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บทที่ 7 

เครือข่ายไร้สาย (Woreless) 

เครือข่าย Wireless LAN 

 ระบบเครือขา่ยท้องถ่ินไร้สาย หรือ WLAN (Wireless LAN) คือระบบส่ือสารข้อมลูท่ีใช้คล่ืนวิทย ุ(Radio 

Frequency) เป็นสญัญาณและใช้สายอากาศเป็นตวัน าสญัญาณ ปัจจุบนัสามารถรับส่งข้อมูลได้ถึง 54  

Mbps ประโยชน์ท่ีส าคญัของการใช้ระบบนีคื้อ ความสะดวกในการเคล่ือนย้ายคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ซึ่ง

ปัจจบุนัก าลงัได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 

ข้อดีและข้อเสียของไวร์เลสแลน 

ข้อดีของ WLAN 

 ธรรมชาตขิองธุรกิจในปัจจบุนัจะขึน้อยูก่บัระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์มาก ความเติบโตของอินเทอร์เน็ต 

และการให้บริการผ่านเครือข่ายเป็นข้อพิสูจน์ท่ีส าคญัของการแชร์ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ถ้าใช้ระบบ

เครือขา่ยไร้สายผู้ใช้ไมจ่ าเป็นต้องใช้สาย UTP เช่ือมตอ่เน็ตเวิร์คการ์ดเข้ากบัปลัก๊ LAN อีกตอ่ไป 

ข้อดีของเครือข่ายไร้สายมีดังนี ้

 ความคล่องตวั (Mobility) : ผู้ ใช้สามารถเช่ือมตอ่กบัเครือข่ายไร้สายท่ีไหนก็ได้ภายในองค์กรซึ่งท่ี

ดงักลา่วบางทีไมส่ามารถท่ีจะตดิตัง้สายน าสญัญาณได้ 

 ความสะดวกในการติดตัง้และจดัการง่าย (Manageability) : เน่ืองจากระบบเครือข่ายไร้สายไม่

ต้องตดิตัง้สายน าสญัญาณ ท าให้เวลาในการติดตัง้เร็วขึน้ และไมต้่องจดัการสายน าสญัญาณ 

 ความยืดหยุ่น (Flexibility) : เทคโนโลยีไร้สายท าให้ระบบเครือข่ายไปยงัท่ีท่ีสายน าสญัญาณไม่

สามารถตดิตัง้ได้ 

 ประหยดัคา่ใช้จา่ย (Cost) : ถึงแม้วา่ฮาร์ตแวร์ของเครือขา่ยไร้สายจะคอ่นข้างสงู แตใ่นบางกรณีคา่

ตดิตัง้สายน าสญัญาณอาจจะสงูกวา่ก็ได้ และในกรณีท่ีสายน าสญัญาณล้าสมยัหรือเก่าอาจต้องมี

การตดิตัง้ใหม ่ซึง่ถ้าใช้ระบบไร้สายก็ไมต้่องกงัวลในเร่ืองนี ้

 ความสามารถในการขยายเครือข่าย (Scalability) : ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถคอลฟิกได้

หลากหลายโทโปโลยี และใช้ได้กบัตัง้แตเ่ครือขา่ยขนาดเล็กไปจนถึงเครือขา่ยขนาดใหญ่ 
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ข้อเสียของ WLAN 

 ความเสถียร (Reliability) : ส าหรับระบบเครือข่ายท่ีใช้สายน าสญัญาณอตัราการเกิดข้อผิดพลาด

ระหว่างการรับส่งข้อมลูนัน้ต ่าจนแทบจะไม่มี แต่ในระบบไร้สายแล้วอตัราข้อผิดพลาดคอ่นข้างสูง

เน่ืองจากการใช้คล่ืนวิทยุ โดยสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด เช่น คล่ืนรบกวนทั่วไป (Noise) 

ปัญหาคล่ืนสะท้อนมาจากหลายเส้นทาง (Multipath) การลดทอนของสญัญาณ (Attenuation) 

คอ่นข้างสงู การรบกวนข้ามสเปกตรัมของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Spread-Spectrum Interference) 

เป็นต้น ในเครือข่ายท่ีใช้สายเฉพาะเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อเข้ากับระบบเท่านัน้ท่ีสามารถส่งสัญญาณ

ข้อมลูได้ แตส่ าหรับเครือขา่ยไร้สายแล้ว เคร่ืองท่ีอยู่ตา่งเครือข่ายกนัก็สามารถส่งคล่ืนสญัญาณได้ 

ซึ่งบางทีอาจท าท าให้รบกวนการส่งข้อมลูของอีกเครือข่ายหนึ่งก็เป็นได้ นอกจากนีย้งัมีแหล่งอ่ืนท่ี

รบกวนการสง่ข้อมลู เชน่โทรศพัท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ เป็นต้น 

 การรักษาความปลอดภยั (Security) : เราไม่สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของคล่ืนวิทยไุด้ 

ซึ่งข้อมูลท่ีส่งด้วยคล่ืนอาจถูกตรวจจับดไูด้ง่าย ดงันัน้ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการ

เข้ารหสัข้อมลูท่ีรับส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย อย่างเช่น WPA (Wi-Fi Protected Access) และ WEP 

(Wired Equivalent Privacy) อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านีย้งัมีจดุอ่อนอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก

การตดิตัง้ไมถ่กูต้อง 

 ระยะทาง (Range) : โดยปกตริะยะทางระหวา่งไคลเอนท์และแอ็กเซสพอยต์จะอยู่ประมาณ 30-50 

เมตร ขึน้อยูก่บัสถานท่ีและคล่ืนรบกวน ซึง่ถือวา่น้อยเม่ือเทียบกบัมาตรฐานเครือข่ายอ่ืน อย่างเช่น 

อีเธอร์เน็ต 100 Base-Tx ท่ีใช้สาย UTP ใช้ระยะทาง 100 เมตร ถ้าต้องการเพิ่มระยะทางก็

จ าเป็นต้องตดิตัง้แอ็กเซสพอยต์เพิ่มซึง่เป็นการเพิ่มคา่ใชจ่า่ยไปด้วย 

 ความเร็ว (Speed) : ความเร็วของเครือข่ายไวร์เลสแลนจะอยู่ท่ีประมาณ 11-300 Mbps ซึ่งถือว่า

ต ่าเม่ือเทียบกับอีเธอร์เน็ตท่ีมีความเร็วท่ี 100 Mbps ไปจนถึง 10 Gbps อย่างไรก็ตามผู้ ใช้จะไม่

ค่อยรู้สึกกับความเร็วของไวร์เลสแลนเท่าไร เพราะคอขวดนัน้จะอยู่ท่ีลิงค์อ่ืนอย่างเช่น ADSL    

เป็นต้น 
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โทโปโลยีของ WLAN 

 โทโปโลยีของ WLAN อาจเป็นแบบธรรมดาหรืออาจจะซับซ้อนก็ได้ โดยแบบท่ีง่ายท่ีสุดก็โดยการ

เช่ือมตอ่กนัของคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองท่ีติดตัง้เน็ตเวิร์คการ์ดแบบไร้สาย ซึ่งจะเรียกว่าเครือข่ายแบบเพียร์ทู

เพียร์ (Peer-to-Peer) ส่วนเครือข่ายผสมระหว่างเครือข่ายไร้สายกับใช้สาย จุดท่ีเช่ือมต่อระหว่างสอง

เครือข่ายนีจ้ะเรียกว่า “แอ็กเซสพอยต์ หรือ AP (Access Point)” หรือจะเรียกว่าเป็นฮบั (Hub) ก็ได้ ซึ่งแต่

ละจดุสามารถเช่ือตอ่เคร่ืองไคลน์เอนท์ของ WLAN ได้ประมาณ 10-50ไคลเอนท์ตอ่หนึ่ง AP ส่วนอปุกรณ์

เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ช่องสญัญาณเดียวกนัในการรับส่งข้อมลูจะเรียกว่า “BSS (Basic Service 

Set)” สว่นระยะระหวา่งเคร่ืองไคลเอนท์ และแอ็กเซสพอยต์จะขึน้อยู่กบัสถานท่ีตัง้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี

ประมาณ 150 ถึง 300 เมตร ถ้าต้องการขยายระยะเครือข่ายก็สามารถท าได้โดยการใช้แอ็กเซสพอยต์

หลายๆ เคร่ือง 

 ในการเช่ือมต่อเครือข่ายไวร์เลสแลนนัน้ สามารถเช่ือมต่อได้สามแบบคือ 

 Peer-to-Peer หรือ Ad Hoc Network 

 Infrastructure 

 Point-to-Point 

องค์ประกอบของไวร์เลสแลน 

 เครือข่ายไวร์เลสแลนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีติดตัง้ไวร์เลสการ์ด และเช่ือมตอ่เข้ากบัเครือข่ายผ่าน

เอ็กเชสพอยต์ และเครือข่ายไวร์เลสแลนนีก็้จ าเป็นต้องเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายหลักซึ่งโดยปกติแล้วจะ

เช่ือมตอ่ผา่นเครือขา่ยอีเธอร์เน็ตองค์ประกอบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

แอ็กเซสพอยต์ 

 แอ็กเซสพอยต์ (Access Point : AP) เป็นศนูย์กลางการส่ือสารส าหรับเครือข่ายไวร์เลสแลน ซึ่งอปุกรณ์

นีจ้ะรับว่ิงสญัญาณวิทยใุนชว่งความถ่ีท่ีใช้ระหวา่งสเตชัน่ตา่งๆ ท่ีเช่ือมเข้ากบัเครือขา่ยนี ้
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ไคลเอนท์ 

 อปุกรณ์ทุกอย่างท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายไวร์เลสแลนได้จะเรียกว่า “สเตชนั (Station)” แต่

ละสเตชนัจะมีส่วนท่ีใช้เช่ือมตอ่กบัไวร์เลสแลน ซึ่งเรียกว่า “WNIC (Wireless Network Interface Card) 

สเตชนัจะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ แอ็กเซสพอยต์ (Access Point) และไคลเอนท์ (Client) 

 สเตชนัหรือไคลเอนท์อาจเป็นโน้ตบุ๊ค , PDA, IP Phone หรือแม้กระทัง่เคร่ือง PC ทัว่ไปท่ี ติดตัง้ไวร์

เลสแลนการ์ด BSS [Basic Service Set] เป็นกลุ่มของสเตชนัท่ีสามารถส่ือสารกนัได้ BSS แบง่ออกเป็น 2 

ประเภท คือ Independent BSS และ Infrastructure BSS แตล่ะ BSS จะมีหมายเลขเฉพาะซึ่งจะเรียกว่า 

BSSID ซึง่ก็คือ หมายเลข MAC Address ของแอ็กเซสพอยต์ท่ีให้บริการใน BSS นัน้ 

 Independent BSS เป็นเครือข่ายแบบแอดฮอก ซึ่งจะไม่มีแอ็กเซสพอยต์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลาง

ส่ือสาร ซึ่งท าให้ BSS นี ้ไม่สามารถเช่ือมตอ่กบั BSS อ่ืนได้ ส่วน Infrastructure BSS เป็นกลุ่มของสเตชนั

ท่ีเช่ือมตอ่เข้ากบัแอ็กเซสพอยต์ การส่ือสารกบั BSS อ่ืนสามารถท าได้โดยผา่นแอ็กเซสพอยต์ 

 ESS [Extended Service Set] เป็นกลุม่ของ BSS ท่ีเช่ือมตอ่กนั แอ็กเซสพอยต์ท่ีอยู่ใน ESS เดียวกนัจะ

เช่ือมตอ่ผ่าน Distribution System โดยแต่ละ ESS จะมีหมายเลขเฉพาะซึ่งจะเรียกว่า “SSID” ซึ่งเป็น

ตวัอกัษรท่ีมีความยาวสงูสดุไมเ่กิน 32 ไบต์ ยกตวัอยา่งเชน่ Linksys เป็นหมายเลข SSID ท่ีก าหนดให้โดยดี

ฟอลต์ของแอกเซสพอยต์ย่ีห้อ Linksys 

 ระบบดิสทริบิวชนัซิสเต็ม [Distribution System] เป็ระบบท่ีเช่ือมต่อแอกศ์เซสพอยต์ท่ีอยู่ใน ESS 

เดียวกนั โดยปกตริะบบนีจ้ะเป็นเครือข่ายท่ีใช้สายน าสญัญาณ แตก็่สมารถใช้เครือขา่ยไร้สายได้เชน่กนั 

มาตรฐานไวร์เลสแลน 

 ในปี ค.ศ. 1997 คณะกรรมการของ IEEE ได้ประกาศมาตรฐาน IEEE 802.11 WLAN ในตอนนัน้

ความเร็วสูงสุดของมาตรฐานอยู่ท่ี 2 Mbps ซึ่งค่อนข้างช้าเม่ือเปรียบเทียบกับเครือข่ายแบบใช้สาย 

เน่ืองจากเป็นมาตรฐานแรกเก่ียวกบัเครือข่าย WLAN ดงันัน้ จึงมีปัญหาหลายอย่างและอาจเป็นผลให้ไม่

สามารถรองรับการท างานร่วมกันได้ของอุปกรณ์ท่ีผลิตโดยต่างบริษัทกัน ดงันัน้  สถาบนั IEEE จึงได้ตัง้

ทีมงานขึน้มา 2 กลุ่ม เพ่ือพัฒนามาตรฐาน WLAN โดยกลุ่มแรกคือ TGa [Task Group a] พัฒนา
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มาตรฐาน IEEE 802.11 a โดยใช้ความถ่ี ท่ี 5 GHz และสามารถรองรับข้อมลูได้ท่ี 6,9,12,18,24,36 ,48 

และ 54 Mbps ส่วนทีม TGb พฒันามาตรฐาน IEEE 802.11 b โดยใช้ความถ่ี 2.4 GHz โดยสามารถ

รองรับอตัราข้อมลูอยู ่4 อตัรา คือ 1,2,5.5 และ 11 Mbps 

 ข้อจ ากัด ของ IEEE 802.11b คือ แบนด์วิธ เน่ืองจากมาตรฐานนีจ้ะรองรับแบนด์วิธได้สูงสุด แค่ 11 

Mbps ส่วน IEEE 802.11 a นัน้สามารถรองรับแบนด์วิธท่ีสงูกว่า แตข้่อจ ากดัของมาตรฐานนีคื้อความถ่ี 

เน่ืองจากมาตรฐานนีใ้ช้ความถ่ีท่ี 5 GHz ซึง่บางประเทศนัน้ต้องขออนญุาตก่อนถึงจะใช้งานได้ ดงันัน้ IEEE 

จงึได้ตัง้ทีมขึน้อีกกลุ่มหนึ่งเพ่ือพฒันาอีกมาตรฐานหนึ่งนัน่คือ IEEE 802.11 g ซึ่งใช้ความถ่ี 2.4 GHz และ

