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IEEE 802.11n: ม�ตรฐ�นล��ส ดของเคร�อข��ยไร&ส�ย
คว�มเร(วส)ง (3031)

เม�>อมกราคม 2549 ทB>ผ�านมา สมาช0กของสถาบ.นว0ศวกร 
ไฟฟFาและอ0เล!กทรอน0กส% (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers: IEEE) ได�เห!นชอบก.บร�างข�อเสนอ 
มาตรฐานเคร�อข�ายไร�สายใหม� ได�แก� มาตรฐาน IEEE 
802.11n ซQ>งจะกลายเปRนกรอบการทSางานใหม�สSาหร.บ
อ�ปกรณ%ส�>อสารโทรคมนาคมแบบไร�สายร��นใหม�ในอนาคต

ภายใต�มาตรฐาน IEEE 802.11n อ�ปกรณ%ส�>อสาร
ไร�สายต�างๆ จะสามารถแลกเปลB>ยนข�อม"ลได�รวดเร!วย0>งขQXน 
โดยคาดว�าอ.ตราการโอนย�ายข�อม"ลอย�างน�อยทB>ส�ดภายใต�
มาตรฐานใหม�ค�อ 100 เมกะบ0ตต�อว0นาทB (Megabits per 
Second: Mbps) ซQ>งเปRนอ.ตราทB>เร!วกว�ามาตรฐาน IEEE 
802.11g (ทB>เปRนมาตรฐานทB>ใช�งานในอ�ปกรณ%เคร�อข�าย
ไร�สายทB>ใช�อย"�ในป\จจ�บ.น) ถQง 4 เท�า นอกจากนBXย.งขยาย
ระยะร.บส.ญญาณของอ�ปกรณ%ส�>อสารไร�สายทB>อ0งมาตรฐาน
นBXไปไกลกว�ามาตรฐานเด0มอBกกว�าร�อยละ 50 

      
เทคโนโลยBเบ�Xองหล.งมาตรฐาน 802.11g ค�อ

เทคโนโลยB MIMO (ไมโม) หร�อ “Multiple Input, Multiple 
Output” ซQ>งอ�ปกรณ%เล�อกเส�นทางไร�สายชน0ดวายฟาย 
(Wi-Fi routers) ทB>ใช�เทคโนโลยBนBXจะประย�กต%ใช�ว0ทย�และ
เสาอากาศอ.จฉร0ยะ (Smart antennas) หลายๆ ต.ว เพ�>อร.บ
และส�งส.ญญาณอย�างต�อเน�>องด�วยเทคโนโลยB MIMO ซQ>งจะ

ร.บส.ญญาณด�วยเสาอากาศหลายๆ ต.ว และนSาส�งส.ญญาณ
เหล�าน.Xนส"�ข.Xนตอนว0ธBประมวลผลส.ญญาณ (Signal 
processing algorithms) เพ�>อรวมส.ญญาณหลายๆ 
ส.ญญาณให�เปRนส.ญญาณเดBยว ย0>งไปกว�าน.Xนอ�ปกรณ%ทB>อ0ง
เทคโนโลยB MIMO สามารถจ.ดการก.บการไหลของข�อม"ล
ได�มากกว�าเทคโนโลยBไร�สายแบบทB>ใช�งานอย"�ในป\จจ�บ.น 
จQงทSาให�ไม�เพBยงแต�ช�วยให�การส�งข�อม"ลทSาได�รวดเร!วย0>งขQXน 
แต�ย.งช�วยเพ0>มความเสถBยรของเคร�อข�าย (network 
reliability) และระยะร.บส.ญญาณด�วย ในทางทฤษฎBแล�ว 
ถQงแม�การใช�เสาอากาศจSานวนมากในอ�ปกรณ%เล�อกเส�นทาง 
(router) ทSาให�สามารถโอนถ�ายข�อม"ลได�รวดเร!วขQXน โดย
จะสามารถแลกเปลB>ยนข�อม"ลได�ในอ.ตราความเร!ว 600 เมกะ
บ0ตต�อว0นาทB แต�ในการปฏ0บ.ต0จร0งแล�วการโอนถ�ายข�อม"ลเก0ด
ในอ.ตราทB>น�อยกว�านBXมาก เน�>องจากการส�งข�อม"ลน.Xนไม�ได�
ขQXนอย"�ก.บอ�ปกรณ%ร.บส.ญญาณเพBยงอย�างเดB>ยว แต�ก!ขQXนอย"�
ก.บทร.พยากรอ�>นๆ ทB>เกB>ยวข�องในการร.บส�งส.ญญาณ/ข�อม"ล
ด�วย

