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บทคดัย่อ 

เทคโนโลยเีครือข่าย LAN แบบไร้สาย หรือ WLAN (wireless LAN) ก าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากสามารถสร้างความสะดวกและอิสระในการใชง้าน  ซ่ึงเทคโนโลยี WLAN น้ีท  าให้การเช่ือมต่ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ภายในบ้านหรือส านักงานเขา้ดว้ยกนัโดยไม่จ าเป็นที่จะตอ้งใชส้ายน าสัญญาณให้ยุ่งยา ก อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาสามารถเช่ือมต่อถึงกนัหรือเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายจากบริเวณท่ีอยู่ใน
รัศมีของสัญญาณไดอ้ย่างอิสระ เน่ืองจากสัญญาณขอ้มูลของระบบเครือข่าย LAN แบบไร้สายแพร่กระจายอยู่ใน
อากาศ และไม่จ ากัดขอบเขตอยู่เพียงแต่ในห้องๆ เดียวหรือบริเวณแคบๆ เท่านั้น ปัจจุบันการเช่ือมโยงระหว่าง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีอยูพ่ื้นท่ีห่างไกลกนั โดยวิธีการขยายขอบเขตดว้ย wireless bridge นั้นเป็นการขยายพื้นท่ีใน
การให้บริการทางเครือข่าย  เน่ืองจากในบางพื้นท่ีผู ้ต้องการใช้บริการเครือข่ายที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งใชร้ะบบ wireless bridge เพื่อช่วยในการเช่ือมต่อและขยายพื้นท่ืเช่ือมต่อในการให้บริการเครือข่าย LAN 
ผูว้ิจยัเลง็เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองน้ีจึงไดท้  าการวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพของสายอากาศ
เครือข่าย LAN แบบไร้สาย ให้มีประสิทธิรูปที่ดีข้ึนและสามารถรับ-ส่งสัญญาณด้วยระยะทางและการกระจาย
สัญญาณที่ดี      โดยเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการจดัท าที่มีราคาถูกและเหมาะสมกบัประเภทการใชง้านเพื่อตอบสนอง 
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ผูใ้ชง้านเครือข่ายไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพมากข้ึนดว้ยค่าใชจ่้ายที่นอ้ยลง โดยจากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าวสัดุที่
แตกต่างกันของหน้าจาน มีผลต่อประสิทธิภาพของสายอากาศเป็นอย่างมาก ทั้ งดา้นค่าความเข้มสัญญาณและ
ระยะทางในการรับ-ส่งสัญญาณ  จากนั้นผูว้ิจัยสจึงามารถสรุปไดว้่าคุณภาพของจานสัญญาณเป็นไปตามสภาพน า
ไฟฟ้าของวสัดุหนา้จาน คือจานที่ใชว้สัดุหน้าจานเป็นฟรอยด์อะลูมีเนียมจะให้คุณภาพสัญญาณไดดี้กว่าจานที่ใช้
หนา้จานสังกะสีและผา้ฝ้ายตามล าดบั 
 

ค าส าคญั: สายอากาศของเครือข่ายแลนไร้สาย, ค่าความเขม้ของสัญญาณ 
 
Abstract 
 Wireless LAN technology or WLAN is gaining in popularity due to it's facility and mobility. The 
WLAN technology makes connecting devices within the home or office together without the need of cabling. 
Both desktop computers and handhelds can freely connect to each other or connected to the network from the area 
in wireless signal area. Since the signal of the wireless network spread in the air and is not restricted only in a 
room or a small area. At present, we can connect between remote area networks together by using wireless bridge 
to expand the service network. Because the network demand for network services in some areas can not be 
provided, wireless bridge system is required for connecting and expanding the service of WLAN. To solve such 
problems, we have analyzed, tested, improved the quality of the WLAN antenna for better performance and 
developed the ability to send and receive signals with long distance and good signal distribution by choosing low-
cost and suitable materials to meet the users' requirement with less cost. From the experimental results, it could be 
concluded that the different materials used as a reflective plate affected the performance of the antenna in both the 
intensity and the distance between the transmitter and receiver. The researchers then concluded that the antenna 
performance was based on the electrical conductivity of the material of the reflective plate. The dish with 
reflective plate of aluminum foil provided better performance than the dish with reflective plate of zinc and 
cotton, respectively. 
 

