
5.เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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สาขาวชิาฟิสิกส์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 





เทคโนโลยีคืออะไร? 
เทคโนโลยี คือการสร้าง การดดัแปลง หรือการน าความรู้มาเป็นวิธีการ
ปฏิบัตแิละประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อัน
ก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้
นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของ
มนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

 



เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร? 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอท ี(Information technology หรือ IT) 
หมายถงึเทคโนโลยีส าหรับ 

• การรับ-ส่ง  

• การจัดเกบ็  

• การแปลง  

• การประมวลผล  

• และการค้นคืนสารสนเทศ 



เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคืออะไร? 

ICT มีความหมายที่กว้างกว่า IT โดยมีการรวม IT 
เข้ากับการสื่อสารโทรคมนาคม 
(telecommunication) สื่อหนังสือ สื่อวิทยุ และ
สื่อโทรทัศน์ (broadcast media) ทุกรูปแบบของ
การส่งผ่านและการประมวลเสียงและภาพ และกิจ
ธุระในการตรวจและควบคุมโครงข่ายของการสื่อสาร 



ICT ในชีวิตประจ าวัน 
• instant messaging (chat); Line, WhatsApp, Messenger  
• presence information,  
• telephony (including IP telephony),  
• video conferencing 
• call control (e.g. "Call Waiting", "Call Forward on 

Busy" etc) 
• speech recognition 
• voicemail, e-mail, MMS, SMS and fax  
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non-real-timeและอาจจะเป็นแบบ integrated 



อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวกับ ICT 
1. อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. คอมพวิเตอร์ 

3. โทรเลข (telegraphy) 

4. วิทยุ (radio) 

5. ทวีี (television) 

6. เรดาร์ (radar) 

7. โทรศัพท์ (telephone) 

8. ระบบโครงข่าย 

 

 

 



1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการน าไฟฟ้าใน
สุญญากาศ ก๊าซ หรือในสารกึ่งตัวน า อุปกรณ์ต่างๆที่อาศัยหลักการดังกล่าว 

 
งานวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยให้เกิดการพฒันา
เทคโนโลยีอ่ืนๆ เช่น โทรเลข (telegraphy) โทรศัพท์ 
(telephone) วิทยุ (radio) ทวีี  (television) เรดาร์ (radar) 
ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessors), เซ็นเซอร์ CCD, 
หน่วยความจ า (memory) คอมพวิเตอร์ (computers) 
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ (internet) 
 
 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
ตัวอย่างอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบ passive 
• ตัวต้านทาน 

• ตวัเกบ็ประจุ 
• ขดลวดเหน่ียวน า 
• หม้อแปลง 

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบ active 
• หลอดสุญญากาศ 
• ไดโอด 
• ทรานซิสเตอร์ 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
วงจรอเิล็กทรอนิกส์แบบอนาลอก 
• วงจรเคร่ืองขยายเสียง 
• วงจรรับสัญญาณวิทยุ/โทรทศัน์ 
• ... 
 
วงจรอเิล็กทรอนิกศ์แบบดจิติอล 
• วงจรการประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์ 
• วงจรการอ่าน/เขียนข้อมูลของหน่วยความจ า 
• ... 
 
 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
ณ ปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอิเล็กตรอนเกือบ
ทัง้หมด เป็นอุปกรณ์ที่ท าจากสารกึ่งตวัน า (semiconductor) 

 

พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์สารกึ่ง
ตัวน าท าให้  

–ประสิทธิภาพดยีิ่งขึน้ (การท างานที่ไวขึน้) 

–ขนาดเล็กลง 

–ราคาถูกลง 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์  



1. อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์  
Microprocessor 

2000 transistors, 4 bits, 0.06 MHz (1971) 

(http://www.cedmagic.com/history/intel-4004.html) 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
Microprocessors 
• 1971 Intel 4004  2000 transistors, 4 bits, 0.06 

