
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายแลนไรสาย 5 กิกะเฮริตซ
Variables Affecting to Signal Strength of Wireless Networks 5 GHz
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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดข้ึนตลอดเวลาซึ่งสงผลกระทบตอช้ันบรรยากาศ(Atmospheric) ท่ีเปน

ตัวกลางในการสื่อสารแบบไรสาย เพ่ือใหเครื่อขายไรสายมีประสิทธิภาพการทํางานสูง การวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาตัวแปรทางสภาวะอากาศท่ีมีอิทธิพลตอระดับความแรงของสัญญาณ โดยการวัดคาอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ
ความกดอากาศ และระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายไรสายความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซดวยอุปกรณรับสัญญาณท่ี
ติดตั้งในเขตจังหวัดยโสธร ของบริษัททีโอที จํากัด จํานวน 148 จุด จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความแรงของสัญญาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 69.44 -dBm ขณะ
อุณหภูมิมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.085 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธมีคาเฉลี่ยเทากับ 73.142 % และความกดอากาศมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1004.246 hPa 2) ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับระดับความแรงของสัญญาณ ไดแก อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพัทธ และความกดอากาศ และ 3) อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความกดอากาศ สามารถรวมกันพยากรณระดับ
ความแรงของสัญญาณไดรอยละ 76.8

Abstract
The climate change is a natural phenomenon and effect on atmospheric which is the

media of wireless communication. For the high performance in the telecommunication system, this
study therefore, aimed to study the variables affecting to signal strength of wireless networks. The
values of temperature, humidity, pressure and the signal strength of wireless networks 5 GHz were
measured. The sample of this study was 148 access-points of TOT, in Yasothon Province. For
statistical analyses, Pearson,s correlation and regression were employed. The findings revealed that:
1) the average level of signal strength was 69.44 –dBm. The average levels of temperature, humidity
and pressure were 28.085 C, 73.145% and 1004.246 hPa, respectively 2) variables that had great
influences on signal strength of wireless networks consisted of temperature, humidity and pressure
and 3) ambient variables of temperature, humidity and pressure could predict the level of signal
strength at 76.8%

คําสําคัญ : เครือขายไรสาย 5 GHz ความแรงของสัญญาณ
Keywords : wireless networks, 5 GHz, Signal Strength
*ผูนิพนธประสานงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส wor_nui@yahoo.com โทร. 08 1390 4153
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

1. บทนํา
ปจจุบันมีการนําเครือขายไรสายท่ีความถ่ี 5 GHz ใชกันอยางแพรหลายในดานการสื่อสารโทรคมนาคม และมี

