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บทที่ 8  

เทคโนโลยี WAN 

 เทคโนโลยี WAN นัน้จะแตกต่างจากเทคโนโลยี LAN มาก เพราะเทคโนโลยี LAN ส่วนใหญ่จะมี

มาตรฐานรองรับ แต่เทคโนโลยี WAN จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีสร้างจากหลายบริษัทบางส่วนก็มี

มาตรฐาน บางส่วนก็เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ซึ่งจะแตกต่างกนัทัง้ด้านลกัษณะประสิทธิภาพและ

ราคา สิ่งท่ียากท่ีสดุในการสร้างเครือข่าย WAN คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถท างานร่วมกนัได้ และ

สนองความต้องการของธุรกิจ ซึง่จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องเข้าใจทกุๆสว่นของเทคโนโลยี WAN 

 เทคโนโลยี WAN มีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี ้

 ระบบสง่สญัญาณ (Transmission Facility) 

 อปุกรณ์เครือขา่ย เชน่ เร้าท์เตอร์ สวิตซ์ CSU/DSU (Channel Service Unit/Data Service Unit) 

 ระบบจดัการท่ีอยู ่(Internetwork Addressing) 

 โปรโตคอลจดัเส้นทาง (Routing Protocol) 

 ในแตล่ะสว่นประกอบท่ีกลา่วมานัน้ยงัแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ อีกหลายส่วน ซึ่งจะแตกตา่งกนัขึน้อยู่กบั

บริษัทผู้ผลิต โมเดล และคอนฟิกกูเรชัน่ ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีก็ควรพิจารณาดใูห้แน่ใจว่า 

เทคโนโลยีดงักลา่วสนองความต้องการหรือไม่ 

ระบบส่งสัญญำณ 

 ระบบท่ีใช้ในการรับส่งสัญญาณส าหรับ WAN นัน้มีหลายประเภทซึ่งจะแตกต่างกันทางด้านขนาด , 

ประสิทธิภาพ, อตัราข้อมูล และราคา ตวัอย่างเช่น แบนด์วิธของระบบน าสญัญาณเหล่านี ้จะเป็นไปได้

ตัง้แต ่9.6 Kbps ไปจนถึง 10 Gbps หรือมากกวา่ ระบบน าสญัญาณเหล่านีส้ามารถรองรับการรับส่งข้อมลู

ด้วยอตัราการรับส่งท่ีคงท่ีและก าหนดได้ ซึ่งจะใช้สายสญัญาณประเภทตา่งๆ เช่น สายคูเ่กลียวบิด สายไฟ

เบอร์ หรือแม้กระทัง้ส่ือไร้สาย เชน่ ไมโครเวฟ หรือการสือสารผา่นดาวเทียม เป็นต้น 

 ระบบส่งสญัญาณจะแตกต่างกนัมากในเร่ืองของลกัษณะการส่งสญัญาณ ซึ่งสามารถจ าแนกระบบส่ง

สญัญาณเหลา่นีอ้อกเป็นสองประเภทคือ 
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 ระบบสง่สญัญาณแบบวงจรสวิตซ์ (Circuit-Switched Facility) 

 ระบบสง่สญัญาณแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ (Packet-Switched Facility) 

ระบบส่งสัญญำณแบบวงจรสวิตซ์ 

 วงจร (Circuit switching) เป็นกลไกส่ือสารข้อมลูท่ีสร้างทางข้อมลูระหว่างสถานีรับและสถานีส่งก่อนท่ี

จะสง่ข้อมลู เม่ือเส้นทางดงักลา่วนีส้ร้างแล้วจะใช้ในการส่งข้อมลูได้เฉพาะสถานีนีเ้ท่านัน้ ตวัอย่างท่ีเห็นได้

ชัดของระบบวงจรสวิตซ์ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์นั่นเอง โดยโทรศัพท์แต่ละเลขหมายจะมีสายสัญญาณ

เช่ือมต่อมายังชุมสายโทรศัพท์ หรือ CO (Central Office) ซึ่งท่ีนั่นจะมีได้ซึ่งบางท่ีอาจต้องผ่าน

ชุมสายโทรศพัท์ก็จะมีการเช่ือมต่อกัน ท าให้เราสามารถโทรศพัท์ไปท่ีเบอร์อ่ืนๆ ได้ซึ่งบางทีอาจต้องผ่าน

ชมุสายโทรศพัท์หลายๆ ชมุสาย ทกุครัง้ท่ีใช้โทรศพัท์จะมีเส้นทางสญัญาณท่ีถกูจองไว้ส าหรับการสนทนา

แต่ละครัง้ เม่ือเลิกใช้โทรศพัท์เส้นทางนีก็้จะถูกยกเลิกและพร้อมส าหรับการใช้งานครัง้ต่อไป การสร้าง

เส้นทางข้อมลูผา่นวงจรสวิตซ์เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในระบบส่งสญัญาณแบบวงจรสวิตซ์ เฟรมข้อมลูท่ีส่งแต่

ละการเช่ือมตอ่ จะถกูสง่ผา่นเครือขา่ยโดยใช้เส้นทางเดียวกนัทัง้หมด 

 ระบบส่งสัญญำณแบบวงจรสวิตซ์ที่ใช้ในเครือข่ำย WAN มีดัง้นี ้

 โมเดม็และระบบโทรศพัท์ (Modem and Telephone System) 

 สายเชา่ (Leased line) 

 ISDN (Integrated Services Line) 

 DSL (Digital Subscriber Line) 

 เคเบลิโมเดม็ (Cable Modem) 

ระบบส่งสัญญำณแบบแพก็เก็ตสวิตซ์ 

 แพ็กเก็ตสวิตซ์จะต่างจากวงจรสวิตซ์ท่ีได้อธิบายมาแล้วคือ ระบบแพ็กเก็ตสวิตซ์จะจัดเส้นทางน าส่ง

ข้อมลูทีละแพ็กเก็ต ในขณะท่ีวงจรสวิตซ์จะส่งแพ็กเก็ตข้อมลูผ่านเส้นทางข้อมลูเดิมท่ีได้สร้างไว้ตัง้แตต่อน

เร่ิมต้น การรับสง่ข้อมลูแยกนีจ้ะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เน่ืองจากสามารถจดัเส้นทางให้หลีกเล่ียงเส้นทาง

ท่ีช ารุดในระหว่างการเช่ือมต่อได้ ในขณะท่ีถ้าเส้นทางข้อมูลเกิดช ารุดระหว่างการเช่ือมต่อในระบบวงจร

สวิตซ์ จะต้องเร่ิมกระบวนการเช่ือมต่อใหม่ ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของระบบแพ็กเก็ตสวิตซ์คือ การใช้
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ประโยชน์ลิงค์อย่างคุ้มคา่ กล่าวคือ เส้นทางข้อมลูท่ีใช้นัน้สามารถแชร์กนัระหว่างการเช่ือมตอ่หลายๆ การ

เช่ือมตอ่ ซึง่ถ้าเป็นระบบวงจรสวิตซ์แล้ว เส้นทางข้อมลูท่ีจองไว้แล้วจะถกูใช้โดยผู้ใช้คนอ่ืนไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะ

ไม่มีข้อมลูท่ีจะส่งในเวลานัน้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากต้องมีการค านวณเส้นทางให้กับทกุๆ แพ็กเก็ตข้อมูล 

ดงันัน้ ระบบแพ็กเก็ตสวิตซ์จะท างานช้ากวา่ระบบวงจรสวิตซ์ 

 เทคโนโลยี WAN ท่ีใช้ระบบส่งข้อมูลแบบแพก็เก็ตสวิตซ์มีดังนี ้

 X.25 

 Frame Relay 

 ATM (Asynchronous Transfer Mode) 

 เทคโนโลยี WAN ประเภทตา่งๆ มีทัง้ข้อดีและข้อเสียในตวั ซึ่งจะเหมาะส าหรับการใช้งานท่ีตา่งกนั การ

เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมนัน้ เป็นหน้าท่ีของผู้ออกแบบระบบ ซึ่งจะอยู่กบัความต้องการของผู้ ใช้ ดงันัน้ 

จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษารายละเอียดและข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยี เพ่ื อท่ีจะได้เลือกใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสดุของความต้องการของธุรกิจ แตไ่ปนีจ้ะเป็นรายละเอียดของแตล่ะเทคโนโลยี 

