เคล็ดล ับสำหร ับกำรปร ับแต่ง WiFi ทีบ
่ ำ้ นคุณ
ั
ง่ำยๆ แต่ได้สญญำณที
ด
่ ข
ี น
ึ้
ทุกวันนี ้ การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงมีให้ เห็น
เกือบทุกบ้ าน และเพื่อให้ เกิดความสะดวกในการใช้ งาน รวมทัง้
ทาให้ อปุ กรณ์โมบายล์ตา่ งๆ ของสมาชิกภายในบ้ านสามารถใช้
อินเทอร์ เน็ตได้ ด้วย แต่ละบ้ านจึงมีเราเตอร์ ไร้ สายเป็ นอุปกรณ์ที่
คอยทาหน้ าที่กระจายสัญญาณ WiFi เพื่อให้ อปุ กรณ์สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ จากทุกที่
อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อแบบไร้ สายด้ วยสัญญาณ
WiFi นี ้ หากเราเตอร์ ได้ รับการติดตังไม่
้ ถกู ต้ องหรื อมีการตังค่
้ าที่
ไม่เหมาะสมก็อาจจะทาให้ มีปัญหาตามมาได้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
การเชื่อมต่อที่ทาได้ ไม่เร็ วอย่างที่ควรจะเป็ น หรื อว่าสัญญาณมีอาการติดๆ ดับๆ ใช้ งานไม่ราบรื่ น รวมไปถึงการเกิดมุมอับสัญญาณจน
ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เลย แต่แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี ้ คุณสามารถแก้ ไขและปรับปรุง WiFi ที่บ้านให้ ดีขึ ้นได้
หาตาแหน่ งที่ตงั ้ ที่ถูกต้ อง
โดยปกติแล้ ว ความแรงของสัญญาณ WiFi ที่สง่ มาจากเราเตอร์
จะขึ ้นอยู่กบั ปัจจัยหลัก 3 อย่างคือ ระยะทางระหว่างอุปกรณ์กบั เราเตอร์ สิง่
กีดขวาง และคลื่นรบกวน ดังนันเพื
้ ่อให้ สญ
ั ญาณ WiFi สามารถกระจายไป
ยังส่วนต่างๆ ของบ้ านได้ อย่างทัว่ ถึง ตาแหน่งที่ตงของเราเตอร์
ั้
จึงเป็ นสิง่ ที่มี
ความสาคัญมาก
เนื่องจากสัญญาณ WiFi จากเราเตอร์ จะถูกส่งออกมารอบทิศทาง
ดังนันบริ
้ เวณจุดศูนย์กลางของการใช้ งานภายในบ้ านจึงเป็ นตาแหน่งที่
เหมาะสมที่สดุ สาหรับการติดตังเราเตอร์
้
อย่างไรก็ดีกค็ วรเป็ นที่โล่งซึ่งอยู่สงู
จากพื ้น และพยายามให้ มีสงิ่ กีดขวางน้ อยที่สดุ โดยเฉพาะวัสดุที่เป็ นโลหะ

และผนังคอนกรี ตหนาๆ เพราะสัญญาณจะทะลุผา่ นไปได้
ยาก แต่ในกรณีที่จาเป็ นต้ องติดตังไว้
้ ที่ด้านใดด้ านหนึ่ง
ของบ้ าน เราเตอร์ ควรจะมีอปุ กรณ์บงั คับทิศทางสัญญาณ
ให้ สง่ ไปด้ านใดด้ านหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งในที่นี ้อาจจะทา
ตามรูปด้ านขวานี ้ โดยใช้ กระป๋ องเบียร์ หรื อน ้าอัดลมก็ได้
บริเวณตาแหน่งที่ตงเราเตอร์
ั้
นนั ้ ไม่ควรมี
อุปกรณ์ที่ทางานโดยใช้ คลื่นความถี่ 2.4GHz เหมือนกับ
เราเตอร์ ทังนี
้ ้เพื่อไม่ให้ สญ
ั ญาณ WiFi ถูกรบกวน ดังนัน้
หากบริเวณที่ตงเราเตอร์
ั้
มีโทรศัพท์บ้านแบบไร้ สาย เตา
ไมโครเวฟ ก็ควรย้ ายออกไปให้ อยู่ห่างๆ โดยมีระยะอย่างน้ อย 1 เมตร ซึ่งเมื่อได้ ตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมแล้ ว ให้ ปรับเสาอากาศให้ อยู่
แนวตัง้ แต่ถ้าต้ องการให้ สญ
ั ญาณครอบคลุมพื ้นที่ชนบนด้
ั้
วย ควรปรับเสาอากาศเป็ นมุม 45 องศาหรื อ 0 องศาในลักษณะที่ขนานไป
กับพื ้นแทน อย่างไรก็ดีก็ควรตรวจสอบดูก่อนว่า ยังมีทิศทางอื่นที่ได้ สญ
ั ญาณที่ดีกว่านี ้หรื อไม่
