
ส่ือกลางส่งข้อมูลและ
การมัลตเิพล็กซ์ 

(Transmission Media 
and Multiplexing) 



ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและ
ระยะทางบนส่ือกลาง 

 แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) 

 คือย่านความถ่ีของช่องสญัญาณ หากมีช่องสญัญาณ
ขนาดใหญ่ การจราจรก็จะคลอ่งตวัมากขึน้ ย่อมสง่ผล
ให้ภายในหนึง่หน่วยเวลา สามารถเคลื่อนย้ายปริมาณ
ข้อมลูได้จ านวนมากขึน้ 

 

 



ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและ
ระยะทางบนส่ือกลาง 

 ความสญูเสียต่อการสง่ผา่น (Transmission 

Impairments) 

 หมายถึง การออ่นตวัของสญัญาณ ซึง่การออ่นตวัของ
สญัญาณจะเก่ียวข้องกบัระยะทางในการสง่ผา่นข้อมลู 

 การรบกวนของสญัญาณ (Interference) 

 การถกูรบกวนของสญัญาณที่คาบเก่ียวกนัในย่าน
ความถ่ี อาจสง่ผลให้เกิดการบดิเบือนของสญัญาณได้ 

  

 

 



ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเร็วและ
ระยะทางบนส่ือกลาง 

 จ านวนโหนดท่ีเช่ือมต่อ (Number of Receivers) 

 สื่อกลางสง่ข้อมลูแบบใช้สาย สามารถน ามาเช่ือมตอ่
เครือข่ายในรูปแบบจดุต่อจดุ หรือแบบหลายจดุเพื่อ
แชร์ใช้งาน 

 

 



ส่ือกลาง ( Media )  

หมายถึง สื่อกลางหรือตวักลางท่ีท าหน้าท่ีสง่ผา่น      
    ของข้อมลูขา่วสารจากฝ่ังผู้สง่ไปยงัผู้ รับ 



ประเภทของส่ือน าสัญญาณ 

สามารถแบ่งส่ือกลางได้เป็น 2  ประเภท 
คือ  
1. ส่ือกลางประเภทเหน่ียวน า (Guided media) 

หรือระบบใช้สาย (Wired System )  

2. ส่ือกลางที่ก าหนดเส้นทางไม่ได้ (Unaided   

media) หรือระบบไร้สาย (Wireless 

System)  



ส่ือกลางประเภทเหน่ียวน า (Guided media)  
หรือระบบใช้สาย (Wired System )     

สายคู่บิดเกลยีว (Twisted-Pair Cable)  

•เป็นสายท่ีมีราคาถูกท่ีสุด  

•ประกอบดว้ยสายทองแดงขนาดบาง (1 มิลลิเมตร)  

•มีฉนวนหุม้ 2 เส้น น ามาพนักนัเป็นเกลียว  

•ใชก้นัแพร่หลายในระบบโทรศพัท ์ 



สายคู่บิดเกลยีว ม ี2 ประเภท คอื  

• ใชเ้ช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ไปยงัอุปกรณ์ส่ือสาร 
• มีความยาวไม่เกิน 100 เมตร  
• มีจ านวนสายบิดเกลียวภายใน 4 คู่  

•    มีการน าสายคู่พนัเกลียวมารวมอยู ่     
•      มีการเพิ่มฉนวนป้องกนัสญัญาณรบกวน 
•      ป้องกนัสญัญาณรบกวนต่างๆ  
•     ใชใ้นระยะทางไกลกวา่สาย UTP 

1. สายคู่บิดเกลยีวแบบไม่มส่ิีงห่อหุ้ม (Unshielded Twisted Pair – UTP) 

 2.  สายคู่บิดเกลยีวแบบมส่ิีงห่อหุ้ม (Shielded Twisted Pair – STP) 

 



มาตรฐานสายคู่บิดเกลยีว 

 สมาคม EIA และ สมาคม TIA : Telecommunication 

Industries  เป็นผู้ ร่วมตัง้มาตรฐานสาย UTP นีข้ึน้มา จนกระทัง่ปี 
ค.ศ. 1991 ทาง ANSI ก็ได้เข้าร่วมรับรองมาตรฐานนีด้้วย โดยใช้ช่ือ
วา่ ANSI/TIA/EIA  568 ซึง่มาตรฐานดงักลา่วจะช่วยสร้างความ
มัน่ใจด้านประสทิธิภาพแก่ผลิตภณัฑ์สายสญัญาณรุ่นตา่งๆ มาตรฐาน 
ANSI/TIA/EIA  568 ในปัจจบุนัได้ผนวกประเภทของสาย UTP ไว้ 
7 ประเภทด้วยกนั โดยใช้ค าวา่วา่ CAT แล้วตามด้วยหมายเลขท่ีแสดง
ถงึระดบัคณุภาพของสาย  



