พัฒนาการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
จากยุค 1G จนถึง 3G
20 กวาปที่ผานมา เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทย มีการพัฒนา มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการสื่อสารโดยใช
เสียงสนทนาเพียงอยางเดียว มาจนถึงการรับ-สงขอมูลใน
รูปแบบดิจิตอล ทั้งขอความ เสียง และ วีดีโอ เทคโนโลยีการ
สื่อสารไรสาย ยังคงมีพัฒนาการตอไป ไมมีวันหยุดนิ่ง จวบจน
ปจจุบันนี้ คนไทยกําลังกาวขามไปสูยุค 3G ที่มีการสื่อสาร
รวดเร็ว สนทนาแบบเห็นหนา ใชงานอินเตอรเน็ตไดทุกที่ทุก
เวลา บทความนี้ จะขอนําทานกลับไปสูยุคเริ่มตนของการ
สื่อสาร จนมาถึงยุค High-Speed โดยหวังเปนอยางยิ่งวา
ผูอานจะไดรับสาระไมมากก็นอย ...

จุดเริ่มตนการสื่อสารไรสายในประเทศไทย
จุดกําเนิดการสื่อสารไรสายดวยโทรศัพทมือถือในประเทศไทย เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2529 เมื่อ
กรมไปรษณียโทรเลขไดอนุมัติคลื่นความถี่วิทยุใหกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ บริษัท ทีโอที
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน เพื่อดําเนินธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic
Mobile Telephone) ความถี่ 470 เมกะเฮิรตซ ตั้งแตนั้นเปนตนมา วงการสื่อสารไรสายในประเทศไทยก็มี
การพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ โดยมีผูใหบริการเพียงสองราย คือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย หรือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน

โทรศัพทเคลื่อนที่ของ Ericsson ติดตั้งในรถยนตใชระบบ NMT
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งสองรายดําเนินธุรกิจไปไดไมนานก็ประสบปญหาในเรื่องของงบประมาณ ความ
ชํานาญในการดําเนินนโยบายทางการตลาด รวมถึงเครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคแรกๆ ที่มีราคาแพง
ทั้งสองหนวยงานจึงตัดสินใจเปดใหเอกชนเขามาประมูลสิทธิการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ภายใตการดูแล
ของตน โดยใหเอกชนเปนผูลงทุนสรางเครือขายพรอมกับโอนกรรมสิทธิอุปกรณเครือขายใหกับผูรับสัมปทาน
ไปดูแล จึงทําใหวงการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทสไทยมีการพัฒนาและเติมโตอยางรวดเร็ว

วิวัฒนาการของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ยุคแรกเริ่มของการสื่อสารไรสายในประเทศไทย กรมไปรษณียโทรเลขเลือกที่จะใชระบบ NMT ซึ่งเปน
มาตรฐานที่ใชกันในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย (นอรเวย สวีเดน และฟนแลนด) โดยใชคลื่นความถี่ 450 เม
กะเฮิรตซ แตในขณะนั้นคลื่นความถี่ 450 เมกะเฮิรตซ กรมไปรษณียโทรเลขไดจัดสรรไปใหสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐใชไปแลวเปนสวนใหญ จึงไดพิจารณาจัดสรรความถี่วิทยุในยาน 470 เมกะเฮิรตซ โดย
ชวงเวลานั้นยังไมมีการผลิตโทรศัพทมือถือออกจําหนายใหกับประชาชนทั่วไป จะมีเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งใน
ยานพาหนะ และ เครื่องชนิดหิ้ว (Portable Set) ตอมาองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดเรงใหบริษัทที่
เกี่ยวของเรงรัดพัฒนา และ ผลิตโทรศัพทมือถือออกวางจําหนาย แตก็ยังมีขนาดใหญ ราคาแพง และ อายุการ
ใชงานไมทนทาน

Ericsson Hotline โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Portable Set ใชระบบ NMT 470 เมกะเฮิรตซ