การแขงขันกันระวางบริษัทผูใหบริการท้ังดานการบริการ และดานเทคนิค โดยในดานเทคนิคคือการติดตั้งตัวอุปกรณ
และคุณภาพการสงสัญญาณ ยกตัวอยางเชน บริษัท ทีโอที เปดตัว “ไวเน็ต” อินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสาย
สามารถใชไดถึง 20 กิโลเมตรทดแทนเพ่ือขายบริการใหผูใชในราคาถูก ใชไดดีกับในทุกภูมิประเทศและนํามาทดแทน
สื่อสัญญาณแบบทองแดง(ADSL) ดาวเทียม (IPSTAR) อยางไรก็ตามในการสงสัญญาณจะตองประกอบดวย เครื่องรับ-
สง (Transceiver) ชองทางสื่อสาร (Communication Channel) (วิทวัส สุริยันยงค, 2547) ซึ่งชองทางสื่อสารจะ
อาศัยการแพรกระจายคลื่นผานบรรยากาศ(Atmospheric) ซึ่งทําหนาท่ีเปนตัวกลางเพ่ือใหคลื่นสัญญาณเดินทางผาน
ไปยังเครื่องรับ ในบรรยากาศจะมีปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา เชน การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความช้ืน กลุมเมฆหมอก กลุมฝน ฝนตก ฟารอง และฟาแลบ เปนตน ปรากฏการณธรรมชาติ
เหลาน้ีอาจสงผลตอการกระจายคลื่นในยานความถ่ีใดความถ่ีหน่ึง เปนผลใหความถ่ีน้ันเกิดการลดทอนและสงผลการ
รับสงสัญญาณไดไมดี (Ganu, S., and et. al., 2004) ยกตัวอยางเชนการศึกษาของประเสริฐ จันวดี (2548) ท่ีศึกษา
การกระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุโดยใชระบบเรดารเหนือขอบฟาพบวาอุณหภูมิ ความช้ืน และความดันอากาศน้ี สงผล
ตอคาคงตัวไดอิเล็กตริกในแตละช้ันของช้ันบรรยากาศ และการศึกษาของเจริญ ศรีแสง (2543) พบวา ถาความช้ืนของ
สายอากาศในเสนทางผานระหวางเครื่องรับและเครื่องสงมีคานอยลงโดยสัญญาณท่ีไดจะแรงข้ึน ขณะท่ี ความกด
อากาศต่ําเอ้ือตอการแพรกระจายคลื่น นอกจากน้ีแลวการศึกษาของ Cenedese, A. และคณะ (2010) พบวา
ความเร็วของการแพรกระจายคลื่นในระดับช้ันบรรยากาศจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิของช้ันบรรยากาศมากข้ึน ขณะท่ีช้ัน
บรรยากาศท่ีสูงข้ึนไปมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินอย และการศึกษาของ Jie Yin และคณะ (2008) พบวา สภาพ
บรรยากาศสงผลตอระดับความแรงในการสงสัญญาณวิทยุ เชนเดียวกับการศึกษาของ Kaemarungsi, K., (2006)
ท่ีพบวา ความแรงของสัญญาณภายในและภายนอกอาคารมีความแตกตางกัน รวมถึงสมเกียรติ รัตนกูล และคณะ
(2549) ท่ีศึกษาสมรรถนะของระบบเครือขายไรสายมัลติเชนเนลแบบ FT-TR และ TT-FR ดังน้ัน การวางแผนในการ
ติดตั้งเครือขายไรสายหรือการขยายพ้ืนท่ีการใชงานเครือขายไรสายในอนาคต โดยการพิจารณาตัวแปรของสภาวะ
อากาศแวดลอมท่ีสงผลตอการสื่อสารแบบไรสายเพ่ือใหเครื่อขายไรสายมีประสิทธิภาพการทํางานสูงจึงมีความจําเปน
อยางมาก

บทความน้ีจึงนําเสนอการศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายแลนไรสาย 5
GHz โดยการพยากรณระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายแลนไรสาย 5 GHz ภายในสภาพแวดลอมจริงในเขต
จังหวัดยโสธร ของบริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนพรอมท้ังเสนอแนวทางการ
แกไข เพ่ือใหเครือขายไรสายน้ีประสิทธิภาพการทํางานดีข้ึน

2. วิธีการทดลอง
2.1 ขอบเขตของการวิจัย

1) ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ อุปกรณรับสัญญาณ (Customer Premises Equipment: CPE) ท่ี
ติดตั้งในเขตจังหวัดยโสธร ของบริษัททีโอที จํากัด จํานวน 240 จุด

2) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ อุปกรณรับสัญญาณ จํานวน 148 จุด ท่ีไดจากการสุมแบบแบงช้ัน
(Stratified Random Sampling) ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดยโสธร

3) ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความกดอากาศ ขณะท่ี
ตัวแปรตาม คือ ระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายแลนไรสายท่ีความถ่ี 5 GHz
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2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย เครื่องวัดความแรงสัญญาณ (Level Signal Meter)

เครื่องระบุตําแหนง (GPS) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความช้ืน และเครื่องวัดความกดอากาศ
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

นําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล วัดคาความแรงสัญญาณ ตําแหนง อุณหภูมิ
ความช้ืน และความกดอากาศ ณ. ตําแนงของอุปกรณรับสัญญาณ (Access Point) ระบบไรสายรุน Ubiquiti
NanoStation M5 ยานความถ่ี 5 GHz และความเร็ว 150 Mbps(802.11n) (Ubiquiti networks, 2012) เปนกลุม
ตัวอยาง ของบริษัททีโอทีจํากัด ในชวงเวลา 01.00 น., 04.00 น., 07.00 น., 10.00 น., 13.00 น., 16.00 น., 19.00
น., และ 22.00 น. เปนระยะเวลา 30 วัน  ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 2555

