
อนิเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ตอนที ่1 

อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiMAX Technology) 

เม่ือการเช่ือมโยงแบบไร้สายเป็นทางเลือกท่ีเพิ่มมูลค่าขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ดงัเช่นท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั

อุปสรรคทางูมิศาสตร์ไม่อาจกางกั้นไฟแห่งแรง ปรารถนาของมนุษยชาติ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไดถื้อกาํเนิด

ขึ้นเป็นโครงข่ายส่ือสารท่ีโยงใยผูค้น ทัว่โลกเขา้ไวด้ว้ยกนั การส่ือสารไร้สายความเร็วสูงท่ีครอบคลุมพื้นท่ีได้

ถูกวิวฒันาการขึ้น ให้ผูค้นโลดเล่นไปเฉกเช่นจินตนาการของโลกแห่งเวทมนต์ ก็เพียงแต่คุณอยู่หน้าจอ ก็

สามารถเดินทางรอนแรมทอ้งเท่ียวไปทัว่โลกไดแ้ค่ชัว่พริบตา... 

ในยคุแรกของการนาํเอาเทคโนโลยบีรอดแบนดไ์ร้สาย(Broadband Wireless Technology )มาใชง้านนั้น

มกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) ซ่ึงเช่ือมโยงระบบเครือข่ายายในอาคาร 2 แห่งเขา้

ดว้ยกนัเพื่อให้ติดต่อส่ือสารถึงกนัได ้ซ่ึงต่อมาการใชง้านรูปแบบน้ีมีขอ้จาํกดั จึงไดมี้การพฒันาการเช่ือมต่อใน

อีกรูปแบบหน่ึงขึ้น โดยเป็นการเช่ือมต่อแบบจุดหน่ึงไปหลาย ๆ จุดได ้(Point-to-Multipoint) ซ่ึงวิธีการน้ีทาํให้

ผูใ้ห้บริการระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สามารถให้บริการ ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการไดก้วา้งขึ้น ซ่ึงในแง่

ของธุรกิจแลว้นั้นให้ความคุ่มค่าในการลงทุนมากกว่า ดงันั้นระบบบรอดแบนด์ไร้สายจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วย

ให้ผูใ้ห้บริการสามารถ ขยายพื้นท่ีในการให้บริการบรอดแบนด์ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิาพ อีกทั้งยงัใช้

งบประมาณในการลงทุนท่ีตํ่ากว่าเม่ือเทียบกบัการติดตั้งระบบ บรอดแบนด์แบบใชส้ายอยา่งโครงข่ายใยแกว้นาํ

แสงท่ีตอ้งมีการลากสายและติดตั้ง ท่อร้อยสายใตดิ้นรวมถึงจะเป็นทางเลือกใหม่ใหก้บัผูใ้ชใ้นการใชบ้ริกาบรอด 

แบนดค์วามเร็วสูงในราคาประหยดัอีกดว้ย 

สําหรับการเติบโตของบรอดแบนด์ทัว่โลกโดยเฉพาะในูมิาคเอเชียนั้นไดมี้การเติบ โตอย่างต่อเน่ือง

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาและไดมี้การคาดการณ์ไวว้่าจะยงัคง เติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการการ

ส่ือสารขอ้มูลท่ีมีความเร็วสูงมากกว่า แต่เทคโนโลยีเก่าอย่าง Dial-Up ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชง้านและส่ือแบบมลัติมีเดียท่ีเป็นการ ส่ือสารทั้งสัญญาณาพ เสียงและขอ้มูลได ้ดงันั้นจากเหตุผลท่ีไดก้ล่าว

มาทาํให้เทคโนโลยีการส่ือสารบรอดแบด์ไร้สายกลาย เป็นทางเลือกใหม่ท่ีลงทุนตํ่าและเป็นเทคโนโลยีซ่ึง

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้น การใหบ้ริการไดห้ลากหลายไม่วา่จะเป็นส่วนขยายของบริการฮอตสปอทหรือการบ 

ริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงไปยงัจุดซ่ึงโครงข่ายใยแกว้นาํแสงไม่ไดค้รอบคลุม ถึงตลอดจนเป็นส่วนขยายไป

ยงัผูใ้ชป้ลายทางหรือท่ีเรียกวา่ Last Mile ของเทคโนโลยแีบบมีสายอ่ืนๆ 



WiMAX คืออะไร 

WiMAX เป็นช่ือเรียกเทคโนโลยีไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดท่ีคาดหมายกันว่า จะถูกนาํมาใช้งานในอนาคต

อนัใกลน้ี้ โดย WiMAX เป็นช่ือย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีบ

รอดแบนดไ์ร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ท่ีถูกพฒันาขึ้นมาบน มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖ ซ่ึงมาก็ไดพ้ฒันามาตรฐาน 

IEEE ๘๐๒.๑๖a ขึ้น โดยได้การอนุมัติออกมาเม่ือเดือนมกราคม ๒๐๐๔ โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซ่ึงมีรัศมีทาํการท่ี ๓๐ ไมล์ หรือ

เป็นระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ซ่ึงนัน่หมายความว่า WiMAX สามารถใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งกว่า

ระบบโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบ 3G มากถึง ๑๐ เท่า ยิ่งกว่านั้นก็ยงัมีอตัราความเร็วในการส่งผ่านขอ้มูล

สูงสุดถึง ๗๕ เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซ่ึงเร็วกว่า 3G ถึง ๓๐ เท่าทีเดียวโดยมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖a หรือ 

WiMAX มีความสามารถในการส่งกระจายสัญญาณในลกัษณะจากจุดเดียวไปยงัหลายจุด (Point-to-multipoint) 

ได้พร้อมๆ กัน โดยมีความสามารถรองรับการทํางานในแบบ Non-Line-of-Sight ได้ สามารถทํางานได้

แมก้ระทัง่มีส่ิงกีดขวาง เช่น ตน้ไม ้หรือ อาคารได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ WiMAX สามารถช่วยให้ผูท่ี้ใช้งาน 

สามารถขยายเครือข่ายเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดก้วา้งขวางดว้ยรัศมีทาํการถึง 31 ไมล ์หรือประมาณ 48 กิโลเมตร 

และมีอตัราความเร็วในการรับส่งขอ้มูลสูงสุดถึง ๗๕ Mbps มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖a น้ีใช้งานอยู่บนคล่ืน

ไมโครเวฟท่ีความถี่ระหวา่ง ๒-๑๑ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และยงัสามารถใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์มาตรฐานชนิดอ่ืนๆ 

ท่ีออกมาก่อนหนา้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากจุดเด่นของการทาํงานของ WiMAX ขา้งตน้ ทาํใหเ้ทคโนโลยีตวัน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของการเช่ือมต่อเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตให้กบัพื้นท่ีท่ีห่างไกล ท่ีสายเคเบิ้ลไม่สามารถลากไปไดถึ้งเป็นอย่างดี 

ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยดัสําหรับการขยายเครือข่ายในเมืองท่ีมีอยู่แลว้ได ้เน่ืองจากไมต้อ้ง

ลงทุน ขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่ นอกจากนั้น WiMAX หรือบรอดแบนด์ไร้สาย มาตรฐาน IEEE 

๘๐๒.๑๖a ยงัไดรั้บการปรับปรุงประสิทธิาพของคุณาพในการให้ บริการ (QoS) ซ่ึงสามารถรองรับการใช ้การ

ใช้งานาพ (video) หรือการใช้งานเสียง (voice) ซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างเก่า 

(lowlatency network) อีกทั้งในเร่ืองของความปลอดยัยงัไดเ้พิ่มคุณสมบติัขอความเป็นส่วนตวั (privacy) ซ่ึงตอ้ง

