มารูจัก 3G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต
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พัฒนาการเทคโนโลยีมือถือไดเริ่มเกิดขึ้น
ราวป 2522 นํามาสูการเปลี่ยนแปลงและแพรหลาย
อยางรวดเร็ว โดยโทรศัพทมือถือในยุคแรกหรือ 1G
เปนระบบสื่อสารไรสายรองรับบริการเสียง (Analog)
ตอมาไดพัฒนาเขาสูยุคที่ 2 หรือ 2G เปนการสื่อสาร
ดิจิทัล (Digital) โดยเพิ่มคุณภาพเสียงความสามารถ
ในการรับ/สงขอมูล เพลง และรูปดิทิทัล เปนยุคที่
โทรศัพทมือถือมีการแขงขันสูง ทําใหระบบสื่อสารยุค
ที่ 3 หรือ 3G ระบบเครือขายไรสาย (Wireless) ซึ่ง
เปนการรวมตัวของโทรศัพทมือ ถือ PDA และ
Mobile Office เปนการตอบสนองความตองการที่
หลากหลายของผูใช ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
แปลงวิถีชีวิตเราอยางสิ้นเชิง
คําสําคัญ : 3จี; โทรศัพทมือถือ; อินเทอรเน็ต;
นวัตกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
Abstract
The development of mobile phone technology
has been evolved since 1979 and it brought
about changes and widespread to many
countries. The first mobile phone system or so
called 1G was the wireless communication
system developed for analog service. In the
second phase or known as 2G, it was digital

wireless communication with voice quality added.
Its capacity was able to send and receive data,
song and digital camera. In this era, the
competition of mobile phone was so high that the
3G has been developed to wireless network
system integrated PDA mobile phone and mobile
office together in order to respond the multi
needs of 3G users. In sum, 3G has become a
technology that totally changed our life.
Keywords : 3G; Mobile Phone; Internet;
Innovative; Technology Information

1. บทนํา
ในบรรดาเทคโนโลยีนอกจากคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตแลว โทรศัพทมือถือยังเปนหนึ่งใน
เทคโนโลยีสื่อสารที่ถูกมองวาเปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
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เปลี่ยนแปลงชีวิตคอนขางมาก หากจะมองยอนกลับ
ไปในชวง 10 ปที่ผานมา จะเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น
จากมือถือในยุคแรกที่รูปรางคลายกระติกน้ําแตไม
สามารถทําอะไรไดเลยเมื่อเทียบกับมือถือในยุคนี้
ปจจุบันอัตราการเติบโตของผูใชโทรศัพท
มือ ถือพุงสูงขึ้นเกือบเทาตัว มือถือกลายเปนสวน
หนึ่งของชีวิตคนไทยกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ เมื่อ
เทียบกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยสถิติระบุ
