บทที่ 1 การสื่อสารข้ อมูล
พัฒนาการของการสื่ อสารข้ อมูล
พัฒนาการของเทคโนโลยีต้ งั แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ส่ งผลให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว
สามารถเชื่อมโยงกันอย่างทัว่ ถึง ประชากรในโลกซึ่ งอยูต่ ่างสถานที่กนั จึงสามารถติดต่อสื่ อสารและรับฟัง
รับชมข้อมูลข่าวสารจากทุกมุมโลกได้ตลอดเวลา ดังนั้น การศึกษาพัฒนาการของการสื่ อสารข้อมูล จะทา
ให้มีแนวทางในการพัฒนาการสื่ อสารข้อมูลให้ดียงิ่ ขึ้นในอนาคต
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การสื่ อสารข้อมูลมีพฒั นาการที่สาคัญดังนี้

แซมมวล มอร์ส

วางสายเคเบิลข้าม

( Samual F.B. Morse )

มหาสมุทรแอตแลนติก

ประดิษฐ์โทรศัพท์

ค้นพบคลื่นวิทยุ

คิดค้นโทรเลข

AT&T ให้บริ การ

เริ่ มใช้โทรศัพท์เครื่ อง

โทรศัพท์ทางไกลไปยัง

แรก

ซานฟรานซิสโก

ค.ศ. 1835(พ.ศ. 2378)
ค.ศ. 1961(พ.ศ. 2504)

ค.ศ. 1866(พ.ศ. 2409)
ค.ศ. 1957(พ.ศ. 2500)

ค.ศ. 1876(พ.ศ. 2415)
ค.ศ. 1952(พ.ศ. 2495)

มีโทรศัพท์แบบใช้แป้ น

ส่ งดาวเทียมครั้งแรก

มีโทรศัพท์ทางไกล

ค.ศ. 1888(พ.ศ. 2431)
ค.ศ. 1950(พ.ศ. 2493)

ค.ศ. 1915(พ.ศ. 2458)
ค.ศ. 1947(พ.ศ. 2490)

ค.ศ. 1929(พ.ศ. 2472)
ค.ศ. 1946(พ.ศ. 2489)

มีเคเบิลทีวี

ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์

ใช้โทรทัศน์สี และมี

โดยตรงและวิทยุ

กด

เครื่ องคอมพิวเตอร์

ทรานซิสเตอร์
ค.ศ. 1957(พ.ศ. 2500)

ค.ศ. 1952(พ.ศ. 2495)

มีเครื่ องบันทึกวีดิทศั น์

มีเครื่ องคิดเลขขนาด

มีโทรทัศน์จอแบน

แบบกระเป๋ าหิ้วและ

พกพาเครื่ องแรก

ค.ศ. 1961(พ.ศ. 2504)

เครื่ องแรก
ค.ศ. 1950(พ.ศ. 2493)

ค.ศ. 1947(พ.ศ. 2490)

ค.ศ. 1946(พ.ศ. 2489)

จาหน่ ายเกมคอมพิ วเตอร์

เริ่ มมีการโต้ตอบบน

มีการแสดงภาพสามมิติ

เล่ นผ่า นโทรทัศน์ อย่าง

ตลับบรรจุวดี ิทศั น์

เคเบิ้ลทีวี

บนโทรทัศน์

แพร่ หลาย

ค.ศ. 1968(พ.ศ. 2511)

ค.ศ. 1971(พ.ศ. 2514)

ค.ศ. 1975(พ.ศ. 2518)

ค.ศ. 1976(พ.ศ. 2519)

มีเกมในแผ่นซี ดีรอม

IRS ใช้วธิ ีการคืนภาษี

มีโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีเครื่ องพิมพ์เลเซอร์

มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่

มีคอมพิวเตอร์ ส่วน

ในรู ปแบบ

ครั้งแรกและเส้นใยแก้ว

ส่ วนบุคคลครั้งแรก

สามารถเคลื่อนย้ายได้

บุคคลเครื่ องแรกเริ่ ม

อิเล็กทรอนิกส์

นาแสง

ค.ศ. 1991(พ.ศ. 2534)

ค.ศ. 1990(พ.ศ. 2533)

ค.ศ. 1985(พ.ศ. 2528)

ค.ศ. 1984(พ.ศ. 2527)

ค.ศ. 1982(พ.ศ. 2525)

ค.ศ. 1981(พ.ศ. 2524)