Keywords: WLAN antenna, intensity of signal 
 
1. บทน า 

ในปัจจุบนั มีการใชร้ะบบเครือข่ายแลนไร้สายมากจนกลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั หากแต่ผูใ้ช้
ส่วนใหญ่มกัจะประสบกบัปัญหาสายอากาศของเครือข่ายแลนไร้สายนั้นมีระยะทางการรับ-ส่งสัญญาณที่จ  ากดั หรือ
ค่าความเขม้ของสัญญาณไม่แรงพอ     ส่วนสายอากาศที่มีก  าลงัขยายสูงกมี็ราคาแพงหาซ้ือไดย้าก    ท  าใหม้กัประสบ 
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ปัญหาเร่ืองระยะทางของสัญญาณของการใชเ้ครือข่ายไร้สายในชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีในบางคร้ังการใชเ้ครือข่ายไร้
สายนั้นสัญญาณไร้สายส่งมาไม่ถึงทั้งท่ีเป็นท่ีโล่งแจง้ไม่น่าจะมีส่ิงกีดขวางสัญญาณ จึงท าใหผู้ใ้ชต้อ้งยา้ยจากจุดที่ใช้
งานอยูเ่พื่อท่ีจะเขา้ไปใกลจุ้ดปล่อยสัญญาณมากข้ึน ท าให้ไม่สามารถท่ีจะใชง้านไดส้ะดวก ยิ่งในส่วนของการการ
เช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างอาคาร ที่ส่วนใหญ่มกัจะใชก้ารเช่ือมโยงดว้ยสายสัญญาณนั้นค่อนขา้งจะท าไดล้  าบากและ
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมต่อดว้ยสายใยแกว้น าแสง แต่เราสามารถเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างอาคารน้ีไดโ้ดยใชห้ลกัการการขยายขอบเขตดว้ย wireless bridge เพื่อการขยายพื้นท่ีในการให้บริการทาง
เครือข่าย แตส่ายอากาศของ wireless bridge โดยทัว่ไปจะขยายระยะทางไดไ้ม่มากนกั หรือที่ขยายระยะทางไดไ้กลก็
มีราคาสูง จึงมีงานวิจัยต่างๆ ท่ีมุ่งศึกษาและพฒันาการเพิ่มอตัราการขยายของสายอากาศ ดงัเช่น ตรีรัตน (2553) 
น าเสนอสายอากาศแบบเฮลิกซ์ท่ีสร้างข้ึนส าหรับการเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุดในลักษณะบริดจ์ไร้สายดว้ยวัสดุท่ี
แขง็แรง น ้าหนกัเบา และไดร้ะยะทางสูงสุด 2.27 กิโลเมตร ต่อมา รังสรรค์ (2553) น าเสนอสายอากาศตวัสะทอ้น
แบบผิวโคง้ดา้นหลงัโดยการใชก้ารป้อนแบบโฟกสัวงแหวน เพื่อใหส้ามารถให้บริการในพื้นท่ีบริเวณกวา้ง เช่นใน
หอ้งประชุมขนาดใหญ่ นอกจากนั้น รังสรรค์และศรันย ์(2553) ตลอดจน ประพจน์และคณะ (2555) ก็ไดน้ าเสนอ
การเพิ่มก  าลงัขยายของสายอากาศโดยใชไ้มโครสตริปเพื่อใหแ้ผ่พลงังานแบบเจาะจงทิศทาง เพื่อไม่ให้สูญเสียก าลงั
โดยเปล่าประโยชน์ในทิศทางที่ไม่ตอ้งการ  นอกจากนั้นยงัมี ธนาพรและเวช (2555) ที่พบว่าการใส่แผ่นสะทอ้น
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกระจายคลื่นเป็นแบบเจาะจงทิศทางโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถี่เรโซแนนซ์ของ
สายอากาศ อีกทั้ง สุรศกัด์ิและคณะ (2556) ท่ีวางตวัสะทอ้นแบบเส้นลวดทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนและพบว่า
สามารถใหอ้ตัราการขยายของสายอากาศท่ีดีข้ึนได ้

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ผูว้ิจัยพบว่าสายอากาศชนิดสะทอ้นคลื่นสัญญาณให้
เป็นไปแบบมีทิศทางจะสามารถใหร้ะยะการรับส่งไดไ้กล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ ทดสอบประสิทธิภาพของ
วสัดุสะทอ้นสัญญาณชนิดต่างๆ เพื่อพฒันาคุณภาพของสายอากาศ โดยจะท าการศึกษาสายอากาศเครือข่ายแลนไร้
สายประเภทสะทอ้นคลื่น (grid antenna) แบบมีทิศทาง ในยา่นความถี่ 2.4 GHz เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัสายอากาศ
เดิมที่มีวางขายอยู่ตามทอ้งตลาด โดยใชว้สัดุที่หาไดง่้ายใกลต้วั  และคาดหวงัว่าจะได้สายอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ใกลเ้คียงหรือดีกว่าสายอากาศที่มีอยูเ่ดิมตามทอ้งตลาดเพื่อที่จะน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาที่กล่าวมาได  ้
 
2. ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 

2.1 สายอากาศแบบสะท้อนคล่ืน (grid type) 
รูปท่ี 1 แสดงสายอากาศแบบ grid type ซ่ึงเป็นสายอากาศแบบทิศทาง ใชส้ าหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้

สายภายนอกอาคารแบบ point to point เหมาะส าหรับการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สายจากอาคารสู่อาคารและ
ตอ้งการควบคุมทิศทางของสัญญาณไร้สาย       สายอากาศชนิด    grid    จะกระจายสัญญาณแบบจ ากดัพื้นท่ี 
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สัญญาณทั้งในแนวระนาบ (horizontal) และในแนวด่ิง (vertical) เหมาะส าหรับการเช่ือมต่อสัญญาณแบบจุดต่อ
จุด โดยไม่มีสัญญาณกระจายไปดา้นหลงั 