กำรมัลตเิพล็กซ์สัญญำณ 

 สายเช่าถูกออกแบบมาเพ่ือให้สามารถรวมการส่ือสารหลายๆ การส่ือสารให้สามารถแชร์ช่องสญัญาณ

หรือลิงค์เดียวกันได้ ฟังก์ชันนีต้้องอาศัยกลไกท่ีสามารถรวมเอาสญัญาณมากกว่าหนึ่งสญัญาณให้เป็น

สญัญาณเดียวกนั เพ่ือท่ีจะสง่ไปในชอ่งสญัญาณเดียว เม่ือถึงปลายทางก็จะแยกสญัญาณเหล่านีอ้อกจาก

กันเพ่ือส่งต่อไปจนถึงปลายทาง กลไกท่ีรวมสัญญาณจะเรียกว่า “การมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing)” ส่วน

กลไกท่ีแยกสัญญาณเรียกว่า “(Demultiplexing)” ด้วยเทคนิคนีท้ าให้สามารถรองรับการสนทนาได้

มากกวา่หนึง่การสนทนา การมลัตเิพล็กจะท าได้ 3 วิธี คือ 

 TDM (Time Division Multiplexing) คือ การแชร์แบนด์วิธแบบชอ่งเวลา 

 FDMZ (Frequency Division Multiplexing) คือ การแชร์แบนด์วิธชอ่งความถ่ี 

 WDM (Wavelength Division Multiplexing) คือ การแชร์แบนด์วิธแบบความยาวคล่ืน  
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Time Division Multiplexing (TDM) 

 การมลัตเิพล็กแบบ TDM นีจ้ะแบง่การใช้แบนด์วิธของช่องสญัญาณออกเป็นช่วงเวลาแตล่ะสถานีท่ีแชร์

ชอ่งสญัญาณนีจ้ะสลบัการสง่ข้อมลูโดยสง่ได้นานสดุในชว่งเวลาท่ีก าหนด ซึง่ช่วงเวลานีจ้ะถกูแชร์กนัขึน้อยู่

กบัอลักอรึธึมท่ีใช้ ตวัอย่างเช่น T-1 จะใช้เทคนิคTDM โดยจะใช้ช่วงเวลาท่ี 125 ไมโครวินาที (10-3 วินาที) 

การแชร์แบนด์วิธแบบนีเ้ป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพมากกล่าวคือ แตล่ะสถานีท่ีต้องการจะส่ง ดงันัน้แบนด์วิธ

ของชอ่งสญัญาณจงึถกูใช้อยา่งเตม็ท่ี 

 
รูปท่ี 8.1 Time Division Multiplexing 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 225 

 อย่างไรก็ตามการแชร์แบนด์วิธแบบ TDM นีก็้มีโอเวอร์เฮด (Overhead) หรือแบนด์วิธท่ีต้องใช้ในการ

ควบคมุการมลัตเิพล็กหรือใช้ในการซิงโครไนเซชนัสญัญาณ การซิงโครไนเซชนั คือ การท าให้เคร่ืองรับและ

เคร่ืองสง่เข้าใจตรงกนัเก่ียวกบัเร่ืองของเวลาในการรับส่งข้อมลู ถ้าไม่มีการซิงโครไนเซชนัอาจท าให้ข้อมลูท่ี

เดินทางถึงสถานีปลายทางเกิดข้อผิดพลาดได้ วิธีการนัน้จะท าได้ทัง้วิธีเพิ่มช่องสญัญาณเพ่ือควบคมุการ

รับสง่ หรือเพิ่มบติเข้าไปในเฟรมข้อมลู ซึง่ทัง้สองวิธีก็ใช้อยู่จริง เช่น ในแถบยโุรปจะใช้วิธีเพิ่มช่องสญัญาณ 

สว่นในอเมริกาจะใช้วิธีเพิ่มบติข้อมลู 
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Frequency Division Multiplexing (FDM) 

 FDM (Frequency Division Multiplexing) เป็นเทคนิคการแบง่แบนด์วิธออกเป็นหลายช่องของความถ่ี 

ซึ่งแต่ละช่องความถ่ีจะถูกก าหนดให้ใช้ส าหรับการส่งข้อมูลใดเฉพาะสถานีใดสถานีหนึ่งเท่านัน้ โดยช่อง

ความถ่ีนีจ้ะถกูใช้สถานีอ่ืนไมไ่ด้ การแชร์แบนด์วิธด้วยวิธีนีจ้ะไมมี่ประสิทธิภาพมากเน่ืองจากถ้าสถานีใดไม่

มีข้อมูลท่ีจะส่ง แต่ช่องสญัญาณจะไม่สามารถใช้ได้โดยสถานีอ่ืน ซึ่งจะตรงกันข้ามกบั TDM ดงันัน้ ส่วน

ใหญ่จงึนิยมการแชร์แบนด์วิธแบบ TDM มากกวา่แบบ FDM 

Wavelength-Division Multiplexing (WDM) 

 การส่ือสารท่ีใช้สายไฟเบอร์มกันิยมใช้เทคนิคการมลัติเพล็กสญัญาณท่ีเรียกว่า WDM (Wavelength-

Division Multiplexing) ซึง่เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้การมลัติเพล็กสญัญาณแสงน าพา (Optical Carrier) หลายๆ 

สญัญาณแล้วส่งไปในสายไฟเบอร์เส้นเดียว โดยแตล่ะคล่ืนแสงน าพาจะใช้ความยาวคล่ืน (Wavelength) 

ของแสงเลเซอร์ท่ีแตกต่างกัน แสงท่ีมีความยาวคล่ืนท่ีแตกต่างกันนัน้บางทีก็เรียกว่าแสงท่ีมีสีท่ีตา่งกันได้ 

เทคนิค WDM นีจ้ะช่วยเพิ่มแบนด์วิธในการรับส่งสญัญาณหรือท าให้การส่ือสารสองทาง (Bidirecyional) 

สามารถท าได้บนสายไฟเบอร์เส้นเดียวกนั 

 ค าว่า “WDM” นัน้เป็นค าท่ีจะใช้ส าหรับการมลัติเพล็กสญัญาณท่ีส่งไปบนสายไฟเบอร์หรือแสงนัน้จะ

แยกแยะโดยใช้ความยาวคล่ืนแทนท่ีจะเป็นความถ่ี (Frequency) เหมือนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทอ่ืน 

เช่น ถ้าเป็นการมลัติเพล็กสญัาณของคล่ืนวิทยุ (RF: Radio Frequency) ก็จะเรียกว่า “FDM (Frequency 

Division Multiplexing)” อย่างไรก็ตามความถ่ีและความยาวคล่ืนนัน้มีความสมัพนัธ์แบบผกผนัตรง (W = 

1/F) คล่ืนวิทยแุละแสงนัน้ตา่งก็รูปบแบบหนึง่ของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า ดงันัน้ ทัง้สองค า FDM และ WDM จึง

มีความหมายเหมือนกนั 

 ระบบ WDM จะใช้มลัตเิพล็กซ์เซอร์ในการรวมสญัญาณแล้วสง่ไปบนสายไฟเบอร์ทางด้านฝ่ังรับ นัน้ก็จะ

แยกสัญญาณหรือดีมลัติเพล็กเซอร์ ส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้แยกและรวมสญัญาณในตวัเดียวกันจะเรียกว่า 

“ADM (Add-Drop Mulitplexing)” เทคโนโลยีนีเ้ร่ิมพฒันาตัง้แต่ 1970 โดยเร่ิมตัง้แตก่ารรวมสองสญัญาณ

เข้าด้วยกนั และอปุกรณ์ในปัจจบุนัสามารถรวมได้ถึง 160 สญัญาณและแตล่ะสญัญาณสามารถส่งข้อมลู
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ได้ถึง 10Gbps ดงันัน้ ระบบจึงสามารถส่งข้อมลูได้ 1.6Tpbs (1Tera = 1000Giga) ไปบนสายไฟเบอร์เส้น

เดียว 

 WDM เป็นเทคโนโลยีท่ีนิยมในการส่ือสารระยะไกล เน่ืองจากป็นเทคโนโลยีท่ีอนญุาตให้สามารถขยาย