มีสื่อประสมบนเครื่ อง

มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่

มีโทรศัพท์แบบเห็น

ใช้คอมพิวเตอร์ ดูวดี ิ

มีเทคโนโลยีไร้สาย

มีการประชุมทางไกล

คอมพิวเตอร์ ต้ งั

แสดงวีดิทศั น์ได้เต็ม

ภาพ

ทัศน์ที่บา้ นได้

ค.ศ. 1977(พ.ศ. 2520)

และแผ่นซี ดี

ผ่านอินเทอร์ เน็ต
ความเร็ วสู ง

รู ปแบบ
ค.ศ. 1993(พ.ศ. 2536)

ค.ศ. 1994(พ.ศ. 2537)

ค.ศ. 1978(พ.ศ. 2522)

ค.ศ. 1995(พ.ศ. 2538)

ค.ศ. 1996(พ.ศ. 2539)

ค.ศ. 1998(พ.ศ. 2541)

ค.ศ. 2000-2010(พ.ศ. 2543-2553)

ความหมายของการสื่ อสารข้ อมูล
การสื่ อสารข้อ มู ล หมายถึ ง การโอนถ่ า ย (Transmission) ข้อมูล หรื อการแลกเปลี่ ย นข้อมู ล
ระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีตวั กลาง เช่ น
ซอฟต์ แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ควบคุ ม การส่ ง และการไหลของข้อ มู ล จากต้น ทางไปยัง ปลายทาง
นอกจากนี้อาจจะมีผรู ้ ับผิดชอบในการกาหนดกฎเกณฑ์ในการส่ งหรื อรับข้อมูลตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ
ประโยชน์ ของการสื่ อสารข้ อมูล
ความสาคัญของการสื่ อสารข้อมูลผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่ งที่ตระหนักกันอย่างมาก
ในปัจจุบนั ด้วยเหตุวา่ การสื่ อสารข้อมูลผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์หลายประการด้วยกันคือ
1. จัดเก็บข้ อมูลได้ ง่ายและสื่ อสารได้ รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลซึ่ งอยูใ่ นรู ปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึก (Diskette) ที่มีความหนาแน่นสู งได้ แผ่นบันทึกแผ่นหนึ่งสามารถบันทึก
ข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านตัวอักษร สาหรับการสื่ อสารข้อมูลนั้น ถ้าข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ดว้ ยอัตรา
120 ตัวอักษรต่อวินาทีแล้ว จะสามารถส่ งข้อมูล 200 หน้า ได้ในเวลา 40 นาที โดยที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา
มานัง่ ป้ อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ าใหม่อีก
2. ความถูกต้ องของข้ อมูล โดยปกติมีการส่ งข้อมูลด้วยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่น
ด้วยระบบดิจิตอล วิธีการรับส่ งนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู ้
และพยายามหาวิธีการแก้ไขให้ขอ้ มูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ทาการส่ งใหม่หรื อกรณี ผดิ พลาด
ไม่มาก ฝ่ ายผูร้ ับอาจใช้โปรแกรมของตนเองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้
3. ความเร็วของการทางาน สัญญาณทางไฟฟ้ าจะเดินทางด้วยความเร็ วเท่าแสง ทาให้การใช้คอมพิวเตอร์
ส่ งข้อมูลจากซี กโลกหนึ่งไปยังอีกซี กโลกหนึ่งหรื อค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทาได้
อย่างรวดเร็ ว ความรวดเร็ วของระบบจะทาให้ผใู ้ ช้สะดวกสบายอย่างยิง่ เช่น บริ ษทั สายการบินทุกแห่ง
สามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้การจอง ที่นงั่ ของสายการบินสามารถทาได้ทนั ที
4. ต้ นทุนประหยัด การเชื่ อมต่อคอมพิวเตอร์ ต่อเข้าหากันเป็ นเครื อข่าย เพื่อส่ งหรื อสาเนาข้อมูลทาให้
ราคาต้นทุนของการใช้ขอ้ มูลไม่แพง เมื่อเทียบกับการจัดส่ งแบบวิธีอื่น นักคอมพิวเตอร์ บางคนสามารถ
ส่ งโปรแกรมให้กนั และกันผ่านทางสายโทรศัพท์ได้

องค์ ประกอบของการสื่ อสารข้ อมูล
การสื่ อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ 5 อย่าง (ดังรู ป) ได้แก่