 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 1 การกระจายของสายอากาศแบบ grid type 
 

2.2 Received signal strength indication (RSSI) 
RSSI (Adyaและคณะ, 2004) คือค่าที่ใชบ้อกความแรงของสัญญาณวิทยุที่ไดรั้บในเทอมของพลงังานมี

หน่วยเป็น dBm (decibels milliwatt) โดยค่า RSSI จะแปรผนัตรงกบัความแรงของสัญญาณ ถา้ค่า RSSI มีค่ามาก 
แสดงว่าสัญญาณที่ไดรั้บมีความแรงสูง นัน่คือ ตวัส่งและตวัรับอยูใ่กลก้นั และในทางกลบักนัหากค่า RSSI  มีค่า
นอ้ยแสดงว่าสัญญาณที่ไดรั้บมีความแรงต ่า ตวัส่งและตวัรับอยูไ่กลกนั  

 
2.3  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและหลักการท างานของสายอากาศ    

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (วิไลวรรณ,  2558)  เกิดจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ( electromagnetic 
disturbance) โดยการท าใหส้นามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหลก็มีการเปลี่ยนแปลง เม่ือสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลง
จะเหน่ียวน าให้เกิดสนามแม่เหล็ก หรือถา้สนามแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเหน่ียวน าให้เกิดสนามไฟฟ้า 
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวาง ประกอบดว้ยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหลก็ท่ีมีการสั่นในแนวตั้งฉากกนั 
และอยูบ่นระนาบตั้งฉากกบัทิศการเคลื่อนท่ีของคลื่น   

 สายอากาศมีหนา้ท่ีหลกัในการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสู่อากาศ การแพร่กระจายคลื่นจะเกิดข้ึน 
เม่ือมีการป้อนสัญญาณซ่ึงเป็นคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ามายงัสายอากาศ ท าให้เกิดประจุไฟฟ้าบวก และลบบนพื้นผิว
ของสายอากาศ และเน่ืองจาก สัญญาณที่ป้อนให้สายอากาศเป็นคลื่นไฟฟ้ากระแสสลบัประจุไฟฟ้าจึงถูกเร่งให้
เคลื่อนที่ ไปยงัต าแหน่งต่างๆ บนสายอากาศ กลบัไป-กลบัมา ตามความถี่ของสัญญาณจากเคร่ืองส่ง จนเกิดการ
แพร่กระจายคลื่นออกมา 
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2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับขนาดของสายอากาศ 

ความยาวคลื่น λ (SerwayและJewett, 2005) มีสัมพนัธ์แบบผกผนักบัความถี่ของคลื่นนั้น โดยความยาว
คลื่นมีค่าเท่ากับความเร็วของคลื่นนั้ นๆ หารด้วยความถี่ ถ้าเราพิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสูญญากาศ 
ความเร็วนั้นกคื็อความเร็วแสงนัน่เอง ความสัมพนัธ์น้ีสามารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (1)           

 
              λ =  c/f                                        (1) 

 
จากความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถน าความยาวคลื่น λ มาใชใ้นการหาความยาวของตวัรวมสัญญาณ (feed 

horn) ดงัรูปท่ี 2 ถา้เราพิจารณาความยาวคลื่นจะไดค้วามสัมพนัธ์ทีส่ามารถแสดงไดด้งัสมการที่ (2) และสมการที่ 
(3) ดงัน้ี 

             Dipole  =    λ / 2                         (2) 
             Balun   =    λ / 4                         (3) 

 

         
รูปที ่2  ตวัรวมสัญญาณ feed horn 

 
จากรูปท่ี 2 สายอากาศแบบ halfwave dipole มีลกัษณะเป็นแท่งโลหะตวัน าสัญญาณ 2 แท่งวางในระนาบ

เดียวกันตามแนวยาว ถ้าสายอากาศ 2 เส้นอยู่ใกล้กนัมากๆจะเกิดการส่งผ่านคลื่นกันในวงแคบๆ และถ้า
สายอากาศ 2 เส้นอยูห่่างกนัหรือท ามุมกนัมากๆ จะท าใหก้ารแผ่กระจายออกไปในอากาศเป็นวงกวา้งข้ึน โดยเรา
จะต่อสายอากาศ  half wave dipole เขา้กบับาลนั (balun) โดยก าหนดแท่ง  halfwave dipole มีความยาว  λ / 2  
ส่วนของบาลนั (balun) ในสายอากาศน้ีเราจะใชโ้คแอกเชียลบาลนั (coaxial balun) มาใชเ้ป็นตวัแปลงจากระบบ
สมดุล โดยจะต่อ บาลนัเขา้ที่สายอากาศแต่ละตวั โดยใชส้ายน าสัญญาณที่มีความยาว  λ / 4  (Vidmar, 2014) 
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2.5  สายอากาศพาราโบริกและการหาอัตราขยาย 

