อินเตอร์ เน็ตไร้ สายความเร็วสู ง ตอนที่ 1
อินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (WiMAX Technology)
เมื่อการเชื่อมโยงแบบไร้สายเป็ นทางเลื อกที่ เพิ่มมูลค่าขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว ดังเช่นที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั
อุปสรรคทางูมิศาสตร์ ไม่อาจกางกั้นไฟแห่ งแรง ปรารถนาของมนุษยชาติ เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตได้ถือกําเนิ ด
ขึ้นเป็ นโครงข่ายสื่ อสารที่โยงใยผูค้ น ทัว่ โลกเข้าไว้ดว้ ยกัน การสื่ อสารไร้สายความเร็ วสู งที่ครอบคลุมพื้นที่ได้
ถู ก วิ วฒ
ั นาการขึ้ น ให้ผูค้ นโลดเล่ นไปเฉกเช่ นจิ นตนาการของโลกแห่ งเวทมนต์ ก็ เพี ย งแต่ คุ ณอยู่หน้าจอ ก็
สามารถเดินทางรอนแรมท้องเที่ยวไปทัว่ โลกได้แค่ชวั่ พริ บตา...
ในยุคแรกของการนําเอาเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย(Broadband Wireless Technology )มาใช้งานนั้น
มักจะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) ซึ่งเชื่อมโยงระบบเครื อข่ายายในอาคาร 2 แห่งเข้า
ด้วยกันเพื่อให้ติดต่อสื่ อสารถึงกันได้ ซึ่ งต่อมาการใช้งานรู ปแบบนี้ มีขอ้ จํากัด จึงได้มีการพัฒนาการเชื่อมต่อใน
อีกรู ปแบบหนึ่ งขึ้น โดยเป็ นการเชื่อมต่อแบบจุดหนึ่งไปหลาย ๆ จุดได้ (Point-to-Multipoint) ซึ่ งวิธีการนี้ ทาํ ให้
ผูใ้ ห้บริ การระบบอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์สามารถให้บริ การ ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การได้กว้างขึ้น ซึ่ งในแง่
ของธุ รกิจแล้วนั้นให้ความคุ่มค่าในการลงทุนมากกว่า ดังนั้นระบบบรอดแบนด์ไร้สายจึงเป็ นเทคโนโลยีที่ช่วย
ให้ผูใ้ ห้บริ การสามารถ ขยายพื้นที่ในการให้บริ การบรอดแบนด์ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ าพ อีกทั้งยังใช้
งบประมาณในการลงทุนที่ต่าํ กว่าเมื่อเทียบกับการติดตั้งระบบ บรอดแบนด์แบบใช้สายอย่างโครงข่ายใยแก้วนํา
แสงที่ตอ้ งมีการลากสายและติดตั้ง ท่อร้อยสายใต้ดินรวมถึงจะเป็ นทางเลือกใหม่ให้กบั ผูใ้ ช้ในการใช้บริ กาบรอด
แบนด์ความเร็วสูงในราคาประหยัดอีกด้วย
สําหรับการเติ บโตของบรอดแบนด์ทวั่ โลกโดยเฉพาะในู มิาคเอเชี ยนั้นได้มีการเติบ โตอย่างต่อเนื่ อง
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาและได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะยังคง เติบโตอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากความต้องการการ
สื่ อสารข้อมูลที่มีความเร็ วสู งมากกว่า แต่เทคโนโลยีเก่าอย่าง Dial-Up ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานและสื่ อแบบมัลติมีเดียที่เป็ นการ สื่ อสารทั้งสัญญาณาพ เสี ยงและข้อมูลได้ ดังนั้นจากเหตุผลที่ได้กล่าว
มาทําให้เทคโนโลยีการสื่ อสารบรอดแบด์ไ ร้สายกลาย เป็ นทางเลือกใหม่ที่ลงทุนตํ่าและเป็ นเทคโนโลยีซ่ ึ ง