ทีม่ า http://www.maerim.ac.th
1. ผู้ส่ง (Sender) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ งข่าวสาร (Message) เป็ นต้นทางของการสื่ อสารข้อมูลมีหน้าที่
เตรี ยมสร้างข้อมูล เช่น ผูพ้ ดู โทรทัศน์ กล้องวิดีโอ เป็ นต้น
2. ผู้รับ (Receiver) เป็ นปลายทางการสื่ อสาร มีหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งมาให้ เช่น ผูฟ้ ัง เครื่ องรับโทรทัศน์
เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น
3. สื่ อกลาง (Medium) หรื อตัวกลาง เป็ นเส้นทางการสื่ อสารเพื่อนาข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่ อส่ ง
ข้อมูลอาจเป็ นสายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนาแสง หรื อคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น เลเซอร์
คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุภาคพื้นดิน หรื อคลื่นวิทยุผา่ นดาวเทียม
4. ข้ อมูลข่ าวสาร (Message) คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่ อสาร ซึ่ งอาจถูกเรี ยกว่า
สารสนเทศ (Information) โดยแบ่งเป็ น 5รู ปแบบ ดังนี้
4.1 ข้อความ (Text) ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ ซึ่ งจะแทนด้วยรหัสต่าง ๆ เช่น รหัสแอสกี เป็ นต้น
4.2 ตัวเลข (Number) ใช้แทนตัวเลขต่าง ๆ ซึ่ งตัวเลขไม่ได้ถูกแทนด้วยรหัสแอสกีแต่จะถูกแปลงเป็ น
เลขฐานสองโดยตรง
4.3 รู ปภาพ (Images) ข้อมูลของรู ปภาพจะแทนด้วยจุดสี เรี ยงกันไปตามขนาดของรู ปภาพ
4.4 เสี ยง (Audio) ข้อมูลเสี ยงจะแตกต่างจากข้อความ ตัวเลข และรู ปภาพเพราะข้อมูลเสี ยงจะเป็ น
สัญญาณต่อเนื่องกันไป
4.5 วิดีโอ (Video) ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหว ซึ่ งเกิดจากการรวมกันของรู ปภาพหลาย ๆ รู ป

5. โปรโตคอล (Protocol) คือ วิธีการหรื อกฎระเบียบที่ใช้ในการสื่ อสารข้อมูลเพื่อให้ผรู ้ ับและผูส้ ่ ง
เปรี ยบเทียบได้กบั เป็ นภาษา ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ที่ใช้ในการกาหนดวิธีการสื่ อสารข้อมูลระหว่างทั้งสองฝั่ง
ซึ่ งจะกาหนดว่าอุปกรณ์ที่ใช้รับและส่ งนั้นจะแปลงข้อมูลอยูใ่ นรู ปแบบใดก่อนที่จะส่ งหรื อรับ และจะต้องอยู่
ในรู ปแบบเดียวกันทั้งสองฝั่งด้วยมิฉะนั้นก็จะสื่ อสารได้ไม่สาเร็ จถ้าหากปราศจากซึ่ งโพรโตคอล อุปกรณ์ท้ งั
สองฝั่งอาจจะติดต่อกันได้ แต่ไม่สามารถสื่ อสารกันได้ เหมือนกับที่ฝั่งหนึ่งพูดภาษาไทยในขณะที่อีกฝั่งพูด
ภาษาอังกฤษก็จะไม่สามารถสื่ อสารกันได้รู้เรื่ อง สามารถเข้าใจกันหรื อคุยกันรู ้เรื่ อง โดยทั้งสองฝั่งทั้งผูร้ ับ
และผูส้ ่ งได้ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ในคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลอยูใ่ นส่ วนของซอฟต์แวร์ ที่มีหน้าที่ทา
ให้การดาเนินงาน ในการสื่ อสารข้อมูลเป็ นไปตามโปรแกรมที่กาหนดไว้ ตัวอย่างเช่น X.25, SDLC, HDLC,
และ TCP/IP เป็ นต้น

ประเภทของสั ญญาณการสื่ อสารข้ อมูล
สั ญญาณอนาล็อก (Analog signal) คือ เป็ นสัญญาณแบบต่อเนื่ อง ที่มีลกั ษณะเป็ นคลื่นไซน์(Sine Wave)
โดยหน่วยวัดสัญญาณแบบนี้ คือ เฮิรตซ์(Hertz) โดยมีลกั ษณะสมบัติ 2 ประการคือ




