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บทนํา
ประเทศไทยประสบปญั หาเกี!ยวกับการเปลีย! นผ่านเข้าสู่การใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื!อนทีย! ุคที!
3 หรือ 3G (3rd Generation mobile telecommunications) จนกระทัง> เมื!อวันที! 16 ตุลาคม 2555 ทีผ! ่านมา
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จดั ให้ม ี
การประมูลคลื!นความถี! 2.1GHz เพื!อทําโครงข่าย 3G ในประเทศไทย กสทช. ถือว่าเป็ นวัน 3G ครัง> แรกของ
ประเทศไทย และเป็ นวันที!ต้องจารึก ในประวัติศาสตร์ของวงการโทรคมนาคมเพระเป็ นการเปลี!ยนผ่ าน
เทคโนโลยีจากยุค 2G สู่ยุค 3G (กสทช, 2555: 8-9) แต่ อย่างไรก็ตามการประมูลดังกล่าวก็ได้สร้าง
ความเห็นทีแ! ตกต่างกันของหลายฝา่ ยในสังคมว่ามีความเหมาะสม คุม้ ค่าต่อประโยชน์ทป!ี ระเทศชาติจะได้รบั
หรือไม่? ในขณะที!ประเทศไทยกําลังจะเข้าสู่ 3G แต่เมื!อวันที! 26 ตุลาคม 2555 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้ประกาศใช้งานเครือข่าย 4G เรียบร้อยแล้ว บทความนี> จึงจะนํ าท่านผูอ้ ่านมารูจ้ กั เกี!ยวกับ
มาตรฐานโทรศัพท์เคลื!อนที!ยุคต่างๆ และความสําคัญในการทํางานของแต่ละระบบ เช่น การเปลี!ยนจาก
ระบบก่อนหน้า 3G เป็ น 3G นัน> ถือเป็ นพัฒนาการก้าวสําคัญ เพราะได้ส่งผลให้ความเร็วในการเชื!อมต่อ
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื!อนทีม! คี วามเร็วสูงกว่าเดิมขึน> อย่างมาก ในขณะทีก! ารเปลีย! นจาก 3G เป็ น 4G
จะมีความสําคัญน้ อยกว่าเนื!องจากจะใช้ระยะเวลาในการเปลี!ยนผ่านได้รวดเร็วกว่าการเปลี!ยนจากยุค 2G
มาเป็ น 3G นอกจากนี> ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเปลีย! นเป็ น 4G ทัง> หมดทัวประเทศ
!
ในหลายประเทศจะใช้เครือข่าย
3G ควบคู่กบั 4G โดย 4G นัน> จะใช้งานในเมืองหรือพื>นทีท! างเศรษฐกิจทีม! คี วามต้องการใช้งานสื!อสาร
ข้อมูลสูง นอกจากนี> ผู้เขียนได้วเิ คราะห์ถึงความหวังของคนไทยที!จะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที!ม ี
คุณภาพ ทันสมัย มีความเร็วสูงในการเชื!อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ

3G
ก่อนทีจ! ะมาถึงยุค 3G นัน> เราได้ผ่านยุค 1G : เริม! ตัง> แต่ยุคแรกทีม! โี ทรศัพท์เคลื!อนทีเ! ป็ นระบบ
อะนาล็อก (Analog) และมีก ารแบ่งความถี!ออกมาเป็ นช่องเล็กๆ ในยุค นี>สามารถใช้งานทางด้านเสียง
(Voice) ได้เพียงอย่างเดียว ยุค 2G : เปลีย! นจากการสื!อสารแบบอนาล็อกมาเป็ นแบบดิจติ อลแทนทําให้ม ี
การใชงานด้านข้อมูล (Data) เพิม! ขึน> ยุค 2.5G : มีการใช้เทคโนโลยี GPRS ซึง! มีความสามารถในการับ-ส่ง
ข้อมูลในความเร็วที!สูงขึน> ทําให้ส่งข้อมูลได้หลากหลายกว่าเดิมมาก ยุค 2.75G: เป็ นช่วงพัฒนาต่อยอดมา
จาก GPRS จนกลายมาเป็ น EDGE ซึง! มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลได้มากกว่า GPRS ประมาณ 3 เท่า
ส่วนยุค 3G นัน> โทรศัพท์เคลื!อนทีส! ามารถรับ-ส่งข้อมูลในความเร็วสูงโดยจะเน้นการเชื!อมต่อแบบ Wireless
ด้วยความเร็วสูง ทําให้มีบริการมัลติมเี ดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพมากยิง! ขึน> (พิทวัส กัลยา
และเจริญชัย บวรธรรมรัตน, 2551: 1)
3G เป็ นมาตรฐานโครงข่ายโทรศัพท์เคลื!อนทีใ! นยุคที! 3 ถูกพัฒนาเพื!อแทนที! ระบบโทรศัพท์ 2G ซึง!
3G นัน> ได้รบั การพัฒนาบนพืน> ฐานของมาตรฐาน IMT-2000 (International Mobile Telecommunications
IMT-2000) ทีส! หภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกําหนดและประกาศใช้มาตัง> แต่ ค.ศ. 1985 โดยมีกรอบ
นโยบายเกีย! วกับ IMT-2000 คือเป็ นโครงข่ายโทรคมนาคมทีส! ามารถหลอมรวมการให้บริการได้หลากหลาย
ทัง> การติดต่อสื!อสารทางเสียง ข้อมูล อินเทอร์เน็ต และมัลติมเี ดีย โดยมีผใู้ ช้งานทัง> ในลักษณะประจําที!หรือ
เคลื!อนที! โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของ มาตรฐาน IMT-2000 (วิกพิ เี ดีย, 2555ก) ได้ดงั นี>

-21. พื>นฐาน ที!สามารถรองรับบริการต่างๆ เช่น บริการประจําที! บริการเคลื!อนที! สื!อสารด้วยเสียง รับส่งข้อมูล
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต มัลติมเี ดีย จะต้องเป็ นไปในทางเดียวกัน คือสามารถโอนถ่าย ส่งต่อ ซึง! ข้อมูลไปยังอุปกรณ์โทรคมนาคม
อื!นทีส! ามารถรับส่งข้อมูลได้
2. โครงข่ายข้ามแดน (Global Roaming) สามารถใช้อุปกรณ์เดียวในทุกพืน> ทีท! วโลก
ั!
3. ความต่อเนื!องการสื!อสาร (Seamless Delivery Service) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื!องแม้จะมีการเคลื!อนที!
แล้วเกิดการเปลีย! นแปลงของสถานีรบั ส่งสัญญาณ
4. อัตราความเร็วการรับส่งข้อมูล (Transmission Rate): ขณะประจําทีห! รือความเร็วเท่าการเดินสามารถรับส่ง
ข้อมูลได้อย่างน้อย 2Mbps ขณะเคลื!อนทีด! ว้ ยความเร็วระดับยานพาหนะ สามารถรับส่งข้อมูลอย่างน้อย 384kbps และใน
ทุกสภาพการใช้งาน มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 14.4 Mbps

