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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัมีความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สายกันอย่างกว้างขวาง ทัง้ 
แลนไร้สาย และ 3 จี แต่ก็ยงัมีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้งานเครือข่าย
เหล่านี้ได้ เช่น ในป่า บนภูเขา จึงได้มีการใช้เครือข่ายไร้สายแบบ
ระยะไกล เนือ่งจากมีราคาถูกและสามารถติดตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง แต่ยงัตอ้ง
อาศัยความรู้ทางด้านแผนที่และเข็มทิศช่วย รวมถึงจะต้องมีการ
ตรวจสอบสถานะของการใช้งานอยู่เสมอ บทความนี้นําเสนอระบบช่วย
การติดตั้งเครือข่ายไร้สายระยะไกลที่พัฒนาเพ่ิมเติมจากเฟิร์มแวร์
OpenWrt เพือ่อํานวยความสะดวกแก่ผูติ้ดตัง้ผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส 
โดยใช้ระดบัความเข้มสญัญาณและนํามาแสดงเป็นกราฟตามเวลาจริง 
ซ่ึงใช้ในการหาตําแหน่งที่ เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง รวมถึงการ
ตรวจสอบความเข้มสญัญาณแบบละเอียด เพือ่เพ่ิมความแม่นยําในการ
ติดตัง้ ซ่ึงไม่จําเป็นตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นแผนทีแ่ละเข็มทิศมากนกั ระบบ
สงัเกตการณ์ทีช่่วยตรวจสอบสถานะของเครือข่าย และนําเสนอในรูปแบบ
กราฟ เพือ่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทีอ่าจจะเกิดข้ึนกบัเครือข่ายระหว่าง
การใชง้านได ้

Abstract 
Currently the need for network connection is crucial. Although 
both Wi-Fi and 3G wireless are widely adopted, some areas, 
such as rural area, are not covered by these technologies. The 
long range Wi-Fi becomes a good choice. However, the 
installation requires some tools and expertise. In this paper, 
Long-range Wi-Fi Installation Assisting and Monitoring System 
has been proposed. The system has been developed based on 
OpenWrt firmware. By monitoring the signal strength, the system 
can provide real-time monitoring and logging which makes 
installation easier and more accurate. Also the status of the 
network can be shown in graph for failure analysis. 
คาํสาํคัญ 
Long range Wi-Fi, Installation Assisting, Monitoring 
System 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายได้เข้ามามีบทบาทกบัชีวิตประจําวนั
อย่างมาก โดยหนึ่งในนัน้คือ เทคโนโลยีแลนไร้สายหรือเรียกว่า 
วายฟาย (Wi-Fi) ซึ่งไวร์เลสแอคเซสพอยต์ท่ีใช้กนัทัว่ไปนัน้มี
ระยะส่งสญัญาณท่ีจํากดั เหมาะสําหรับใช้งานภายในบริเวณ
เปิดโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนงั อาคาร ต้นไม้ ภเูขา มากนกั 
จึงได้มีการพฒันาเป็นวายฟายระยะไกล (Long Range Wi-Fi) 
โดยเม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายอ่ืน เช่น 
เอดจ์  3 จี  ไวแมกซ์ แล้ววายฟายระยะไกลนัน้มีราคาท่ีถกูกว่า
มากและยงัสามารถติดตัง้ได้ด้วยตวัเอง ซึง่วายฟายระยะไกลนี ้
สามารถท่ีทะลผุ่านสิ่งกีดขวางได้ดีกว่าวายฟายโดยทัว่ไป และ
การติดตัง้สามารถทําได้ด้วยตนเอง อีกทัง้ประเทศไทยได้มีการ
อนญุาตให้ใช้กําลงัสง่สงูสดุของช่วงสญัญาณความถ่ี  5.470 – 
5.850 GHz ท่ี 1.0 วตัต์ (e.i.r.p) [1] จากเดิมท่ีช่วงสญัญาณ
ความถ่ี 2.400 – 2.500 GHz ได้จํากดักําลงัสง่ไว้ท่ี 0.1 วตัต์ 
(e.i.r.p) เท่านัน้ ทําให้มีโอกาสใช้งานวายฟายระยะไกลได้ไกล
ขึน้และมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