จานสะทอ้นแบบพาราโบลา (parabolic reflector) คืออุปกรณ์สะทอ้นที่ใชส้ะสมหรือรวบรวมพลงังาน
คลื่นวิทย ุและน าพลงังานนั้นรวมเขา้ไปสู่จุดโฟกสั  โครงสร้างของหน้าจานจะมีลกัษณะของส่วนโคง้เพื่อให้
สัญญาณทั้งหมดตกกระทบแลว้สะทอ้นไปยงัจุดโฟกสั  การหาอตัราการขยาย (gain) ในการติดต่อส่ือสารดว้ย
คลื่นวิทยุสายอากาศถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เราสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ไกล  ส าหรับการ
ติดต่อส่ือสารด้วยคลื่นวิทยุนั้นเราจะต้องอาศยัก  าลงัส่งจากเคร่ืองวิทยุส่ือสารของเราเป็นตัวส่งให้สัญญาณ
แพร่กระจายคลื่นออกไปในอากาศให้แรงท่ีสุด ซ่ึงในบางคร้ังเคร่ืองมือหรือวิทยุส่ือสารของเราท่ีใชง้านอยู่ก็มี
ขอ้จ ากดัทั้งในเร่ืองราคาและก าลงัส่ง ซ่ึงเราสามารถพิจารณาก าลงัขยายไดด้งัสมการที่ (4) ดงัน้ี 

 
                         G (gain)  =  10 log K(π D / λ )2                       (4) 

 
เม่ือ 

G = คืออตัราขยายมีหน่วยเป็น dB 
K = คือเป็นปัจจยัที่มีประสิทธิภาพมีค่า 0.65 
D = คือเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
λ = ความยาวคลื่น 
π = ก าหนดค่า 3.14 
 

2.6 การสะท้อนกลับ และ ดัชนีหักเห 
การสะทอ้นกลบั (reflection) (สถานีวิทยุสมคัรเล่นHS8JYX, 2558)  การเปลี่ยนทิศการเดินทางของคลื่น

โดยทนัทีทนัใด เม่ือคลื่นนั้นเดินทางไปตกกระทบท่ีผิวของตวักลางขนาดใหญ่ นั่นคือ คลื่นจะกระดอนออกจาก
ผิวของสะทอ้นของตวักลางในลกัษณะเช่นเดียวกบัการสะทอ้นกบักระจกเงา (รูปที่ 3) แต่ประสิทธิภาพนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัตวักลาง 

การหักเหของคลื่น (refraction) (สถานีวิทยุสมคัรเล่นHS8JYX, 2558) เกิดจากการที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่าน
ตวักลางที่มีความหนาแน่นต่างกนั เป็นผลท าใหท้ิศทางของคลื่นเปลี่ยนแปลงไปดว้ย ซ่ึงในขณะที่เกิดการหักเหก็
จะเกิดการสะทอ้นข้ึนพร้อมๆ กนัดว้ย 
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รูปที ่3 ภาพตวัอยา่งการสะทอ้นกลบัของคลื่นที่กระทบผิวสะทอ้น 

 
 

2.6 สภาพน าไฟฟ้า 
สภาพน าไฟฟ้า (electrical conductivity) (Tipler, 2004) เป็นปริมาณที่ตรงขา้มกบัสภาพตา้นทานไฟฟ้า ซ่ึง

วดัจากความสามารถในการน ากระแสไฟฟ้า (σ) มีหน่วยเป็น ซีเมนส์ ต่อ เมตร (S·m-1) สามารถค านวณไดจ้าก
ส่วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้า () ดังสมการ (5) ทั้ งน้ีโลหะต่างๆ ยิ่งมีสภาพการเป็นโลหะและความ
หนาแน่นมาก กจ็ะมีค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้าที่ต  ่า และมีสภาพน าไฟฟ้าที่สูง ดงัแสดงตวัอยา่งในตารางที่ 1 

 
                        σ  =  1 /                                                        (5) 

เม่ือ  คือสภาพตา้นทานไฟฟ้า (Electrical Resistivity) มีหน่วยเป็น .m 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้า () และสภาพน าไฟฟ้า () ของโลหะต่าง ๆ 
 

Material   
(x10-6

.m) 
 

(x106S.m-1) 
silver 1.6 62.1 
copper 1.7 58.5 
gold 2.3 44.2 

aluminum 2.7 36.9 
molybden 5.34 18.7 

zinc  6.0 16.6 
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2.7  คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

1) อลูมิเนียมอลัลอย  (aluminium alloy) (ASTM, 1999),  โลหะผสม ซ่ึงมีทั้งอลูมิเนียมอลัลอย (มี
อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลกั) อะลูมิเนียมมีการสะทอ้นคลื่นไดม้ากกว่าโลหะอื่นๆ ส่วนใหญ่ ยกเวน้โลหะ
เงิน ทองค าและทองแดง ที่น่าจะสะทอ้นคลื่นไดดี้กว่า เพราะมีความเป็นโลหะสูงและมีสภาพการน าไฟฟ้าดี  แต่
อลูมิเนียมใหก้ารสะทอ้นของคลื่นดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัสังกะสีที่อ่อนและเบาที่มีลกัษณะไม่เป็นเงา   