MHz 
• 1972  Intel 8008  8 bits, 0.5/0.8 MHz 
• 1974 Intel 8080  8 bits, 2 MHz 
• 1976  Intel 8086  16 bits, 8 MHz          x86 
• …      Intel 80186, 80286 
• 1985  Intel 80386  32 bits, 12-40 MHz  
• … 
• >2000 Intel x86 & AMD64  64 bits,  



1. อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์  
AMD64 Processors : 
• AMD Athlon 64 
• AMD Athlon 64 X2 
• AMD Athlon 64 FX 
• AMD Athlon II, X2, X3 or X4 
• AMD Opteron 
• AMD Turion 64 
• AMD Turion 64 X2 
• AMD Sempron 
• AMD Phenom 
• AMD Phenom II 
• AMD Bulldozor FX 
 

64-bit Intel Processors: 
• Pentium 4,  
• Celeron D,  
• Xeon 
• Pentium Dual-Core processors,  
• Atom D510, N450, N550, N2600 and 

N2800  
• All versions of the Pentium Extreme 

Edition, Core 2, Core i3, Core i5, and 
Core i7 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
• พัฒนาการด้านการผลิตอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส่งผลให้ 

– ไมโครโปรเซสเซอร์/โปรเซสเซอร์  (Microprocessors/Processors) 
• ท างานเร็วขึน้ โดยการเพิ่มความถ่ีและจ านวนบิต(bit) การท างาน 

– หน่วยความจ า (Memory) 
• มีความจเุพิ่ม 

– อุปกรณ์ตรวจวัด  (Sensors) 
• มีความไว และความละเอียดเพิ่มมากขึน้ 

– หน่วยความจ า (Memory) 
• มีความละเอียดทัง้ขนาดและเฉดสีเพิ่มมากขึน้ และมีความยืดหยุน่ 

– ... 



(wikipedia) 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
• ศัพท์ทางเทคนิคที่อาจจะเคยได้ยนิในชีวิตประจ าวัน 

– ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (microelectronics) 

– วงจรรวม (IC, integrated circuit) 

– กระบวนการสร้างวงจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large Scale Integration) 

– CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor ) 
– CCD (charge-coupled device) 

– … 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์-อนาคต  

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jcuevas/Molecular%20electronics.html 



1. อุปกรณ์และวงจรอเิล็กทรอนิกส์  
• อุปกรณ์/เคร่ืองมือในชีวิตประจ าวัน  

– เคร่ืองใช้ในบ้านที่มีการควบคุมโดยวงจรอเิลก็ทรนิกส์ เช่น เคร่ืองซักผ้า 
หม้อหุงข้าว กาต้มน า้ เตาไมโครเวฟ ตู้เยน็ เคร่ืองท าความเยน็ 

– อุปกรณ์/เคร่ืองใช้ส าหรับการบันเทงิ หรืองานอดเิรก โทรทัศน์ เคร่ืองเสียง 
กล้องถ่ายรูป 

– อุปกรณ์/เคร่ืองมือส่ือสาร โทรศัพท์ โทรสาร วทิยุ ระบบเรดาร์ ระบบ GPS 

– ระบบควบคุม/ตรวจสอบเคร่ืองยนต์ของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ 
เคร่ืองบนิ 

– ... 

–คอมพวิเตอร์ 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวตัิด้าน hardware 

http://www.wired.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slide_rule 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวัตด้ิาน hardware 
----- ลูกคดิ 

1642 เคร่ืองบวก ลบเลขเชงิกล (Mechanical Adder) โดยใช้เกียร์  ประดษิฐ์โดย 
Blaise Pascal 

1670's เคร่ืองคดิเลขเชงิกล (Mechanical Calculator) โดย  Gottfried Wilhelm Leibniz 
สามารถ บวก  ลบ  คูณ และหาร 

1801 Jaquard's Loom - Joseph-Marie Jacquard metal punched cards, First 
"stored program" program device  

1822 Difference Engine - Charles Babbage. Designed to compute polynomials. 
Used a stored program. Abandoned in 1833 

183? Analytic Engine - Charles Babbage. General purpose algebraic calculator. 
Used punched card program. Had a "store" to hold Intermediate results and 
data. Supported by Ada Augusta, the Countace of Lovelace.  

