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ABSTRACT 

 
This research aims to study the growth rate beyond the data transmit via 3G mobile 

network in the year 2012 for the benefit of the network as a response to the work at continually. 
This study used data from the operation of the services in 2012 year to study and analyze. From 
the collected data, statistics of the network, information to the base station and data traffic in 3G 
mobile systems on a daily basic operation according to the increasing number of users this study 
show the comparison between the number of users on the systems, growth rate of data and base 
stations support more users that reflect the impact to 3G mobile phone network. 

The studied results show that the growth of the postpaid users is about 5 times more 
than before because 3G mobile phone users need to use an unlimited amount of data and control 
the costs of use. The traffic volumes 2G mobile phone systems is about 1,500 GByte per day 
throughout year 2012 but the traffic volumes of 3G mobile phone systems is about 20,000 GByte 
per day at the early of year 2012 and about 100,000 GByte per day at the end of year 2012 
because there are varieties of smart phones today and their applications which inspired users to 
play. 
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EMS Enhanced Messaging Services 

MMS Multimedia Message Service 

TDMA Time division Multiple Access 

UMTS Universal Mobile Telecommunication Systems 

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access 

HSDPA  High Speed Downlink Packet Access 

Postpaid �.���
����
���������$� 

Prepaid �.���
����
������	���	 

Data Traffic ก��*#�"#�,�	��:+��+����� ! 

IETF  Internet Engineering Task Force  

Packet Switching �
���!�&*$%�*�� ��� ��<ก�ก� *�	��	%� 

Smart Phone �
����
���!$%�
&%��+f�	�.  

Tablet   ���$%������	�������$�3$� 

Busy Hour  ��%������#��#� 

ARPU  ���6������f!&%��#��!����� (Average Revenue Per Unit) 

Erlangs �#��ก�������� Traffic ;�%��,5ก�����ก����&�ก��#����!��
&/�
& ��$� 

 
Data Service  

��%����/��%����  
ก����	ก��� ,������� ! 

Voice Service  ก����	ก��� ,�������*&�� 

Non Voice  ��	ก��*$%�*������ !���
&%�	��#�*&��  
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Node B *3�&9����$��#�� 3G 

RNC �4�����4�*3�&9� 3G 

ก*
�. �:.ก���ก��ก	+ก��ก�.+���*&�� ก	+ก���
�
���  
�!.ก	+ก���
��������#����	 

Multimedia ��4*$%� ��$�ก����	ก��*$%� ����!��� ,��� 

Number Portability  ��	ก����*	
�	�!����� 

Roaming ก�������������$��#�� 

Hand Over ก����������*3�&9� 
 

 DPU



 
 

����� 1 

����	 
 

1.1   ��	����	�����	��	����������	  

������ก�	
�ก�����ก�	�������	���������� Data Network �$%&��'(�%�)��ก��*� 
��������ก�ก+ก�	������,��-.���&��.%/�/��$���/%	��0��/.	
�1.2�%�����.$�1�3�����
/%	��0��������4�.(��5�/%	��0���$�������&�%&���	6&'�� 	��	�,�	+��7�������(��&���ก84� .(�
�5��ก+ก�	ก��&ก	9/ก�	������ �$ก�	1�3���:�ก	72.$�.��'���;�9<����*� (Smart Device, 
Smart phone )  Application Platform -0��8 L�����,	+ก�	 ���$�����กก�	����������'$���1$����0��
�$�&�� ��M���������������� ;�9�$ /.	
�1.2���N�� �%	����.$� 2 ;�9 3  .$�	��	�,ก�	������.�����
������ ���.	�1��ก	/%	��0����0��'�� ��.(��5�ก�	'	���/%	��0��.$��$ก�	&��;L�;,,�+�%���5��$
1�*�.$,	+ก�	1��1$�� (Coverage) ����94�0-�,'���ก�	������5	��	��	�,ก�	.(����4� �(���M�
�9-���
�ก��1S-+ก		� 5	��1�*�.$� ก+�ก		�%&��'���	N��ก�		��	�, ก�	&��;L�	��	�,��1�*�.$�
�$ก�	������'�� 5	��ก�	���������0&����&/���	0�0&� (Busy Hour) Y����$%&��'(�%�)��ก�1	�9�9
'9.����5��56�N��%&���5��9'� %&��1	��� ���/%	��0����M�.$����	�,��ก�	�5�,	+ก�	 ก�	.$��9
'	��� ��ก;,,�5�	��	�,4����-���4�	�,������.$���M��	9/���2 N�ก-��� ;�9'���	N&+�%	�952
�(�4�'�� ก�	��.(�;L� ก�	'	��� ก�	������Z+,�-+ 4���0��N�ก-���  

'(�5	�,�	9�.
4.���*��$ก�	���,	+ก�	 3G ��4�0����ก&0� 2 �\ Y���������:,���$%0�
/.	
�1.2�%�����.$�5��ก8.$��5�,	+ก�	 3G ,��0��%&��N$�;-ก-0��ก��%��AIS (900MHz), DTAC 
(850MHz),TRUEMOVE (850MHz) ;�9 TOT (2100MHz) Y�����M�ก�	�(��0��%&��N$�.$��5�,	+ก�	
;,, 2G ��;,0��5�,	+ก�	 3G �����1+��	7�N���(��&�L�����,	+ก�	/.	
�1.2�%�����.$�������:,��1,&0� 
-�*�;-04-	��' 1 �\ 2551 ��N�� 4-	��' 2 �\ 1.
.2554 �$'�'0&��1+����*�N��	����9 34.6 ;�9�$
;�&/���.$��1+����*���0��-0������� /���4-	��' 2 �\ 1.
.2554 �$L�����/.	
�1.2���N����กก&0� 74 
�������5��� Y�����กก&0��(��&��	9��ก	����	9�.
.$��$�1$�� 64.1 ����%� 
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�	���� 1.1  �(��&�L�����,	+ก�	/.	
�1.2�%�����.$� 4-	��' 1/2551 N�� 4-	��' 2/2554 

 

���	:  	�����'p�1-��/.	%���%� 7 '+*�4-	��'.$� 2 �\ 1.
. 2554 '(���ก1�3���/�,��;�9

กqก-+ก� '(���ก���%79ก		�ก�	ก+�ก�	ก	9����'$�� ก+�ก�	/.	.�
�2 ;�9ก+�ก�	/.	%���%�

;50���-+ 

 

��ก	�����L�'(�	&�1S-+ก		�ก�	���,	+ก�	/.	%���%�����	9��ก	4.� 1.
. 

2554 .$���.(�/�'(���ก���%79ก		�ก�	ก+�ก�	�'$�� ก+�ก�	/.	.�
�2 ;�9ก+�ก		�/.	%���%�

;50���-+ 1,&0� .��&�	9�.
�$ ก�	���	9,, 3G �1$��	����9 7.4 �.0���*� ;�9�$�	+��7ก�	������

�<�$��-0����� 4,523 ��.$%+��M�%0����,	+ก�	�	9��7 236 ,�.-0����� /�L�������

ก	:��.1�5��%	��*��9�$ก�	������	9,, 3G ��กก&0�p�%����8%+��M�	����9 15.1 ���L�����

/.	
�1.2�%�����.$� /��$�	+��7ก�	������-0�����'��N�� 5,919 ��.$ ;�9%0����,	+ก�	-0�����

�.0�ก�, 223 ,�.���79.$�p�%�-��$L�����,	+ก�		9,, 3G �1$��	����9 1.2 �.0���*� ;�9�	+��7ก�	���

��� 1,840 ��.$-0����� ;-0ก��,�$%0����,	+ก�	'��N�� 330 ,�.-0����� 
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�	 	���� 1.1  �	+��7ก�	���;�9%0�,	+ก�	-0��������ก�	������-0��+��-�	2��6-�&�	9,, 3G L0��

/.	
�1.2�%�����.$� 

 

 
 

���	:  	�����L�/%	�ก�	'(�	&�1S-+ก		�ก�	���,	+ก�	/.	%���%�����	9��ก	4.� 1.
 

2554 '(���ก���%79ก		�ก�	ก+�ก�	ก	9����'$�� ก+�ก�	/.	.�
�2 ;�9ก+�ก�	/.	%���%�

;50���-+ 

 

��������กก	�ก�	�ก%	�� 7 r��&�%� 1.
. 2554 
���2'�	'��.
�:.r
�'-	2p�%	�s 

'(���ก���'N+-+;50���-+'0&�ก�	.$��9������ 3G 4���*� L������9-����$/.	
�1.2���N��.$��	$�กก��&0� 

Smart Phone  .$�'���	N	��	�,�0��%&��N$�.$�;-0�9%0�����N���5�,	+ก�	4� Y�����ก	�����'	:�L�

ก�	'(�	&�-���.%/�/��$'�	'��.
;�9ก�	'���'�	����	9�.
4.��\ 1.
. 2554 ;�9�	9��7

ก�	�\ 1.
. 2555 .$�'(���ก���1�3��&+.��
�'-	2;�9�.%/�/��$;50���-+ 	0&�ก�,'(���ก���'0��'	+�

�:-'�5ก		�Y�t-2;&	2;50���-+ (��%2ก�	�5���) ��.(���*� 1,&0�-��/.	
�1.2�%�����.$� 

(Mobile Handset) �(�;�ก��ก��M� 2 ก�:0�L�+-p�7w2 %�� �%	����/.	
�1.2�%�����.$�;,,r		�� 

(Conventional Mobile Handset);�9/.	
�1.2�%�����.$�  Smart Phone %&��;-ก-0����ก�0�&����-��

1+��	7���ก	9,,�Z+,�-+ก�	;�9�	9'+.r+p�1��ก�	����������%	����/.	
�1.2��M��ก7w2��ก�	

�(�;�ก�	9�p. /��%	����/.	
�1.2.$��$	9,,�Z+,�-+ก�	 UIQ, Bad, Android, IOS, RIM ;�9 

Window Mobile N����M�/.	
�1.2�	9�p.  Smart Phone 
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�	 	���� 1.2   ���%0�-��;�9��-	�ก�	�-+,/-���/.	
�1.2�%�����.$���-	�ก�	�-+,/-���\ 1.
.  

2553-1.
. 2554 ;�9�	9��7ก�	72 �\ 1.
. 2555 

 

 
 

���	:  '	:�L�ก�	'(�	&�-���.%/�/��$'�	'��.
;�9ก�	'���'�	����	9�.
4.��	9�(��\  

1.
. 2554 ;�9�	9��7ก�	�\ 1.
.2555 '(���ก���1�3��&+.��
�'-	2;�9�.%/�/��$;50���-+ ;�9

'(���ก���'0��'	+��:-'�5ก		�Y�t-2;&	2;50���-+ (��%2ก�	�5���) 

 

��ก��������ก�0�&����-�� ก6.(��5��ก+%(�N��&0� {��������	��$ 3G ���;��& ;��&.(�4����
-����	9��� 3G| ;�9�������;-0�9%0��'���	N�(�%����%&��N$��+������4� ;��&{.(�4�-�����M� 2.1 
GHz ?| Y���ก�	.$�-�����~�	9���%&��N$� 3G ���0��%&��N$� 2.1 GHz 5	�� 2100 MHz ��*� ก6
��������ก�0��'�))�74�0�1$��1�ก�,ก�	,	+ก�	 �1	�9%0�����N��4��(��0��%&��N$���0�� 850 5	�� 
900 MHz .$��$���0�+���ก�	�5�,	+ก�	 2G ��;,0��5�,	+ก�	 3G Y���.�*�'���0��%&��N$��$*�$����(�ก���
�	�������.	�1��ก	���0��ก 4�0'���	N����-�&4���0���-6�.$� .(��5��$��)5���ก�	/.	 ���-����$ก�	
�(��0��%&��N$� 2.1 GHz ���	9����1���;ก���)5���ก�0�& �$ก.�*� ITU ���4�������&0���M�%����%&��N$�
.$�$.$�':ก�,ก�	��� 3G ���.(��5��0��%&��N$�2.1 GHz ��M��0&��0��%&��N$�.$�4�	�,%&���+��4�.��&/�ก
��ก�	������ 3G'(�5	�,ก�	�	9�����&��.$� 16 -:��%� 1.
. 2555 ��*� ก'.�. 4��(�%����%&��N$���
�	9����1����5���:)�-�(��&� 45 MHz ���0��%&��N$�5��ก 2.1 GHz ;,0�%������ก��M� 9 '�6�- 8 
�9 5 MHz /�ก(�5��5�L������	0&��	9���;-0�9	�� '���	N�	9���%����%&��N$�4�'��':4�0�ก+� 3 
'�6�- 5	�� 15 MHz Y����9.(��5�L������	0&��	9���.$���M�L���5�,	+ก�	�����6ก'���	N�$/�ก�'.$��9
����	0&�ก�	�	9�����%	�*��$* ;�9.(��5�L������	0&��	9���	���5)04�0'���	N�	9���%&��N$�4����
�<1�9.$�-�������ก+�%&���(���M� �1���%&��/�	0��'��ก�	�	9���%����%&��N$� 2.1 GHz .�*��$*
5�����กL���	9���4��,��:)�-4�;��& ก'.�. ก(�5��5�L��	�,�,��:)�-��'	���/%	��0��%	,.:ก
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���5&�;�9%	�,%�:��	9��ก	4�0����ก&0�	����9 50 p���� 2 �\ ;�9	����9 80 p���� 4 �\ ��,
;-0&��4�	�,�,��:)�- 
 
