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การสื ่ อ สารยุ ค ใหม่ ท ี ่ เ รี ย กกั น ว่ า 3G
ช่วยให้เราสามารถมองเห็นหน้าคู่สนทนาได้เลย
ไม่ตอ้ งเดาว่าผูเ้ รียกสายเข้ามาเป็นใครอีกแล้ว ซึง่
นอกเหนือจากความสามารถในการมองเห็นหน้า
คูส่ นทนาของเราผ่านทางมือถือแล้ว ความสามารถ
ของ 3G ทีเ่ ห็นกันชัดๆ ก็คอื การใช้งานอินเทอร์
เน็ตผ่านมือถือที่รวดเร็วขึ้น และด้วยเหตุนี้เราจึง
พร้อมสำหรับไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ที่สามารถเข้า
ถึงอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาผ่านมือถือนัน่ เอง !
ปัจจุบนั ผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์มอื ถือในบ้าน
เราได้พฒ
ั นาโครงข่ายสัญญาณ 3G เพือ่ ให้บริการ
กันมากขึน้ ถึงแม้วา่ จะยังไม่ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ ง
การได้อย่างครบครันก็ตาม แต่กเ็ ป็นจุดเริม่ ต้นทีผ่ ู้
บริโภคอย่างเราๆ ควรต้องรู้จักและเข้าใจถึงการ
ใช้งานกันก่อน เพือ่ ทีจ่ ะไม่ตกยุคนัน่ เอง
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3G เป็นเทคโนโลยีของการสื่อสารแบบ
โมบายล์หรือโทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นยุคที่ 3 ทีพ่ ฒ
ั นา
ต่อเนือ่ งจากยุคที่ 2 (2G) และ 2.5 (2.5G) ซึง่ ใน
ยุคที่ 2 ก็คอื การใช้โทรศัพท์พดู คุยเพียงอย่างเดียว
เช่น ระบบ GSM ส่วนในยุค 2.5 ก็มีการพัฒนา
ความสามารถทางด้านการรับส่งข้อมูลทีไ่ ม่ใช่เสียง

เพิม่ เข้ามา แต่ทว่ามีขอ้ จำกัดหลายอย่างและยังรับ
ส่งข้อมูลได้ไม่รวดเร็วพอ เช่น GPRS และ EDGE
โดยในยุค 2.x นั้น เป็นการให้บริการระบบเสียง
และการส่งข้อมูลในขัน้ ต้นเป็นหลัก
และเมือ่ ความต้องการทางด้านข้อมูลมีมาก
ขึน้ การพัฒนาสูร่ ะบบ 3G จึงพร้อมทีจ่ ะตอบสนอง
ต่อความต้องการทางด้านข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ใ ช้ ง านโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ รู ป แบบใหม่ ๆ
สามารถรับส่งไฟล์ภาพหรือวีดโี อ รวมทัง้ สามารถ
รับฟังการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ด้วยโทรศัพท์มอื ถือตัวเก่งของพวกเขานัน่ เอง
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สำหรับเครือข่าย 3G ในประเทศไทยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่ๆ คือ CDMA มีชอ่ื เรียก
ว่า CDMA2000 1xEVDO กับระบบ GSM หรือ
WCDMA ทัง้ 2 ระบบต่างก็มคี วามเร็วในการดาวน์
โหลดข้อมูลสูงสุด 2 เมกะบิตต่อวินาที แต่เครือข่าย
WCDMA สามารถพัฒนาให้รองรับเทคโนโลยีของ
เครือข่าย 3.5G ในมาตรฐาน HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access) ได้ด้วย ซึ่ง
ทำให้สามารถสือ่ สารด้วยอัตราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิต
ต่อวินาที หรือเร็วกว่าการสือ่ สารแบบ EDGE ถึง

รอบรูเ้ ทคโนโลยี
36 เท่า และในไทยก็สามารถใช้เครือข่าย HSDPA
ได้แล้ว จากการทดสอบล่าสุดสามารถรับส่งข้อมูลได้
