Gr10 ระบบเซลลูลาร(Cellular Networks)
1.นายจักรินทร ศรีแนน B4512028
2.นายวิระเดช แพงแซง B4608516
3.นางสาวพิชญา ชัยปญญา B4702689
4.นายนวพงศ เล็กสุวงษ B4708674
หลักการของระบบเซลลูลาร คือ ความพยายามในการใชความถีซ
่ ้ําๆกันในพื้นทีใ่ หบริการ
บริเวณตางกันใหมากทีส
่ ุดโดยจะมีการแบงพืน
้ ที่ใหบริการเล็กๆเรียกวาเซลล(Cell)โดยใน
เซลลจะมีสายอากาศสําหรับสงสัญญาณควบคุมโดยสถานีฐาน(base station)สวนสถานีฐาน
จะถูกควบคุมดวยMSC(Mobile switching center)อีกที

รูปที่ 2 ลําดับชั้นควบคุมการทํางานของระบบเซลลูลาร

รูปที่ 1 การเชื่อมตอระหวางผูใชโทรศัพทและ MSC ของระบบเซลลูลาร
การเชื่อมระหวางโทรศัพท ขณะที่เปดเครือ
่ งโทรศัพทก็จะสแกนชองสัญญาณและเลือกชอง
ที่มีความแรงสูงสุดแลวก็ใชชองสัญญาณนั้นเปนระยะเวลาหนึ่ง
เนื่องจากแตละพืน
้ ที่มี
ชองสัญญาณทีแ
่ ตกตางกัน
การโทรออกและรับสายเขา
มื่อตองการใหโทรศัพทมือถือทําการโทรออกทําไดโดยกด
เบอรปลายทางแลวกดสงจะสงเลขหมายปลายทางไปยังสถานีฐานซึ่งสถานีฐานจะสงตอไปยัง
MSCจากนั้นจะสงไปยังศูนยกลางการควบคุมแลวเมื่อศูนยกลางการควบคุมไดรับหมายเลข
ปลายทางแลวก็จะสงขอมูลไปยังMSCจากนั้นMSCจะทําการคนหาตําแหนงของของปลายทาง
โดยสงสัญญาณไปถามแตละเซลลถาเจอโทรศัพทมือถืออยูใ นพื้นที่ใดก็จะสงไปยังโทรศัพท
นั้นเพื่อใหมีเสียงเรียกเขาถาผูรบ
ั กดรับก็แสดงวาพรอมสําหรับการสื่อสารโดยใชสัญญาณเสียง
แลว