1.2 ���"#� ����$���ก	 �&'�( 

1. �1���
�ก��ก�	;�&/���ก�	�-+,/-.��ก�	������.�������������	9,,�%	���0�� 3G 
2. �1���
�ก��;�9&+�%	�952	��;,,ก�	������.������������0&�.$��$ก�	�������(��&���ก  

Y����(�4�'�0ก�	'	����%	���0��	��	�,4���0���5��9'� 
3. �1�����M�5��กก�	��ก�	&+�%	�952��ก������.$��$��	9,, ;�9��ก;,,�%	���0�� 3G �5��$ 

�	9'+.r+p�1	��	�,ก�	������4���0���5��9'� 
4. �(��������	+��7.�����������;�9'N��$s�����	9,,�%	���0�� 3G &+�%	�952��ก�	  

&��;L�'	����%	���0���5��56�N���(��&��5��9'�.$��ก+��*� 
 
1.3 ���������ก	 �&'�( 

ก�	'	����%	���0����	9,, 3G �9-����$ก�	��ก;,,�(��&�'N��$s���1���	��	�,ก�	
���������L�����,	+ก�	�5��ก+%&���5��9'� �	+��7ก�	�������9�ก+��*���0��	&�	6&��ก;�9�$
�	+��7��ก��*���0��4	��*��9.(��5�'���	N&+�%	�952 4�	�,ก	9,&�ก�	��ก������.$�4�	�, .�*���
	95&0��.$��$ก�	'	����%	���0�� ;�9���0&� ���&/���	0�0&�-�����&/��-0��8 ;�9�0&��5-:ก�	72'(�%�)
.$�L�����,	+ก�	�$ก�	��������0��'����ก��;-0&���9�56�N��L�ก�	������.$��ก+��*��(�4�'�0ก�	
��ก;,,�%	���0��	��	�,4� 

 
1.4 � �+(,�$����	-�.	'�/-0 �� 

��������กL�����/.	
�1.2���N��.$���M�	9,,�%	���0�� 3G �	+���$�(��&���กก�	������.$��$
�	9'+.r+p�1�ก+��ก�	&��;L��5��5��9'� ก�	
�ก����ก������.$�4�	�,��ก;�&.��ก�	.(����
��ก	9,,�ก+��กก�	�Z+,�-+��� �9�5������ก��5	���ก���%$��ก�,������.$�4�;�9'���	N�	�,���$���
&+r$ก�	�1���	��	�,ก�	������4��ก���%$����กก&0�5��กก�	5	��.S�Z$ �9.(��5�4�	�,ก�	���	�, 
;�9��M��	9/���2��+�&+�%	�952.$�ก&����&��4��$ก��*�5����-0�4� 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1   แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

ขอ้มูลทางด้านเทคโนโลยีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในปัจจุบนัเทคโนโลยียุคท่ีสามของระบบ

โทรเคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีความสามารถสูงการใช้ขอ้มูลความเร็วสูงในรูปแบบ 

Mobile High Speed ท าให้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ีสามมีความสามรถในการถึงบริการไดห้ลากหลาย 

สะดวกและรวดเร็ว 3G คือ โทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ีสาม หรือมาตรฐาน IMT-2000 นั้นนิยามสั้นๆ 

เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัวา่  

1)  ตอ้งมี แพลทฟอร์ม  (Platform) ส าหรับการหลอมรวมของบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจ าท่ี  

(Fixed Service) กิจการเคล่ือนท่ี  (Mobile Service) บริการส่ือสารเสียง ขอ้มูล อินเทอร์เน็ต และ พหุ

ส่ือ  (Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อขอ้มูล ดิจิตอล ไปยงัอุปกรณ์

โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ใหส้ามารถรับส่งขอ้มูลได ้

2) ความสามารถในการใชโ้ครงข่ายทัว่โลก  (Global Roaming) คือผูบ้ริโภคสามารถ ถืออุปกรณ์ 

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไปใชไ้ดท้ัว่โลก โดยไม่ตอ้งเปล่ียนเคร่ือง 

3) บริการท่ีไม่ขาดตอน  (Seamless Delivery Service) คือ การใชง้าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยไม่รู้ 

สึกถึงการเปล่ียน เซลลไ์ซต ์ (Cell Site) เขาใชค้  าวา่ Seam less นั้นแปลวา่ การใชง้านแบบไร้รองต่อ 

4)  อตัราความเร็วในการส่งขอ้มูล  (Transmission Rate) ในมาตรฐาน IMT-2000 นั้นก าหนดไว ้

วา่ตอ้งมีอตัราความเร็วดงัน้ี  

a) ในสภาวะอยูก่บัท่ีหรือขณะเดิน มีความเร็วอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 Mb/s 

b) ในสภาวะเคล่ือนท่ีโดยยานพาหนะมีความเร็วอยา่งนอ้ยท่ีสุด 384 Kb/ 

c) ทุกสภาวะ มีความเร็วอยา่งมากท่ีสุด 14.4 Mb/s 
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2.2   เทคโนโลยโีทรเคลือ่นทีใ่นระบบ 3G 

มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3  (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) เป็น

เทคโนโลยยีคุถดัมาจากการเปิดใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 2 หรือ 2G ซ่ึงประสบความส าเร็จใน

การสร้างมูลค่าทางธุรกิจส่ือสารไร้สายอย่างมหาศาลนับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา ในยุคของ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G มีมาตรฐานท่ีส าคญัท่ีมีการนิยมใช้งานทัว่โลกอยู่ 2 มาตรฐาน กล่าวคือ

มาตรฐาน GSM  (Global System for Mobile Communication) อนัเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพ

ยุโรป ปัจจุบนัมีส่วนแบ่งทางการตลาดทัว่โลกสูงท่ีสุด และมาตรฐาน CDMA  (Code Division 

Multiple Access) อนัเป็นมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัท่ีสอง 

จุดมุ่งหมายของการพฒันามาตรฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G ข้ึน ก็เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการใชง้านระบบส่ือสารไร้สายส่วนบุคคล  (Personal Communication) ในลกัษณะไร้พรมแดน  

(Global Communication) โดยเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถน าเคร่ืองลูกข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไป

ใช้ งานในท่ีใด ๆ ก็ไดท้ัว่โลกท่ีมีการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดงักล่าว และยงัเป็นยุคของการน า

มาตรฐานส่ือสารแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบมาใชรั้กษาความ ปลอดภยั และเสริมประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นบริการส่งขอ้ความแบบสั้น  (Short Message Service หรือ 

SMS) และการเร่ิมตน้ของยุคส่ือสารขอ้มูลผ่านเคร่ืองลูกข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เป็นคร้ังแรก โดย

มาตรฐาน GSM และ CDMA ตอบสนองความตอ้งการส่ือสารขอ้มูลดว้ยอตัราเร็วสูงสุด 9,600 บิตต่อ

วินาที ซ่ึงถือวา่เพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราเร็วของการส่ือสารผา่นโมเด็มใน เครือข่ายโทรศพัท์

พื้นฐานเม่ือกวา่สิบปีก่อน 

การตอบรับของก ลุ่มผู ้บ ริโภคบริการ ส่ือสารไ ร้สายทั่วโลก ท าให้มาตรฐาน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G สร้างรายได้ให้กบัผูป้ระกอบการณ์ทัว่โลกอย่างมหาศาล ก่อให้เกิดการเปิด

สัมปทานและน ามาซ่ึงการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในแทบทุกประเทศ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวนอกจากจะมีผล

ท าใหเ้กิดการเพิ่มจ านวนของผูใ้ชบ้ริการอยา่ง กา้วกระโดดแลว้ ในขณะเดียวกนัยงัสร้างผลกระทบต่อ

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเลขหมาย  (Average Revenue per User หรือ ARPU) ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย อนั

เน่ืองมาจากการกลยุทธ์การแข่งขนัดา้นราคา ยิ่งเม่ือมีการเปิดตวับริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบพร้อม

ใช ้ (Prepaid Subscriber) ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ก็ท  าให้เกิดการลดถอยของ ARPU ลงอยา่ง

ต่อเน่ือง พร้อม กบัปัญหาผูใ้ชบ้ริการยา้ยค่าย  (Brand Switching) ท่ีรุนแรงข้ึน 
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เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตราสินคา้และยงัเป็นการสร้างรายได ้เพิ่มเพื่อชดเชย 

ARPU ท่ีลดต ่าลง เน่ืองจากปรากฏการณ์อ่ิมตวัของบริการส่ือสารด้วยเสียง (Voice Service) 

ผูป้ระกอบการในธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่โลกจึงมีความเห็นตรงกนัท่ีจะ สร้างบริการส่ือสารไร้สาย

รูปแบบใหม่ ๆ ข้ึน โดยพฒันาเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G ท่ีเปิดใชง้านอยู ่ให้มีศกัยภาพเพิ่มเติม

เพื่อรองรับบริการส่ือสารขอ้มูลแบบท่ีมิใช่เสียง  (Non-Voice Communication) พร้อมกบัการวางแผน

ธุรกิจ แผนปฏิบติัการทางวิศวกรรม การตลาด และแผนการลงทุน เพื่อสร้างกระแสความตอ้งการ  

(Demand Aggregation) ให้กบัฐานลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อเพิ่ม ARPU ให้สูงข้ึน พร้อม ๆ กบั

ผลกัดนัให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ ๆ ไม่วา่จะเป็นการรับส่งขอ้มูลแบบ EMS  (Enhanced Messaging 

Service) หรือ MMS  (Multimedia Messaging Service) รวมถึงบริการท่องโลกอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ผา่นอุปกรณ์ส่ือสารรุ่นใหม่ ๆ ซ่ึงมีทั้งท่ีเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่ ๆ ไป อุปกรณ์ไร้สายประเภท PDA  

(Personal Digital Assistant) และโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอจัฉริยะ  (Smart Phone) 

เพื่อเป็นการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2G ท่ีไดมี้การลงทุนไวแ้ลว้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรฐานเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูลในรูปแบบใหม่ ๆ จึงถูกก าหนดข้ึน ภายใต้

แนวคิดในการพฒันาเครือข่ายเดิม ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยี HSCSD  (High Speed Circuit Switching 

Data), GPRS (General Packet Radio Service) หรือ EDGE (Enhanced Data Rate for GPRS 

Evolution) ของค่าย GSM และเทคโนโลยี cdma20001xEV-DV หรือ cdma20001xEV-DO ของค่าย 

CDMA  เรียกมาตรฐานต่อยอดดงักล่าวโดยรวมวา่ เทคโนโลยียุค 2.5G, 2.75G ซ่ึงในช่วงเวลาน้ีเองท่ี

ปรากฏมีมาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี PDC  (Packet Digital Cellular) เปิดให้บริการส่ือสารขอ้มูลใน

ลกัษณะของเทคโนโลยี 2.5G ภายใตช่ื้อเคร่ืองหมายการคา้ i-Mode ซ่ึงประสบความส าเร็จอยา่งมาก