ในกรณีท่ีต้องติดตัง้ในบริเวณท่ีห่างไกลกันและมีสิ่งกีด
ขวางท่ีทําให้ไม่สามารถมองเห็นจากต้นทางไปยงัปลายทางได้
เช่น ระหว่างภูเขาหรือในผืนป่า ทําให้ต้องใช้อุปกรณ์และ
ความรู้ด้านแผนท่ีเข็มทิศช่วยในการติดตัง้ และต้องสุ่มหา
สัญญาณโดยผู้ ติดตัง้ต้องจดบันทึกรายละเอียดด้วยตัวเอง
เ น่ื องจาก เ ฟิ ร์มแว ร์ ใน ไว ร์ เลสแอค เซสพอย ต์นั น้ ไม่ มี
ความสามารถในการบนัทึกค่าความเข้มสญัญาณในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ได้เก็บไว้ และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อคณุภาพความ
เข้มของสญัญาณ เช่น ฝนตก แดดออก พาย ุล้วนสง่ผลต่อการ
ใช้งานทัง้สิน้ เม่ือเกิดผลกระทบต่อระบบไม่ว่าจะเป็นเช่ือมต่อ



ได้ช้าหรือไม่สามารถเช่ือมต่อได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ดแูล
ระบบก็ไมอ่าจท่ีรู้ถงึสาเหตขุองปัญหาดงักลา่วได้ 

2. ที่มาและแรงจูงใจของปัญหา 
จากปัญหาข้างต้น บทความนีจ้ึงเสนอระบบช่วยการติดตัง้ท่ี
ช่วยให้ผู้ ท่ีติดตัง้สามารถติดตัง้ได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้าน
แผนท่ีเข็มทิศมากนกั ในการเลือกจุดท่ีเหมาะสมในการติดตัง้ 
ซึ่งผู้ ติดตัง้สามารถใช้ระบบช่วยการติดตัง้ผ่านเว็บอินเตอร์เฟส
ท่ีใช้ในการตัง้คา่ของไวร์เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกลได้  รวมถึง
ให้ผู้ ติดตัง้สามารถตรวจสอบสถานะของการใช้งานวายฟาย
ระยะไกล ทัง้ข้อมลูท่ีวิ่งผ่านแต่ละอินเตอร์เฟส ความเข้มและ
คณุภาพของสญัญาณ เพ่ือท่ีจะได้ทราบสถานะของการทํางาน
ของระบบและดูสถานะย้อนหลงั นอกจากนีย้งัสามารถนําไป
วิเคราะห์ถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัระบบได้  

3. งานและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
วายฟายระยะไกล เป็นการส่ือสารไร้สายต้นทนุต่ําแบบ Point-
to-Point  เม่ือเทียบกับการส่ือสารไร้สายคงท่ีแบบอ่ืน เช่น 
เครือข่ายโทรศพัท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตดาวเทียม เครือข่าย
วายฟายนัน้ถกูจํากดัในด้านของกําลงัส่ง ตําแหน่งท่ีติดตัง้และ
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีสามารถลดทอนความเข้มของ
สญัญาณได้ ส่วนไวร์เลสแอคเซสพอยต์ระยะไกลนัน้จะใช้เสา
อากาศแบบมีทิศทาง ซึ่งสามารถรวมสญัญาณให้สามารถใช้
งานได้ไกลหลายกิโลเมตรระหวา่งแอคเซสพอยต์ 

OpenWrt [2] เป็นชดุของระบบปฏิบติัการลินกุซ์ (Linux) 
ท่ีใช้ในอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ 
โมเด็ม เป็นต้น การใช้งานนัน้สามารถใช้ผ่านคอมมานด์ไลน์
อินเตอร์เฟส (Command-line Interface) หรือเว็บอินเตอร์เฟส 
(Web Interface) โดยขณะนีรุ่้นล่าสดุคือ Backfire 10.03.1 
final 