มาตรฐานสายคู่บิดเกลยีว 
  CAT 1 

เป็นสาย UTP มาตรฐานท่ีน ามาใช้กบัระบบโทรศพัท์ ได้รับการออกแบบ 
มาเพ่ือน าสง่ข้อมลูเสียงหรือข้อมลูดิจิตอลด้วยความเร็วต ่า 

  CAT 2 

เป็นสาย UTP ท่ีมกัน ามาใช้กบัวงจรโทรศพัท์ ภายในมีสายสญัญาณ 

จ านวน 4 คู ่แตมี่คณุภาพดีกวา่สาย CAT1  

  CAT 3 

ภายในจะมีสายสญัญาณจ านวน 4 คู ่สายแตล่ะคูจ่ะต้องน ามาบิดเกลียว 

อยา่งน้อย 3 รอบตอ่ 1 ฟตุ รองรับความเร็วในการสง่ข้อมลูท่ี 10 Mbps  



มาตรฐานสายคู่บิดเกลยีว 
  CAT 4 

ภายในจะมีสายสญัญาณจ านวน 4 คู ่รองรับความเร็วสงูสดุท่ี 20 Mbps  

  CAT 5 

ภายในจะมีสายสญัญาณจ านวน 4 คู ่รองรับความเร็วได้สงูถงึ 100 Mbps  

  CAT 5e 

สามารถป้องกนัสญัญาณรบกวนแบบครอสทอล์กได้เป็นอยา่งดี รองรับ 

ความเร็วสงูสดุท่ี 100 Mbps หรือสงูกวา่ 

  CAT 6 

รองรับอตัราความเร็วท่ี 250 MHz 

 

 



มาตรฐานสายคู่บิดเกลยีว 
  CAT 6e 

รองรับอตัราความเร็วท่ี 550 MHz 

  CAT 7 

รองรับความเร็วสงูสดุท่ี 1 GHz 

 

 



หัวเช่ือมต่อสายคู่บิดเกลยีว 

 ท่ีปลายสาย UTP ใช้หวัเช่ือมตอ่
แบบ RJ-45  คล้ายหวัเช่ือมต่อ
โทรศพัท์ RJ-11  แต ่RJ-45 มี
ขนาดใหญ่กวา่ 
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สายเกลยีวคู่แบบไม่มีชีลด์ (Unshielded Twisted Pair) 
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การก าหนดหน้าที่ของสายย่อยภายในสายแบบ UTP  
หมายเลขสาย  หน้าที่ของสายสัญญาณ  

1 Output Transmit Data + 

2 Output Transmit Data - 
3 Input Receive Data + 

6 Input Receive Data - 
4, 5, 7, 8 Reserved for other use 

สายเกลยีวคู่แบบไม่มีชีลด์ (Unshielded Twisted Pair) 
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Comp สาย HUB 

White/Orange 1 White/Orange 

Orange 2 Orange 

White/Green 3 White/Green 

Blue 4 Blue 

White/Blue 5 White/Blue 

Green 6 Green 

White/Brown 7 White/Brown 

Brown 8 Brown 

สาย UTP แบบต่อกบั Hub 
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Computer 1 สายที ่ Computer 2 

White/Orange 1 White/Green 

Orange 2 Green 

White/Green 3 White/Orange 

Blue 4 Blue 

White/Blue 5 White/Blue 

Green 6 Orange 

White/Brown 7 White/Brown 

Brown 8 Brown 

สาย UTP แบบต่อระหว่างคอมพวิเตอร์สองเคร่ือง 





สายท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดคือสายเคเบิลท่ีใชส้ าหรับระบบเครือข่าย   
Thin Ethernet  และ  Thick Ethernet  

•  เป็นสายชีลดท่ี์หุม้ส่วนของตวัน าไว ้ 
•  มีภูมิตา้นทานต่อสญัญาณรบกวน 
•  เหมาะท่ีจะใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม 
       ท่ีมีสญัญาณรบกวนมาก 

  สายโคแอกเซียล ( Coaxial Cable)  