ทีค่ วามเร็วมากกว่า 1 เมกะบิต และในอนาคตจะมี
การพัฒนาความเร็วในการเชือ่ มต่อให้เพิม่ มากขึน้
ไปกว่านี้
ปัจจุบนั เทคโนโลยีแบบ HSPA สามารถ
แยกย่อยได้เป็น HSDPA, HSUPA และ HSPA+
โดย HSDPA นัน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้สงู
สุดที่ 14.4 เมกะบิตต่อวินาที และอัพโหลดทีค่ วาม
เร็ว 384 กิโลบิตต่อวินาที (ผูใ้ ห้บริการทัว่ โลกยังคง
ให้บริการดาวน์โหลดอยู่ที่ 7.2 เมกะบิตต่อวินาที
เท่านัน้ ) ส่วน HSUPA จะเหมือนกับ HSDPA ทุก
อย่าง แต่การอัพโหลดข้อมูลจะวิง่ ทีค่ วามเร็วสูงสุด
5.76 เมกะบิตต่อวินาที และ HSPA+ เป็นระบบใน
อนาคต ที่สามารถดาวน์โหลดได้ด้วยระดับความ
เร็ว 42 เมกะบิตต่อวินาที และอัพโหลดได้ถงึ 22
เมกะบิตต่อวินาที ในเมืองไทยนั้น ระบบ 3G
(HSPA) ทีค่ า่ ยยักษ์ใหญ่อย่าง AIS หรือ DTAC
นำมาใช้จะเป็นระบบ 3G (HSDPA) โดยสามารถ
ทำความเร็วในการดาวน์โหลดได้สงู สุด 7.2 เมกะบิต
ต่อวินาที
ปัญหาอย่างหนึง่ สำหรับผูใ้ ช้บริการมือถือ
บ้านเราทีน่ ยิ มเปลีย่ นค่ายกันบ่อยๆ ก็คอื ระบบ 3G
ทัว่ โลกจะใช้ยา่ นความถี่ 3 ย่าน ทีเ่ ป็นมาตรฐานคือ
850,1900 และ 2100 แต่บา้ นเราจะแบ่งย่านความ
ถีท่ ใ่ี ห้บริการเป็นดังนี้
่ ความถี่ 850 MHz ผูใ้ ห้บริการ
 คลืน
DTAC และ True
 คลื่นความถี่ 900 MHz ผู้ให้บริการ
AIS
่ ความถี่ 2100 MHz ผูใ้ ห้บริการ
 คลืน
TOT
่ ความถี่ 1900 MHz ยังไม่ระบุผู้
 คลืน
ให้บริการ
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NOTE : ระบบ 3G คือการนำเอาข้อดี
ของระบบ CDMA มาปรับใช้กบั GSM เรียกว่า
WCDMA ซึ ่ ง ถู ก พั ฒ นาโดยบริ ษ ั ท NTT
DoCoMo ของประเทศญี่ปุ่น

ดังนัน้ หากจะต้องมีการเปลีย่ นค่ายบ่อยๆ
ก็ควรระวังเรือ่ งของอุปกรณ์ทใ่ี ช้เชือ่ มต่อสัญญาณ
อย่าง Air Card และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ด้วยว่า
สามารถรองรับย่านความถีท่ ใ่ี ห้บริการใดบ้าง
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เครือข่าย 3G ช่วยให้เราสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เพราะแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้เทคโนโลยี Wi-Fi
เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายตามสถานที่ต่างๆ
ก็ตาม แต่ยงั มีขอ้ จำกัดอยูห่ ลายด้าน ประการแรก
คือ จำกัดเฉพาะลูกค้าทีเ่ ข้าไปใช้บริการตามสถาน
ทีน่ น้ั ๆ และเมือ่ มีผใู้ ช้งานจำนวนมากก็จะทำให้การ
ดาวน์โหลดช้าลงไป เมือ่ เทียบกับค่าบริการและค่า
ใช้ ง านภายในสถานที ่ บ ริ ก ารนั ้ น ๆ ซึ ่ ง ถื อ ว่ า มี
ค่าใช้จ่ายมากพอสมควร แต่เมื่อมีเครือข่าย 3G
ในโทรศัพท์มือถือก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi อีก
เพราะสามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ทนั ที
เราสามารถแนบไฟล์เพลงหรือวีดิโอไป
พร้อมๆ กับข้อความหรืออีเมล์ แล้วส่งออกไปได้