2.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีใชการประมวลผลดงยโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการดําเนิน

ข้ันตอนดังน้ี
1) คํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) คํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation Coefficient) หรือ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (พฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี, 2553) โดยใชสูตร
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เมื่อ xyr คือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร x กับ y , โดย y คือ ตัวแปรตามหรือระดับความแรงของ
สัญญาณของเครือขายแลนไรสายท่ีความถ่ี 5 GHz และ x คือ ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ
และความกดอากาศ

3) วิเคราะหความสัมพันธพหุคูณและสมการพยากรณดวยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบเปนข้ันตอน
(พฤทธสรรค สุทธิไชยเมธี, 2553) เพ่ือสรางสมการพยากรณ ดังสมการท่ี 2

nn xbxbxbay  ...2211 (2)

เมื่อ a คือ คาคงท่ีสําหรับสมการพยากรณ และ kbbb ,...,, 21 คือ คานํ้าหนักของตัวพยากรณหรือตัวแปรอิสระ ตัวท่ี
1 ถึง n ตามลําดับ

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
ผลการศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายแลนไรสาย 5 GHz ในจังหวัด

ยโสธร สรุปไดดังน้ี
ผลการศึกษาระดับความแรงของสัญญาณ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และความกดอากาศเมื่อจําแนก

ตามชวงเวลาพบวา
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1. อุณหภูมิ (Temperature) ในชวงเวลา 13.00 น. มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุด (31.354 องศาเซล
เชียส) รองลงมา ไดแก ชวงเวลา 16.00 น. (30.254 องศาเซลเชียส) และชวงเวลา 04.00 น. มีคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ
ต่ําสุด (26.380 องศาเซลเชียส) ดังรูปท่ี 1 โดยมีคาอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 28.085 องศาเซลเชียส ขณะท่ีอุณหภูมิสูงอยู
ในชวงเวลาระหวาง 13.00 - 16.00 น. เน่ืองจากระหวางเวลาดังกลาวโลกยังคงไดรับรังสีจากดวงอาทิตยอยูแมจะ
นอยลงแลวก็ตามและพลังงานความรอนโดยการคายความรอนหรือการแผรังสีของผิวโลก ซึ่งการคายความรอนของผิว
โลกจะลดลงจนถึงชวงระยะเวลา 04.00 น. สงผลใหคาอุณหภูมิเฉลี่ยมีคาลดลง

รูปท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยตามชวงเวลา
2. ดานความช้ืนสัมพัทธ (Relative Humidity) พบวา ชวงเวลา 07.00 น. มีคาเฉลี่ยของความช้ืน

สัมพัทธสูงสุด (80.147 %) รองลงมา ไดแก ชวงเวลา 04.00 น. (79.147 %) และชวงเวลา 16.00 น. มีคาเฉลี่ยของ
ความช้ืนสัมพัทธต่ําสุด (66.146 %) ดังรูปท่ี 2 โดยมีคาความช้ืนสัมพัทธมีคาเฉลี่ยเทากับ 73.142 % ขณะท่ีชวงเวลา
0.4.00 ถึง 10.00 น. ความช้ืนสัมพัทธมีคาสูง และมีคาต่ําลงในชวง 13.00 - 19.00 น. เน่ืองจากในชวงเวลา 04.00
ถึง 10.00 น. มีการกลั่นตัวของไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองจากปริมาณไอนํ้าในอากาศอ่ิมตัวเต็มท่ี และอุณหภูมิของอากาศ
ลดต่ําลงทําใหเกิดการกลั่นตัวเปนหยดนํ้าตามธรรมชาติ

