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ABSTRACT – This paper employs the Internet Traffic and using mrtg tool to get 
data from network solutions in Thailand (NIX:National Internet Exchange, 
IIG:International Internet Gateway and ThaiREN:Thailand Research Education 
Network). This article reports internet traffic and internet bandwidth from three major 
Internet Exchanges in Thailand. Result of Internet Traffic is essential to planning and 
management of existing network. 
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บทคัดยอ – ในปจจุบันจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น และลักษณะการใชงานอินเทอรเน็ตมีความ
หลากหลายแตกตางกันออกไป การรวบรวมขอมูลการใชงานอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับวางแผนและ
ออกแบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังชวยวิเคราะหปริมาณขอมูลการใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อ
คาดการณปริมาณการเติบโตของการใชงานอินเทอรเน็ตในระยะยาว บทความนี้นําเสนอเกี่ยวกับการวัดปริมาณ
ขอมูลการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย โดยรวบรวมขอมูลการรับสงและแลกเปลี่ยนผานศูนยกลาง
การแลกเปลี่ยนขอมูลครือขายอินเทอรเน็ตที่มีอยูในประเทศ ท้ังที่เปนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย และ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ใหบริการในเชิงพาณิชย 
 
คําสําคัญ  -- ขอมูลอินเทอรเน็ต, ปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ต, เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศ, Internet 
Information Research (IIR) 
 

1.  บทนํา 
การใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยปจจุบัน มีการขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น มีการนําไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันที่
หลากหลาย เชน การเผยแพรขอมูลและขาวสารผานเว็บไซด 
การใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใชโทรศัพทผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต หรือ VoIP หรือแมกระทั่งการใชงาน
เพื่อคนควาขอมูล เปนตน ลักษณะพฤติกรรมการใชงาน
อินเทอรเน็ตที่มีความหลากหลายดังกลาว กอใหเกิดปริมาณ
ความหนาแนนของปริมาณขอมูล (Internet Traffic) บน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่เพิ่มมากขึ้น จนตองมีการขยายระบบ

เครือขายใหสามารถรองรับการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นและ
ใหมี ความ เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช ง านที่
เปลี่ยนแปลงไป  เพราะถาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมี
ขนาดไมเพียงพอกับปริมาณขอมูลที่เพิ่มมากขึ้นบน
เครือขาย อาจกอใหเกิดความลาชา และเกิดความแออัด
ในการใชงานเปนอยางมาก  การตรวจวัดและวิเคราะห
ปริมาณการใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet 
Measurement) จึงเปนประโยชนในการออกแบบ และ
วางแผนการเติบโตของเครือขายอินเทอรเน็ตในระยะ



ยาว และสามารถนําไปออกแบบเครือขายใหรองรับกับ
ปริมาณการใชงานที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.  การใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต 
ถึงแมวาการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตจะเริ่มจากการใช
เพื่อการศึกษาวิจัย  แตปจจุบันไดมีการประยุกตใชงาน
เครือขายอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันอยางหลากหลายและ
ไมไดถูกจํากัดเฉพาะการศึกษาและวิจัย สําหรับในประเทศ
ไทยไดมีการใหบริการอินเทอรเน็ตในรูปแบบตางๆ และมีผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตจํานวนมาก  ซ่ึงในบทความนี้จะ
ทํ าการศึ กษาและวั ดปริ ม าณขอมู ลการใช เ ครื อข า ย
อินเทอร เน็ตสองประเภท  คือ  เครือขายอินเทอร เน็ตที่
ใหบริการเชิงพาณิชย และเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ
ศึกษาวิจัย 
 