 (http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm) 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวัตด้ิาน hardware 
1890 Census Tabulator, Herman Hollerith invented modern punched card for 

use in machine to help tabulate census. Formed tabulating company that 
became IBM in 1924.  

1942 เคร่ืองคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เคร่ืองแรก โดย John Atanasoft  
ณ Iowa State University  

1944 Mark I, Howard Aiken (supported by IBM). Electromechanical computer. 
First realization of Babbage's Analytic Engine.  

1946 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), J.P. Eckert 
and J.W. Mauchly at U. of Penn. Used18000 vacuum tubes. Programmed 
by rewiring circuits. 1000 x faster than Mark I  

1951 UNIVAC (Universal Automatic Computer) Eckert & Mauchly First 
commercially available general purpose computer  

(http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm) 



http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm 

2. คอมพวิเตอร์ : ประวตัิด้าน hardware 



(http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm) 



http://lawaonline.com/blog/wp-content/gallery/computer-
history/old-computer.jpg 

http://blogs.loc.gov/loc/files/2008/04/univac.jpg http://www.thocp.net/hardware/univac.htm 

http://univac1.0catch.com/univac14_a_system_700w.jpg 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวตัิด้าน hardware 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวัตด้ิาน software 

• 1940's - Rewire Circuits  

• ก่อนยุค 1950's – ภาษาเคร่ือง (Machine Language) ได้แก่ zeros and ones  

• 1950's – ภาษาแอสเซมบ ี(Assembly Language)  

–Symbolic Version of Machine Language, Not Portable. 
Translated by Assembler  

• หลังยุค 1950's - FORTRAN, พฒันาโดย Backus ที่ IBM 

–FORmula TRANslator  

–จัดเป็นภาษาชัน้สูงในการเขียนโปรแกรมภาษาแรก 

–จัดเป็นภาษาชัน้สูงแรกที่มีการแปลงค าส่ังทัง้โปรแกรม
ก่อนท างาน 

(http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm) 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวัตด้ิาน software 

• 1960's - Simula  
– Elements of Object-Oriented Languages  

• ภาษา Pascal คิดค้นโดย N. Wirth ใช้ในการเรียนการสอน เร่ิมในยุค 1970's  

• ภาษา C คดิค้นโดย Thompson and Ritchie at Bell Labs ในยุค 1970's  
– เป็นภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นระบบ  

– โปรแกรมขนาดเล็ก, สามารถน าไปใช้บนเคร่ืองที่ใช้โปแกรมปฏบิตักิารต่างกันได้
พอสมควร  

– Object-Oriented  

– สามารถน าไปใช้บนเคร่ืองที่ใช้โปแกรมปฏบิตักิารต่างกันได้พอสมควร 

(http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm) 



2. คอมพวิเตอร์ : ประวัตด้ิาน software 

– Small Talk คดิค้นขึน้ในบริษัท Xerox PARC  

– Fully Object-Oriented  

– ใช้การแปลที่ละค าส่ัง ช้าในการท างาน 

– C++ คดิค้นโดย Stroustrup ณ ห้องแลบ Bell Labs ในยุค 1980's,  

– พัฒนามาจากภาษา C  

– โปรแกรมขนาดใหญ่, ซับซ้อน แต่สามารถน าไปใช้บนเคร่ืองที่ใช้โปแกรม
ปฏิบัตกิารต่างกันได้พอสมควร 