ในการเปิดศกัราชของการให้บริการส่ือสารขอ้มูล แบบมลัติมีเดียไร้สายในประเทศญ่ีปุ่น และได้

กลายเป็นตน้แบบของการจดัท าธุรกิจ ไม่ใชเ้สียง  ให้กบัผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่โลกใน

เวลาต่อมาการเติบโตของธุรกิจ ไม่ใชเ้สียง  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นตน้มาอนัเป็นยุคเร่ิมตน้ของเทคโนโลยี 2.5G ผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทัว่โลกรวมทั้งในประเทศไทย มีการผลกัดนับริการส่ือสารขอ้มูลรูปแบบใหม่ ๆ ใน

รูปแบบ ไม่ใชเ้สียง  เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการใชป้ระโยชน์จาก

เครือข่าย 2.5G อยา่งเตม็รูปแบบ หรือเป็นการผลกัดนัใหเ้กิดการยอมรับในบริการท่ีมีอยูแ่ลว้ อนัไดแ้ก่
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บริการ SMS ซ่ึงในปัจจุบนัจะเห็นวา่บริการเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นช่องทางส าคญัท่ีเพิ่ม มูลค่าให้บริการ 

ARPU ของบรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ให้เห็นถึงการเติบโตของบริการประเภท

ต่าง ๆ บนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในภาพรวมของทั้งทวีปเอเชียตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 

2553 ซ่ึงในทา้ยท่ีสุดบริการแบบ ไม่ใชเ้สียง  จะมีสัดส่วนท่ีเป็นนยัส าคญัต่อรายไดร้วมทั้งหมด 

ส าหรับธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยเอง นบัตั้งแต่การเปิดให้บริการประเภท 

ไม่ใชเ้สียง  อยา่งจริงจงัเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา บรรดาผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีก็

สามารถสร้างรายไดเ้พื่อ เสริมทดแทนการลดทอนของค่า ARPU ภายในเครือข่ายของตน โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เม่ือมีการเปิดตวับริการส่ือสารไร้สายมลัติมีเดียของ บริษทั ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 

จ  ากดั  (HUTCH) เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา สภาพการแข่งขนัในธุรกิจส่ือสารไร้

สายในประเทศไทยก็เร่ิมมุ่งความส าคญัในการ สร้างบริการ ไม่ใชเ้สียง ใหม่ ๆ ไม่วา่จะเป็นการเปิด

ให้บริการ MMS อย่างเป็นทางการ การคิดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือแมก้ระทัง่การทดลองเปิดให้บริการชมภาพยนตร์ผา่นทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  

(Movies on Mobile) ซ่ึงความพยายามของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายแต่ละราย ท าให้เกิดกระแสความสนใจ

ใชบ้ริการ ไม่ใชเ้สียง  เพิ่มมากข้ึน 

ความส าคญัของรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากบริการ ไม่ใชเ้สียง  นบัตั้งแต่ช่วงตน้ปี พ.ศ. 2546 เป็น

ตน้มา อนัมีผลท าให้บรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสามารถเพิ่มค่า ARPU (Average 

Revenue Per Unit) ของตนให้มีแนวโน้มสูงข้ึน พร้อม ๆ กบัการเพิ่มจ านวนผูใ้ช้บริการภายใน

เครือข่ายของตน ซ่ึงแตกต่างจากสภาพการณ์ในช่วงก่อนหน้าน้ีท่ีรายได้เฉล่ียของตนตกลงเร่ือย ๆ 

สวนทางกับการเพิ่มจ านวนของกลุ่มผู ้ใช้บริการ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงกลุ่มผู ้ใช้บริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีพร้อมใช ้ซ่ึงถือเป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ของประเทศ มีการเพิ่มค่า ARPU ข้ึน

อย่างต่อเน่ือง แมส่้วนหน่ึงจะมาจากนโยบายการตลาดของผูใ้ห้บริการท่ีมีการจ ากดัเวลาในการโทร 

ให้สัมพนัธ์กบัวงเงินก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดเ้ช่นกนัว่า ความนิยมในบริการ ไม่ใช้เสียง  ประเภท 

SMS และ EMS โดยเฉพาะท่ีอยูใ่นรูปแบบของบริการดาวน์โหลดรูปภาพ  (Logo/Animation) และ

เสียงเรียกเขา้  (Ringtone) ในกลุ่มวยัรุ่นและนกัศึกษามีผลอย่างเป็นนยัส าคญัต่อการเพิ่มค่า ARPU 

ดงักล่าว 
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ภาพที ่2.1  สถาปัตยกรรมของระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2.5G 

 

1)  ขอ้จ ากดัของเครือข่าย 2.5G และ 2.75G 

 มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2.5G หรือ 2.75G แมจ้ะสามารถรองรับการส่ือสารประเภท 

ไม่ใชเ้สียง  ได ้แต่ก็ไม่อาจสร้างบริการประเภท Killer Application ท่ีผลิกผนัรูปแบบการให้บริการได้

อย่างชดัเจน ดงัจะเห็นไดจ้ากสถานการณ์การให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทย ท่ีแมจ้ะมี

การเติบโตอย่างชดัเจนในตลาดประเภท ไม่ใช้เสียง  แต่เม่ือศึกษาอย่างละเอียดก็จะพบว่าบริการท่ี

ประสบความส าเร็จเกือบทั้งหมด ลว้นเป็นบริการประเภท SMS และ EMS ทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นการ

ดาวน์โหลดรูปภาพหรือเสียงเรียกเขา้ รวมถึงการเล่นเกมส์ตอบปัญหาหรือส่งผลโหวตท่ีปรากฏอยู่

ตามส่ือชนิดต่าง ๆ ซ่ึงบริการเหล่าน้ีลว้นเป็นบริการพื้นฐานในเครือข่าย 2G 

ขอ้จ ากดัของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือน 2.5G และ 2.75G เกิดข้ึนมาจากความพยายาม

พฒันาเครือข่าย 2G เดิม ไม่วา่จะเป็นมาตรฐาน GSM หรือ CDMA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุม้ค่าการ

ลงทุน ท าให้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายไม่อาจบริหารจดัการทรัพยากรเครือข่ายโทรศพัท ์เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่ง

คล่องตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี GSM ไม่วา่จะเป็นยา่นความถ่ี 900 

MHz , 1800 MHz หรือ 1900 MHz  เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีมีการติดตั้งใชง้านมาตั้งแต่การเปิดให้บริการ

ในยุค 2G ลว้นเป็นเทคโนโลยีเก่า มีการท างานแบบ Time Division Multiple Access  (TDMA) ซ่ึง
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เป็นเทคโนโลยเีก่า ตอ้งจดัสรรวงจรให้กบัผูใ้ชง้านตายตวั ไม่สามารถน าทรัพยากรเครือข่ายมาใชง้าน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดงักล่าวเหมาะส าหรับการส่ือสารขอ้มูลแบบ เสียง ซ่ึงตอ้งการ

คุณภาพและความคมชดัในการสนทนา 

แมเ้ม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยี GPRS และ EDGE ซ่ึงถือเป็นการเสริมเทคโนโลยีส่ือสาร

ขอ้มูลแบบ แพก็เกตสวติช่ิง  (Packet Switching) ท่ีมีความยดืหยุน่ในการส่ือสารขอ้มูลแบบไม่ใชเ้สียง  

ในลกัษณะเดียวกบัท่ีพบในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ตาม แต่เทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภทน้ีก็ถือวา่เป็นการ 

ต่อยอด บนเครือข่ายแบบเดิมท่ีมีการท างานแบบ TDMA ท าให้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายตอ้งพะวงกบัการ

จดัสรรทรัพยากรช่องส่ือสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัการจดัสรรวงจรส่ือสารผา่นคล่ืนความถ่ีวิทยุจาก

สถานีฐาน ไปยงัเคร่ืองลูกข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท าให้ไม่สามารถเปิดให้บริการแบบไม่ใชเ้สียง  ได้

อยา่งเตม็รูปแบบ เน่ืองจากจะท าใหเ้กิดผลรบกวนต่อจ านวนวงจรส่ือสารแบบเสียง  มากจนเกินไป 

ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงพบวา่ไม่มีผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2.5G หรือ 2.75G 

รายใดในโลก สามารถเปิดให้บริการเทคโนโลยี GPRS ดว้ยอตัราเร็วสูงสุด 171 Kb/s หรือ EDGE 

ดว้ยอตัราเร็ว 384 Kb/s ได ้เน่ืองจากการท าเช่นนั้นจะท าให้สถานีฐาน ท่ีท  าหนา้ท่ีรับส่งสัญญาณกบั

เคร่ืองลูกข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ไม่มีวงจรส่ือสารเหลือส าหรับให้บริการแบบ เสียง  อีกต่อไป ผลท่ี

เกิดข้ึนในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการก็คือความชา้ในการส่ือสารขอ้มูล ผา่นเครือข่าย 2.5G และ 2.75G ท า

ใหห้มดความสนใจท่ีจะใชบ้ริการต่อไป โดยในขณะเดียวกนัก็มีบริการส่ือสารอตัราเร็วสูงแบบ บรอด

แบนดผ์า่นคู่สาย เช่น DSL  (Digital Subscriber Line) เป็นทางเลือกส าหรับใชบ้ริการ ความสนใจท่ีจะ

ใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อรับส่งขอ้มูลจึงมีอยู ่เฉพาะการเล่นเกมส์และส่ง SMS, MMS ซ่ึงท า

ไดง่้าย และมีการประชาสัมพนัธ์ดึงดูดใจมากมาย 

2)  มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 

เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตวัในการเปิดให้บริการ ไม่ใชเ้สียง  อยา่งเต็มรูปแบบ พร้อม

ทั้งยงัคงรักษาคุณภาพในการใหบ้ริการเสียง   ดว้ยระดบัคุณภาพท่ีทดัเทียมหรือดีกวา่ในยุค 2G องคก์ร

สากล 3GPP (Third Generation Program Partnership) และ 3GPP2 จึงได้ก าหนดมาตรฐาน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ข้ึน โดยมีมาตรฐานส าคญัอยู ่2 ประเภท คือ 

มาตรฐาน UMTS  (Universal Mobile Telecommunications Services) เป็นมาตรฐานท่ี

ออกแบบมาส าหรับผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดน้ า ไปพฒันาจากยุค 2G, 2.5G และ

DPU



12 

2.75G ไปสู่มาตรฐานยุค 3G อย่างเต็มตวั รับผิดชอบการพฒันามาตรฐานโดยองค์กร 3GPP มี

เทคโนโลยหีลกัท่ีปัจจุบนัมีการยอมรับใชง้านทัว่โลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple 

Access  (WCDMA) โดยในอนาคตจะมีการพฒันาต่อเน่ืองไปสู่มาตรฐาน HSDPA  (High Speed 

Downlink Packet Access) ซ่ึงรองรับการส่ือสารดว้ยอตัราเร็วสูงถึง 14 Mb/s หรือเร็วกวา่การส่ือสาร

แบบ 2.75G ถึง 36 เท่า มาตรฐาน WCDMA น้ีเองท่ีกิจการร่วมคา้ ไทย - โมบาย ก าลงัจะด าเนินการ

พฒันาเพื่อเปิดใหบ้ริการภายในตน้ปี พ.ศ. 2548 นอกจากจะเป็นเส้นทางในการพฒันาสู่มาตรฐาน 3G 

ของบรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี GSM แล้ว มาตรฐาน WCDMA ยงัได้รับการ

ยอมรับจากผูใ้หบ้ริการรายใหญ่อยา่งบริษทั NTT DoCoMo ผูเ้ปิดให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี I-mode 

ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยี PDC ให้เป็นมาตรฐาน 3G ส าหรับใชง้านภายใตเ้คร่ืองหมายการค่า “FOMA” โดย

ได้เปิดให้บริการในประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา และปัจจุบนั 

WCDMA ไดก้ลายเป็นเครือข่าย 3G ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น มาตรฐาน cdma2000 เป็นการ

พฒันาเครือข่าย CDMA ให้รองรับการส่ือสารในยุค 3G รับผิดชอบการพฒันามาตรฐานโดยองคก์ร 

3GPP2 มีเทคโนโลยีหลกัคือ cdma2000-3xRTT ท่ีมีศกัยภาพเทียบเท่ากบัมาตรฐาน WCDMA ของ

