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บทนํา 
 
 ปจจุบันนี้การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรกําลังเปนที่นิยมกันอยางกวางขวาง  ในองคกร หรือหนวย
งานตางๆ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีใชอยูกันเปนที่แพรหลายมีอยูสองประเภทใหญๆ คือระบบเครือขาย
บริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network หรือ LAN) และ ระบบเครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Network หรือ 
WAN) ซึ่งสวนมากจะนิยมใชสายเคเบิลแบบ UPS CAT5 (Unshielded Twisted Pair Category 5) ในการเชื่อม
โยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน แตแนวโนมในการพัฒนาเทคโนโลยี  ทางดานเครือขายเปนไปอยางรวดเร็วและไม
หยุดยั้ง และในปจจุบันไดมีสื่อใหมที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกันโดยไมใชสายเคเบิล หรือที่เรียกกันวา 
ระบบเครือขายไรสาย  (Wireless LAN) เปนเทคโนโลยีที่กําลังไดรับความนิยมและเปนเปาหมายที่นาสนใจเปน
อยางมากในยุคนี ้ 
 โดยทั่วไปเทคโนโลยีไรสาย (Wireless Technology) สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. เครือขายไรสายระยะใกลหรือเครือขายสวนบุคคล(Short- Range Wireless Network or 
Personal Area Networks) 

2. เครือขายไรสายเฉพาะบริเวณ (Wireless LAN) 
3. ระบบไรสายแบบเขาถึงประจําที ่(Fixed-Access Wireless System) 
4. เครือขายไรสายบริเวณกวาง (Wireless WAN) 



บทที่ 1 

ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) 
 

ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LANs) เกิดขึ้นครั้งแรก ในป ค.ศ. 1971 บนเกาะฮาวาย โดยโปรเจกต 
ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาย ที่ชื่อวา “ALOHNET” ขณะนั้นลักษณะการสงขอมูลเปนแบบ Bi-directional 
สงไป-กลับงายๆ ผานคลื่นวิทยุ สื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอร  7 เครื่อง ซึ่งตั้งอยูบนเกาะ 4 เกาะโดยรอบ และมี
ศูนยกลางการเชื่อมตออยูที่เกาะๆหนึ่ง ท่ีชื่อวา Oahu 
 ระบบเครือขายไรสาย (WLAN = Wireless Local Area Network) คือ ระบบการสื่อสารขอมูลที่มีความ
คลองตัวมาก ซึ่งอาจจะนํามาใชทดแทนหรือเพิ่มตอกับระบบเครือขายแลนใชสายแบบดั้งเดิม  โดยใชการสงคลื่น
ความถี่วิทยุในยานวิทยุ  RF และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรแตละเครื่อง  ผาน
อากาศ, ทะลุกําแพง, เพดานหรือสิ่งกอสรางอื่นๆ โดยปราศจากความตองการของการเดินสาย  นอกจากนั้นระบบ
เครือขายไรสายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอยางเหมือนกับระบบ LAN แบบใชสาย 

 ที่สําคัญก็คือ การที่มันไมตองใชสายทําใหการเคลื่อนยายการใชงานทําไดโดยสะดวก ไมเหมือนระบบ 
LAN แบบใชสาย ที่ตองใชเวลาและการลงทุนในการปรับเปลี่ยนตําแหนงการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
 ปจจุบันนี ้โลกของเราเปนยุคแหงการติดตอสื่อสาร เทคโนโลยีตางๆ เชนโทรศัพทมือถือ เปนสิ่งจําเปน
ตอการดําเนินธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน ความตองการขอมูลและการบริการตางๆ มีความจําเปนสําหรับนัก
ธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีสนองตอความตองการเหลานัน้ มีมากมาย เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
เครื่องปารม ไดถูกนํามาใชเปนอยางมากและ ผูที่นาจะไดประโยชนจากการใช ระบบเครือขายไรสาย มีมากมายไม
วาจะเปน   

- หมอหรือพยาบาลในโรงพยาบาล  เพราะสามารถดึงขอมูลมารักษาผูปวยไดจาก  เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค ที่เชื่อมตอกับ ระบบเครือขายไรสายไดทันท ี  

- นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็สามารถใชงานโน็ตบุคเพ่ือคนควาขอมูลในหองสมุดของมหาวิทยาลัย  หรือ
ใชอินเตอรเน็ท จากสนามหญาในมหาลัยได  

- นักธุรกิจที่มีความจําเปนตองใชงานเครื่องคอมพิวเตอรนอกสถานที่ที่ทํางานปกติ  ไมวาจะเปนการนํา
เสนองานยังบริษัทลูกคา หรือการนําเครื่องคอมพิวเตอรติดตัวไปงานประชุมสัมมนาตางๆ บุคคลเหลานี้มีความจํา
เปนท่ีจะตองเชื่อมตอเขากับเครือขายคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนเครือขายคอมพิวเตอรขององคกรซึ่งอยูหางออกไป
หรือเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะ  เชนเครือขายอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีเครือขายไรสายจึงนาจะอํานวยความ
สะดวกใหกับบุคคลเหลานี้ได ซึ่งในปจจุบันไดมีการเปดใหบริการเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตแบบไรสาย ตาม
สนามบินใหญทั่วโลก และนํามาใชงานแพรหลายในหางสรรพสินคา และโรงแรมตางๆแลว  
 



ประโยชนของระบบเครือขายไรสาย 
1. mobility improves productivity & service มีความคลองตัวสูง ดังนั้นไมวาเราจะเคลื่อนที่ไปท่ี

ไหน หรือเคลื่อนยายคอมพิวเตอรไปตําแหนงใด ก็ยังมีการเชื่อมตอ กับเครือขายตลอดเวลา ตราบ
ใดที่ยังอยูในระยะการสงขอมูล 

2. installation speed and simplicity สามารถติดตั้งไดงายและรวดเร็ว เพราะไมตองเสียเวลาติดตั้ง
สายเคเบิล และไมรกรุงรัง  

3. installation flexibility สามารถขยายระบบเครือขายไดงาย  เพราะเพียงแคม ีพีซีการดมาตอเขากับ
โนตบุค หรือพีซ ีก็เขาสูเครือขายไดทันที 

4. reduced cost- of-ownership ลดคาใชจายโดยรวม ที่ผูลงทุนตองลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะใน
ระยะยาวแลว ระบบเครือขายไรสายไมจําเปนตองเสียคาบํารุงรักษา และการขยายเครือขายก็ลงทุน
นอยกวาเดิมหลายเทา เนื่องดวยความงายในการติดตั้ง 

5. scalability เครือขายไรสายทําใหองคกรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมไดงายไมยุงยาก  
เพราะสามารถโยกยายตําแหนงการใชงาน  โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหวางจุดตอจุด เชน 
ระหวางตึก 

 
 
 



บทที่ 2 

รูปแบบและการทํางานของระบบเครือขายไรสาย 
 

ระบบเครือขายไรสาย เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  ที่ประกอบไปดวยอุปกรณไมมากนัก 
และมักจํากัดอยูในอาคารหลังเดียวหรืออาคารในละแวกเดียวกัน การใชงานท่ีนาสนใจที่สุดของเครือขายไรสายก็
คือ ความสะดวกสบายที่ไมตองติดอยูกับท่ี ผูใชสามารถเคลื่อนท่ีไปมาไดโดยที่ยังสื่อสารอยูในระบบเครือขาย  

 
รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขายไรสาย 
2.1 Peer-to-peer ( ad hoc mode )  

รูปแบบการเชื่อมตอระบบแลนไรสายแบบ Peer to Peer เปนลักษณะ การเชื่อมตอแบบโครงขายโดยตรง
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่องหรือมากกวานั้น เปนการใชงานรวมกันของ wireless adapter 
cards โดยไมไดมีการเชื่อมตอกับเครือขายแบบใชสายเลย โดยท่ีเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะมีความเทา
เทียมกัน สามารถทํางานของตนเองไดและขอใชบริการเครื่องอื่นได เหมาะสําหรับการนํามาใชงานเพ่ือจุด
ประสงคในดานความรวดเร็วหรือติดตั้งไดโดยงายเมื่อไมมีโครงสรางพื้นฐานทีจ่ะรองรับ ยกตัวอยางเชน ในศูนย
ประชุม, หรือการประชุมที่จัดขึ้นนอกสถานที ่

 