แบนด์วิธของเครือข่ายโดยท่ีไม่ต้องติดตัง้สายไฟเบอร์ใหม่ การขยายแบนด์วิธนัน้ก็แค่อัพเกรดอุปกรณ์

มลัตเิพล็กเซอร์ท่ีต้นทางแล้วปลายทางเทา่นัน้ 

 โดยส่วนใหญ่ WDM จะท างานได้กบัสายซิงเกิลโหมดไฟเบอร์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ี 9 um 

(ไมครอน) แตก็่มีบางอปุกรณ์ท างานได้กบัสายมลัติโหมด ซึ่งมีเส้นผ่านศนูย์กลางท่ี 50 um และ 62.5 um

ในชว่งเร่ิมแรกใช้เทคโนโลยีนีค้อ่นข้างแพงแตปั่จจบุนัก็ถกูลงมาก 

 WDM สามารถแยง่ยอ่ยออกเป็น 2 ประเภทคือ Dense และ Coarse โดยระบบท่ีส่งสญัญาณมากกว่า 8 

สญัญาณท่ีใช้ความยาวคล่ืนตา่งกนัจะจดัเป็นประเภท DMDM (Dense WDM) และระบบท่ีใช้น้อยกว่า 8 

ความยาวจะเรียกว่า “CWDM (Coarse WDM)” ทัง้สองประเภทนีเ้ป็นเทคโนโลยีท่ีรวมสัญญาณแสง

มากกว่าหนึ่งความยาวคล่ืนไปบนสายไฟเบอร์เส้นเดียว แต่จะแตกต่างกันทีระยะห่างระหว่างความยาว

คล่ืน จ านวนชอ่งสญัญาณ ละความสามารถในการขยายสญัญาณ (Amplifier) CWDM 

 ในตอนเร่ิมแรกนัน้ CWDM เป็นเทคโนโลยีท่ีรวมสญัญาณแสงสองความยาวคล่ืนคือ ความยาวคล่ืนท่ี 

1550 nm และ 1310 nm เม่ือไม่นานมานี ้ITU ได้ก าหนดมาตรฐานใหม่โดยให้ใช้ความยาวคล่ืนท่ีอยู่

ระหว่าง 1310-1610nm อย่างไรก็ตามส าหรับคล่ืนท่ีทีแสงความยาวคล่ืนต ่ากว่า 1470nm นัน้ไม่สามารถ

ใช้ได้กับสายไฟเบอร์ท่ีผลิตมาตรฐานG.652 เน่ืองจากความลดทอนของสัญญาณ (Attenuation)ในช่วง

ความยาวคล่ืน1310-1470nmนัน้มากเกินไป สายไฟเบอร์สมยัใหม่ท่ีผลิตตามมาตรฐาน G.652.C และ 

G.652.D เช่นสาย corning SMF-28e และ Samsung Widepass สามารถก าจดัการลดท้อนสญัญาณ 

“Water peak” “ได้และสามารถรองรับช่องสญัญาณทัง้ 20 ช่องสัญญาณท่ีก าหนดในมาตรฐาน ITU 

CWDM 

 มาตรฐานอีเธอร์เน็ต LX-4 เป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีใช้เทคโนโลยี CWDM ซึ่งเป็นการใช้ช่องสญัญาณ 4 ช่อง

ใกล้กบัย่านความยาวคล่ืน 1310 nm ซึ่งแตล่ะช่องสญัญาณสามารถส่งข้อมลูได้ถึง 3125 Gbps ซึ่งท าให้

สง่ข้อมลูได้ทัง้หมดกวา่ 10Gbps 
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 คณุสมบตัิเฉพาะของมาตรฐาน ITU CWDM เป็นการท าให้การกระจายใช้ความยาวคล่ืนไม่สม ่าเสมอ

เพ่ือท าให้การขยายสญัญาณด้วยแอมพลิไฟเออร์ EDFA ไม่ดีเท่าท่ีควร ท าให้ระบบสามารถส่งสญัญาณได้

ประมาณ 60km ส าหรับการส่งข้อมลู 2.5 Gbps. แต่ก็ไม่เหมาะส าหรับเครือข่าย MAN อย่างไรก็ตาม

เทคโนโลยีนีมี้ราคาใกล้เคีย้งกบัอปุกรณ์ท่ีไม่ใช้ CWDM ซึ่งท าให้การอพัเกรดนัน้ไม่ติดอปุสรรคในเร่ืองของ

ราคา 

 CWDM ได้ถูกน ามาใช้ในเครือข่ายเคเบิลทีวีเช่นกัน โดยท่ีสัญญาณอพัสตรีมและดาวน์สตรีมนัน้ใช้

ความยาวคล่ืนท่ีแตกตา่งกนั ในระบบนีค้วามยาวคล่ืนท่ีใช้จะห่างกนัมาก เช่น ส าหรับดาวน์ตรีมจะใช้ความ

ยาวคล่ืน 1310nm ในขณะท่ีอพัตรีมจะใช้ความยาวคล่ืนท่ี 1550nm 

 ก้าวหนึ่งท่ีส าคญัคือ การพฒันาเทคโนโลยี CWDM เพ่ือใช้ผลิตอปุกรณ์รับส่งสญัญาณ SFP (Small 

Form Factor Pluggable Transceiver) โดยใช้ความยาวคล่ืนท่ีก าหนดให้เป็นมาตรฐานของ CWDM การ

ผลิตอปุกรณ์ SFP นีท้ าให้สามารถอพัเกรดอปุกรณ์ส่ือสารแบบเก่าให้สามารถใช้เทคโนโลยี CWDM ได้ ท า

ให้ราคาในการอพัเกรดอปุกรณ์นัน้ไมแ่พงจนเกินไปn DWDM 

 DWDM (Dense WDM) เป็นเทคโนโลยีในการมลัติเพล็กสญัญาณในช่วงความยาวคล่ืน 1550 nm 

เพ่ือให้ใช้ประโยชน์จากอปุกรณ์ EDFA (Erdium Doped Fibre Amplifiers) ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

และใช้รับส่งสญัญาณในช่วง1530-1560 nm อุปกรณ์ EDFA ถูกพฒันาขึน้เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ OEO 

(Opitcal-Electrical Regrnerators) ของเทคโนโลยี SONET/SDH ซึ่งเป็นอปุกรณ์ท่ีล้าสมยัไปแล้ว EDFA 

สามารถขยายสญัญาณแสงท่ีถกูออกแบบมาได้เป็นอยา่งดี ไมว่า่อตัราข้อมลูจะสงูเท่าใดก็ตาม ในกรณีท่ีใช้

ความยาวคล่ืนหลายช่วง EDFA ก็สามารถขยายสญัญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ดงันัน้ อปุกรณ์

EDFA จะอนุญาตให้สามารถอพัเกรดลิงค์ท่ีใช้หนึ่งความยาวคล่ืนให้เป็น DWDM ได้แค่เปล่ียนอปุกรณ์

รับส่งหวัท้ายเท่านัน้ ส่วนอปุกรณ์ทวนสญัญาณของลิงค์ท่ียาวมากๆ หรือ EDFA นัน้ไม่จ าป็นต้องอพัเกรด 

ท าให้คา่ใช้จา่ยในการอพัเกรดนัน้ไมแ่พงจนเกินไป 
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รูปท่ี 8.2 การมลัตเิพล็กซ์สญัญาณแสง 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 228 

ระบบ DWDM มีส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี ้

 1. DWDM Terminal Multiplexer เทอร์มินอลมลัตเิพล็กเซอร์จริงๆ แล้วประกอบด้วยทรานสปอนเดอร์ท่ี

สามารถแปลงข้อมลูให้เป็นสญัญาณบนหนึ่งความยาวคล่ืน ทรานสปอนเดอร์จะท าหน้าท่ีรับสญัญาณแสง

จากอินพุต แล้วแปลงให้เป็นสญัญาณไฟฟ้าเพ่ือการขยายสญัญาณ แล้วแปลงกลบัไปเป็นสญัญาณแสง

เลเซอร์โดยใช้หลายความยาวคล่ืนในช่วงความยาวคล่ืน1550nm ระบบ DWDM ในช่วงแรกแรกนัน้จะ

ประกอบด้วย4 หรือ8 ความยาวคล่ืนในช่วงทศวรรษ 1990 แต่เม่ือประมาณ2000 ระบบ DWDM สามารถ

