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“เราจะทาํเรอืงยากใหเ้ขา้ใจงา่ยดว้ยสงิเหลา่น”ี
• บทความเจาะลึกดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• เว็บบอรดถามตอบปญหา 

• คูมือทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญในราคาไมแพง

www.ez-admin.com 
ศนูยอ์บรมสาํหรบัผูต้อ้งการกา้วสูอ่าชพีผูด้แูลระบบ 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
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 ไวแม็กซ(WiMAX) ที่เปนไปได 
แตเดิมนั้นรูปแบบการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย (Internet Wireless) มีรัศมีบริการระยะ

ประมาณ 100 เมตรในที่โลง ถูกนําไปปรับใชเพื่อบริการในองคกรทุกระดับ เพราะคาใชจายของเครือขายแตละวง

ประมาณ 3,000 บาท ซึ่งลดลงกวาแตกอนมาก ติดตั้งไดงาย อาจใชเพียงวงเดียวสําหรับองคกรขนาดเล็ก บานพักอาศัย

อาจเลือกใชเปนเครือขายหลักในบานแทนระบบเครือขายแบบใชสาย (Land Line) ที่เช่ือมตอกันดวยสายยูทีพี 

(UTP) แตเทคโนโลยีที่มีแนวโนมมาแทนที่เครือขายไรสายระยะใกล คือ ไวแม็กซ (WiMAX) 

 

ไวแม็กซ (WiMAX) คืออะไร 
ไวแม็กซ (WiMAX) ซึ่งยอมาจากคําวา Worldwide Interoperability for Microwave 

Access)  คือ ไวแม็กซ เปนเทคโนโลยีบนบรอดแบนดแบบไรสาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.16 

ไวแม็กซ เปนมาตรฐานที่มีการวิวัฒนาการสําหรับการสรางเครือขายไรสายแบบหนึ่งจุดเชื่อมตอไปยังอีกหลาย
จุดและทํางานไดในรัศมีเปนไมลๆ ในทํานองเดียวกันกับที่จุดฮอตสปอตขนาดใหยเลยทีเดียว          นอกจากการเชื่อมตอบ
รอดแบนดไดในรัศมีเปนไมลๆ แลว ไวแม็กซยังมีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ณ จุดฮอตสปอต มีชองส่ือสารภาคพื้นดินไร
สาย และยังสามารถเชื่อมตอดวยความเร็วสูงอยางที่องคกรธุรกิจตางๆ ตองการ      บางคนเรียกไวแม็กซวาเปน “ไว-ไฟที่
ใสยาโดป”  



 

ติดตามบทความดีๆ และเว็บบอรดที่ใหบริการตอบปญหาดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดที่ www.ez-admin.com 

3 www.ez-admin.com ศูนยอบรมสําหรับมือใหมที่ตองการกาวสูอาชีพผูดูแลระบบคอมพิวเตอรแบบครบวงจร 

 ไวแมกซ  บรอดแบนดไรสายจะปฏิวัติไลฟสไตลของเราดวยการชวยใหเราสามารถเชื่อมตอโดยตรงถึงขอมูลได
อยางรวดเร็ว ไดทุกที่และทุกเวลาที่ตองการ  บริการขอมูลทางบรอดแบนดเชน อินเทอรเน็ต โปรโตคอลและมีเดีย คอน
เทนตที่เต็มไปดวยภาพและเสียง มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในการสรางความหลากหลายของบริการ      และสงผล
ตอรายรับของผูใหบริการเครือขายซึ่งตองการขยายขอบเขตการครอบคลุมของเครือขายขอมูลบรอดแบนดโดยไม
จําเปนตองมีตนทุนการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานราคาแพง       

ไวแม็กซทํางานไดอยางไร 
 ไวแม็กซไดรับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหกลายเปนรากฐานทางเทคนิคที่สําคัญของเครือขายขอมูลเฉพาะที่ 
พกพาไปไดและไรสาย ไวแม็กซคือการนํามาตรฐานใหมที่เปน IEEE 802.16 มาใช มาตรฐานดังกลาวนี้ใช Orthogonal 
Frequency Division     Multiplexing (OFDM) ในการทําใหการบริการขอมูลไรสายใหมีความสามารถสูงสุด 
หลักการของเทคโนโลยี OFDM นี้ก็คือการนําคลื่นความถี่วิทยุเล็กๆ (sub-carrier) มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการนํา
คล่ืนความถี่วิทยุเล็กๆ (ระดับ kHz) มาจัดสรรใหแกผูใชตามขอกําหนดคลื่นความถี่วิทยุ การที่เราสามารถนําคลื่นความถี่
วิทยุที่มีอยูทั้งหมดมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชนนี้ทําใหเครือขาย OFDM มีประโยชนมหาศาล และ
มีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งสําหรับการเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูงสําหรับผูใชทั้งที่อยูภายในสถานที่และนอกสถานที่ 
ปจจุบันเครือขายไรสาย Wireless Wide Area Network หรือ WWAN ที่อิงเทคโนโลยี OFDM ลวนแตเปนมาตรฐานชนิด 
IEEE 802.16 ทั้งส้ิน  