– ภาษา Java คดิค้นขึน้ในบริษัท Sun Microsystems ปี 1995  

– พัฒนามาจากภาษา C++ และ SmallTalk  

– Object-Oriented  

– สามารถน าไปใช้บนเคร่ืองที่ใช้โปแกรมปฏบิัตกิารต่างกันได้แทบจะไม่มี
ข้อจ ากัด 

(http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs130/lectures/history.htm) 



2. คอมพวิเตอร์ : ประเภท 

• ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (supercomputer) 
• เมนเฟรมคอมพวิเตอร์ (mainframe computer) 
• มินิคอมพวิเตอร์ (minicomputer) 
• ไมโครคอมพวิเตอร์ (microcomputer) หรือ พซีี 

(personal computer หรือ PC) 
• โน้ตบุ๊ค (notebook or laptop) 
• เน็ตบุ๊ค (netbook or laptop) 
• แทบ็เล็ต คอมพวิเตอร์ (tablet computer) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DimKX9YdhG8


2. คอมพวิเตอร์ : ตัวอย่างการใช้ประโยชน์แบ่งตามสายงาน 

• การใช้งานภาครัฐ งานทะเบียนราษฎร์ของรัฐบาล เช่น การแจ้งเกดิ ตาย ย้ายที่
อยู่ การท าบัตรประจ าตัวประชาชน งานภาษี เช่น ย่ืนแบบประเมนิภาษีภาษี
ผ่านอนิเทอร์เน็ต เกบ็ทะเบียนประวัตผู้ิเสียภาษี ตรวจสอบการเสียภาษี 

• งานสายการบนิ การส ารองที่น่ังผู้โดยสาร การลดงานเอกสาร 

• ทางด้านการศกึษา ส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน การเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่
อยู่ห่างไกล 

• ธุรกจิการน าเข้าสนิค้าและส่งออก การท าธุรกจิแบบพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

• ธุรกจิธนาคาร ช่วยด้านงานข้อมูลธนาคาร รับ-จ่ายเงนิ เกบ็ประวัตลูิกค้า 
ธนาคารอเิลก็ทรอนิกส์ การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ 

 

(wikipedia) 



2. คอมพวิเตอร์ : การใช้ประโยชน์แบ่งตามสายงาน 

• วทิยาศาสตร์และการแพทย์ การเกบ็ข้อมูลเก่ียวกับประวัตกิารรักษาของคนไข้ 
วจิัย ค านวณ และ การจ าลองแบบ 

• งานด้านสถติ ิช่วยเกบ็บันทกึข้อมูล วเิคราะห์ จ าลองแบบข้อมูล และการ
เผยแพร่ข้อมูล 

• งานสถาปนิก ช่วยออกแบบ เขียนแบบ หรือท าแบบจ าลองสามมติิ 

• งานภาพยนตร์ การ์ตูน แอนิเมชัน ช่วยสร้างตัวการ์ตูนเคล่ือนไหว ออกแบบตัว
การ์ตูน จ าลองตัวการ์ตูนสามมติ ิการตัดต่อภาพยนตร์ 

• ด้านนันทนาการ ช่วยให้ความบันเทงิ ดูหนัง ฟังเพลง ร้องคาราโอเกะ เล่นเกม 

 

(wikipedia) 



http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/global-warming-
faq.html 

ผลการจ าลองการเปลีย่นแปลงปริมาณโอโซน 

(http://www.reviews66.com/online-weather-forecast-top-
tools-and-free-download-weather-software-toolbars/) 

การพยากรณ์อากาศ 



http://www.guardian.co.uk/science/blog/2012/jul/04/higgs-boson-discovered-live-coverage-cern


3. โทรเลข  
• โทรเลขตามสาย (Electrical telegraphy) 

• โทรเลขไร้สาย/วิทยุโทรเลข (Wireless/radio telegraphy) 

 