ค่ายยุโรป แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีก าหนดความพร้อมส าหรับให้บริการเชิงพาณิชยท่ี์ชัดเจน ส าหรับใน

ประเทศไทย บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมี เดีย จ  ากัด เปิดให้บริการเฉพาะเครือข่าย 

cdma20001xEV-DO ซ่ึงยงัมีขีดความสามารถเทียบเท่าเครือข่าย 2.75G เท่านั้น 

มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี WCDMA ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้รองรับการส่ือสาร

แบบมลัติมีเดียสมบูรณ์แบบ โดยเปล่ียนแปลงรูปแบบการส่ือสารชนิด TDMA ท่ีปรากฏอยู่ใน

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุ 2G, 2.5G และ2.75G ไปเป็นการส่ือสารแบบแพก็เกตสวิทช่ิง (Package 

Switching) เต็มรูปแบบ สามารถรองรับทั้งการส่ือสารทั้งเสียง  และ ไม่ใชเ้สียง  โดยมีมาตรฐานการ

รองรับและควบคุมคุณภาพของขอ้มูลท่ีสมบูรณ์แบบ อนัเป็นผลต่อเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการเขา้รหสัขอ้มูล  (Information Coding) จึงท าให้ผูใ้ห้บริการเครือข่าย 3G กา้วพน้จาก

ขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการขอ้มูลประเภทรูปแบบเสียง  และ ไม่ใช้เสียง  ดงัท่ีปรากฏอยู่ใน

มาตรฐาน 2G, 2.5G และ2.75G ไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เครือข่าย WCDMA สามารถรองรับการส่ือสารขอ้มูลไดอ้ย่างเต็ม

รูปแบบ และใหเ้กิดความคล่องตวัในการจดัสรรทรัพยากรความถ่ีวิทยุ จึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดยา่น
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ความถ่ีส าหรับใช้เปิดให้บริการ โดยเป็นไปตามแผนผงัการจดัวางความถ่ีสากลทัว่โลก ด้วยเหตุ

ดงักล่าวจึงท าให้ กิจการร่วมคา้ไทย - โมบาย เป็นเพียงผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีรายเดียวใน

ประเทศไทยท่ีสามารถเปิด ใหบ้ริการเครือข่าย 3G แบบ WCDMA ไดใ้นทนัที เน่ืองจากมีสิทธ์ิใชค้ล่ืน

ความถ่ีวทิยใุนยา่น 1965 – 1980  MHz  และ 2155 – 2170  MHz  ขณะท่ีผูใ้หบ้ริการเครือข่ายรายอ่ืน ๆ 

จ าเป็นตอ้งยืน่ค  าร้องผา่นกระบวนการจดัสรรคล่ืนความถ่ีวิทยุโดยคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์แห่งชาติ  (กสทช.) ซ่ึงคาดวา่จะตอ้งใชเ้วลาอีกหลายปีเพื่อไดสิ้ทธ์ิในการเปิด

ใหบ้ริการ WCDMA เป็นรายต่อไป 

3)  จุดเด่นของมาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G แบบ WCDMA 

นอกจากมาตรฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G จะมีการพฒันาเทคโนโลยีสถานีฐาน  (Base 

Station Subsystem) จากยุค 2G ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยี TDMA เป็นการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบแพก็เกตเพื่อ

ความคล่องตวัในการจดัสรรทรัพยากร ความถ่ีส าหรับให้บริการทั้งแบบ เสียง  และ ไม่ใชเ้สียง  อยา่ง

เกิดประโยชน์สูงสุด อนัจะช่วยสร้างความรู้สึกให้กบัผูใ้ชบ้ริการ  (End User Perception) ถึงความ

รวดเร็วในการส่ือสารขอ้มูล และยงัคงรักษาคุณภาพของการสนทนาท่ีเหนือกวา่มาตรฐาน 2G, 2.5G, 

2.75G แลว้ มาตรฐาน WCDMA ยงัมีความคล่องตวัในการเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายขอ้มูลท่ีอยูใ่นโลก

อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมาตรฐานการเช่ือมต่อต่าง ๆ สอดรับกับมาตรฐานของอุตสาหกรรม

อินเทอร์เน็ตทุกประการ ก่อให้เกิดการเปิดกวา้งในรูปแบบของความร่วมมือกบัพนัธมิตรจ านวนมาก 

มีความคล่องตวัในการบนัทึก จดัเก็บ และบริหารจดัการขอ้มูลประเภทส่ือขอ้มูล  (Content) ต่าง ๆ 

เม่ือท าการเปรียบเทียบเฉพาะดา้นของอตัราเร็วในการส่ือสารขอ้มูล จะเห็นว่ามาตรฐาน

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G นอกจากจะรองรับการส่ือสารขอ้มูลท่ีรวดเร็วกวา่มาตรฐาน 2G, 2.5G และ

2.75G แลว้ ยงัก่อใหเ้กิดการถือก าเนิดของบริการรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีไม่สามารถสร้างข้ึนบนเครือข่ายยุค

ในตระกูล 2G, 2.5G และ2.75G ได้ ท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือบริการ Video Telephony และ Video 

Conference ซ่ึงเป็นการส่ือสารแบบเห็นหนา้กนั โดยเครือข่าย 3G จะท าการถ่ายทอดสดทั้งภาพและ

เสียงระหวา่งคู่สนทนา โดยไม่เกิดความหน่วงหรือล่าช้าของขอ้มูล บริการในลกัษณะน้ีจะกลายเป็น 

จุดขาย ส าคญัประการหน่ึงของมาตรฐานการส่ือสารแบบ 3G ทั้งน้ีเคร่ืองลูกข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 

ท่ีมีจ  าหน่ายในปัจจุบนั ลว้นรองรับบริการ Video Telephony แลว้ทั้งส้ิน จึงสามารถเปิดให้บริการ

ดงักล่าวไดใ้นทนัที 
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ขอ้มูลจาก UMTS Forum ให้เห็นถึงการเติบโตของจ านวนผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

3G แบบ WCDMA เปรียบเทียบกบัมาตรฐาน GSM โดยพิจารณาอตัราการเติบโตภายในช่วง 10 ไตร

มาสแรก  (2 ปีคร่ึง) หลงัจากการเปิดให้บริการ GSM ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 เทียบกบั 10 ไตร

มาสแรกหลงัจากการเปิดให้บริการ WCDMA ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 พบวา่เครือข่าย 3G แบบ 

WCDMA มีอตัราการเติบโตท่ีสูงกวา่มาก มูลเหตุส าคญัมาจากแรงผลกัดนั  (Business Momentum) ท่ี

ผูใ้ชบ้ริการ 2.5G หรือ 2.75G รอคอยเครือข่ายส่ือสารไร้สายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการ

ส่ือสารข้อมูล ด้วยอตัราเร็วสูงอย่างแทจ้ริง อีกทั้งผูใ้ห้บริการเครือข่ายยงัมีความคล่องตวัในการ

จดัสรรเครือข่ายในดา้น ต่าง ๆ เพื่อสร้างบริการส่ือสารประเภท ไม่ใช้เสียง  ท่ีตอ้งพึ่งพาอตัราเร็วใน

การส่ือสารขอ้มูลท่ีสูงข้ึน นอกเหนือจากบริการ ไม่ใชเ้สียง  พื้นฐานอยา่ง SMS และ EMS 

กล่าวโดยสรุป ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้มาตรฐานเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G แบบ 

WCDMA มีแนวโนม้ของการประสบความส าเร็จทางธุรกิจท่ีรวดเร็วกวา่มาตรฐาน 2G จนถึง 2.75G 

นั้น สืบเน่ืองมาจากการปฏิวติัรูปแบบของเทคโนโลยีเครือข่าย เพื่อตอบสนองรูปแบบการสร้างความ

ร่วมมือทางธุรกิจให้ผลกัดนับริการ ไม่ใชเ้สียง   อยา่งเต็มรูปแบบ ทั้งน้ี UMTS Forum ไดก้ล่าวถึง

จุดเด่นของมาตรฐาน WCDMA ซ่ึงจะน าความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหก้บัผูป้ระกอบการ 

a) เครือข่าย WCDMA รับประกนัคุณภาพในการรองรับขอ้มูลแบบเสียง   และ ไม่ใชเ้สียง   

ในแง่ของผูใ้ชบ้ริการจะรับรู้ไดว้า่คุณภาพเสียงจากการใชง้านเครือข่าย 3G ชดัเจนกวา่หรืออยา่งนอ้ย

เทียบเท่าการสนทนาผา่นเครือข่าย 2G ส่วนการรับส่งขอ้มูลแบบ ไม่ใชเ้สียง   จะรับรู้ถึงอตัราเร็วใน

การส่ือสารท่ีสูงกวา่การใชง้านผา่นเครือข่าย 2.5G และ 2.75G มาก อนัเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียน

เทคโนโลยเีครือข่าย และใชย้า่นความถ่ีท่ีสูงข้ึน 

b) WCDMA เป็นมาตรฐานเปิด  (Open Standard) ซ่ึงไดรั้บการพฒันาโดยกลุ่ม 3GPP ซ่ึง

เป็นกลุ่มเดียวกบัผูพ้ฒันามาตรฐาน GSM ท าให้ผูใ้ห้บริการ 3G สามารถเช่ือมต่อเครือข่าย 3G เขา้หา

กนัไดถึ้งขั้นอนุญาตใหมี้การใชง้านขา้มเครือข่าย  (Roaming) เช่นเดียวกบัท่ีเป็นอยูใ่นเครือข่ายยุค 2G 

นอกจากนั้นยงัสามารถเช่ือมต่อเพื่อการใช้งานขา้มเครือข่ายกบัมาตรฐาน 2G,2.5G และ2.75G ได้

ในทนัที โดยผูใ้ชบ้ริการเพียงมีอุปกรณ์ส่ือสารแบบสองรูปแบบ (Dual Mode) เท่านั้น ท าให้เกิดลู่ทาง

ในการสร้างเครือข่าย WCDMA เพื่อเปิดให้ผูป้ระกอบการเครือข่ายรายอ่ืนไดร่้วมเขา้ใช้บริการ ใน
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ลกัษณะของ Mobile Virtual Network Operator  (MVNO) เป็นรายไดท่ี้ส าคญันอกเหนือจากการ

ใหบ้ริการ 3G กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีจดทะเบียนภายในเครือข่าย 

c) มาตรฐาน WCDMA เป็นมาตรฐานโลก ท่ีจะเขา้มาแทนท่ีเครือข่ายในตระกูล GSM 

เช่นเดียวกบัเหตุการณ์ท่ีเครือข่าย GSM เขา้มาแทนท่ีเครือข่าย 1G เม่ือกว่า 10 ปีท่ีแลว้ จึงเป็นการ

รับประกนัถึงพฒันาการท่ีมีอยา่งต่อเน่ืองในดา้นต่าง ๆ การเร่งเปิดให้บริการ 3G จึงเปรียบไดก้บัการ

เร่งเขา้สู่ตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2G ของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียกัษใ์หญ่ในปัจจุบนัท่ี

เกิดข้ึน ในอดีต 

d) พิจารณาเฉพาะการใหบ้ริการแบบเสียง   จะเห็นวา่การลงทุนสร้างเครือข่าย WCDMA มี

ตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การสร้างเครือข่าย GSM ถึงกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากมาตรฐาน WCDMA มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตวัให้ผูป้ระกอบสามารถปรับเปล่ียนทรัพยากรความถ่ี เพื่อรองรับรูปแบบเสียง   

และ รูปแบบไม่ใช้เสียง   ได้อย่างผสมผสาน ต่างจากการก าหนดทรัพยากรตายตวัในกรณีของ

เทคโนโลย ีGSM 

e) WCDMA เป็นมาตรฐานส่ือสารไร้สายชนิดเดียวท่ีมีรูปแบบการท างานแบบแถบความถ่ี

กวา้ง  (Wideband) อนัน ามาซ่ึงประสิทธิภาพในการสร้างพื้นท่ีให้บริการท่ีกวา้งใหญ่ ไปพร้อม ๆ กบั