ดวยขอจํากัดหลายประการของระบบ NMT 470 เมกะเฮิรตซ ทําให กสท. หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย
นําเอามาตรฐาน AMPS (Advanced Mobile Phone System) ที่ใชในสหรัฐอเมริกา มาเปดบริการใน
ประเทศไทยโดยใชคลิ่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ ซึ่งมีจุดเดนที่โทรศัพทมือถือมีขนาดคอนขางเล็ก ทําให
ประชาชนหันมานิยมใชบริการกันมากขึ้น ในที่สุดองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จึงไดระงับการขยาย
โครงขายระบบ NMT 470 เมกะเฮิรตซ และหันมาใชมาตรฐาน NMT 900 เมกะเฮิรตซ พรอมเปดให
บริษัทเอกชนเขามารวมลงทุน ซึ่งก็เปนบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับสัมปทาน
ตั้งแต พ.ศ. 2533 เปนตนมา ภายใตเครื่องหมายการคา Cellular 900 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 20 ป นอกจาก
AIS แลวก็ยังมี TAC หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดรับสัมปทานจาก
การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 27 ป และไดเริ่มดําเนินธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ AMPS 800
เมกะเฮิรตซ ภายใตเครื่องหมายการคา Worldphone 800

โทรศัพทมือถือเครื่องแรกของ Motorola ที่ใชระบบ GSM ออกวางจําหนายใน ค.ศ. 1991

การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคดิจิตอล
ระบบ NMT 900 เมกะเฮิรตซ ของ AIS กับระบบ AMPS 800 เมกะเฮิรตซ ของ TAC ตางก็เปนระบบ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบอะนาล็อก ซึ่งมีขีดจํากัดดานเทคโนโลยีสมัยใหม ไมสามารถตอบสนองลูกคาที่มี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงตองมีการจัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติม พรอมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
เทคโนโลยีเครือขาย และเริ่มนําระบบดิจิตอลเขามาแทนที่ระบบอะนาล็อก โดยทาง AIS ไดเริ่มนําระบบ GSM
(Global System for Mobile Communication) คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ มาบริการใน พ.ศ. 2537

สําหรับลูกคา Postpaid หรือชําระคาบริการรายเดือน ภายใตเครื่องหมายการคา GSM Advance สวน TAC ก็มี
การนําระบบ GSM 1800 เมกะเฮิรตซ มาแขงขันเชนกัน ภายใตเครื่องหมายการคา Worldphone 1800

เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด สิ่งที่ตามมาก็คือฐานลูกคาที่มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น อุปกรณ
โทรศัพทมือถือก็มีราคาถูกลง ทําใหเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายแพรกระจายไปทั่วภูมิภาค เพื่อเปนการ
ตอบสนองลูกคาใหกับทุกกลุม จึงเริ่มมีการนําระบบโทรศัพทพรอมใช (Prepaid) เขามาใหบริการ คือเปนการ
จายคาบริการกอนการใชงาน หรือ แบบเติมเงิน โดย AIS ใชเครื่องหมายการคา One-2-Call สวน TAC ใช
เครื่องหมายการคา Dprompt พรอมกับเปลี่ยนเครื่องหมายการคาจาก Worldphone เปน DTAC นอกจากนี้
โทรศัพทเคลื่อนที่ในรูปแบบอะนาล็อกก็คอยๆ กลืนหายไป โดยผูใหบริการไดระงับการขยายโครงขาย และ ดึง
ลูกคาใหหันมาใชระบบ GSM แทนที่ โดยอนุญาตใหลูกคาสามารถเปลี่ยนจากระบบเดิมมาใชระบบ GSM โดย
ไมตองเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท

พ.ศ. 2544 คนไทยทุกคนก็ไดใกลชิดและเขาใจกันมากขึ้น เมื่อ TAO หรือ บริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด ไดเริ่ม
เขามาใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM 1800 เมกะเฮิรตซ โดยเปดใหบริการทั้งในระบบ Postpaid
และ Prepaid ภายใตเครื่องหมายการคา Just Talk ถึงแมการเริ่มตนใหบริการของ ออเรนจ จะมีติดขัดเรื่อง
สัญญาณไมครอบคลุม แตก็มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จนมีฐานลูกคามากยิ่งขึ้น แตก็ยังประสบปญหาการ
ขาดทุนจนบริษัทแมตองขอถอนตัว และถายโอนกิจการให บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ทําให
ปจจุบันไดเปลี่ยนเครื่องหมายการคาเปน True อยางที่เรารูจักกัน
พ.ศ. 2545 กิจการรวมการคาไทยโมบาย ไดถือกําเนิดขึ้นภายใตความรวมมือระหวาง บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยเปดใหบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM 1900 เมกะเฮิรตซ รองรับลูกคา 3 แสนเลขหมาย ซึ่งมีพื้นที่การใหบริการ
เฉพาะกรุงเทพมหานคร แตสามารถนําไปใชงานตางจังหวัดได โดยมีสัญญาการใชงานขามเครือขาย กับ AIS
ปจจุบันดูเหมือนชื่อไทยโมบายจะหายไปจากคนไทย แตก็ยังคงดําเนินธุรกิจอยู และมีแผนที่จะเปดบริการ
เครือขาย 3G ในอนาคต

ตนป พ.ศ. 2546 บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส จํากัด ภายใตชื่อเครื่องหมายการคา HUTCH ไดเขามาดําเนิน
ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ CDMA (Code Division Multiple Access) ความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ ซึ่ง
ไดรับสัมปทานจัดสรรคลื่นความถี่จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยเนนใหบริการดานขอมูล
และ คุณภาพของสัญญาณที่ชัดเจน เริ่มตนเปดใหบริการ 26 จังหวัด กอนจะขยายสถานีฐานใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ โดยปจจุบันไดเนนบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบรนดภายใตชื่อ Hutch MBI และใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งในระบบ Postpaid กับ Prepaid ในปจจุบัน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ไดเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ CDMA ภายใตเครื่องหมายการคา
CAT CDMA พรอมกาวเขาสูยุค 3G กับมาตรฐาน CDMA2000 1xEV-DO สามารถรับสงขอมูลในความร็ว 2
Mbps โดยมีคาเฉลี่ยความเร็วมากกวา 700 kbps

แผนภูมิการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคมประเภทโทรศัพทเคลื่อนที่

เขาสูยุค 3G เครือขายไรสายความเร็วสูง
เริ่มแรกของการสื่อสารไรสายดวยโทรศัพทมือถือ โครงขายตางๆ จะใชเทคโนโลยีการรับ-สงขอมูลในรูปแบบอะ
นาล็อก เพื่อใหลูกคาสามารถสนทนาดวยเสียงเทานั้น จนกาวเขาสูยุคที่ 2 ไดมีการนําเทคโนโลยีการรับ-สง
ขอมูลในรูปแบบดิจิตอลเขามาแทนที่ ทําใหลูกคาสามารถใชบริการไดหลายหลายขึ้น โดยเฉพาะการรับ-สง
ขอความ และ ใชงาน WAP ผานเครือขาย GPRS เมื่อลูกคามีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงความตองการดาน
เทคโนโลยี จึงไดมีการนําเครือขาย EDGE เขามาใชงานรวมกับเครือขาย GPRS จนเรียกไดวามาสูยุค 2.75G
ซึ่งเปนยุคที่มีการใชงานอินเตอรเน็ตการอยางจริงจัง รวมไปถึงการรับ-สงขอมูล และ ขอความทุกรูปแบบ
ขณะที่ทั่วโลกมีจํานวนผูใชงานโทรศัพทมือถือมากขึ้นเรื่อยๆ สหพันธโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU International Telecommunications Union) จึงเกิดโครงการพัฒนาการสื่อสารยุคใหม มีชื่อวา IMT-2000
(International Mobile Telecommunications 2000) ผลสําเร็จของโครงการนี้ก็คือ มาตรฐานการสื่อสาร
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ซึ่งเปนการสื่อสารในยุคที่ 3 ปจจุบันมีผู
ใหบริการเครือขาย นํามาตรฐาน UMTS ไปใชงานทั่วโลก