ได้รับอนุญาต (authentication) ก่อนท่ีจะเข้าออกเครือข่าย และข้อมูลต่างๆ ท่ีรับส่งก็จะได้รับการเข้ารหัส 

(encryption) อีกดว้ย ทาํให้การรับส่งขอ้มูลบน มาตรฐานตวัน้ีมีความปลอดยัมากขึ้นซ่ึงประโยชน์ดงักล่าวน้ี ทาํ

ใหเ้ราสามารถนาํ WiMAX ไปประยกุตเ์พื่อลดช่องวา่งของ เทคโนโลยใีนพื้นท่ีห่างไกลท่ีเทคโนโลยีเขา้ไปไม่ถึง 



ตลอดจนสนองความต้องการ การใช้งานบรอดแบนด์ในเมืองท่ีมีพื้นท่ีแออดัได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมี

ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดักวา่การติดตั้งเครือข่ายในแบบวางสายสัญญาณท่ีใชง้านกนัอยู ่

สาํหรับมาตรฐานของเทคโนโลย ีWiMAX ท่ีมีการพฒันาขึ้นมาในขณะน้ีนั้น มีดงัต่อไปน้ี 

▪ IEEE ๘๐๒.๑๖ เป็นมาตรฐานท่ีให้ระยะทางการเช่ือมโยง ๑๖ -  ๔.๘  กิโลเมตร เป็นมาตรฐานเดียวท่ี

สนบัสนุน LoS (Line of Sight) โดยมีการใชง้านในช่วงความถี่ท่ีสูงมากคือ ๑๐-๖๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) 

▪  IEEE ๘๐๒.๑๖a เป็นมาตรฐานท่ีแกไ้ขปรับปรุงจาก IEEE ๘๐๒.๑๖เดิม โดยใชง้านท่ีความถ่ี ๒-๑๑ กิ

กะเฮิรตซ์ ซ่ึงคุณสมบติัเด่นท่ีไดรั้บการแกไ้ขจากมาตรฐาน ๘๐๒.๑๖ เดิมคือคุณสมบติัการรองรับการ

ทาํงานแบบท่ีไม่อยู่ในระดบัสายตา ( NLoS - Non-Line-of-Sight) ทั้งยงัมีคุณสมบติัการทาํงานเม่ือมีส่ิง

กีดขวาง อาทิเช่น ตน้ไม้, อาคาร ฯลฯ นอกจากน้ีก็ยงัช่วยให้สามารถขยายระบบเครือข่ายเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูงไดอ้ย่างกวา้งขวางดว้ยรัศมีทาํการท่ีไกลถึง ๓๑ ไมล ์หรือ ประมาณ 48 

กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง ๗๕ เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ทาํให้

สามารถรองรับการเช่ือมต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของบริษทัท่ีใช้สาย ประเท ที ๑ (T1-type) กว่า 

๖๐ รายและการเช่ือมต่อแบบ DSL ตามบา้นเรือนท่ีพกัอาศยัอีกหลายร้อยครัวเรือนไดพ้ร้อมกนัโดยไม่

เกิดปัญหาใน การใชง้าน 

▪ IEEE ๘๐๒.๑๖e เป็นมาตรฐานท่ีออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พกพาประเท

ต่างๆ เช่น อุปกรณ์พีดีเอ โน๊ตบุ๊ก เป็นตน้ โดยให้รัศมีทาํงานท่ี ๑.๖-๔.๘ กิโลเมตร มีระบบท่ีช่วยให้

ผูใ้ช้งานยงัสามารถส่ือสารไดโ้ดยให้คุณาพในการส่ือสารท่ีดี และมีเสถียราพขณะใชง้าน แมว้่ามีการ

เคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลาก็ตาม 

รูปแบบการใชง้าน WiMAX ในส่วนต่างๆ 

ระบบบรอดแบนด์ตามความตอ้งการ (Broadband on-demand) สําหรับระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน 