สามารถรองรับแบนด์วิธได้ถึง 54 Mbps 

 ตอ่มาในปี 2004 IEEE ได้ก่อตัง้คณะท างานเพ่ือพฒันามาตรฐานใหม่ส าหรับพฒันา มาตรฐาน 802.11 

ตอ่ โดยตัง้ช่ือว่า TGn [Task Group n] โดยตัง้เป้าเอาไว้ว่ามาตรฐานใหม่นีส้ามารถรองรับอตัราการรับส่ง

ข้อมลูสงูสดุท่ี 540 Mbps หรือประมาณ 10 เทา่ของความเร็วสงูสดุในปัจจบุนั 

 เน่ืองจาก IEEE เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีก าหนดและประกาศมาตรฐานเท่านัน้ แตไ่ม่มีหน้าท่ีในการทดสอบ

อปุกรณ์ท่ีผลิตโดยบริษัทตา่งๆ วา่ได้ผา่นมาตรฐานท่ีก าหนดหรือไม่ ดงันัน้จึงมีกลุ่มท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ี

นีซ้ึ่งเรียกว่า Wi-Fi Alliance ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีตรวจ ทดสอบและออกใบรับรองอุปกรณ์ท่ีผ่าน

มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งปัจจบุนัจะรวมถึงมาตรฐาน IEEE 802.11 a b และ g นอกจากนีย้งัรวมถึง 

WPA และ WPA2 ท่ีได้ก าหนดในมาตรฐาน IEEE 802.11 i  

มาตรฐาน IEEE 802.11 WLAN 

มาตรฐาน ปีที่ประกาศ ความถี่ที่ใช้ อัตราข้อมูลสูงสุด ระยะทางโดยประมาณ 
IEEE 802.11 1997 2.4 GHz 2 Mbps N/A 

IEEE 802.11a 1999 5 GHz 54 Mbps 30 m 
IEEE 802.11b 1999 2.4 GHz 11 Mbps 50 m 
IEEE 802.11g 2003 2.4 GHz 54 Mbps 30 m 
IEEE 802.11n ก าลงัพฒันา 2.4 GHzหรือ5GHz 540 Mbps 50 m 
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มาตรฐาน IEEE 802.11 WLAN  

 IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g 
MAC Protoco l HiPerLAN ll CSMA/CD-ACK CSMA/CD-ACK 

เทคนิคการส่งสัญญาณ OFDM/DSSS DSSS OFDM/DSSS 
ความถี่ 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 

อัตราข้อมูล 6-54 Mbps 1-11 Mbps 54 Mbps 
 

IEEE 802.11 

 มาตรฐานไวส์เลสแลนในระบบแรกท่ีประกาศใช้คือ IEEE 802.11 ในปี ค.ศ. 1997 ตามมาตรฐาน

ก าหนดให้มีอตัราข้อมลูท่ี 1 และ 2 Mbps และใช้คล่ืนอินฟราเรด หรือ IR (Infrared) ในการส่งสญัญาณ ซึ่ง

สามารถใช้ได้ทัง้แบบ Frequency Hopping และ Direct-Sequence SpreadSpectrum โดยส่งสญัญาณ

ในชว่งความถ่ี 2.4 GHz 

 ตามมาตรฐานนัน้มีข้อก าหนดเก่ียวกบัโปรโตคอล CSMA/CA (Carrier Sense MultipeAccess with 

Collision Avoidance) ส าหรับการเข้าถึงส่ือน าสญัญาณก็คืออากาศนัน้เอง เน่ืองจากสภาวะแวดล้อมท่ี

อาจมีคล่ืนรบกวนมาก ดงันัน้การออกแบบจึงจ าเป็นต้องใช้แบนด์วิธบางส่วนท่ีต้องใช้ส าหรับโปรโตคอล 

CSMA/CA และเป็นการเพ่ือความเช่ือถือได้ของระบบ จงึท าให้แบนด์วิธนัน้มีคา่คอ่นข้างต ่า 

 เน่ืองจากเป็นมาตรฐานแรกท่ีออกมา จึงท าให้มีข้อบกพร่องหลายอย่างจนท าให้บางครัง้อุปกรณ์ท่ีผลิต

จากต่างบริษัทกันไม่สามารถท างานร่วมกันได้ และท าให้ไวร์เลสในช่วงแรกนัน้ยังไม่ได้รับความนิยม

เทา่ท่ีควร 

IEEE 802.11a 

 เป็นมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงตอ่จากมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งประกาศใช้ในปี 1999ในมาตรฐานนี ้

ยงัคงใช้โปรโตคอลเดิม และใช้ช่วงความถ่ี 5 GHz แตมี่การใช้ 52 คล่ืนน าพาย่อย (Subcarrier) โดยใช้

เทคนิครวมสญัญาณแบบ OFDM (Orthogonal Frequency-division Multiplexing) ท าให้สามารถส่ง