วาจากป 2547-2550 มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเปน 2 เทา
และยังมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง
ที่ผานมามีการสํารวจพบวา คนกรุงเทพฯมี
อัตราการใชโทรศัพทมือถือเปนที่ 2 ของประชากรใน
อาเซียนรองจากสิงคโปร โดยมีผูใชมือถือเฉลี่ย 2
เครื่อง 2 ซิมการดเพิ่มมากขึ้น แมวาอัตราการใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนดของประเทศ
ไทยยังต่ํากวาประเทศอื่น แตสถิติการใชโทรศัพท มือ
ถือของคนไทยตองยอมรับวาคอนขางสูงมาก
นักวิเคราะหหลายคายมองวาปจจัยหนึ่งมา
จากการแขงขันที่ดุเดือดของผูใหบริการโทรศัพทของ
ประเทศไมวาจะเปนคาย AIS, DTAC หรือ TRUE
MOVE ที่ตางพยายามโปรโมชั่นรูปแบบตาง ๆ อาทิ
แบบรายเดือน เติมเงินในชวงระยะเวลาที่ผานมา
จากมือถือในยุค 2G ที่กาวไปสูยุค 3G ที่มี
การพูดถึงกันมาก ซึ่งประสิทธิภาพ 3G คือการรับสง
ขอมูลทั้งเสียงและภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น ดวยกําลัง
สงถึง 2 ลานกิโลบิท/ วินาที ทําใหการสื่อสารจาก
จุดเริ่มตนของโทรศัพทมือถือที่เปนเพียงเครื่องมือ
สื่อสาร กลายมาเปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูลชวย
ในการทํางาน และเขามาเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตของ
คนเรามากยิ่งขึ้นในเร็ว ๆ นี้

2. เทคโนโลยี 3G คลื่นลูกที่สาม
3G หรือ Third Generation เปนเทคโนโลยี
การสื่อสารในยุคที่ 3 โดยอุปกรณการสื่อสารจะเปน
แบบผสมผสาน ที่นําเสนอขอมูล และเทคโนโลยี
สมัยใหมเขาดวยกัน เชน โทรศัพทมือถือ กลอง
ถายรูป Walkman คอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA)
และอินเทอรเน็ต
3G เปนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตอเนื่อง
จากยุคที่ 2 ซึ่งเปนยุคที่มีการใหบริการระบบเสียง
และ การสงขอมูล ซึ่งมีขอจํากัดบางประการ
ดังนั้นการพัฒนาของ 3G ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหม ที่
ทําใหการบริการขอมูลในรูปแบบตาง ๆ สามารถ
สงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตราความเร็วที่
สูงขึ้น สะดวก รวดเร็ว และงายตอการใชงาน

3. ลักษณะการทํางานของ 3G
เทคโนโลยี 3G จะมีชองสัญญาณความถี่
และ ความจุในการรับสงขอมูลที่มากกวา จึงทําให
ประสิทธิภาพ ในการรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
อีกทั้งระบบเสียงก็ดีขึ้น สามารถใชบริการขอมูลที่
เปนรูปภาพ เสียง ที่สมบูรณแบบ เชน บริการสง
แฟกซ โทรศัพทตางประเทศ รับ-สงขอความที่มี
ขนาดใหญการประชุมทางไกลผานหนาจอ อุปกรณ
สื่อสาร การรวมทั้งการใชบริการขอมูลตาง ๆ เชน
ขาวเกาะติดสถานการณ ขาวบันเทิง ขอมูลดาน
การเงิน ขอมูลดาวนโหลดเพลง และการชม
ภาพยนตรแบบสั้น ๆ
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คุณสมบัติหลักของ 3G คือ มีการเชื่อมตอ
กับระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปดเครื่อง
โทรศัพท (always on) นั่นคือ ไมจําเปนตองตอ
เครื่องโทรศัพทเขาเครือขาย และทําการติดตอทุกครั้ง
เพื่อใชบริการรับสงขอมูล ซึ่งการเสียคาบริการแบบนี้
จะเกิดเมื่อมีการเรียกใชขอมูลผานเครือขายเทานั้น
โดยจะตางจาก ระบบทั่วไปที่จะเสียคาบริการตั้งแต
เราเริ่มทําการติดตอเฃาไปในระบเครือขาย (login)
4. เทคโนโลยี 3G เปลี่ยนชีวิตเราอยางไร
การติดตอสื่อสารในปจจุบันชวยทําใหชีวิต
เราสะดวก รวดเร็ว และ รูปแบบใหมๆ ในการศึกษา
คนควา การดูหนัง ฟงเพลง การเลนเกมตาง ๆ
เปน ไปอยางสะดวก กาวหนา สามารถทํากิจกรรม
ตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น เนื่องจากระบบ 3G
สามารถให บริการระบบเสียงและรูปภาพ เชน
หนาจอแสดงภาพสี เครื่องเลน/ฟงเพลงจาก mp3
เครื่องเลนวีดีโอ
การดาวนโหลดเกม, การแสดง
รูปภาพกราฟฟก และ การแสดงแผนที่ตั้งและคนหา
ตําแหนงตาง ๆ ทําใหการสื่อสารเปนแบบ Inter
active ที่สนุกและสมจริงมากขึ้น
3G ชวยใหชีวิตประจําวันสะดวกสบายและ
คลองตัวขึ้น โ ดยโทรศัพทเคลื่อนที่ เปรียบเสมือน
คอมพิวเตอรแบบพกพา (PDA) วิทยุสวนตัว และ
แม แตกลองถายรูป
ผูใชสามารถเช็คขอมูลใน
accountสวนตัว เพื่อใชบริการตาง ๆ ผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ เชน self-care (ตรวจสอบคาใช
บริการ) แกไขขอมูลสวนตัว รวมทั้งการใชบริการ
ขอมูลตาง ๆ เชน ขาวเกาะติดสถานการณ ขาว
บันเทิง ขอมูลดานการเงิน ขอมูลการทองเที่ยว
และ ตารางนัดหมายสวนตัว ตลอดเวลา “Always
On”

5. บทบาทของ 3G กับชีวิตประจําวัน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ไดกําหนดวิธีสรรหาความถี่ 3G ในวันที่ 5
ก.พ. 2552 และคาดวาจะสามารถออกใบอนุญาต
สําหรับการประกอบกิจการไดภายในกลางป 2552
หลังจากนั้นคงมีการลงทุนจากผูใหบริการ
(Operators) ตาง ๆ ทั้งในระบบ AIS, DTAC และ
TRUEMOVE
นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล หัวหนา
คณะผูบริหารดานการตลาด แหงคาย AIS มองวา
ลักษณะการใชบริการของคนไทยสวนใหญจะเนน
ดานเสียงในขณะที่การสื่อสารดานขอมูลผานมือถืออยู
ในอัตราที่คอนขางต่ํา
เนื่องจากติดปญหาในเรื่อง
ความเร็วในการรับสงขอมูลแตในอนาคต
เมื่อมี
เทคโนโลยี 3G การบริโภคขอมูลผานโทรศัพทมือถือ
จะเพิ่มอยางแนนอน
ดร.อธิป อัศวานันท ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายกลยุทธและนวัตกรรม แหงคายทรูมูฟ มองวา
การทําเทคโนโลยี 3G ในประเทศไทยไมใชเรื่องของ
โครงขาย เพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับการพัฒนา
โปรแกรมใน

การใชงานดานขอมูลตลอดจนเครื่องมือหรืออุปกรณที่
รองรับการใชงานเทคโนโลยี 3G จะชวยผลักดันให
เกิดบริการใหม ๆ บนมือถือ เชน การชําระเงินผาน