อย่างรวดเร็ว หากเราเป็นผูร้ บั ก็สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลมาจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึง่ ในปัจจุบนั
มีการใช้งานกันอยูแ่ ล้วบนเครือข่าย EDGE แต่ดว้ ย
ความเร็วที่ไม่เพียงพอและทำให้ค่าใช้จ่ายในการ
เชือ่ มต่อเครือข่าย EDGE แพงตามไปด้วย
ด้วยคุณสมบัตขิ องการสนทนาแบบเห็นหน้า
(Video Telephony) และการประชุมทางไกลผ่าน
วิดีโอ (Video Conference) ช่วยให้เราสามารถ
สื่อสารได้พร้อมกันทั้งภาพและเสียง โดยจะเห็น
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หน้าคูส่ นทนาไปพร้อมๆ กันได้ ถึงแม้การใช้งาน
จริงอาจมีความล่าช้าของภาพเล็กน้อย แต่กย็ งั ถือ
เป็นจุดขายทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ของเครือข่าย 3G นัน่ เอง
การชมวิดโี อหรือโทรทัศน์แบบสดๆ ผ่าน
ทางโมบายล์ ซึ่งคุณสมบัตินี้แม้ว่าปัจจุบันเราจะ
เห็นว่ามีโทรศัพท์มือถือที่รองรับ TV-tuner วาง
จำหน่ายอยูม่ ากมาย แต่นน่ั ก็เป็นเหมือนกับเครือ่ ง
รับโทรทัศน์เครือ่ งหนึง่ เพราะเป็นการส่งสัญญาณ
ในรูปแบบอะนาล็อก ที่คุณภาพของสัญญาณมี
ความชัดเจนไม่เพียงพอ ยิ่งในบางพื้นที่อาจรับ
สัญญาณไม่ได้ครบทุกช่อง หรือภาพทีไ่ ด้ไม่ชดั เจน
เพราะเป็นเสาอากาศในตัวเครือ่ งรับเอง แต่ในกรณี
ของเครือข่าย 3G เราสามารถรับชมโทรทัศน์หรือ
วิดโี อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดิจติ อล
ซึ่งมีข้อดีคือ ให้คุณภาพสัญญาณภาพที่คมชัด
นอกจากนี้ยังอาจจะมีแพ็กเกจของเคเบิลทีวีแนบ
มาพร้อมกับโปรโมชัน่ ด้วยก็เป็นไปได้
การใช้งาน 3G ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การ
ทำงานผ่านโทรศัพท์มอื ถือเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึง
อุปกรณ์สอ่ื สารแบบอืน่ ๆ ด้วย ไม่วา่ จะเป็น คอมพิว
เตอร์เน็ตบุค๊ พีดเี อ รวมถึงคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
เช่น แล็ปท็อปหรือว่าโน๊ตบุค๊ ด้วย เพราะนอกจาก
โทรศัพท์มือถือแล้ว ยังมีอุปกรณ์โมเด็มที่รองรับ
เครือข่าย 3G ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Aircard
หรือ USB Modem ลูกค้าสามารถหาซือ้ อุปกรณ์
ดังกล่าว แล้วนำมาใส่ซมิ การ์ดในระบบ 3G เข้าไป
เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค สำหรับ
ใช้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตอบ
สนองลูกค้าทีเ่ น้นใช้งานด้านข้อมูลเป็นหลัก เพราะ
คอมพิวเตอร์มคี วามสามารถมากกว่าโทรศัพท์มอื ถือ
อยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นบราวเซอร์ หรือ
โปรแกรมดาวน์โหลดต่างๆ แต่ถ้าไม่ต้องการสิ้น
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เปลืองไปกับการซื้ออุปกรณ์โมเด็มมาเพิ่มเติม
ก็ควรพิจารณาเลือกโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชั่น
โมเด็มในตัวมาใช้งานไปเลยจะดีกว่า
สำหรับเครือข่าย 3G ส่วนใหญ่เรามักจะ
พบว่าผู้ใช้งานมักจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตกันเป็น