สญัญาณได้ถึง 54 Mbps แตด้่วยโอเวอร์เฮดต่างๆ ทัง้การต้องรอคอยการตอบรับ (Ack) หลงัจากการส่ง

และการเว้นระยะส าหรับการส่งข้อมลู เพ่ือให้เคร่ืองอ่ืนสามารถใช้งานร่วมกนัได้ โดยคา่เฉล่ียของอตัราการ
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รับส่งข้อมูลจริงจึงตกลงเหลืออยู่ท่ีประมาณ 20 Mbps ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนหรือมีสิ่งกีดขวาง

สญัญาณ ระบบไวร์เลสตามมาตรฐาน 802.11a ก็จะปรับลดความเร็วลงเหลือ 48, 36, 24, 18, 12, 9 และ 

6 Mbps ตามล าดบัโดยอตัโนมตั ิมาตรฐาน IEEE 802.11a นีมี้ชอ่งสญัญาณท่ีเลือกใช้ได้ 12 ช่องสญัญาณ 

และแต่ละช่องสัญญาณนัน้จะมีช่วงความถ่ีท่ีไม่ทับซ้อนกัน (Non Overlap Channel) โดยมี 8 

ช่องสญัญาณท่ีก าหนดให้ใช้กับการติดตัง้ภายนอกอาคาร มาตรฐาน IEEE 802.11a จะไม่สามารถท างาน

ร่วมกบัมาตรฐาน IEEE 802.11b ได้นอกจากอปุกรณ์นัน้จะรองรับได้ทัง้สองมาตรฐาน 

 เน่ืองจากช่วงความถ่ี 2.4 GHz มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจึงท าให้คล่ืนรบกวนมากด้วยในขณะท่ีช่วง

ความถ่ี 5 GHz นัน้ถูกใช้งานน้อยกว่าจึงเป็นข้อดีส าหรับมาตรฐาน IEEE 802.11a อย่างไรก็ตามการใช้

คล่ืนน าสญัญาณท่ีมีความถ่ีสงูนัน้ก็มีข้อเสียคือ ท าให้อปุกรณ์ท่ีส่ือสารกนันัน้ต้องมีสิ่งกีดขวางเช่น ผนงัห้อง 

ตู้  เป็นต้น และระยะนัน้ก็จะไม่ไกลมากนัก ท าให้จ าเป็นต้องใช้แอ็กเซสพอยต์เพิ่มมากขึน้ถ้าต้องการ

ให้บริการในบริเวณเทา่เดมิ 

 แต่ละประเทศก็จะมีกฎหมายเก่ียวกับการใช้ช่วงความถ่ีท่ีแตกต่างกัน ท่ีใช้งานได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมายก็ได้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่ นเท่านัน้ ส่วนประเทศอ่ืนซึ่งรวมถึงประเทศไทยนัน้ยงั

ไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้ชว่งความถ่ีนี ้

 ส า หรับ 52 ช่องสญัญาณย่อยท่ีใช้ 48 ช่องสญัญาณจะใช้ส า หรับดาต้า ในแตล่ะช่องสญัญาณจะห่าง

กนั 0.3125 MHz สญัญาณท่ีส่งไปในช่องสญัญาณย่อยนัน้อาจใช้เทคนิคการแปลงสญัญาณแบบ BPSK, 

QPSK, 16-QAM หรือ 64-QAM โดยชอ่งความถ่ีท่ีใช้ทัง้หมดคือ 20 MHz 

 อุปกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน IEEE 802.11a นัน้ออกจ าหน่ายในปี 2001 หลงัจาก IEEE 802.11b 

เน่ืองจากต้องรอการผลิตชิน้ส่วนท่ีสามารถส่งสัญญาณในช่วงความถ่ี 5  GHz ซึ่งยังไม่มีการผลิตท่ี

แพร่หลายเหมือกับอปุกรณ์ท่ีใช้ช่วงความถ่ี 2.4 GHz มาตรฐาน IEEE 802.11a นัน้ไม่ได้รับความนิยม   

มากนกั เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน IEEE 802.11b นัน้มีราคาถูกกว่าท่ีมีออกวางขายตาม

ท้องตลาดก่อน และอาจเป็นเพราะรัศมีการให้บริการของ IEEE 802.11b นัน้สัน้กวา่ด้วย 
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IEEE 802.11b 

 มาตรฐาน IEEE 802.11b ได้ประกาศใช้เม่ือปี 1999 โดยก าหนดให้มีแบนด์วิธสงูสดุท่ี 11 Mbps และใช้

โปรโตคอล CSMA/CA เหมือนมาตรฐานแรก เน่ืองจากโปรโตคอลนีมี้โอเวอร์เฮดค่อนข้างมากเลยท าให้

แบนด์วิธของข้อมูลจริงๆ อยู่ท่ีประมาณ 5.9 Mbps ส าหรับโปรโตคอล TCP และ 7.1 Mbps ส าหรับ

โปรโตคอล UDP 

 อุปกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน IEEE 802.11b นัน้ได้ถูกผลิตออกจ าหน่ายในตลาดอย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากใช้เทคนิคโมดูเลชันแบบ DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) และ CCK 