ระบบเซลลลูลายุคแรก (1G)
เทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนทีถ
่ อ
ื เปนเทคโนโลยีสื่อสารไรสายเชิงพาณิชยที่มก
ี ารใช
งานมากทีส
่ ุด นับจากการเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ยค
ุ ที่ 1 (First Generation Mobile
หรือ 1G) ซึง่ มีมาตรฐานมากมายหลากหลาย ทีส
่ ําคัญก็ไดแกมาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนที่
NMT (Nordic Mobile Telephone) และ AMPS (Advanced Mobile Phone System) ซึ่ง
ประเทศไทยมีการนําเครือขายโทรศัพทเคลือ
่ นที่ทั้ง 2 ระบบนี้มาเปดใชงานตั้งแต พ.ศ. 2529
่ สารแหงประเทศไทย (กสท.)
โดยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการสือ
ในขณะนั้น มาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนที่ 1G สามารถรองรับการสื่อสารแบบสนทนา (Voice
Communication) ไดในขณะเคลื่อนที่ แตก็ยังมีขอจํากัดในการรับสงขอมูลอยูมาก ไมวาจะ
เปนเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณคลื่นวิทยุแบบ FSK (Frequency Shift Keying) ซึ่งมีความ
ตานทานตอสัญญาณรบกวนไดเพียงระดับหนึ่ง ประกอบกับกระบวนการจัดวางระบบสัญญาณ
(Signaling) ทีไ
่ มรัดกุม การรับสงขอมูลผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 1G แมทําไดก็เพียง
อัตราเร็วต่ํา ๆ เชน 100 – 200 บิตตอวินาที ไมสามารถนําไปใชงานในเชิงพาณิชยไดแตอยาง
ใด
ระบบเซลลลูลายุคแรกจะใชสญ
ั ญาณ
analog
ในการสื่อสารซึ่งเรียกระบบนี้วา
AMPS(Advanced Mobile Phone System)ระบบนี้ใชเทคนิคแบงชองความถี่ในการสื่อสาร
(FDMA) AMPSใชยานความถี่ที่ 800MHZ โดยจะแบงเปนความถี่ทใี่ ชสงและใชรับ คือใช
สัญญาณวิทยุในการสงคลื่นเสียง
โดยไมรองรับการสงผานขอมูลใดๆทั้งสิน
้
ซึ่งนั่นก็หมายความวาสามารถใชงานทางดาน Voice ไดอยางเดียว ... คือ โทรออก-รับสาย
เทานั้น ไมมีการรองรับการใชงานดาน Data ใดๆ ทั้งสิ้น .. แมแตการรับ-สง SMS ก็ยังทํา
้ ผูบริโภคก็ยงั ไมมีความตองการในการใชงาน
ไมไดในยุค 1
แตจริงๆแลว ... ในยุคนัน
อื่นๆ นอกจากเสียง (Voice) อยูแลวโดยปริมาณผูใชโทรศัพทมือถือยังอยูใ นขอบเขตที่จาํ กัด
มาก และจะพบวาผูใชมักจะเปนนักธุรกิจที่มรี ายไดสูงเสียสวนใหญ