ภาพที ่1 แสดงการทํางานแบบ Ac hoc mode 
 

2.2 Client/server (Infrastructure mode) 
ระบบเครือขายไรสายแบบ Client / server หรือ Infrastructure mode เปนลักษณะการรับสงขอมูลโดย

อาศัย Access Point (AP) หรือเรียกวา “Hot spot” ทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมตอระหวางระบบเครือขายแบบใช
สายกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย  (client) โดยจะกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อ รับ-สงขอมูลเปนรัศมีโดยรอบ 
เครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในรัศมีของ AP จะกลายเปน เครือขายกลุมเดียวกันทันที  โดยเครื่องคอมพิวเตอร จะ
สามารถติดตอกัน หรือติดตอกับ Server เพื่อแลกเปลี่ยนและคนหาขอมูลได โดยตองติดตอผานAP เทานั้น ซ่ึง AP 
1 จุด สามารถใหบริการเครื่องลูกขายไดถึง 15-50 อุปกรณ ของเครื่องลูกขาย เหมาะสําหรับการนําไปขยายเครือ



ขายหรือใชรวมกับระบบเครือขายแบบใชสายเดิมในออฟฟต , หองสมุด หรือในหองประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทํางานใหมากขึ้น   
 

ภาพที ่2 แสดงการทํางานแบบ  access point 
 
2.3 Multiple access points and roaming  
 โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอสัญญาณระหวางเครื่องคอมพิวเตอร  กับ Access Point ของเครือขายไรสายจะ
อยูในรัศมีประมาณ 500 ฟุต ภายในอาคาร และ 1000 ฟุต ภายนอกอาคาร หากสถานที่ท่ีติดตั้งมีขนาดกวาง มากๆ  
เชนคลังสินคา บริเวณภายในมหาวิทยาลัย สนามบิน จะตองมีการเพิ่มจุดการติดตั้ง AP ใหมากขึ้น เพื่อใหการรับ
สงสัญญาณในบรเิวณของเครือขายขนาดใหญ เปนไปอยางครอบคลุมทั่วถึง  
 

ภาพที ่3 แสดงการทํางานแบบ Multiple access point and roaming 



2.4 Use of an Extension Point   
กรณีที่โครงสรางของสถานที่ติดตั้งเครือขายแบบไรสายมีปญหาผูออกแบบระบบอาจจะใช Extension 

Points ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Access Point แตไมตองผูกติดไวกับเครือขายไรสาย เปนสวนที่ใชเพิ่มเติมใน
การรับสงสัญญาณ 

 

ภาพที ่4 แสดงการทํางาน แบบการใช  Extension Point 
 

2.5  The Use of Directional Antennas 
ระบบแลนไรสายแบบนี้เปนแบบใชเสาอากาศในการรับสงสัญญาณระหวางอาคารท่ีอยูหางกัน โดยการติด

ตั้งเสาอากาศที่แตละอาคาร เพื่อสงและรับสัญญาณระหวางกัน  
 

ภาพที5่ แสดงการทํางานแบบการใช Directional Antennas 
 



บทที ่3  
มาตรฐาน Wireless LANs 

 
 มาตรฐานหลักของระบบเครือขายไรสายและอุปกรณเครือขายไรสาย  คือ มาตรฐาน IEEE 802.11 เปน
มาตรฐานระบบเครือขายไรสายที่ถูกกําหนดขึ้นโดย  Institute of Electrical and Electronic Engineers ซึ่งเปน
องคกรกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการสื่อสารของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร  โดยในสวนมาตรฐาน IEEE 802.XX 
นั้นจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารผานครือขาย เชน IEEE 802.3 ก็คือมาตรฐานของเครือขายแบบ Ethernet โดย
ในสวนยอย IEEE 802.11 ก็จะเปนการสื่อสารกับเครือขาย แตเปนแบบไรสายนั่นเอง  
 มาตรฐาน IEEE 802.11 นั้นเริ่มประกาศใชตั้งแตป ค.ศ. 1997 มาตรฐานที่เกิดขึ้นนี้ยังมีขอจํากัดในดาน
เทคโนโลยี ซึ่งกําหนดระบบการสงสัญญาณดวยความเร็ว 2 Mbps และไดมีการพัฒนาเรื่อยมา โดยมีสวนยอยอยู
ดวยกันถึง 9 สวน คือ a, b, c, d, e, f, g, h และ I โดยแตละชนิดนั้นก็จะมีลักษณะหรือมาตรฐานของรายละเอียด
ตางกันไป ซึ่งหลังจาก 9 กลุมยอยนี ้พัฒนามาตรฐาน  IEEE 802.11 ในดานตางๆ  จนเสร็จสิ้นแลว จึงไดมีการนํา
เอามาตรฐานที่พัฒนาเสร็จแลวมานําเสนอและผลิตออกเปนผลิตภัณฑออกวางจําหนาย โดยผลิตภัณฑ แรกที่ออก
วางจําหนายเปนผลิตภัณฑที่พัฒนาโดยกลุมยอย b จึงทําใหเกิดมาตรฐาน IEEE 802.11b ในป ค.ศ.1999 ยาน
ความถี่ที่เริ่มใช เบ้ืองตน คือ 2.4 GHz โดยมีความเร็วในการรับ-สงขอมูลสูงสุดอยูท่ี 11 Mbps ไดวางตลาดกอน
ผลิตภัณฑกลุมอื่น จึงเปนกลุมที่มาตรฐานไดรับการยอมรับและเปนที่รูจัก  มากที่สุดในชวงนี้ จากนั้นจึงตามดวย
กลุม a ที่ออกความถี่สูงสุดถึง 5 GHz และมีความเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps ใน ทั้งนี้ไมเกี่ยววา a จะเกากวา b และ c 
จะออกมาใหมในอนาคตตามตัวอักษร  แตจะขึ้นอยูกับวามาตรฐานของกลุมใดทําเสร็จกอนก็จะออกเปดตัวกอน 
โดยไมเรียงลําดับตามตัวอักษร(อรรถสิทธิ์ อิสราวุธ. 2545) 
          

ตารางที ่1  แสดงมาตรฐาน IEEE 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g 
 802.11 802.11a 802.11b 802.11g 
Standard Approved 
เริ่มประกาศใช 

July 1997 
กรกฎาคม 2540  

September 1999 
กันยายน 2542 

September 1999 
กันยายน 2542 

Draft stage.Completion 
Expected in 2002. 

Available Bandwidth 
แถบความถี่ที่สามารถใชได 

83.5MHz 300 MHz 83.5MHz 83.5 MHz 

Unlicensed Frequencies 
of Operation 
ชวงความถี่ที่สามารถใชได 

2.4-2.4835 GHz 
DSSS,FHSS 

5.15-5.35 GHz,OFDM 
5.725-5.825 GHz,OFDM 

2.4-2.4835 GHz 
DSSS 

2.4-2.4835 GHz 
DSSS, OFDM 

Number of Non-
Overlapping Channels 
จํานวนชองสัญญาณที่ไม
ทับซอนกัน 

3 Indoor/Outdoor 
 

4 Indoor (UNII1) 
4 Indoor/Outdoor (UNII2) 
4 Indoor/Outdoor (UNII3) 

3 Indoor/Outdoor 
 

3 Indoor/Outdoor 
 

Data Rate per Channel 
อัตราการสงขอมูลตอชอง 

1, 2 Mbps 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 
Mbps  

1, 2, 5.5, 11 Mbps 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 
Mbps  

Modulation type DQPSK  BPSK  (6, 9 Mbps)  DQPSK/CCK OFDM/CCK (6,9,12,18,24,36,48,54) 



ชนิดของการมอดดูเลชัน (2 Mbps DSSS) 
DBPSK  
(1 Mbps DSSS) 
4GFSK (2MbpsFHSS) 
2GFSK (1MbpsFHSS) 

QPSK  (12, 18 Mbps) 
16-QAM (24, 36 Mbps) 
64-QAM (48, 54 Mbps) 

 

(11, 5.5 Mbps) 
DQPSK (2 Mbps) 
DBPSK (1 Mbps) 
 

OFDM (6,9,12,18,24,36,48,54) 
DQPSK/CCK(22, 33, 11, 5.5 ) 
DQPSK (2 Mbps) 
DBPSK (1 Mbps) 

