
ประเภทของเครือข่ายไร้สาย 

เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ีเป็นการเข้าถึงเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สาย (Broadband Wireless 

Access: BWA) นั้น สามารถแยกกลุ่มออกไดต้ามลักษณะของการเข้าถึง มี รายละเอียดดังนี ้

เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (Wireless Personal Area Network: WPAN) คือ เทคโนโลยีการเข้าถึงไรส้ายใน

พื้นที่เฉพาะบุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 10 เมตร และมีอตัราการรบัส่ง ข้อมูลความเร็วสูงมาก (สูงถึง 480 Mbps) ส าหรับการ

ติดต่อสื่อสารระหวา่งคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อ พ่วง ให้สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ และยังใช้ส าหรับการรับส่งสญัญาณ

วิดีทัศน์ที่มีความละเอียดภาพสูง (high definition video signal) เทคโนโลยีที่รองรบั คือ บลูทูธ (Bluetooth) และซิกบ ี

(Zigbee) 

เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless Local Area Network: WLAN) คือ เทคโนโลย ีการเข้าถึงไรส้ายส าหรับใช้ใน

พื้นที่เฉพาะ ซึ่งจะครอบคลุมระยะทางอยู่ระหว่าง 50 ถึง 100 เมตร และม ีอัตราการรบัส่งข้อมูลความเร็วท่ีสูงถึงระดับ 100 

Mbps โดยการติดตั้งสถานีฐานท่ีเรียกว่าอุปกรณ์กระจาย สัญญาณเพื่อท าหน้าท่ีเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและ

อุปกรณ์ปลายทาง (terminal equipment) ในลักษณะที่เป็นเซลลข์นาดเล็กมาก (pico cells) ที่ไม่แตกต่างจากเซลล์ของระบบ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่มากนัก เทคโนโลยีใช้กันแพร่หลาย คือ WiFi ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 และ มาตรฐานที่พัฒนาจาก

มาตรฐานดังกล่าว 

ส่วนประกอบทีส่ าคัญของแลนไร้สาย 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย (Access Point) ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางของ การสื่อสารไรส้าย โดยอปุกรณ์กระจาย

สัญญาณไรส้ายจะรับส่งสัญญาณของเครื่องต่าง ๆ ที่เช่ือมต่อ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอรห์รือเครื่องไคลเอนตส์ามารถเชื่อมต่อ

เข้ากับเครือข่ายได ้

 

ตัวอย่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแลนไรส้าย 

 การ์ดเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network Card) การที่เครื่อง คอมพิวเตอร์จะเช่ือมต่อกับเครือข่ายแลนไร้สายได้นัน้ 

จ าเป็นต้องมีการด์เครือข่ายแลนไรส้าย ท่ีติดตั้ง ภายในเครื่องหรือภายนอก เพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่

เปิดให้บริการ ในปัจจุบัน ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊คในปัจจบุันน้ี ได้ผนวกอุปกรณส์ื่อสารไร้สายมาให้แล้ว 



 

การ์ดเครือข่ายแลนไรส้าย 

เครือข่ายแวนไร้สาย (Wireless Wide Area Network : WWAN) คือ เครือข่าย ไร้สายบริเวณกว้างที่อาจ

ครอบคลมุพื้นท่ีทั่วประเทศหรือเขตภูมภิาค แต่จะมีอตัราการรับส่งข้อมูลที่มี ความเร็วไดไ้ม่เกิน 1.5 Mbps เนื่องจากมุ่งเน้นท่ี

การใช้งานแบบเคลื่อนที่ ทั้งนี้เทคโนโลยีการเข้าถึงของ เครือข่ายไรส้ายบรเิวณกว้าง คือ เทคโนโลยีในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที ่

คือ ดับเบิล้ยูซีดเีอ็มเอ (WCDMA) ซีดีเอ็มเอ (CDMA) และไวแม็กซ ์ (WiMAX) ตามมาตรฐาน IEEE 802.16 และมาตรฐานที่

พัฒนาจาก มาตรฐาน IEEE 802.16 ดังกล่าว 

มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย 

 การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในเครือข่ายไร้สายมีจุดประสงค์เพื่อใหก้ารท างานของอุปกรณ ์ ไร้สายตามมาตรฐานต่าง 