  สายโคแอกเชียล (Coaxial cable) 
    เป็นตวักลางเช่ือมโยงที่มีลกัษณะเช่นเดียวกบัสายทีวี  มีใช้งานหลาย
ลกัษณะงาน ไมว่า่ในระบบเครือข่ายเฉพาะท่ี  ในการสง่ข้อมลูระยะไกล
ระหวา่งชมุสายโทรศพัท์ หรือการสง่ข้อมลูสญัญาณวีดิทศัน์ 

 

 

 

   ท่ีใช้ทัว่ไปมี  2  ชนิด  คือ 50 โอห์ม  ซึง่ใช้สง่ข้อมลูแบบดิจิทลั  และชนิด 75 
โอห์ม  ซึง่ใช้สง่ข้อมลูสญัญาณแอนะลอ็ก  สายโคแอกเชียลจะมีฉนวนหุ้ม
ป้องกนัการรบกวนของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าและสญัญาณรบกวนจากภายนอก  
สายแบบนีมี้ช่วงความถ่ีท่ีสญัญาณไฟฟ้าสามารถผ่านได้กว้างถงึ  500  MHz 



 สายโคแอกเชียล (ต่อ) 
 สายโคแอกเชียลท่ีไช้กบัการสง่ข้อมลูคอมพิวเตอร์ มี 2 แบบ 

 สายโคแอกเชียลแบบอ่อน (Thinwire coaxial cable) 

    หุ้มด้วยฉนวนแบบบางมีขนาดเล็กโค้งงอได้ง่าย ส าหรับ
ตดิตัง้ในอาคารหรือห้อง 

 สายโคแอกเชียลแบบแข็ง (Thickwire coaxial cable) 
มีฉนวนภายนอกที่หนา  ท าให้สายมีขนาดใหญ่  สามารถทน
ต่อสภาพอากาศภายนอกอาคาร 



    มีการก าหนดมาตรฐาน โดยองค์กร Radio Government (RG) ดงันัน้
ประเภทของสายโคแอคเชียลจงึใช้รหสั RG น าหน้าแล้วตามด้วยหมายเลข 

 

 

 

 

 

 

 

 มาตรฐานของสายโคแอกเชียล 

เบอร์สาย อิมพีแดนซ์(โอห์ม) การใช้งาน 

RG-59 
RG-58 
RG-8/RG11 
 

75.0 
50.0 
50.0 

Cable TV 
Thin Ethernet 
Thick Ethernet 

 



    อาจเรียกวา่เส้นใยแก้วน าแสงหรือไฟเบอร์ออปติก  เป็นตวักลางของ
สญัญาณแสง ท ามาจากวสัดปุระเภทแก้วท่ีมีความบริสทุธ์ิมาก  เส้นใย 
น าแสงมีลกัษณะเป็นเส้นยาวขนาดเลก็  
ขนาดประมาณ เส้นผมของมนษุย์  
อาศยัหลกัการสะท้อน   และหกัเห 
ของแสงในการสง่แสงลงไปในสาย 
    ประกอบด้วย 3 สว่นหลกั 
      - แกน (CORE) 
      - แก้วหุ้ม (CLAD) 

     - ปลอกหุ้มหรือฉนวนภายนอก 

 เส้นใยน าแสง (Optical Fiber) 



    คณุสมบตัิการน าแสงของเส้นใยน าแสง แบง่ตามลกัษณะการให้แสง 
สอ่งทะลหุรือไม ่เป็นคณุสมบตัิเฉพาะของเนือ้แก้ว แบง่เป็น 2 แบบ 

   - Single Mode optic fiber 

   - Multi Mode optic fiber 

 โหมดของเส้นใยน าแสง 



    เป็นการใช้ตวัน าแสงท่ีบีบส าแสงให้พุง่ตรงไปตามทอ่ใยน าแสง โดยมีการ
กระจายออกด้านข้างน้อยท่ีสดุ  เป็นแบบสายท่ีมีก าลงัการสญูเสียทางแสง
น้อยท่ีสดุ  เหมาะส าหรับการใช้กบัระยะทางไกลๆ เช่นเส้นใยน าแสงระหวา่ง
ประเทศ 

 เส้นใยน าแสงแบบซงิเกิลโหมด 



    เป็นเส้นใยน าแสงท่ีมีลกัษณะการกระจายแสงออกด้านข้างได้  โดยมีคา่
ดชันีการหกัเหของแสงของ CORE กบั CLAD ตา่งกนั เพ่ือให้เกิดการสะท้อน
ของแสงเม่ือตกกระทบพืน้ท่ีระหวา่ง CORE กบั CLAD 