SNMP (Simple Network Management Protocol) [3] 
เป็นโพรโทคอลในชัน้โปรแกรมประยกุต์ ใช้ในการบริหารจดัการ
และตรวจสอบสถานะของอปุกรณ์ โดยเฉพาะอปุกรณ์เก่ียวกบั
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น สวิตซ์ เราเตอร์ ไวร์เลสแอค
เซสพอยต์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองแมข่่าย รวมทัง้เคร่ืองสํารองไฟ 

4. รายละเอียดการพัฒนา 
ผู้พัฒนาเลือก OpenWrt เป็นเฟิร์มแวร์ของไวร์เลสแอค
เซสพอยต์แบบระยะไกล โดย OpenWrt ใช้ LuCI [4] เป็นเว็บ
อินเตอร์เฟส ซึง่พฒันาด้วยภาษา Lua [5] และใช้เป็นสคริปต์
ฝ่ังเคร่ืองแมข่่ายของเวบ็อินเตอร์เฟส รวมถึงใช้ RGraph [6] ใน
การสร้างกราฟแบบเวลาจริง สําหรับเคร่ืองแม่ข่ายผู้พฒันาใช้ 
Multi Router Traffic Grapher  (MRTG) [7] ในการเก็บข้อมลู
สถานะผ่านทาง SNMP รวมถึง Shell Script และสร้างกราฟ
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบสถานะย้อนหลัง ในส่วนของไวร์เลส
แอคเซสพอยต์ระยะไกลผู้พฒันาใช้ Ubiquiti NanoBridge 
M5-25 จํานวน 2 ตวั ในการทดสอบ 

4.1 ภาพรวมของระบบ 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของระบบ 

 
จากรูปท่ี 1 นัน้ ในการติดตัง้นัน้ผู้ ติดตัง้จะใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกล
ผ่านเครือข่ายแลน เพ่ือปรับตัง้ค่าทัว่ไปของแอคเซสพอยต์ เช่น 
SSID ความเข้มสญัญาณ หมายเลขไอพี โหมดการทํางาน 
ผ่านเว็บอินเตอร์เฟส หลงัจากปรับตัง้ค่าเสร็จทัง้ 2 ตวั แล้ว 
กรณีท่ีจะเร่ิมใช้งานระบบช่วยติดตัง้ สามารถเรียกผ่านเว็บ
อินเตอร์เฟสได้ โดยขัน้ตอนแรกจะเป็นการสํารวจเพ่ือหาจุด
และทิศทางท่ีเหมาะสมในการติดตัง้ โดยจะใช้วิธีการเปล่ียน
ตําแหน่งและทิศทาง ซึ่งระบบจะแสดงกราฟตามเวลาจริงของ
ความเข้มสญัญาณท่ีได้รับ หลงัจากได้จุดท่ีเหมาะสมแล้ว จะ
เป็นการค้นหาทิศทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยจะเป็นการปรับแบบ
ละเอียด ซึ่งผู้ ใช้สามารถดูค่าท่ีแสดงในระบบได้ผ่านเว็บ
อินเตอร์เฟสของระบบ และหลงัจากติดตัง้วายฟายระยะไกล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เคร่ืองแม่ข่ายจะทําหน้าท่ีเก็บบนัทึกประวติั 
(Log file) และแสดงกราฟผา่นทางเวบ็อินเตอร์เฟส 



4.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างซอฟต์แวร์ 

 
จากรูปท่ี 2 สามารถแบ่งโครงสร้างของโปรแกรมเป็น 6 ส่วน
หลกั คือ 

1) ส่วนประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing 
Module) เป็นสว่นท่ีใช้ในการวดัความเข้มสญัญาณของไวร์เลส
แอคเซสพอยต์ 

2) สว่นการติดตัง้ (Setup Module) เป็นสว่นท่ีใช้ในระบบ
ช่วยการติดตัง้ ใช้ในการหาตําแหน่ง ทิศทางและในการติดตัง้
ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ โดยใช้ข้อมลูจากส่วน
ประมวลผลสญัญาณ 