2) อลูมิเนียมฟรอยด์  (aluminum foil) (บ.ยูนิฟอยล์จ  ากดั, 2558) ท าจากโลหะอลูมิเนียม ซ่ึงถูกน ามา
หลอมและรีดใหเ้ป็นแผ่นบาง เน่ืองจากเป็นอลูมิเนียมจึงมีคุณสมบติัเหมือนขอ้ 1 การสะทอ้นคลื่น สะทอ้นรังสี
ความร้อน เน่ืองจากผิวหนา้ทั้ง 2 ดา้นต่างกนัคือ มนัและดา้น จึงสามารถสะทอ้นรังสีความร้อนได  ้ 95%  

3) สังกะสี (zinc) (Glassware Chemical, 2558) ธาตุโลหะมีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีพอสมควรกับ

ออกซิเจนและธาตุที่ไม่ใช่โลหะ สังกะสีเม่ือท าปฏิกิริยากบักรดเจือจางจะปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมาการ

สะทอ้นของคลื่น  มีความเป็นโลหะจึงมีสภาพการน าไฟฟ้า โดยมีค่าความตา้นทานการไหลของไฟฟ้าที่ 6 x 10-8 

.m แตก่ารสะทอ้นของคลื่นจะดอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัอลูมิเนียม 

4) ผา้คอตตอน (cotton) (องัคณา, 2558) เป็นเส้นใยผา้ยในกลุ่ม collulose ซ่ึงสภาพการน าไฟฟ้าหรือการ

สะทอ้นของคลื่นไม่ดี ไม่มีความเป็นโลหะ จึงไม่มีสภาพการน าไฟฟ้าหรือความสามารถในการสะทอ้นของคลื่น

ได ้

3.  การออกแบบการทดลอง 
3.1 การออกแบบการทดลอง 

ในรูปท่ี 4 เป็นภาพแสดงถึงวิธีการทดลองประสิทธิภาพของสายอากาศของเครือข่ายแลนไร้สาย โดยการ
ทดลองประสิทธิภาพสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สาย ผูว้ิจยัไดท้  าการเปลี่ยนจากสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สาย
จากประเภท omni type เป็นสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid antenna แบบมีทิศทาง ท าการทดลอง
สายอากาศทั้งหมด 5 แบบ ดงัแสดงในตารางที่ 2 

โดยที่การทดลองประสิทธิภาพสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid antenna ทั้ง 5 รูปแบบขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัท  าการทดลองดว้ยการจดัตั้งจานในแนวแกนนอน (horizontal) ขนานกบัพื้นราบ ดงัตวัอย่างในรูปที่ 5(b) 
แลว้ท าการบนัทึกค่า RSSI ในจุดท่ีท าการทดสอบ โดยจะบนัทึกทั้งหมด 4 คร้ังต่อ 1 จุดเพื่อหาค่าเฉลี่ยค่า RSSI 
ของจุดนั้นๆ ทั้ งน้ีจุดที่ทดลองแต่ละจุดอยู่ห่างจากกันเป็นระยะทาง 250 เมตร โดยเร่ิมตน้ท าการทดสอบท่ี
ระยะใกลจุ้ดท่ีแอคเซสพอยต์ตั้งอยู่ท่ี 250 เมตรเป็นจุดแรก และถดัไปทุกๆ 250 เมตร จนกว่าจะถึงจุดที่ไม่
สามารถจบัค่า RSSI ไดจึ้งถือว่าส้ินสุดการทดลองคร้ังนั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อความน่าเช่ือถือของการทดลอง ผูว้ิจัยจึงใช้
สถานท่ีในการทดลองเป็นถนนตรงยาวสามกิโลเมตรท่ีไม่มีส่ิงก่อสร้างอยู่ติดถนน เพื่อให้เกิดการสะทอ้นของ
คลื่นสัญญาณนอ้ยท่ีสุด เพราะไม่สามารถท าการทดลองในหอ้งไร้การสะทอ้นท่ีระยะทางไกลขนาดน้ีได ้
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รูปที่ 4 ภาพรวมของการทดลอง 

 
ตารางที่ 2  แสดง 5 รูปแบบของการทดลองประสิทธิภาพ  
 

แบบที ่ อุปกรณ์รับสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
1 จานมาตรฐาน (dish A)    จานมาตรฐาน (dish A) 
2 จานมาตรฐาน (dish B)    จานมาตรฐาน (dish B) 
3 จานท่ีจดัท าข้ึน (dish C) จานท่ีจดัท าข้ึน (dish C)  
4 จานท่ีจดัท าข้ึน (dish E) จานท่ีจดัท าข้ึน (dish E) 
5 จานท่ีจดัท าข้ึน (dish D) จานท่ีจดัท าข้ึน (dish D) 

