
WiMax คืออะไร? 

WiMAX คือการออกแบบโครงสร้างและอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายที่ได้ถูกพัฒนามาจาก  Wireless LAN หรือ 
Wi-Fi ผลดีคือ ระยะท าการท่ีครอบคลุมมากกว่าเครือข่ายแบบ  Wireless LAN หลายเท่า แถมยังได้ความเร็วในการ
ให้บริการสูงเทียบเท่ากัน จึงท าให้ สามารถเชื่อมต่อระหว่างตึกต่าง ๆ ได้ง่ายไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของภูมิประเทศอีก
ต่อไป 

 

 

มาตรฐานของระบบ WiMAX 

มาถึงตรงนี้ลองดูด้วยเทคนิคกันซักนิด เจ้า WiMAX ย่อมาจาก Worldwide Interoperability of Microwave 
Access ซึ่งใน ระบบของ WiMAX จะมีองค์ประกอบสองส่วนหลัก ๆ คือ 

1.สถานีฐาน หรือ Base station (BSS)ท าหน้าที่ควบคุมการท างานทั้งหมดใน Cell site และเชื่อมต่อกับ 
Wired Internet Backbone โครงสร้างพื้นฐานจะใช้มาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์หลัก เสาส่งสัญญาณ
รวมไปถึงวิธีการส่งสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งตามมาตรฐานนี้ระยะทางการให้บริการจะอยู่ที่ประมาณ 5 กิโลเมตร เท่านั้น ยังไม่



พอ! ขณะนี้ได้มีการพัฒนามาตรฐานใหม่ที่ใช้ชื่อว่า IEEE 802.16a ซึ่งจะเพ่ิมขีดความสามารถการทะลุทะลวงผ่านสิ่งกีด
ขวางได้มากขึ้น และระยะทางระหว่างเสาสัญญาณก็มากอย่างเหลือเชื่อที่ 48 กิโลเมตร 

 

2.สถานีลูกข่าย หรือ Subscriber Station (SS) ท าหน้าที่ติดต่อกับสถานีส่ง โดยผ่านอุปกรณ์ลูกข่ายท่ี
เรียกว่า CPE (Customer Premises Equipment) เป็นเสมือน Hub ของบ้าน หากเรานึกถึงภาพโน้ตบุ๊คหรืออุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ ที่ก าลังส่งต่ า มันคงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ไม่ไกลนัก ดังนั้นจึงมีตัวกลางท าหน้าที่รับและส่งข้อมูลก าลังสูง
เพ่ือให้ติดต่อระยะไกลได้ คือ IEEE 802.16e หมายถึงตัวอุปกรณ์ลูกข่าย เช่น โน้ตบุ๊ก PDA หรือ Home Computer ที่
มีตัวรับสัญญาณ WiMAX นั่นเอง แต่ระยะทางในการใช้บริการนั้นห่างจากเสาสัญญาณอยู่ประมาณ 5 กิโลเมตร 

 

การเชื่อมต่อ WiMAX มีสามรูปแบบ คือ 
      1. Point to Point (PTP) เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสถานีฐานกับสถานีฐาน หรือกับลูกข่าย 
      2. Point to Multipoint (PMP) เป็นการเชื่อมระหว่าง สถานีฐานกับหลายๆ สถานีลูกข่านพร้อมกัน 
      3. Mesh Topology เป็นการเชื่อมในแบบ ใยแมงมุมนอกจากสถานีฐานติดต่อกับสถานีฐานได้โดยตรง สถานีฐาน
ติดต่อกับลูกข่ายได้ ลูกข่ายยังสามารถติดต่อกันได้เองด้วย  