การประย�กต%ใช�เทคโนโลยB MIMO จะเปRนประโยชน% 
อย�างย0>งสSาหร.บผ"�ใช�หร�อองค%กรทB>การเช�>อมต�อไม�แน�นอนหร�อ 
ไม�มBความเสถBยร หร�อในบร0เวณจ�ดทB>อ.บส.ญญาณสSาหร.บ
อ�ปกรณ%ส�>อสารไร�สายแบบทB>ใช�งานอย"�ในป\จจ�บ.น อBกท.XงมB
การพ.ฒนาเพ�>อใช�งานภายในบ�านแบบด0จ0ท.ล เช�น การใช�
เคร�อข�ายไร�สายเพ�>อร.บชมว0ดBโอผ�านทางเคร�อข�ายได�ท.>ว
ท�กม�มท�กห�องของบ�านได�อย�างต�อเน�>อง หร�อหากโทรท.ศน%
ในอนาคตมBค�ณสมบ.ต0ทB>เช�>อมต�อแบบไร�สายได�แล�วอาจจะ
ประย�กต%ใช�เทคโนโลยB MIMO ในการดาวน%โหลดข�อม"ล
จากกล�องวBดBโอแบบด0จ0ท.ลมาย.งโทรท.ศน% หร�อดQงข�อม"ลจาก
เคร�>องเล�นวBดBโอมาย.งโทรท.ศน%ได�  นอกจากนBXใน
อ�ตสาหกรรมผล0ตอ�ปกรณ%ม�อถ�อแบบไร�สายก!มBการพ.ฒนา
อ�ปกรณ%โดยใช�เทคโนโลยB MIMO และอ0งมาตรฐาน 
802.11n เพ�>อให�โทรศ.พท%ทB>ใช�เทคโนโลยB Voice-over- 
Internet Protocol (VoIP) สามารถใช�งานได�อย�างราบร�>น
ขQXน

อย�างไรก!ดB เทคโนโลยB MIMO ก!อาจจะไม�ใช�โซล"ช.>น
เบ!ดเสร!จสSาหร.บอ�ปกรณ%ส�>อสารหร�อเคร�อข�ายไร�สายได�ท�ก
ประเภท ท.XงนBXเทคโนโลยB MIMO จะเหมาะสมก.บการ
ประย�กต%ใช�งานทB>เกB>ยวข�องก.บการโอนย�ายข�อม"ล หร�อ
เคร�อข�ายทB>ใช�ส.ญญาณภาพและเสBยงเปRนหล.ก เพราะการ
ประย�กต%ใช�งานในล.กษณะด.งกล�าวน.Xน ความเร!วในการร.บส�ง
ข�อม"ลเปRนส0>งทB>สSาค.ญ แต�สSาหร.บเคร�อข�ายไร�สายอ�>นๆ ทB>การ
ร.บส�งข�อม"ลภาพและเสBยงไม�ใช�ส0>งทB>สSาค.ญทB>ส�ดแล�ว
เทคโนโลยB เช�น เคร�อข�ายเซนเซอร% (Sensor Network) 
หร�อเคร�อข�าย Radio Frequency ID (RF-ID) ก!อาจมBความ
เหมาะสมในการประย�กต%ใช�งาน และใช�งบประมาณทB>ถ"กกว�า
เทคโนโลยB MIMO ได� 

