
ADSL
ถาจะพูดถึง ADSL อยางงายๆ มันก็คือเทคโนโลยีที่สามารถเลน internet ดวยความเร็วสูง

และก็สามารถใชโทรศัพทบานไปดวย ไดพรอมๆกัน โดยที่ใชงานผานสายโทรศัพทเสนเดียวกัน
น่ันเอง ADSLน้ันเปนเพียงเทคโนโลยีหน่ึงในตระกูล XDSL ซึ่งมีหลายแบบ ยกตัวอยางเชน ADSL
, G.lite , SDSL , IDSL , HDSL , VDSL , RADSL , VoDSL , Wireless DSL , Satellite DSL ถา
อยากรูมากกวาน้ี คงตองหาเพิ่มเองนะครับ เทคโนโลยีที่ใชแพรหลายที่สุดก็คือ ADSL น่ันเอง แต
เราสามารถที่จะแบง xDSL ออกเปนกลุมใหญๆได 2 กลุมคือ Asymmetric และ Symmetric ตาม
รูปภาพนะครับ

โดยที่ในกลุม Asymmetric น้ัน ทางดาน upstream และ downstream ( download และ
upload ) จะไมเทากัน ในขณะที่ แบบ Symmetric จะมีขนาดเทากันทั้ง 2 คา



ADSL คืออะไร ?

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงบนขายสาย
ทองแดง (คูสายโทรศัพท) โดยเทคโนโลยี ADSL จะเลือกใชยานความถี่ที่ไมมีการใชงานในระบบ
โทรศัพท ทําใหสามารถใชงานระบบโทรศัพทไดแมมีการสื่อสารขอมูลดวยระบบ ADSL อยู

เทคโนโลยีของ ADSL

ADSL เปนเทคโนโลยีในตระกูล XDSL โดยมีลักษณะสําคัญที่อัตราการรับขอมูลจาก Server มายัง
ผูใชงาน (Downstream) และอัตราการสงขอมูลจากผูใชงานไป Server (Upstream) ไมเทากัน โดย
อัตราการรับขอมูลประมาณ 64 Kbps - 8 Mbps อัตราการสงขอมูล ประมาณ 64 Kbps - 1.5 Mbps

(ขึ้นกับคุณลักษณะ, คุณภาพ และระยะทางของสายทองแดง) ซึ่งปจจุบัน ADSL มีการใชเทคโนโลยี
การเขารหัสสัญญาณ (Modulation) อยู 2 ชนิด คือ CAP (Carrier Amplitude/Phase) modulation
และ DMT (Discrete Multi-Tone) Modulation

การเขารหัสสัญญาณ ทั้ง 2 วิธีมีหลักการที่สําคัญ คือ จะแบงชวงความถี่เปน 3 ชวง ดังน้ี ชวงความถี่
โทรศัพท (POTS) ชวงความถี่ของการสงขอมูล ชวงความถี่ของการรับขอมูล



การประยุกตใชงาน

เทคโนโลยี ADSL พัฒนาใหใช TCP/IP Protocol เปนหลัก ซึ่งเปน Protocol ที่ใชบน
เครือขาย Internet และพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี ATM ทําให ADSL สามารถรองรับ
Application ในดาน Multimedia ไดเปนอยางดี ดังเชน

Multi-Service Tele Education Fast Internet

Distance Learning Telecommuting News Clipping

Near VDO On Demand Entertainment on Demand

ระบบ Multi-service ชวยใหผูใชงาน สามารถเลือกใชบริการใหตรงกับความตองการของผู
ใชได เชนผูใชอาจตองการคนหาขอมูล ก็เลือกใชบริการ Fast Internet หรือ บริการ Education



ประโยชนท่ีผูใชงานจะไดรับ

 สามารถเลือกบริการไดหลากหลาย
 รองรับงานดาน Multimedia ทั้งภาพ เสียง ขอมูล
 คงใชงานโทรศัพท ไดเปนปกติแมในยามสื่อสารขอมูล
 Online ตลอด 24 ชั่วโมง
 ลดคาใชจาย

ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ dsl ครับ

การจะใช dsl น้ันจะประกอบดวย

1.สวนของ ISP คือคุณตองตัดสินใจกอนวาจะใช internet ของ ISP รายใด ซึ่งสวนใหญจะมีบริการ
dsl packet ตางๆใหเลือกใชอยูแลว

2. สวนของผูใหบริการ dsl เชน UCOM Online , Qnet ( Lenso) , TA Express , สามารถบรอด
แบนด ,องคการโทรศัพท ซึ่งขึ้นอยูกับเบอรโทรศัพทที่คุณมีอยูดวยครับ วาเปนของ TOT หรือของ
TA เชนถาคุณมีเบอรของ TOT คงจะไปใชของ TA ไมไดหรอกครับ

3.คุณตองสํารวจดวยวาคุณอยูในพื้นที่ใหบริการ dsl หรือไม โดยสามารถสอบถามไดจากผู
ใหบริการ dsl ตามขอ 2
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ตาง ๆ กับเทคโนโลยี ADSL
Investment - - ++ ++ ++ โดย + แสดงถึงระดับการใชงาน ที่นาพึง

พอใจ และสามารถรองรับ
Bandwidth - - ++++ ++ ++ การใชงานน้ันๆ ได ( ที่มา : ADSL Forum

)



** สวนจะใช modem รุนไหนน้ัน คงใหความเห็นไมไดครับ แลวแต spec กับราคาตามความ
เหมาะสมกับการใชงาน จะใหดีลองโทรไปสอบถามผูใหบริการดีกวาครับ แตอยาลืมวา dsl ขึ้นอยู
กับคุณภาพสายโทรศัพทของคุณเอง และระยะทางจากชุมสายถึงบานคุณนะครับ ถึงแมวา modem
จะดีอยางไร ISP จะดีอยางไร แตถาคุณภาพสายโทรศัพทคุณไมดี ก็ไมเหมาะจะใช dsl ครับ ****
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