ตัง้ ค่ าเราเตอร์ ให้ เหมาะสม
ในส่วนของการตังค่
้ าเราเตอร์ นนั ้ หากอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ งาน
รองรับมาตตรฐาน 802.11n ก็ควรตังค่
้ าเราเตอร์ ให้ เป็ น Wireless-N
Only ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ความเร็ว และมีรัศมีทาการที่ครอบคลุมการใช้ งาน
มากที่สดุ โดยการตังค่
้ านี ้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หวั ข้ อ Network Mode
ภายใต้ เมนูการตังค่
้ า Wireless ของเราเตอร์
การส่งสัญญาณ WiFi ของเราเตอร์ นนจะมี
ั ้ ช่องสัญญาณหรื อ
Channel ให้ เลือกใช้ จานวน 11 ช่อง โดยแต่ละช่องจะมีลกั ษณะที่คาบ
เกี่ยวกัน แต่เนื่องจากเราเตอร์ สว่ นใหญ่มกั จะได้ รับการตังค่
้ ามาจาก
โรงงานแล้ ว ดังนันในกรณี
้
ที่ใช้ คา่ กาหนดดังกล่าว ช่องสัญญาณที่ใช้ อาจเป็ นช่องสัญญาณเดียวกับที่เราเตอร์ ของบ้ านที่อยู่ตดิ กันใช้ อยู่
ซึ่งหากเปิ ดใช้ งานพร้ อมกัน สัญญาณ WiFi ก็อาจจะเกิดการรบกวนกันเอง ดังนันเพื
้ ่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้ อง
กาหนดการใช้ ช่องสัญญาณของเราเตอร์ ใหม่ โดยไม่ให้ มีการซ้ อนทับกัน แต่ก่อนอื่นจะต้ องตรวจสอบช่องสัญญาณที่เราใช้ ก่อนว่า
ซ้ อนทับกับช่องสัญญาณของเน็ตเวิร์กไร้ สายอื่นที่อยู่รอบๆ บริเวณบ้ านหรื อไม่ โดยใช้ โปรแกรม inSSIDer ติดตังลงในโน้
้
ตบุ๊ก

หรื ออาจจะใช้ แอพฯ Wifi Analyzer จากสมาร์ ทโฟนก็ได้ ซึ่งถ้ าพบว่ามีการ
ซ้ อนทับกันจึงค่อยปลี่ยนไปใช้ ช่องสัญญาณใหม่ โดยพยายามเว้ นระยะให้
ห่างกันอย่างน้ อย 5 ช่อง ยกตัวอย่างเช่นหากเน็ตเวิร์กไร้ สายของข้ างบ้ านใช้ ช่องสัญญาณที่ 1 ควรกาหนดใช้ ช่องสัญญาณที่ 6 เป็ นต้ น
ไป หรื อถ้ าบริเวณบ้ านมีหลายเน็ตเวิร์กก็ให้ พจิ ารณาตามความเหมาะสม
อัพเดตอุปกรณ์ และขยายระบบ
หากติดตังและตั
้
งค่
้ าเราเตอร์ อย่างเหมาะสมแล้ ว สัญญาณ WiFi
ภายในบ้ านยังไม่ดีขึ ้น การอัพเดตเฟิ ร์มแวร์ ของเราเตอร์ ให้ เป็ นเวอร์ ชนั ใหม่
ก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทาให้ เราเตอร์ มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ ้น โดย
เฟิ ร์มแวร์ ที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับเราเตอร์ ที่ใช้ สามารถเข้ าไปดาวน์โหลด
ได้ จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรง และเมื่อได้ มาแล้ วก็ให้ ปฏิบตั ติ ามวิธีการ
ของเราเตอร์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เพียงเลือกเฟิ ร์มแวร์ ที่ดาวน์โหลดมาและสัง่
อัพเดตจากการตังค่
้ าผ่านหน้ าบราวเซอร์ เท่านัน้
อย่างไรก็ตามหากผลลัพธ์ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ อย่างเช่นการใช้ เราเตอร์ มาตรฐาน 802.11ac ที่มี
ประสิทธิภาพสูงก็อาจเป็ นทางเลือกที่ถกู ต้ อง หรื อไม่เช่นนันก็
้ อาจจะต้ องใช้ อปุ กรณ์จาพวก WiFi Range Extender ช่วยขยายช่วง
สัญญาณให้ ครอบคลุมพื ้นที่มากขึ ้น หรื อจะติดตัง้ Access Point เพื่อให้ มีจดุ เชื่อมต่อสัญญาณมากขึ ้นก็ได้