 เส้นใยน าแสงแบบมัลตโิหมด 



    ลกัษณะการเคลือบ CORE ด้วย CLAD ท่ีตา่งกนัจะท าให้เกิดการหกัเหและ
สะท้อนของแสงในสายท่ีตา่งกนั แบง่เป็น 2 แบบ 
 
- Step Index optic fiber 

    การสะท้อนของแสงเป็นแบบ 
ทนัทีทนัใด 

 
- Graded  Index optic fiber 

   การสะท้อนของแสงจะเลีย้วแบน 
ทีละน้อย 

 ดัชนีการหกัเหแสงของ CORE 



ขอ้ดีและขอ้เสียของสายไฟเบอร์ออปติก 
ขอ้ดี 
• มีอตัราค่าลดทอนของ
สัญญาณต ่า 
• ไม่มีการรบกวนของ
สัญญาณไฟฟ้า 
• มีแบนดว์ิดธ์สูงมาก 
• มีขนาดเลก็และน ้าหนกัเบา 
• มีความเป็นอิสระทางไฟฟ้า 
• มีความปลอดภยัในขอ้มูล 
• มีความทนทานและมีอายกุาร
ใชง้านยาวนาน 

ขอ้เสีย 
• เสน้ใยแกว้มีความเปราะบาง 
• การเดินสายจ าเป็นตอ้งระมดัระวงั
อยา่ใหมี้ความโคง้งอมาก 
• มีราคาสูง เม่ือเทียบกบัสายเคเบิล
ทัว่ไป 
• การติดตั้งจ  าเป็นตอ้งพึ่งพา
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 



    ยา่นความถ่ีของสญัญาณไฟฟ้า สามารถแบง่เป็นช่วง ดงันี ้

 การแบ่งช่วงความถ่ี 

ย่านความถี ่ ชื่อเรียก 

3-30 kHz 
30-300 kHz 

300KHz-3MHz 
3-30 MHz 

30-300 MHz 
300MHz-3GHz 

30 GHz 
30-300 GHz 

 

Very low frequency (VLF) 
Low frequency (LF) 
Medium frequency (MF) 
High frequency (HF) 
Very-high frequency (VHF) 
Ultra-high frequency (UHF) 
Super-high frequency (SHF) 
Extremely-high frequency (EHF) 

 



ประเภทไม่มีสาย 
คลืน่วทิยุ  (Radio Frequency :RF) 

•ส่งสญัญาณในรูปของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
•เป็นหลกัการเดียวกบัระบบวทิย ุโทรทศัน์ และโทรศพัทมื์อถือ 
•สามารถวิง่ผา่นผนงั และอาคารได ้
•สามารถส่งไดท้ั้งระยะทางไกล และใกล ้
• มีช่วงความถ่ีอยูท่ี่ 3KHz-1GHz 



- เป็นการสื่อสารระหวา่งสถานีภาคพืน้สองสถานี 

- ช่วงความถ่ีตัง้แต ่1-300 GHz 

- สง่สญัญาณได้ไกลประมาณ 20 ไมล ์

- ถกูรบกวนจากคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าได้ง่าย 

-- สภาพภมูิอากาศแปรปรวนจะสง่ผลต่อ 

ระบบการสื่อสาร 

 

 ไมโครเวฟ (Microwave) 



    เป็นการสื่อสารระหวา่งดาวเทียมท่ีลอยอยูเ่หนือโลกกบัสถานีภาคพืน้ หรือ
บ้านพกัอาศยั มีลกัษณะเฉพาะคือ 

+ ใช้สญัญาณวิทยคุวามถ่ีสงู 

+ ตวัดาวเทียมจะรับข้อมลูจากสถานี 
    ภาคพืน้  ขยายและสะท้อนสญัญาณ 
    กลบัมาท่ีสถานีภาคพืน้อีกทีหนึง่ 

+ ความถ่ีของสญัญาณสง่ขาขึน้ 
    (Up Link) ประมาณ 4 GHz 

+ ความถ่ีของสญัญาณสง่ขาลง 
    (Down Link) ประมาณ 6 GHz 

 ดาวเทยีม (Satellite Link) 



โทรศัพท์เคลือ่นที่ (Mobile Telephones) 
ยคุ 1G 
-สง่สญัญาณไร้สายแบบอนาลอ็ก 

- ความถ่ี 800 – 900 MHz 

- คณุภาพเสียงไมด่ี 

- ความเร็วในการสง่ต ่า 

- ถกูลกัลอกการใช้งานได้ง่าย 

 