ๆ ทีก่ าหนดไว้ สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายทั้งที่เป็น เครือข่ายใช้สายและเครือขา่ยไรส้ายมาตรฐานที่ใช้ใน

ระบบเครือข่ายไร้สายท่ีนิยมใช้มีดงันี้ 

IEEE 802.11 โดยองค์กรมาตรฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers) ได้ก าหนดมาตรฐานหลักของระบบเครือข่ายไรส้ายและอุปกรณเ์ครือข่ายไร้ สาย คือ มาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่ง

เป็นมาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในเครือข่ายแลนไรส้าย หรือ ท่ี รู้จักกันในอีกช่ือหน่ึงว่า Wi-Fi ซึ่งอ่านว่า “ ไว-ไฟ” 

มาตรฐาน IEEE 802.11 ไดร้ับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 ซึง่อุปกรณ์ตาม มาตรฐานดังกล่าวมขี้อก าหนดระบุ

ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สายในส่วนของระดับชั้นกายภาพ น้ันจะมี ความสามารถในการรับส่งข้อมลูด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 

11 และ 54 Mbps ด้วยตัวกลางอนิฟราเรด หรือ คลื่นวิทยุที่ความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz ส่วนในระดับชั้น MAC layer นั้นได้

ก าหนดกลไกของการท างาน แบบ CSM/CD (Carrier Sense Multiple/Collision Detection) ของมาตรฐาน IEEE 802.3 

Ethernet และมีกลไกในการเข้ารหัสข้อมลูก่อนแพร่กระจายสัญญาณไปบนอากาศ พร้อมกับมีการตรวจสอบผู้ใช้งาน (WEP) 

อีกด้วย ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่ายแลนไร้สายได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากมาตรฐาน IEEE 

802.11 เวอร์ชันแรกเริ่มมปีระสิทธิภาพค่อนข้างต่ าและยังไมร่องรับหลักการ คุณภาพของบริการ (Quality of Service: QoS) 

ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาด อีกทั้งกลไกรักษาความ ปลอดภยัที่ใช้ยังมีช่องโหว่อยู่มาก IEEE จึงได้จัดตัง้คณะท างานขึ้นมาหลาย

ชุดด้วยกัน เพื่อท าการปรับปรุง เพิ่มเติมมาตรฐานให้มีศักยภาพสูงขึน้ โดยมาตรฐานต่าง ๆ  ที่คณะท างานพัฒนาขึ้นมาท่ีน่าสนใจ

และเป็น ที่รู้จักกันดีได้แก ่

IEEE 802.11a ได้ถูกตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเมื่อปี พ.ศ.2542 มาตรฐาน IEEE 802.11a ใช้เทคโนโลยีที่เรยีกว่า โอ

เอฟดีเอ็ม (OFDM) เพื่อปรับปรงุความสามารถของอุปกรณ์ให้รบัส่ง ข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงที่สดุที่ 54 Mbps แต่จะใช้

คลื่นวิทยุความถี่ 5 GHz ซึ่งย่านความถี่สาธารณะ ส าหรับใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมสีัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่น



น้อยกว่าในย่านความถี่ดังกล่าว ไม่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างสาธารณะ ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน

อุปกรณ ์ IEEE 802.11a เนื่องจากความถี่ย่าน 5 GHz ได้ถูกจัดสรรส าหรับกจิการอื่นอยู่ก่อนแล้ว นอกจากน้ี ข้อจ ากัดอีกอย่าง

หนึ่งของอุปกรณ์ IEEE 802.11a ที่ใช้ในระบบแลนไรส้ายก็คือรัศมีของสัญญาณมีขนาด ค่อนข้างสั้นประมาณ 30 เมตร ซึ่งสั้น

กว่ารัศมีมสีัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11b ที่ใช้ในระบบแลน ไรส้าย ที่มีขนาดประมาณ 100 เมตร ส าหรับการใช้งาน

ภายในอาคาร อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11a ยังม ีราคาสูงกว่า IEEE 802.11b ดังนั้นอุปกรณ ์IEEE 802.11a จึงไดร้ับความนิยม