ความสะดวกในการเพิ่มขยายขีดความสามารถในการรองรับขอ้มูลข่าวสาร ต่างจากเครือข่าย 2G 

โดยทัว่ไปท่ีปัจจุบนัเร่ิมประสบกับปัญหาการจดัสรรความถ่ีท่ีไม่เพียงพอต่อ การขยายเครือข่าย 

เน่ืองจากเป็นระบบแบบแถบความถ่ีแคบ  (Narrow Band) 

f) กลไกการท างานภายในเครือข่าย WCDMA เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ

มาตรฐาน IETF ท าให้ผูป้ระกอบการสามารถเปิดโอกาสให้พนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงมีความเช่ียวชาญ 

ในการพฒันาโปรแกรมหรือบริการพิเศษต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ท าการพฒันาสร้าง

บริการผา่นอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย โดยใชท้กัษะความสามารถและความช านาญท่ีมีอยู ่เป็นการกระตุน้

ใหเ้กิดบริการประเภทไม่ใชเ้สียง   ไดส้ารพดัรูปแบบ 

g) มีแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถในรองรับการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีอตัราเร็วสูง ข้ึน 
ไม่วา่จะเป็นการพฒันาสู่มาตรฐาน HSDPA ท่ีรองรับการส่ือสารขอ้มูลดว้ยอตัราเร็วท่ีสูงมากถึง 14 เม

กะบิตต่อวินาที ในขณะท่ีมาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี GSM ไม่สามารถพฒันาให้รองรับการส่ือสาร

ขอ้มูลไดม้ากกวา่เทคโนโลยี EDGE ในปัจจุบนั ซ่ึงรองรับขอ้มูลไดด้ว้ยอตัราเร็ว 384 Kb/s และใน
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ความเป็นจริงก็ไม่สามารถเปิดใหบ้ริการดว้ยอตัราเร็วถึงระดบัดงักล่าว ได ้เน่ืองจากจะท าให้สถานีไม่

สามารถรองรับบริการ Voice ไดอี้กต่อไป 

h) ในอนาคตมาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G มีทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจนในการรวมตวั

กบัมาตรฐานส่ือสารไร้สายชนิดอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นมาตรฐาน Wireless LAN  (IEEE802.11b/g) หรือ 

WiMAX  (IEEE802.16d/e/e+) ท าให้ผูใ้ช้บริการเครือข่ายไร้สายสามารถเคล่ือนยา้ยไปใช้งานใน

เครือข่ายใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมทางภูมิประเทศ โดยยงัคงได้รับการดูแลโดยผูใ้ห้บริการ

เครือข่าย 3G 

ความส าคญัต่าง ๆ เหล่าน้ีเองท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี GSM 

จ านวนมากทัว่โลก รวมนักลงทุนหน้าใหม่ ให้ความส าคญัส าหรับการแสวงหาสิทธ์ิในการเปิด

ให้บริการเครือข่าย 3G และมีแผนก าหนดเปิดให้บริการเทคโนโลยี WCDMA ดงัมีขอ้มูล โดยเฉพาะ

ยกัษ์ใหญ่ผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีอนัดบัต้น ๆ ของโลก 8 รายได้ตดัสินใจเลือกมาตรฐาน 

WCDMA เป็นเทคโนโลยี 3G  ในทา้ยท่ีสุด ความสมบูรณ์แบบในการรองรับธุรกิจ ไม่ใชเ้สียง  ของ

มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G แบบ WCDMA จะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดห่วงโซ่ธุรกิจท่ีสมบูรณ์ แมจ้ะมี

ความพยายามในกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจโทรคมนาคมภายในประเทศท่ีจะผลัก ดันให้เกิดการ

ประสานผลประโยชน์อย่างลงตวัระหว่างผูใ้ห้บริการเครือข่าย โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G, 2.5G และ 

2.75G กบัผูป้ระกอบการส่ือขอ้มูลต่าง ๆ มาก่อนหนา้น้ี แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของเครือข่ายในตระกูล 

GSM และ CDMA เองท่ีไม่มีความยืดหยุน่เพียงพอท่ีจะสร้างความประทบัใจต่อผูใ้ชบ้ริการ จึงท าให้

เกิดการขาดช่วงของความสมดุลในการผสานผลประโยชน์ เม่ือพิจารณาจากความส าเร็จของเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี FOMA ของบริษทั NTT DoCoMo ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการรายแรกท่ีเปิดให้บริการ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G แบบ WCDMA และประสบความส าเร็จในการดึงศกัยภาพของเครือข่าย 

WCDMA ให้เก้ือหนุนต่อความลงตวัส าหรับการร่วมมือในธุรกิจ ไม่ใชเ้สียง  ในประเทศญ่ีปุ่นอยา่ง

งดงาม ต่อเน่ืองดว้ยความคืบหนา้ในการสานต่อโครงสร้างธุรกิจ ไม่ใชเ้สียง  ในประเทศจีนและอีก

หลาย ๆ ประเทศ จึงสรุปไดว้า่มาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G แบบ WCDMA จะเป็นการเปิดประตูสู่

ธุรกิจ ไม่ใชเ้สียง  ในประเทศไทยในอนาคตอนัใกล ้
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ภาพที ่2.2  การเช่ือมต่อภาค Radio ของระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมาตรฐาน IMT-2000 

 

2.3   การเติบโตด้านการใช้งานข้อมูลในระบบโทรศัพท์เคลือ่นที ่

ในเดือนมิถุนายนปี ค.ศ.2012 ทุกอย่างเป็นไปในการผลักดันการใช้งานทางด้าน

โทรศพัทมื์อถือไดมี้ววิฒันาการในทางการท่ีจะขบัเคล่ือนการใชง้านดว้ยขอ้มูลทางดา้น Video Cloud-

based Service  บริการอินเทอร์เน็ตและ การใชง้านในรูปแบบ machine-to-machine   (M2M) กนัอยา่ง

กวา้งขวางการเช่ือมต่อ น้ีท าให้เกิดวิธีการท างานขอผูค้นการเปล่ียนแปลงไป มีการท างานมีการ

ขบัเคล่ือนและยกระดบัการส่ือสาร การปรับปรุงรูปแบบชีวิตประจ าวนัผา่นการบริการรูปบใหม่ๆ ใช้

งานอยู ่ผูค้นตอ้งการการเช่ือมต่อทุกท่ีทุกเวลา ส่ิงท่ีเป็นแรงผลกัดนัและมีอิทธิพลในการท างานเกิด

ลกัษณะการใช้งานท่ีส าคญั ไดแ้ต่ Smart Phone ซ่ึงมีราคาท่ีไม่แพงสามารถซ้ือหาไดอ้ยา่งสะดวก 

ประมาณผูค้นท่ีใช ้ Smart Phone มีอตัราการเพิ่มข้ึนทัว่โลกไม่รวม M2M คาดการณ์วา่จะมีปริมาณ 

เกือบ 9000 ลา้นเคร่ืองในปี ค.ศ. 2017 เกือบประมาณ 5000 ลา้นเคร่ืองจากเป็นการใชง้านในลกัษณะ

อินเตอร์เน็ทความเร็วสูงดว้ย  (mobile broadband) ดว้ยจ านวนท่ีมีการเพิ่มข้ึนน้ีจะท าให้เกิดการใชง้าน

ท่ีมีการเช่ือมต่อตลอดเวลา 24 ชัว่โมงตอบสนองการใชง้านไดอ้ย่างต่อเน่ือง คาดวา่ทัว่โลกในระบบ

มือถือ ขอ้มูลการใชง้านจะมีการเติบโตถือ 15 เท่าในส้ินปี ค.ศ.2017    การใชง้านอินเตอร์เน็ต การเป็น
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ส่ิงจ าเป็นเป็นแรงขบัเคล่ือนใหเ้กิดการสร้างเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงมีตวัเลขท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่งวา่

คาดการณ์วา่ ร้อยละ 85 ของประชากรโลก จะถือใชง้านบนระบบเครือข่าย WCDMA ปี ค.ศ. 2017     

ในการแข่งขนัส่ิงส าคญัเพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ช้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดประสบการณ์และให้ความ

แตกต่าง การศึกษาของผูบ้ริโภคล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการใชง้านของระบบท่ีครอบคลุมเครือข่ายและ

ความเร็วท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสุดส าหรับความพึงพอใจกบับริการโทรศพัทมื์อถือ  

 
 

ภาพที ่2.3  ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือทัว่โลกในปี ค.ศ. 2012 ในไตรมาสท่ี 2 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 
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ภาพที ่2.4  ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เฉพาะช่วง ไตรมาสท่ี 1 ปี ค.ศ.2012 

 

ทีม่า: Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 

 

 
ภาพที ่2.5  ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ตามเทคโนโลยท่ีีใชง้าน ในปี ค.ศ.2008-ค.ศ.2017 

 

ทีม่า: Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 
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ภาพที ่2.6  จ านวน Smart Phone  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ Tablet  ท่ีใชง้านเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 2008-2017 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility- 

Report 

 

จ านวนผูใ้ชง้านโทรศพัทมื์อถือแบบ  Smart Phone มีจ  านวนเกือบ 700 ลา้นในปี ค.ศ. 

2011 และคาดการณ์วา่อีกไม่นานจะถือ 3 พนัลา้นเคร่ืองในปี ค.ศ. 2017 โดยมี  Smart Phone มีการใช้

ระบบปฏิบติัการน้ีจะมีส่วนสัมพนัธ์กบัการใชง้านท่ีมีกินทรัพยากรของเครือข่ายจ านวนมาก มีการใช้

งานในระดบั High Traffic Volumes ท่ีเรียกวา่เป็น High Traffic  Smart Phone เช่นระบบ iOS ของ 

iPhone ระบบ Android Phone ระบบ Window Phone  อุปกรณ์เหล่าน้ีจะใชง้านปริมาณขอ้มูลส่งผา่น

สูง มากกวา่โทรศพัท์ทัว่ไปท่ีเรียกวา่ Feature Phone  (Low-traffic Devices)  5-10 เท่า โดยมีการ

คาดหมายวา่ มีการใชง้านในระบบเดิม หรือ Low traffic Device ในระดบัร้อยละ 50 จะมีการใชง้าน  

Smart Phone ทดแทนหมดส้ินหรือ อย่างสูงมากในส้ินปี ค.ศ. 2017 ปัจจยัน้ีมีผลโดยตรงมาจาก

พฤติกรรมผูใ้ชง้าน ความนิยมอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถสูง โดยดูไดจ้ากมีผูเ้ขา้ใชง้านปริมาณ มากกวา่ 

1 MB ต่อวนั ซ่ึงมีผลกระทบดว้ยรวมกบัการใชง้านอยา่งยงิ และ อุปกรณ์ท่ีมีการใชง้านปริมาณส่งผา่น
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ขอ้มูลสูงน้ีจะมีการเติบโต จาก 850 ลา้น ในปลายปี ค.ศ. 2011 จะโตข้ึนแตะในระดบั 3.8 ลา้นในปี 

พ.ศ. 2017  ส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ทต่างๆ ไม่วา่  Smart Phone คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล และอุปกรณ์ ท่ีเรียกวา่ Tablet  

1) การเตบิโตทางด้านการใช้งานผา่นโทรศพัท์มือถือในปัจจบุนั 

 
ภาพที ่2.7  การใชง้าน Data Traffic ทั้งหมดทัว่โลกในเครือข่ายมือถือในปีค.ศ. 2002-2012  

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-  

report 

 

จากภาพท่ี 2.7 แสดงการใช้งานปริมาณขอ้มูลส่งผ่าน  (Traffic) ทัว่โลกของค่าย

โทรศพัท์มือถือ โดยแยกเป็นเดือนในแต่ละไตรมาส แสดงให้เห็นแนวโน้มมีเสถียรภาพของการ

เติบโต ปริมาณจราจรของขอ้มูล และมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลา ช่วงเวลาหรือฤดูกาลท่ีต่างกนั

ออกไป การเจริญเติบโตในการจราจรขอ้มูลพร้อมกบัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง การเพิ่มข้ึนขอผูใ้ชง้านใน

อัตราท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง สาเหตุหลักมาจาการเติมข้ึนมาของตลาดใหม่ ในเอเชีย แปซิฟิก 

ตะวนัออกกลางและ แอฟริกา ท่ีมีกลุ่มผูใ้ชง้านกลุ่มใหญ่ ท่ีมีอิทธิพลสูงโดยขอ้มูลน้ี  
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ภาพที่  2.8  ปริมาณส่งผ่านขอ้มูลในระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ใช้งานทั้งเสียงและขอ้มูล ในปี ค.ศ. 