ข้อ กํ าหนดตามมาตรฐาน IMT-2000 จึง เป็ นมาตรฐานขัน> ตํ! า สํ าหรับโครงข่ าย 3G
หากแต่
ผู้ประกอบการแต่ ละรายก็สามารถพัฒนา หรือออกแบบมาตรฐานทางเทคนิคในส่วนของการเชื!อมต่ อวิทยุ
(Radio Interface) ซึง! ตามคําแนะนํ าของ ITU ได้ระบุถงึ มาตรฐานการเชื!อมต่อวิทยุทถ!ี อื เป็ นส่วนหนึ!งของ IMT2000 โดยมีช!อื สามัญที!รู้จกั กันโดยทัวไป
! เช่น UMTS1 (WCDMA), CDMA2000, UTRA TDD and
TD‑SCDMA, EDGE (UWC-136), ,], DECT (คณะกรรมการมาตรฐาน กทช., 2548: 6), HSPA ฯลฯ ซึง! ก็ใช้
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ (ITU-D Study Group 2, 2009) ทําให้มคี วามเร็วทีแ! ตกต่างกัน โดยหากมี
ความเร็วทีส! ูงกว่ามาตรฐานขัน> ตํ!าที! ITU กําหนดนี> ก็จะเรียกว่า 3.5G, 3.75G, 3.9G เป็ นต้น เช่น มาตรฐาน
WCDMA ได้รบั การยอมรับจากบริษทั NTT DoCoMo ของประเทศญี!ปุ่นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์เคลื!อนที! I-mode
เปลี!ยนเป็ นมาตรฐาน 3G ภายใต้เครื!องหมายการค้า FOMA โดยเปิ ดให้บริการในประเทศญี!ปุ่นอย่างเป็ น
ทางการตัง> แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ปจั จุบนั WCDMA เป็ นเครือข่าย 3G ทีใ! หญ่ทส!ี ุดในประเทศญี!ปุ่น
(วิกพิ เี ดีย, 2555ก)
สําหรับประเทศไทยก็ขน>ึ อยู่กบั ผู้ประกอบการแต่ละรายซึ!งประมูลคลื!น 3G ย่าน 2.1GHz ได้ ตาม
ประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุ ญาตให้ใช้คลื!นความถี!สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื!อนที!
สากล ย่าน 2.1GHz พ.ศ. 2555 (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช้ตงั > แต่วนั ที! 27 สิงหาคม
2555 เล่ ม 129 ตอนพิเ ศษ 130ง หน้ า 53) ผู้ป ระกอบการก็ ม ีอิส ระในการเลือ กว่ าจะพัฒ นาโครงข่ า ย
โทรศัพท์ 3G ของตนด้วยมาตรฐานทางเทคนิคในส่วนของการเชื!อมต่อวิทยุใด แต่คุณภาพของความเร็วและ
บริการต้องไม่ต! ํากว่ามาตรฐาน IMT-2000 และที! กสทช. กําหนด เช่น 3.9G จะให้ความเร็วในการเชื!อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้สงู ถึง 42Mbps (เมกะบิต/วินาที) (กสทช, 2555: 8)
ทัง> นี> คาดว่า กสทช. จะสามารถประกาศอัตราค่าบริการขัน> สูงชัวคราวทั
!
ง> เสียงและข้อมูลสําหรับ
บริการ 3G ในประเทศไทย ภายในวันที! 18 ธันวาคม 2555 โดย กสทช.จะได้เชิญผู้ประกอบการทัง> 5
รายได้แก่ เอไอเอส, ดีแทค, ทรู, กสท และทีโอที เข้ามาหารือเรื!องการกําหนดอัตราค่าบริการ 3G ให้ถูกลง
ร้อยละ 15-20 (ของปจั จุบนั ) เพื!อประโยชน์ ของผูบ้ ริโภค ส่วนอัตราขัน> สูงถาวรคาดว่าจะประกาศภายหลัง
เอกชนได้รบั ใบอนุ ญาตไปแล้วอย่างน้ อย 6 เดือน โดย กสทช.จะให้ผู้ประกอบการทัง> 3 รายส่งรายงาน
ประมาณการต้นทุ น และข้อ เสนออัต ราขัน> สูง ที!เ ห็นว่ าเหมาะสมให้ก ับสํานัก งาน กสทช. ต่ อ ไป (ASTV
ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2555)

