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การออกแบบระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายแบบภายใน (Indoor)
1. การออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบ Ad-Hoc
ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Ad-Hoc หรือ Peer to Peer เหมาะสําหรับสํานักงานขนาดเล็ก
ที่มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มากนักประมาณ 4 - 8 เครื่อง และต้องการความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Ad-Hoc ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
แลนการ์ดไร้สาย เลือกโหมดการทํางานของแลนการ์ดเป็นแบบ Ad-Hoc, ย่านความถี่ และชื่อ SSID
เดียวกันแต่หมายเลข IP Address ต่างกัน กําหนดรหัสความปลอดภัยเป็น WEP โดยกําหนดจาก
โปรแกรม Configuration Utility ของแลนการ์ด ระบบเครือข่ายแลนไร้สาย แบบนี้ ไม่จําเป็นต้องมี
สายสัญญาณและตัวกลางสําหรับเชื่อมโยง

Basic Service Set (BSS) คือ กลุมเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายไรสายที่กําหนดยาน
ความถี่วิทยุ (Channel) สําหรับรับ-สงขอมูลยานเดียวกัน มีการกําหนดชื่อ SSID(Service Set Identifier)
เดียวกัน และอยูในพื้นที่ที่สามารถรับสงขอมูลถึงกันได BSS หมายถึง พื้นที่ใหบริการเครือขายไรสาย
พื้นฐาน สวน SSID หมายถึงชื่อสําหรับใหบริการ
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ความเร็วในการรับสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรจะแปรผกผันกับระยะทาง ถายิ่ง
ตั้งเครื่องคอมพิวเตอรหางกันมากเทาไร ความเร็วที่ไดก็จะลดลง สิ่งทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งที่เปน
ผลทําใหความเร็วและระยะทางในการรับสงขอมูลลดลงคือ สิ่งกีดขวาง เชน กําแพง ผนังกระจก
รวมถึงสัญญาณรบกวนตาง ๆ
หาคาระยะทางเฉลี่ยเทียบกับความเร็วในการรับสงขอมูลของอุปกรณแลนการดไรสายได
จากบริษัทผูผลิตนั้นๆ
ขอแนะนําในการออกแบบเครือขายไรสายแบบ Ad-Hoc
ถาตองการใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถรับ-สงขอมูลไดที่ความเร็วสูง ๆ ก็ควรจัดวาง
เครื่องใกล ๆ กัน พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่มีสิ่งกีดขวาง เชน กําแพง หรือผนังกระจก
การรับ-สง ขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบ เปนการสื่อสารแบบแชร
Bandwidth ดังนั้นหากมีเครื่องคอมพิวเตอรในระบบจํานวนมาก จะทําใหประสิทธิภาพการรับ-สง
ขอมูลของระบบลดลง
อุปกรณที่ใชบนระบบเครือขายไรสายแบ Ad-Hoc มีเพียงการดแลนไรสายเทานั้น
2. การออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบ Infrastructure (โครงข่าย)
ระบบเครือขายแบบ Infrastructure เปนการเชื่อมโยงระบบเครือขายไรสายเขากับระบบ
เครือขายอีเทอรเน็ตแลนโดยอาศัย Access Point ระบบนี้สามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอรไร
สายไดจํานวนมาก ซึ่งขึ้นอยูกับสเปคของ Access Point นั้น ๆ วา จะสามารถรองรับการ
เชื่อมโยงเครื่องลูกขายไดกี่เครื่อง เชน 20,32,64 หรือ 100 เครื่อง คอมพิวเตอรที่ติดตั้งแลน
การดไรสาย และตองการเชือ่ มโยงเขากับ Access Point จะตองเลือกโหมดการทํางานของแลน
การดเปนแบบ Infrastructure และกําหนดชื่อ SSID ใหตรงกับ Access Point (โหมดการ
ทํางาน และชื่อ SSID) กําหนดในโปรแกรม Configuration Utility ของแลนการด) จากนั้น
เครื่องคอมพิวเตอรจะทําการคนหา และเชือ่ มตอเขากับอุปกรณ Access Point เองอัตโนมัติ
การเชื่อมสายสัญญาณ UTP จาก Access Point ไปยังฮับหรือสวิตซจะระยะทางไมเกิน 100
เมตร
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ความเร็วในการรับ-สงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับอุปกรณ Access Point จะ
แปรผกผันกับระยะทาง ถายิ่งตั้งเครื่องคอมพิวเตอรหางจากอุปกรณ Access Point มากเทาไหร
ความเร็วที่ไดก็จะลดลงมากเทานั้น
ขอแนะนําในการออกแบบเครือขายไรสายแบบ Infrastructure (โครงข่าย)
อุปกรณ Access Point สามารถรองรับการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งแลน
การดไรสายไดจํานวนจํากัด ซึ่งขึ้นอยูกับรุนและยี่หอ สวนใหญประมาณ 20-32 เครื่อง หาก
ออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบ Infrastructure ใหรองรับเครื่องจํานวนมาก ควรตรวจสอบ
คุณสมบัติของอุปกรณ Access Point ดวย
การรับ-สงขอมูลกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรบนระบบเครือขายไรสายแบบ
Infrastructure เปนการสื่อสารแบบแชรแบนดวิธ เชน เดียวกับเครือขายไรสายแบบ Ad-Hoc
ฉะนั้น ถาในระบบมีเครื่องจํานวนมากก็จะทําใหประสิทธิภาพของระบบลดลง
ตําแหนงติดตั้งอุปกรณ Access Point เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง และเปนตัวกําหนดของเขต
พื้นที่ใหบริการ ถาติดตั้งไดตําแหนงที่ดีมากขึ้นเทาไหร นั่นหมายความวา พื้นที่ใหบริการก็
กวางไกลมากขึ้นเทานั้น เชน ในพื้นที่โลงไมมีสิ่งกีดขวาง
ระบบเครือขายไรสายแบบ Infrastructure สามารถขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมมากขึ้น
ได้ ด้วยการติดตั้ง Wireless Repeater ใช้ MAC Address ของ Access Point กําหนดเส้นทาง
เชื่อมโยง มี IP Address ต่างกัน แต่รหัสความปลอดภัยเหมือนกัน ทําหน้าที่ทวนสัญญาณให้กับ
Access Point เสมือนเครื่องคอมพิวเตอรไรสายเชื่อมโยงสู Access Point โดยตรง ได้
สัญญาณไกลแต่ความเร็วลดลง
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ความยาวสายสัญญาณ UTP สําหรับเชื่อมโยงอุปกรณ Access Point เขากับฮับหรือ
สวิตช จะตองไมเกิน 100 เมตร
อุปกรณที่ใชบนระบบเครือขายไรสายแบบ Infrastructure (โครงข่าย) มีดังนี้
1. แลนการดไรสายชนิดตาง ๆ
2. Access Point
3. สายสัญญาณ UTP ความยาวไมเกิน 100 เมตร พรอมหัวเชื่อมตอ RJ-45
4. ระบบเครือขายอีเทอรเน็ตแลน
3. การออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบ Roaming (เครือข่ายเคลื่อนที/่ สัญจร)
การออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบ Infrastructure ใหครอบคลุมพื้นที่และ
ใหบริการไดกวางไกลนอกจากการปรับเปลี่ยนสายอากาศของ Access Point ใหมีกําลังสงที่สูง
แลว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําไดคือการติดตั้ง Access Point เพิ่มเขาไปในบริเวณที่เปนจุดอับ
สัญญาณ และใหรัศมีการสงคลื่นของ Access Point แตละตัวคาบเกี่ยวกัน(เหมือนโครงขาย
โทรศัพทมือถือ) ซึ่งการขยายพื้นที่ใหบริการดวยวิธีนี้เรียกวา “การทํา Roaming”