สถานการณ์ของ WiMAX 

ในปัจจุบันได้มีการน าเอาระบบ WiMAX ไปลองใช้งานจริง ในส่วนโครงสร้างหลักได้มีการตั้งเสาสัญญาณ 
WiMAX กระจายเป็น เครือข่ายครอบคลุมบริเวณท่ีต้องการให้บริการ หรือน าเอามาใช้เพ่ือเพ่ิมระยะทางในการ
ให้บริการให้ไกลขึ้นถึงชานเมือง หรือตั้งเสา WiMAX เพ่ือรับส่งข้อมูลและกระจายต่อให้กับผู้ใช้ ADSL,DSL ในพ้ืนที่ที่
ลากสายสัญญาณหลักเข้ามาล าบากกลายเป็น Wireless Broadband นั่นเอง 
ส่วนในด้านผู้ใช้งานทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกในปี 2005 ที่ผ่านมา ได้น าเอาระบบมาให้บริการ internet 
โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า Fix wireless access อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณท่ีสามารถติดที่ไหนก็ได้ เช่น ข้างตัว
บ้าน หรือตัวตึก แล้วรับสัญญาณ WiMAX มา น าไปกระจายต่อยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ผ่าน Switch ซึ่งตัวอุปกรณ์
จะอยู่กับที่ไม่ได้ขยับไปไหน ดังนั้นในช่วงที่สองหลังจากนี้ จะมีการพัฒนาอุปกรณ์ลูกข่ายให้ใช้งานมาตรฐาน IEEE 
802.16e เพ่ือให้ใช้งานในขณะที่มีการเคลื่อนที่ และสามารถใช้งานข้ามเสาส่งสัญญาณได้ เช่น ขับรถไปรอบเมืองก็ยังใช้
งานได้ 

 

ประโยชน์ของ WiMAX กับชีวิตประจ าวัน 

จะเห็นได้ว่า WiMAX มีจุดเด่นคือระยะทางท่ีไกล ความเร็วที่สูง และไม่จ าเป็นต้องใช้สายส่งสัญญาณ แถม 
WiMAX ยังมีการ เข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสูงอีกด้วย WiMAX จะท าให้การติดตั้ง intenet ในสถานที่ต่าง ๆ ท าได้ง่าย 
เพียงติดตั้งอุปกรณ์เสียบปลั๊กและใช้งาน ท าให้ผู้ให้บริการ internet สามารถให้บริการได้หลากหลายมากข้ึน เช่น การ
ออกร้านในศูนย์ประชุม ก็ให้บริการแก่บริษัทต่าง ๆ ได้สะดวกมากข้ึน  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็น้อยกว่า ความเร็วสูงกว่า 
เมื่อไปเทียบกับการให้บริการข้อมูลผ่านสายสัญญาณ การใหบ้ริการ internet ความเร็วสูงส าหรับที่อยู่อาศัย ด้วย
ข้อจ ากัดของการใช้งานระบบ ADSL ที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีมากเช่น ระบบเครือข่ายที่จ ากัดชุมสาย และระยะทางระหว่าง
ผู้ใช้กับชุมสาย จ านวนผู้ใช้ที่สามารถให้บริการได้ ท าให้กลุ่มผู้ใช้ตามท่ีอยู่อาศัยถูกจ ากัด ไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอ



กับความต้องการ ดังนั้นการน าเอาระบบ WiMAX มาใช้ จะเป็นการเพ่ิมจ านวนผู้ใช้งานให้มากข้ึน และบริการต่าง ๆ ที่
จะให้บริการก็มีมากข้ึน เช่น การดูทีวีผ่าน internet หรือการเลือกดูหนังเรื่องที่ต้องการผ่าน internet เป็นต้น การ
ให้บริการ internet ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในชนบท ด้วยข้อดีของระบบ WiMAX ที่มีระยะทางการรับส่งข้อมูลไกล ดังนั้น 
พ้ืนที่ไหนที่ไม่สามารถให้บริการได้ทั้งสายโทรศัพท์ เคเบิล ก็เป็นอีกทางออกส าหรับการใช้งานบริการสื่อสารแบบไร้สาย
คุณภาพสูงมาตรฐาน IEEE 802.16e ซึ่งเป็นส่วนต่อเติมของ IEEE 802.16a นั้น เป็นคุณสมบัติ พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาให้
รองรับการใช้งานในแบบที่ต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลา เหมาะส าหรับอุปกรณ์แบบพกพาในการเดินทาง ช่วยให้ ผู้ใช้งาน
สามารถสื่อสารได้โดยให้คุณภาพในการสื่อสารที่ดี และมีเสถียรภาพขณะใช้งาน แม้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ตาม  
การส่งสัญญาณแบบ Cellular Backhaul สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีฐานของ
เครือข่าย โทรศัพท์ เพราะช่องสัญญาณของ WiMAX ที่มีขนาดใหญ่ท าให้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลของสถานีฐาน
ได้สะดวกมากขึ้น และไม่ มีข้อจ ากัดด้านภูมิประเทศและไม่ต้องอาศัยสายส่งสัญญาณอีกด้วย ท าให้ต้นทุนและค่าเช่าต่อ
เดือนในการตั้งสถานีฐานลดลงอย่างมาก 