3) สว่นการตัง้ค่าทัว่ไป (Configuration Module) เป็นสว่น
ท่ีใช้ในการตัง้ค่าต่าง  ๆ  ของไวร์เลสแอคเซสพอยต์  เ ช่น 
ช่องสัญญาณ ความแรงของสัญญาณ ความเร็วของการส่ง
ข้อมลู เป็นต้น 

4) สว่นสงัเกตการณ์ (Monitoring Module) เป็นสว่นท่ีใช้
ในการสงัเกตการณ์การทํางานของไวร์เลสแอคเซสพอยต์ โดย
จะบนัทกึคา่ไปยงัสว่นเก็บข้อมลู 

5) สว่นเก็บข้อมลู (Storage Module) เป็นสว่นท่ีใช้ในการ
บันทึกค่าของสถานะทั่วไปของไวร์เลสแอคเซสพอยต์ เพ่ือท่ี
สามารถเรียกดไูด้ภายหลงั 

6) สว่นอินเตอร์เฟส (Web Interface) เป็นเว็บอินเตอร์เฟส
สําหรับให้ผู้ ใ ช้ ติดต่อกับไวร์เลสแอคเซสพอยต์  ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ โดยจะมีอินเตอร์เฟสในส่วนต่าง ๆ เช่น ส่วนการตัง้
ค่าทัว่ไปของไวร์เลสแอคเซสพอยต์ ส่วนการช่วยติดตัง้สําหรับ
ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ดังรูปท่ี 3 ซึ่งส่วนบนเป็นกราฟแสดง
ความเข้มสญัญาณตามเวลาจริง ส่วนล่างเป็นตารางสําหรับ
การปรับองศาแบบละเอียด โดยแกนตัง้เป็นมมุขวาซ้าย แกน
นอนเป็นมุมเงยก้ม  และส่วนแสดงสถานะทั่วไปซึ่ง มีทัง้
สถานะปัจจบุนัและสถานะท่ีเคยบนัทกึไว้ก่อนหน้า ดงัรูปท่ี 4 

 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างเวบ็อนิเตอร์เฟสในหน้าช่วยการตดิตัง้ 

  

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างเวบ็อนิเตอร์เฟสในหน้าสังเกตการณ์ 

 

4.3 ข้อจาํกัดของระบบ 
ไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกลท่ีใช้กับระบบจะต้อง

สามารถติดตัง้เฟิร์มแวร์ OpenWrt รุ่น Backfire 10.03.1 ขึน้ไป 
เพ่ือให้การติดตัง้เป็นไปอย่างแม่นยํา  ผู้ ติดตัง้ควรใช้

อุปกรณ์ท่ีสามารถกําหนดทิศทางและมุมของไวร์เลสแอค
เซสพอยต์ท่ีแน่นอนได้ในการขยบัเพ่ือหาตําแหน่ง ทิศทางและ
มมุท่ีดีท่ีสดุ 



หากไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกล ไม่มีอินเตอร์เฟส
ยเูอสบี ทําให้ไม่สามารถต่ออปุกรณ์ท่ีช่วยในการระบุตําแหน่ง
เพิ่มได้ อาจจะใช้ผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีแทน 

5. การทดสอบการใช้งาน 
ผู้พฒันาแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 สว่น คือ การทดสอบ

เพ่ือค้นหาจุดและทิศทางท่ีเหมาะสมท่ีจะติดตัง้ไวร์เลสแอค
เซสพอยต์แบบระยะไกล และการค้นหาทิศทางท่ีเหมาะสมด้วย
การปรับแบบละเอียด 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบประกอบด้วย 1) ไวร์เลสแอค
เซสพอยต์แบบระยะไกล Ubiquiti NanoBridge M5-25 2 ตวั 
ซึง่รุ่นนีมี้สเกลสามารถปรับองศาได้ 2) เสาสญัญาณโดยใช้ท่อ 
PVC 3) คอมพิวเตอร์สําหรับติดต่อกบัเว็บอินเตอร์เฟสของไวร์
เลสแอคเซสพอยต์ 4) แบตเตอร่ีสํารองพกพาสําหรับจ่ายไฟ
ให้กบัไวร์เลสแอคเซสพอยต์แบบระยะไกลตวัละ 1 ชดุ ดงัรูปท่ี 
5 