น้อยกว่า IEEE 802.11b 

IEEE 802.11b ได้ถูกตีพมิพ์มาตรฐานเพิ่มเตมิเมื่อปีพ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันด ีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาก

ที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีทีเ่รียกว่า ซีซเีค (Complimentary Code Keying: CCK ผนวกกับ ดีเอสเอสเอส 

(DSSS) เพื่อปรับปรุงความสามารถของ อุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสดุที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz 

ซึ่งเป็นย่าน ความถี่เสรีที่เรียกว่า ISM ซึ่งถูกจัดสรรไว้อยา่งสากลส าหรับการใช้งานอย่างสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ 

อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ เช่น IEEE 802.11 บลูทูธ โทรศัพท์ไรส้าย และ เตาไมโครเวฟ เป็น

ต้น ส่วนใหญ่และอุปกรณ์ IEEE 802.11 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเปน็อุปกรณ์ตาม มาตรฐาน IEEE 802.11b และใช้เครื่องหมาย

การค้าที่รู้จักกันดีในนาม Wi-Fi ซึ่งเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวถูกก าหนดขึ้นโดยสมาคมดับบลิวยูอีซเีอ (Wireless Ethernet 

Compatibility Alliance: WECA) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีท าการทดสอบและรับรองผลติภณัฑ์ Wi-Fi โดยอุปกรณ์ที่ไดร้ับ

เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวไดผ้่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และสามารถน าไปใช้งานร่วมกับ 

อุปกรณ์ยี่ห้ออ่ืน ๆ ที่ได้รับเครื่องหมายไวไฟ (Wi-Fi) ได ้

IEEE 802.11e เป็นการปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 เพื่อให้สามารถ รับรองการใช้งานตามหลักการ

ประกันคณุภาพบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (QoS) ส าหรับการประยุกต์ใช้ งานเกี่ยวกับมัลติมเีดีย เนื่องจาก IEEE 802.11e 

เป็นการปรับปรุง MAC Layer ดังนั้นมาตรฐานเพิ่มเติม จึงสามารถน าไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11e ทุกเวอร์ชันได ้

IEEE 802.11f เป็นที่รู้จักกันในนาม ไอเอพีพี (Inter Access Point Protocol: IAPP) ซึ่งเป็นมาตรฐานทีออกแบบมา

ส าหรับการบรหิารจดัการกับผู้ใช้งานท่ีเคลื่อนที่ข้ามเขตการให้บริการ ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ตัวหนึ่งไปยังอุปกรณ์

กระจายสัญญาณ อีกตัวหนึ่งเพื่อให้บริการในแบบ โรมมิ่งสัญญาณระหว่างกัน 

IEEE 802.11g ได้น าเทคโนโลยี โอเอฟดีเอ็มมาประยุกต์ใช้ในความเรว็สูงสุดที ่54 Mbps ส่วนความยาวรัศมีในการส่ง

สัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11g จะอยู่ระหว่างความยาวรศัม ี ในการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11a และ IEEE 

802.11b เนื่องจากความถี่ 2.4 GHz เป็นย่าน ความถี่สาธารณะสากลอีกท้ังอุปกรณ์ IEEE 802.11g สามารถท างานร่วมกับ

อุปกรณ์ IEEE 802.11b ได ้ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูงที่อุปกรณ์ IEEE 802.11g จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและใน

ที่สุด จะมาแทนท่ี IEEE 802.11b 

IEEEI 802.11h เป็นมาตรฐานท่ีออกแบบมาส าหรับผลิตภัณฑส์ าหรบัเครือข่าย ไรส้ายที่ใช้งานย่านความถี่ 5 GHz ให้

ท างานถูกต้องตามข้อก าหนดการใช้ความถี่ของประเทศในทวีปยุโรป 

IEEE 802.11i เป็นมาตรฐานที่ออกแบบปรับปรุง MAC layer ของ IEEE 802.11 ในด้านความปลอดภัยเนื่องจาก

เครือข่าย IEEE 802.11 มีช่องโหว่อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้รหัส ข้อมูล (encryption) ด้วยคีย์ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงจึง

น าเทคนิคข้ันสูงมาใช้ในการเข้ารหสัข้อมูลด้วยคีย์ที่ม ีการเปลี่ยนค่าอยู่เสมอและการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยสูง 



IEEE 802.11k เป็นมาตรฐานที่ใช้จัดการการท างานของเครือข่ายระบบไรส้ายและ จัดการการใช้งานคลื่นวิทยุให้มี

ประสิทธิภาพมีฟังก์ช่ันการเลือกช่องสัญญาณการโรมมิ่งและการควบคุม ก าลังส่งของสัญญาณโดยท าการปรับแต่งค่าให้

เหมาะสมกับการท างานการหารัศมีของสัญญาณการใช้งาน ส าหรับเครื่องไคลแอนต์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ระบบจดัการ

สามารถท างานจากศูนย์กลางได ้

IEEE 802.11n เป็นมาตรฐานของผลิตภณัฑเ์ครือข่ายไรส้ายที่คาดหมายกันว่าจะ เข้ามาแทนท่ีมาตรฐาน IEEE 

802.11a IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันโดย สามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราในระดับ 100 เมกะ

บิตต่อวินาที 

IEEE 802.11x เป็นมาตรฐานที่ใช้งานกับระบบรักษาความปลอดภยัซึ่งก่อนเข้าใช้ งานระบบเครือข่ายไรส้ายจะต้อง

ตรวจสอบสิทธิในการใช้งานก่อน โดย IEEE 802.11x จะใช้โปรโตคอล อย่าง LEAP PEAP EAP-TLS และ EAP-FAST ซึ่งรองรับ

การตรวจสอบผา่นเซริ์ฟเวอร์เช่น RADIUS หรือ Kerberos เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรฐาน 802.11 ที่ใช้งานในเครือข่ายไรส้ายจะมีหลายมาตรฐานแต่ มาตรฐานที่เป็นท่ีรู้จักและ

สามารถใช้งานในประเทศไทยได้มอียู่ 3 มาตรฐานคือ IEEE 802.11a IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g และที่ได้รับความนิยม

มากสุด คือ มาตรฐาน IEEE 802.11g และใน การเลือกซื้ออุปกรณ์เพือ่น ามาใช้ในเครือข่ายไร้สายนั้นก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ใด 

ๆ ผู้ซื้อควรตรวจสอบ รายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เรยีบร้อย โดยตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ช้ินนั้นรองรับมาตรฐานใดและ 

มาตรฐานนั้นไดร้ับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่หากว่าอปุกรณ์ตัวนั้นผ่านตามมาตรฐานก็จะได้ ตรา WIFI certified 

ซึ่งก็จะท าให้ทราบว่าอุปกรณ์นั้นสามารถตดิต่อเป็นสิ่งจ าเป็นและเปน็สิ่งส าคญัเพื่อจะ ได้อุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพและใช้งานได้

อยา่งไม่มีปญัหา 

 
ตราสญัลักษณ์แสดงการรับรองมาตรฐานของ WiFi 

บลูทูธ (Bluetooth) คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนกิส์แบบสองทาง เป็นเทคโนโลยีไรส้ายแบบระยะ

สั้น (Short-Range) คือ มีก าลังส่งต่ ามีระยะท าการระหว่างอุปกรณท์ี่ รองรับบลูทูธด้วยกันเพียง 10 เมตร ซึ่งจะใช้ส าหรับต่อเข้า

ระบบเนต็เวิร์คขนาดเล็ก ๆ ที่อุปกรณ์แตล่ะตัว อยู่ไม่ห่างกันมากท่ีเรียกว่า เครือข่ายไรส้ายส่วนบุคคล (WPAN) โดยบลูทูธนี้จะ

ท างานเคลื่อนความถี ่2.4 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่เรียกแถบความถี่เสรี (ISM) โดยความถี่นี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

บลูทูธจะใช้สัญญาณวิทยุความถี่สงู 2.4 GHz แต่จะแยกย่อยออกไปแต่ละประเทศ ในแถบยุโรปและอเมริกาจะใช้ช่วง 