Compatibility 
ความเขากันได 

802.11 Wiiii-Fi5 Wi-Fi Wi-Fi at 11MbpsAnd below 

 
3.1 มาตรฐาน IEEE 802.11  
 มาตรฐาน IEEE 802.11 เหมือนกับมาตรฐาน IEEE 802.3 Ethernet ซึ่งใชกับเครือขาย LAN แบบใช
สาย และ IEEE 802.5 สําหรับเครือขาย Token Ring ตรงท่ี มาตรฐาน IEEE 802.11 จะมุงความสนใจไปที่ระดับ
ลางสุดสองระดับของ ISO model ( คือ physical layer และ data link layer ) ซึ่งจะทําให application, 
network OS, protocol, รวมทั้ง TCP/IP ใดๆก็ตามสามารถใชงานบน 802.11 compliant WLANs ไดงายๆเชน
เดียวกับใชงานบน Ethernet โดยทั่วๆไป 
  มาตรฐาน 802.11 นี้ใชการสงสัญญาณแบบคลื่นวิทยุที่ความถี ่2.4 GHz ซึ่งเปนความถี ่ISM (Industrial, 
Scientific and Medical) band สามารถสงขอมูลไดดวยอัตราความเร็ว คอนขางต่ํา คือ 1 และ 2 Mbps เทานั้น 
โดยใชเทคนิคการสงสัญญาณหลักอยู 2 รูปแบบ คือ DSSS (Direct Sequent Spread Spectrum) และ FHSS 
(Frequency Hopping Spread Spectrum) ซึ่งถูกคิดคนมาจากหนวยงานทหาร การสงสัญญาณทั้ง 2 รูปแบบจะ
ใชความกวางของชองสัญญาณ  (bandwidth) ที่มากกวา การสงสัญญาณแบบ narrow band แตทําใหสัญญาณมี
ความแรงมากกวาซึ่งงายตอการตรวจจับมากกวา แบบ narrow band 
หนวยงานทหารใชวิธีการเหลานี้ในการปดกั้นการใชงานจากอุปกรณอื่นๆที่จะมาทําใหระบบเกิดปญหา โดยการ
สงสัญญาณแบบ FHSS สัญญาณจะกระโดดจากความถี่หนึ่งไปยังอีกความถี่หนึ่งในอัตราที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่ง
จะรูกันเฉพาะตัวรับกับตัวสงเทานั้น สวนการสงสัญญาณแบบ DSSS จะมีการสง chipping code ไปกับสัญญาณ
แตละครั้งดวย ซึ่งจะมีเฉพาะตัวรับกับตัวสงเทานั้นที่จะรูลําดบัของ chip สําหรับการใชงานระบบเครือขายแบบไร
สายทุกวันนี้ DSSS มีคุณสมบัติที่โดดเดนและให throughput ที่มากกวา เมื่อเร็วๆนี้เองที่ไดมีการพัฒนาจนได
อัตราการสงขอมูล 11 Mbps ผานการสงแบบ DSSS และเปนมาตรฐานที่โดดเดนของ WLAN ผลิตภัณฑซึ่งรอง
รับมาตรฐาน 802.11b ( อัตราสงถายขอมูลสูง 11 Mbps ) นี้สามารถทํางานรวมกับผลิตภัณฑซึ่งทํางานกับมาตร
ฐาน DSSS แบบเกา 802.11 ( อัตราสงถายขอมูล 1 และ 2 Mbps ) ได แต ระบบ FHHS จะถูกใชกับอุปกรณที่มี
กําลังสงต่ํา, เปน application ที่ใชงานในยานต่ําๆ เชน โทรศัพทไรสายความถี ่2.4 GHz แตจะใชงานรวมกับผลิต
ภัณฑ DSSS ไมได  

       
3.2 มาตรฐาน IEEE 802.11b 
 มาตรฐาน IEEE 802.11b ซึ่งเปนมาตรฐานระบบเครือขายไรสายที่ไดรับการยอมรับมากท่ีสุดในโลก  
เพราะมีการเปดตัวกอนมาตรฐานอื่นและมีผลิตภัณฑออกวางจําหนายแลวมากและแพรหลายที่สุด  
 มาตรฐาน IEEE 802.11b นั้นลาสุดไดรับการตั้งชื่อใหมวา Wi-Fi โดยไดรับการรับรองมาตรฐานและ
กําหนดรายละเอียดโดยกลุม WECA หรือ wireless Ethernet Compatibility Alliance ที่ประกอบดวยสมาชิกจาก



ผูผลิตในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรชื่อดังอยาง  3com, Cisco Systems, Intersil, Agere Systems, Nokia และ 
Symbol Technologies ซึ่งปจจุบันก็ยังมีสมาชิกจากบริษัทตางๆ อีกกวา 110 บริษัทเขารวมอยูในมาตรฐานนี ้ 
 สําหรับรายละเอียดดานคุณสมบัต ิของ IEEE 802.11b จะสามารถรับ-สงขอมูลไดดวยความเร็วสูงสุดที ่
11 Mbps โดยใชความถี่คลื่นวิทยุที ่2.4 GHz ใชเทคนิคการสงสัญญาณแบบ DSSS โดยยานความถี่ท่ีใชเปน ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) band จากระดับความเร็วที่คอนขางต่ํา คือทําไดเพียง 11 Mbps เทานั้น 
เมื่อเทียบกับ ระบบ LAN แบบมีสาย ที่มาตรฐานปจจุบัน อยูที่ระดับ 100 Mbps และลาสุดมาตรฐานความเร็ว  1 
Gbps กําลังเปนที่ยอมรับและนิยมใชงานมากขึ้นเรื่อย  ๆ ก็จะเห็นวา IEEE 802.11b นั้นคอนขางชากวามาก  ไม
เพียงเทานั้น คลื่นความถี่วิทยุที่ 2.4 GHz ที่ IEEE 802.11b ใชอยูนั้นยังมีอุปกรณอื่นๆ รวมใชงานอยูดวยหลาย
ชนิด เชน เตาไมโครเวฟ หรือ  โทรศัพทมือถือ ซึ่งหากมีอุปกรณเหลานี้ทํางานอยูใกลๆ  กับเครือขาย  IEEE 
802.11b ก็จะทําใหความเร็วในการรับสงขอมูลชาลง  แตจุดเดนก็คือการใชความถี่คลื่นวิทยุที่คอนขางต่ํา เพียง 
2.4 GHz นั้นทําให IEEE 802.11b มีระยะทางในการติดตอระหวางอุปกรณคอนขางไกล ทําใหชุดเครือขายไร
สายแบบ IEEE 802.11b ไมจําเปนตองมีจุด รับสงสัญญาณ หรือที่เรียกกันวา Access Point หรือ นะ Hot Spot 
มากนัก ซึ่งชวยประหยัดคาใชจายไดดี 
 
ตารางที ่2 แสดงอัตราการสงขอมูลจําเพาะ ของ IEEE 802.11b 

Data Rate (Mbps) 
อัตราการสงขอมูล 

Code Length 
ความยาวของรหัส 

Modulation 
ชนิดของ 

การมอดดูเลต 

Symbol Rate 
(Mbps) 

อัตรา Symbol 

Bits/Symbol 
 

1 11 
(Barker sequence) 
ลําดับของบารเกอร 

BPSK 1 1 

2 11 
(Barker sequence) 
ลําดับของ บารเกอร 

QPSK 1 2 

5.5 8(CCK) QPSK 1.375 4 
11 8(CCK) QPSK 1.375 8 

 
3.3 มาตรฐาน IEEE 802.11a 
 มาตรฐาน IEEE 802.11a นั้นเกิดขึ้นหลังการวางตลาดของมาตรฐาน  IEEE 802.11b โดยผลิตภัณฑ 
IEEE 802.11a มีจุดเดนที่เหนือกวา IEEE 802.11b ตรงที่ความเร็วในการรับสงขอมูลนั้นจะเร็วกวา คือ ทําไดสูง
สุดถึง 54 Mbps และเร็วกวา IEEE 802.11b ในทุกระยะทาง (ความเร็วของเครือขายไรสายทุกมาตรฐานจะลดลง
เมื่อระยะทางมากขึ้น) โดยมีความถี่คลื่นวิทยุอยูที่ 5 GHz ซึ่งเปนยานความถี่วิทยุ ของ Unlicensed National 
Information Infrastructure (U-NII) band มีความกวางของความถี่ทั้งหมด 300 MHz โดยแบงเปน  3 ระดับ 
ระดับละ 100 MHz คือ ต่ํา, ปานกลาง และสูง ซึ่งแตละระดับมีระดับมีการสามารถใชงานและกําลังสงแตกตางกัน 