1

UMTS ย่อมาจาก Universal Mobile Telecommunications System เป็ นมาตรฐานทีจ! ดั ทําและเสนอโดย 3GPP โดยพัฒนามาจากพืน> ฐาน
ของระบบโทรศัพท์เคลือ! นทีท! ใ!ี ช้เทคโนโลยี GSM เป็ นหลัก
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4G
มาตรฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื!อนทีย! ุคที! 4 หรือ 4G นัน> เป็ นมาตรฐานทีพ! ฒ
ั นาต่อจาก 3G โดย
4G จะให้ความเร็วสูงยิง! ในการเชื!อมต่ออินเทอร์เน็ต (Mobile ultra-broadband Internet access) สําหรับ
เครื!องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptops with USB wireless modems) สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เคลื!อนที!
ต่างๆ (Other mobile devices) สําหรับการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การท่องเว็บ,
ไอพีโฟน, เกมส์, โมบายทีวคี วามคมชัดสูง, วีดโิ อคอนเฟอเรนซ์ ทีวสี ามมิติ (En.Wikipedia.org, 2012a)
การถ่ายทอดสดแบบ Live Broadcast แบบ Realtime บริการ Cloud Service สนับสนุ นการเรียนผ่านทาง
e-Learning, การรักษาโรคทางไกล (Telemedicine) และ รวมไปถึงการชมภาพยนตร์ความละเอียดสูงบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ!งเหมาะสําหรับการทําธุรกิจด้านมัลติมเี ดียและวีดโี อออนไลน์ในอนาคต (iT24Hrs,
2555) ซึง! ปจั จุบนั เครื!องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เคลื!อนทีต! ่างๆ ก็สามารถรองรับ
การใช้งาน 4G ได้แล้ว ทําให้การเชื!อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลทีส! ูงกว่าการเชื!อมต่อ
ผ่าน Wi-Fi ด้วย โดยจะเร็วกว่า 3G เดิมประมาณ 5-7 เท่า
ปจั จุบนั มีระบบ 4G ทีใ! ช้งานในเชิงพานิชย์อยู่ 2 ระบบ คือ (1) มาตรฐาน Mobile WiMAX (ใช้ครัง>
แรกในเกาหลีใต้ เมื!อค.ศ. 2006) ต่อมาได้มกี ารพัฒนา IEEE 802.16m (WiMax rel2) และ (2) มาตรฐาน
Long Term Evolution (LTE) (ใช้ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ตัง> แต่ ค.ศ. 2009) อย่างไรก็ตาม ยังเป็ นที!
ถกเถียงกันว่า มาตรฐาน LTE เวอร์ชนั แรกนัน> จะถือเป็ น 4G หรือไม่ (บางส่วนเห็นว่าควรจะเป็ น 3.9G)
เนื!องจากยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน "IMT-Advanced" ของ ITU ต่อมาจึงได้พฒ
ั นาเป็ นมาตรฐาน LTE
Advanced (วิกพิ เี ดีย, 2555ข)
สําหรับมาตรฐาน IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced) อัน
เป็ นมาตรฐาน 4G ซึง! กําหนดโดย ITU นัน> จะต้องมีคุณสมบัตทิ ส!ี าํ คัญ ดังนี>
1. อยู่บนมาตรฐานการสือ! สารข้อมูลบนมาตรฐานไอพี (all-IP packet switched network)
2. มีความเร็วขณะเคลื!อนทีด! ว้ ยความเร็วระดับยานพาหนะ อย่างน้อย 100 Mbps และความเร็วขณะประจําทีห! รือ
ความเร็วเท่าการเดินอย่างน้อย 1Gbps
3. ความต่อเนื!องการสือ! สารแม้จะมีการเคลื!อนทีแ! ล้วเกิดการเปลีย! นแปลงของสถานีรบั ส่งสัญญาณต่างเครือข่าย
(Heterogeneous networks)
4. สามารถให้บริการคุณภาพสูงรองรับสือ! มัลติมเี ดียในยุคต่อไปได้ (ดูเพิมC เติมได้ที C en.wikipedia.org/wiki/4G)

สําหรับมาตรฐานทางเทคนิคในส่วนของการเชื!อมต่ อวิทยุนัน> ผู้ประกอบการแต่ ล ะรายก็ส ามารถ
เลือกใช้ได้ตามที!ต้องการว่าจะใช้มาตรฐาน WiMax หรือ LTE-Advanced (En.Wikipedia.org, 2012a)
สําหรับโครงข่าย 4G ได้มกี ารใช้งานแล้วในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สวีเดน นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร ญี!ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ สปป.ลาว (เปิ ดใช้เมื!อวันที! 26 ตุลาคม 2555
เป็ นประเทศที! 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์)(News.siamphone.com, 2555)
สําหรับประเทศไทยได้มกี ารทดลอง 4G ทีค! วามถี! 2.3GHz และ 1800 MHz ทัง> ในมาตรฐาน WiMax
และ LTE (iT24Hrs, 2555) เมือ! วันที! 8 พฤศจิกายน 2555 ดีแทคได้เปิ ดผลทดสอบ 4G บนคลื!น 1800 MHz
จํานวน 20 MHz ตัง> แต่วนั ที! 1 ต.ค. 55 - 9 พ.ย. 55 โดยการทดสอบมี 2 พืน> ที! คือสยามสแควร์ และดีแทค
เฮ้าส์ ผลการทดสอบปรากฏว่า ความเร็วการใช้งานดาวน์โหลดทําได้สงู สุดถึง 150 Mbps และอัปโหลดทําได้
สูงสุดถึง 50 Mbps หรือเร็วกว่า 3G ประมาณ 5 เท่า และเร็วกว่า 2G ประมาณกว่า 200 เท่า พร้อมมันใจ
!
หลังได้ใบอนุ ญาต 2.1 GHz จะเปิ ดบริการ 3G ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50 ภายใน 1 ปี การทดสอบ
ดัง กล่ าวเป็ นการเตรียมความพร้อม เพื!อ พัฒนาคุ ณภาพเครือ ข่ายและอุ ปกรณ์ ท!ที นั สมัย ซึ!งสามารถทํา