ระบบเซลลลูลายุคที่2 (2G)
ในขณะทีย
่ ุคแรกใชสญ
ั ญาณAnalog ยังมีปญ
 หาเรื่องสัญญาณรบกวนจึงมีการพัฒนา
ใชสัญญาณดิจต
ิ อลในการสงแทน ซึ่งจะสงทางคลื่น Microwave ซึ่งในยุคนี้เอง เปนยุคที่
เริ่มทําใหเราเริม
่ ที่จะสามารถใชงานทางดาน Data ได นอกเหนือจากการใชงาน Voice เพียง
อยางเดียว
การพัฒนามาตรฐานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สย
ู ุค 2G แมจะเกิดจากปจจัยทาง
การเมือง ดวยความพยายามของสหภาพยุโรปทีต
่ องการออกแบบมาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนที่
GSM (Global System for Mobile Communication) ใหสามารถนําไปใชงานไดในทุก
ประเทศที่มีการติดตั้งเครือขาย GSM อยู พรอมกับการริเริ่มเก็บเลขหมายผูใชบริการไวใน SIM
card แทนทีจ
่ ะฝงไวในตัวเครื่องลูกขาย และการออกแบบใหเครือขายมีการรับสงสัญญาณ
ตามกระบวนการดิจต
ิ อลอยางสมบูรณแบบ ทําใหฐานผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วทั่วโลก
ภายใตการตอบโตของสหรัฐอเมริกาทีผ
่ ลักดันมาตรฐาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ CDMA ซึ่งมีความเปนเลิศทางเทคโนโลยีเหนือกวา GSM เพื่อหวังแยงชิง
ความเปนเจาเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย แตความลาชาในการเปดตัวเทคโนโลยี CDMA ก็ทําให
มาตรฐานดังกลาวเกือบลมสลาย เนื่องจากฐานผูใชบริการ CDMA ทั่วโลกมีนอยกวา GSM
มาก อยางไรก็ตาม ทั้ง 2 มาตรฐาน ตางไดรับการออกแบบมาใหสามารถรับสงขอมูลไดดวย
อัตราเร็ว 9.6 กิโลบิตตอวินาที ผานรูปแบบการเชื่อมตอวงจรแบบสวิทชวงจร (Circuit
Switched) ซึ่งถือเปนอัตราเร็วที่ไมตา่ํ มากนัก เมื่อเทียบกับความตองการและความจําเปนใน
การสื่อสารขอมูลผานเครือขายไรสายในขณะนั้น
ทั้งนีป
้ ระเทศไทยเริม
่ มีการเปดใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ GSM โดย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในป พ.ศ. 2537
ในยุค 2G นี้ ... เราสามารถ รับ-สงขอมูลตางๆและติดตอเชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการกําหนดเสนทางการเชื่อมกับสถานีฐาน หรือที่เรียกวา cell site
ในยุคนีจ
้ ะมีอยู3
 ระบบไดแก
1. D-AMPS (The Digital Advanced Mobile Phone System) เปนระบบที่ไดออกแบบ
มาเพื่อใหสามารถใชงานรวมกับ APMS ได ทําใหสามารถใหบริการพรอมกันทั้ง 2 ระบบในเขต
พื้นที่เซลลเดียวกัน
ซึ่งระบบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเปนสัญญาณดิจต
ิ อลและบีบอัดขอมูลที่ตัว
เครื่องโทรศัพทซึ่งมีสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพเปนอยางมาก ทําใหผูโทรศัพท 3 เครื่อง
สามารถใชความถี่เดียวกันได
2. ระบบ GSM (Global System for Mobile communication) ซึ่งยุคนี้กอกําเนิดระบบนี้
ขึ้นมา ระบบนี้มค
ี วามคลายคลึงกับ D-AMPS แตในระบบ GSM มีชองสัญญาณที่กวางกวา(DAMPS มีความกวาง 30 kHz สวน GSM มีความกวาง 200 kHz)มีจํานวนผูใชตอคูความถี่
ตางกัน(D-AMPS มีจํานวน 3 คน สวน GSM มีจํานวน 8 คน) ซึ่งทําใหระบบ GSM มี
ความสามารถในการสื่อสารที่เร็วสูงกวามาก
3. ระบบ CDMA คือ แทนที่จะทําการแบงคลื่นสัญญาณที่ไดรับออกเปนชองสัญญาณ
แคบๆ CDMA อนุญาตใหแตละสถานีสามารถใชคลื่นสัญญาณทั้งหมดไดในเวลาเดียวกัน เพื่อ
เปรการเปรียบเทียบใหเห็นการทํางาน
ลองนึกถึงหองโถงขนาดใหญทม
ี่ ีผูคนอยูจํานวนมาก
ตางกําลังสนทนากันอยูเปนคูๆ วิธีการแบบ TDM คือการแบงชวงเวลาใหแตละคูในการพูดคุย
ซึ่งจะตองผลัดเปลี่ยนกันแตละคู FDM คือการแบงคลื่นความถี่ออกเปนชองและกําหนดใหคู
สนทนาแตละคูใ ชชองสัญญาณที่แตตางกันทําใหสามารถพูดคุยพรอมกันไดตราบเทาที่มี