มลัตเิพล็กสญัญาณได้ถึง128ความยาวคล่ืน นอกจากนีเ้ทอร์มินอลมลัตเิพล็กเซอร์ประกอบด้วยเทอร์มินอล

มลัติเพล็กเซอร์แสงโดยรับสญัญาณหลายๆ ช่องสญัญาณจากช่วงความยาวคล่ืน 1,550 nm แล้วส่วน

สญัญาณไปบนสายไฟเบอร์ SMF – 28 เส้นเดียว อย่างไรก็ตามเทอร์มินอลมลัติเพล็กเซอร์อาจจะรองรับ

อปุกรณ์ EDFA เพ่ือขยายก าลงัสญัญาณของสญัญาณท่ีประกอบด้วยหลายชว่งความยาวคล่ืน 

 1. An Intermediate Optical Terminal หรือ Optical Add – Drop Multiplexer เป็นอปุกรณ์ขาย

สญัญาณหรือแอมพลิไฟเออร์ท่ีสถานีเพ่ือขยายสญัญาณ ซึ่งอาจเดินทางมากกว่า 140 km หรือมากกว่า

ก่อนท่ีจะถึงปลายทาง 
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 1. DWDM Terminal Demultiplexer เป็นอปุกรณ์ท่ีรับสญัญาณแสงท่ีรวมหลายๆช่วงความยาวคล่ืน

แล้วแยกเป็นช่วงความยาวคล่ืนแสงแล้วส่งไปยังสายไฟเบอร์ท่ีต้องการ เพ่ือให้อุปกรณ์รับประเภทอ่ืน 

อยา่งเชน่ SONET/SDH สามารถรับสญัญาณได้ 

 Optical Supervisory Channel (OSC) เป็นอีกช่วงความยาวคล่ืน ซึ่งโดยปกติจะอยู่นอกช่วงความยาว

คล่ืนท่ีรับโดยตวัขยายสญัญาณ หรือ EDFA (1510 nm,1620 nm,1310 nm หรือช่วงอ่ืนๆ) ช่องสญัญาณ

OSC เป็ยช่องท่ีส่งข้อมูลเก่ียวกับจ านวนช่องสัญญาณและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีก าหนดโดยเทอร์มินอล หรือ 

EDFA โดยปกติจะถูกใช้ส าหรับการอัพเกรดซอฟต์แวร์หรือผู้ ใช้อย่างเช่นผู้ดูและระบบเครือข่าย หรือ

แม้กระทัง่ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารเครือขา่ย 

Bit และ Baud 

 การแทนค่าบิตด้วยสัญญาณดิจิตอลนัน้เป็นสิ่งท่ีง่ายและหลายวิธี โดยวิธีท่ีง่ายท่ีสุดคือการใช้ระดบั

โวลต์ของสญัญาณดิจิตอล กล่าวคือ เม่ือสญัญาณมีคา่โวลต์สูงจะแทนบิต 1 และเม่ือสญัญาณมีคา่โวลต์

ต ่าจะแทนบิต 0 เป็นต้น ส่วนการแปลงสญัญาณดิจิตอลเป็นสญัญาณอะนาล๊อกนัน้ จะต้องมีการเปล่ียน

คณุสมบตัิของสญัญาณอะนาล๊อก เช่น แอมพลิจดู (Amplitude) ความถ่ี (Frequency) และเฟต (Phase) 

เป็นต้น แอมพลิจดูเป็นก าลงัของสญัญาณ ส่วนความถ่ีคือ จ านวนรอบตอ่วินาทีซึ่ง จะเท่ากบัหนึ่งหารด้วย

ความยาวคล่ืน (Period) ซึ่งมีหน่วยเป็ยเฮิรตซ์ หรือ Hz (Hertz) ส่วนเฟตนัน้เป็นคา่ท่ีบอกจดุเร่ิมต้นของ

สญัญาณซึง่จะวดัคา่เป็นองศา สญัญาณอะนาล็อกเป็นสญัญาณประเภทไซน์เวฟ (Sine Wave) 

 การแทนคา่บติด้วยสญัญาณอะนาล๊อกนัน้จะเปล่ียนคา่คณุสมบตัิของสญัญาณการเปล่ียนแปลงแตล่ะ

ครัง้จะเรียกว่า “ซิมโบล (Symbol)” แตล่ะซิมโบลอาจจะแทนหนึ่งบิตหรือมากกว่าก็ได้ จ านวนบิตท่ีแตล่ะ   

ซิมโบลแทนคา่นัน้จะเรียกว่า “โทเคน (Token)” อตัราการเปล่ียนแปลงคณุสมบตัิเหล่านีจ้ะเรียกว่า “อตัรา 

Baud” ค าว่าBaud นีเ้ป็นท่ีตัง้เพ่ือเป็นเกียรติแก่นกัประดิษฐ์ชาวฝร่ังเศสท่ีช่ือ Emile Baudot (ค.ศ.1875) ผู้

ซึง่คดิค้นรหสัเพื่อใช้แทนตวัอกัษร ซึ่งมีทัง้หมด 5 บิตตอ่หนึ่งตวัอษัรโดยตวัอกัษรแตล่ะตวัจะมีรหสัเฉพาะท่ี

ไมซ่ า้กบัตวัอกัษรตวัอ่ืน 

 บางคนอาจจะเข้าใจว่าค าว่า “อตัราบิต หรือ bps (bit per second)” มีความหมายเหมือนกบัอตัรา

Baud ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีผิด อตัราบิตจะเท่ากบัอตัราบอดก็ตอ่เม่ือ ในหนึ่งซิมโบลจะแทนหนึ่งบิตเท่านัน้ 

ดงันัน้ อตัราบติจะมากกวา่หรือเทา่กบัอตัรา Baud เสมอ 
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 ระบบโทรศพัท์ได้ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้ในการส่งสญัญาณเสียงไม่ใช้สญัญาณดิจิตอลด้วยเหตนีุร้ะบบ

โทรศพัท์จงึมีข้อจ ากดัหลายข้อท่ีต้องออกแบบโมเดม็ให้อยูใ่นข้อจ ากดันี ้เสียงของมนษุย์เราจะมีช่วงความถ่ี

ระหว่าง 300 ถึง 3300Hz ดงันัน้ ระบบโทรศพัท์จึงถดูออกแบบมาเพ่ือให้สามารถรองรับสญัญาณท่ีช่วง

ความถ่ีระหว่าง 0 ถึง 4000 Hz (4 KHz) เท่านัน้ เม่ือโมเด็มแปลงสญัญาณต้องให้อยู่ในช่วงนีด้้วยถึงจะ

สามารถสง่สญัญาณผา่นระบบโทรศพัท์ได้ 

กำรแปลงสัญญำณ (Signal Modulation) 

 การใช้สัญญาณอะนาล๊อกเพ่ือแทนเลขฐานสิบนัน้ สามารถท าได้โดยการเปล่ียนคุณสมบัติของ

สญัญาณอะนาล๊อก 3 คณุสมบตัินีคื้อ แอมพลิจูด (Amplitude) ความถ่ี (Frequende) และเฟส (Phase) 

การแปลงคณุสมบตัเิหลา่นีอ้าจเปล่ียนเพียงคณุสมบตัเิดียวหรือมากกวา่ก็ได้ ดงันัน้ 

 กำร โมดูเลชันจึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 การแปลงก าลงัของคล่ืน (Amplitdude Modulation) 

 การแปลงความถ่ีของคล่ืน (Frequency Modulation) 

 การแปลงเฟสของคล่ืน (Phase Modulation) 

 เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากนีจ้ะเป็นการประกอบกันของเทคนิคท่ีกล่าวข้างต้น เช่น  QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation) จะใช้เทคนิคการแปลงเฟตและแอมพลิจดู ท าให้ส่งข้อมลูได้ท่ีละ 4 

บิตต่อหนึ่ง Baud เช่น ถ้าได้อัตราบอด (Baud Rate) ท่ี 2400 เราก็สามารถส่งข้อมูลได้ 9600 bps 

(2400x4) 

โมเดม็และระบบโทรศัพท์ 

 โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ท่ีแปลงสญัญาณดิจิตอลให้เป็นสญัญาณอะนาล๊อก (Analog) หรือ