3. โทรเลข : ประวัตโิทรเลขตามสาย 

• ระบบแรกที่เปิดให้บริการทางการค้าสรา้งโดย Sir Charles 
Wheatstone และ Sir William Fothergill Cooke โดยวางสาย
ตามรางรถไฟของบริษัท Great Western Railway เป็นระยะทาง 
13 ไมล์ จากสถาน ีPaddington ถึง West Drayton ในอังกฤษ เริ่ม
ด าเนินงานเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2382 ระบบนี้ได้มีการจด
สิทธิบัตรเมื่อ พ.ศ. 2380 

• ระบบโทรเลขนี้พัฒนาและจดสิทธิบัตรพร้อม ๆ กันในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2380 โดย Samuel Morse เขาและผู้ช่วย
คือ Alfred Vail ประดิษฐร์หัสมอร์สสายโทรเลขข้ามมหาสมุทร
แอตแลนติกสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2409 ท าให้สามารถส่งโทร
เลขข้ามมหาสมุทรระหว่างยุโรปและอเมริกาเป็นครั้งแรก 

 



Save Our Ship 



3. โทรเลข : ประวัตวิิทยุโทรเลข 

• ตั้งแต่ช่วงคริศต์ทศวรรษ 1890 Nikola Tesla และ
นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์อีกหลายคนได้แสดงถึงศักยภาพ
และประโยชน์ของเทคโนโลยีไร้สาย วิทยุ และวิทยุโทรเลข  
 

• Guglielmo Marconi ได้ส่งและรับสัญญานวิทยสุัญญานแรกใน
ประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. 2438 เขาส่งวิทยุข้ามช่องแคบอังกฤษในปี 
พ.ศ. 2442 และข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในปี พ.ศ. 2445 จาก
อังกฤษถึงเมืองนิวฟันด์แลนด์ 
 



3. โทรเลข : ประวตัิวทิยุโทรเลข 

(http://www.newscotland1398.net/nfld1901/marconi-nfld.html) 



3. โทรเลข : ประวัติโทรเลขไทย 
เริ่มให้บริการ พ.ศ. 2418 และยุติการให้บริการ 30 เม.ย. 2551 

http://www.trangzone.com/webboard_show.php?ID=12
187 

http://www.youtube.com/watch?v=tRn6ENy-p6c


4. วทิยุ 

วิทยุกระจายเสียง 
 

วิทยุสื่อสาร 

http://radio.about.com/od/funradiothingstodo/ss/blV
irtualTour3_2.htm 

http://www.creativespirits.info/resources/media/
aboriginal-radio-stations.html 



(http://www.mikroe.com/old/books/rrbook/chapter2/chapter2.htm) 

4. วทิยุ 
(Amplitude Modulation) 

(Frequency Modulation) 

(wikipedia) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Amfm3-en-de.gif


5. โทรทศัน์ : ประเภทการส่งคล่ืน 

• ประเภทเครื่องสง่กับเสาอากาศภาคพืน้ดิน 

– ระบบ VHF 

– ระบบ UHF 

• ประเภทเครื่องสง่กับดาวเทียม 

– ระบบ EHF ส าหรับผ่านดาวเทยีม 

• ประเภทอื่น 

– เคเบิลทีวีใช้กับสายไฟเบอร์ออฟติกและดาวเทียม 

 

(http://region3.prd.go.th/energy/picture/TVWave.jpeg) 



5. โทรทัศน์ : ความละเอยีดจอภาพของเคร่ืองรับโทรทัศน์ 



การแบ่งช่วงความถีวิทยุ (radio frequency) 
ช่วงความถี่ ช่ือเรียก การใช้ประโยชน์ 





6. เรดาร์ (ระบบตรวจค้นวตัถุ: ต าแหน่ง & ทศิทาง) 

(wikipedia) 



6. เรดาร์ : การวัดระยะทาง/เวลา 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radaroperation.gif


อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวกับ ICT 
1. อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. คอมพวิเตอร์ 

3. โทรเลข (telegraphy) 