WiMAX นั้น จะช่วยให้เหล่าโอเปอเรเตอร์ต่างๆ สามารถจดัสรรงานบริการท่ีมีความเร็วสูงเทียบเท่าระบบ

เครือข่ายแบบใชส้ายได ้โดยใชเ้วลาการติดตั้งท่ีนอ้ยกวา่ มีราคาท่ีถูกกวา่มาก นอกจากนั้น WiMAX ก็ยงัช่วย

ให้มีการจดัเตรียมการใช้งานระบบส่ือสารความเร็วสูงในรูปแบบตามความ ตอ้งการไดใ้นทนัทีทนัใดโดย

รูปแบบน้ีเหมาะสาํหรับการทาํงานในแบบชัว่คราว อาทิเช่น การจดันิทรรศการ การจดังานงานประชุม การ

จดังานแสดงสินคา้เป็นตน้ 



ระบบการส่ือสารบรอดแบนดส์าํหรับท่ีพกัอาศยั ขณะท่ีเทคโนโลยกีารใชง้านสายเคเบิลและเทคโนโลยี 

DSL ท่ีถูกใช้งานในปัจจุบนันั้นมีช่องว่างในการใชง้านมาก ดว้ยขอ้จาํกดัของการวางโครงข่ายท่ีมีอยู่และ

ตน้ทุนของการวางระบบ ทาํใหไ้ม่สามารถใหบ้ริการกบัผูท่ี้ตอ้งการใชง้านจาํนวนมากซ่ึงตอ้งการระบบ การ

ส่ือสารระดบับรอดแบนด์ได ้แต่ขอ้จาํกดัเหล่าน้ีจะถูกทลายลง เม่ือมีการเปิดตวัระบบท่ีอา้งอิงกมัาตรฐาน 

WiMAX ออกมา โดยแอพพลิเคชันสําหรับการส่ือสารบรอดแบนด์ไร้สาย WiMAX จะช่วยให้สามารถ

พฒันางานต่างๆ ท่ีสนองตอบความตอ้งการการใชง้านบรอดแบนด์ในรูปแบบต่างๆ ไดพ้ื้นท่ีซ่ึงบริการเขา้

ไม่ถึง นบัว่าเทคโนโลยีระบบการส่ือสารอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงท่ีไดอ้า้งอิง กบัมาตรฐาน WiMAX 

น้ีเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง สําหรับการใช้งานในพื้นท่ีห่างไกล ในเขตท่ีมีขอ้จาํกัดของการ

เดินสายนาํสัญญาณในระบบ DSบริการการส่ือสารแบบไร้สายคุณาพสูง มาตรฐานIEEE 802.16e ซ่ึงเป็น

ส่วนต่อเติมของIEEE ๘๐๒.๑๖a นั้นเป็นคุณสมบติัแบบพิเศษท่ีพฒันาขึ้นมาให้รองรับการใชง้านในแบบท่ี

ตอ้ง เคล่ือนท่ีตลอดเวลา เหมาะสําหรับอุปกรณ์ในแบบพกพาสําหรับการเดินทาง ซ่ึงช่วยให้ผูใ้ช้งานยงั

สามารถส่ือสารได้โดยให้คุณาพในการส่ือสารท่ีดีและมี เสถียราพขณะใช้งาน แมว้่ามีการเคล่ือนท่ีอยู่

ตลอดเวลาก็ตามการส่งสัญญาณแบบ Cellular Backhaul ด้วยแบนด์วิดท์การใช้งานของ WiMAX ท่ีมีอยู่

อย่างเหลือเฟือ จึงทาํให้มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิง่กบัการท่ีจะนาํมาใชง้านให้รองรับการส่ง สัญญาณใน

แบบยอ้นกลบัไปยงัสถานีฐานระบบเซลลูลาร์ ซ่ึงมีการติดต่อส่ือสารกนัในแบบจุดต่อจุดได้ 