ผูใชงานระบบเครือขายไรสาย จะสามารถเคลื่อนยายไปทํางานยังจุดใด ๆ ก็ได ในรัศมี
การใหบริการของ Access Point ทั้งหมด โดยที่การติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับ
ระบบจะไมขาดชวง Access Point ที่ติดตั้งเพิ่มจะชวยทําใหระบบเครือขายไรสาย สามารถ
รองรับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไดมากขึ้น เชน Access Point ตัวที่หนึ่ง รองรับเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขายได 32 เครื่อง ถาติดตั้ง Access Point เพิ่มเปน 2 ตัว ระบบก็จะ
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สามารถรองรับเครื่องลูกขายได 64 เครื่อง และ Access Point ยังสามารถเปน backup ซึ่ง
กันและกัน หากเกิดกรณีที่มี Access Point ตัวใดตัวหนึ่งเกิดเสียระบบก็ยังสามารถใหบริการได
อยางตอเนื่อง
ขอแนะนําในการออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบ Roaming (เครือข่ายเคลือ่ นที่/สัญจร)
ในการติดตั้งอุปกรณ Wireless Access Point มากกวาหนึ่งตัว ในบริเวณที่ใหบริการ
คาบเกี่ยวกัน ควรกําหนดอุปกรณ Access Point ใหมีชื่อ SSID เปนชื่อเดียวกันทั้งหมด แต
ชองความถี่วิทยุ (Channel) แตกตางกัน เชน Access Point ตัวแรก ตั้งชองสัญญาณเปนชอง
ที่ 1 (CH1) ตัวที่สองใหตั้งเปนชองที่ 6 (CH6) และตัวที่สามตั้งเปนชองที่ 11 (CH11) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสงสัญญาณรบกวนกันเอง
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลของเครือข่ายไร้สายให้สูงขึ้น สําหรับผู้ใช้จํานวนมาก
โดยการเพิ่ม Access Point เข้าไปในเครือข่ายและให้ Access Point แตละตัวแบ่งเบาภาระซึ่ง
กันและกัน มีเส้นทางการสื่อสารมากกว่าหนึ่งเส้นทาง เรียกว่า Load Balacing ได้