4. วิทยุ (radio) 

5. ทวีี (television) 

6. เรดาร์ (radar) 

7. โทรศัพท์ (telephone) 

8. ระบบโครงข่าย 

 

 

 



7. โทรศัพท์ 
• โทรศัพท์บ้าน (landline telephone) 

คืออุปกรณ์เลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้ในการ
ส่ือสารสองทาง โดยอาศัย
สายสัญญาณในการติดต่อกบั
เครือข่ายโทรศัพท์ 

• โทรศัพท์มือถือ หรือ 
โทรศัพท์เคล่ือนที ่(mobile phone) 
คืออุปกรณ์เลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้ในการ
ส่ือสารสองทาง โดยอาศัยคล่ืนวทิยุใน
การติดต่อกบัเครือข่ายโทร- ศัพท์มือ
ถือโดยผ่านสถานีฐาน 

 



7. โทรศัพท์ : โทรศัพท์บ้าน 

• หลักการท างาน : เสียงพูดถูกไมโครโฟนของเคร่ืองโทรศัพท์เปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้า และส่งผ่านตามสายไปยังชุมสายโทรศัพท์ เพื่อส่งต่อไปยัง
เคร่ืองโทรศัพท์เพื่อที่จะเปล่ียนสัญญาณเพื่อให้เกดิเสียงที่ล าโพงของ
เคร่ืองโทรศัพท์ 

• ความเป็นมาที่ส าคัญ 
– โทรศัพท์เป็นพฒันาต่อจากโทรเลข 
– Alexander Graham Bell ได้รับสทิธิบัตรส าหรับโทรศัพท์ที่อาศัยสัญญาณไฟฟ้าใน

ปี พ.ศ. 2519 จากส านักงานสทิธิบัตรและตราการค้าของอเมริกา 
– นักวศิวกรชาวฮังการีชื่อ Tivadar Puskás ได้คดิค้นระบบชุมสายโทรศัพท์ 

(telephone switchboard) ในปี พ.ศ. 2419 เช่นกัน ท าให้เกดิรูปแบบการเช่ือมต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งมีทัง้เชื่อมต่อโดยอัตโนมัต ิและเชื่อมต่อ โดยมีพนักงานต่อ
สาย (Operator) 



7. โทรศัพท์ : โทรศัพท์เคล่ือนที่ 
• Motorola  

 

 

 

 

 

• IBM 

 

• Nokia ปี พ.ศ. 2526 
รุ่น DynaTAC 8000X 
น า้หนัก 1.1 กโิลกรัม 
ราคา US$3995  
(120,000 บาท) 

พ.ศ. 2525  

รุ่น Mobira Senator  
หนัก 9.8 กโิลกรัม 
ราคา 4560 ยูโร  
(228,000 บาท) 

ปี พ.ศ. 2536   
รุ่น Simon 
น า้หนัก 0.51 กโิลกรัม 
ราคา US$900 (27,000 บาท) 

Smart  
phone 

mobile  
phone 

Personal Digital 
Assistant (PDA) 



GSM = Global System for Mobile Communications แต่เดิมคือ Groupe Spécial Mobile เป็นมาตรฐานทีพ่ฒันาขึน้โดย European 
Telecommunications Standards Institute เพ่ือทีจ่ะก าหนดเทคโนโลยรีะบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบติจิตอลรุ่นที ่2 



• LTE (ยา่นความถี ่1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19,  

20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) 

• TD-LTE (ยา่นความถี ่38, 39, 40, 41) 

• TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) 

• UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) 

• CDMA EV-DO Rev. A (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) 

• GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 

• Wi-Fi มาตรฐาน 802.11a/b/g/n/ac พรอ้ม MIMO 

• เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth 4.2 

• NFC 

ระบบเซลลลูารแ์ละระบบไรส้าย 
 





7. โทรศัพท์ - รุ่นของโทรศัพท์มือถือ 

• 1G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบอะนาลอก ระบบที่จัดอยู่ใน
ยุคนีเ้ช่น NMT (Nordic Mobile Telephone System คล่ืน
ความถี่ 450MHz และ 470MHz), AMPS (Advanced Mobile 
Phone System คล่ืนความถี่ 800MHz), DataTac 