 2.1 เครือขายอินเทอรเน็ตที่ใหบริการเชิงพาณิชย  
การใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยเปนการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแกหนวยงาน บริษัท และผูใชทั่วไปที่มีการ
นําไปประยุกตใชงานที่หลากหลาย ผูใชบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตประเภทนี้มีอยูจํานวนมาก ทําใหมีขอมูลบน
เครือขายปริมาณมากเพิ่มขึ้นตามไปดวย ปจจุบันจุดเชื่อมตอ
เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย คือ จุดเชื่อมตอ NIX 
(National Internet Gateway: NIX) เปนเกตเวยเพื่อใช
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในประเทศ  และจุดเชื่อมตอ  IIG 
(International Internet Gateway: IIG) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล
ออกนอกประเทศ โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทยทุกรายจะเชื่อมตอที่เกตเวย NIX และ IIG ดังกลาว โดยมี
จุดเชื่อมตอขนาดใหญอยูที่ บ. กสท. โทรคมนาคม จํากัด  
ปจจุบันไดมีการเปดเสรีทางดานกิจการโทรคมนาคมมากขึ้น 
ทําใหผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่มีโครงขายเปนของตนเอง
สามารถขอ License เพื่อทํา Gateway NIX และ IIG ได
เชนกัน อาทิเชน บ. ทีโอที จํากัด หรือ บ. ทรู คอเปอเรชั่น 
จํากัด เปนตน   
 
2.2 เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาวิจัย (ThaiREN) 
เครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย (Thailand Research 
Education Network:ThaiREN) เปนเครือขายอินเทอรเน็ต

เฉพาะดานที่ใชสําหรับการศึกษาและวิจัยเปนหลัก ซ่ึง
จะแยกชองทางการสื่ อสารออกจากการใช ง าน
อินเทอรเน็ตทั่วไป  ทําใหการใชงานอินเทอรเน็ตมี
ประสิทธิภาพสูง ลดความแออัดอันเนื่องมาจากการใช
งานอินเทอรเน็ตที่ไมตรงตามวัตถุประสงค และชวย
ควบคุมการใชงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว  
เชน การใชงานเพื่อส่ือการสอน ทางไกล  การแพทย
สมัยใหมที่มีการรักษาผูปวยทางไกล  เปนตน  โดย
ปจจุบัน เครื อข า ยดั งกล า วประกอบด วย  UniNet 
(University Network) และ Thaisarn (Thai 
social/Scientific Academic and Research Network)  
ภายใตการสนับสนุนของกระทรวง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปจจุบันเครือขาย Thaisarn 
และ Uninet เปนเครือขายหลักที่ใชในการเชื่อมโยงและ
สนับสนุนการศึกษาและวิจัย โดยเปนศูนยกลางในการ
เชื่อมตอกับเครือขายระหวางประเทศ อาทิเชน เครือขาย 
JGN2 ประเทศญี่ปุน เครือขาย Internet2 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ เครือขาย TIEN2 (Trans-Eurasia 
Information Network Phease2:TIEN2) ซ่ึงเปนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัยขนาดใหญที่มีการ
เชื่อมตอระหวางเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ
ในเอเชียและยุโรปดวยวงจรความเร็วสูง [5] ปจจุบัน
เครือขาย ThaiREN ไดเชื่อมตอกับเครือขาย TIEN2 และ
รองรับการใชงานดานการศึกษาและวิจัยดานตางๆ เปน
ที่เรียบรอยแลว  
 
3. การเก็บขอมูลการใชงานอินเทอรเน็ต 
เนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีขนาด
ใหญพอสมควร  หากตองการข อมู ลการใช ง าน
อินเทอรเน็ตทั้งหมดจะตองเก็บรวบรวมจากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตทุกราย เพื่อลดปญหาของการเก็บรวบรวม
ขอมูล ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยในบทความนี้
ไดรวบรวมมาจากจุดศูนยกลางที่ใชแลกเปลี่ยนขอมูล
อินเทอรเน็ตของเครือขายที่ใหบริการเชิงพาณิชย และ
เครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย รูปที่ 1 และ 2 แสดงจุด
เชื่อมตอที่เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ต 
ที่ไดทําการเก็บขอมูลสําหรับเครือขายอินเทอรเน็ตที่