ความถี่ของคลื่น (Frequency) คือ จานวนครั้งที่คลื่นทวนซ้ าระหว่างช่วงเวลาที่กาหนด หมายถึง
จานวนครั้งที่คลื่นจะเสร็ จสิ้ นหนึ่งรอบในหนึ่งวินาที ความถี่ที่ถูกเพิ่มขึ้นจะถูกแทนด้วย 1
ช่วงกว้างของคลื่น (Ampitude) คือ ความสู งของคลื่นภายในคาบเวลาที่กาหนด ความกว้าง หมายถึง
ความดังของสัญญาณเสี ยง โดยกาหนดให้เสี ยงที่ดงั เพิ่มขึ้นถูกแทนด้วย 1

สั ญญาณดิจิตอล (digital signal) คือ เป็ นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง รู ปแบบของสัญญาณมีความเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ปะติดปะต่ออย่างสัญญาณอนาล็อก ในการสื่ อสาร ด้วยสัญญาณดิจิตอล ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซ่ ึงเป็ น

เลขฐานสอง (0 และ 1) จะถูกแทนด้วยสัญญาณดิจิตอล การแทนข้อมูลดิจิตอลด้วยสัญญาณดิจิตอล มีหลาย
แบบ แบบที่แสดงไว้ในรู ปที่ 6.4 เรี ยกว่า Unipolar เป็ นวิธีที่แทนบิตข้อมูล 0 ด้วยสัญญาณไฟฟ้ าที่เป็ นกลาง
และบิตข้อมูล 1 ด้วยสัญญาณไฟฟ้ าที่เป็ นบวก Bit rate เป็ นอัตราความเร็ วในการส่ งข้อมูลแบบดิจิตอล วิธีวดั
ความเร็ วจะนับจานวนบิตข้อมูลที่ส่งได้ในช่วงระยะเวลา 1 วินาที เช่น 14,400 bps หมายถึง มีความเร็ วใน
การส่ งข้อมูลจานวน 14,400 บิต ในระยะเวลา 1 วินาที

โมเด็ม(Modem) เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เป็ น
สัญญาณอนาล็อก ความเร็ วในการสื่ อสารข้อมูลของโมเด็มวันเป็ นบิตต่อวินาที (bit per second หรื อ bps)
ความเร็ วของโมเด็มโดยทัว่ ไปมีความเร็ วเป็ น 56 กิโลบิตต่อวินาที

รู ปแบบทิศทางของการสื่ อสารข้ อมูล
การส่ งสัญญาณข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบดังนี้
1. การส่ งสั ญญาณทางเดียว (One-Way Transmission หรือ Simplex)
การส่ งสัญญาณแบบนี้ในเวลาเดียวกันจะส่ งได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ถึงแม้วา่ ตัวส่ งจะมีสัญญาณช่องทางก็
ตาม ซึ่ งมักจะเรี ยกการส่ งสัญญาณทางเดียวนี้วา่ ซิ มเพล็กซ์ ผูส้ ่ งสัญญาณจะส่ งได้ทางเดียว โดยที่ผรู ้ ับจะไม่
สามารถโต้ตอบได้ เช่น การส่ งวิทยุกระจายเสี ยง การแพร่ ภาพโทรทัศน์
2. การส่ งสั ญญาณกึ่งสองทิศทาง (Half-Duplex หรือ Either-Way)
การส่ งสัญญาณแบบนี้เมื่อผูส้ ่ งได้ทาการส่ งสัญญาณไปแล้ว ผูร้ ับก็จะรับสัญญาณนั้นหลังจากนั้นผูร้ ับก็
สามารถปรับมาเป็ นผูส้ ่ งสัญญาณแทน ส่ วนผูส้ ่ งเดิมก็ปรับมาเป็ นผูร้ ับแทนสลับกันได้ แต่ไม่สามารถส่ ง
สัญญาณพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ จึงเรี ยกการส่ งสัญญาณแบบนี้วา่ ฮาร์ฟดูเพล็กซ์ (Half Duplex หรื อ

HD) ได้แก่ วิทยุสนามที่ตารวจใช้ เป็ นต้น
3. การส่ งสั ญญาณสองทาง (Full-Duplex หรือ Both way Transmission)
การส่ งสัญญาณแบบนี้สามารถส่ งข้อมูลได้พร้อมกันทั้งสองทางในเวลาเดียวกัน เช่น การใช้โทรศัพท์ ผูใ้ ช้
สามารถพูดสายโทรศัพท์ได้พร้อม ๆ กัน
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