อุปกรณที่ใชบนระนาบเครือขายไรสายแบบ Roaming (เครือข่ายเคลื่อนที่/สัญจร) มีดังนี้
1. Access Point (มากกวา 1 ตัว)
2. สายสัญญาณ UTP ความยาวไมเกิน 100 เมตร พรอมหัวเชื่อมตอ RJ-45
3. ระบบเครือขายอีเทอรเน็ตแลน
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ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายแบบภายนอก(Outdoor)
1. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางอาคารดวย Wireless Bridge (สะพานไร้สาย)
การเชื่อมโยงระบบเครือขายแลนระหวางสํานักงานหรือระหวางอาคารสวนใหญมักจะใช
การเชื่อมโยงดวยสายสัญญาณซึ่งการเชื่อมโยงระบบดวยวิธีการนี้คอนขางจะทําไดลําบาก และตอง
เสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสายใยแกวนําแสง เราสามารถเทคโนโลยีระบบเครือขาย
ไรสาย มาประยุกตใชสําหรับการเชื่อมระบบเครือขายระหวางสํานักงานได โดยอาศัยอุปกรณที่
เรียกวา Wireless Bridge มีลักษณะการเชื่อมโยง 2 แบบ ดังนี้
1. การเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด (Point to Point)
วิธีการเชื่อมโยงแบบจุดไปจุด ใชสําหรับการเชื่อมระหวางสองเครือขายเขาดวยกัน ตอง
ใชอุปกรณ Wireless Bridge สองตัวนําไปติดตั้งในสํานักงานทั้งสองแหง กําหนดหมายเลข IP
Address ต่างกัน สลับ MAC Address กําหนดชื่อ SSID เหมือนกัน ใชชองสัญญาณ
เดียวกัน มีรหัสความปลอดภัยเหมือนกัน จากนั้นทําการเชื่อมสายสัญญาณที่มีความยาวไม
เกิน 100 เมตร จาก Wireless Bridge ไปยังฮับหรือสวิตซในระบบอีเทอรเน็ตแลน

2. การเชื่อมโยงแบบจุดไปยังหลายจุด (Point to Multi Point)