 

 
(a)                                      (b) 

รูปที ่5 ลกัษณะการจดัตั้งจานสัญญาณในแบบแนวแกนตั้งและแนวแกนนอน 
 

จากรูปท่ี 5 (a) เป็นลกัษณะการประกอบโครงสร้างและรูปแบบการจดัตั้งหนา้จานของสายอากาศเครือข่าย
แลนไร้สายประเภท grid antenna รูปแบบแนวแกนตั้ง (vertical) เหมาะส าหรับการติดตั้งหนา้จานบนอาคารหรือ
สถานที่สูง  ๆ  ซ่ึงไม่เหมาะสมหรับงานวิจยัน้ี      เพราะการทดลองน้ีท าการทดลองบนพื้นราบ    ส่วนรูปท่ี 5 (b) 
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ซ่ึงเป็นการประกอบโครงสร้างและรูปแบบการจดัตั้งหนา้จานของสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid 
antenna รูปแบบแนวแกนนอน (horizontal) (Minoli, 2014)  ที่เหมาะกบัการท าการทดลองในคร้ังน้ี การจัดตั้ง
จานที่ถูกตอ้งท าใหก้ารสะทอ้นของคลื่นสัญญาณ มีประสิทธิภาพและคุณภาพสัญญาณสูงสุด  

ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid antenna โดยลอกเลียนจากจานมาตรฐาน (dish 
B) ท่ีซ้ือมาจากร้านคา้ และท าการทดสอบเปลี่ยนรูปแบบพื้นของหนา้จานโดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3  แสดง 5 รูปแบบของหนา้จาน 
แบบที ่ รายละเอียด 
1 จานมาตรฐาน (dish A)   ใชเ้กรดอลูมิเนียม ประเภท 1xxx เป็นวสัดุหนา้จาน 
2 จานมาตรฐาน (dish B)   ใชเ้กรดอลูมิเนียม ประเภท 5xxx เป็นวสัดุหนา้จาน 
3 จานท่ีจดัท าข้ึน (dish C)  ใชส้ังกะสี (Zinc) เป็นวสัดุในการสะทอ้นของหนา้จาน 
4 จานท่ีจดัท าข้ึน (dish D)  ใชอ้ลูมิเนียมฟรอยด ์(Aluminium Foil) เป็นวสัดุในการสะทอ้นของหนา้จาน 
5 จานท่ีจดัท าข้ึน (dish E) ใชผ้า้คตัตอนแบบบาง (Cotton) เป็นวสัดุในการสะทอ้นของหนา้จาน 

 
3.2 รายละเอียดของสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ 

1)  จานมาตรฐาน A (dish A) ดงัแสดงในรูปท่ี 6 เป็นสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายท่ีหาซ้ือมาจากร้านคา้ 
เป็นประเภท grid antenna แบบมีทิศทาง 24 dBi / 2.4 GHz เส้นผ่านศูนยก์ลาง 30-70 mm ขนาดหน้าจาน 0.9 x 
0.6 m ใชอ้ลูมิเนียมอลัลอย (aluminium alloy)  ใชเ้กรดอลูมิเนียม ประเภท 1xxx เป็นวสัดุหน้าจาน เกรดของ
อลูมิเนียมประเภทน้ีมีเหล็ก และซิลิคอนเป็นธาตุหลกั (1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350, อื่นๆ) ซ่ึง
เป็นประเภทท่ีตา้นทานการกดักร่อนไดดี้ สภาพการน าความร้อน และน าไฟฟ้าสูง คุณสมบติัทางกลต ่า และใช้
งานไดดี้  

 

 
รูปที ่6 ลกัษณะจานที่ใชใ้นการทดลองประสิทธิภาพ 
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2)  จานมาตรฐาน B (dish B) ดงัแสดงในรูปท่ี 7 เป็นสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายท่ีหาซ้ือมาจากร้านคา้ 

เป็นประเภท grid antenna แบบมีทิศทาง 24 dBi / 2.4 GHz เส้นผ่านศูนยก์ลาง 30-70 mm ขนาดหน้าจาน 0.9 x 
0.6 m ใชอ้ลูมิเนียมอลัลอย (aluminium alloy) ใชเ้กรดอลูมิเนียม ประเภท 5xxx เป็นวสัดุหน้าจาน ธาตุหลกั
ของอลัลอยด์ประเภทน้ีคือ แม็กนีเซียม เม่ือถูกใช้เป็นธาตุหลกั หรือใช้ร่วมกบัแมงกานีส จะท าให้มีค่าความ
แขง็แกร่งปานกลาง และสามารถท าการชุบแขง็ได ้แมก็นีเซียมจะส่งผลมากกว่าแมงกานีสในเร่ืองของความแข็ง 
(แมกนีเซียม 0.8% เท่ากบั แมงกานีส 1.25%) และยงัสามารถเพิ่มไดใ้นปริมาณมากอีกดว้ย อลูมิเนียมอลัลอยด์ใน
ประเภทน้ี (5005, 5052, 5083, 5086, อื่นๆ) ใชใ้นงานเช่ือมไดดี้ และตา้นทานการกดักร่อนจากน ้าไดดี้   