(Complementary Code Keying) ซึ่งเป็นเวอร์ชนัหนึ่งของ CDMA ดงันัน้ จึงท าให้การผลิตชิปเพ่ือใช้งาน

ในอุปกรณ์ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b นัน้ง่ายและราคาถูก จึงท าให้มาตรฐานนีไ้ด้รับความนิยม

มากกวา่มาตรฐานแรกๆ ท่ีออกมา 

 มาตรฐาน IEEE 802.11b ปกติจะใช้งานแบบแพร่กระจาย โดยมีเอ็กเซสพอยต์ท่ีแพร่กระจายสญัญาณ

ไปโดยรอบเพ่ือให้ไคลเอนท์ท่ีอยู่ในระยะครอบคลมุสามารถเช่ือมต่อได้ โดยปกติรัศมีการให้บริการส าหรับ

ภายในอาคารคือ 30 เมตรท่ีอตัราข้อมลู 11 Mbps หรือ 90 เมตรท่ีระยะ 1 Mbps ถ้าใช้เสาอากาศหรือแอน

เทนนาท่ีมีการส่งสญัญาณได้ไกลก็สามารถใช้กบัการเช่ือมตอ่แบบจดุตอ่จดุภายนอกอาคารซึ่งสามารถส่ง

ข้อมูลได้ไกลถึง 8 กิโลเมตร แต่ก็มีบางบริษัทท่ีสามารถผลิตอุปกรณ์ท่ีสามารถส่งได้ไกลถึง 80-120 

กิโลเมตร แต่แนวสญัญาณนัน้ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง อย่างไรก็ตามการออกแบบและติดตัง้เสาอากาศแบบ

นอกอาคารนัน้ จ าเป็นต้องปฏิบตัติามกฎหมายเก่ียวกบัการส่ือสารโทรคมนาคม เช่น ความถ่ีท่ีใช้และก าลงั

สง่สญัญาณ ซึง่แตล่ะประเทศนัน้ต้องแตกตา่งกนั 

 มาตรฐาน IEEE 802.11b นัน้สามารถส่งได้ท่ี 1 Mbps แตก็่สามารถลดลงท่ี 5.5 หรือ 2 หรือ 1 Mbps 

ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อม ซึ่งอาจมีสญัญาณรบกวนในปริมาณมากอตัราข้อมลูท่ีต ่ากว่า

จะมีความเช่ือถือได้มากกวา่ มีการปรับปรุงมาตรฐาน IEEE 802.11b เพ่ือเพิ่มแบนด์วิธเป็น 22, 33 และ 44 

Mbps แตก็่เป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะของบริษัทผู้ผลิต และไม่ได้รับรองโดย IEEE หลายบริษัทตัง้ช่ือให้กบัส่วน

ขยายนีว้า่ IEEE 802.11b+ และส่วนขยายนีต้อ่มาได้พฒันาได้เป็นมาตรฐาน IEEE 802.11g ซึ่งเป็นแบนด์

วิธสงูถึง 54 Mbps และยงัท างานร่วมกนัได้กบัมาตรฐาน IEEE 802.11b 
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IEEE 802.11g 

 เม่ือเดือนมิถนุายน 2003 IEEE ได้ประกาศมาตรฐานใหม่คือ IEEE 802.11g โดยใช้ความถ่ี 2.4 GHz 

เหมือนมาตรฐาน IEEE 802.11b แตส่ามารถส่งข้อมลูได้มากถึง 54 Mbps หรือมีอตัราการรับส่งข้อมลูจริง

ท่ีประมาณ 24.7 Mbps ใกล้เคียงกับมาตรฐาน IEEE 802.11a อุปกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน IEEE 

802.11g นีส้ามารถใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน IEEE 802.11b อย่างไรก็ตามถ้าใช้ร่วมกนั

ก็จะท าให้แบนด์วิธนัน้ได้เทา่กบัของ IEEE 802.11b ซึง่คือ 11 Mbps นัน่เอง 

 เทคนิครวมสญัญาณหรือโมดเูลชนัท่ีใช้ในมาตรฐาน IEEE 802.11b คือ OFDM ส าหรับอตัราข้อมลูท่ี 6, 

9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54 Mbps แตส่ามารถใช้เทคนิค CCK หรือมาตรฐาน IEEE 802.11b ซึ่งจะ

รองรับแบนด์วิธท่ี 5.5 และ 11 Mbps และ DBPSK/DQPSK+DSSS ส าหรับอตัราข้อมลู 1 และ 2 Mbps 

มาตรฐาน IEEE 802.11g จะท างานท่ีความถ่ี 2.4 GHz เหมือน IEEE 802.11b แตจ่ะให้ระยะทางท่ีไกล

กว่าเล็กน้อยถ้าอตัราข้อมลูเท่ากนั อย่างไรก็ตามท่ีอตัราข้อมลูสงูสดุคือ 54  Mbps นัน้จะได้ระยะท่ีสัน้กว่า