-4การอัปเกรดเครือข่ายทัวประเทศจาก
!
3G เป็ น 4G ได้อย่างรวดเร็ว..."เพียงแค่นําการ์ด 4G เข้าไปติดตัง> ใน
ตู้สญ
ั ญาณที!เพิง! ลงทุนเน็ตเวิรก์ ใหม่ไป จะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาทีเท่านัน> ก็สามารถให้บริการได้" (ASTV
ผูจ้ ดั การออนไลน์. 2555ข.)
กรรมการ กสทช. บางท่านได้กล่าวว่ามีแนวคิดจะเปิ ดประมูลคลื!นความถี!ย่าน 2.3GHz เพื!อให้บริการ
4G LTE (Advanced) ภายในปี พ.ศ. 2557 ซึง! จะต้องรอให้แผนจัดเรียกคืนคลื!นความถี! (Reframing) เสร็จก่อน
เพราะปจั จุบนั ผูถ้ อื ครองคลื!นความถีย! า่ นดังกล่าวเป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ และกองทัพ (iT24Hrs, 2555)

ตารางแสดงมาตรฐานทางเทคนิคในส่วนของการเชือ! มต่อวิทยุของโครงข่ายแต่ละยุค
ทีม! า: http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/2720130403001.png

จากรายงานการศึก ษาล่าสุด พบว่า ชาวอเมริก นั ต้องจ่ายค่าบริการจากการใช้ 4G (มาตรฐาน
LTE-Advanced) สูงกว่าคนยุโรปส่ว นใหญ่ และสูงมากเกือบ 10 เท่าที!ชาวสวีเดนจ่าย ทําให้ค่าบริการ
4G ต้องถูก เพิม! เป็ นอีกหนึ!งหมวดค่าใช้จ่ายราคาสูงที!ชาวอเมริกนั ต้องแบกภาระ นอกจากค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา และค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การศึกษาของ GSM Association พบว่า คนอเมริกนั ต้องจ่ายค่าใช้
บริก าร 4G (มาตรฐาน LTE-Advanced) สูง ถึง 3 เท่าของผู้ใ ช้บริก ารในยุโ รปโดยเฉลี!ย (อ้างอิง จาก
บทความ ดร.พีรเดช ณ น่ าน, 2555: 16)
เมื!อ วันที! 30 ตุล าคม 2555 สํานัก ข่าวบีบซี ี รายงานว่า บริษ ทั EE เจ้าของเครือ ข่ายโทรศัพ ท์
Orange และ T-Mobile ได้เปิ ดให้บริการ 4G LTE (Advanced) ใน 11 เมืองใหญ่ท ั !วอังกฤษแล้ว ได้แก่
ลอนดอน บริส ตอน คาร์ด ฟิ ฟ์ ลีด ส์ เชฟฟิ ล ด์ เอดิน เบอระ กลาสโกว์ ลิเ วอร์พ ูล เซาท์แ ธมตัน และ
แมนเชสเตอร์ และจะเปิ ดให้บ ริก ารเพิม! ในอีก 6 เมือ ง ภายในสิ>น ปี นี> ขณะที!ผู ้ใ ห้บริก ารเจ้าอื!น จะเปิ ด
ให้บริการ 4G ในปี หน้ า ทัง> นี> บริษทั EE ได้เปิ ดเผยว่า ระบบ 4G ของบริษทั จะมีความเร็วมากกว่าระบบ
3G ราว ๆ 5 เท่า คิดค่าบริการต่อเดือนแตกต่างกันไปตามขนาดข้อมูล ได้แก่ 4G: 500MB ราคา 1,800
บาท, 4G: 1GB ราคา 2,050 บาท, 4G: 3GB ราคา 2,300 บาท, 4G: 5GB ราคา 2,550 บาท, และ
สูงสุด 4G: 8GB ราคา 2,800 บาท อย่างไรก็ด ี แม้ว่าอังกฤษกําลังทยอยเปิ ดให้บริการ 4G แล้ว แต่ก็ถอื
ว่าอังกฤษยังคงตามหลังหลาย ๆ ประเทศในยุโรปอยู่ (กระปุกดอทคอม, 2555)