ชองสัญญาณชองเดียวกัน วิธี CDMA ยอมใหทุกคนในหองสามารถพูดคุยไดพรอมกันโดยแต
ละคูส
 นทนาจะตอบงใชภาษาคนละภาษาที่ไมซ้ํากัน
ื ถือ
ยุค 2G นี้ ถือเปนยุคเริ่มตนแหงการเฟองฟูของโทรศัพทมือถือ ราคาของโทรศัพทมอ
เริ่มต่ําลง (กวายุค 1G) ทําใหปริมาณผูใ ชโทรศัพทมือถือมีมากขึ้น ซึ่งการสงขอมูลของยุค 2G
นี้ เปนยุคที่มก
ี ารเริ่มฮิต Download Ringtone , Wallpaper , Graphic ตางๆ แตก็จะจํากัด
อยูที่การ Download Ring tone แบบ Monotone และ ภาพ Graphic ตางๆก็เปนเพียงแค
ภาพขาว-ดําทีม
่ ีความละเอียดต่ําเทานั้น
ระบบเซลลลูลายุคที่2.5 (2.5G)
ๆ
โดยเฉพาะการสื่อสารขอมูล
ของ
ความพยายามในการหารายไดในรูปแบบใหม
ผูประกอบการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี 2.5G ขึ้น ภายใต
เงื่อนไขที่ใหมก
ี ารเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเครือขาย 2G ใหนอยทีส
่ ด
ุ
พรอมกับการนํา
เทคโนโลยีเชื่อมตอวงจรแบบแพ็กเกตสวิทช (Packet Switched) ซึ่งอนุญาตใหผใู ชงาน
หลายรายสามารถรับสงขอมูลไดบนวงจรเดียวกัน ในลักษณะคลายกับเครือขายอินเทอรเน็ต
มาใชงาน มีการพัฒนาเทคโนโลยี GPRS (Generic Packet Radio Service) ซึ่งตอมาไดมีการ
พัฒนาไปเปนเทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data rate for GPRS Evolution) สําหรับใชเพิ่ม
ขีดความสามารถของเครือขาย GSM ใหสามารถรองรับการสื่อสารขอมูลไดดีขึ้น แตก็ยังนับวา
เครือขาย GPRS หรือ EDGE ไมสามารถตอบสนองความตองการใชงานแบบ BWA ได
เนื่องจากอัตราเร็วสูงสุดในการรับสงขอมูลทั้ง 171.2 และ 384 กิโลบิตตอวินาที ของ GPRS
และ EDGE นั้น เปนอัตราเร็วรวมของความถี่ใชงานแตละชอง ในทางปฏิบัติยอมไมสามารถ
เนื่องจากตองกันทรัพยากรสวนหนึ่งไวเพื่อรองรับการ
เปดใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
สนทนาตามปกติ ก็ยิ่งทําใหอัตราเร็วในการรับสงขอมูลลดต่ําลงมาก ๆ และเหตุการณใน
ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นกับเทคโนโลยี 2.5G สําหรับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในตระกูล CDMA
เชนเดียวกัน จึงกลาวไดวาเทคโนโลยี 2.5G เปนเพียงการเตรียมการเครือขาย 2G เพื่อ
ใหบริการสื่อสารขอมูลแบบงาย ๆ เทานั้น ยังไมสามารถเปนชองทางในการสื่อสารขอมูลไร
สายอัตราเร็วสูงไดอยางแทจริง
กอนจะมาถึงยุค 3G เราก็ยังมี 2.75G ดวยซึ่งเปนชวงที่เริ่มมีการใชเทคโนโลยี EDGE
(Enhanced Data rates for Global Evolution) นั่นเอง EDGE นั้นถือเปนเทคโนโลยีตอ
 ยอด
ของ GPRS และถูกเรียกกันวาเทคโนโลยียค
ุ 2.75 G (อยางไมเปนทางการ) ลักษณะการ
ทํางานของ EDGE นั้นจะเปนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพความเร็วจากพื้นฐานของ GPRS ใหมี
ความเร็วในการรับ-สงขอมูลไดสูงขึ้น
**แตวา ยุค 2.75G ของ EDGE นั้น ไมไดถูกกําหนดขึ้นอยางเปนทางการ เพียงแคยกขึน
้ มา
เปรียบเทียบชวงคาบเกี่ยวระหวางยุค 2.5G และ 3G เพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ระบบเซลลลูลายุคที่3 (3G)
ไดพัฒนาจากยุคที่2โดยมีบริการตางเพิ่มมากขึ้นนอกจาสกสงเสียงแลวยังสามารถสง
ขอมูลดิจิตอลไดดวยนอกจากนั้นจุดเดนที่สด
ุ ของ 3G นั้น ... เปนเรื่องของความเร็วในการ
เชื่อมตอและการรับ-สงขอมูล
โดยเนนการเชื่อมตอแบบไรสายดวยความเร็วสูง
ทําให

ประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลตางๆ รวดเร็วมากขึ้น พรอมทั้งสามารถใช บริการ Multimedia
ไดอยางสมบูรณแบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น ถาเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ
3G แลว ... 3G มีชองสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับสงขอมูลที่มากกวาเยอะมาก
คุณสมบัติหลักที่เดนๆ อีกอยางหนึ่งของระบบ 3G ก็คือ Always On ... คือ มีการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปดโทรศัพทดวย
เทคโนโลยี3Gคืออะไร 3G หรือ Third Generation เปนเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 3
อุปกรณการสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเปนอุปกรณที่ผสมผสาน การนําเสนอขอมูล และ เทคโนโลยี
ในปจจุบันเขาดวยกัน เชน PDA โทรศัพทมือถือ Walkman, กลองถายรูป และ อินเทอรเน็ต
3G เปนเทคโนโลยีทพ
ี่ ัฒนาตอเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเปนยุคทีม
่ ีการใหบริการระบบ
เสียง และ การสงขอมูลในขั้นตน ทั้งยังมีขอจํากัดอยูมาก การพัฒนาของ 3G ทําใหเกิดการใช
บริการมัลติมีเดีย และ สงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตราความเร็วทีส
่ ูงขึน
้
ลักษณะการทํางานของ 3G เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แลว 3G มี
ชองสัญญาณความถี่ และ ความจุในการรับสงขอมูลที่มากกวา ทําใหประสิทธิภาพในการรับสง
ขอมูลแอพพลิเคชั่น รวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้น พรอมทัง้ สามารถใช บริการมัลติมีเดียได
เต็มที่ และ สมบูรณแบบขึ้น เชน บริการสงแฟกซ, โทรศัพทตางประเทศ ,รับ-สงขอความที่มี
ขนาดใหญ ,ประชุมทางไกลผานหนาจออุปกรณสื่อสาร, ดาวนโหลดเพลง, ชมภาพยนตรแบบ
สั้นๆ
เทคโนโลยี3Gนาสนใจอยางไร จากการที่ 3G สามารถรับสงขอมูลในความเร็วสูง ทําใหการ
ู แบบใหมๆ มากขึ้น ประกอบกับอุปกรณสื่อสาร
ติดตอสื่อสารเปนไปได อยางรวดเร็ว และ มีรป
ไรสายในระบบ 3G สามารถใหบริการระบบเสียง และ แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม เชน จอแสดง
ภาพสี, เครื่องเลน mp3, เครือ
่ งเลนวีดีโอ การดาวนโหลดเกม, แสดงกราฟฟก และ การแสดง
แผนที่ตั้งตางๆ ทําใหการสื่อสารเปนแบบอินเตอรแอคทีฟ ที่สรางความสนุกสนาน และ สมจริง
่ นที่
มากขึ้น
3G ชวยใหชีวิตประจําวันสะดวกสบายและคลองตัวขึ้น โดย โทรศัพทเคลือ
เปรียบเสมือน คอมพิวเตอรแบบพกพา, วิทยุสวนตัว และแมแตกลองถายรูป ผูใ ชสามารถเช็ค
ขอมูลใน account สวนตัว เพื่อใชบริการตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน self-care
(ตรวจสอบคาใชบริการ), แกไขขอมูลสวนตัว และ ใชบริการขอมูลตางๆ เชน ขาวเกาะติด
่ ว และ ตารางนัดหมาย
สถานการณ, ขาวบันเทิง, ขอมูลดานการเงิน, ขอมูลการทองเทีย
สวนตัว
“Always On” คุณสมบัตห
ิ ลักของ 3G คือ มีการเชือ
่ มตอกับระบบเครือขายของ 3G
ตลอดเวลาที่เราเปดเครื่องโทรศัพท (always on) นั่นคือไมจําเปนตองตอโทรศัพทเขา
เครือขาย และ log-in ทุกครัง้ เพื่อใชบริการรับสงขอมูล ซึง่ การเสียคาบริการแบบนี้ จะเกิดขึ้น
เมื่อมีการเรียกใชขอมูลผานเครือขายเทานั้น โดยจะตางจากระบบทั่วไป ที่จะเสียคาบริการ
ตั้งแตเราล็อกอินเขาในระบบเครือขาย
อุปกรณสื่อสารไรสายระบบ
3G
สําหรับ 3G อุปกรณสื่อสารไมไดจํากัดอยูเพียงแคโทรศัพทเทานั้น แตยงั ปรากฏในรูปแบบ
ของอุปกรณ สื่อสารอื่น เชน Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), Laptop และ PC
ที่มา : http://www.hutch.co.th/msites/a01_aboutcdma/03.html