 

 
รูปที่ 5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

 

5.1 สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 
ทดสอบโดยติดตัง้เสาสญัญาณและอุปกรณ์ในพืน้ท่ีท่ีมีสิ่งกีด
ขวางและไม่ได้อยู่ระดบันํา้ทะเลเดียวกัน เพ่ือให้ใกล้เคียงกับ
สภาพแวดล้อมจริงมากท่ีสุด  โดยบริเวณท่ีจะทดสอบมี
ระยะห่างกันระหว่างเสาสญัญาณท่ี 1 กบัเสาสญัญาณท่ี 2 
ประมาณ 235 เมตร และไวร์เลสแอคเซสพอยต์อยู่ท่ีความสงู 
160 เซนติเมตร จากพืน้ดิน ดงัรูปท่ี 6 
 

 
รูปที่ 6 แสดงบริเวณที่ใช้ในการทดสอบ 

 

5.1.1 การทดสอบเพือ่คน้หาจุดและทิศทางทีเ่หมาะสมในการ
ติดตัง้ไวร์เลสแอคเซสพอยต์ 
ในการทดสอบนีผู้้ ทดสอบได้ให้ผู้ ร่วมทดสอบนําไวร์เลสแอค
เซสพอยต์ตวัหนึ่งซึง่อยู่ในโหมดแอคเซสพอยต์และมี SSID ช่ือ 
NanoBridgeTest ไปติดตัง้เป็นเสาสญัญาณท่ี 1 เพ่ือใช้ในการ
ค้นหา ดงัรูปท่ี 7 โดยมีขอบเขตว่าให้หนัไปทางเสาสญัญาณท่ี 
2 ซึ่งไม่ได้แจ้งให้ผู้ทดสอบทราบว่านําไปติดตัง้ไว้จดุใด มมุก้ม
เงยเทา่ใดและหนัไปทิศทางใด 
 

 
รูปที่ 7 แสดงตาํแหน่งจุดที่เลือกในการทดสอบ 

 
วิธีการทดสอบคือ เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับไวร์เลสแอค
เซสพอยต์อีกตัวท่ีอยู่ในโหมดลูกข่าย เปิดเว็บอินเตอร์เฟส
เพ่ือให้แสดงกราฟตามเวลาจริงของความเข้มสญัญาณท่ีได้รับ
ขณะนัน้ตัง้แต่จุด A ไปจดุ C ทีละจดุ แล้วหมนุไวร์เลสแอค
เซสพอยต์จากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายวดัค่าความเข้มของ
สญัญาณและบนัทกึข้อมลูไว้  



5.1.2 การคน้หาทิศทางทีเ่หมาะสมดว้ยการปรบัแบบละเอียด 
หลงัจากท่ีได้จดุท่ีเหมาะสมแล้วจะใช้เว็บอินเตอร์เฟสในการวดั
ความเข้มสัญญาณแบบละเอียด โดยการปรับมุมและวัด
สญัญาณทีละองศา แล้วเพ่ือปรับเพิ่มทีละ 4 องศา ครัง้ละแกน 
ซึ่งผู้ ติดตัง้ใช้วิธีการยึดมมุก้มเงยไว้ก่อน แล้วปรับมมุทางซ้าย
ขวาครัง้ละ 4 องศา หลงัจากปรับครบตัง้แต่ -12 ถึง 12 องศา 
จึงปรับมมุก้มเงย 2 องศา แล้วปรับมมุทางซ้ายขวาเช่นเดิม ทํา
จนครบตัง้แต ่-12 ถงึ 12 องศา 

5.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ผล 
จากการทดลองในข้อ 5.1.1 นัน้กราฟท่ีได้จากระบบช่วยการ
ติดตัง้ของจดุ C มีค่าความเข้มสญัญาณท่ีในบางมมุมากท่ีสดุ 
เม่ือเทียบกบัจดุ A และจดุ B ดงัรูปท่ี 8 
 