2010-2017 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 

 
ภาพที ่2.9  ปริมาณส่งผา่นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ Smart Phone และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์มือถือ ต่อเดือน

และการเช่ือมต่อใชง้านในปี ค.ศ.  2011 และค.ศ.  2012  

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 
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2)   แนวโนม้ปริมาณการใชง้านของอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการใชง้านส่งผา่นขอ้มูล 

แนวโนม้ปริมาณการใชง้านทางการส่งผา่นขอ้มูล (Data Traffic) คาดวา่จะมีปริมาณเกือบ 

สองเท่าในช่วงปี ค.ศ. 2011 ซ่ึงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ คอมพิวเตอร์มือถือ (mobile PCs) มีการใชง้าน

มากท่ีสุดและมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ในแต่ช่วงหลงั กลุ่ม Smart Phone มีการเติบโตเพิ่มมากข้ึน

กวา่ ในแต่ละปีมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม คอมพิวเตอร์มือถือ Smart Phone และ Tablet ก็มีการใชง้าน

กระจายในกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั มีการเติบโตอย่างมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง โดยในปี ค.ศ.   2011-

ค.ศ. 2017 มีเกือบร้อยละ 60 ของปริมาณการใชง้านขอ้มูลทั้งหมด ปัจจยัส าคญัก็มาจากการใชอุ้ปกรณ์

ท่ีสนบัสนุนต่างๆ เช่น สามารถเล่น Video รูปภาพและเสียงสามารถเก็บอยูใ่นอุปกรณ์มีความสามารถ

ในการเก็บขอ้มูลปริมาณมากๆได ้ได ้มีกลุ่มให้ความบนัเทิงต่างๆ มีขนาดหนา้จอท่ีใหญ่ มีการเติบโต

คาดวา่ จะเป็น 15 เท่าในปี ค.ศ.  2017 โดยเฉล่ียแลว้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ (mobile PCs) จะสร้าง

ขอ้มูลประมาณ 4 เท่าของ  Smart Phone ในการใช้งานแต่ละคร้ัง คอมพิวเตอร์แบบมือถือ จะใช้

ปริมาณขอ้มูลโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 2 GB ต่อเดือน ส่วน  Smart Phone จะใชง้านในปริมาณท่ี 500 MBต่อ

เดือน  และคาดการณ์กนัวา่ ในปลายปี ค.ศ.  2017 คอมพิวเตอร์แบบมือถือ จะสร้างขอ้มูลการใชง้านท่ี

ปริมาณ 8 GB ต่อเดือน และ Smart Phone จะใชเ้พียง 1 GB ต่อเดือน เน่ืองจากความสามารถในการ

แสดงผล ขนาดอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั กลุ่มผูใ้ชง้านก็แตกต่างกนัไปตามการตลาดดว้ย   

 

 
ภาพที ่2.10  ปริมาณขอ้มูลการใชง้านแบ่งตามประเภทของอุปกรณ์และพื้นทีภูมิภาคในปี 2011 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 
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ภาพที ่2.11  ปริมาณขอ้มูลการใชง้านแบ่งตามพื้นทีภูมิภาคในปีค.ศ. 2011 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 

 

 
ภาพที ่2.12  ปริมาณขอ้มูลการใชง้านแบ่งตามพื้นทีภูมิภาคในปีค.ศ. 2017 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 
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จากภาพท่ี 2.9-11 รูปแบบการใชง้านปริมาณขอ้มูลในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างๆกนั 

เน่ืองจากมีความนิยมหรืออุปกรณ์ท่ีแตกต่างๆกนั ดว้ยความแตกต่าง มีความหลากหลายทางดา้นพื้นท่ี 

เช่นในเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ จะมีสัดส่วนท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆและมีกรใช้

งานครองส่วนแบ่งเกือบคร่ึงหน่ึงของทั้ งหมดดังนั้ นจึงมีการเติบโตข้ึนอย่างมีนัยส าคัญต่อการ

วิเคราะห์อตัราการเติบโตของขอ้มูลในรูปแบบต่างๆกนัได ้และเร่ิมมีสัดส่วนท่ีใชง้านทั้งรูปแบบ 3G 

และ 4G เขา้ร่วมดว้ย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือ และ Smart Phoneของพื้นท่ีต่างๆท่ีมีการเติบโต

มากก็มีส่วนท าใหเ้กิดสัดส่วนท่ีสูงน้ีดว้ย 

ส่วนการใช้งานทางด้านเสียงมีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าการใช้งานทางด้านข้อมูลมากมีการ

เติบโตท่ีค่อนขา้งคงที แตกต่างจากการใชง้านดา้นขอ้มูลท่ีเติบโตหลายเท่าตวั  สัดส่วนการใชง้านใน

ปัจจุบนัน้ีส าหรับในพื้นท่ีเอเชียแปซิฟิกอยู่ท่ีประมาณหน่ึงในสามของทั้งหมดและคาดการณ์ว่า จะ

เป็นคร่ึงหน่ึงของประมาณทั้งหมดทัว่โลก 

3) รูปแบบการกระจายการใชง้านระบบขอ้มูล บนเครือข่าย 

อุปกรณ์โทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ๆ และ Application ในโทรศพัท์มือถือท่ีใช้งานใน

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือส่งผลกระทบต่อเครือข่ายอยา่งมาก ดงันั้นการตรวจสอบ และเตรียมพร้อมใน

การรับรู้ข่าวสารส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินการ เน่ืองจากส่งผลต่อการปรับปรุง

เครือข่าย การทดสอบ การทดสอบให้ได้ผลท่ีถูกต้องต่อเครือข่าย การบริหารจัดการทรัพยากร

เครือข่าย และการท่ีสามารถวดัค่า ส าคัญๆต่อเครือข่ายออกมาเพื่อเคราะห์ได้ จะท าให้สามารถ

สนบัสนุนระบบการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัแปรส าคญัท่ีมีผลต่อรูปแบบการใช้งานบนเครือข่าย จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างซ่ึงจ าเป็น

จะต้องคอยตรวจสอบเพื่อให้ทราบถือการเปล่ียนแปลงน าไปสู่การแก้ไขหรือสนับสนุนการการ

วเิคราะห์ได ้ส่ิงท่ีมีปัจจยัต่อการใชง้านดงัน้ี 

a) การวางแผนทางไดร้าคาการใชง้านขอ้มูล  (Data Plan) มีผลต่อผูใ้ชพ้ฤติกรรมการ 

ใชง้านของผูใ้หบ้ริการ ราคาและค่าทางดา้นการตลาดจะผลกัดนัผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบมากข้ึน และมีผล

ถึงความพึงพอในเป็นส าคญั ซ่ึงการท่ีก าหนดราคาต ่าสูง จะเป็นปัจจยัท าให้ผูใ้ช้งานมีการใช้งาน

จ านวนท่ีสูงดว้ยในแต่ละกลุ่มผูใ้ชง้าน 

b) ขอ้มูลการใชง้านรูปแบบ Video เน่ืองจากท าใหก้ารใชง้านขอ้มูลส่งผา่น  สูงมาก  
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หากมีการผลกัดนั Content ออกมาในรูปแบบ Video น้ีมากเช่น mobile TV, Video On demand 

,Video Streaming เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายโดยตรง ท าใหก้ารใชง้านปริมาณการใชง้าน

ของผูใ้ชสู้งข้ึนเป็นเท่าตวัทุกช่องทางการใชง้านหรือทุกอุปกรณ์จะตอ้งกระทบต่อ ประสิทธิภาพ

โดยรวมของเครือข่าย และโดยทัว่ไปก็จะไปกระทบต่อการใชง้านอินเตอร์เน็ทดว้ยชนิดของอุปกรณ์

ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ท อุปกรณ์ใหม่ๆ มกัมีความสามารถสูง มีหนา้จอใหญ่ เก็บขอ้มูล และ

หน่วยความจ านวนมาก และท างานไดร้วดเร็วท าใหส้ะดวกต่อการใชง้านเป็นมิตรต่อผูใ้ช ้ผูใ้ชง้าน

อาจจะไม่ตอ้งมีทกัษะมากนกัก็สามารถใชง้านไดท้  าใหเ้กิดการใชง้านในวงกวา้งทั้งผูใ้ชง้านอายมุาก 

หรือนอ้ยเป็นการผลกัดนัให้ผูใ้ชง้านในระบบอยา่งมาก 

c) อุปกรณ์มีขนาดและหนา้จอท่ีละเอียดสนบัสนุนใหใ้ชท้รัพยากรในเครือข่าย 

อยา่งมากเช่นการแสดงผลความคมชนัสูงมากตอ้งเป็น High Definition (HD) 

d) การควบคุมปริมาณการใชง้าน จะถูกก าหนดการควบคุมเองกนัแต่ละประเทศเช่น 

การท างานในลกัษณ์ สามารถจดัการไฟล์ร่วมกนั หรือ P2P ท่ีสามารถปล่อยให้ใชง้านร่วมกนัไดเ้ช่น 

File Bite Torrent บางประเทศอาจจะผดิกฎหมาย ซ่ึงก็อยูท่ี่การควบคุมในแต่ละประเทศ การท างานใน

ลกัษณะน้ีก็จะกระทบต่อเครือข่ายเน่ืองจากมีการใชง้านเป็นเวลานาน มีขอ้มูลในเครือข่ายมากทั้งท่ีไม่

มีความจ าเป็นต่อระบบ 

e) คุณภาพเชิงเครือข่ายโดยร่วม และความเร็วขอขอ้มูล ร่วมไปถือความล่าใชใ้นการ 

ใชง้านของเครือข่าย 

f) การวางแผนเชิงตลาดท่ีจะก าหนดใหผู้ใ้ชง้านไดเ้ร่ิมตน้รู้จกัการใชง้านบริการ 

g) ทางดา้นขอ้มูลและผลกัดนัท าใหเ้กิดการเรียนรู้เครือข่ายและเร่ิมเขา้มาใชง้านกนั 

มากข้ึน เขา้ถึงเครือข่ายท่ีมีการใชง้านของอินเตอร์เน็ทมากข้ึน 

4) ปริมาณการใชง้านทางดา้นขอ้มูลอนัเป็นผลจาก การวางแผนดา้นขอ้มูล (Data Plan) 

ตามท่ีอธิบายไวใ้นส่วนก่อนหน้ามี  ปัจจยัหลายประการท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร

รูปแบบ แผนการขอ้มูล (Data Plan) เป็นหน่ึงในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส่วนน้ีจะเนน้เก่ียวกบัผลกระทบ กบั

ค่าท่ีใช้วดัต่างๆ เก่ียวกบัแผนการขอ้มูลในเลือกในการเลือกใช้งานของผูใ้ช้บริการในเครือข่าย 3G 

จากภาพท่ี 2.12 จะเห็นวา่ค่าเฉล่ียปริมาณการใชง้านแต่ละผูผ้ลิตอุปกรณ์ท่ีออกมา และมีผลต่อการใช้

งานเฉล่ียต่อเดือนจากอุปกรณ์ท่ีผลิตข้ึนมาในแต่ละรุ่น อย่างโทรศพัท์มือถือผลิตข้ึนมาในปี 2008 มี
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การใช้งานขอ้มูลในระดบัหน่ึงประมาณ 200 MB/month/Sub แต่พอมีอีกรุ่นเพิ่มเขา้มาในแต่ละปี 

อุปกรณ์มือถือมีความแตกต่าง มีความสามารถสูงข้ึน การใช้งานดา้นขอ้มูลเร่ิมเปล่ียนไป อย่างมาก 

ความน่าสนใจของผลิต ยี้ ห้อ หรือผู ้ให้บริการผลิตออกมาเพื่อท าการตลาด มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ ต่างๆ ยิ่งผลกัดันท าให้มีผูนิ้ยมใช้งานมากข้ึนจึงมีผลผลกัดนัท าให้เกิดการใช้งาน