2.400 ถึง 2.4835 GHz แบ่งออกเป็น 79 ช่องสัญญาณและจะใช้ ช่องสัญญาณที่แบ่งนี้เพื่อส่งข้อมูลสลับช่องไปมา 1,600 ครั้ง

ต่อวินาที ในขณะที่ญี่ปุ่นจะใช้ความถี่ 2.402 ถึง 2.480 GHz แบ่งออกเป็น 23 ช่อง ระยะในการใช้งานของบลูทูธจะอยู่ที่ 5-10 

เมตร โดยมีระบบ ป้องกันโดยใช้การป้อนรหสัก่อนการเชื่อมต่อและป้องกันการดักสญัญาณระหว่างสื่อสารโดยระบบ จะสลับ

ช่องสัญญาณไปมาบลูทูธจะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองอัตโนมัต ิ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเรียง

ตามหมายเลขช่องท าให้การดักฟังหรือการลักลอบขโมยข้อมูลท าไดย้ากขึ้น คือ เทคโนโลยีในการรับสง่สัญญาณที่เรยีกว่า FHSS 



โดยหลักของบลูทูธจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กเนื่องจากใช้การ ขนส่งข้อมูลในจ านวนที่ไม่มาก

อย่างเช่น ไฟล์ภาพ เสยีง แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยขอให้อยู่ในระยะที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน นอกจากนี้

ยังใช้พลังงานต่ ากินไฟน้อยและสามารถใช้งานได ้ นานโดยไม่ต้องน าไปชาร์จไฟบ่อย ๆ ด้วยบลูทูธจงึเหมาะกับการใช้งานกับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุค และคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเรียกว่า พีดเีอ 

(personal digital assistants PDA) จ าพวก ปาล์ม (Palm) หรือ พ็อกเก็จพีซี (Pocket PC) 

ไวแม็กซ์ (WiMAX) เป็นช่ือย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access มีวิวัฒนาการมาจาก

เทคโนโลยีการรับส่งข้อมลูโดยใช้เคลื่อนความถี่วิทยุย่านไมโครเวฟซึง่เป็น เทคโนโลยี บรอดแบนดไ์รส้ายความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูก

พัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งต่อมาก ็ ได้พัฒนา IEEE 802.16a ขึ้นรัศมีท าการประมาณ 50 กิโลเมตรมีอัตรา

ความเร็วในการส่งผ่านข้อมลูสูงสดุ ถึง 75 Mbps ซึ่งเดิมมีรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นเส้นตรง (Line of Sight: LOS) และเป็น

การเช่ือมต่อ เพื่อส่งสัญญาณจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Point-to-Point) ต่อมามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหไ้วแม็กซ ์ มี

รูปแบบการสื่อสารแพร่กระจายคลื่นวิทยุรอบทิศทาง (Omni-direction) หรือแบบก าหนดทิศทาง (directional) โดยขึ้นกับ

การเลือกใช้กับเสาอากาศดังนั้นไวแม็กซ์จึงเป็นการสื่อสารแบบไม่เปน็เส้นตรง (Non Line of Sight: NLOS) เช่นเดียวกับการ

แพร่กระจายคลื่นวิทยุในกรณีของโครงข่ายโทรศัพท์คลื่นที ่เซลลูลาร์ทั่วไปไวแม็กซ์สามารถท างานไดแ้ม้กระทั่งมีสิ่งกดีขวางเช่น 

ต้นไม้หรือ อาคารได้เป็นอย่างด ี รองรับการใช้งานวิดีทัศน์หรือการใช้งานเสียงซึ่งไมจ่ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมาก

อย่างแต่ก่อน อีกทั้งในเรื่องของความปลอดภัยยังได้เพิ่มคณุสมบัติของความเป็นส่วนตัวซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อนท่ีจะเข้า ออก

โครงขา่ยและข้อมูลต่าง ๆ ที่รับสง่ก็จะไดร้ับการเข้ารหสั (encryption) ท าให้การรับส่งข้อมูลบน มาตรฐานน้ีมีความปลอดภัย

มากขึ้น 

ส าหรับมาตรฐานของเทคโนโลยีไวแม็กซ์ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในขณะนี้นั้นมีดังต่อไปนี ้