 - ยานความถี่ระดับต่ํา (low band)   ยานความถี่ที่ทํางานจาก 5.15 ถึง 5.25 GHz กําลังสงสูงสุด เทากับ 
50 mW  
  - ยานความถี่ระดับปานกลาง (middle band) ยานความถี่ที่ทํางานจาก 5.25 ถึง 5.35 GHz ดวยกําลังสง
สูงสุด เทากับ 250 mW 
  - ยานความถี่ระดับสูง (high band) ยานความถี่ที่ทํางานจาก 5.725 ถึง 5.825 GHz ดวยกําลังสงสูงสุด 
เทากับ 1000 mW 
 โดยกําลังสงที่สูงของเครื่องรับ-สงสัญญาณของระบบเครือขายไรสายและชวงความถี ่5.8 GHz จะทําให
สามารถสงสัญญาณติดตอกัน ระหวางอาคารหนึ่ง กับอีกอาคารหนึ่งได สวนการใชงานภายในอาคารจะใชงานใน
ยานความถี่ระดับปานกลางและต่ํา  ซึ่งในอเมริกาสามารถใชงานไดทั้ง  3 ยานความถี่ แตปญหาเรื่องของกฎหมาย
เกี่ยวกับคลื่นความถี่ระดับ 5 GHz ที่ในแถบยุโรปและประเทศญี่ปุนมีขอกําหนด  คอนขางเครงครัด คือ ในยุโรป
กําลังทําขอตกลงรวมกันระหวาง IEEE และ European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 
สวนในประเทศญี่ปุนอนุญาตใหใชไดเฉพาะ ยานความถี่ต่ําเทานั้น  

ดังนั้นการใชงานในยานความถี่ปานกลางและต่ํา  จึงมีความกวางของสัญญาณรวมกันเทากับ  200 MHz 
สามารถสงขอมูลไดดวยอัตราเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps ไดสําเร็จ โดยใชหลักการ สงสัญญาณความถี่ยอยโดยอัตรา
เร็วต่ําๆ พรอมๆกัน เมื่อนําทั้งหมดมารวมกัน ก็จะสามารถสรางชองสัญญาณที่มีอัตราเร็วสูงขึ้นได  ตามที่ไดรับ
อนุญาตใหใชชวงความถี่ดังกลาว สามารถแบงการใชงานได ถึง 8 ชองสัญญาณโดยไมทับซอนกัน แตละชอง
สัญญาณมีความกวาง  เทากับ 20 MHz ใชการมอดดู เลชั่นแบบ  OFDM (Orthogonal Frequency division 
Multiplex) ในการสงสัญญาณ ซึ่งเปนเทคนิคการสงสัญญาณแบบแยกสงเปนความถี่ยอย ๆ (Narrow-band 
subcarriers) และมีความเปนอิสระตอกัน แตละความถี่ยอยจะมีความกวางเทากับ 300 KHz จํานวน 52 ชอง
สัญญาณความถี่ยอย  สัญญาณความถี่ยอยจะทําการรับและสงขอมูลโดยสงไปแบบขนาน  ดานรับสัญญาณจะได
รับขอมูลทั้งหมดพรอมกัน ซึ่งนั้นก็หมายความวาขอมูลที่สงจะมีขนาดใหญ และตองการความตอเนื่องในการสง
สัญญาณ  เพราะฉะนั้ น เพื่ อปองกัน  การสูญหายของขอมูล (data loss feature ) จึงเพิ่ม   Forward Error 
Correction (FEC) เขาไปใน 802.11a ดวย ซึ่งจะมีเฉพาะใน 802.11a เทานั้น (ไมพบใน 802.11b) 
 
อัตราการสงขอมูลและระยะทางในการสงขอมูล 
 มาตรฐาน 802.11a รองรับอัตราความเร็วของการสงขอมูล  เทากับ 6, 9,12, 18, 24, 36, 48 และ 54 
Mbps อัตราความเร็วจะลดลงเองอยางอัตโนมัติขึ้นอยูกับระยะทางระหวาง Access point กับ เครื่องคอมพิวเตอร
ลูกขาย โดยที่ความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps นั้นใชการมอดูเลชั่นสัญญาณความถี่ยอย แบบ 64-level Quadrature 
Amplitude Modulation (64 QAM)  
 คลายกันกับ 802.11b ที่ เครื่องลูกขายมาตรฐาน 802.11a  จะมีอัตราเร็วลดลงเหมือนระยะทางจาก 
Access Point มากขึ้น แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแลว 802.11a ยังมีความเร็วที่เหนือกวาในทุกระยะทาง 



 
ภาพที ่6 แสดงการเปรียบเทียบอัตราเร็วกับระยะทางระหวาง มาตรฐาน 802.11a และ802.11b 

 
ตารางที ่3  แสดงอัตราการสงขอมูลจําเพาะของ IEEE 802.11a 

Data 
Rate(Mbps) 

อัตราการสงขอมูล 

Code Rate (R) 
อัตราการสงรหัส 

Modulation 
ชนิดของการมอดดู

เลชั่น 

Code bits per 
subcarrier (NBPSC) 
จํานวนบิตรหัสของ

ตอ 
subcarrier 

Code bits per 
OFDM symbol 

(NCBPS) 
จํานวนบิตของรหัส

ตอ  
OFDM Symbol 

Data bits per 
OFDM symbol 

(NDBPS) 
จํานวนบิตของขอ

มูลตอ  
OFDM symbol 

6 ½ BPSK 1 48 24 
9 ¾ BPSK 1 48 36 
12 ½ QPSK 2 96 48 
18 ¾ QPSK 2 96 72 
24 ½ 16-QAM 4 192 96 
36 ¾ 16-QAM 4 192 144 
48 2/3 16-QAM 6 288 192 
54 ¾ 16-QAM 6 288 216 

 
3.4 มาตรฐาน IEEE 802.11g  
 เปนมาตรฐานที่กําลังอยูระหวางการพัฒนาและคาดวาจะสามารถวางตลาดไดในชวงปลายป  2002 จุด
เดนของ IEEE 802.11g ก็คือการใชคลื่นความถี่วิทยุ 2.4 GHz ซึ่งเปนคลื่นสาธารณะที่ไดรับอนุญาตใหใชงานได
โดยไมผิดกฎหมาย เหมือนมาตรฐาน IEEE802.11b แตใชเทคโนโลยีแบบ OFDM ในการสงสัญญาณ ทําใหมี
ความเร็วสูงสุดมากกวา 20 Mbps เหมือนมาตรฐาน IEEE 802.11a จุดเดนที่สําคัญของ 802.1 g ก็คือสามารถใช
งานรวมกับ 802.11b ที่มีอยูแลวได  
 



โครงสรางการทํางานของระบบเครือขายไรสาย 
 ในระบบเครือขายไรสาย IEEE 802.11 นั้นจะแบงระดับชั้นของเทคโนโลยีออกเปน 4 ระดับ นั่นคือ 
PHY (Physical Layer หรือ ชั้นกายภาพ) MAC (Media Access Controller หรือตัวควบคุมการเขาถึงสื่อ) OS 
(ระบบปฏิบัติการ) และ Application (แอพพลิเคชั่น) โดย PHY หรือขั้นกายภาพนั้นก็คือสวนของฮารดแวรที่แบง
มาตรฐานออกเปน a, b และ g โดยหากเลือกตางชนิดกันก็ไมสามารถสื่อสารกันไดรูเรื่องเพราะเปนความถี่ที่ตาง
กันจะติดตอรับสงขอมูลกันไมได โดยปจจุบันในสวนของ PHY นี้มีอยูทั้งสิ้น 4 มาตรฐาน คือ a, b, g และ IR 
(อินฟราเรด)  

สวนตอมาคือ MAC นั้น เปนสวนของการทํางานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของเครือขาย การจัด
การโครงสรางหรือรูปแบบของขอมูล การแปลงขอมูล ซ่ึงมาตรฐาน IEEE 802.11 นั้นใชมาตรฐาน MAC เดียวกัน
ทั้งหมด คือ ไดกําหนดทางเลือกของการเขารหัสไวกอนทําการสงขอมูล โดยใชอัลกอริธึมการเขารหัสแบบ 40 บิต
ซึ่งรูจักกันในชื่อ RC4 นอกจากนั้นผูผลิตบางรายก็ยังเสนอใหมีการตรวจสอบกอนใชงานโครงขายดวยวิธีการที่
เรียกวา Wired Equivalent Privacy (WEP) shared-key อันเดียวกันจะใชในการตรวจสอบกอนที่จะทําการเขา
รหัสหรือถอดรหัสขอมูล ซึ่งจะมีเพียงผูใชงานที่ถูกตองเทานั้นจึงจะมี shared-key ที่ถูกตองในการถอดรหัสขอ
มูลออกมาได เนื่องดวยเทคโนโลยีไรสายถูกคิดคนขึ้นมาจากหนวยงานทางทหาร  ฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยจึง
เปนหัวใจสําคัญอยางยิ่ง นอกจากเรื่องความนาเชื่อถือกับเรื่องความปลอดภัยแลว มาตรฐาน 802.11 ในสวน MAC 
นี้ ยังมีโหมดสนับสนุนการจัดการพลังงานอีก 2 รูปแบบ คือ Continuous Aware Mode และ Power Saving 
Polling Mode โดยโหมดแรกสัญญาณวิทยุจะสงอยูตลอดและทําใหสูญเสียพลังงาน  ในขณะที่โหมดตอมา
สัญญาณวิทยุจะอยูในภาวะนอนหลับหรือ sleep เพื่อที่จะถนอมพลังงาน  