สัญญาณเสียง แล้วจะส่งสัญญาณนีร้ะบบโทรศัพท์ ฝ่ังรับก็จะมีโมเด็มท่ีแปลงสัญญาณอะนาล๊อกให้

กลบัไปเป็นสญัญาณดิจิตอลเพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถโฟรเซสข้อมูลได้ต่อไป ค าว่าโมเด็มเป็นค าท่ีเกิด

จากการน าเอาส่วนของค าสองค ามารวมกันคือ Modulation และ Demodulation ซึ่งทัง้สองค านีเ้ป็น

หลกัการท างานของโมเด็มนัน้เองค าว่า “Modulation” นัน้หมายถึงการแปลงสญัญาณจากสภาพหนึ่งไป
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เป็นอีกสภาพหนึ่งในท่ีนีจ้ะหมายถึงการแปลงจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอะนาล๊อก ส่วนค าว่า 

“Demodulation” จะมีความหมายตรงกนัข้ามกบั Modulation 

 
รูปท่ี 8.3 การเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ด้วยโมเดม็ 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 232 

 ปัจจบุนัโมเด็มมีความเร็วสงูสดุท่ี 56 Kbps ซึ่งเป็นความเร็วสงูสดุท่ีสามารถส่งได้ ถ้าใช้ช่วงความถ่ีชอง

เสียง (0-4 KHZ) ซึ่งอตัราข้อมลูนีย้งัไม่เพียงพอกับการใช้งาน ปัจจบุนัได้มีการผลิตโมเด็มประเภทใหม่ท่ี

สามารถส่งข้อมลูได้ในระดบั Mbps เช่น ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) ซึ่งยงัคงใช้

สายโทรศพัท์เหมือนเดิม แต่จะใช้ช่วงความถ่ีสูงกว่าความถ่ีของเสียงในการส่งสญัญาณ ADSL จะเป็น

เทคโนโลยีท่ีอาจจะมาแทนโมเด็มท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัซึ่งมีปัญหาเก่ียวกบัความเร็ว ส่วนอีกเทคโนโลยีหนึ่งท่ี

น่าสนใจคือ เคเบิลโมเด็ม (Cabal Modem) ซึ่งจะใช้สายสญัญาณของระบบเคเบิลทีวีและสามารถส่ง

ข้อมลูได้สงูกวา่ ADSL อีก 
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Leased Lines 

 ลีสไลน์ (Leased Line) หรือสายเช่า เป็นระบบส่งสญัญาณแบบวงจรสวิตซ์ (Circuit Switching) ท่ี

คอ่นข้างทนทานและยืดหยุน่มาก ท่ีเรียกระบบนีว้่าเป็นสายเช่า เน่ืองจากว่าเป็นการใช้ระบบสายสญัญาณ

จากบริษัทหรือองค์กรท่ีให้บริการ เชน่ องค์กรท่ีให้บริการ เช่น องค์การโทรศพัท์ เป็นต้น ในตอนแรกสายเช่า

นัน้ถกูตดัออกแบบมาเพ่ือส่งสญัญาณโทรศพัท์แบบดิจิตอลแทนแบบอะนาล๊อก (Analog) ท่ีใช้อยู่เดิม การ

สง่สญัญาณแบบดิจิตอลจะช่วยลดอตัราลดทอนของสญัญาณ (Attenuation) และสามารถส่งสญัญาณได้

หลายชอ่งสญัญาณในเวลาเดียวกนั มีเหตผุลหลกั 3 ประการท่ีท าให้ต้องเปล่ียนมาใช้ระบบสายเช่าดิจิตอล

คือ จ านวนอุปกรณ์ส่ือสารข้อมูลแบบดิจิตอลเพิ่มขึน้ การพฒันาระบบโทรศพัท์แบบดิจิตอล และปริมาณ

ข้อมลูท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 สว่นใหญ่จะเข้าใจกนัวา่สายเชา่จะเป็นการเช่ือมตอ่แบบจดุตอ่จดุ (Point-to-Point) ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ี

ผิด สายเช่าเป็นแค่เส้นทางข้อมูลหนึ่งท่ีจองไว้ใช้งานเฉพาะ เส้นทางนีอ้าจเดินผ่านชุมสายโทรคมนาคม

หลายท่ี ซึง่ไมใ่ช้เป็นการเช่ือมตอ่โดยตรงระหวา่งสถานีรับและสถานีสง่ 

รูปท่ี 8.4 การเช่ือมตอ่ด้วยสายเชา่ (Leased lines) 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 234 
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ISDN 

 ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีใช้สายโทรศพัท์ และสามารถ

รองรับเสียงและข้อมลูดจิิตอลบนสายสญัญาณเดียวกนัและในเวลาเดียวกนัได้ ระบบ ISDN เป็นการแปลง

สญัญาณโทรศพัท์ให้เป็นสญัญาณดจิิตอล ท าให้สง่ข้อมลูท่ีเป็นดจิิตอล เช่นไฟล์ ภาพกราฟิก วิดีโอ เป็นต้น 

ไปบนสายโทรศพัท์ได้ 

บริกำร ISDN  

 ISDN สามารถรองรับช่องข้อมลูหลายช่อง โดยใช้เทคนิค TDM (Time Division Multiplexing) ตาม

มาตรฐานแล้วชอ่งสญัญาณแบง่ออกเป็น 6 ประเภทดงันี ้

 A-4 kHz ชอ่งสญัญาณอะนาล๊อกส าหรับโทรศพัท์ 

 B-64 kbps ชอ่งสญัญาณดจิิตอลส าหรับดจิิตอลส าหรับเสียงหรือดาต้า 

 C-8 หรือ 16kbps ชอ่งสญัาณดจิิตอล 

 D-16 kbps หรือ 64kbps ส าหรับสญัญาณควบคมุ 

 E-64 kbps ชอ่งวา่งสญัญาณดจิิตอล ส าหรับสญัญาณควบคมุภายใน ISDN 

 H-384 kbps (Ho), 1536 kbps (H11), 1920 kbps (H12) ชอ่งสญัญาณดจิิตอล 

 มาตรฐานการให้บริการ ISDN จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้

 Basic Rate : 2B+1D 

 Primary Rate : 23B +1D (U.S. และญ่ีปุ่ น) หรือ 30B+1D (ยโุรป) 

 การให้บริการของ ISDN มีสองอตัราคือ อตัราพืน้ฐาน หรือ BRI (Basic Rate) และอตัราหลกั หรือ PRI 

(Primary Rate) การให้บริการแบบ BRI มีแบนด์วิธท่ี 144 kbps ซึง่จะมีการส่งข้อมลูแบบท่ีเรียกว่า 2B+1D 

อกัษร B จะหมายถึง ช่องสญัญาณข้อมลู หรือเรียกว่า “ช่องสญัญาณ B (B Channel)” ส่วนเลข 2 จะ

หมายถึงสองช่องสัญญาณจะมีแบนด์วิธท่ี 64 kbps ส่วนD จะเป็นช่องสัญญาณท่ีใช้ในการควบคุม         

(D Channel) ซึง่มีแบนด์วิธท่ี 16 kbps ดงันัน้ท าให้ได้แบนด์วิธรวมเป็น 2*64 kbps = 144 kbps 
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 การให้บริการแบบ PRI ท่ีใช้ในสหรัฐ และญ่ีปุ่ นนัน้จะใช้ระบบ T-1 ในการรับส่งสญัญาณซึ่งมีแบนด์วิธท่ี 

1.544 Mbps ระบบส่งสญัญาณทัง้หมด 24 ช่องซึ่งจะถกูแบ่งเป็นช่องสญัญาณข้อมูล (B Channel) 23 

ช่อง ส่วนท่ีเหลืออีกหนึ่งช่องสญัญาณอีกหนึ่งช่องสญัญาณจะใช้เป็นช่องควบคมุ (D Channel) ซึ่งท าให้

สามารถรองรับอตัราข้อมลูได้ท่ี 1.544 Mbps ส่วนการให้บริการPRI ในยโุรปจะใช้ระบบส่งสญัญาณ E-1 

ซึง่รองรับ 30 ชอ่งสญัญาณ B และหนึง่ชอ่งสญัญาณ D ซึง่สามารถรองรับข้อมลูได้ท่ี 2.048 Mbps 