ใหบริการเชิงพาณิชยและ เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ตามลําดับ 

 

 
 
รูปที่ 1 การเก็บขอมูลของเครือขายที่ใหบริการเชิงพาณิชย 
 

วัดปริมาณ Traffic ที่จุดเชื่อมตอ A

UninetThaisarn

ThaiREN

a
เครือขาย TEIN2 (via Singapore)

 
 

รูปที่ 2 การเก็บขอมูลของเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย 
 

จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นจุดที่ทําการวัด
ปริมาณ Internet Traffic ของเครือขายอินเทอรเนต็เพือ่บริการ
เชิงพาณิชย และเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย โดยการใช
ซอฟตแวร MRTG[1] (The Multi Router Traffic Graphed) 
ซ่ึง เปนวิ ธีหนึ่ งที่สามารถนํามาชวยในการเก็บขอมูล
อินเทอรเน็ตบนเครือขายได ลักษณะของการแสดงผลของ
โปรแกรม MRTG จะแสดงผลในรูปแบบของกราฟ แสดง
ขอมูลในชวงเวลา 24 ชั่วโมง จํานวนไบตที่ผานเขาออกเกต
เวยของเครือขายทั้งสองจะถูกจัดเก็บทุก 5 นาที ในระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึง มกราคม 2550 โดยวัดปริมาณการ
สงผานขอมูล จากการเชื่อมตออินเทอรเฟสของเกตเวย ใน
บางกรณีที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต มีการเชื่อมตอมากกวา

หนึ่งอินเทอรเฟส ขอมูลแตละอินเทอรเฟสจะรวมกัน
เปนหนึ่งชุดตอผูใหบริการอินเทอรเน็ต  ขอมูลที่วัดได
จะถูกนํามาแสดงผลโดยใชโปรแกรม MRTG  สามารถ
แสดงตัวอยางดังรูปที่ 3  
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะการแสดงผลของโปรแกรม MRTG   
 
ลักษณะของการเก็บขอมูลของโปรแกรม MRTG อาจ
ทําใหเกิดขอมูลสูญหายในบางชวงเวลา เชน การเกิด
ปญหาที่เกิดจากการเขาถึงเครือขายที่ตองการติดตอ
ชั่วขณะ ทําใหเครื่องเซอรเวอรขาดการติดตอไปบางชวง 
โปรแกรม MRTG จึงไมสามารถเก็บขอมูลได และให
ขอมูลมีคาเทากับ 0 อยางไรก็ตามความคลาดเคลื่อนนี้
ไมมีผลตอภาพรวมในการวิเคราะหการเติบโตของ
ขอมูลปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตแตอยางใด เพราะ
จะวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแนวโนมในระยะยาว
เทานั้น 
 
4. ผลการวิเคราะหการเติบโตของการใชงาน
อินเทอรเน็ต  
4.1 การวัดปริมาณแบนดวิธในประเทศไทย 
เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดมีการเติบโต
อยางตอเนื่อง ในปจจุบันการเก็บขอมูลสถิติอินเทอรเน็ต
ไ ด ถู ก ร วบ รวมและ เ ผ ยแพร ผ า นท า ง เ ว็ บ ไซด 
http://iir.ngi.nectec.or.th  ดําเนินการโดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(เนคเทค) การดําเนินการดังกลาวมีการเผยแพรขอมูล
เครือขายอินเทอรเน็ตทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน สําหรับ
ภาพรวมของเครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย จะ
เผยแพรในรูปแบบของ Internet Connectivity Map ดัง
แสดงในรูปที่ 4  
 



 
 