สวนของ OS และ Application นั้นก็คือระบบปฏิบัติการภายในเครื่องและแอพพลิเคชั่นควบคุมการสื่อ
สาร ซึ่งตรงนี้ก็ใชงานเหมือนอยางที่ใชงานกันอยูกับเครือขายแบบมีสายในปจจุบัน 
(อรรถสิทธิ์ อิสราวุธ. 2545) 
 



บทที ่4 
Wireless LANs Technology 

 
โดยทั่วไปแลวระบบเครือขายไรสายจะใชเทคโนโลยีในการสงสัญญาณอยู 2 ประเภท คือ ประเภทที่ใช

สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ Narrow band และ Spread spectrum และประเภทที่ใช
สัญญาณอินฟราเรด ในการติดตอรับ - สง ขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
 
4.1 Narrow band Technology  

ระบบวิทยุแบบความถี่แคบ เปนการรับ – สง สัญญาณคลื่นวิทยุบนความถี่เฉพาะ โดยคลื่นความถี่ดัง
กลาว เปนที่รูจักในชื่อของแถบความถี่ ISM (Industrial Scientific / Medical) ที่มีความถี่แบงเปน 3 ชวง ไดแก 
902 MHz ถึง 928 MHz, 2.14 MHz ถึง 2.484 และ 5.725 MHz ถึง 5.850 MHz  

สัญญาณจะมีกําลังต่ํา (โดยทั่วไปประมาณ  1 มิลลิวัตต) และใชในการรับ-สง ขอมูลระหวางตนทางกับ 
ปลายทางเพียง 1 คูเทานั้น และไมสามารถสงสัญญาณขามโหนดไปมาได การสงขอมูลแบบนี ้เปรียบไดกับคูสาย
โทรศัพทที่สามารถคุยไดเฉพาะตนทางกับปลายทางแต ไมสามารถคุยพรอมกันได หลายๆ คน 

ขอจํากัดของการใชสัญญาณแบบนี้  คือจะตองของอนุญาตจาก FCC (Federal Communication 
Committee) ซึ่งเปนหนวยงานที่กําหนดความถี่ในการใชสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ Narrow band นี้ 

 
4.2 Spread spectrum technology 
 ระบบเครือขายไรสายสวนใหญนิยมใชเทคนิค Spread spectrum technology ซ่ึงใชความถ่ีท่ีกวางกวา 
Narrow band Technology ซึ่ง Spread Spectrum ก็คือ วิธีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณขอมูลเพื่อใหครอบคลุม
พื้นที่ความถี่วิทยุมากเกินความจําเปน แรกทีเดียวเทคนิคนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชในกิจการทางทหารซึ่ง
ตองการความเชื่อถือไดไนระดับสูงมากในระหวางการรบ ขาศึกอาจใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดักฟงสัญญาณเพื่อ
ขโมยความลับหรือรบกวนการทํางาน แตในระบบนี้การสงสํญาณถูกสงออกไปหลายความถี่พรอมกันจึงทําให
การดักฟงเปนไปไดยากขึ้น รวมทั้งการรบกวนการสื่อสารก็ยากมากขึ้นดวยเพราะจะตองคนหาคลื่นความถี่ทั้ง
หมดใหได โดยการสงสัญญาณจะใชแถบความถี ่ISM ที่ชวงความถี ่ระหวาง 902-928 MHz และ 2.4-2.484 GHz 
เทคนิค Spread Spectrum สามารถแบงได เปน 2 แบบ คือ Direct Sequence และ Frequency – Hopping 

 
4.3 Direct Sequence Spread Spectrum  (DSSS)  
 Direct Sequence Spread Spectrum เปนเทคนิคที่ยังใชคลื่นพาหะที่ตองระบุความถี่ที่ใช สามารถสง
ขอมูลไดมากกวา แบบ narrow band ขอมูลจะถูกกระจายใหชวงความถี่กวางขึ้น (RF bandwidth) ในรูปแบบ
ของรหัสเฉพาะ รูปแบบของรหัสเฉพาะท่ีเปนที่รูจักกันดีคือ Pseudo-noise Sequence หรือ PN sequence 
 รูปแบบนี้จะใชการเขารหัสในวิธีพิเศษ โดยการแปลงเลขฐานสองแตละบิทในขอมูลดั้งเดิมท่ีจะสงไปให
อยูในรูปแบบเลขฐานสองที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้น ตัวอยางเชน  ขอมูลเลขฐานสอง 1 อาจจะถูกแปลงเปน 
0010010101 และขอมูล 0 จะถูกแปลงเปน Inverse ของ 1 คือ 1101101010 แลวขอมูลที่แปลงแลวเหลานี้จะถูก



สงไปพรอมๆกัน ในลักษณะขนาน ซึ่งหากผูรับสามารถจดจํารูปแบบการแปลงขอมูลไดก็จะถูกสงไป โดยที่
สัญญาณรบกวนไมสามารถทําใหขอมูลเสียหายไปได หรือหากรูปแบบที่สงไปเกิดผิดพลาดไปไมวาจะดวยสาเหตุ
ใดก็ตาม ทางฝายรับก็สามารถที่จะใชเทคนิคในทางสถิติเพ่ือกูขอมูลที่ผิดพลาดไปใหกลับคืนมาได  วิธีนี้จะใชใน
มาตรฐาน IEEE802.11  และIEEE 802.11b ผูผลิตระบบเครือขายไรสายสวนใหญจะเลือกใชวิธีการนี้เพราะวา
เปนวิธีที่เหมาะมากกวาวิธีอื่นในสภาพแวดลอมที่มีการแทรกสอดรบกวนจากคลื่นวิทยุอื่น  ๆอยางรุนแรง นอกจาก
นี้ยังเปดโอกาสใหผูใชตัดสินใจไดวาจะทําการจัดสรรแถบความถี่ในการสงขอมูลอยางไรบาง  เชน อาจจัดแบง
แถบความถี่เปนชวงยอยหลายชวงเพื่อใชสงขาวสารหลายชิ้นไปพรอมกัน  
  
4.4 Frequency – Hopping Spread Spectrum (FHSS) 

การสงสัญญาณรูปแบบนี้จะใชความถี่แคบพาหะเพียงความถี่เดียว(narrow band) และจะเปลี่ยนแปลง
ความถี่(กระโดด)ไปมาอยางตอเนื่อง ในลักษณะหรือรูปแบบที่เปนที่เขาใจตรงกันระหวางเครื่องสงกับเครื่องรับ 
สามารถทํางานประสานกันไดแลว   

วิธีการสงแบบนี้ปองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความถี่ขางเคียงไดเปนอยางด ีเพราะวาความถ่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โดยการสงและรับแตละครั้งที่สวนหัวของ packet ขอมูลจะบอก รับก็สามารถที่จะปรับ
เปลี่ยนไปไดตลอดเวลาอันจะทําใหเกิดความปลอดภัยของขอมูลสูงมากขึ้น  ผูผลิตระบบเครือขายเฉพาะที่ไรสาย
แบบ Frequency Hopping ใหความเห็นวาการสงขอมูลวิธีนี้สามารถสงขอมูลไปพรอมๆกันหลายชองสัญญาณ
ไดดวยการกําหนดใหมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงหลายๆ รูปแบบทํางานไปพรอมกัน ซึ่งจะทําสามารถใช
ประโยชนแถบความถี่ไดดีกวาและทําใหเครือขายมีประสิทธิภาพสูงกวา 
 ในการตัดสินใจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งนั้น การนําไปใชงานจะเปนตัวกําหนดวา ถาคํานึงถึงปญหาทาง
ดานประสิทธิภาพและคลื่นรบกวนก็ควรใชวิธี DSSS ถาตองการใชอะแดปเตอรไรสายขนาดเล็กและราคาไมแพง
สําหรับเครื่องโนตบุค หรือ เครื่อง PDA ก็ควรเลือกแบบ FHSS  
 