โทรศัพทมือถือรุนใหมถูกออกแบบใหมีความสามารถเทียบเทาคอมพิวเตอรแบบพกพา
ดวยความแตกตางดานคลื่นความถี่ของแตละประเทศ ทําใหมาตรฐาน UMTS ถูกนําไปปรับเปลี่ยนขอกําหนด
เพื่อใหเหมาะสมกับคลื่นความถี่ที่ใชในภูมิภาคของตน และเปนที่มาของเครือขาย WCDMA ซึ่งเปนเครือขาย
3G ตามขอกําหนดของมาตรฐาน UMTS มีความเร็วในการดาวนโหลดขอมูล สูงสุด 2 เมกกะบิตตอวินาที หรือ
เร็วกวาเครือขาย EDGE ที่ใชในปจจุบันเกือบ 10 เทา หลายคนยังคงมีขอสงสัยเกี่ยวกับระบบ WCDMA กับ
UMTS วามีความแตกตางกันอยางไร อานมาถึงตรงนี้บอกไดเลยวาทั้ง 2 ระบบมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช
งานรวมกันได แตกตางกันตรงที่มา และ คลื่นความถี่ที่แตละประเทศจัดสรรใชงาน
เครือขาย 3G ในประเทศไทยจะแบงออกเปน 2 ระบบใหญๆ คือ ระบบ CDMA มีชื่อเรียกวา CDMA2000 1xEVDO กับระบบ GSM ก็คือ WCDMA ทั้ง 2 ระบบตางก็มีความเร็วในการดาวนโหลดขอมูลสูงสุด 2 Mbps แต
เครือขาย WCDMA สามารถพัฒนาใหรองรับเครือขาย 3.5G ในมาตรฐาน HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access) ซึ่งรองรับการสื่อสารดวยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิตตอวินาที หรือเร็วกวาการสื่อสารแบบ
EDGE ถึง 36 เทา และในไทยก็สามารถใชเครือขาย HSDPA ไดแลว จากการทําลองใชงานบริเวณศูนยการคา
Central World พบวามีความเร็วในการดาวนโหลดอยูที่ 1376 Kbps สวนความเร็วในการสงขอมูลอยูที่ 236
Kbps ทั้งนี้ความเร็วในการทดสอบไมไดเปนตัวเลขตายตัว สามารถมีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจํานวน
ผูใชงาน หรือชวงเวลาในการเชื่อมตอ