ถQงแม�ว�าในป\จจ�บ.นมาตรฐาน 802.11n จะย.งไม�ประกาศ 
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ภาพแสดงต.วอย�างอ�ปกรณ% router ทB>อ0งมาตรฐาน 
802.11n
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ใช�อย�างเปRนทางการ แต�อ�ตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
ผ"�ผล0ตอ�ปกรณ%ส�>อสารไร�สายส�วนใหญ�ต�>นต.วก.บเทคโนโลยB 
MIMO และได�ผล0ตอ�ปกรณ%ทB>อ0งมาตรฐาน 802.11n ออกส"�
ตลาดเปRนจSานวนมาก ท.XงนBXจากข�อม"ลของบร0ษ.ทผ"�ผล0ตช0ป 
MIMO ได�แก� บร0ษ.ท AirGo Network ได�ให�ข�อม"ลว�า ขณะนBX 
ทางบร0ษ.ทฯ ได�ขายช0ปจSานวนมากกว�า 4 ล�านต.ว เพ�>อนSา
ไปผล0ตเปRน wireless router และอ�ปกรณ%แปลงส.ญญาณ
ไร�สาย (wireless adapter) สSาหร.บส0นค�าภายใต�บร0ษ.ท
ผ"�ผล0ตอ�ปกรณ%เคร�อข�ายส�>อสาร เช�น บร0ษ.ท LinkSys, Belkin 
และอ�>นๆ อBกท.Xงทาง บร0ษ.ท ซ.มซ�ง ย.งได�นSาช0ป MIMO 
ต0ดต.Xงลงบนเมนบอร%ดของเคร�>องคอมพ0วเตอร%โน�ตบ�}คจSานวน 
2 ร��น ซQ>งมBแผนการว�าจะจ.ดจSาหน�ายในทวBปย�โรปและเอเชBย
แล�ว 

      นอกจากนBX กล��มว0จ.ยโทรคมนาคม Dell' Oro ได�
คาดการณ%ว�าในป� ค.ศ. 2009 ประมาณร�อยละ 90 ของ
อ�ปกรณ%เคร�อข�ายไร�สายจะสามารถใช�งานได�ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.11n อย�างไรก!ดBมาตรฐาน IEEE 802.11n ย.ง
ต�องผ�านการพ0จารณาจากคณะกรรมการของ IEEE ซQ>ง
ประกอบด�วยสมาช0กของ IEEE ในสาขาทB>เกB>ยวข�องอBก
หลายคณะ และคาดการณ%ว�ากระบวนการทB>เกB>ยวข�องก.บ
ประกาศมาตรฐานด.งกล�าวอย�างเปRนทางการน�าจะเสร!จส0Xน
ราวต�นป� ค.ศ. 2007  ด.งน.XนสSาหร.บผ"�บร0โภคทB>ซ�Xอส0นค�า/
อ�ปกรณ%ทB>ใช�เทคโนโลยB MIMO และมาตรฐาน 802.11n 
ก�อนป� ค.ศ. 2007 ก!อาจจะต�องซ�Xออ�ปกรณ%ใหม�อBกคร.Xง 
เพ�>อให�ม.>นใจว�าจะสามารถใช�ประโยชน%จากเทคโนโลยBทB>ได�
อย�างเต!มประส0ทธ0ภาพ ภายหล.งจากการประกาศใช�
มาตรฐานอย�างเปRนทางการ

“ป�รOคเมท” ระบบช�วยจอดรถอ�จฉรUยะ (3032)

การนSารถเข�าไปจอดในทB>จอดทB>แคบๆ น.Xน เปRนการยาก
สSาหร.บผ"�ข.บรถม�อใหม� หร�อถQงแม�ว�าจะเปRนผ"�ทB>มBประสบการณ% 
การข.บรถมานานแล�วก!ตาม ก!ย.งคงต�องใช�เวลาในการเข�า
จอดอย"�หลายนาทBเช�นก.น