 

 
รูปที ่7 ลกัษณะจานที่ใชใ้นการทดลองประสิทธิภาพ 

 
3)  จานท่ีจดัท าข้ึน C (dish C) ดงัแสดงในรูปท่ี 8 เป็นสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid antenna 

แบบมีทิศทาง ที่เลียนแบบจานมาตรฐาน (dish B) แตใ่ชส้ังกะสี (zinc) เป็นวสัดุในการสะทอ้นของหนา้จาน 
 

 
รูปที ่8 ลกัษณะจานที่ใชใ้นการทดลองประสิทธิภาพ 
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4)  จานท่ีจัดท าข้ึน D (dish D) ดงัแสดงในรูปที่ 9  เป็นสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid 

antenna แบบมีทิศทาง ที่เลียนแบบจานมาตรฐาน (dish B) แตใ่ชอ้ลูมิเนียมฟรอยด ์(aluminium Foil) เป็นวสัดุใน
การสะทอ้นของหนา้จาน 

 

 
รูปที ่9 ลกัษณะจานที่ใชใ้นการทดลองประสิทธิภาพ 

 
5)  จานท่ีจัดท าข้ึน E (dish E) ดงัแสดงในรูปที่ 10 เป็นสายอากาศเครือข่ายแลนไร้สายประเภท grid 

antenna แบบมีทิศทาง ที่เลียนแบบจานมาตรฐาน (dish B)  แต่ใชผ้า้คตัตอนแบบบาง (cotton) เป็นวสัดุในการ
สะทอ้นของหนา้จาน  

 

 
รูปที่ 10 ลกัษณะจานที่ใชใ้นการทดลองประสิทธิภาพ 

 
4. ผลการทดลอง  

 ผลการทดลองของจานสัญญาณ ที่มีวสัดุหนา้จานที่แตกต่างกนั  มีผลต่อการสะทอ้นของคลื่นสัญญาณและ
ประสิทธิภาพของสายอากาศเป็นอยา่งมากทั้งดา้นค่าความเขม้สัญญาณท่ีวดัไดแ้ละระยะทางในการรับ-ส่งสัญญาณ  
ดงัแสดงในรูปท่ี 11 ส่วนจานมาตรฐาน (dish A) กบัจานมาตรฐาน(dish B) เม่ือทดลองและเปรียบเทียบกนัเอง พบว่า 
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ที่ระยะทาง 250 - 1750 เมตร จานทั้งสองมีคุณภาพของสัญญาณใกลเ้คียงกนัมาก แต่ที่ระยะทางมากกว่า 1750 เมตร 
พบว่าสัญญาณของจานมาตรฐาน (dish A) มีคุณภาพดีกว่าจานมาตรฐาน (dish B) เล็กน้อย ซ่ึงอาจเป็นเพราะจาน
มาตรฐาน (dish A) ใชว้สัดุสะทอ้นสัญญาณเป็นอลูมิเนียมที่เกรดดีกว่าจึงสามารถสะทอ้นสัญญาณไดดี้กว่าและใหค้่า 
RSSI ที่ดีกว่าเลก็นอ้ย 
 ผูว้ิจยัไดค้  านวณค่าประสิทธิภาพ (efficiency) ของจานสัญญาณ C, D และ E ที่แต่ละระยะทาง โดยค านวณ
จากค่า RSSI ของแต่ละจาน ลบดว้ยค่า RSSI ของจานสัญญาณชนิด A แลว้หารดว้ยค่า RSSI ของจานสัญญาณ
มาตรฐาน (dish A และ dish B) ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที่ 4 

 จากตารางที่ 4 พบว่าจานสัญญาณท่ีจัดท าข้ึนชนิด C (dish C) ที่ระยะทางไม่เกิน 750 เมตร จะมี
ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัจานสัญญาณมาตรฐานทั้งชนิด A และ B แต่เม่ือระยะทางที่ 1,000 เมตรข้ึนไป จาน
สัญญาณชนิด C น้ีจะมีค่าประสิทธิรูปที่ดอ้ยกว่า และยิ่งดอ้ยกว่ามากเม่ือระยะทางมากข้ึน จนระยะ 2250 เมตร
สัญญาณเร่ิมขาดหายและไม่สามารถรับส่งสัญญาณได ้  ส่วนจานท่ีจดัท าข้ึนชนิด D (dish D) เม่ือเปรียบเทียบกบัจาน
สัญญาณมาตรฐานทั้งชนิด A และ B พบว่าที่ระยะทางไม่เกิน 1,500 เมตร จะมีประสิทธิรูปที่ใกลเ้คียงกนั แต่เม่ือ
ระยะทางที่ 1750 เมตรเป็นตน้ไปพบว่า จานสัญญาณชนิด D จะใหป้ระสิทธิรูปท่ีดีกว่าจานสัญญาณมาตรฐานชนิด B 
แต่ยงัคงดอ้ยกว่าจานสัญญาณมาตรฐานชนิด A เลก็นอ้ย  ส่วนจานท่ีจดัท าข้ึนชนิด E (dish E)  พบว่าที่ระยะทาง 500 
เมตรเป็นตน้ไป จะมีประสิทธิรูปท่ีแยก่ว่าจานสัญญาณมาตรฐานทั้งสองชนิด และเม่ือระยะทางเพิ่มข้ึนประสิทธิภาะ
จะตกลงอยา่งรวดเร็ว จนระยะ 1750 เมตรสัญญาณจะขาดหายและไม่สามารถรับส่งสัญญาณได ้ 