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน การให้บริ การได้หลากหลายไม่วา่ จะเป็ นส่วนขยายของบริ การฮอตสปอทหรื อการบ
ริ การบรอดแบนด์ความเร็ วสู งไปยังจุดซึ่งโครงข่ายใยแก้วนําแสงไม่ได้ครอบคลุม ถึงตลอดจนเป็ นส่ วนขยายไป
ยังผูใ้ ช้ปลายทางหรื อที่เรี ยกว่า Last Mile ของเทคโนโลยีแบบมีสายอื่นๆ

WiMAX คืออะไร
WiMAX เป็ นชื่อเรี ยกเทคโนโลยีไร้สายรุ่ นใหม่ล่าสุ ดที่คาดหมายกันว่า จะถูกนํามาใช้งานในอนาคต
อันใกล้น้ ี โดย WiMAX เป็ นชื่อย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีบ
รอดแบนด์ไร้สายความเร็ วสู งรุ่ นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบน มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖ ซึ่งมาก็ได้พฒั นามาตรฐาน
IEEE ๘๐๒.๑๖a ขึ้ น โดยได้ก ารอนุ ม ัติออกมาเมื่ อ เดื อนมกราคม ๒๐๐๔ โดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ซึ่ งมีรัศมีทาํ การที่ ๓๐ ไมล์ หรื อ
เป็ นระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งนัน่ หมายความว่า WiMAX สามารถให้บริ การครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่า
ระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G มากถึง ๑๐ เท่า ยิ่งกว่านั้นก็ยงั มีอตั ราความเร็ วในการส่ งผ่านข้อมูล
สู งสุ ดถึง ๗๕ เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่ งเร็ วกว่า 3G ถึง ๓๐ เท่าทีเดียวโดยมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖a หรื อ
WiMAX มีความสามารถในการส่ งกระจายสัญญาณในลักษณะจากจุดเดียวไปยังหลายจุด (Point-to-multipoint)
ได้พ ร้ อ มๆ กัน โดยมี ค วามสามารถรองรั บ การทํา งานในแบบ Non-Line-of-Sight ได้ สามารถทํา งานได้
แม้กระทัง่ มี สิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรื อ อาคารได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้ WiMAX สามารถช่วยให้ผูท้ ี่ใช้งาน
สามารถขยายเครื อข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางด้วยรัศมีทาํ การถึง 31 ไมล์ หรื อประมาณ 48 กิโลเมตร
และมีอตั ราความเร็ วในการรับส่ งข้อมูลสู งสุ ดถึง ๗๕ Mbps มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๖a นี้ ใช้งานอยู่บนคลื่น
ไมโครเวฟที่ความถี่ระหว่าง ๒-๑๑ กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และยังสามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์มาตรฐานชนิ ดอื่นๆ
ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้เป็ นอย่างดี
จากจุดเด่นของการทํางานของ WiMAX ข้างต้น ทําให้เทคโนโลยีตวั นี้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของการเชื่อมต่อเครื อข่ายอิน เทอร์ เน็ตให้กบั พื้นที่ที่ห่างไกล ที่สายเคเบิ้ลไม่สามารถลากไปได้ถึงเป็ นอย่างดี
ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดสําหรับการขยายเครื อข่ายในเมืองที่มีอยู่แล้วได้ เนื่ องจากไม้ตอ้ ง
ลงทุน ขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่ นอกจากนั้น WiMAX หรื อบรอดแบนด์ไร้สาย มาตรฐาน IEEE
๘๐๒.๑๖a ยังได้รับการปรับปรุ งประสิ ทธิาพของคุณาพในการให้ บริ การ (QoS) ซึ่งสามารถรองรับการใช้ การ
ใช้ง านาพ (video) หรื อ การใช้ง านเสี ย ง (voice) ซึ่ ง ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งใช้ท รั พ ยากรของเครื อ ข่ า ยมากอย่ า งเก่ า
(lowlatency network) อีกทั้งในเรื่ องของความปลอดัยยังได้เพิ่มคุณสมบัติขอความเป็ นส่ วนตัว (privacy) ซึ่งต้อง
ได้รับ อนุ ญาต (authentication) ก่ อนที่ จะเข้า ออกเครื อ ข่ า ย และข้อมู ล ต่ า งๆ ที่ รับ ส่ ง ก็ จะได้รั บ การเข้า รหั ส
(encryption) อีกด้วย ทําให้การรับส่ งข้อมูลบน มาตรฐานตัวนี้ มีความปลอดัยมากขึ้นซึ่ งประโยชน์ดงั กล่าวนี้ ทํา
ให้เราสามารถนํา WiMAX ไปประยุกต์เพื่อลดช่องว่างของ เทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลที่เทคโนโลยีเข้าไปไม่ถึง

ตลอดจนสนองความต้องการ การใช้งานบรอดแบนด์ใ นเมื องที่ มีพ้ื นที่ แออัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว และมี
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าการติดตั้งเครื อข่ายในแบบวางสายสัญญาณที่ใช้งานกันอยู่
สําหรับมาตรฐานของเทคโนโลยี WiMAX ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในขณะนี้น้ นั มีดงั ต่อไปนี้
▪ IEEE ๘๐๒.๑๖ เป็ นมาตรฐานที่ให้ระยะทางการเชื่อมโยง ๑๖ - ๔.๘ กิโลเมตร เป็ นมาตรฐานเดียวที่
สนับสนุน LoS (Line of Sight) โดยมีการใช้งานในช่วงความถี่ที่สูงมากคือ ๑๐-๖๖ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
▪ IEEE ๘๐๒.๑๖a เป็ นมาตรฐานที่แก้ไขปรับปรุ งจาก IEEE ๘๐๒.๑๖เดิม โดยใช้งานที่ความถี่ ๒-๑๑ กิ
กะเฮิรตซ์ ซึ่งคุณสมบัติเด่นที่ได้รับการแก้ไขจากมาตรฐาน ๘๐๒.๑๖ เดิมคือคุณสมบัติการรองรับการ
ทํางานแบบที่ไม่อยู่ในระดับสายตา ( NLoS - Non-Line-of-Sight) ทั้งยังมีคุณสมบัติการทํางานเมื่อมีสิ่ง
กีดขวาง อาทิเช่น ต้นไม้, อาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ ก็ยงั ช่ วยให้สามารถขยายระบบเครื อข่ายเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็ วสู งได้อย่างกว้างขวางด้วยรัศมีทาํ การที่ไกลถึง ๓๑ ไมล์ หรื อ ประมาณ 48
กิ โลเมตร และมี อัตราความเร็ วในการรั บส่ ง ข้อมูล สู งสุ ดถึ ง ๗๕ เมกะบิ ตต่อวินาที (Mbps) ทําให้
สามารถรองรับการเชื่อมต่อการใช้งานระบบเครื อข่ายของบริ ษทั ที่ใ ช้สาย ประเท ที ๑ (T1-type) กว่า
๖๐ รายและการเชื่อมต่อแบบ DSL ตามบ้านเรื อนที่พกั อาศัยอีกหลายร้อยครัวเรื อนได้พร้อมกันโดยไม่