      ด�วยเหต�นBX น.กว0ทยาศาสตร%ชาวเยอรม.นกล��มหนQ>งจQงได�
พ.ฒนารถยนต%ทB>ไม�เพBยงแค�สามารถเข�าจอดในทB>จอดได� 
แต�ย.งสามารถทSาการสแกนไปบนถนนเพ�>อหาช�องว�างใน 
การจอดรถได�ด�วย โดยระบบช�วยจอดนBXมBช�>อว�า “ปาร%คเมท” 
(Parkmate) เปRนเทคโนโลยBทB>พ.ฒนาขQXนโดยบร0ษ.ท ซBเมนส% 
วBดBโอ (Siemens VDO) ซQ>งเปRนหนQ>งในบร0ษ.ทผ"�ผล0ตอ�ปกรณ%
อ0เล!กทรอน0กส%สSาหร.บรถยนต%รายใหญ�ของโลก และคาดว�า
จะนSาออกมาใช�จร0งได�ภายในป� พ.ศ. 2551

      ภายหล.งจากทB>ระบบทSาการสแกนไปบนถนนเพ�>อหา
ทB>ว�างและทSาการคSานวณทางเรขาคณ0ตเพ�>อหาท0ศทางการ
บ.งค.บรถเข�าทB>จอดแล�ว “ปาร%คเมท” ย.งทSาให�ผ"�ข.บร"�สQกม.>นใจ
อBกคร.Xงด�วยเสBยงดนตรBทB>เปRนส.ญล.กษณ%เพ�>อบอกให�ผ"�ข.บหย�ด
การควบค�มรถ และปล�อยให�รถบ.งค.บต.วเองเข�าไปจอดย.ง
ช�องว�างน.Xนๆ จากน.Xนรถก!จะเคล�>อนทB>ถอยหล.งไปข�างๆ รถทB>
จอดอย"�ก�อนแล�ว และเคล�>อนเข�าทB>จอดโดยไม�ชนฟ�ตบาทเลย

      Mr.Dirk Zittlau ผ"�บร0หารของบร0ษ.ทซBเมนส% วBดBโอ 
กล�าวว�า ปาร%คเมท เปRนระบบทB>พ.ฒนาขQXนมาจากเวอร%ช.>นเด0ม
โดยบร0ษ.ทได�ใช�เวลาทดสอบระบบนBXมาเปRนเวลา 6 เด�อน
แล�ว ซQ>งป\ญหาทB>พบค�อ ในสภาวะทB>สภาพอากาศหนาวหร�อ
อ�ณหภ"ม0ลดต>Sาลงมากๆ ระบบเซนเซอร%จะทSางาน
คลาดเคล�>อนเน�>องจากไม�สามารถตรวจว.ดส.ญญาณจาก

ฟ�ตบาทได� ด.งน.XนระบบนBXจQงย.งต�องใช�เวลาในการพ.ฒนา 
อBก 1-2 ป� จQงจะนSาเข�าส"�ตลาดได�  นอกจากนBXบร0ษ.ทย.งมB 
ระบบอ�>นๆ ทB>พร�อมเข�าส"�ตลาดแล�วได�แก� ระบบช�วยเต�อน
คนตาบอด ซQ>งจะส�งส.ญญาณให�คนตาบอดร"�เม�>อมBรถยนต%
แล�นมาใกล� ซQ>งระบบนBXทSางานได�อย�างสมบ"รณ%แล�วและ
พร�อมเข�าส"�ตลาดในป� พ.ศ. 2549 นBX  

 นอกจากระบบด.งกล�าว บร0ษ.ทย.งได�พ.ฒนาระบบเต�อน
เม�>อผ"�ข.บบ.งค.บรถไปนอกเลนทB>ตนข.บอย"� และระบบเต�อนทB>
กระจกรถเม�>อผ"�ข.บใช�ความเร!วเก0ดกSาหนด ซQ>งเทคโนโลยB
ด.งกล�าวไม�เพBยงแค�อ�านข�อม"ลจากปFายกSาหนดความเร!ว
ข�างทางเท�าน.Xน ย.งสามารถนSาข�อม"ลต�างๆ มาประมวลก.บ
ระด.บความเร!วของรถและแผนทB>บนเคร�>องคอมพ0วเตอร%ขนาด
เล!กทB>ต0ดต.Xงไว�ในรถ เพ�>อปร.บขBดจSาก.ดความเร!วในการข.บให�
สอดคล�องก.บระด.บความเร!วทB>กSาหนดตามปFาย ท.XงนBXแนวค0ด 
ของบร0ษ.ทซBเมนส% วBดBโอ ซQ>งเปRนผ"�ค0ดค�นเทคโนโลยBนBX ค�อ 
ต�องการ “พยายามทB>จะลดงานทB>น�าเบ�>อในการข.บรถให�ก.บ
ผ"�ข.บ”