5G
มาตรฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื!อนทีย! ุคที! 5 หรือ 5G นัน> เป็ นชื!อเรียกในบทความทางวิชาการบาง
บทความ หรือโครงการวิจยั โครงข่ายโทรศัพท์เคลื!อนทีย! ุคถัดจากยุค 4G/IMT-Advanced standards ซึง! 4G
นัน> ได้เริม! เปิ ดให้บริการในบางประเทศมาตัง> แต่ พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตามในปจั จุบนั คําว่า “5G” นัน> ยัง
ไม่ได้รบั การประกาศใช้อย่างเป็ นทางการทัง> ในส่วนของข้อกําหนดของมาตรฐาน และเอกสารทางการใดๆ ที!
เกี!ยวข้องกับมาตรฐานทางด้านโทรคมนาคม เช่นขององค์กร 3GPP (Third Generation Partnership
Project เป็ นอีกองค์กรทีก! ําหนดมาตรฐานด้านโทรคมนาคม: www.3gpp.org), WiMAX Forum, หรือแม้แต่

-5ไอทียู (ITU-R) มาตรฐานโครงข่ายหลังจากยุค 4G นัน> ยังอยู่ในกระบวนการกําหนดมาตรฐานอย่างเป็ น
ทางการ แต่ในปจั จุบนั นี> ยังไม่มกี ารพิจารณา 5G เป็ นยุคของโทรศัพท์
พท์เคลื!อนที!ยุคใหม่ (New mobile
generations) แต่บางแนวคิดอาจจะจัดให้อยูภ่ ายใต้รม่ ของมาตรฐาน 4G (En.wikipedia,
En.wikipedia, 2012b)
2012
รัฐบาลอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยประจําเมือง Surrey และบริษัทชัน> นํ าในการวิจยั พัฒนาและ
ทดลองโครงการ “5G Innovation Centre” มาตรฐานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื!อนที
อนทีใ! นยุคที! 5 (5th Generation
cellular communications) โดยมีบริษทั ดังๆ เช่น Huawei, Samsung, Telefonica Europe และ Fujitsu
Labs ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็
กรรมโทรคมนาคมเป็ นแกนนํ า เพื!อออกแบบสร้างมาตรฐาน เตรียมพร้อมในการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยทางรัฐบาลจะเป็
บาลจะเป็ นฝ่ายออกงบประมาณแรกเริม! ให้ก่อนเป็ น
จํานวน 35 ล้านปอนด์และอีก 24 ล้านปอนด์นัน> จะมาจากภาคเอกชน โดยตอนนี>ยงั เป็ นแค่ก้าวแรกๆ
เท่านัน> และโครงการคาดว่าจะมีกําหนดเสร็จสิน> พร้อมใช้งานได้จริงในเบื>องต้นอยู่ท!ชี ่วงเวลาระหว่าง 10 ปี
ข้างหน้า สําหรับความเร็วสูงสุด 10Gpbs
10
หรือเฉลีย! ความเร็วในขณะเคลื
เคลื!อนทีต! ่อคนอยู่ท!ี 200Mbps (iSkyline,
2555) หรืออย่างเร็วประมาณ 5-6 ปี (Rao and Other, 2011: 168)

เปรียบเทียบความเร็วในแต่ละโครงข่ายโทรศั
ย
พท์ในแต่ละยุค

ที; มา: Difference Between 1G, 2G, 2.5G, 3G, Pre-4G
Pre and 4G. 2011. [Online].
ne]. Available:
http://sudhakarreddymr.files.wordpress.com/2011/06/data_table_thumb.png?w=648&h=377 (Accessed
http://sudhakarreddymr.files.wordpress.com/2011/06/data_table_thumb.png?w=648&h=377/.
ed date: November 11, 2012).