DSL 

 DSL (Digital Subscriber Line) หรือ xDSL เป็นเทคโนโลยีท่ีให้บริการในการส่ือสารข้อมลูดิจิตอลโดย

ใช้เครือข่ายสายโทรศพัท์ท่ีมีอยู่ DSL ในตอนเร่ิมแรกนัน้ย่อมาจาก Digital Subscriber Loop แตใ่นตอน

หลงัก็ได้เปล่ียนมาเป็น Digital Subscriber Line ซึ่งเป็นค าท่ีนิยมใช้มากกว่าโดยปกติอตัราข้อมลูในการ

ดาวน์โหลดจะอยู่ท่ีประมาณ 128 kbps ไปจนถึง 24,000 kbps ขึน้อยู่กบัประเภทของ DSL และระดบัการ

ให้บริการ ส่วนอัตราข้อมูลในการอัพโหลดข้อมูลนัน้โดยส่วนใหญ่จะน้อยกว่าดาวน์โหลดส าหรับ ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) และจะเท่ากนัทัง้อพัโหลดและดาวน์โหลดส าหรับ (Symmetric 

Digital Subscriber Line) 

 DSL เป็นเทคโนโลยีท่ีเร่ิมพฒันาโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดของ ISDN เร่ิมพฒันาตัง้แตปี่ 1988 

โดยโจ เล็กไลเดอร์ (Joe Lechleider) ซึ่งท างานให้กบับริษัท เบลล์คอร์ (Bellcore) ซึ่งปัจจบุนัเปล่ียนช่ือ

เป็น เทลคอร์เดีย เทคโนโลยี (Telcordia Tecchnology) ได้ทดลอง DSL เพ่ือรับส่งข้อมูลดิจิตอลโดยใช้

ความชว่งความถ่ีไมไ่ด้ใช้งานในระบบสายโทรศพัท์ท่ีอยูร่ะหวา่งชมุสายโทรศพัท์และจดุเช่ือมตอ่ของลกูค้า 

 DSL เป็นเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่ท่ีใช้สายโทรศพัท์ในการรับส่งข้อมูลดิจิตอลแบบความเร็วสูงโดย

สามารถรับข้อมลูได้ถึง 8 Mbps ซึ่งสามารถเล่นวิดีโอได้เต็มประสิทธิภาพ และถ่ายโอนข้อมลูดิจิตอลด้วย

ความเร็วสูงและยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้ตามปกติ ระบบ โทรศัพท์จะใช้บางส่วนของช่วงความถ่ีบน

สายโทรศพัท์ ซึง่จะป็นชว่งความถ่ีต ่าไมเ่กิน 4 kHz สว่น DSL จะใช้ชว่งความถ่ีท่ีสงูกวา่นัน้ 

ประเภทของ DSL 

 เทคโนโลยี DSL (Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้สายเดียวกันกับสายโทรศพัท์ในการ

รับส่งข้อมูล อัตราข้อมูลสูงสุดจะขึน้อยู่กับระยะทางจากจุดเช่ือมต่อไปยังชุมสายโทรศัพท์ หรือ CO 
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(Central Office) คญุภาพของสายสญัญาณ และประเภทของการให้บริการ DSL ซึ่งบางทีก็จะเรียกว่า 

“xDSL” เน่ืองจากมีหลายประเภทโดยการแบ่งประเภทของDSL จะใช้ลักษณะการแบ่งช่วงความถ่ี

สญัญาณบนสายโทรศพัท์ออกเป็นสามชว่งเพื่อใช้ในการสง่ข้อมลูดงันี ้

 ช่วงความถ่ีต ่า (0-4 kHz) จะใช้ส าหรับการรับส่งสญัญาณโทรศพัท์ หรือ POTS (Plain Old 

Telephone System) 

 ช่วงความถ่ีท่ีใช้ส าหรับการส่งข้อมลู หรือเรียกว่า “Upstream” หรือจากคอมพิวเตอร์ของผู้ ใช้ไปยงั

อินเทอร์เน็ต 

 ช่วงความถ่ีใช้ส าหรับรับข้อมูล หรือเรียกว่า “Downstream” หรือจากอินเมอร์เน๊ตมายัง

คอมพิวเตอร์ 

 ในแต่ละประเภทของ DSL จะมีช่วงความถ่ีในการรับส่งข้อมูลไม่เท่ากัน ท าให้อตัราข้อมูลของแต่ละ

ประเภทไม่เท่ากนั DSL แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดงัแสดงรายละเอียดของอตัราข้อมูลของ DSL แต่ละ

ประเภทได้แสดงในตาราง 

ตาราง : อตัราข้อมลูและระยะทางจากชมุสายของ DSL ประเภทตา่งๆ 

ประเภทของ DSL อัตรำขอมูลสูงสุด ระยะทำงสูงสุดจำก
ชุมสำย Upstream Downstream 

ADSL 3.5Mbps 24 Mbps 5.5 กิโลเมตร 
SDSL 2.3 Mbps 2.3 Mbps 6.7 กิโลเมตร 
IDSL 144 Mbps 144 Mbps 1.6 กิโลเมตร 
HDSL 1.544 Mbps 1.544 Mbps 3.6 กิโลเมตร 
VDSL 16 Mbps 52 Mbps 1.2 กิโลเมตร 

 

Cable Modem 

 เคเบิลโมเด็มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการเช่ือมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต เหมือนอย่างท่ีช่ือฟ้อง

เทคโนโลยีเคเบิลโมเด็มจะใช้โมเด็มเช่ือมต่อโดยผ่านเครือข่ายของเคเบิลทีวี ซึ่งจะท าให้แบนด์วิธท่ีสูงกว่า

หลายเทา่ตวัแบบการเช่ือมตอ่โดยใช้โมเดม็ธรรมดากบัสายโทรศพัท์ 
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หลักกำรท ำงำนของเคเบิลโมเดม็ 

 โมเดม็ท่ีใช้ทัว่ไปจะมีความเร็วสงูสดุท่ี 56 kbps โดยจะใช้ช่วงความถ่ีของเสียง (Voice Band) ในการส่ง

สญัญาณ ซึ่งข้อมูลดิจิตอลท่ีต้องการส่งนัน้ต้องถูกแปลง (Modulation) ให้เป็นสญัญาณเสียงท่ีสามารถ

ส่งไปบนสายโทรศัพท์ได้ เม่ือถึงปลายทางสัญญาณนีต้้องถูกแปลง (Demodulation) ให้กลับมาเป็น

สญัญาณดจิิตอลเหมือนเดิม ซึ่งกระบวนการนีก็้เป็นท่ีมาของค าว่าโมเด็ม (Modem) นัน่เอง เคเบิลโมเด็มก็

จะท างานคล้ายๆ กนั แตจ่ะตา่งกนัท่ีใช้สายเคเบิลทีวีเป็นสายสญัญาณทนสายโทรศพัท์ในการรับส่งข้อมลู

ของเคเบลิโมเดม็นัน้ ข้อมลูท่ีส่งจากเครือข่ายมายงัผู้ ใช้จะเรียกว่า “ดาวน์สตรีม (Down Stream) หรือขาลง 

ส่วนข้อมูลท่ีส่งจากผู้ ใช้ไปยงัเครือข่ายจะเรียกว่า “อพัสตรีม (Upstream)” หรือ ขาขึน้ ช่องสญัญาณของ

เคเบิลโมเด็มนัน้จะมีความกว้าง 6 MHz สามารถรับส่งข้อมลูได้ถึง 30-40 Mbps หรือ ประมาณ 500 เท่า

ของโมเดม็ท่ีความเร็ว 56 kbps 

 อตัราข้อมลูในการรับส่งสญัญาณนัน้อาจปรับให้เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ ใช้ได้ เช่น ถ้าเป็นการ

ใช้ในองค์การท่ีท าธุรกิจผ่านเครือข่าย อตัราข้อมลูอพัสตรีมและดาวน์สตรีมอาจปรับให้เท่ากนั ส่วนถ้าเป็น

การใช้งานอินเตอร์เน็ตท่ีบ้าน อตัราข้อมลูดาวน์สตรีมอาจปรับให้มากกวา่อตัราข้อมลูอพัสตรีม เป็นต้น 

 ในขณะท่ีใช้งานเคเบลิโมเดม็อยูน่ัน้ผู้ใช้ก็ยงัสามารถดทีูวีได้เช่นเดิม แตต้่องติดตัง้อปุกรณ์แยกสญัญาณ