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มือถือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม ๆ เพื่อรองรับ
ความตอง การใชงานในรูปแบบที่หลายหลายและ
ซับซอนยิ่งขึ้น
นายรอรไวอิก แอนเดรสเซน ประธาน
เจาหนาที่บริหารสายงานกลยุทธและแผนธุรกิจ แหง
คาย DTACมองวาบริษัทฯ มีความพรอมที่จะ
ใหบริการ ระบบ 3G บนคลื่นเดิมที่ 850 เมกะะ
เฮิรตซ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ ความรวดเร็วใน
การออกใบอนุญาตของ กทช. และพื้นที่สัญญา 3G
ครอบคลุม
ดังนั้น
คงเปนเรื่องที่นาตื่นเตนไมนอย
สําหรับบานเราที่จะมี 3G ที่จะทําใหชีวิตของเราจะ
เปลี่ยนไปอยางไรบาง เหตุการณจําลองที่ยกตัวอยาง
มาดังนี้
เหตุการณที่ 1: ผูบริหารบริษัทแหงหนึ่ง
กําลังเดินทาง เพื่อจะนําเสนอโครงการใหแกลูกคา เต
บังเอิญนึกไดวาไดลืมเอาไฟล
ซึ่งอยูในโนตบุคที่
ทํางาน ประกอบการเวลาก็ไมทันที่จะเดินทางกลับ
ไปเอาไฟลขอมูลจากที่ทํางาน ดังนั้นจึงใชโทรศัพท
3G และใหเพื่อนที่ทํางานสงไฟลมายังโทรศัพทไดทัน
กอนที่จะทําการสงผานไฟลไปยังโนตบุค
เพื่อนํา
เสนอโครงการไดอยางทันเวลา
เหตุการณที่ 2: ขณะที่เราเดินเลนอยูสวน
สาธารณะ และนึกขึ้นไดวาจะตองซื้อของขวัญวันเกิด
ใหเพื่อน จึงหาที่นั่งแลวใชมือถือ 3G เขาอินเทอรเนต
เพื่อคนหาหาของขวัญที่ตองการ และคิดวาจะถูกใจ
เพื่อน พบวามีกระเปาสะพายสวย ๆ รุนใหมขายที่
รานแหงหนึ่ง ตอมาไดใชแผนที่เพื่อหาตําแหนงของ
รานวาอยูที่ไหน ถนนอะไร จะเดินทางจากที่ตนอยู
ไปอยางไร และกอนที่เราจะซื้อ จะถายรูปแลวสงไป
ใหดูเพื่อยืนยันวาใชขนาด รูปแบบ และสีที่ตองการ

เหตุการณที่ 3: คุณพอไปเที่ยวยุโรป และ
สงรูปภาพที่ถายอยูหนาหอไอเฟลมาใหดู เราสามารถ
อัปโหลดภาพตาง ๆ ในแตละวันไปยังเวปไซดสวนตัว
แลวอีเมลลไปบอกเพื่อน ใหเขาไปดูรูปทางอินเทอร
เนต หรืออาจใชบริการพิเศษในการสงรูปมายังรานที่
รับอัดรูปในเมืองไทย แลวสงทางไปรษณียไปใหถึง
บานภายใน 24 ชม. ซึ่งทั้งหมดนี้ทําไดโดยโทรศัพท
มือถือ 3G ที่ทานใชอยู
เหตุการณที่ 4: ในวันเสารอาทิตยที่แสนจะ
วุนวายสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว แมบาน
จะตองไปซื้อของที่หางสรรพสินคา แลวจะตองรีบ
กลับ มาพาลูกไปเรียนพิเศษ ซึ่งเวลาคอนขางจํากัด
เนื่องจากตองรอคิวเพื่อกดเงินจากตูเอทีเอ็ม สําหรับ
ไปจายคาของใชตาง ๆ แตที่จุด Check-out เธอ
สามารถจายผานโทรศัพท 3G โดยใชบริการหักจาก
บัญชี และมีขอความยืนยันการจาย และรายงาน
จํานวนเงินคงเหลืออยูในบัญชีไดทันที
เหตุการณที่ 5: การสงขอความสั้น ๆ
จําเปนตองคียขอมูลผานปุมตาง ๆ บนมือถือ ถาเปน
ภาษาไทยที่มีอักษรและสระมากมาย หลายคนอาจไม
สะดวก ตองใชเวลาเปนหลายนาที แตในโทรศัพท
รุนใหม 3G จะมีฟงกชันไวทบอรด ที่สามารถเขียนตัจ
เปนภาพตาง ๆ ดวยลายมือเราเอง จ