รูปท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของความช้ืนสัมพัทธเฉลีย่ตามชวงเวลา
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รูปท่ี 3 การเปลีย่นแปลงของความกดอากาศเฉลี่ยตามชวงเวลา
3. ดานความกดอากาศ (Pressure) พบวา ชวงเวลา 04.00 น. มีคาเฉลี่ยของความกดอากาศสูงสุด

(1006.667 hPa) รองลงมา ไดแก ชวงเวลา 07.00 น. (1005.567 hPa) และชวงเวลา 16.00 น. มีคาเฉลี่ยของความ
กดอากาศต่ําสุด (1002.441 hPa) ดังรูปท่ี 3 โดยมีคาความกดอากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 1004.246 hPa ขณะท่ีความกด
อากาศจะมีคาสูงในชวงเวลา 04.00 น. เน่ืองจากสภาพอากาศโดยท่ัวไปมีความปลอดโปรง ทองฟาแจมใส สงผลตอ
ระดับความสูงของเมฆสูงข้ึน และคาความกดอากาศจะลดลงเรื่อยจนกระท่ังเวลา 19.00 น.

4. ดานระดับความแรงของสัญญาณ พบวา ชวงเวลา 13.00 น. มีคาเฉลี่ยของระดับความแรงของ
สัญญาณสูงสุด (70.957 -dBm) รองลงมา ไดแก ชวงเวลา 16.00 น. (70.334 -dBm ) และชวงเวลา 04.00 น.
มีคาเฉลี่ยของระดับความแรงของสัญญาณต่ําสุด (68.707 -dBm) ดังรูปท่ี 4 โดยมีคาความแรงของสัญญาณเฉลี่ย
เทากับ 69.44 –dBm ขณะท่ีชวงเวลาท่ีรับสัญญาณไดดีท่ีสุด คือ ชวงเวลา 22.00 น. และ 01.00 ถึง 10.00 น. ท้ังน้ี
เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวมีความช้ืนสัมพัทธและความกดอากาศต่ําเอ้ือตอการแพรกระจายคลื่นสงผลใหระดับความ
แรงของสัญญาณในชวงเวลาดังกลาวมีความแรงกวาชวงเวลาอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประเสริฐ จันวดี
(2548) ศึกษาการกระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุโดยใชระบบเรดารเหนือขอบฟา พบวา คาอุณหภูมิ ความช้ืน และความ
กดอากาศน้ี สงผลตอคาคงตัวไดอิเล็กตริกในแตละช้ันของช้ันบรรยากาศ และสามารถวิเคราะหการกระเจิงของ
คลื่นวิทยุจากพายุได และ เจริญ ศรีแสง (2543) การศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการแพรกระจายคลื่นวิทยุความถ่ี 145
เมกะเฮิรตซ

รูปท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของความแรงของสัญญาณเฉลี่ยตามชวงเวลา
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ตารางท่ี 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรไมจาํแนกตามเวลา
ตัวแปร ความแรงสัญญาณ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความกดอากาศ

ความแรงสัญญาณ 1.000 0.748** -0.748** -0.526**
อุณหภูมิ 1.000 -0.927** -0.705**

ความชื้นสัมพัทธ 1.000 0.791**
ความกดอากาศ 1.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01, * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสภาวะบรรยากาศดานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความช้ืน