• 2G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบดจิติอล ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี ้
เช่น GSM, cdmaOne, PDC 

• 2.5G ระบบโทรศัพท์มือถือแบบดจิติอล ที่เร่ิมน าระบบ 
packet switching มาใช้ ระบบที่จัดอยู่ในยุคนีเ้ช่น GPRS 

• 2.75G ระบบที่จัดอยู่ในยุคนีเ้ช่น CDMA2000 1xRTT, EDGE 
 



มาตรฐานของ GSM ถูกขยายขอบเขตเพ่ือทีจ่ะรวมรูปแบบการส่งผ่านข้อมูล (นอกเหนือไปจาก
เสียงพูด) ส าหรับโทรศัพท์มือถือ และการส่งข้อมูลในรูปแบบของแพคเกต็ (packet data) ซ่ึง
รองรับรูปแบบการส่งผ่านข้อมูลทาง INTERNET (TCP/IP หรือ Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol )  พฒันาการของการส่งข้อมูลของโทรศัพท์มือถือในช่วง 2G 
ได้แก่ 
• CSD = Circuit Switched Data 
• HSCSD = High-Speed Circuit-Switched Data 
• GPRS = General Packet Radio Services 
• EDGE = Enhanced Data rates for GSM Evolution หรือ EGPRS 



7. โทรศัพท์ : รุ่นของโทรศัพท์มือถือ 

• 3G ระบบโทรศัพท์มือถอืแบบดจิติอล ที่มีความสามารถครบทัง้
การส่ือสารด้วยเสียงและข้อมูลรวมถงึวีดโิอ ระบบที่จัดอยู่ในยุคนี ้
เช่น UMTS, W-CDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 1x-EVDO 

• 3.5G ระบบโทรศัพท์มือถอืแบบดจิติอล ที่มีความเร็วในการส่ง
ข้อมูลสูงขึน้กว่า 3G เช่น HSUPA/HSDPA 
– HSUPA = High-Speed Uplink Packet Access 
– HSDPA = High-Speed Downlink Packet Access 

• 4G ระบบโทรศัพท์มือถอืแบบดจิติอล สามารถเช่ือมต่อข้อมูล 3 
แบบ ภาคพืน้ดนิ CDMA PA-H และการเชื่อมต่อ ewifi และ Wi-
Max เพื่อการเช่ือมภาพและเสียงเป็นข้อมูลเดียวกัน 
 





3GPP = 3rd Generation Partnership Project 
3GPP2 = 3rd Generation Partnership Project 2 





เลขทีอ่ยู่ไอพ ี (IP address: Internet Protocol address) 

แต่เดิมผูอ้อกแบบอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ไดก้  าหนดเลขท่ีอยูไ่อพีใหเ้ป็น
ตวัเลข 32 บิตค่าหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในช่ือเลขท่ีอยูไ่อพีรุ่น 4 (IPv4) และระบบ
น้ียงัคงมีการใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

232 หมายเลข 



เลขท่ีอยูไ่อพีรุ่นใหม่จึงไดพ้ฒันาข้ึนใน ค.ศ. 1995 คือเลขท่ีอยูไ่อพีรุ่น 
6 (IPv6) ซ่ึงใชต้วัเลข 128 บิตก าหนดท่ีอยู ่และไดท้ าใหเ้ป็นมาตรฐานใน 
อาร์เอฟซี 2460 เม่ือ ค.ศ. 1998ส่วนการน ามาใชจ้ริงนั้นเร่ิมตั้งแต่
กลางคริสตท์ศวรรษ 2000 

2128 หมายเลข 