เกิดปัญหาใน การใช้งาน
▪ IEEE ๘๐๒.๑๖e เป็ นมาตรฐานที่ออกแบบมาให้สนับสนุ นการใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์พกพาประเท
ต่างๆ เช่น อุปกรณ์พีดีเอ โน๊ตบุ๊ก เป็ นต้น โดยให้รัศมีทาํ งานที่ ๑.๖-๔.๘ กิโลเมตร มีระบบที่ช่วยให้
ผูใ้ ช้งานยังสามารถสื่ อสารได้โดยให้คุณาพในการสื่ อสารที่ดี และมีเสถียราพขณะใช้งาน แม้ว่ามีการ
เคลื่อนที่อยูต่ ลอดเวลาก็ตาม
รู ปแบบการใช้งาน WiMAX ในส่วนต่างๆ
ระบบบรอดแบนด์ตามความต้องการ (Broadband on-demand) สําหรับระบบเครื อข่ายไร้สายมาตรฐาน
WiMAX นั้น จะช่วยให้เหล่าโอเปอเรเตอร์ ต่างๆ สามารถจัดสรรงานบริ การที่มีความเร็ วสู งเทียบเท่าระบบ
เครื อข่ายแบบใช้สายได้ โดยใช้เวลาการติดตั้งที่นอ้ ยกว่า มีราคาที่ถูกกว่ามาก นอกจากนั้น WiMAX ก็ยงั ช่วย
ให้มีการจัดเตรี ยมการใช้งานระบบสื่ อสารความเร็ วสู งในรู ปแบบตามความ ต้องการได้ในทันทีทนั ใดโดย
รู ปแบบนี้เหมาะสําหรับการทํางานในแบบชัว่ คราว อาทิเช่น การจัดนิทรรศการ การจัดงานงานประชุม การ
จัดงานแสดงสิ นค้าเป็ นต้น

ระบบการสื่ อสารบรอดแบนด์สาํ หรับที่พกั อาศัย ขณะที่เทคโนโลยีการใช้งานสายเคเบิลและเทคโนโลยี
DSL ที่ถูกใช้งานในปั จจุบนั นั้นมีช่องว่างในการใช้งานมาก ด้วยข้อจํากัดของการวางโครงข่ายที่มีอยู่และ
ต้นทุนของการวางระบบ ทําให้ไม่สามารถให้บริ การกับผูท้ ี่ตอ้ งการใช้งานจํานวนมากซึ่งต้องการระบบ การ
สื่ อสารระดับบรอดแบนด์ได้ แต่ขอ้ จํากัดเหล่านี้ จะถูกทลายลง เมื่อมีการเปิ ดตัวระบบที่อา้ งอิงกัมาตรฐาน
WiMAX ออกมา โดยแอพพลิเคชันสําหรับการสื่ อสารบรอดแบนด์ไ ร้สาย WiMAX จะช่วยให้สามารถ
พัฒนางานต่างๆ ที่สนองตอบความต้องการการใช้งานบรอดแบนด์ในรู ปแบบต่างๆ ได้พ้ืนที่ซ่ ึ งบริ การเข้า
ไม่ถึง นับว่าเทคโนโลยีระบบการสื่ อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ วสูงที่ได้อา้ งอิง กับมาตรฐาน WiMAX
นี้ เป็ นตัวเลื อกที่ เหมาะสมเป็ นอย่างยิ่ง สําหรั บการใช้ง านในพื้ นที่ ห่างไกล ในเขตที่มีขอ้ จํากัดของการ
เดินสายนําสัญญาณในระบบ DSบริ การการสื่ อสารแบบไร้สายคุณาพสู ง มาตรฐานIEEE 802.16e ซึ่ งเป็ น
ส่ วนต่อเติมของIEEE ๘๐๒.๑๖a นั้นเป็ นคุณสมบัติแบบพิเศษที่พฒั นาขึ้นมาให้รองรับการใช้งานในแบบที่
ต้อง เคลื่อนที่ตลอดเวลา เหมาะสําหรับอุปกรณ์ในแบบพกพาสําหรับการเดินทาง ซึ่ งช่วยให้ผูใ้ ช้งานยัง
สามารถสื่ อสารได้โดยให้คุณาพในการสื่ อสารที่ ดีและมี เสถียราพขณะใช้งาน แม้ว่ามีการเคลื่ อ นที่ อยู่
ตลอดเวลาก็ตามการส่ งสัญญาณแบบ Cellular Backhaul ด้วยแบนด์วิดท์การใช้งานของ WiMAX ที่มีอยู่
อย่างเหลือเฟื อ จึงทําให้มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ กับการที่จะนํามาใช้งานให้รองรับการส่ ง สัญญาณใน
แบบย้อนกลับไปยังสถานีฐานระบบเซลลูลาร์ ซึ่งมีการติดต่อสื่ อสารกันในแบบจุดต่อจุดได้