การเชื่อมโยงระบบเครือขายโดยอาศัย Wireless Bridge แบบจุดไปยังหลายจุดมี
หลักการคลายแบบจุดตอจุด แตกตางกันที่เราตองใช Wireless Bridge เพิ่มขึ้นตามจํานวน
สํานักงานหรืออาคารที่ตองการเชื่อมโยงระบบเขาหากัน กําหนดหมายเลข IP Address ต่างกัน
สลับ MAC Address กําหนดชื่อ SSID เหมือนกัน ใชชองสัญญาณเดียวกัน มีรหัสความ
ปลอดภัยเหมือนกัน
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ขอแนะนําในการออกแบบระบบเครือขายไรสายแบบจุดตอจุด(P2P)หรือแบบจุดไปยัง
หลายจุด(P2M)
การเพิ่มระยะทางเชื่อมโยงระหวางอุปกรณ Wireless Bridge สามารถทําไดโดย
ปรับเปลี่ยนสายอากาศมาใชเปนแบบ High Gain หรือ High Power
แนวการสงสัญญาณระหวางสายอากาศของ Wireless Bridge จะตองไมมีอะไรมากีด
ขวางและสงสัญญาณเปนแนวเสนตรง
อุปกรณที่ใชบนระบบเครือขายไรสายแบบ P2P, P2M มีดังนี้
1. Wireless Bridge
2. สายสัญญาณ UTP ความยาวไมเกิน 100 เมตร พรอมหัวเชื่อมตอ RJ-45
3. สายอากาศเกณฑสูง (มีหรือไมก็ได)
4. ระบบเครือขายอีเทอรเน็ตแลนในแตละสํานักงานหรือแต่ละอาคาร
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การออกแบบและติดตั้งเครือขายไรสายใหมีประสิทธิภาพ
เทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบเครือขายไรสายเพื่อใหการออกแบบและติดตั้ง
ระบบใหมีคุณภาพ หรือประสิทธิภาพการใหบริการดีที่สุด
1. จุดที่เหมาะสมสําหรับติดตั้ง Access Point คือ จุดศูนยกลางของพื้นที่ที่ตองการ
ใหบริการระบบเครือขายไรสาย
2. จุดใดที่เปนจุดอับสัญญาณควรติดตั้ง Access Point เพิ่มเพื่อใหมีพื้นที่ใหบริการ
ครอบคลุมมากขึ้น
3. การปรับทิศทางสายอากาศของ Access Point ควรจะปรับใหเปนแนวตั้งฉากกับพื้น
4. หากตองการขยายพื้นที่หรือระยะทางใหบริการระบบเครือขายไรสาย การปรับเปลี่ยน
สายอากาศของอุปกรณ Access Point เปนแบบ 2.4 GHz High Gain Antenna หรือ High
Power Antenna สามารถชวยขยายระยะทางได นอกเหนือจากการติดตั้ง Access Point เพิ่ม
โดยทั่วไป Access Point จะสงสัญญาณไปไดไกลระหวาง 40-200 เมตร ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของ Access Point แตละยี่หอ และเครื่องคอมพิวเตอรที่รับสัญญาณมีกําลังสงสูงหรือไม
ตามปกติจะรับสัญญาณไดดีที่ระยะทางประมาณ 40-150 เมตร กรณีใชสายอากาศในตัว แตถา
ติดตั้งสายอากาศแบบ High Power Antenna ชนิด USB หรือตอเสาอากาศที่มีอัตราขยาย 9
dBi MIMO ขึ้นไป จะรับ-สงสัญญาณไดไกล 200-800 เมตร เฉพาะในที่โลงไมมีสงิ่ กีดขวาง
5. สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการความเร็วในการรับ-สงขอมูลสูง ๆ ควรตั้งใชงาน
ในบริเวณที่ใกล ๆ กับ Access Point
6. การเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางอาคาร ควรติดตั้ง Wireless Bridge ทั้งสองไว
ใกล ๆ หนาตางที่สามารถมองทะลุไปยังอาคารอีกฝงหนึ่งได และแนวระดับของเสาอากาศควรเปน
แนวเสนตรง หรือแนวระดับสายตาโดยไมมีสิ่งกีดขวาง หากตอเสาอากาศที่มีอัตราขยาย 12 dBi
MIMO กําลังสง 23 dBm/200mW ขึ้นไป จะสามารถรับ-สงสัญญาณไดมากกวา 2 กิโลเมตร
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ Wireless Bridge แตละยี่หอ
7. หลีกเลี่ยงการติดตั้ง Access Point ไวใกลกับอุปกรณที่สามารถสรางความถี่ที่สูง เชน
เตาอบไมโครเวฟ มอเตอรไฟฟาขนาดใหญ โทรศัพทไรสายสําหรับบานขนาดความถี่ 2.4 GHz
เพราะอาจสรางสัญญาณไปรบกวนเครือขายได
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ตารางตัวอยางวัสดุหรือสิ่งกีดขวางที่มีผลกระทบตอการรับ-สงคลื่น
วัสดุ / สิ่งกีดขวาง
การลดทอนสัญญาณ
ตัวอยาง
อากาศ
ไม
พลาสติก
แกวหรือกระจก
น้ํา
กอนอิฐ
หิน
กระดาษ
คอนกรีต
โลหะ

นอยมาก
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูงมาก

ผนังไม, พารติชั่น
พารติชัน
ผนังกระจก, พารติชัน, หนาตาง
ตูเลี้ยงปลา, ไมเปยกน้ํา
กําแพงอิฐ
กําแพงหิน
มวนกระดาษขนาดใหญ
กําแพงคอนกรีต, พื้นคอนกรีต
ผนัง, ลิฟต, พารติชัน