สูงข้ึนหรือ เพิ่มจ านวนข้ึนอยา่งมาก และสามารถสนบัสนุนการตลาดท่ีจะผลกัดนัเช่นระบุถึงจ านวนท่ี

สามารถใช้งานไดใ้นแต่ละเดือน หรือการใช้งานทั้งท่ีมีการจ ากดั และไม่จ  ากดัเกิดข้ึนได ้ดงันั้น การ

วางแผนการใช้งานขอ้มูล (Data Plan) จึงมีความส าคญัอย่างน้ีท่ีท าให้เกิดจ านวนขอ้มูลสูงข้ึนใน

เครือข่าย และเป็นปัจจยัน าไปสู่การวางแผนเพื่อรองรับการใชง้านให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน จาก

การท่ีไดรั้บขอ้มูลและเป็นตวัแปรส าคญัไปสูงวธีิวดัค่าท่ีถูกตอ้งใกลเ้คียงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี 

 

 
ภาพที ่2.13  ปริมาณการใชง้านขอ้มูลเฉล่ียรายเดือนต่อแผนขอ้มูลต่อรูปแบบ Smart Phone  จากผูผ้ลิต

เดียวกนั 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 
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ส่ิงท่ีมกัจะมองขา้มคือผูใ้ชป้ริมาณสูง  จะมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนไปสู่รูปแบบใหม่ล่าสุด

เร็วข้ึนจากอุปกรณ์บนในรูปแบบใหม่ๆ ดงันั้นการเพิ่มข้ึนในการใชง้านสามารถมีแนวโน้มท่ีเกิดข้ึน

ได ้ทั้งการมีส่วนดึงดูดใหเ้ลือกใชง้านดงันั้นผูใ้ชง้านก็จะเร่ิมมีการใชง้านเฉล่ียเร่ิมเปล่ียนแปลงไป 

และเม่ือเวลาไปหมดเปล่ียนไปสู่การใชง้านในรูปแบบอ่ืนๆท่ีตอบสนอง ดงันั้นเม่ือมีรุ่น

ใหม่ๆเขา้มา ผูใ้ชง้านก็เร่ิมศึกษา ผลกัดนัตนเองไปใชง้านใหม่ โดยค านึงถึงการใชง้านทางดา้นขอ้มูล  

(Data Plan) เป็นปัจจยัหลกั มากกว่า เร่ืองของการใช้งานทางดา้นขอ้มูลเสียง เพราะอิทธิพลของ

อุปกรณ์มีส่วนส าคญั หากอุปกรณ์สามารถสนบัสนุนการใชง้านขอ้มูลไดม้ากก็เร่ิมมีการสมคัรใชง้าน

ในรูปแบบนั้นท่ีตอบสนองความตอ้งการได ้ดงันั้นการขยายตวัของผูใ้ชง้านจึงจะตอ้งให้การค านึงถึง

อุปกรณ์และการวางแผนขอ้มูล ประกอบกนัดว้ย เพราะถือเป็นจุดขายร่วมกนัไดห้ากมีความตอ้งการ

ขยายฐานบริการการใชง้านในเครือข่าย 

 

 
 

ภาพที ่2.14  ปริมาณใชง้านขอ้มูลเฉล่ียรายเดือนใชง้านต่อการผูใ้ชง้านจากโปรแกรมแผนขอ้มูล 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-

report 

 

ปริมาณการใชง้านเฉล่ียต่อเดือนท่ีเพิ่มมากนั้นเป็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจาก โปรแกรม

ประยุกต์ในใช้บนคอมพิวเตอร์มือถือนับเป็นส่ิงท่ีตรวจสสอบท่ีเกิดข้ึนในยุคปี ค .ศ .  2011 
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นอกเหนือจากท่ีเกิดข้ึนจากอุปกรณ์เคร่ืองมือใหม่ๆมีผูใ้ช้งานท่ีใช้งานประเภทขอ้มูลเพิ่มข้ึนไปท่ี 

ระดบั 15 GB ใชง้านเฉล่ียต่อเดือน ท่ี 2.3 GB โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนมาจากการใชง้านประเภท Video 

On Demand ,Video Streaming ในไตรมาสแรก  และในไตรมาสท่ี 4 มีการใชง้าน เกือบ 4.3 GB ต่อ

เดือน  แต่ประเภทท่ีงานอินเตอร์เน็ท เบราเซอร์เร่ิมจะมีค่าคงท่ีหรือจุดอ่ิมตวั ซ่ึงหากยิ่งไดรั้บอนุญาตมี

การใช้งานแชร์ไฟล์ P2P ยงัคงค่อนขา้งคงท่ี ระหว่างไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 4 ขณะท่ีวิดีโอ

ออนไลน์ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ค าอธิบายน้ี โดยดูจากท่ีเวลาท่ีใชอ้อนไลน์ท่ีก าหนดลกัษณะการ

ใชง้านไว ้หากมีการอนุญาตให้ใชง้านหรือให้สามารถใชง้านไดต้ามก าหนดเวลา ช่วงมีเวลาท่ีก าหนด

น้ีจะมีการใชง้านเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสามารถคน้หา ก าหนดขอ้มูลออกมาเป็นประเภทไดเ้ช่น

การท่องเวบ็ เป็นตน้ และยิ่งหากมีแผนโปรแกรมการใชง้านประเภทให้งานเฉพาะ เวบ็ ออกมาไดย้ิ่ง

ท าให้มีการใช้งานหรือสนบัสนุนให้เกิดการใชง้านมากข้ึนได ้ รูปแบบการท่องเวบ็ก็ถือวา่ เร่ิมมาถึง

จุดอ่ิมตวั เพราะปริมาณขอ้มูลไม่ไดเ้พิ่มแบบมีความพิเศษมาก แต่ประเภทของภาพ Video ยงัสามารถ

เพิ่มไดอี้ก ตวัอยา่งประเภท Video On Demand น้ีไดแ้ก่ YouTube ซ่ึงหลงัๆมาน้ีมีการใหบ้ริการอยา่งมี

คุณภาพมากข้ึนภาพคมชดั ในระดบั High Definition แต่มาพร้อมกบัการกิน Bandwidth ท่ีมากดว้ย    

 
ภาพที ่2.15  ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบท าใหเ้กิดเติบโตทางดา้นขอ้มูล 

 

ทีม่า:  Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) http://www.ericsson.com/ericsson-mobility- 

report 
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2.4   การวางแผนสถานีฐาน 

การวางแผนจะตอ้งมีการวางแผนให้ตรงตามมาตรฐานและความตอ้งการในปัจจุบนัและ

ยงัสอดคล้องกับความต้องการอนาคตได้ด้วยมีการออกแบบและรองรับได้อย่างเหมาะสมเป็น

จุดประสงคห์ลกัส าคญั ซ่ึงปัจจุบนัมีปัจจยัท่ีเกิดความแตกต่างมากมาย ทั้งการเจริญเติมเติบโตข้ึนมาก

ของผูใ้ช้งาน  ปริมาณความตอ้งการให้รองรับไดม้ากๆ มีการให้บริการท่ีมีความเร็วและการอพัโลด

และดาวน์โลด ในอตัราเร็วบิตสูง พื้นท่ีให้บริการต่างๆก็มีส่วนส าคญัดว้ย ซ่ึงจะตอ้งใช้ความรู้ การ

ควบคุมดูและ และวธีิการในการปรับปรุงอยา่งสูงให้สอดคลอ้งรับกนัไดแ้ละอาจจะมีขอ้จ ากดัในดา้น

ต่างๆ เช่น การบริการโครงข่ายซ่ึงมีทั้งใชโ้ครงข่ายประเภท 2G และ 3G ซ่ึงซ่ึงผูใ้ห้บริการส่วนมาก็จะ

มีทั้งสองโครงข่าย ก็จะพบปัจจยัขอ้จ ากดัการใหใ้ชท้รัพยากรต่างเหล่าน้ีให้เหมาะสมกลมกลืนกนัดว้ย 

และท่ีส าคญั ก็จะตอ้งต่อสู้กบัผูเ้ล่าหรือผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาแชร์ส่วนแบ่ง ดึงฐานลูกคา้

ออกไปดว้ย ดงันั้นการวางแผนเครือข่ายจึงไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการวางแผนให้ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ

แต่เพียงอยา่งเดียวแลว้ เป็นเป็นการใชง้าน การโหลดขอ้มูลต่างหากเป็นส่ิงส าคญัข้ึนมาในยุคปัจจุบนั

น้ีท่ีจะกา้วไปใชง้านทางดา้น 3G และข้ึนสูง mobile broadband ไดอ้ยา่งแทจ้ริงต่อไป 

1) วตัถุประสงคข์องการวางแผนเครือข่ายดา้น Radio Network 

a) ดา้นความจุของเครือข่าย  (Capacity) เพื่อรองรับการใชง้าน การส่งผา่นขอ้มูล ท่ี 

สามารถให้บริการผูใ้ช้จ  านวนมากๆ ได ้ทั้งในระดบัท่ีให้บริการสูงสุด ชะลอปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้

เหมาะสม 

b) ดา้นพื้นท่ีครอบคลุมการใชง้าน  (Coverage) เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการเครือข่าย 

ไดใ้นพื้นท่ีต่างๆสามารถมัน่ใจในพื้นท่ีท่ีใหบ้ริการได ้ซ่ึงคือการครอบคลุมพื้นท่ีใหบ้ริการทั้งหมด 

c) ดา้นคุณภาพใหบ้ริการ  (Quality) มีความสัมพนัธ์กบัความจุและพื้นท่ีใหบ้ริการ 

ดว้ย เน่ืองจากการจะใหคุ้ณภาพไดส่ิ้งส าคญัอนัดบัตน้ๆคือพื้นท่ีใหบ้ริการและการรองรับผูใ้ชง้านได้

เพียงพอ ซ่ีงจะถูกก าหนดในเร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการ  (QoS: Quality of Services) 

d) ดา้นตน้ทุนการใหบ้ริการ  (Costs) ใหส้ามรรถก าหนดงานดา้นการสร้างเครือข่าย 

ด าเนินต่อไปได ้ ระหวา่งท่ีมีการใหบ้ริการ การควบคุมค่าใชจ่้ายการ ใหท้ั้งสามารถขยายฐานลูกคา้

ออกไปได ้ เพิ่มพื้นท่ีใหบ้ริการออกไปตลอดระยะเวลาระหวา่งท่ียงัคงเป็นผูใ้หบ้ริการอยู ่  (Life Cycle 

of Network) 
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ปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วนในการผลกัดนัท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายให้รองรับผูใ้ห้บริการได ้

ร่วมไปถือการออกแบบเพื่อรองรับปัจจยัท่ีก าหนดในเครือข่าย ใหด้ าเนินการด าเนินไดโ้ดยค านึงถึงส่ิง

เหล่าน้ี 

2) การใหบ้ริการไดห้ลากหลายในสภาวะแวดลอ้มต่างๆ  มีดงัน้ี 

a) การใหใ้ชง้านท่ีซบัซอ้นหรือเกิดสัญญาณมีการรบกวนมากมีระดบัการส่งท่ี 

แตกต่างกนัตั้งแต่ 8 Kb/s จนถึง 2 Mb/s 

b) พื้นใหบ้ริการ และการออกแบบใหบ้ริการส าหรับการบริการท่ีหลากหลายเกิด 

ความแตกต่างดา้นความเร็ว และ ความแตกต่าง ในระดบั คุณภาพการใหบ้ริการ   

c) ความแตกต่างวธีิการ Radio Link coding และเทคนิคของการเขา้รหสัสัญญาณ 

d) กลไกการหาค่าเฉล่ียของระบบสัญญาณรบกวนจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ มีความ 

จ าเป็นท่ีจะก าหนดค่าสูงสุดท่ีเหมาะสมระหวา่งการวางต าแหน่งสถานี ฐาน 

e)  ค่าท่ีดีทีสุดในการสร้าง ขอ้มูล Packet Data   

f) การวางต าแหน่งพื้นท่ีสถานีฐานในการ Handovers ของระบบสัญญาณ 

3) การเช่ือมต่อทางอากาศ  (Air Interfaces) 

a) ขนาดความสามารถในการรองรับ ความจุของเครือข่าย และพื้นท่ีใหบ้ริการ 

b) การควบคุมเชิงการใชพ้ลงังานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  (Power Control) 

c) การวางแผน การเช่ือมต่อสัญญาณอยา่งราบร่ืน  (Soft Handover overhead) 

d) การควบคุมและแบ่งแยกสถานีฐาน 

e) การควบคุมและปิดกนัท่ีจะเกิดสัญญาณรบกวน 

4) การใชง้านอุปกรณ์รวมกนัระหวา่ง 2G และ 3G 

a) การ Handover ระหวา่งเครือข่าย 2G และ 3G 

b) การใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ระหวา่งเครือข่าย 2G และ 3G 
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ภาพที ่2.16  ขั้นตอนการการวางแผนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