มาตรฐาน IEEE 802.11b ท่ีอตัราข้อมลู 11 Mbps 

 โดยสว่นใหญ่บริษัทจะผลิตอปุกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน IEEE 802.11g ก่อนท่ีจะประกาศใช้งานจริงเน่ืองจาก

ผู้ ใช้ต้องการแบนด์วิธท่ีมาก โดยส่วนใหญ่จะผลิตอุปกรณ์ท่ีรองรับทัง้สองมาตรฐาน หรืออุปกรณ์ Dual-

band IEEE 802.11a/b หรือบางบริษัทก็ผลิตอุปกรณ์เป็นแบบ Dual band/tri-mode ซึ่งจะรองรับทัง้

มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g อย่างไรก็ตามมาตรฐาน IEEE 802.11gนีก็้มีข้อด้อยในเร่ืองของคล่ืนรบกวน 

เน่ืองจากความถ่ีท่ีใช้คือ 2.4 GHz นัน้มีอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีใช้ความถ่ีนีเ้ช่นกนั เช่น เตาไมโครเวฟ 

โทรศพัท์บ้านแบบไร้สาย และอปุกรณ์ Bluetooth อ่ืนๆ 

IEEE 802.11n 

 เม่ือปี 2004 IEEE ได้ประกาศจดัตัง้ทีมงาน TGn (Task Group n) เพ่ือพฒันามาตรฐาน IEEE 802.11 

ใหม่ โดยก าหนดแบนด์วิธสงูสดุอยู่ท่ี 540 Mbps หรือเร็วขึน้ 10 เท่าของมาตรฐาน IEEE 802.11a และ g 

นอกจากนีย้งัให้รัศมีสญัญาณครอบคลมุประมาณ 50 เมตร มาตรฐานนีพ้ฒันา ตอ่จากมาตรฐานเดิมโดย

เพิ่มเทคนิค MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ซึ่งจะใช้ตวัส่งสญัญาณ (Transmitter antenna) 

และตวัรับสญัญาณ (Receiver antenna) หลายตวัเพ่ือให้ส่งข้อมลูได้ในปริมาณท่ีมากขึน้ และเม่ือเดือน

มกราคม 2007 ทีมงาน TGn ได้ประกาศดราฟเวอร์ชนั 2.0 และตามแผนของ IEEE มาตรฐานนีจ้ะแล้วเสร็จ 
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และประกาศใช้ในปี 2008 โดยอปุกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานนีจ้ะต้องท างานร่วมกบัมาตรฐานเดิม โดยแบง่

โหมดการท างานดงันี ้

 1. Legacy (ท างานเฉพาะกบั 802.11 a , b และ g) 

 2. Mixed (ท างานได้กบัทัง้ 802.11 a, b, g และ n ) 

 3. Greenfield (ท างานเฉพาะในโหมด 802.11 n ) 

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายอ่ืนๆ 

 นอกจากไวร์เลสแลนหรือมาตรฐาน IEEE 802.11 แล้ว ยงัมีมาตรฐานอ่ืนท่ีใช้ระบบไร้สายในการสร้าง

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับความนิยมหรือก าลงัเป็นท่ีสนใจมีดงัตอ่ไปนี ้

WiMAX 

 WiMAX ย่อมาจาก Worldwide Interoperability for Microwave Access จดัตัง้ในปี 2001 โดย 

WiMAX Forum เพ่ือส่งเสริมมาตรฐาน IEEE802.16 ซึ่งช่ือทางการคือ ไวร์เลสแมน (Wireless Man) ซึ่งมี

ความคล้ายกบัช่ือ Wi-Fi ซึ่งเป็นองค์กรท่ีตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมมาตรฐาน IEEE 802.11 หรือ (Wireless LAN) 

นัน่เอง WiMAX เป็นเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้เพ่ือใช้กบัการเช่ือมตอ่ในระยะไมล์สดุท้าย (Last mile) ก่อนถึง

บ้านเมืองเทคโนโลยีเคเบลิโมเดม็ และ DSL 

 ตามข้อก าหนดในมาตรฐานนัน้ WiMAX มีแบนด์วิธท่ี 70 Mbps ท่ีระยะทาง 70 ไมล์ (112.6 กิโลเมตร) 

แตส่ภาพแวดล้อมต้องไมมี่คล่ืนรบกวน แต่การใช้งานจริงจดุเช่ือมตอ่ต้องอยู่ในแนวท่ีไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะ

สามารถรับสง่ข้อมลูเทา่กนัได้ 10 Mbps ท่ีระยะทาง 10 กิโลเมตร แตโ่ดยส่วนใหญ่จะติดตัง้ในเมืองซึ่งมีสิ่ง

กีดขวางและคล่ืนรบกวนอ่ืนๆ จึงท าให้ได้แบนด์วิธท่ี 10 Mbps ท่ีระยะ 2 กิโลเมตร WiMAX มีความ

คล้ายคลึงกบัเทคโนโลยี DSL ตรงท่ีว่า แบนด์วิธนัน้จะแปรผกผนักับระยะทาง หมายความว่าถ้าต้องการ