 
รูปที่ 8 แสดงผลของกราฟที่ได้จากการสแกนที่จุด C 

 
จากรูปท่ี 8 แกนตัง้เป็นเวลาและแกนนอนเป็นระดบัความ

เข้มสญัญาณ ซึง่จะเห็นว่ากราฟท่ีรูปนีมี้ค่าความเข้มสญัญาณ
ของ SSID ช่ือ NanoBridgeTest ท่ีจุด C มากท่ีสุด (เส้น
บนสดุ) คือประมาณ -40 dBm สว่นกราฟเส้นอ่ืน คือ ค่าความ
เข้มสญัญาณของ SSID อ่ืนท่ีไวร์เลสแอคเซสพอยต์ท่ีอยู่ใน
โหมดลกูข่ายรับได้ (เช่น  APVRS, KUWIN-REGISTER) โดย
จะสง่ผลต่อการทดสอบหากมีช่องสญัญาณเดียวกบั SSID ช่ือ 
NanoBridgeTest และหลงัจากท่ีทําการทดลองในข้อ 5.1.2 ท่ี
จุด C เม่ือนําค่าท่ีได้จากการทดลองจํานวน 3 ครัง้ มาหา
คา่เฉล่ียและทําเป็นกราฟจะได้ได้กราฟสรุปผล ดงัตารางท่ี 1  

ซึ่งจากตารางจะได้ว่า ตําแหน่งท่ีเป็นมมุเงยก้ม 4 องศา 
และมมุขวาซ้าย -8 องศา ได้คา่ความเข้มสญัญาณท่ีดีท่ีสดุ  

 

จากการทดสอบจะเห็นว่า จุด C เป็นจุดท่ีดีท่ีสุดจริง 
ผลลพัธ์จากระบบช่วยการติดตัง้นี ้ทําให้ได้จุดท่ีสอดคล้องกับ
ตําแหน่งท่ีควรติดตัง้เม่ือมองในมมุของผู้ช่วยติดตัง้ ดงัรูปท่ี 9 

 

 
รูปที่ 9 แสดงตาํแหน่งที่ควรตดิตัง้วายฟายระยะไกล 

 

6. บทสรุป 
ระบบช่วยการติดตัง้และสังเกตการณ์เครือข่ายไร้สายแบบ
ระยะไกลท่ีบทความนีนํ้าเสนอนัน้ จะช่วยอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ ท่ีติดตัง้ระบบวายฟายระยะไกล โดยระบบสามารถท่ีจะ
ระบุถึงตําแหน่งท่ีควรจะติดตัง้ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ระดับ
ความเข้มของสัญญาณในการระบุตําแหน่ง  ส่วนระบบ
สงัเกตการณ์นีจ้ะช่วยตรวจสอบในเร่ืองของข้อมลูท่ีผ่านในแต่
ละอินเตอร์เฟส รวมถึงระดับของความเข้มสญัญาณปัจจุบัน
และคณุภาพของสญัญาณ เพ่ือตรวจสอบสถานะของระบบ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดแบบละเอียด 
                มุมเงยก้ม 
มุมขวาซ้าย 

-12o -8o -4o 0o 4o 8o 12o 

-12o -52 dBm -47 dBm -47 dBm -41 dBm -44 dBm -45 dBm -47 dBm 
-8o -49 dBm -44 dBm -42 dBm -40 dBm -39 dBm -52 dBm -55 dBm 
-4o -54 dBm -51 dBm -52 dBm -52 dBm -51 dBm -58 dBm -61 dBm 
0o -59 dBm -58 dBm -58 dBm -57 dBm -57 dBm -62 dBm -61 dBm 
4o -62 dBm -64 dBm -66 dBm -63 dBm -64 dBm -61 dBm -62 dBm 
8o -60 dBm -59 dBm -60 dBm -60 dBm -60 dBm -62 dBm -58 dBm 
12o -61 dBm -63 dBm -60 dBm -61 dBm -63 dBm -55 dBm -59 dBm 
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