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ใหม 3G จะมีฟงกชั่นไวทบอรด ที่สามารถเขียน
ตัวหนังสือหรืออาจเปนภาพตาง ๆ ดวยลายมือของ
เรา ชวยประหยัดเวลาคอนขางมากเชน ขณะที่กําลัง
โทรศัพท คุยแบบเห็นหนาเพื่อนที่มาจากตางประเทศ
และหลงทางอยู เราอาจใหเขาหันมือถือไปรอบ ๆ
เพื่อจะไดรูวาตอนนี้อยูตรงไหน หลังจากนั้น เพื่อให
อธิบายไดงายขึ้น ซึ่งอาจเขียนแผนที่ดวยฟงกชั่นไวท
บอรด แลวสงใหเพื่อน รับรองวาไมหลงทางแน
เหตุการณที่ 6: ชวงเทศกาลสงกรานต ตอง
พาครอบครัว ไปหาคุณปูคุณยาที่ตางจังหวัด และ
ตองอยูหลายวัน บางครั้งก็เปนหวงบานที่กรุงเทพ
เนื่องจากชวงนี้คนตกงานเยอะ ขโมยคอนขางชุม จึง
ติดกลองผานเนตเวิรก (IP camera) ที่มีฟงกชันจับ
การเคลื่อน ไหวอัตโนมัติที่หลังบานและหนาบาน ซึ่ง
กลองชนิดนี้สามารถสงภาพที่จับได เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวผาน บรอดแบนดอินเทอรเนต (ADSL) ที่
ใชบริการอยูที่บานมายังมือถือ 3G ของเราไดโดยตรง
หรือสังเกตการณตาง ๆ โดยเขาไปที่ Dynamic IP
Address ที่เราตั้งไวผานมือถือไดเหมือนกัน ทําใหเรา
รูสึกสบายใจมากขึ้นที่คอยติดตามเหตุการณที่บานได
เหตุการณที่ 7: นักทองเที่ยวคนหนึ่ง
พลาดเครื่องบิน ทําใหตองรออีกหลายชั่วโมงจึงจะมี
เที่ยวตอไป เขาหาที่เหมาะ ๆ แลวเอามือถือ 3G
ออกมาเสียบหูฟง แลวทําการเขาใชบริการอินเทอร
เนตเพื่อฟงเพลงออนไลน ตอมาหาเพื่อนที่กําลัง
ออนไลนอยู เพื่อชวนมาเลนหมากรุกขามทวีป ผาน
ทางหนาจอโทรศัพท
เหตุการณที่ 8: คุณพอกําลังทํางานอยูที่
ทํางานสวนลูกสาว กําลังซอมเปยนโนอยูที่บาน และ
ตองการใหคุณพอซึ่งเปนครูสอนเปยนโน ฟง
เพื่อที่จะไดประเมินวาตนเลนเปนอยางไร สวนคุณแม
กําลังเขาครัว ทําอาหารตามเมนูของคุณพอที่สงให
ทางมือถือ เหตุการณตาง ๆ เหลานี้สามารถติดตอ
และสื่อสารกันไดตลอดเวลา จะเห็นวาลูกสาวกําลัง
เลนดนตรีจริง และคุณพออยูที่ทํางานจริง ๆ

เหตุการณตางๆ เหลานี้เปนตัวอยางที่ยก
มา เพื่อชวยใหนึกถึงภาพตาง ๆ ไดงายขึ้น การ
ปรับปรุงระบบเครือขายใหเปน 3G จะชวยทําอะไรได
มาก มายในชีวิตประจําวัน สามารถทํางาน หรือ
ติดตอ สื่อสารไดทุกที่ ทุกเวลา มีรูปแบบหรือบริการ
ใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นมาอํานวยความสะดวกใหกับเรา
โดยความสามารถของเครือขาย 3G ที่มีความเร็ว
เพิ่มขึ้นที่จะมีใชในอนาคตอันใกลนี้

6. ปจจัยที่จะผลักดันให 3G ประสบความสําเร็จ
1. การใหความรู ความเขาใจแกตลาดทั้งใน
ดานเทคโนโลยีและบริการ ใหประชาชนรูจักการใช
เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด (Educate Market)
2. การพัฒนาระบบเครือขายใหมีความ
พรอม สามารถรองรับการเชื่อมตอไดครอบคลุมและ
รวดเร็ว (Network Availability)
3. การพัฒนาเนื้อหาขอมูลทั้งสาระความรู