รูปที่ 4 แผนภาพ Internet Connectivity Map 
 
ขอมูลที่ปรากฎบนแผนภาพ เปนขอมูลภาพรวมการเชื่อมตอ
เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย สามารถดูเพิ่มเติมได
จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด ข อ ง เ น ค เ ท ค  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ข า ไ ด ที่ 
http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/map/current.html  มีการ
เก็บสถิติของปริมาณแบนดวิธแตละเดือน ตั้งแตป 2535 
จนถึงปจจุบัน สามารถแสดงแนวโนมการเติบโตของปริมาณ
แบนดวิธที่เชื่อมตอภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) 
และที่ เชื่อมตอวงจรไปนอกประเทศ  (International 
Bandwidth) ดังกราฟในรูปที่ 5 และ 6 
 

 
 
รูปที่ 5 ปริมาณแนวโนมแบนดวิธภายในประเทศ (Domestic 
Bandwidth)  

 
 
รูปที่ 6 ปริมาณแนวโนมแบนดวิธที่ตอไปตางประเทศ 
(International Bandwidth)  
 
รูปที่ 5 แสดงแนวโนมปริมาณแบนดวิธที่เชื่อมตอใน
ประเทศ จากกราฟมีการเปลี่ยนแปลงของแบนดวิธที่
ปรับตัวสูงขึ้น แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวของเครือขาย
อินเทอรเน็ต เพื่อรองรับการใชงานที่มีการสงผานขอมูล
ในประเทศที่สูงขึ้น รูปที่ 6 แสดงแนวโนมปริมาณ
แบนดวิธที่เชื่อมตอไปนอกประเทศ มีการปรับตัวสูง
มากขึ้นเชนเดียวกัน จากในรูปที่ 5 และ 6 จะเห็นวามี
บางชวงที่กราฟลดลงเพราะผูใหบริการอินเทอรเน็ตบาง
รายไดตัดวงจรการเชื่อมตอบางวงจรออกไป หรือมีการ
ปรับขนาดของแบนดวิธใหพอดีกับจํานวนผูใชงาน ผล
จากการรวบรวมขอมูลแบนดวิธในเดือน กุมภาพันธ 
2550 พบวามีปริมาณแบนดวิธในประเทศ 69.71 Gbps 
และปริมาณแบนดวิธที่ตอไปนอกประเทศ 12.255 Gbps 
 
4.2 การวัดปริมาณการสงผานขอมูลของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย  
การวัดปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตของผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 
2549 จนถึงเดือน มกราคม 2550 ของเครือขาย NIX และ 
IIG แสดงดังกราฟในรูปที่   7  
 
 
 
 



 
 

 
รูปที่ 7 ปริมาณการสงผานขอมูล NIX และ IIG ระหวาง 
01/11/2006 ถึง 31/01/2007 เปนระยะเวลา 3 เดือน 
 
จากรูปที่ 7 แสดงปริมาณการสงผานขอมูลของเครือขาย
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย NIX และ IIG ตามลําดับ จะเห็นวา
ปริมาณขอมูลที่ NIX และ IIG  มีรอบชัดเจนและตอเนื่อง  
ในชวงรอยตอระหวางป 2549 และ 2550 ปริมาณการใชงาน
เร่ิมลดลงตามลําดับ และเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซ่ึงเปนชวงรอยตอ
ระหว า งปที่ มี วันหยุดยาว  และมีปริมาณการใช ง าน
อินเทอรเน็ตลดลง ทําใหขอมูลในกราฟลดลงในชวงเวลา
ดังกลาว    
 
4.2 การวัดปริมาณการสงผานขอมูลของเครือขายเพื่อ
การศึกษาและวิจัย (ThaiREN) 
การวัดปริมาณขอมูลของเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัยเร่ิม
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 จนถึง 31 มกราคม 2550 
ลักษณะขอมูลแสดงดังกราฟในรูปที่ 8  
 

 
 