แบนด์วิธท่ีสูงขึน้ก็ต้องลดระยะทางให้น้อยลง หรือในทางกลบักนั ข้อจ ากดัอีกอย่างหนึ่งของ WiMAX คือ 

แบนด์วิธจะถกูแชร์โดยผู้ใช้ท่ีอยูใ่นเซ็กเตอร์หรือบริเวณเดียวกนั ดงันัน้ ยิ่งมีผู้ ใช้หรือไคลเอนท์ท่ีเช่ือมตอ่เข้า

ระบบมากก็ยิ่งท าให้แบนด์วิธโดยเฉล่ียตอ่ผู้ ใช้ลดลงตามไปด้วย โดยปกติผู้ ใช้จะได้แบนด์วิธท่ี 2, 4, 6, 8 

หรือ 10 Mbps ซึง่เป็นแบนด์วิธท่ีต้องแชร์กนั 
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 WiMAX และ Wi-Fi มีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ เช่น เป็นมาตรฐานของ IEEE 802.xx 

เหมือนกัน และเป็นมาตรฐานส าหรับการส่ือสารแบบไร้สายหรือไวร์เลสเหมือนกัน แต่จุดประสงค์นัน้

แตกตา่งกนั กล่าวคือ WiMAX ออกแบบส าหรับการส่ือสารระยะไกล (หลายกิโลเมตร) โดยใช้ช่วงความถ่ีท่ี

จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต และผู้ ใช้อาจเป็นแบบโมบายล์ หรือเคล่ือนท่ีได้ หรืออาจเป็นแบบอยู่กับท่ี ส่วน 

Wi-Fi เป็นการส่ือสารระยะไกล (หลายเมตร) และใช้ช่วงความถ่ีท่ีไม่ต้องขออนญุาต เพ่ือเป็นการเช่ือมต่อ

เข้ากบัเครือขา่ย LAN 

คล่ืนความถี่ 

 มาตรฐาน IEEE 802.16 ก าหนดให้ใช้หลากหลายชว่งความถ่ี อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดตามมาตรฐานนี ้

ไมไ่ด้หมายความวา่จะสามารถใช้ชว่งความถ่ีนัน้ได้เลยโดยท่ีไมต้่องขออนญุาตเน่ืองจากไม่มีหน่วยงานใดท่ี

มีอ านาจในการก าหนดให้ช่วงความถ่ีใดช่วงความถ่ีหนึ่งสามารถใช้ได้ทัว่โลก ส าหรับในสหรัฐฯ นัน้ ช่วง

ความถ่ีท่ีใช้งานได้คือ ช่วง 2.5 GHz แตก็่ได้สมัปทานกบัทางบริษัท Sprint Nextel และ Clearwire ส่วน

ภมูิภาคอ่ืนจะใช้ช่วงความถ่ีประมาณ 3.5 GHz, 2.3/2.5 GHz, หรือ 5 GHz โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียนัน้

จะใช้ช่วงความถ่ี 2.3/2.5 GHz นอกจากนีบ้างบริษัทก าหนดพฒันาอุปกรณ์ท่ีจะใช้ช่วงความถ่ี 1.7/2.1 

GHz เน่ืองจาก FCC ก าลังจะเปิดประมูลสัมปทานช่วงความถ่ีนีเ้พ่ือส าหรับการให้บริการ AWS 

(Advanced Wireless Services) 

 โดยสรุปคือ มาตรฐาน IEEE 802.16 อาจะมีหลากหลายเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมายของแต่

ละประเทศ โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตอปุกรณ์ WiMAX นัน้ จะพยายามให้อปุกรณ์ของตนท างานได้หลากหลาย

ชว่งความถ่ี นอกจากนีแ้บนด์วิธของชว่งความถ่ีก็แตกตา่งกนัตามภมูิภาคทเชน่กนั โดยปกติแล้วแบนด์วิธจะ

มีขนาด 5 MHz หรือ 7 MHz ซึ่งแบนด์วิธนีย้ิ่งมากก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอตัราถ่ายโอนข้อมลูส าหรับผู้ ใช้ได้มาก

ขึน้ 

มาตรฐาน IEEE 802.16 

 มาตรฐาน IEEE 802.16 ปัจจบุนัคือ IEEE 802.16e ซึ่งประกาศในปี 2005 ซึ่งเป็นการพฒันาต่อจาก

เวอร์ชนัก่อนหน้า คือ เวอร์ชนัในปี IEEE 802.16d-2004 โดยเวอร์ชนันีจ้ะก าหนดเฉพาะในส่วนท่ีเรียกว่า 

“fixed WiMAX” โดยจดุเช่ือมตอ่จะคงท่ี ส่วนมาตรฐาน IEEE 802.16e นัน้จะเพิ่มส่วนท่ีเรียกว่า “mobile 

WiMAX” โดยไคลเอนท์สามารถเคล่ือนท่ีไปมาได้เหมือนโทรศพัท์มือถือนัน่เอง 