4.5 Orthogonal frequency division multiplex (OFDM) 
  เทคนิคนี้ถูกนํามาใชในเพื่อเพิ่มความเร็วในการสงขอมูลในมาตรฐาน ใหมๆ ของระบบเครือขายไรสาย 
คือ IEEE 802.11a และ 802.11g การสงสัญญาณคลื่นวิทยุแบบนี ้ เปนการมัลติเพล็กสัญญาณ โดยชองสัญญาณ
ความถ่ีจะถูกแบงออกเปนความถี่พาหะยอย (subcarrier) หลายๆความถี ่   โดยแตละความถี่พาหะยอยจะตั้งฉาก
ซึ่งกันและกัน ทําใหมันเปนอิสระตอกัน ความถี่ที่คลื่นพาหะที่ตั้งฉากกันนั้นทําใหไมมีปญหาการซอนทับกันของ
สัญญาณที่อยูติดกัน  

OFDM เปนเทคนิคการมัลติเพล็กโดยการแบงความถี ่เมื่อชองความถี่ถูกแบงออกเปนขนาดเล็กๆ N ชอง
แตละชองมีขนาดเทากับขนาดของสัญลักษณ (bit rate) ดิจิตอล ทางดานสงจะมีสัญญาณดิจิตอล ความเร็วสูงที่ถูก
แบงออกเปนกลุมขอมูลยอยๆ ที่มีความถี่ต่ํากวา จะถูกมอดูเลตกับสัญญาณพาหะยอย 1 สัญญาณ และนําสัญญาณ
ทั้งหมดสงขนานกันออกไป รูปแบบในการมอดูเลตสัญญาณพาหะยอยที่นิยมท่ัวไปไดแก QAM, 16 QAM หรือ 
64 QAM เปนตน ในOFDM กลุมของขอมูลจะถูกแปลงใหอยูในรูปขนานกัน โดยการมอดูเลตกับสัญญาณพาหะ
ยอย ดังนั้น จะกลายมาเปนสัญญาณบนแกนความถี ่ ซึ่งการแปลงสัญญาณกลับใหอยูบนแกนเวลาอีกครั้งโดยการ



แปลงกลับฟาสทฟูเรียร (IFFT) จากนั้นจะสัญลักษณบนแกนเวลาจะถูกมัลติเพล็กเขาดวยกันใหเปนอนุกรมของ
สัญญาณ แลวจึงสงสัญญาณออกไปทางเสาอากาศ  

หลังจากการมอดูเลตแบบ OFDM จะมีการสอดแทรกชวงแถบปองกันแคบๆ เพื่อลดสัญญาณรบกวน
ระหวางสัญลักษณ (Inter symbol Interference: ISI) ที่เกิดจากสัญญาณหลายเสนทาง (multi-path) เราเรียกแถบ
ปองกันแคบๆนี้วา การเสริมไซคริก (cyclic prefix) สวนในเครื่องรับจะดําเนินกระบวนการตรงขามกับเครื่องสง 
ในเครื่องรับจะใชการแปลงฟาสทฟูเรียรแปลงสัญญาณที่อยูบนแกนเวลาไปเปนแถบความถี่สมมูลย 
 ขอดีของ OFDM คือสามารถใชงานแถบความถี่ในระบบที่เคยใชสัญญาณพาหะเดี่ยวไดอยางเต็มประ
สิทธิภาพ (spectral efficiency), สามารถปองกันผลกระทบจากการเคลื่อนที่ของสัญญาณหลายเสนทาง 
(immunity to muti-path) และมีความไวต่ําตอการเลื่อนหายไปของความถี่ที่เลือก (less sensitivity to frequency 
selective fading) (ปราโมทย อนันตวราพงษ : 2545) 
 
4.6 Infrared Technology 
 ลําแสงอินฟราเรด (Infrared : IR) เปนสวนหนึ่งของสเปกตรัมแมเหล็กไฟฟาอยูในยานความถี่ของแสง
ที่อยูต่ํากวาแสงสีแดงที่ตาของคนเราจะไมสามารถมองเห็นลําแสงที่มีความถี่ระดับนี ้เปนลําแสงอีกชนิดหนึ่งที่ถูก
นํามาใชเพื่อการสื่อสารท่ีใชในระยะใกล  ตัวอยางของการใชลําแสงอินฟราเรดที่พบไดในชีวิตประจําวันไดแก 
อุปกรณควบคุมระยะไกลแบบไรสาย (wireless remote control) ที่ใชควบคุมเครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดีโอ 
เครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟาตางๆ ในระบบคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณบางชนิดไดใชลําแสง
อินฟราเรดเพื่อการติดตอสื่อสารระหวางกันแบบจุด  ตอ จุด เชนคอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องคอมพิวเตอรมือถือ 
(Hand held) หรือเครื่องขนาดฝามือ  (palmtop) จะมีพอรดอินฟราเรดเพื่อรับสงขอมูลออกไปยังเครื่องพิมพซึ่ง
เครื่องพิมพแบบเลเซอรสําหรับสํานักงานบางรุนจะรับขอมูลผานทางพอรดอินฟราเรด   

คุณสมบัติเดนของคลื่นอินฟราเรดและคลื่นสั้น คือเดินทางเปนแนวตรง ราคาถูก และงายตอการผลิตใช
งาน แตคลื่นประเภทนี้ไมสามารถเดินทางผานวัตถุหรือสิ่งกีดขวางได ซึ่งเปนขอดีคือสามารถนําอุปกรณที่ใชคลื่น
อินฟราเรดมาใชในหองทํางานที่อยูติดกันไดแมวาอุปกรณทั้งสองชิ้นนั้นจะใชความถี่เดียวกัน ยิ่งกวานั้นอุปกรณท่ี
ใชคลื่นอินฟราเรดยังปลอดภัยตอการถูกลักลอบดักสัญญาณดวย คุณสมบัติเหลานี้ทําใหคลื่นอินฟราเรดสามารถ
นํามาใชในการสื่อสารในระบบเครือขายเฉพาะบริเวณไดเปนอยางด ี
 
หลักการทํางานของอินฟราเรดม ีดังนี้ 

1. จัดตําแหนง : ในการพิมพไฟลจากโนตบุค ใหวางอุปกรณนั้น 3 ฟุตจากเครื่องพิมพที่เหมาะสมกับ 
IR ชี้ที่พอรต IR (หรือท่ีเรียกวาโฟโตไดโอด) ตรงไปยังโฟโตไดโอดของเครื่องพิมพ 

2. สง  : พัลสของแสงอินฟราเรดจะถูกสงไปกลับระหวางอุปกรณสองตัวเพื่อขนถายแพ็กเกตของขอ
มูลที่ประกอบกันเปนแพ็กเกตจะถูกสื่อสารดวยพัลสเปด/ปดของแสงอินฟราเรดโดยพัลสจะถูกอาน
ในรปของรหัสไบนารี่ 

3. รับ : โฟโตไดโอดจะรับแพ็กเกต ซึ่งจะถูกแปรกลับไปเปนขอมูลอีกครั้ง เครื่องพิมพหรือพีซีในดาน
รับจะประมวลผลขอมูลที่ไดมาจากการเชื่อมตอเครือขายทีใ่ชสายเคเบิล 



4. การขัดขวาง : ถามีวัตถุมาขัดขวางลําของพัลสของอินฟราเรดขณะ ที่ขอมูลกําลังถูกสงสัญญาณจะ
ถูกบล็อก อยางไรก็ตามอุปกรณดานสงจะรับรูขอผิดพลาดและทําการสงขอมูลที่ขาดหายไปใหม 

 
 

    ตารางที ่5  เปรียบเทียบคุณสมบัติของคลื่นความถี่วิทยุและแสงอินฟราเรด 
 Spread Spectrum Infrared 

Frequency 
ความถี ่

902 MHz to 928 MHz 
2.4 GHz to 2.4385 GHz 
5.725 GHz to 5.825 GHz 

3 x 1014 Hz 

Maximum coverage 
ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญ  

105 to 800 feet, or up 
50,000 square feet 

30 to 80 feet 

Line of sight required 
ความตองการเสนทาง 

No  Yes 

Transmit power 
กําลังสง 

Less than 1 w N/A 

License required 
ลิขสิทธิ ์

No  No 

Interbuilding use 
การใชภายในอาคาร 

Possible with antenna Possible 

Rated speed (% of 10 Mbps wire) 
อัตราเร็ว 

20% to 50%  50% to100% 

 
 