สําหรับ 5G จากโครงการวิ
รงการวิ จยั ที; มีการวิ จยั คาดว่าจะมีความเร็
ความเร็วสูงสุด 10Gpbs หรือเฉลี;ย
ความเร็วในขณะเคลื;อนที;ต่อคนอยู่ที; 200Mbps
เนื! องจากมาตรฐานทางเทคนิคของ 2G 3G และ 4G มีแตกต่างกันหลายมาตรฐานดั
หลายมาตรฐาน งทีก! ล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ซึง! แต่ละมาตรฐานก็ให้ความเร็วทีแ! ตกต่างกัน จากตารางแม้จะเห็นว่าความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูล
จะเพิม! สูงขึน> อย่างก้าวกระโดดจากยุค 2.5G มาเป็ นยุค 3G 4G รวมถึง 5G ในอนาคต แต่กต็ ้องไม่ลมื ว่าเมื!อ
ความเร็วสูงขึน> แอพพลิเคชันต่
นต่างๆ ทีพ! ฒ
ั นาขึน> มาก็ใช้ทรัพยากรของเครือข่ายทีส! ูงตามไปด้วย (เช่น การส่ง
วีดโิ อทีม! คี วามละเอียดและคมชั
และคมชัดของภาพสูงขึน> ) รวมถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพืน> ทีจ! งึ ทําให้ความเร็วทีไ! ด้
จริงอาจไม่เป็ นไปตามทฤษฎีดงั ตารางทีห! ยิบยกมาแสดงนี> ซึง! ผูเ้ ขียนก็เห็นด้วยจากการทดลองใช้งานด้วย
ตนเองว่ามันเป็ นเช่นนัน> จริงๆ ท้ายทีส! ุดแล้ว เมือ! ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมของยุค 3G 4G หรือ 5G
จริงๆ ก็อาจจะรูส้ กึ ว่ามันไม่ได้เร็วอย่างทีค! ดิ เพราะใจของมนุ ษย์เรานั
รา น> มีความต้องการความเร็วที!มากขึน>
ไปอีกไม่มที ส!ี น>ิ สุด
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อนาคตประเทศไทยกับโครงข่าย 4G และ 5G
เมือ! วิเคราะห์ถงึ แนวโน้มโครงข่ายโทรศัพท์เคลื!อนที! 4G ในประเทศไทย อาจจะเป็ นช่วงเปลีย! นผ่าน
ไปสู่โครงข่ายดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่าโครงข่าย 3G เนื!องจาก กสทช. ได้บทเรียนจากการเปิ ด
ปะมูล 3G มาแล้ว ในอนาคตเมื!อมีเครือข่าย 4G ครอบคลุมทั !วประเทศ และมีค่าบริการทีถ! ูกลงเราก็อาจจะ
ไม่ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ จ่ายแต่ค่าใช้บริการข้อมูล (Data) หรืออินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ซึง! เมื!อถึงเวลา
นัน> ค่าใช้บริการก็ควรจะตํ!าอย่างมาก เนื!องจากการทํางานของ 4G อยู่บนมาตรฐานของไอพี (IP) (อุปกรณ์
แต่ละตัวเช่น เครื!องคอมพิวเตอร์พกพา, สมาร์ทโฟน, กล้อง ฯลฯ ทุกเครื!อง ก็จะมีหมายเลข IPV6 ของ
ตัวเอง) เราสามารถสื!อสารในลักษณะของการสนทนาในลักษณะของไอพีโฟน หรือผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ
ทางอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง เช่น Skype, MSN, Google+, Facebook ฯลฯ
อย่ า งไรก็ต ามสิ!ง ที!สํา คัญ เหนื อ สิ!ง อื!น ใดจากการมีโ ครงข่ า ยดัง กล่ า ว ก็ค ือ การใช้ป ระโยชน์ จ าก
โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื!อยกระดับคุณภาพชีวติ คุณภาพการศึกษา และฐานะทาง
เศรษฐกิจของคนในสังคม ลดความเหลื!อมลํ>าทางดิจติ อล (Digital Divide) ของคนในสังคม ตามเจตนารมย์
ของการใช้ค ลื!น ความถี!อ ันเป็ น ทรัพ ยากรของชาติซ!ึง ระบุ ไ ว้ใ นบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนู ญ รวมถึง การ
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