
ฟันสีฟ้ากลับมาอีกครั้งกับมาตรฐานใหม่ในรหัส “Bluetooth 4.2” 
 

 
 

 ถ้าพูดถึงระบบแชร์ไฟล์ในอดีตแล้วหลายคนคงนึกถึงเจ้าฟันสีฟ้า " Bluetooth " ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไร้สาย
ที่ใช้ในการแชร์ไฟล์และส่งผ่านข้อมูลที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน โดยถูกน ามาใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ รวมไป
ถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โน้ตบุ๊ก ล าโพง หรือแม้แต่หูฟังเองก็ยังมี “แต่คุณรู้หรือไม่ว่าทั้งชื่อและสัญลักษณ์ 
Bluetooth นี้มันมีที่มาอย่างไร ?” 
 ค าว่า Bluetooth ความจริงแล้วเป็นนามของกษัตริย์ประเทศเดนมาร์ก ที่มีชื่อว่า "Harald Bluetooth" 
ในช่วงปี ค.ศ. 940-981 หรือประมาณ 1,000 กว่าปีที่แล้ว กษัตริย์องค์นี้ได้ปกครองประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์
ในยุคของไวกิ้ง และต้องการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยต านานของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงได้กลายเป็น 
แรงบันดาลใจให้นักวิจัยกลุ่มหนึ่งน านามของกษัตริย์ มาใช้เป็นชื่อของเทคโนโลยีไร้สายชนิดใหม่ชื่อ Bluetooth 
ซึ่งมุ่งหมายที่จะรวบรวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ให้เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน 
และเพ่ือเป็นการร าลึกถึงกษัตริย์ Bluetooth ผู้ปกครองประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย  
 

 
 

กษัตริย์ Harald Bluetooth ปี ค.ศ. 940-981 



 ส่วนสัญลักษณ์ของ Bluetooth นี้คือตัวอักษร Rune และเมื่อน าตัวหน้าของชื่อกษัตริย์ Harald 
Bluetooth มาวางซ้อนกัน ตัวอักษร H จะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์กากบาท ที่มีขีดพาดกลางตามแนวตั้ง หรือตัว 
Hagal ในอักษร Rune ส่วนตัว B ถูกแทนด้วยตัว Bekano ซึ่งคล้ายตัว B เดิมอยู่แล้ว เมื่อน าสัญลักษณ์ทั้งสองตัว
มาซ้อนกันออกมาเป็นโลโกข้อง Bluetooth 
 

 
สัญลักษณ์ของ Bluetooth 

 
 ประวัติความเป็นมา ในปี 1994 บริษัท อีริคสัน โมบาย คอมมูนิเคชั่น เริ่มต้นที่จะค้นคว้าวิจัยความ
เป็นไปได้ในการน าคลื่นสัญญาณวิทยุ มาใช้ระหว่ างโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆ และเป็นผู้น าชื่อ 
Bluetooth มาใช้ ต่อมาในปี 1998 กลุ่มผู้พัฒนาวิจัยระบบ Bluetooth ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยเกิดจากการ
รวมตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba และ Intel ในกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Special 
Interest Group (SIG) ในปี 1999 จึงได้ท าการเผยแพร่ Bluetooth specification Version 1.0 ออกมาเป็น
เวอร์ชั่นแรก และในปี 2002 ได้เริ่มน าเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth มาติดตั้งในอุปกรณ์การสื่อสาร , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า, และคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน 
 

 
 

การน าเทคโนโลยี Bluetooth มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ  
 



 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Bluetooth ได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ พร้อมทั้งเพ่ิมเติมความสามารถต่างๆ 
เข้าไปด้วยตามล าดับ ซึ่ง Bluetooth 4.0 ที่เปิดตัวให้ได้ใช้งานกันไปเมื่อปี 2010 ก็ด้วยเหตุผลหลักๆ คือเพ่ือมา
แก้ไขจุดด้อยของเวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักเพราะค่อนข้างใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ท าให้บริษัทผู้ผลิต
สินค้าส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะใช้เวอร์ชั่น 2.0 อยู่ จึงเป็นเหตุผลให้ทางสมาคม Bluetooth SIG ตัดสินใจออก
ประกาศมาตรฐานใหมพ่ร้อมอัพเดทความสามารถต่างๆ ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ในชื่อรุ่นว่า "Bluetooth 4.1" ซึ่งถือ
ว่าเป็นการต่อยอดมาจาก Bluetooth 4.0 โดยมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้  

 ปรับปรุงเรื่องการส่งสัญญาณ ท าให้การท างานร่วมกับ LTE ได้ดีขึ้น เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนได้นิ่ง
ขึ้น และเพ่ิมอัตราการส่งไฟล์ให้เร็วขึ้น ท าให้การเชื่อมต่อ และใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth 4.1 
นั้นท าได้อย่างรวดเร็วและมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 

 ปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการเชื่อมต่อใหม่ (Reconnection Time Interval) ให้มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวมากกว่าเดิม คือ เมื่อเครื่องออกห่างจากกันเครื่องจะตัดการเชื่อมต่อ แต่เมื่อ
เครื่องอีกฝ่ายเคลื่อนเข้ามาในวงรัศม ีจะท าการเชื่อมต่ออีกครั้งอัตโนมัติ 

 รองรับการส่งข้อมูลเป็นก้อนขนาดใหญ่ (Bulk Transfer) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกับ
อุปกรณ์เสริมที่ ใช้ส าหรับการออกก าลังกายที่ต้องมีการสื่อสารกับตัวเครื่องตลอดเวลา 
Bluetooth 4.1 จะเปลี่ยนจากการสื่อสารกันตลอดเวลาเป็นการติดต่อต่อเป็นครั้ง โดยในการ
ติดต่อเพ่ือส่งข้อมูลแต่ละครั้งจะเป็นการส่งข้อมูลขนาดใหญ่แทน เพ่ือลดการใช้พลังงาน 

 เป็นได้ท้ังอุปกรณ์และเป็นได้ทั้งตัวกลางในการส่งข้อมูลต่างๆ คือ สามารถท างานเป็นทั้งผู้รับ
ข้อมูลจากอุปกรณ์แล้วส่งข้อมูลไปยังอีกอุปกรณ์ หนึ่งได้ในเวลาเดียวกัน เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ 
หรือ Smart Watch ซึ่งสามารถรับข้อมูลจากเครื่องวัดการเต้นหัวใจ (ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง 
(hub)) และส่งข้อมูลไปยัง Smart Phone ไปพร้อมๆ กันได้เลย 

 ปรับปรุงมาตรฐาน Bluetooth 4.1 ให้รองรับการเชื่อมต่อกับ IPv6 ได้ในอนาคตอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี Bluetooth ในแต่ละยุค 
 

 ข่าวดีก็คือ Bluetooth 4.1 เป็นการอัพเดททางซอฟท์แวร์ของ Bluetooth 4.0 นั่นแปลว่า
อุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth 4.0 นั้นเมื่อได้อัพเดทซอฟท์แวร์แล้วจะกลายเป็นเวอร์ชั่น 4.1 ได้ในทันที อีกทั้ง 
Bluetooth 4.0 ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่ใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ได้ เพียงแต่จะไม่มีคุณสมบัติ
ในด้านประหยัดพลังงาน 
 แต่ล่าสุดทาง BSIG หรือ Bluetooth Special Interest Group ได้เปิดตัว Bluetooth 4.2 หลังจากที่
เปิดตัว Bluetooth 4.1 มาเกือบหนึ่งปี โดยมาตรฐานใหม่นี้ออกแบบมาเพ่ือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ loT (Internet 
of things) โดยเฉพาะ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากถึง 28 
พันล้านชิ้น จึงได้มีการพัฒนารูปแบบของการเชื่อมต่อขึ้นมาใหม่เรียกว่า Low-power IP Connectivity ซึ่งจะใช้
งานร่วมกับอุปกรณ์ Bluetooth Smart ผ่านการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบ IPv6 และ 6LoWPAN มีข้อดีคือใช้
พลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปกติ อีกท้ังยังท าให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาอุปกรณ์เสริมอีกแต่อย่างใด 
 



 ส่วนด้านความปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการป้องกันการดักเก็บข้อมูลผ่าน Bluetooth พร้อมทั้งยังได้รับประโยชน์จากการใช้
พลังงานที่ลดลงเป็นผลท าให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ส่วนด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้มีการเพ่ิม
ความเร็วในการซิงค์ข้อมูลให้มากขึ้นถึง 2.5 เท่า และยังส่งข้อมูลที่มขีนาดใหญไ่ดม้ากขึ้นกว่าเดิมถึง 10 เท่า  
 

 
การปรับปรุงด้านความเร็วใน Bluetooth 4.2 

 
 สิ่งที่ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่ คือ ทุกฟีเจอร์ใน Bluetooth 4.2 อาจใช้งานไม่ได้กับ
อุปกรณ์รุ่นเก่าโดยเฉพาะฟีเจอร์ในส่วนของความปลอดภัย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของฝั่งผู้ผลิตว่าจะผลิต
อุปกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางใด แต่ในด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูลนั้นจ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่ที่รองรับ
มาตรฐานใหมเ่ท่านั้น 
  
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ 
http://blog.3g4g.co.uk/2014/04/different-flavours-of-bluetooth-40-41.html 
http://www.bluetooth.com/SiteCollectionDocuments/4-2/bluetooth4-2.aspx 
http://www.lgcnsblog.com/technology/will-bluetooth-4-0-be-the-final-answer/ 
http://www.siamphone.com/news/bluetooth/page.htm 