บทที ่5 
ความปลอดภัยระบบเครือขาย (Wireless LANs Security) 

 
 การเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย เราตอพิจารณาถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งถึงวาเปนเรื่องท่ี
สําคัญมากยิ่งกวาในกรณีของเครือขายคอมพิวเตอรที่ใชสายตอทั่วไป เนื่องจากการเปดกวางของเครือขายซึ่งผูใดก็ตาม
ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอุปกรณ NIC ตางก็มีโอกาสเชื่อมตอเขาสูระบบบเครือขายคอมพิวเตอรไดเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนเครือขายที่ตั้งใจเปดใหบริการกับสาธารณะไปจนถึงเครือขายเฉพาะองคกร เครือขาย LAN ทั่วไปที่ใชสาย
สัญญาณในการเชื่อมตอจะมีความปลอดภัยมากกวาเนื่องจากผูดูแลระบบสามารถควบคุมพอรตเชื่อมตอไดตามความ
ตองการ ดังนั้นจึงมีการวางขอกําหนดตางๆ  ขึ้นสําหรับเครือขายไรสาย โดยมีจุดประสงคเพื่อปองกันการลักลอบจาร
กรรมขอมูลภายในเครือขายสวนบุคคล แนวทางในการรักษาความปลอดภัยที่สามารถเลือกใชไดมีอยูหลายประการ
ดวยกัน  

ใชขีดความสามารถของมาตรฐาน IEEE 802.11 โดยจํากัดการติดตอเขาสูระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหกับ
เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่อง ทั้งนี้พิจารณาจากเลขหมาย SSID (Service Set Identifier) รวมกับแอดเดรส MAC 
(Media Access Control) นอกจากนั้นยังสามารถใชคุณสมบัต ิWEP (Wired Equivalent Privacy) รายละเอียดโดย
คราวๆ ของการรักษาความปลอดภัยในลักษณะนี้ก็คือการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัยใหกับอุปกรณ 
AP(Access Point) แตละชุดโดยอางอิงแอดเดรส MAC ซึ่งเปนหมายเลขเฉพาะที่ถูกกําหนดตายตัวใหกับอุปกรณสื่อ
สารตางๆ บนเครือขาย LAN โดยผูผลิตอุปกรณ 

วิธีการ คือ 

1. ตองทําการ Authentication process ในการติดตอกันบน WLAN โดยสรางแบบแผนการรับ
รองยืนยันบนพื้นฐานของ EAP ( Extensible Authentication Protocol ) ใหการรับรองยืนยันซึ่งกันและกัน 
ระหวางการด client และ server RADIUS ( Remote Authentication Dial-in user Service )  

2. การออกนโยบายการรับรองยืนยัน โดยปองกันการแทรก packet ที่เขาไปในระบบเครือขาย 
LAN ขององคกร โดยใชมาตรฐาน IEEE802.11 WEP ปองกันการแทรก packet ไปใน 
traffic ใน Network ขององคกร จุดไหนที ่ ม ี traffic ควรจะมีตัวดักตรวจสอบเชน IDS ( 
Intrusion Detection Sytem ) ไวตรวจจับความไมชอบมาพากล ของ packet อีกทางดวย ซึ่ง
สวนนี้ควรจะม ีทั้ง NIDS และ HIDS NetworkIDS และ HostIDS ตามลําดับ 

3. การ Encryption ในการสงขอมูล ควรมีการเขารหัสไว ไมควรสงผานขอมูลผาน 
wireless เปนชนิด plaintext เนื่องจากอาจโดนดักจับขอมูล โดยการใช sniffer ได ไมวาจะเปน
เครือขายไรสายหรือไมไรสายก็ตาม 



บทที ่6 
Wireless LANs Adapter and Applications 

(เครื่องมือและอุปกรณของเครือขายไรสาย) 
 
6.1 อุปกรณที่ใชติดตอเครือขายไรสายไดแก 

มีอุปกรณหลักๆ อยู 3 ชนิดเปนพื้นฐาน  
6.1.1 LAN Adapters 
เปน adapter แบบไรสายซึ่งทําหนาที่พื้นฐานคลายๆแบบใชสายซึ่งมีอินเตอรเฟสแบบ PCMCIA(Personal 

Computer Memory Card International Association), PCI Peripheral Component Interconnect Cards), ISA 
(Industry Standard Architecture Cards ), Cardbus และ USB มีหนาที่ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงโครงขายได 
ในเครือขาย LAN แบบใชสาย, adapter เปนตัวอินเตอรเฟสระหวาง OS ของระบบเครือขายและสายสัญญาณ สวนใน
เครือขาย WLAN จะทําหนาที่เปนอินเตอรเฟสระหวาง OS ของระบบเครือขายกับเสาอากาศ เพื่อจะสรางการเชื่อมตอ
ไปยังโครงขายอื่นตอไป  
 

6.1.2 Wireless access point 
เปนอุปกรณที่ทําหนาที่คลายกับ ฮับ ของระบบ LAN แบบใชสาย มันจะรับ, เปน buffers และสงขอมูล

ระหวาง WLAN และโครงขายแบบใชสาย สนับสนุนการใชงานของอุปกรณไรสายแบบเปนกลุม ตัว Access Point 
จะเชื่อมตอกับ backbone ของโครงขายใชสายผานมาตรฐานเคเบิ้ลแบบ Ethernet และสื่อสารกับอุปกรณไรสายโดย
ผานเสาอากาศ ปกติตัว Access Point จะติดตั้งอยูที่กําแพงหรือบนเพดาน เหมือนๆกับ cells ในเครือขายโทรศัพทไร
สายแบบ cellular เมื่อม ีAccess Point หลายๆตัวก็จะสามารถใชงานแบบ hand-off หรือ roaming ได ( การเคลื่อนที่
จากการรับสงสัญญาณกับ Access Point ตัวหนึ่ง ไปยัง Access Point อีกตัวหนึ่ง )  

ภาพที ่7 แสดงรัศมีการเชื่อมตอกับ Access Point 



 
รัศมีของการเชื่อมตอกับ Access Point เราเรียกเปน microcell มีระยะอยูที่ 20 เมตรถึง 500 เมตร และ 

Access Point หนึ่งตัวสนับสนุนผูใชงานได 15 ถึง 250 คน (ขึ้นอยูกับเทคโนโลยี, การ config, และการใช ) มันมี
ความสามารถในการขยายระบบไดโดยงาย ซึ่งทําไดโดยการเพิ่ม Access Point เขาไปซึ่งจะทําใหลดความคับคั่งของ
การใชงานโครงขายและเพิ่มรัศมีครอบคลุมการใชงานมากขึ้น  ตัว Access Point สามารถสะกดรอยติดตามผูใชงาน
ผานขอบเขตของมันได นอกจากนั้นก็ยังยอมรับหรือปฏิเสธการใชงานของผูใชงานผานตัวมันได  

 
6.1.3 Outdoor Wireless bridge 
ใชสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขาย กับอาคารอื่นๆ เนื่องจากคาใชจายในการลากสายไฟเบอรออพติค ระหวาง 

อาคารมีราคาสูง โดยเฉพาะถามีสิ่งกอสรางขวางกั้นอยูดวย เชน ทางดวนหรือ แมน้ําลํา-คลอง WLAN bridge จึงเปน
ทางเลือกที่นาสนใจ มันใหอัตรารับสงขอมูลสูงและมีรัศมีการรับสงหลายไมลแตตองอยูในลักษณะระดับสายตา line-
of-sight  
 
6.2 การเลือกซื้ออุปกรณเครือขายไรสาย 

การเลือกอุปกรณเครือขายไรสายนั้น ควรพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑจากบริษัทขนาดใหญที่มีมาตรฐานและ
ควรมีชื่อเสียงในดานนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากปจจุบันมาตรฐานสากลของระบบเครือขายไรสายกําลังอยูในระหวางการ
ดําเนินการเสียเปนสวนใหญ ซึ่งตอนนี้มีมาตรฐานใหเลือกเพียง 2 ชนิด คือ IEEE 802.1b ที่เปดตัวกอนและวาง
จําหนายทั่วไปแลวในปจจุบัน และเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก อีกทั้งยังมีระยะทางในการสงคอนขางไกลเพราะใชคลื่น
ความถี่วิทยุไมคอนสูงมาก แตมีจุดออนอยูตรงที่ถูกรบกวนไดงาย เพราะคลื่นความถี่ในยานท่ีใช มีอุปกรณอ่ืนๆ รวมใช
งานอยูดวยมากมาย ซึ่งจะมาคอยรบกวนการรับสงขอมูลของระบบไดมาก อีกทั้งยังมีความเร็วคอนขางต่ําเพียง  11 
Mbps เทานั้น  