สัมพัทธ ความกดอากาศ และระดับความแรงของสัญญาณของเครือขายแลนไรสายท่ีความถ่ี 5 GHzไมจําแนกตามเวลา
ในระยะเวลา 30 วัน โดยวิธี Pearson product moment correlation ไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดังตารางท่ี 1
ทุกตัวแปรมีคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไมปรากฏคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไมปรากฏคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากตารางท่ี 1
คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนบวก ไดแก ความสัมพันธระหวางความแรงสัญญาณกับอุณหภูมิ แสดงวา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ัง 2 ตัวแปร แปรผันสอดคลองกัน กลาวคือ หากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน-ความแรงสัญญาณท่ี
ไดรับจะเพ่ิมข้ึน และความสัมพันธระหวางความกดอากาศกับความช้ืนสัมพัทธ แสดงวา ความสัมพันธระหวางตัวแปร
ท้ัง 2 ตัวแปร แปรผันสอดคลองกัน กลาวคือ หากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน-ความช้ืนสัมพัทธจะเพ่ิมข้ึนเชนกัน และคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนลบ ไดแก ความแรงสัญญาณกับความช้ืนสัมพัทธและความกดอากาศ แสดงวา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร แปรผันผกผันตรงขามกัน  กลาวคือ หากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนหรือความช้ืน
สัมพัทธเพ่ิมข้ึน-ความแรงสัญญาณท่ีไดรับจะลดลง และคาสหสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับความช้ืนสัมพัทธและความกด
อากาศ แสดงวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ัง 3 ตัวแปร แปรผันผกผันตรงขามกัน กลาวคือ หากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน
หรือความช้ืนสัมพัทธเพ่ิมข้ึน-ความกดอากาศ จะลดลง เมื่อพิจารณาแตละความสัมพันธระหวางความความสัมพันธ
ระหวางความแรงของสัญญาณท่ีรับไดกับตัวแปรสภาวะอากาศ พบวา

1. อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนสงผลใหการแตกตัวของอุณภาคในช้ันบรรยากาศมีพลังงานมากข้ึนทําใหการ
เคลื่อนท่ีหรือการแพรกระจายของพลังงานไดมากข้ึน (Ghosh, 1998) สอดคลองกับ Armand (2005) ท่ีกลาววา
ความเร็วของการแพรกระจายคลื่นในระดับช้ันบรรยากาศจะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิของช้ันบรรยากาศมากข้ึนขณะท่ีช้ัน
บรรยากาศท่ีสูงข้ึนไปมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินอย ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ เจริญ ศรีแสง (2543)
กลาววา เน่ืองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในบรรยากาศเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของคาดัชนีการหักเหของ
คลื่น และสงผลใหสัญญาณไมตรงกับเครื่องรับทําใหระดับของสัญญาณลดนอยลง

2. ความช้ืนสัมพัทธเพ่ิมข้ึนสงผลตอระดับความแรงของสัญญาณลดลง ท้ังน้ีอาจอธิบายไดวา ความช้ืน
สัมพัทธท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลตอคาดัชนีการหักเหเปลีย่นแปลงไปทําใหเครือ่งรับรับสญัญาณไดในระดับท่ีนอยลง สอดคลองกับ
การศึกษาของเจริญ ศรีแสง (2543) พบวา ถาความช้ืนของสายอากาศในเสนทางผาน ระหวาง เครื่องรับและเครื่องสง
มีคานอยลงสัญญาณท่ีไดจะแรงข้ึน ถาวันท่ีฝนตก สัญญาณท่ีไดจะลดลง และ ประเสริฐ จันวดี (2548) ศึกษาการ
กระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุโดยใชระบบเรดารเหนือขอบฟา พบวา คาอุณหภูมิ ความช้ืน และความดันอากาศน้ีสงผล
ตอคาคงตัวไดอิเล็กตริกในแตละช้ันของช้ันบรรยากาศ

3. ความกดอากาศต่ํา (Low Pressure) จะมีปริมาณอากาศอยูนอยซึ่งจะทําใหนํ้าหนักของอากาศ
นอยลงตามไปดวยเชนกันสงผลใหระดับความแรงของสัญญาณลดนอยลง ขณะท่ีอากาศเบาและลอยตัวสูงข้ึนมีสภาพ
อากาศโดยท่ัวไปปลอดโปรง ทองฟาแจมใสและระดับความสูงของเมฆสูงข้ึนสงผลตอใหระดับความแรงของสัญญาณไม
ลดลง สอดคลองกับการศึกษาของ เจริญ ศรีแสง (2543) กลาววา ถาระดับความสูงของเมฆสูงข้ึน สัญญาณจะคอยๆ
เพ่ิมข้ึนอยาง ชา ๆ ซึ่งจะขัดแยงกับความเช่ือท่ีวา ถาเมฆอยูต่ําจะทําหนาท่ีเหมือนทอนําคลื่น ทําใหสัญญาณไปไดไกล
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และแรงข้ึน ผลการทดลองน้ีจะสอดคลองกับรูปแรก คือในตอนท่ีฝนตกเมฆจะลอยลงมาต่ํา เชนเดียวกับ Armand
(2005) กลาววา ระดับความแรงของสัญญาณจะแปรผันผกผันกับความกดอากาศในการแผกระจายคลื่นในสภาวะ
อากาศท่ัวไป และประเสริฐ จันวดี (2548) ศึกษาการกระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุโดยใชระบบเรดารเหนือขอบฟา
พบวา คาอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความดันอากาศน้ี สงผลตอคาคงตัวไดอิเล็กตริกในแตละช้ันของช้ันบรรยากาศ
และสามารถวิเคราะหการกระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุได

4. ผลการศึกษาอิทธิพลของสภาวะบรรยากาศดานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temp) ความช้ืน
สัมพัทธ (Humidity) ความกดอากาศ (Pressure) ท่ีมีผลตอระดับความแรงของสัญญาณ (Signal) ของเครือขายแลนไร
สายท่ีความถ่ี 5 GHz ในจังหวัดยโสธร พบวา คาอิทธิพลของสภาวะบรรยากาศท่ีเปนบวก ไดแก อุณหภูมิ (0.216) และ
ความกดอากาศ (0.112) ขณะท่ีคาอิทธิพลของสภาวะบรรยากาศท่ีเปนลบ ไดแก ความช้ืนสัมพัทธ (-0.093) ซึ่งรวมกัน
พยากรณระดับความแรงของสัญญาณไดรอยละ 76.8 และรูปสมการพยากรณระดับความแรงของสัญญาณ ดังน้ี

Signal = -42.038 – 0.093(Humidity) + 0.112(Pressure) + 0.216(Temp)
จากสมการพยากรณระดับความแรงของสัญญาณ พบวา คาสัมประสิทธ์ิของอุณหภูมิคาสูงสุด รองลงมาคือ
คาสัมประสิทธ์ิของความกดอากาศและคาสัมประสิทธ์ิของความช้ืนสัมพัทธ กลาวคือ การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิจะสงผล
ตอการเพ่ิมข้ึนของระดับความแรงของสัญญาณอยางมาก และการเพ่ิมข้ึนของความกดอากาศจะสงผลตอการเพ่ิมข้ึน
ของระดับความแรงของสัญญาณนอย ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของความช้ืนสัมพัทธจะสงผลตอการลดลงของระดับความแรง
ของสัญญาณ ท้ังน้ีเน่ืองจากประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนใกลเสนศูนยสูตร ทําใหภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเปน
แบบรอนช้ืนหรือแบบสะวันนาท่ีมีอุณหภูมิสูง อากาศจะรอนท่ีสุดชวงกลางเดือนเมษายน หลังจากน้ัน ภายใตอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศมากสงผลตอ
ระดับความแรงของสัญญาณ (ศศิวิมล พรประไพ, 2553)

4. สรุป
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติตางๆ เกิดข้ึนตลอดเวลาซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจโทรคมนาคมท่ีใชช้ัน

บรรยากาศ (Atmospheric) เปนตัวกลางในการสื่อสารแบบไรสาย โดยระดับความแรงของสัญญาณของเครือขาย
ไรสาย ความถ่ี 5 กิกะเฮิรตซ ในเขตจังหวัดยโสธร ของบริษัททีโอที จํากัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 69.44 -dBm ขณะท่ี
อุณหภูมิมีคาเฉลี่ยเทากับ 28.085 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธมีคาเฉลี่ยเทากับ 73.142 % และความกดอากาศมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1004.246 hPa โดยการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิและความกดอากาศจะสงผลตอการเพ่ิมข้ึนของระดับความ
แรงของสัญญาณ ขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของความช้ืนสัมพันธจะสงผลตอการลดลงของระดับความแรงของสัญญาณ
นอกจากน้ีแลวอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ และความกดอากาศ สามารถรวมกันพยากรณระดับความแรงของสัญญาณได
รอยละ 76.8

5. กิตตกิรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษัททีโอที จํากัดมหาชน จังหวัดยโสธร
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