ขาวสาร และบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจ (Content
Provider)
4. การใหบริการจะตองไมซับซอน และคา
บริการตองไมสูงเกินไป จึงจะผลักดันตลาดได (User
Friendly)
5. รัฐบาลตองสนับสนุนและผลักดัน โดยให
กฎระเบียบเปดกวาง เอื้อตอการลงทุน และสงเสริม
การเขาถึงขอมูลของประชาชน (Government
Support)
6. ความแพรหลายและความหลากหลาย
ของ Terminal หรือ อุปกรณสื่อสาร (Handset) เชนมี
ทุกระดับราคา มีหลายรุนใหเลือก คนทั่วไปสามารถ
ซื้อได คุณภาพดี ราคาถูก (Affordable, Accessible)
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7. บทสรุป
เทคโนโลยี 3 G ไมใชจุดหมายปลายทาง
แตเปนเสนทางแหงการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งไมได
หมายความวา “ดีกวา” แตสามารถรองรับการใชงาน
ที่ “ซับซอนกวา” ตามยุคสมัยและความตองการของ
สังคม เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วนับวาเปนสวน
หนึ่งในการพัฒนาสังคมสารนิเทศ
(Information
Society) เมื่อเทคโนโลยี 3G เขามา ยอมกระตุนให
มีการใชงานและมีพัฒนาการไปพรอม ๆ กันทั้งระบบ
ภายใน ประเทศ ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนดาน
ของผูให บริการระบบเครือขาย ผูใหบริการทั้งระบบ
โทรศัพท เคลื่อนที่ ผูใหบริการขอมูล ขาวสาร
สาระบันเทิง ผูผลิตอุปกรณสื่อสาร Supplier และ
Vendor เปนตน
นอกจากนี้ยังมีขอมูลการวิจัยของธนาคาร
โลก (World Bank) พบวา จากปกติที่รายไดของ
ประชากรอยูที่ 7,200 บาทตอหัว หากอัตราการขยาย
เครือขาย การสื่อสารอยูที่ 11% และทุกๆ 1% ที่
เพิ่มขึ้นทําใหรายไดตอหัวสูงขึ้นเทาตัว
เนื่องจาก
ประชากรเขาสูระบบอินเทอรเน็ทมากขึ้น มีความรู
เพิ่มขึ้น ทําใหชวยประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น
ตามมาจากที่กลาวมาโทรศัพทที่จะมาเปลี่ยนแปลง
ชีวิตเราวาจะมีทิศทางไปทางใด ในฐานะที่เราเปน
สวนหนึ่งของสังคมที่จะตองรูถึงรูปแบบการใหบริการ
แตละระบบ
ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาวาเรา
จําเปนหรือยังที่จะใชเทคโนโลยี 3G เพื่อเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตใน ตอนนี้ เราควรมีเวลาตัดสินและเลือกทาง
ที่ดีที่สุดวาคุมคาหรือไมที่จะลงทุนซื้อมือถือในเวลานี้

หนังสืออางอิง
ทําไมตองเปน 3จี แลว ระบบ 2จี ที่เราใชกันอยู
ตอนนี้เปนอยางไร กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน 12
กันยายน 2008
ผูบริโภค-เอกชน หืดขึ้นคอ ออกอาการเอือม..ลุย
3G
มติชนรายวัน 17 เมษายน
2552
มองอนาคตทิศทางการพัฒนา เทคโน โลยี 3G จะ
ไปทางไหน? ไทยรัฐ 15 ธันวาคม 2549.
Business Radio 98.0 การเสาวนาเรื่อง
เสาวนีย พิสิฐานุสรณ อินเทอรเน็ตปฏิวัติธุรกิจ
โทรศัพท นิตยสารผูจัดการ มีนาคม
2548.
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