มาตรฐานที่เปนทางเลือกที่ดีกวา เชน IEEE 802.11a ที่มีจุดเดนที่ใชความถี่ที ่5 GHz ซึ่งไมมีอุปกรณรบกวน
ในยานความถี่นี ้ นอกจากนั้นยังมีความเร็วสูงกวา คือ 54 Mbps ในระยะทางที่เทาๆกัน อีกดวย แตปญหาใหญของ 
IEEE 802.11a ก็คือ เรื่องการถูกหามใชงานในยุโรปเนื่องจากคล่ืนความถี่ไปอยูในชวงที่กฎหมาย ในยุโรปกําหนดไว 



เปนคลื่นความถี่เฉพาะ ทําใหหากผูใชเลือกใชเครือขายมาตรฐานนี้จะไมสามารถนําอุปกรณไปใชงานในยุโรปได รวม
ทั้งในเอเชียบางประเทศ เชน ญี่ปุน ดวย  

ทางเลือกใหมที่นาจะเปนอนาคตที่ดีของเครือขายไรสายก็คือ IEEE 802.11g ที่รวมเอาขอด ีของมาตรฐานท้ัง 
2 ไวดวยกันคือ ใชความถี่ที ่ 2.4 GHz และมีความเร็ว 54 Mbps ซึ่งรอการเปดตัวอยูในขณะนี ้ อีกทั้งตอนนี้ยังมี
อุปกรณแบบ Dual Band กันแลว ซึ่งเปนอุปกรณที่ทํางานไดทั้ง ความถี่ที ่ 2.4 GHz และ ความถี่ที ่ 5 GHz เพื่อแก
ปญหาความเขากันไมไดของอุปกรณ a และ b ที่มีวางตลาดแลวในปจจุบัน  

 ผูซื้อจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยเลือกเนนไปที่จุดเดนของแตละรุนเปนหลัก โดยหากตองการ
ความเร็วในการรับสงขอมูลที่สูง และไมตองกังวลเรื่องระยะทางในการติอตอระหวางแมขายและลูกขายมากนัก และ
ไมตองเนนการใชงานในตางประเทศหรือในยุโรป 802.11a จะเปนแบบที่เหมาะสม 
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แนวโนมของระบบเครือขายไรสาย 
 

ในชวง 10 ปที่ผานมาเทคโนโลยีระบบเครือขายมีการพัฒนาที่รวดเร็ว  และมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไป
อยางเรื่อยๆ ไมหยุดยั้ง ในอนาคตอันใกลนี้อาจจะไดเห็นระบบเครือขายไรสายที่ทํางานไดรวดเร็วขึ้นเนื่องจากการ
พัฒนาในเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณคลื่นวิทยุ และการพัฒนาเทคโนโลยีฮารแวรในระดับพื้นฐานก็ยังมีสวนชวย
กระตุนใหระบบเครือขายไรสายพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว อยางเชนคลื่นความถี่วิทยุที่สรางจากสาร Galliumarsenide 
และ ชิป DSP เปนตน 

และปจจุบันนี้ตลาดของ WLAN ไดถูกมุงความสนใจไปที่ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากการทํางานในโรงงาน
ซึ่งมีความจําเปนที่พนักงานจะตองเคลื่อนยายการทํางานในโรงงานไปๆมาๆ  นอกจากนั้นยังรวมถึงธุรกิจการคาปลีก
และโกดังหรือคลังสินคา ซึ่งพนักงานตองมีอุปกรณขนาดมือถือสําหรับใชเก็บขอมูลและบริหารบัญชีรายการสินคาคง
คลัง อยางไรก็ตามแนวโนมนาจะเปลี่ยนไปในเร็วๆนี้เนื่องจาก  

• เปนมาตรฐานท่ีไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง - ตั้งแตป 1999 ซึ่ง 802.11b ไดประกาศใชงานมาก็ได
รับการตอบรับจากผูผลิตในตลาดไรสายอยางมาก  

• การทํางานรวมกัน - เพื่อความแนใจของการทํางานรวมกันระหวางผูผลิตตางแบรนดกัน ควรสังเกตุที่เครื่อง
หมาย Wi-Fi ( Wireless Fidelity ) ซึ่งออกโดย WECA ( Wireless Ethernet Compatibility Alliance) เปน
องคกรที่ออกใบรับรองผลิตภัณฑซึ่งไดมาตรฐาน 802.11b จากการทดสอบ www.wirelessethernet.org  

• คาใชจาย - adapter card ที่ใชงานกับโครงขายแบบไรสายมีราคาตกลงมากเฉลี่ยแลว 200% ในชวง 12 
เดือนที่ผานมา  

• ประสิทธิภาพ - อัตราสงถายขอมูลอยูที ่11 Mbps ซึ่งเปนความเร็วที่เทียบเทากับ Ethernet ทั่วๆไป  
• OS ที่สนับสนุน - Microsoft Windows 95 และ Windows 98 ซึ่งสนับสนุนกับสภาพแวดลอมแบบไรสาย

ไดดีกวาเวอรชั่นที่แลวมา สวน Windows 2000 ก็สนับสุนดวย  
• เศรษฐกิจในยุค Internet - ดวยความเจริญเติบโตของ Internet และการทําธุรกรรมผาน e-Business ทําให

การทํางานไมควรจะถูกจํากัดใหอยูกับที่อีกตอไป  
• Gartner Group - ไดทําการวิจัยลงไปในองคกรโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร ระบุได

วา "การลงทุนลงไปในเครื่องตั้งโตะจะถูกเพิกเฉย เพราะวาผูคนจะใชเวลานอยลงที่จะอยูท่ีโตะทํางาน"  
• การใชงานเสียงผานระบบไรสายเปนเรื่องปกต ิแตการใชงานดานขอมลูผานระบบไรสายยังใชงานกันนอย

มาก นั่นจึงเปนสัญญาณที่ดีวาตลาดยังคงมีโอกาสขยายตัวอีกมาก  
• คาใชจายของเครื่อง laptop จะอยูในราว 25% ของการจัดซื้อภายในองคกร ( Intel Corporate Market 

Research, 2000 )  

http://www.wirelessethernet.org


• 75% ของหนวยงานขนาดใหญกําลังพิจารณาถึงการใชงาน WLAN ( Campbell DeLong Resources, Inc., 
1/2000 )  
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บทสรุป 
 

 ระบบเครือขายไรสายจะกาวเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้ การเขาถึง
ขอมูลเปนสิ่งจําเปน ใครที่มีขอมูลมากกวา และรูไวกวา จะเปนผูไดเปรียบในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะทาง
ดานธุรกิจ ดังนั้นระบบเครือขายไรสายที่สะดวกสบาย รวมทั้งความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารถึงกันและกัน ทําให
เกิดรูปแบบใหมๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งพัฒนามาจากระบบสื่อสารแบบใชสายนําสัญญาณ  หรือพัฒนาระบบสื่อสารไร
สายแบบเดิมใหมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นกวาเดิม โดยที่ผูใชสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับการใชงานและเหมาะสม
กับสถานที่ เครือขายไรสายก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งขององคกรและสํานักงานที่ประสบปญหาในการใชระบบเครือขาย
แบบใชสาย ที่จะสามารถใชเครือขายไรสายดําเนินธุรกิจไดโดยสะดวก และในอนาคตอาจรวมถึงบานเรือนที่จะนําเอา
ระบบเตรือขายไรสายมาใชอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารและการปฏิบัติงานของสมาชิกในบานกันอยาง
กวางขวางก็ได เพราะมีแนวโนมการพัฒนาดานมาตรฐานของอุปกรณแบบไรสายอยางตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาผลิต
ภัณฑไรสายใหมๆ ดังนั้นจึงคาดไดวาระบบเครือขายไรสายจะตองเขามามีบทบาทอยางมากในการดําเนินงานของ
หนวยงานและองคกรตางๆ อยางแนนอนในอนาคตอันใกลนี้ 
 
 