โทรศัพทมือถือที่มีฟงกชั่นการสนทนาแบบเห็นหนาหรือวีดีโอคอลล

ประโยชนของเครือขาย 3G ในมาตรฐาน WCDMA
•

•

•

•

•

ลูกคาสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตความเร็วสูงไดสะดวกยิ่งขึ้น ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยี Wi-Fi เพื่อใช
งานอินเตอรเน็ตตามสถานที่ตางๆ แตก็ยังมีขอจํากัดอยูหลายดาน ประการแรกก็คือจํากัดเฉพาะลูกคา
ที่เขาไปใชบริการตามสถานที่นั้นๆ และเมื่อมีผูใชงานจํานวนมาก ก็ทําใหการดาวนโหลดลาชาลงไป
เมื่อทียบกับคาบริการและคาใชงานภายในสถานที่บริการนั้นๆ ถือวามีคาใชจายมากพอสมควร แตเมื่อมี
เครือขาย 3G ในโทรศัพทมือถือ ลูกคาก็ไมจําเปนตองใช Wi-Fi อีกตอไป ไมวาจะพักผอนอยูสถานที่
ใด ก็สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดทันที
การรับ-สงขอมูลความเร็วสูง ลูกคาสามารถแนบไฟลเพลงหรือวีดีโอไปพรอมกับขอความหรืออีเมลและ
สงออกไปไดอยางรวดเร็ว ผูรับกสามารถดาวนโหลดขอมูลมาจัดเก็บไดอยางรวดเร็วเชนกัน ถึงแม
ปจจุบันจะสามารถทําไดบนเครือขาย EDGE แตก็มีความลาชาอยูพอสมควรทําใหคาใชจายในการ
เชื่อมตอเครือขาย EDGE แพงตามไปดวย
การสนทนาแบบเห็นหนา (Video Telephony) และ การประชุมทางไกลผานวีดีโอ (Video
Conference) ชวยใหลูกคาสามารถสื่อสารไดพรอมกันทั้งภาพและเสียงโดยจะเห็นหนาคูสนทนาไป
พรอมกับเสียงสนทนา ถึงแมการใชงานจริงอาจมีความลาชาของภาพเล็กนอยแตก็ยังถือเปนจุดขายที่
นาสนใจที่สุดของเครือขาย 3G สําหรับโทรศัพทมือถือที่รองรับการสนทนาแบบเห็นหนา ก็มีวาง
จําหนายในประเทสไทยอยูหลายรุน และเครือขาย 3G ในไทยกพรอมแลวสําหรับบริการนี้ เพียงแต
จํากัดใชงานอยูบางพื้นที่เทานั้น
การชมวีดีโอหรือโทรทัศนแบบสดๆ ปจจุบันมีโทรศัพทมือถือที่รองรับ TV-tuner วางจําหนายอยูใน
ไทยมากมาย โดยเปนการสงสัญญาณในรูปแบบอะนาล็อก ซึ่งคุณภาพของสัญญาณยังไมมีความ
ชัดเจน ยิ่งในบางพื้นที่ก็ไมสามารถรับสัญญาณไดครบทุกชอง แตเมื่อ 3G เขามา ลูกคาก็สามารถ
รับชมโทรทัศนหรือวีดีโอผานอินเตอรเน็ตในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งมีขอดีคือสัญญาณภาพที่คมชัด และ
รองรับโทรทัศนทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึงการชมวีดีโอในรูปแบบสตรีมมิ่งก็จะมีความรวดเร็วใน
การดาวนโหลด
ใชงานรวมกันไดหลายประเทศ มาตรฐานเครือขาย WCDMA เปนมาตรฐานเปด (Open Standard)
สามารถใชบริการขามเครือขาย (Roaming) ไดเชนเดียวกับระบบ GSM และ สามารถนําไปใชงานใน
ตางประเทศไดอีกดวย แนนอนวาในประเทศที่จะนําไปใชตองมีระบบ WCDMA เชนเดียวกัน

USB Modem มีชองใสซิมการด ชวยใหคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดสะดวก
นอกจากโทรศัพทมือถือแลว ยังมีอุปกรณโมเด็มที่รองรับเครือขาย 3G ดวยเชนกัน ไมวาจะเปน Aircard หรือ
USB Modem ลูกคาสามารถหาซื้ออุปกรณดังกลาว แลวใสซิมการดในระบบ 3G เขาไป เพื่อเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรหรือโนตบุค เขาสูอินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองลูกคาที่เนนใชงานดานขอมูลเปน
หลัก เพราะคอมพิวเตอรมีความสามารถมากกวาโทรศัพทมือถืออยูหลายประการ ไมวาจะเปนเบราเซอร หรือ
โปรแกรมดาวนโหลด แตถาไมตองการสิ้นเปลืองซื้ออุปกรณโมเด็มมาเพิ่มเติม ก็พิจารณาเลือกโทรศัพทมือถือ
ที่มีฟงกชั่นโมเด็มในตัวมาใชงานไดเชนกัน

พ.จ.อ.จีระศักดิ์ อาสะโภ

tel 53225 telephone dep.