รูปที่ 8 ปริมาณการใชงานขอมูลเครือขายเพื่อการศึกษาและ
วิจัย 

จากรูปที่ 8 เปนกราฟที่แสดงใหเห็นถึงการใชงาน
อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย ปริมาณขอมูลที่ใช
จะใชสําหรับการศึกษาและวิจัยเปนหลัก ขอมูลในบาง
ชวงจะมีการใชในปริมาณที่สูง ซ่ึงเกิดจากการใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมทางไกลระหวาง
ประเทศ หรือการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศเปนตน จากรูปที่ 7 
และ 8 สามารถแสดงคาเฉลี่ยตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2549 ถึงวันที่ 31 เดือน มกราคม 2550 ไดดังตารางที่ 1 
ตอไปนี้ 
 
เครือขาย         พ.ย. 49         ธ.ค. 49    ม.ค. 50  
 
NIX  16.35Gbps      15.60Gbps           14.55Gbps 
IIG            3.92Gbps        2.94Gbps             2.94Gbps 
ThaiREN   34.40Mbps     30.84Mbps          33.31Mbps 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของปริมาณขอมูลบนเครือขายตั้งแต
เดือน พ.ย. 49 จนถึงเดือน ม.ค. 50 
 

 
รูปที่ 9 แผนภูมิแสดงสัดสวนของขอมูลอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย ตั้งแตเดือน พ.ย. 49 ถึงเดือน ม.ค. 49 
 
จากรูปที่ 9 แสดงใหเห็นวาอัตราการเติบโตของปริมาณ
การรับสงขอมูลของเครือขายอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย
ภายในประเทศ (NIX)  นั้นมีปริมาณที่สูงมาก โดยมี
สัดสวนในการเติบโตอยูที่ 82.46% และเครือขาย
อินเทอรเน็ตเชิงพาณิชยที่ เชื่อมตอไปนอกประเทศมี
สัดสวนในการเติบโตอยูที่ 17.37% นอกจากนั้นเปนการ
ใชงานอินเทอรเน็ตของเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย



อยูที่ 0.17% ซ่ึงนับวายังนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการใช
งานของเครือขายเชิงพาณิชย เนื่องจากวาเครือขายเพื่อ
การศึกษาและวิจัยนั้นถูกใชงานเฉพาะทางมากกวาเครือขาย
เชิงพาณิชยที่ใหบริการทั่วๆ ไป 
 
5. สรุปผล 
บทความนี้กลาวถึงการวัดปริมาณขอมูลที่สงผานบน
เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ไดแกเครือขายเชิง
พาณิชย และเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัย จากการทดลอง
จะเห็นวาเครือขายเชิงพาณิชย (NIX/IIG) มีรอบที่ชัดเจนและ
ตอเนื่อง สวนเครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัยมีปริมาณการใช
งานตามกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา และวิจัย
เทานั้น และมีวัตถุประสงคในการใชงานเฉพาะทาง  และใน
อนาคตอันใกลนี้ เครือขายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
สามารถพัฒนาและเติบโตไดอีกมาก  อีกทั้งปจจุบันเปนยุคที่
มีการเปดเสรีทางดานโทรคมนาคมทําใหมีการแขงขันใน
ตลาดคอนขางสูง ทําใหราคาการใหบริการอินเทอรเน็ตถูกลง 
ทําใหผูคนหันมาใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น กระตุนใหเกิด
การเติบโตของเครือขายอินเทอรเน็ตอยางตอเนื่องในอนาคต
ตอไป 
 
6. เอกสารอางอิง 
[1] T. Oetiker, D. Rand, “MRTG” The Multi Router 
Grapher.  Available from:  URL: http://oss.oetiker.ch/mrtg/. 
[2] Internet Information Research: IIR. 
Available from: URL: http://iir.ngi.nectec.or.th. 
[3] Internet Connectivity in Thailand. 
Available from: URL: 
http://iir.ngi.nectec.or.th/internet/map/current.html 
[4] Internet Traffic in Thailand.  
Available from: URL:http://202.44.204.43/nettraffic. 
[5] Trans-Eurasia Information Network Phase 2 (TEIN2), 
Available from: URL: http://www.tein2.net. 
 
 