 

ปัจจุบัน WiMAX Forum ได้ก าหนด Certificate Profile ไว้รองรับการท างานของอุปกรณ์ในขั้นต้นที่สองความถ่ี คือ 
ย่านความถ่ี 3.5 GHz และ 5.8 GHz ดังที่ทราบกันดีทั่วไป แต่เมื่อค านึงถึงสถานะการจัดสรรความถี่ส าหรับประเทศไทย
ในทั้งสองย่านความถี่ ผมขอวิเคราะห์ดังนี้ 
 
วิเคราะห์ย่านความถี่ 3.5 GHz 

จากตารางก าหนดคลื่นความถี่วิทยุแห่งชาติได้ก าหนดย่านความถี่ 3.4 - 4.2 GHz ไว้เพ่ือกิจการ FIXED-
SATELLITE (space-to-Earth) หรือกิจการประจ าที่ผ่านดาวเทียม ที่ได้รับความคุ้มครองการรบกวน โดยความถี่ 3.4-
3.5 GHz ก าหนดกิจการรองไว้เพ่ือ กิจการประจ าที่ Fixed กิจการสมัครเล่น (Armature) กิจการเคลื่อนที่ (Mobile) 
และกิจการวิทยุหาต าแหน่ง (Radio Location) นอกจากนั้นในย่าน 3.5-3.7 GHz ได้ก าหนดไว้ส าหรับกิจการรองนอก
เนหนือย่านก่อนหน้าคือ ยกเว้นกิจการวิทยุการบินแบบเคลื่อนที่ 

จาก Spectrum Utilization Chart จากเว็บไซต์ ส านักงาน กทช. ในย่านความถี่ 3-7 GHz จะเห็นได้ว่าย่าน
ความถี่ 3.4-3.7 GHz ส าหรับดาวเทียมไทยคม 3 ในทิศขาลง Down link Satellite และย่าน 3.7-4.2 GHz ส าหรับ
ดาวเทียมไทยคม 1,2,3 ในทิศขาลง Down link Satellite ดังภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าถูกจัดสรรไว้เรียบร้อยหมดทั้ง
ย่านแล้ว การใช้ WiMAX ในย่านดังกล่าวจึงไม่สามารถจัดสรรได้ หรือหากมีการจัดสรรความถี่ให้ใช่ร่วมกับกิจการ
ดาวเทียมก็ไม่ได้รับการคุ้ม ครองการถูกรบกวน และหากข่ายดาวเทียมถูกรบกวนก็ต้องถูกสั่งให้หยุดใช้งาน หรือใช้งาน
ร่วมกันโดยให้มีระยะห่างจากสถานีดาวเทียม ซึ่งก็จะท าให้ WiMAX ไม่มีทางให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ ขอให้
ความเห็นว่าอาจเกิดการรบกวนได้สูง ยังไม่นับรวม Inter-modulation กับข่ายโทรคมนาคมท่ีมีอยู่เดิม ดังนั้นย่าน
ความถี่นี้ผมคาดว่าไม่มีผู้กล้าลงทุนและ WiMAX ย่านความถ่ีนี้ไม่เกิด 



 

Utilization Chart 3-7 GHz ของประเทศไทย 

วิเคราะห์ย่านความถี่ 5.8 GHz 
       จาก ตารางก าหนดคลื่นความถวิทยุแห่งชาติได้ก าหนดให้ย่านความถ่ี 5.725-5.850 GHz มีไว้เพ่ือกิจการ Radio 
Location หรือกิจการวิทยุหาต าแหน่ง เป็นกิจการหลักท่ีได้รับการคุ้มครองการถูกรบกวน โดยมีกิจการรองเป็นกิจการ  
สมัครเล่น (Armature) แต่ในย่าน 5.850-5.925 GHz ให้ กิจการประจ าที่ FIXED เป็นกิจการหลักท าให้ย่านนี้มีโอกาส
ได้รับอนุญาตแต่ต้องไปดูว่าได้รับการจัด สรรหรือยัง ส่วน 5.925-6.425 GHz ถูกก าหนดไว้เพ่ือกิจการเคลื่อนที่ผ่าน
ดาวเทียม FIXED-SATELLITE (Earth-to-space) 