Sony Reader นว�ตกรรมใหม�ของหน�งส�อ
อUเล(กทรอนUกสO (3033)

      บร0ษ.ทโซนB> (Sony) ประสบผลสSาเร!จอย�างย0>งใหญ�ใน
การสร�างหน.งส�ออ0เล!กทรอน0กส%ทB>สามารถนSาเสนอหน�า
หน.งส�อด�วยจอแสดงผลทB>เหม�อนก.บล.กษณะของกระดาษ 
หล.งจากทB>ได�มBผ"�พยายามพ.ฒนาหน.งส�ออ0เล!กทรอน0กส%มา
นาน แต�ม.กถ"กว0พากษ%ว0จารณ%อย�างร�นแรงจากผ"�ทB>เคยใช�
ว�าการอ�านผ�านจอน.Xนความคมช.ดต>Sา หน�าจอม�ด จอส.>นไหว 
และความละเอBยดของจอภาพต>Sา คนส�วนใหญ�จQงม.ก
หลBกเลB>ยงการอ�านจากหน�าจอคอมพ0วเตอร%เปRนเวลานานๆ 
แต�ด�วยเทคโนโลยB e-Ink ทSาให�หน.งส�ออ0เล!กทรอน0กส%ของ
โซนB> หร�อ Sony Reader เก0ดความคมช.ดส"ง หน�าจอสว�าง
ช.ดเจน จอไม�ส.>นไหว และความละเอBยดของจอภาพดB 

     ใครก!ตามทB>ได�อ�านเอกสารจาก Sony Reader แล�วจะ
ร"�สQกถQงความแตกต�างจากการอ�านจากอ�ปกรณ%ด0จ0ท.ลอ�>นๆ 

IT Digest Vol 3 No 3                                                                                                                                                             2 

ภาพจอประมวลผลบนแผงหน�าป\ด (บน)
และภาพการทSางานของระบบ “ปาร%คเมท” (ล�าง)

ทB>มา: news.telegraph.co.uk



ด�วยเทคโนโลยBส0>งพ0มพ%อ0เล!กทรอน0กส%ทSาให� ได�ภาพทB>คมช.ด
และไม�ส.>นไหว จอแสดงผลขนาด 6 น0Xว จะทSาให�การอ�านใน
กลางแจ�งคมช.ดเหม�อนอ�านในทB>ร�ม และสามารถมองเห!น
จากม�มใกล�ๆ  ได� นอกจากนBXเคร�>องย.งสามารถขยายต.ว
หน.งส�อให�ใหญ�ขQXนได�ถQง 200% 

      ด�วยขนาดความกว�าง 4.9 น0Xว ยาว 6.9 น0Xว หนาเพBยง 
0.5 น0Xว ทSาให� Sony Reader มBขนาดเล!กกว�าหน.งส�อเล�ม
เล!กๆ หลายเล�ม  นอกจากนBXม.นย.งมBนXSาหน.กต>Sากว�า 9 ออนซ% 
จQงเบาพอทB>จะพกพาไปได�ท�กทB>  อBกท.Xงสามารถเป�ดด"ได�ถQง 
7,500 หน�าต�อการชาร%จแบตเตอรB> 1 คร.Xง จQงใช�ได�นาน
ต0ดต�อก.นหลายช.>วโมง และสามารถชาร%จซXSาได�โดยไม�ต�อง
รอให�แบตเตอรB>หมด