หรือสปลิตเตอร์ (Splitter) การให้บริการเคเบิลโมเด็มนีอ้าจแชร์การใช้งานกันในเครือข่าย LAN ได้ถึง 16 

สถานี 

 
รูปท่ี 8.5 การเช่ือมตอ่ด้วยเคเบิล้โมเดม็ 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 248 
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X.25 

 X.25 เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของเครือข่าย WAN ซึ่งเป็นมาตรฐานของ ITU-T ท่ีก าหนดขัน้ตอนการ

สร้างและคงไว้ของการเช่ือมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ของผู้ ใช้และอุปกรณ์เครือข่าย X.25 เป็นโปรโตคอลท่ี

ออกแบบมาเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเช่ือมต่อเข้ากับระบบใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่จะ

นิยมใช้กับ PSN (Packet Switching Network) หรือระบบน าส่งข้อมูลสาธารณะ เช่นระบบโทรศพัท์ 

ผู้ ใช้บริการจะเสียค่าบริการตามการใช้งานเครือข่ายโปรโตคอลนีเ้ป็นโปรโตคอลท่ีค่อนข้างเก่าแต่มีความ

เช่ือถือค่อยข้างสูง ซึ่งได้ถูกออกแบบตัง้แต่ทศวรรษท่ี 1970 แต่ก็ยังเป็นโปรโตคอลท่ียังคงใช้กันอย่าง

กว้างขวางในปัจจบุนั 

อุปกรณ์ของเครือข่ำย X.25 

 อุปกรณ์ท่ีใช้กับระบบเครือข่าย X.25 จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ DTE (Data Terminal 

Equipment), DCE (Data Circuit Equipment, PSE (Packet Switch Exchange) โดย DTE เป็นอปุกรณ์

ท่ีต้องการรับสง่ข้อมลูผา่นเครือขา่ย X.25 เชน่ คอมพิวเตอร์, เทอร์มินอล, เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ส่วน DCE เป็น

อปุกรณ์ส่ือสารท่ีเช่ือมตอ่ DCE กบัเครือข่าย ส่วน PSE เป็นกลุ่มของสวิตช์ท่ีเช่ือมกนัเป็นเครือข่าย X.25 

และท าหน้าท่ีถ่ายโอนข้อมลูจาก DTE หนึง่ไปยงั DTE หนึง่ โดยผา่น PSN(Packet Switch Network) 

รูปท่ี 8.6 แสดงความสมัพนัธ์ของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ของเครือขา่ย X.25 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 252 
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Frame Relay 

 เฟรมรีเลย์ (Frame Relay) เป็นเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ท่ีนิยมใช้ใน WAN มากในปัจจบุนั เฟรม

รีเลย์เป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาตอ่จาก X.25 โดยการแก้ไขข้อบกพร่องของ X.25 และปรับได้เข้ากบัสภาพของ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป เฟรมรีเลย์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส าหรับการอพัเกรดของผู้ ท่ีเคยใช้บริการ X.25 

เน่ืองจากเฟรมรีเลย์จะเป็นระบบท่ีถูกออกแบบส าหรับเครือข่ายสมยัใหม่ โดยใช้การส่งข้อมลูแบบดิจิตอล

และเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติก และยังได้มีการพัฒนาโปรโตคอลโดยตัดข้อมูลบางส่วนท่ีใช้ในการ

ตรวจสอบข้อผิดพลาด เพ่ือให้ได้ความเร็วมากกว่าข้อดีอีกอย่างของเฟรมรีเลย์คือ การรวมการเช่ือมต่อ

หลายๆ การเช่ือมต่อ หรือวงจรเสมือน (Virtual Circuits) ให้สามารถส่งข้อมูลผ่านสายสัญญาณเส้น

เดียวกันได้ ปัจจบุนัเฟรมรีเลย์ได้ถกูใช้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ส าหรับการเช่ือมตอ่ระบบเก่าๆ โดยการเช่ือมสายเช่า

หลายๆ เส้นให้เป็นวงจรของเฟรมรีเลย์ 

 ถึงแม้ว่าเฟรมรีเลย์จะเป็นเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ แต่ก็เป็นการจ าลองการเช่ือมต่อแบบแพ็กเก็ต

สวิตซ์ โดยการใช้ PVC (Permanent Virtual Circuits) เฟรมรีเลย์เป็นโปรโตคอลท าหน้าท่ีในเลเยอร์1 และ 

2 ของแบบอ้างอิง OSI เท่านัน้ ซึ่งจะต่างจาก X.25 ท่ีท างานถึงเลเยอร์ท่ี 3ส่วนเราท์เตอร์จะใช้ส าหรับการ

เช่ือมตอ่เครือขา่ยเข้ากบัเฟรมรีเลย์เท่านัน้ ผู้ ใช้ท่ีเช่ือมตอ่เข้ากบัเครือข่ายเฟรมรีเลย์จะเสียคา่บริการเฉพาะ

คา่เช่าสายเช่า (Leased Line) เท่านัน้ โดยให้ความเช่ือถือกบัผู้ ให้บริการในการถ่ายโอนข้อมลูระหว่างสอง

จดุท่ีต้องการการเช่ือมตอ่ผ่านเฟรมรีเลย์ การส ารองระบบจะมีอยู่ในเฟรมรีเลย์อยู่แล้ว ดงันัน้ ผู้ ท่ีใช้บริการ

เฟรมรีเลย์จงึไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มส าหรับระบบเช่ือมตอ่ส ารอง 

 เฟรมรีเลย์เป็นคูแ่ข่งท่ีส าคญัของสายเช่า (Leased Line) เน่ืองจากเฟรมรีเลย์เป็นระบบท่ีมีราคาต ่ากว่า

ในการสร้างเครือข่าย WAN ส าหรับบริษัทท่ีเลือกใช้สายเช่าต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทกุๆ การเช่ือมต่อ 

ซึง่บางการเช่ือมตอ่อาจมีระยะทางท่ีไกลมาก แตส่ าหรับองค์กรท่ีต้องการสร้าง Wan โดยเลือกใช้เฟรมรีเลย์

ก็แค่ต้องจ่ายสายเช่าไปท่ีชุมสายเฟรมรีเลย์ท่ีใกล้ท่ีสุดเท่านัน้ สัญลักษณ์ก้อนเมฆท่ีแสดง ในแผนผัง

เครือขา่ยนัน้จะใช้เป็นสญัลกัษณ์เหมือนกบัเป็นกล่องด า (Black Box) ท่ีแทนระบบส่ือสารของ WAN โดยท่ี

ผู้ใช้ไมต้่องทราบถึงรายละเอียดข้างในเพียงแตท่ราบวา่กล่องด านีใ้ช้ท าอะไรได้บ้างก็พอ 
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อุปกรณ์เครือข่ำยเฟรมรีเลย์ 

 อปุกรณ์ของเครือข่ายเฟรมรีเลย์จดัได้เป็น 2 ประเภท คือ DTE (Data Terminal Equipment) และ DCE 

(Data Circuit Equipment) โดยท่ี DTE เป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นจุดสิน้สุดของเครือข่ายเฟรมลีเลย์ เช่น 

คอมพิวเตอร์ เราท์เตอร์ เทอร์มินอล เป็นต้น ส่วนใหญ่ DTE จะเป็นอปุกรณ์ของผู้ ใช้บริการ ส่วน DCE เป็น

สวิตซ์ของเครือข่ายเฟรมรีเลย์ ท าหน้าท่ีจดัการเก่ียวกับการรับส่งข้อมลูระหว่าง DTE ซึ่งอปุกรณ์นีจ้ะเป็น

ของผู้ให้บริการเฟรมรีเลย์ 

กำรเช่ือมต่อแบบวงจรเสมือน 

 เฟรมรีเลย์จะให้บริการการเช่ือมต่ออยู่ 2 ประเภท คือ วงจรเสมือนแบบถาวร หรือ PVC (Permanent 

Virtual Circuit) และวงจรเสมือนแบบสวิตซ์ หรือ SVC (Switched Virtual Circuit) โดย PVC จะถกูสร้าง

ครัง้แรกครัง้เดียวและจะถกูใช้กับการส่ือสารระหว่าง 2 สถานีนัน้ตลอด ส่วน SVC จะต้องสร้างทกุครัง้ท่ีมี