 
      รูปประกอบการทํางานของไวแมกซ 

ผูใหบริการจะใชไวแม็กซบนความถี่ทั้งที่ไดรับอนุญาตและไมไดรับอนุญาต   ดวยเทคโนโลยีนี้ชวยใหเราสามารถ
ส่ือสารแบบไรสายไดในระยะทางไกลๆ ดวยความเร็วสูงสุดถึง 75 เมกะบิตตอวินาที ในทางทฤษฏี(ความเร็วปกติจะชากวา
นี้ขึ้นอยูกับวาผูใหบริการปรับแตงสถานีฐานสําหรับการใชเสปคตรัมของคลื่นความถี่วิทยุอยางไร)           แวนไรสายที่ใช
เทคโนโลยีไวแม็กซครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวางมากกวาเครือขายไรสายเฉพาะที่หรือ Wireless Local Area Networks 
(WLAN) โดยจะสามารถเชื่อมตอการสื่อสารไรสายขามไปมาระหวางอาคารตางๆ แมวาจะอยูหางไกลกันเปนบริเวณกวาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สถานีฐานไวแม็กซจะสามารถแผขยายการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยังบานและธุรกิจใน
รัศมีถึง 40 กิโลเมตร (ตามทฤษฏีนั้น 40-50 เมตรเมื่อทดสอบในภาวะที่ไมมีตัวแปรผกผันอื่น แตโดยทั่วไปจะทําการไดใน
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รัศมี 3-5 กิโลเมตร เนื่องจากส่ิงกีดขวาง)   สถานีฐานเหลานี้จะแผรัศมีการสื่อสารไรสายความเร็วสูงครอบคลุมบริเวณ
ปริมณฑลทั้งหมด ทําใหบริเวณดังกลาวกลายเปน  WMAN และเปนเครือขายการสื่อสารไรสายอยางแทจริง นอกจากนี้เรา
ยังสามารถนําไวแม็กซมาใชกับแอพพลิเคชั่นตางๆ ไดจํานวนมากรวมถึงการเชื่อมตอบรอดแบนดในระยะไกลเปนไมลๆ 
แบบฮอตสปอตและ ระบบเซลลูลาร และการเชื่อมตอดวยความเร็วสูง 

 

ประโยชนที่ผูประกอบการไดรับจากไวแมก็ซ 
 ผูประกอบการจะไดรับประโยชนที่ดีจากไวแม็กซหลายประการ คือสามารถลดความเสี่ยงในการนําระบบการ
ส่ือสารแบบไรสายความเร็วสูงมาใชหากเลือกใชอุปกรณที่ไดมาตรฐานและสามารถทํางานรวมกันได การนําไวแม็กซมาใช
ทําใหผูประกอบการมีตนทุนตอหนวยลดลงเนื่องจากมาตรฐานชวยลดความเสี่ยงทางการเงิน ผูประกอบการไมตองติดอยู
กับผูคารายใดรายหนึ่งเนื่องจากสถานีฐานสามารถทํางานรวมกันไดกับสถานีของผูใชจากผูผลิตรายตางๆ ยิ่งไปกวานั้น 
ผูประกอบการยังสามารถไดรับประโยชนจากอุปกรณที่มีตนทุนต่ําลงและมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผูผลิตอุปกรณสามารถสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑบนแพล็ตฟอรมมาตรฐานปกติไดอยางรวดเร็ว 

 

ปญหาที่ยังมีอยูของการใหบริการไวแมกซ 
 ไวแมกซมีการนําเสนอในประเทศไทยมาแลวหลายป ปญหาหนึ่งที่ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมอาจเปด
ใหบริการ เกิดจากชวงความถี่คล่ืนไปทับซอนกับชวงความถี่คล่ืนที่ทางการสงวนไวจึงไมสามารถใหบริการไวแม็กซใน
ประเทศไทยไดอยางเปนทางการ  และการทดสอบทางระบบตามสถานการณจริงของคายทั้งหลายที่เปนผูใหบริการ
ทางดานนี้ ยังอยูในชวงทดสอบระบบเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เปนตัวแปรใหไวแมกซยังไมสามารถใชงานไดตามความเปน
จริงตามที่นําเสนอทางทฤษฏี   หรือที่ไดโฆษณาไว    