      Sony Reader สามารถบรรจ�เน�Xอหาได�เท�าก.บหน.งส�อ 
80 เล�ม โดยเฉลB>ยคราวเดBยว ผ"�ใช�จQงสามารถปร.บเปลB>ยน
จากนวน0ยายเปRนเร�>องการเม�องได�ด�วยต.วเองแค�คล0�กเพBยง 
ป��มเดBยว และถ�าหน.งส�อ 80 เล�มย.งไม�เพBยงพอ ก!สามารถใช� 
MemoryStick หร�อ SD card เพ�>อเพ0>มเน�XอทB>การเก!บได�กว�า 
100 เล�ม ด.งน.XนจQงอาจกล�าวได�ว�า Sony Reader เปRน
แหล�งอาหารสมองช.XนดB สSาหร.บย�คป\จจ�บ.น

 

 

 

       Sony Reader สามารถแสดงผลได�ในล.กษณะทB>เปRน 
Adobe PDFs เอกสารส�วนบ�คคล เว!บบอร%ดส�วนต.ว ข�าวสาร 
(ซQ>งต�องดาวน%โหลดจาก PC) และ JPEGs ด.งน.Xนผ"�ใช�จQง
สามารถนSาเว!บบอร%ดและหน.งส�อพ0มพ%ออนไลน%ทB>ช�>นชอบไป
ก.บต.วได� นอกจากนBXย.งสามารถเล�นไฟล%เสBยง หร�อ MP3 ได�
อBกด�วย 

สSาหร.บแหล�งของหน.งส�ออ0เล!กทรอน0กส% หร�อ e-book 
ก!หาได�ไม�ยากจาก The CONNECT Store ซQ>งได�บรรจ�ช�>อ 
e-book ไว�ถQงกว�า 1,000 ช�>อ ซQ>งมBท.Xงรายช�>อหน.งส�อขายดB
ทB>ส�ดท.Xงหมด และรายช�>อหน.งส�อท�กประเภท ไม�ว�าจะเปRน
นวน0ยาย เร�>องจร0ง ธ�รก0จ และอ�>นๆ อBกมาก  ผ"�สนใจสามารถ
อ�านตอนแรกได�ฟรB เร�>องส�วนใหญ�มBราคาถ"กกว�าหน.งส�อแบบ
ทB>พ0มพ%ขายเปRนเล�ม และ The CONNECT Store เสนอ
รายการพ0เศษเพ0>มขQXนเพ�>อการประหย.ดย0>งขQXน ด�วยซอฟต%แวร% 
CONNECT ทB>ถ"กต0ดต.Xงบนเคร�>องคอมพ0วเตอร%ส�วนต.ว ผ"�ใช�
จQงสามารถค�นหาและซ�Xอหน.งส�อออนไลน%ได�อย�างง�ายดาย 
เพBยงดาวน%โหลดหน.งส�อลงเคร�>องคอมพ0วเตอร%ส�วนต.ว 
จากน.Xนก!จะสามารถดาวน%โหลดห.วข�อทB>ตนเล�อกลง Sony 
Reader ได�โดยง�าย

ทB>มา
3031: http://www.technologyreview.com/InforTech/wtr_16220,300,p1.html?PM=GO
         http://www.technologyreview.com/Netwroks/wtr_14864,258,p1.html?PM=GO
         http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
3032: http://news.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2005/12/26/wpark26.xml
         http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1033964,00.html#article_continue
3033: http://products.sel.sony.com/pa/PRS/reader_features.html
         http://www.technovelgy.com/ct/Science-Fiction-News.asp?NewsNum=522 
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ภาพของ Sony Reader (ซ�าย) และภาพเปรBยบเทBยบ 
Sony Reader ก.บหน.งส�อท.>วไปทB>อย"�ด�านล�าง (ขวา) 
ทB>มา: http://products.sel.sony.com/pa/PRS/ 

readerfeatures.html 

  

ภาพแสดงหน�าจอของ The CONNECT Store
ทB>มา: http://products.sel.sony.com/pa/PRS/ 

reader_features.html
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