IEEE 802.16-2001 เป็นมาตรฐานท่ีให้การเชื่อมโยง 1.6-4.8 กิโลเมตร เป็น มาตรฐานเดยีวท่ีสนับสนุนการสื่อสาร

แบบเป็นเส้นตรง (LOS) โดยมีการใช้งานในช่วงความถี่ท่ีสูงมากคือ 10-66 GHz 

IEEE 802.16a เป็นมาตรฐานที่แก้ไขปรับปรุงจาก IEEE 802.16 เดมิโดยใช้งานท่ี ความถี่ 2-11 GHz ซึ่งคุณสมบตัิเด่น

ที่ได้รับการแก้ไขจากมาตรฐาน 802.16 เดิม คือ คุณสมบตัิรองรับการ ท างานแบบไม่เป็นเส้นตรง (NLOS) ซึ่งมีคุณสมบัติการ

ท างานได้เมื่อมีสิ่งกีดขวางอาทิเช่น ต้นไม้ อาคาร เป็นต้น นอกจากน้ียังช่วยให้สามารถขยายระบบโครงข่ายเชื่อมต่อไรส้าย

ความเร็วสูงได้อยา่งกว้างขวาง ด้วยรัศมีท าการประมาณ 50 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการรับสง่ข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะ

บิตต่อ วินาที (Mbps) ท าให้สามารถรองรับการเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายท่ีใช้สายประเภทที่ 1 ( T1-type) กว่า 60 

ช่องสัญญาณและการเช่ือมต่อแบบ ดีเอสแอล (DSL) ตามบ้านเรอืนที่พักอาศัยอีกหลายร้อยครัวเรอืน ได้พร้อมกันโดยไม่เกิด

ปัญหาในการใช้งาน 

IEEE 802.16-2004 เป็นมาตรฐานท่ีพัฒนาขึ้นโดยการน าข้อดีของมาตรฐานตา่ง ๆ IEEE 802.16a 802.16c และ 

802.16d มารวมกัน โดยสามารถใช้งานท่ีความถี่ 2-66 กิกะเฮิรตซ์ รศัมีท า การที่ไกลประมาณ 50 กิโลเมตร 

IEEE 802.16e เป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานรว่มกับอุปกรณ ์พกพาประเภทต่าง ๆ  เช่น อุปกรณ ์

พีดีเอโน้ตบุ๊ค เป็นต้น โดยใช้งานท่ีความถี่ 2-5 กิกะเฮิรตซ์ ให้รัศม ีท างานท่ี 1.6-4.8 กิโลเมตร มรีะบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ

สื่อสารโดยใหคุ้ณภาพในการสื่อสารที่ดีและม ีเสถียรภาพขณะใช้งานแม้ว่ามีการเคลื่อนที่ช้าๆ อยู่ตลอดเวลาก็ตาม 



ซิกบ(ีZigBee) การประยุกต์ใช้งานระบบตดิตามและควบคุมแบบไรส้าย (monitoring and control) แบบไร้สาย

ส าหรับอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศยันั้นถ้าจะน ามาใช้งานในเชิงพาณชิย์ได้จริงนั้นตัวอุปกรณ ์ จะต้องมีช่วงเวลาของการใช้งาน

แบตเตอรร์ี่ที่ยาวนานในการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราทีต่่ าและต้องมีความ ซับซ้อนน้อยกว่ามาตรฐานสื่อสารไรส้ายแบบไรส้าย

แบบอ่ืน ๆ  ด้วยซึ่งมาตรฐานของการสื่อสาร ไรส้ายส่วนใหญ่มีการสื่อสารด้วยอัตราการรับส่งข้อมูลทีสู่งและใช้ก าลังไฟฟ้ามากถ้า

น ามาประยุกต์ใช้ใน ระบบการตดิตามและควบคมุนั้นระบบจะมคีวามซับซ้อนมาก ท าให้มีราคาแพงตามไปด้วย นอกจากน้ี 

สมรรถนะของระบบท่ีจะน ามาใช้จริงในท้องตลาดจ าเป็นต้องมีความเช่ือถือได้มีความปลอดภยัและ มีราคาถูก ทั้งนี้