จุดอ่อนของระบบ WiMAX 

แน่นอน... ไม่มีอะไรดีไปหมด ลองมาดูจุดอ่อนของ WiMAX กันบ้าง ความใหม่ของมาตรฐานระบบ WiMAX 
เนื่องจากเพ่ิงมี การคิดค้นและเริ่มมาพัฒนาอย่างจริงจังไม่ก่ีปี ดังนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมาตรฐานรวมไปถึง
ผู้ผลิตที่น าเอามาตรฐาน WiMAX ไปพัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้งานจริงก็มีจ านวนน้อย อุปกรณ์ก็ยังไม่หลากหลาย  
ต้องอาศัยเวลาสักพักก่อนได้รับความนิยม รวมไปถึงราคาอุปกรณ์ WiMAX ที่ค่อนค้างสูงขณะนี้ ความถี่ของการ
ให้บริการ ตามมาตรฐานของ WiMAX จะใช้ความถี่ช่วง 2-6GHz (802.16e) และ 11GHz (802.16d) ซึ่งในบางประเทศ
จะเป็นช่วงความถ่ีที่มีการควบคุม ต้องมีการขออนุญาตก่อนให้บริการ และในบางประเทศ ไม่มีข้อก าหนดตรงนี้  ดังนั้นผู้
ที่จะลงทุนวางระบบ WiMAX ต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเสียก่อน 

คู่แข่งที่น่ากลัว 

ถ้ามองในด้านระยะทางการให้บริการแล้ว WiMAX ถือว่าได้เปรียบคู่แข่งรายอ่ืนมาก แต่ถ้าดูถึงความพร้อมของ
ตลาด และการ สนับสนุนจากผู้ผลิตแล้ว จะพบว่ามีคู่แข่งอยู่สองมาตรฐานคือ UMTS / WCDMA เป็นระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ที่พัฒนามาจากระบบ GSM โดยจะเน้นเรื่องการเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล โดยจะได้ความเร็วตั้งแต่ 



2Mbps จนถึง 10Mbps จุดเด่นของระบบนี้คือ ผู้ผลิต อุปกรณ์มือถือมี Roadmap อย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการผลิต
อุปกรณ์มารองรับและหลากหลายแน่นอน อีกท้ังระบบเครือข่ายที่ครอบคลุม พ้ืนที่ให้บริการอยู่แล้ว รวมไปถึงฐาน
ผู้ใช้งานเดิมที่มีจ านวนมากที่พร้อมจะเปลี่ยนมาใช้มาตรฐานใหม่ นี้ CDMA 2000 1xEV-DO เป็นระบบเครือข่าย
โทรศัพท์อีกค่ายที่พัฒนาขึ้นมา โดยเน้นเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 2.4Mbps ในด้านความเร็วอาจสู้ล าบาก แต่
ด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้มีการเพิ่มความเร็วได้ในอนาคตโดยมีการ  เปลี่ยนแปลง อุปกรณ์บางชนิดที่สถานีฐาน ท า
ให้ค่าใช้จ่ายของการให้บริการต่ ากว่า WiMAX ที่ต้องลงทุนใหม่หมดทุกอย่าง 

อนาคตของระบบ WiMAX 

ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่ม WiMAX Forum ขึ้นมา เพ่ือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคน กลุม่บริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้วิจัย 
หรือผู้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงผู้ท าตลาด ได้เข้ามารวมตัวกันเพ่ือก าหนดมาตรฐาน แนวทางการพัฒนา และการน า
มาตรฐานนี้ไปใช้งานได้จริง ยกตัวอย่างเช่น Internet Corporation, AT&T, Fujitsu, British Telecom, Samsung, 
Siemens Mobile, Cisco, Nokia และบริษัท ชั้นน าอีกหลายบริษัท และในประเทศไทยตอนนี้ ได้มีผู้ให้บริการโครงข่าย
พ้ืนฐานบางที่เริ่มศึกษาถึงระบบ WiMAX โดยตั้งเป้าที่จะน า เอามาให้บริการจริง ดังนั้นเทคโนโลยี WiMAX จึงเป็น
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ และน่าจับตามองว่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่ และแพร่หลายมากน้อยขนาดไหน เพราะจุดเด่นของ
ระบบไม่ว่าในเรื่องระยะทาง ความเร็ว ข้อจ ากัดของการเชื่อมต่อ ได้ลบจุดอ่อนของระบบอื่นเกือบหมด  เราหวังว่าจะได้
สัมผัสการใช้งาน WiMAX ในบ้านได้เร็ว ๆ นี้ 
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