ในที่นี้ขอยกตัวอยางผลการทดสอบของคาย กสท. ผูใหบริการบริการเครือขายขอมูลระหวางประเทศรายใหญ
ของประเทศไทย    กสท. ทําการทดสอบไวแมกซที่ จ.เชียงใหม มาตั้งแตตนป 2551 ที่ผานมา ลาสุดผลการทดสอบใช
อินเตอรเน็ตบนรถทัวร ซึ่งแลนอยูในตัวเมืองเชียงใหมพบวามีสัญญาณรบกวนเล็กนอย  การใชงานในอาคารนั้นมีความ
เสถียรและรวดเร็วทันใจไมนอย  แตผลการทดสอบในพื้นที่ใชงานจริงพบวารัศมีมีการทําการของไวแมกซเมื่อใชงานจริงอยู
ที่ราวประมาณ 3-5 กิโลเมตรไมใช 20 -30 กโิลเมตรอยางที่สรุปไดจากการทดสอบในหองทดลอง หรือ 40-50 กิโลเมตร
ตามทฤษฏี ปญหาที่พบคือตึกสูงที่มักหักเหสัญญาณ  ทําใหทีมงานทดสอบตองปรับแตงการสงสัญญาณจากสถานีฐาน
บอยครั้ง  เพื่อใหกลุมเปาหมายบริเวณนั้นสามารถใชอินเตอรเน็ตไดอยางราบรื่น  

สังเกตไดวาขนาดที่เชียงใหมยังไมมีตึกสูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพ    ดังนั้นการใหบริการของ
เทคโนโลยีไวแมกซ คงตองปรับกลยุทธทางดานเทคนิคชวย  อาจจะตองมีการติดตั้งสถานีมากขึ้น  รวมไปถึงกําลังสงที่
จะตองมากขึ้นอีกดวย  
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 สรุป 

ถึงแมวาในขณะนี้ประเทศไทยอยูในขั้นของการทดสอบในบางพื้นที่อยูก็ตาม แตดวยเทคโนโลยีไวแมกซ เปน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังรองรับเครือขายแบบไรสายที่กวางขวางสําหรับการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
และหากมองถึงประโยชนในการขยายเครือขายบรอดแบนดใหเขาถึงพื้นที่ที่อยูหางไกลแลว ผลประโยชนก็จะเกิดขึ้นกับ
ผูใชงานทุกคนที่จะมีโอกาศไดใชเครือขายสื่อสารความเร็วสูงอยางเทาเทียมกันในอนาคตอันใกลนี้ 
 ความสามารถในการเชื่อมตอบรอดแบนดไรสายโดยไมตองวางสายหรือเคเบิลที่พื้น ชวยลดตนทุนการใหบริการ
ในลักษณะดังกลาวไดเปนอยางมาก ดังนั้นไวแม็กซจึงอาจชวยเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของหมูบานที่
อยูหางไกลซึ่งไมมีโอกาสจะมีระบบการสื่อสารแบบสายเคเบิลความเร็วสูง  เนื่องจากตองใชเงินลงทุนจํานวนมากเชนที่มัก
เกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา ในประเทศอยางอินเดีย เม็กซิโก และประเทศจีน ซึ่งในปจจุบันกําลังประสบปญหาการ
ขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานของการสื่อสารแบบมีสาย       ดังนั้นระบบไวแม็กซอาจเปนคําตอบหนึ่งของการวาง
ระบบส่ือสารความเร็วสูง 

ในสถานการณปจจุบันประเทศไทยนั้น   ระบบเครือขายความเร็วสูงยังคงใหบริการบรอดแบนดที่ใชโครงขาย
โทรศัพทพื้นฐานที่ใชสายทองแดงเปนหลัก ภายใตชื่อ ADSL หรือ High Speed Internet ซึ่งความเร็วสูงสุดที่พบในสื่อ
โฆษณาคือ 12 Mbps :คาดวาในอนาคตอันใกลเราจะหันไปใชไวแม็กซ ดวยความเร็วสูงสุดถึง 75 Mbps โดยมีจุดเดน 2 
ประการคือ ไมตองเชื่อมตอสายจากเสาไฟฟาแตใชคล่ืนวิทยุ และมีความเร็วในการรับสงขอมูลสูงกวา ADSL หลายเทา  
ซึ่งมีรัศมีการใหบริการหางจากเสาสงสัญญาณประมาณ 40 กิโลเมตร ถาขจัดปญหาอื่นๆ ที่มารบกวนคลื่นสัญญาณได  
และหากไมประสบปญหาดวยปจจัยตางๆ เชื่อวาความเปนไปไดของไวแมกซยอมเปนไปไดอยางแนนอน  
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