ยคุ 2G 
-เกิดช่วงปี 1990 

- เป็นยคุท่ีเปลี่ยนจากระบบ
อนาลอ็กมาเป็นดจิิตอล 

- สง่ข้อมลูได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 



โทรศัพท์เคลือ่นที่ (Mobile Telephones) 
ยคุ 2.5G 
-เทคโนโลยีท่ีส าคญัคือ 
GPRS,EDGE 

 

ยคุ 3G 
-สามารถเช่ือมตอ่เข้าระบบ
เครือข่ายได้ตลอดเวลา เพื่อ
ด าเนินธุรกรรมบนเครือข่าย รับสง่
อีเมล์ ดาว์นโหลดไฟล์เพลง การ
สง่ข้อมลูมลัติมีเดีย การชมคลิป
วิดีโอ 

- ความเร็วในการดาว์นโหลด 2.4 
Mbps 



โทรศัพท์เคลือ่นที่ (Mobile Telephones) 
ยคุ 4G 
-เป็นระบบสื่อสารแบบบรอด
แบนด์ความเร็วสงู 75 Mbps 

- WIMAX 

 



อนิฟราเรด  (Infrared)  
•แสงอนิฟราเรด สง่สญัญาณผา่นอากาศ 

•ไดร้ะยะไมไ่กล และไมท่ะลผุา่นผนังได ้

•ปัจจบุนัเป็นสิง่พืน้ฐานในpersonal digital assistants (PDAs) และ
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา  

• อตัราความเร็วปกตใินการรับสง่ขอ้มลูจะไมส่งูกวา่ 4 
Mbps แตปั่จจบุนัพัฒนาความเร็วในการรับสง่ขอ้มลูได ้
สงูถงึ 16 Mbps 

 นอกจากนี ้อนิฟาเรดสามารถใชก้บัฟิลม์ถา่ยรปูบางชนดิ
ได ้ และใชเ้ป็นการควบคมุระยะไกลหรอืรโีมทคอนโทรลกบั
เครือ่งรับโทรทัศนไ์ด ้ 



บลูทูธ  (Bluetooth)  
•สามารถสือ่สารทะลสุ ิง่กดีขวางหรอืก าแพงได ้

•สามารถสือ่สารระหวา่งอปุกรณ์หลายๆ อปุกรณ์
ดว้ยกนั 

•การเชือ่มตอ่แบบจดุตอ่จดุมคีวามเร็วในการถา่ยโอน
ขอ้มลูที ่722 kbps 

• การเชือ่มตอ่แบบหลายจดุมคีวามเร็วในการถา่ยโอน
ขอ้มลูที ่57.6 kbps 

• รองรับการใชง้านขอ้มลูและเสยีงหรอืมัลตมิเีดยี 



WAP 

  เป็นมาตรฐานสากลท่ีใช้ส าหรับการสื่อสารข้อมลูแบบไร้สาย 

  ถกูออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอปุกรณ์พกพา 

  ใช้ภาษา WML เพื่อแสดงผล 
  ความเร็วในการเช่ือมตอ่น้อย 



การพจิารณาส่ือกลางส่งข้อมูล 
  ต้นทนุ (Cost) 

 - อปุกรณ์สนบัสนนุ 
 - ต้นทนุการติดตัง้ 

 - ราคาและประสทิธิภาพ 

  ความเร็ว (Speed) 

  - ความเร็วในการสง่ผา่นข้อมลู (Data Transmission Speed) 

  ค านวณได้จากจ านวนบิตตอ่วินาที ซึง่จ านวนบิตตอ่วินาทีสงูจะขึน้อยู ่

กบัแบนด์วิดธ์ท่ีเหมาะสมของสื่อกลางประเภทนัน้ๆ  

  - ความเร็วในการเดินทางของข้อมลู (Propagation Speed) 

  เป็นความเร็วของสญัญาณท่ีมีการเคลื่อนที่ผา่นสื่อกลาง 



การพจิารณาส่ือกลางส่งข้อมูล (ต่อ) 
  ระยะทางและการขยาย (Distance and Expandability) 

 - สื่อกลางแตล่ะชนิดสามารถขยายระยะทางได้ 

  สภาพแวดล้อม (Environment) 

  ความปลอดภยั (Security) 

 - การเดินทางของข้อมลูอยา่งปลอดภยัในระหวา่งการสง่จนกระทัง่ถงึ
จดุหมายปลายทางเป็นสิง่ส าคญั 

   