ระบบสื่อสารไรส้ายดังกล่าวจะต้องสามารถระบุแอดแดรสเฉพาะตัวที่ใช้ในการควบคุม ระหว่างเซนเซอร์พื้นฐานในโครงข่ายได ้

ดังนั้นองค์การ IEEE จึงพัฒนามาตรฐานของการสื่อสารไรส้ายที่น ามาประยุกต์ใช้ ส าหรับงานข้างต้น คือ มาตรฐาน 

IEEE 802.15 หรือท่ีรู้จักกันในช่ือว่า ซิกบี (ZigBee) โดยมาตรฐานนี้ใช้ งานส าหรับการสื่อสารความเร็วต่ าและมีช่วงเวลาการใช้

งานจากแบตเตอร์รีไ่ด้หลายเดือนหรือหลายปีและ มีความซับซ้อนน้อยมาก โดยย่านความถี่ท่ีถูกน ามาใช้งานนั้นจะอยู่ในย่าน

ความถี่ท่ีไม่ต้องขออนุญาต ก าหนดย่านความถี่ใช้งานตามมาตรฐานไว้ 3 ย่านความถี่ คือ ย่านความถี่ 2.4 GHz ย่านความถี่ 915 

MHz และย่านความถี่ 868 MHz โดยแตล่ะย่านความถี่จะมีช่องสัญญาณ 16 ช่อง 10 ช่องและ 1 ช่องตามล าดับส่วนอัตรารับส่ง

ข้อมูล (ทางอากาศ) จะอยู่ที่ 250 Kbps 40 Kbps 20 Kbps ตามล าดับเช่นกัน และเนื่องจากมรีะยะทางในการรับส่งข้อมลูไม่

ไกล คือ รัศมีการท างานอยู่ระหวา่ง 10-100 เมตร ซิกบี จึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (WPAN) ซึ่ง

มาตรฐานนีส้ามารถ น ามาประยุกต์ใช้กับบ้านอัตโนมัตเิซนเซอร์ไร้สายของเล่นท่ีโตต้อบได้และรีโมตคอนโทรลเป็นต้น โดย IEEE 

802.15.4 จะถูกก าหนดไว้ในช้ันกายภาพ (physical) และระดับช้ันแมค (Media Access Controller: MAC) ส่วนใน

ระดับชั้นเนต็เวิร์ก(network) นัน้ถูกก าหนดโดยกลุ่มที่ช่ือว่า ZigBee Alliance ที่เป็นการรวมกลุม่จากบริษัทต่าง ๆ  มากกว่า 60 

บริษัท 

จากเทคโนโลยีที่กลา่วมาทั้งหมดขา้งต้นสามารถสรุปเทคโนโลยีท่ีส าคัญได้ดังตาราง 

เทคโนโลย ี มาตรฐาน เครือข่าย ระยะทาง (เมตร) ความถี่ (GHz) 
ยูดับเบิล้ยูบ ี 

(UWB) 
802.15.3a Wireless PAN 10 7.5 

 
บลูทูธ  

(Bluetooth) 
802.15.1 Wireless PAN 10 2.4 

ซิกบี  
(Zigbee) 

802.15.4 Wireless PAN 10 2.4, 0.9, 0.8 

ไวไฟ  
(WiFi) 

802.11a 
802.11b 

802.11g, n 

 
Wireless LAN 

 
100 

5 
2.4 
2.4 

ไวแม็กซ ์
 (WiMAX) 

802.16d 
802.16e 

Wireless MAN 
Mobile 

6400-9600 
1600-4800 

11 
2-6 

ดับเบิ้ลยูซีดเีอ็มเอ 
(WCDMA) 

IMT-2000 (3G) Wireless WAN 1600-8000 1.8, 1.9, 2.1 



ซีดีเอ็มเอ 2000 
(CDMA 2000) 

IMT-2000 (3G) Wireless WAN 1600-8000 0.4, 0.8, 0.9, 1.7, 
1.8, 1.9, 2.1 

เอดจ์ (EDGE) IMT-2000 (3G) Wireless MAN 
Mobile 

1600-800 1.9 

 

 