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบมาตรฐานโทรศัพทเคลื่อนทีต
่ ั้งแตยค
ุ 2.5G ขึ้นไปทุกระบบ
เทคโนโลยี อัตราเร็ว ใช
จุดเดน
ตั้งแต

จุดดอย

หมายเหตุ

GPRS

171.2
kbps

พ.ศ. มาตรฐานแรกของ อัตราเร็วในการ
2544 ตระกูล GSM ที่มี สือ
่ สารต่ํามาก
การรับสงขอมูล
แบบแพ็กเกต

HSCSD

115
kbps

พ.ศ. ใชชองสื่อสารแบบ
2542 สวิทชวงจรหลาย
ชองในการรับสง
ขอมูล สงไดดวย
อัตราเร็วสูง
พอสมควร

เปนเทคโนโลยีที่ยต
ุ ิ
มีตนทุนของ
ชองสัญญาณสูง บทบาทลงไปแลว
มาก แทบไมมีผู
เปดใหบริการ

EDGE
Classic

384
kbps

พ.ศ. เพิ่มอัตราเร็วใน
2546 การรับสงขอมูลบน
เครือขาย GPRS
มากขึ้น

มีตนทุนการ
ปรับปรุงสถานี
ฐานคอนขางสูง
เครื่องลูกขายมี
นอย

EDGE
Compact

250
kbps

พ.ศ. ออกแบบพิเศษให
2545 ใชกับเครือขาย
TDMA ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ไมประสบความสําเร็จ
ผูใหบริการใน
ปจจุบันยุติโครงการลง
สหรัฐอเมริกา
แลว
เปลี่ยนทิศทาง
ไปลงทุนใน
เครือขาย
3G
แทน

CDMA/IS95B

115
kbps

พ.ศ. เทคโนโลยีการ
มีเฉพาะใช
2538 สื่อสารขอมูลแบบ ประเทศญี่ปุนและ
แพ็กเกตที่ใช
เกาหลีใต
ในชวงเปลีย
่ นผาน
จากยุค CDMA สู
Cdma2000

Cdma2000 307
1xMC
kbps

PDC-P

9.6 kbps

ประสิทธิและความคุม
ทุนต่ํามากเมื่อเทียบ
กับโทรศัพทเคลื่อนที่
W-CDMA

มีผูเปดใหบริการ ไมประสบความสําเร็จ
พ.ศ. อัตราเร็วในการ
ทัว่ โลกนอยมาก ปจจุบันยุติโครงการลง
2545 สือ
่ สารขอมูลสูง
แลว
สามารถพัฒนาขึ้น
จากเครือขาย
CDMA
ใชโดยบริษท
ั NTT
DoCoMo ประเทศ
ญี่ปุน
ภายใต
เครื่องหมายการคา
i-mode