ส่วนมาก ทั้งจากการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่
รองรับระบบ 3G หรือการเชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์
โดยที่เราใช้งานกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซิร์ฟ
อินเทอร์เน็ตผ่านบราวเซอร์ การพูดคุยกันผ่านทาง
โมบาย นอกเหนือไปจากนัน้ ยังสามารถใช้บริการ
ทางด้านเสียง และแอพพลิเคชัน่ รูปแบบใหม่ๆ เช่น
ดาวน์โหลดไฟล์ผา่ นทางอินเทอร์เน็ต แสดงแผนที่
ตัง้ ต่างๆ และยังสามารถใช้เช็คข้อมูลในแอคเคาท์
ส่วนตัว เพือ่ ใช้บริการในรูปแบบอืน่ ๆ ผ่านโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ เช่น self-care (ตรวจสอบค่าใช้บริการ)
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และใช้บริการคอนเทนต์ตา่ งๆ
เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์, ข่าวบันเทิง, ข้อมูล
ด้านการเงิน, ข้อมูลการท่องเที่ยว และตารางนัด
หมายส่วนตัว รวมทัง้ การประชุมแบบเห็นภาพผ่าน
ทางมือถือ เป็นต้น ทำให้รปู แบบของการใช้งานมือ
ถือมีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้
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คุณสมบัตหิ ลักของ 3G อีกอย่างหนึง่ ก็คอื
มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอด
เวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์ (always on) นั่น
คือ ไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่าย และ
log-in ทุกครัง้ เพือ่ ใช้บริการรับส่งข้อมูล ซึง่ การเสีย
ค่าบริการแบบนี้ จะเกิดขึน้ เมือ่ มีการเรียกใช้ขอ้ มูล
ผ่านเครือข่ายเท่านั้น โดยจะต่างจากระบบทั่วไป
ที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่เราล็อกอินเข้าในระบบ
เครือข่าย จึงทำให้เราเสียค่าบริการทีต่ ำ่ กว่าแม้วา่
จะต่ออยูก่ บั เครือข่ายอยูต่ ลอดเวลาก็ตาม
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 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย







ความเร็วที่สูงขึ้น
ใช้เป็นโทรศัพท์แบบเห็นภาพ และ
รองรับการประชุมทางไกลผ่านวิดโี อได้
รองรับแอพพลิเคชัน่ ใหม่ๆ บนโมบาย
ได้หลากหลายขึน้ เช่น เปิดแผนที่ หรือ
ดูภาพถ่ายดาวเทียม
อัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ยงั อินเทอร์เน็ต
หรือแนบไฟล์ไปกับอีเมล์ได้รวดเร็ว
ทันใจ
สามารถเชือ่ มต่อได้ตลอดเวลาเพราะ
จะคิดค่าใช้จา่ ยก็ตอ่ เมือ่ มีการถ่ายโอน
ข้อมูลเท่านัน้

้ื
 ระบบเครือข่ายทีร่ องรับ 3G ยังมีพน







ที่ให้บริการที่ค่อนข้างจำกัด ยังไม่
ครอบคลุม
การเลือกซื้อมือถือที่รองรับ 3G มา
ใช้งานต้องใช้ความพิถีพิถันมากขึ้น
เพราะรุ่นที่ต้องการอาจจะไม่รองรับ
กับย่านความถี ่ ท ี ่ โ อเปอเรเตอร์ ใ ห้
ให้บริการ
ค่าบริการยังคงสูงอยู่
อุปกรณ์โมบายล์ที่รองรับ 3G ยังมี
ให้เลือกไม่หลากหลายมากนัก
เมื่อมีการเชื่อมต่อใช้งานตลอดเวลา
จะมีการสิน้ เปลืองพลังงานแบตเตอรี่
มากกว่าปกติ
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