จากสื่ออ่ืนๆ 4) ประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. เมื่อสอบถาม
เกี่ยวกับประโยชน์ของการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. ประชาชนในทุกภาคส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.8 
เห็นว่ามีประโยชน์ และที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์มีเพียงร้อยละ 2.2 5) ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสด
การประชุมฯ จากการสํารวจพบว่า ประชาชนในทุกภาคโดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คือ 
ส่วนใหญ่ระบุว่าพึงพอใจต่อการถ่ายทอดสดการประชุม ครม. คร้ังน้ีสูงถึงร้อยละ 98.8 โดยพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.5 พึงพอใจมาก ร้อยละ 41.7 พึงพอใจน้อย ร้อยละ 7.6 และไม่พึงพอใจ 
ร้อยละ 1.2 6) ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุม ครม. คร้ังต่อไป เมื่อสอบถามเก่ียวกับ              
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ความต้องการให้มีการถ่ายทอดการประชุม ครม. ในคร้ังต่อไป ประชาชนในทุกภาคโดยรวมมีความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.9 ระบุว่าต้องการให้มีการถ่ายทอด มีเพียงร้อยละ 4.1 
ระบุว่าไม่ต้องการ 
 ณิชกานต์  จงเหมือนหยก (2553) ได้วิจัยเรื่อง การรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่าน
อินเทอร์ เ น็ตของแฟนบอลชาวไทย  มี วัตถุประสงค์  1)  เ พ่ือศึกษาแรงจู งใจในการรับชม                   
การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย 2) เพ่ือศึกษา
ขั้นตอนการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย 
3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตของแฟน
บอลชาวไทย และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่แฟนบอลชาวไทยมีต่อการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
อังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) แฟนบอลชาวไทย
ที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตมีแรงจูงใจในการรับชมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับ และรองลงมาคือ รูปแบบการดําเนินชีวิต 2) แฟนบอลศึกษา
วิธีการรับชมด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าการสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด 3) สําหรับพฤติกรรม
การรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ตของแฟนบอลชาวไทย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนการแข่งขันแฟนบอลจะเตรียมตัวในการรับชม โดยการตรวจสอบโปรแกรมการ
แข่งขันผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์เป็นประเภทกีฬา และเลือกคู่ที่จะ
รับชม ช่วงที่ 2 ช่วงระหว่างการแข่งขัน แฟนบอลส่วนใหญ่จะรับชมคนเดียวในสถานที่ส่วนตัว คือ    
ที่บ้าน มากกว่าการรับชมกับเพ่ือนนอกบ้าน และยังพบพฤติกรรมการส่ือสารระหว่างการแข่งขัน คือ 
แฟนบอลส่วนมากมีการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเกมการ
แข่งขัน และช่วงท่ี 3 ช่วงหลังการแข่งขัน ซึ่งพฤติกรรมหลังการแข่งขัน แฟนบอลส่วนมากจะแสดง           
ความคิดเห็นกับเพ่ือนโดยตรง รองลงมาเป็นการพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน และ 4) โดยภาพรวมแล้ว แฟนบอลมีความพึงพอใจในการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
อังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถตอบสนองความต้องการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลได้  และ
รู้สึกถึงความคุ้มค่าจากประโยชน์การใช้งานของอินเทอร์เน็ตที่หลายหลาย ถึงแม้ว่าจากการประเมิน
คุณภาพตัวสื่อของแฟนบอล พบว่าสื่ออินเทอร์เน็ตยังคงเป็นสื่อทางเลือกเสริม ที่ยังไม่สามารถทดแทน
สื่อหลักอย่างโทรทัศน์ได้ในปัจจุบัน 
 นภาพร  ตุ้มทองคํา และสมคิด  ฤทธ์ิเนติกุล (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบวีดีโอ
ถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบวีดีโอ
ถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม การเรียนการสอน ตลอดจนการดําเนินงานต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับ
ชมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการทดสอบระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพ่ือการศึกษาผ่าน
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อินเทอร์เน็ตทั้งภายใน (intranet) และภายนอก (internet) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า
ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเข้ารับชมการสอนออนไลน์ได้ทุกที่ที่มี
การเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 อัครพล  ศรีเคนขันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบซีซีทีวีบนเครือข่ายสตรีมมิ่ง มี
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1) เพ่ือศึกษาการส่งข้อมูลของกล้องไอพี 2) เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัญหา
ของการดูภาพของกล้องไอพีในระบบ Streaming 3) ทําการเขียนเว็บไซต์เพ่ือที่จะสามารถดูภาพจาก
กล้องไอพีได้ง่ายและน่าใช้ 4) ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่จัดเก็บไฟล์วีดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด 
และ 5) สามารถนําไปพัฒนาต่อได้  ผู้ศึกษาได้นําเสนอการพัฒนาระบบซีซีทีวีบนเครือข่ายสตรีมมิ่งซึ่ง
ใช้โปรแกรม Red5 ในการพัฒนาระบบน้ี เน่ืองจากเป็นโปรแกรมฟรีและใช้โปรโตคอล RTMP (Real 
Time Massage Protocol) ในการรับส่งข้อมูล ปัจจุบันมีการใช้โปรแกรม Red5 ในเครือข่ายสตรีมมิ่ง
อย่างกว้างขวาง อาทิ YouTube เป็นต้น การศึกษาโครงงานน้ีมีการใช้งานในส่วนของการออกแบบ
เว็บเพ่ือให้ใช้งานง่ายขึ้นจากเดิมที่มีการใช้งานจากตัวกล้องเอง และช่วยให้พ้ืนที่จัดเก็บมีขนาดน้อยลง
ด้วย 
 เพ็ญศิริ  วงษ์เมธีกิตต์ิ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) 
สําหรับกระบวนการผลิตนํ้าประปา สํานักการประปาเทศบาลนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตนํ้าประปาที่ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยํา และถูกต้อง ในกระบวนการ
ผลิตนํ้าประปาของสํานักการประปาเทศบาลนครราชสีมา เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดเสถียรภาพและความน่าเช่ือถือไว้วางใจ โดยการใช้ระบบควบคุม
ระยะไกล (SCADA) ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (PLC) เป็นการบริหารจัดการระบบงานผ่าน
เครือข่ายระบบวงจรเช่า (TOT Metro LAN) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลเพ่ือการควบคุมการ
ผลิตนํ้าที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบของการแสดงผลแบบกราฟฟิค และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมเป็นอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนโดยโอกาสผลได้ประมาณจากสภาพปัญหาปริมาณ
น้ําสูญเสียเทียบกับต้นทุนการจากการนําระบบมาใช้ ผลจากการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบการ
ควบคุมการผลิตนํ้าที่ใช้งานได้ โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบการควบคุมที่พัฒนาขึ้น 
จากคณะผู้บริหารทั้งสิ้นจํานวน 15 ท่าน พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
อยู่ในระดับดี ประสิทธิภาพการใช้งานที่ประเมินจากเวลาเฉลี่ยการรับรู้ข้อมูลได้ จากระยะเวลาหน่ึง
สัปดาห์เป็นการรับรู้ข้อมูลได้ทันที รวดเร็ว และถูกต้อง สําหรับผลการวิเคราะห์อัตราส่วนต่อเงินลงทุน
ได้เท่ากับ 1.798 ที่อัตราผลตอบแทน 8% จึงสรุปได้ว่าโครงการน้ีมีความเหมาะสมแก่การลงทุน 
 ฌิรพัฒน์  ภู่ทอง และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) 
โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้าง
รูปแบบ (โมเดล) ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผ่านระบบ
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เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ที่ใช้งานระบบ
โทรทัศน์รวม (SMATV) โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วน จํานวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ 1) ระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และ 2) แบบสอบถามความความพึงพอใจในการรับชมโทรทัศน์รวม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีมีต่อการรับชมระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 2) มีการพัฒนา
รูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้กับระบบโทรทัศน์รวมโดยรับชมผ่านระบบเครือข่าย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) ความพึงพอใจด้านเทคนิคของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=4.50) และความพึงพอใจด้านการบริการและการประชาสัมพันธ์ของ กลุ่มตัวอย่างอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย=4.34) สรุปได้ว่าระบบโทรทัศน์รวม โดยรับชมผ่านระบบเครือข่ายภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ 