มีใชเฉพาะใน
ประเทศญี่ปุน
เทานั้น อัตราเร็ว
ในการรับสงต่าํ

เปนเทคโนโลยีการ
สื่อสารขอมูลแบบ
สวิทชแพ็กเกตที่มีฐาน
ผูใชงานสูงสุดในโลก

W-CDMA

2 Mbps

พ.ศ. เปนมาตรฐานที่
2544 ผลิตขึ้นเพื่อการใช
งานในเชิงพาณิชย
ในการเขาสูย
 ุค 3G
ของมาตรฐาน
GSM

เปนมาตรฐานระดับ
มีตนทุนดาน
โลกสําหรับ
ใบอนุญาต
ประกอบการและ เทคโนโลยี 3G
การประมูล
ความถี่สูงมาก

Cdma2000 2 Mbps
3xMC

พ.ศ. รองรับมาตรฐาน
ไมมีการพัฒนา
2547 Cdma2000 1xMC ตอ
และ IS-95A

CDMA
EV-DV

พ.ศ. เปนเทคโนโลยีที่ มีผูเปดใหบริการ ยังคงอยู แตคาดวาจะ
2546 ใชเขาสูย
 ุค
3G ทัว่ โลกนอยมาก ไมเปนมาตรฐาน
สําคัญในยุค 3G
สําหรับมาตรฐาน
CDMA
โดยมี
ตนทุนต่ําที่สด
ุ

1x 2.4
Mbps

CDMA
1 5.2
XTREME
Mbps

รูปที่ 3

พ.ศ. อัตราเร็วในการ
2547 สือ
่ สารสูงมาก

ไมประสบความสําเร็จ
ปจจุบันยุติโครงการลง
แลว

ิ ทางการ
ยังเปนมาตรฐาน ยังไมมีทศ
เฉพาะของบริษท
ั พัฒนาชัดเจน
Nokia
และ
Motorola

แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่จากยุค 2G ไปสู 3G
และตอเนื่องไปสูมาตรฐานหลังยุค 3G

ระบบเซลลลูลายุคที่4 (4G)
ซึ่งในอุตสาหกรรมสื่อสารไรสายทัว่ โลกมีการกลาวถึงยุคที่ 4 ของการสื่อสารไรสาย (Fourth
Generation Mobile หรือ 4G) อันมีความเปนไปไดที่จะมีมาตรฐานการสื่อสารไรสายหลาย
ชนิดเปนทางเลือกใหกับการสือ
่ สารในรูปแบบตาง ๆ โดยขึ้นกับพฤติกรรมการใชงาน และ
สถานที่ใชงานของผูใชบริการเปนสําคัญ นอกจากนี้มาตรฐานการสื่อสารในยุค 4G ยังให
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีและบริการประยุกตตาง ๆ มาใหบริการ โดยมีจด
ุ ประสงคให
ผูใชบริการสามารถนําอุปกรณสื่อสารแบบผสมผสาน (Convergence Device) ที่สามารถ
ติดตอสื่อสารกับเครือขายไดหลายประเภท
โดยมีการลงทะเบียนใชงานกับผูใหบริการเพียง
รายเดียว และสามารถใชบริการประยุกตตาง ๆ ไดตามตองการ โดยไมขึ้นกับเครือขายสื่อสาร
ไรสายทีจ
่ ับใชงานอยู
ิ ี่นาสนใจคือ มีชองสื่อสารความกวางสูง สามารถสื่อสาร
ระบบเซลลลูลารยุคที่4 มีคุณสมบัตท
ไดทุกสถานที่ มีการเชื่อมตอกับระบบสื่อสารแบบใชสายเชน ระบบอินเตอรเน็ตไดอยางราบรื่น
มีทรัพยากรทีสามารถปรับตัวตอสภาพการใชงานไดหลายแบบ
และสามารถใหบริการมัล
ติมิเดียคุณภาพสูงได

รูปที่ 4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไรสายสูยคุ 4G