การส่งข้อมูล ข้อดีก็คือ ถ้าสายสญัญาณช่วงใดขาดก็ท าให้ข้อมูลเดินเส้นทางใหม่ได้ แต่ข้อเสียก็เกิดจาก

การท่ีต้องสร้างเส้นทางข้อมลูทกุครัง้ก่อนท่ีจะสง่ข้อมลู ซึง่เป็นเหตใุห้ประสิทธิภาพลดลง 

ATM 

 ATM (Asynchronous Transfer Mode) เป็นมาตรฐานการส่ือสารข้อมลูดิจิตอลของ ITU-T โดยรวมเอา

บริการหลายๆ ประเภท เชน่ เสียง วีดีโอ และดาต้าเข้าไว้เป็นเซลล์ขนาดเล็กและคงท่ี ATM เป็นเทคโนโลยีท่ี

เป็นผลมาจากมาตรฐาน B-ISDN (Broadband Integrated Service Digital Network) ซึ่งเป็นกลไกในการ

รับสง่ข้อมลูแบบอะซิงโครนสั (Asynchronous) ในระบบ SDN แถบกว้าง (Broadband ISDN) 

 จดุเด่นของเครือข่าย ATM ท่ีเหนือกว่าเครือข่ายประเภทอ่ืนมี 2 ข้อหลกั คือ อตัราการส่งผ่านข้อมลูสูง 

(High Throughput) และเวลาในการเดินทางของข้อมลูน้อย (Latency) ดงันัน้ คนบางกลุ่มเช่ือว่า ATM จะ

เป็นเทคโนโลยีหลกัของเครือข่าย LAN ในอนาคตก็เป็นได้ เน่ืองจากมนัสามารถรองรับแอพพลิเคชนัแบบ

ต้องการสง่ผา่นข้อมลูสงู เช่น การประชมุทางไกล (Videoconferencing) หรือ แม้กระทัง่แอพพิลเคชนัแบบ

ตอบโต้กนัระหว่างไคลเอนท์ละเซิร์เวอร์ และข้อดีอีกอย่างก็คือ ถ้าใช้ ATM ใน LAN และ WAN ด้วย การ

เช่ือมตอ่เข้าด้วยกนัคงจะไมมี่ปัญหามากนกั 
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 ATM จดัวา่เป็นระบบเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ชนิดพิเศษกล่าวคือ กลุ่มข้อมลูท่ีส่งจะเรียกว่า “เซลล์ 

(Cell)” แทนท่ีจะเรียกว่า แพ็กเก็ต (Packet) เซลล์จะแตกตา่งจากแพ็กเก็ตตรงท่ีว่าเซลล์นัน้จะมีขนาดเล็ก

และคงท่ี ในขณะท่ีแพ็กเก็ตนัน้มีขนาดไม่คงท่ีและใหญ่กว่าเซลล์มาก ตามมาตรฐาน แล้วเซลล์จะมีขนาด 

53 ไบต์ โดยข้อมูลจริงๆ จะมีขนาด 48 ไบต์ ส่วนท่ีเหลืออีก 5 ไบต์จะเป็นส่วนแฮดเดอร์ท าให้สวิตซ์ของ 

ATM ท างานเร็วกวา่สวิสต์ของเครือขา่ยประเภทอ่ืน 

 คณุภาพของการให้บริการ หรือ QoS (Quality of Service) เป็นคณุสมบตัิท่ีส าคญัของเครือข่าย ATM 

การให้บริการ QoS ในท่ีนีห้มายถึง การรับรองอตัราข้อมลูขัน้ต ่า และอตัราข้อมลูสงูสดุท่ีเครือข่ายสามารถ

รองรับได้ ในกรณีท่ีมีข้อมลูสง่เกินอตัราท่ีก าหนดนี ้แพ็กเก็ตอาจจะสง่ถึงปลายทางหรือไมก็่ได้ 

 เพ่ือหลีกเล่ียงการสูญเสียข้อมูล ATM สวิตซ์จะใช้เทคนิคการปรับจราจร (Traffic Shaping) เพ่ือ

ก าหนดให้แพ็กเก็ตข้อมลูเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีสถานีส่งข้อมลูในอตัราท่ีสูง

เกินกว่าลิงค์จะรองรับได้ ATM สวิตซ์ก็จะท าหน้าท่ีบฟัเฟอร์แพ็กเก็ตมากท่ีสดุท่าท่ีจะท าได้ และส่งตอ่ใน

ปริมาณท่ีลิงค์จะรองรับได้หรือท่ีก าหนดไว้เท่านัน้ อีกเทคนิคหนึ่งท่ีใช้ได้คือ การก าหนดนโยบายจราจร 

(Traffic Policing) กล่าวคือ ถ้ามีเซลล์ข้อมลูท่ีส่งเกินกว่าอตัราข้อมลูท่ีก าหนดไว้ ก็จะถกูท าสญัลกัษณ์ไว้

เพ่ือแสดงว่าเซลล์นีมี้ล าดบัความส าคญัต ่า เม่ือส่งผ่านเซลล์นีต้่อไปก็อาจถูกละทิง้หรือไม่ก็ได้ขึน้อยู่กับ

ความคบัคัง่ของเครือขา่ย 

 
รูปท่ี 8.7 เครือขา่ย ATM 

ท่ีมา : เจาะระบบ Network , 2551 : 258 
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IPSTAR 

 IPSTAR เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูผ่านทางช่องสญัญาณดาวเทียมแบบสองทาง (Two-ways 

Broadband Internet) ซึ่งมีการเช่ือมตอ่แบบตลอดเวลา (Always on) IPSTAR เป็นดาวเทียมส่งสญัญาณ

ท่ีมาสถานีฐานรับสญัญาณภาคพืน้ดิน รองรับเครือข่าย KU-Band ในการใช้งานท่ีหลากหลายคล่ืนความถ่ี 

KU-Band ให้บริการในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยความเร็วสงูส าหรับผู้ใช้แอพพลิเคชัน่ V-SAT 

 การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางเครือข่ายดาวเทียม IPSTAR ผู้ ใช้สามารถใช้บริการใน

ระดบัความเร็วท่ีสงูสดุ ตัง้แต ่256-2,048 kbps ข้อดีของบริการ IPSTAR คือ พืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุทัว่

ประเทศ ตดิตัง้ได้สะดวกและรวดเร็ว 

ระบบดำวเทียม 

 การส่งสญัญาณระบบดาวเทียม นิยมส่งออกอากาศในย่านความถ่ี C Band ท่ีมีความถ่ีขาลงระหว่าง 

3.4 – 4.8 GHz และยา่นความถ่ี KU Band ท่ีมีความถ่ีขาลงระหว่าง 10.7 -12.3 GHz โดยรับสญัญาณจาก

ดาวเทียมประเภทค้างฟ้า (Geostationary Satellite) ทัง้นีก้ารรับชมจะต้องอาศยัเคร่ืองรับสัญญาณ

ดาวเทียม และชุดจานรับสญัญาณดาวเทียมทีมีคณุสมบตัิแตกตา่งกันไปตามแต่รูปแบบการส่งสญัญาณ

ของแตล่ะสถานี 

 โทรทศัน์ผา่นดาวเทียมในประเทศไทยมีดงันี ้

 ความถ่ียา่น C Band Analog ได้แก่ ชอ่ง CNN, BBC, ESPN, Star TV, CCTV 

 ความถ่ียา่น KU Band Analog ได้แก่ ชอ่ง 7 

 ความถ่ียา่น C Band Digital ได้แก่ ชอ่ง Thai Global Network 

 ความถ่ีย่าน KU Band Digital ได้แก่ ช่อง UBC, ETV, TGN และสถานีการศกึษาผ่านดาวเทียม

ไทยคม 

 การรับสญัญาณผ่านดาวเทียม ถ้าเป็นย่านความถ่ี KU Band อาจมีปัญหาภาพและเสียขาดหายเม่ือมี

ฝนตก เมฆครึม้ เมฆหนา แต่มีความได้เปรียบด้านขนาดของจานรับท่ีมีขนาดเล็ก กะทดัรัด (70-90 cm) 

ตดิตัง้ง่ายกวา่ยา่น C Band (150-300 cm) 

 