 

 
รูปที ่11 แผนภูมิเปรียบเทียบการทดลองประสิทธิภาพทั้ง 5 รูปแบบ  
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ตารางที่ 4  ผลประสิทธิภาพของจานสัญญาณท่ีจดัท าข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัจานสัญญาณมาตรฐานชนิด A 

Distance 
(m) 

ค่าประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ dish A (%) ค่าประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ dish B (%) 

dish C dish D dish E dish C dish D dish E 
250 0 0 0 0 0 0 
500 0 0 - 10.00 0 0 - 10.00 
750 0 0 - 18.00 0 0 - 18.00 

1000 - 1.80 0 - 32.00 - 1.80 0 - 32.00 
1250 - 10.00 0 - 46.00 - 10.00 0 - 46.00 
1500 - 20.40 0 - 58.00 - 20.40 0 - 58.00 
1750 - 40.40 0 - 86.00 - 37.65 + 1.96 - 82.35 
2000 - 52.12 - 6.40 - - 39.60 + 2.35 - 
2250 - 66.67 - 5.56 - - 50.00 + 5.00 - 
2500 - - 7.27 - - + 4.53 - 
2750 - - 1.24 - - + 1.93 - 
3000 - - 1.64 - - + 1.90 - 
3250 - - 1.61 - - + 3.67 - 

  
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาคุณภาพของสายอากาศเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งสัญญาณโดยใชว้ ัสดุสะท้อน
สัญญาณท่ีหาไดโ้ดยทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั  น ามาทดสอบเปรียบเทียบกบักบัสายอากาศเครือข่ายไร้สายเดิมที่มีอยู ่ 
โดยใชซ้อฟตแ์วร์ในการวดัสัญญาณและเกบ็ค่าลงในตารางบนัทึกผล การทดลองมีการเก็บอุณหภูมิในแต่คร้ังท่ีวดั
เพื่อน าค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกนัเฉพาะในช่วงอุณหภูมิที่ใกลเ้คียงกนั วตัถุประสงค์ในการทดลองคือการทดสอบ
คุณภาพของสายอากาศเครือข่ายไร้สาย และพัฒนาสายอากาศเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
สายอากาศมาตรฐานท่ีมีขายทัว่ไป ในราคาที่ถูกลง  

จากการทดลองสามารถสรุปไดว้่าวสัดุที่แตกต่างกนัของหนา้จานแต่ละประเภท  มีผลต่อการสะทอ้นของ
คลื่นสัญญาณและประสิทธิภาพของสายอากาศเป็นอย่างมากทั้งดา้นค่าความเขม้สัญญาณท่ีวดัไดแ้ละระยะทางใน
การรับ-ส่งสัญญาณ  โดยระหว่างจานสัญญาณท่ีจดัท าข้ึนทั้งหมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ สังกะสี ฟรอยด์อะลูมีเนียม และ
ผา้คตัตอนแบบบาง พบว่า จานสัญญาณจดัท าโดยการน าฟรอยด์อะลูมีเนียมมาเป็นหน้าจานจะให้คุณภาพสัญญาณ
ไดดี้กว่าจานที่ใชห้นา้จานสังกะสีและผา้คตัตอนตามล าดบั ซ่ึงการศึกษาขา้งตน้พบว่าวสัดุที่มีสภาพน าไฟฟ้าสูงจะ
ส่งผลท าใหเ้กิดการสะทอ้นกลบัของวสัดุพื้นผิวไดม้าก   ท  าใหป้ระสิทธิภาพของการรับส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพดี  
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จากการทดลองผูว้ิจยัพบว่าในกลุ่มของจานสัญญาณท่ีจดัท าข้ึนนั้น จานที่จดัท  าข้ึนชนิด D (dish D) เป็นจานที่มีวสัดุ
หน้าจานที่มีค่าสภาพน าไฟฟ้าสูงที่สุดเม่ือเทียบกบัวสัดุอื่นที่น ามาใชใ้นการทดลอง จึงเป็นจานที่ให้คุณภาพของ
สัญญาณที่ดีที่สุดใกลเ้คียงกบัจานสัญญาณมาตรฐานคุณภาพสูงตามทอ้งตลาดนัน่เอง 
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