ทีม่า:  WCDMA network Planing: http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lecture8_Planning.pdf 

 

5) เง่ือนไขส าหรับการวางแผน (Conditions for Planning) เกิดตามเง่ือนไขดงัน้ี 

a) ความสามารถดว้ยความจุเครือข่ายไม่คงท่ี 

b) การแบ่งการวเิคราะห์ ส าหรับ การอปัโหลด และดาวน์โหลด 

c) การวเิคราะห์เร่ืองใชง้านดา้นพื้นและใหบ้ริการทั้งทรัพยากรเครือข่ายร่วมกนั 

d) พื้นท่ีใหใ้นการขยายขา้มสถานีฐาน ระดบัสัญญาณท าใหเ้กิดการยา้ยขา้มสถานีฐาน 

e) พื้นฐานความสามารถในการใชท้รัพยากรต่างๆร่วมกนั 

6) ปัจจยัในการก าหนดเป้าหมาย 

a) พื้นใหบ้ริการ 

b) ความสามารถในการรองรับการใชบ้ริการ (Capacity Blocking) 

c) คุณภาพของสายสัญญาการเช่ือมต่อท่ีท าไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด (BER,FER) 

d) ความล่าชา้ในการส่งผา่นส าหรับบริการแพค็เก็ตวธีิการ 

e) การเตรียมการก่อนท างานระหวา่งขั้นตอนการวางแผนเครือข่าย 

f) การบริการจดัการทรัพยากรแบบ Real Time 
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g) การบริการการควบคุมพลงังานแบบ Real Time 

 

2.5   การวางแผนเครือข่าย 

การใชง้านทรัพยากรส าหรับจดัการการส่งผา่นขอ้มูล (Traffic) โดยปราศจากการคบัคลัง่

ของสัญญาณ การโหลดขอ้มูลต่อเซลล์ ต่อเซ็คเตอร์ (Sector) และการยา้ยขา้มเซลล์ (Handover) 

ก าหนดวธีิการใหเ้กิดการใชง้านดา้นพลงังานให้เกิดความสามารถในการใชบ้ริการ การรองรับการใช้

งานท่ีเกินความคาดหมาย การใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้ง การค านวณดว้ยขอ้มูลท่ีหลากหลาย ประมาณการ

ความควบการใชง้านค่าพลงังานเฉล่ีย และรูปแบบการโหลดขอ้มูล ซ่ึงเป็นไปในแนวทางของการใช้

งานโดย โหลดสูงสุดเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียท่ีสามารถใชง้านได ้

 
ภาพที ่2.17  การพิจารณาค่าของ Power และ Load ท่ีเกิดข้ึนในเครือข่าย 

 

ทีม่า:  WCDMA network Planing: http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lecture8_Planning.pdf 

 

1) วธีิการวางแผนเครือข่าย  (Planning Methods) 

a) ขั้นตอนการเตรียมการ 

b) การก าหนดวตัถุประสงค ์ความตอ้งการทางดา้นพื้นท่ีใหบ้ริการ และความจุของ 

เครือข่ายท่ีเหมาะสม 
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c) การเลือกกลยทุธ์การวางแผนเครือข่าย 

d) การเตรียมการเร่ิมตน้การออกแบบและปัจจยัในการดูแลระบบเครือข่าย 

2) การก าหนดขนาดเร่ิมตน้ 

a) การประเมินผลก่อนและรวดเร็วมากท่ีสุดของเครือข่ายตามองคป์ระกอบและความ 

จุขององคป์ระกอบต่างๆเหล่าน้ี 

b) การประมาณอตัราการเขา้ในงานในระบบ 

c) ความสามารถรองรับดา้นปริมาณการเขา้มาใชง้านของส่วนต่างๆ 

3) การวางแผนรายละเอียด 

a) ประมาณค่าท่ีรายละเอียดของความสามารถรองรับดา้นปริมาณ 

b) รายละเอียดพื้นท่ีครอบคลุม 

c) การวางแผนส าหรับรหสัและการควบคุมเชิงพลงังาน 

4) การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) 

a) การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ต่างท่ีมีผลกบัระบบ 

b) การยา้ยขา้มเซลล ์

c) ควบคุมพลงังาน 

5) ตรวจสอบของการจ าลองแบบคงท่ีดว้ยการจ าลองแบบไดนามิค 

การทดสอบจ าลองแบบคงท่ีกบัท่ีจ  าลองการเคล่ือนยา้ยของผูใ้ช้ท่ีเกิดข้ึนจริงมีการสร้าง

แบบจ าลอง 

6) การก าหนดการชดัเชิงขนาดของเครือข่าย 

a) การวางแผนการเร่ิมตน้ 

b) การประเมินผลอยา่งรวดเร็วแรกของการนบัองคป์ระกอบของเครือข่ายเช่นเดียวกบั 

การท่ีเก่ียวขอ้งความจุขององคป์ระกอบเหล่านั้น 

c) การใชง้านเขา้ถึงของสัญญาณ (Radio Access) 

d) ประมาณการความหนาแน่นขอสถานีฐาน 

e) การก าหนดค่าของระบบสถานีฐาน (Site Configuration) 

7) การด าเนินการการเช่ือมต่อเครือข่าย (Link budget) และพื้นท่ีครอบคลุม  
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a) การประมาณค่าความจุ 

b) การประมาณค่าของฮาร์ดแวร์  สถานีฐาน ชุดความคุมสถานีฐานและอุปกรณ์ท่ี 

เช่ือมต่อท่ีแตกต่างกนั ประมาณการการใชง้าน IUR, IUB ความสามารถการส่ง Iu 

c) การประมาณขนาดของเซลล ์

8) ความตอ้งการเป็นในงาน 

a) การกระจายการใหบ้ริการ  
b) ความหนาแน่นของการจราจร  
c) การประมาณการเจริญเติบโตของการจราจรขอ้มูล  
d) ประมาณการเชิงคุณภาพ (QoS) 

 

 
 

 

ภาพที ่2.18  กระบวนการของการวางแผนเชิงประมาณของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

ทีม่า:  WCDMA network Planing: http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lecture8_Planning.pdf 
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9) ช่วงการวางต าแหน่งของเซลล ์ WCDMA 

a) การประมาณค่ากระจายท่ีเกิดข้ึนท่ียอมรับไดสู้งสุดของการสูญเสียกบัสถานีฐาน 

b) การค านวณค่าสัญญาณ Radio Link 

c) ขอ้สรุปร่วมของทั้งค่าการขยายและลดทอนของเส้นทางสัญญาณวทิย ุ(Radio Path) 

d) ขอบเขตของสัญญาณรบกวน 

e) การล่าชา้ในการส่งค่าขอ้มูล  (Slow Fading Margin) 

f) ศูนยร์วมการควบคุมเชิงพลงังาน 

หลงัจากเลือกช่วงของเซลล์ในพื้นท่ีสามารถค านวณโดยใช้โดยใชว้ิธี การ Propagations 

Methods  รูปแบบการบริหารจดัการโดยใช้  Okumura  Hata,  Walfisch-Ikegami,  พื้นท่ีส าหรับเซลล์

หน่ึงคือการก าหนดค่าประมาณหกเหล่ียมจากพื้นท่ีครอบคลุมช่วงเซลล์สูงสุดคิดเป็นสัดส่วนความ

จริงท่ีวา่เซลล ์Sectored ไม่หกเหล่ียม ซ่ึงมีการก าหนดค่าขอ้มูลแต่หละสถานีฐานดว้ย 

 

                                                                                                    (2.1) 

    พื้นท่ีท่ีครอบคลุม 

      จ านวนระยะสูงสุด ข้ึนอยูก่บัค่า Sector ของ Cell 

    ค่าคงท่ีของ Sector 

 

ตารางที ่2.1  ขอ้มูลการค านวณระยะทางกบัการก าหนดค่าขอ้มูลในสถานีฐาน 

 

Site Configuration Omni 2-sectored 3-sectored 6-sectored 

Value of K 2.6 1.3 1.95 2.6 
 

10)   ประสิทธิภาพสเปกตรัม (Spectrum Efficiency) 

การส่งขอ้มูลอปัลิงค ์ (Uplink)  :rx_Eb/Io เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีถูกหนดเป้าหมายจาก 

BER ท่ีจ  าเป็นและแบบช่อง multipath ,การออกแบบช่วง Diversity ท่ีสามารถรวมส่วนท่ีต ่าท่ีสุดของ 

rx_Eb/Io เพื่ออุปกรณ์มือถือมีการเช่ือมโยงส่วนต่อเน่ืองของเซลล์ ในเซลล์สถานีฐานท่ีเช่ือมต่อกนั
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ระหว่างกนั (Inter Cell) สัญญาณรบกวนเป็นส่วนท่ีตอ้งมีการก าหนด รูปแบบของเซ็คเตอร์ คือ

ฟังกช์ัน่ของรูปแบบการก าหนดค่าเสาภาคและดชันีการสูญเสียเส้นทางของสัญญาณ 

การส่งขอ้มูลดาวน์ลิงค ์ (Downlink) ค่า   tx_Eb    / Io Io เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีถูกก าหนด

เป้าหมายจาก  BER ท่ีจ  าเป็นและแบบช่อง multipath ,การออกแบบช่วง Diversity ท่ีสามารถรวมส่วน

ท่ีต ่าท่ีสุดของ tx_Eb/Io เพื่ออุปกรณ์มือถือมีการเช่ือมโยงส่วนต่อเน่ืองของเซลล์  ใน ค่า Orthogonality  

คือฟังก์ชัน่ของรูปแบบของช่อง Multipath ของเส้นทางของสัญญาณ ในพื้นท่ีท่ีมีการระบุต าแหน่ง

ของสัญญาณ เม่ือมีการก าหนดขอ้มูลท่ีเลือกไวใ้นสถานีฐานแล้วหรือมีการจองขอ้มูลไวแ้ลว้ ส่วน

อ่ืนๆของเซลล์ไซท์ จะไม่สามารถใช้งานได ้เซลล์ไซด์ควรจะตอ้งมีการใช้งานใช้ครอบคลุมส่วนท่ี

สามารถใชง้านได ้

11)   การปรับปรุงพื้นท่ีการใชง้านใหค้รอบคลุม 

การการส่งขอ้มูลขาลงเครือข่าย (Downlink) นั้นพิจารณาว่า มีความส าคญักว่าการส่ง

ขอ้มูลดา้นข้ึนเครือข่าย (Uplink) เป็นลกัษณะของการส่งขอ้มูลท่ีไม่เท่ากนั และ เซลล์ขนาดเล็กจะเกิด

ลกัษณะ Multipath มากกวา่ เซลล์ขนาดใหญ่ การเพิ่มความถ่ีสัญญาณ การเพิ่มเซลล์ไซด์ การเพิ่มเซ็ค

เตอร์ การส่งผา่น Diversity ความหลากหลายของการส่งสัญญาณ การลดการเขา้รหสั Lower Bit การ 

ตวัแปลงสัญญาณลดอตัราบิตเสาอากาศ แบบส่งหลายทาง (Multi-Beam) 

12)   การก าหนดเชิงขนาดของชุดควบคุมสถานีฐาน RNC 

พื้นท่ีเครือข่ายทั้งส่วนท่ีออกแบบในแต่ละพื้นภูมิภาคต่างๆสามารถถูกควบคุมจาก หน่ึง

ชุดควบคุม RNC ได ้การก าหนดเชิงขนาดของ RNC น้ีมีผลต่อการควบคุมจราจรขอ้มูลในส่วนต่าง

การวางแผนการกระจายขอ้มูลไดเ้ป็นสัดส่วนท่ีเหมาะสมออกมา 

ขอ้จ ากดัของจ านวนชุดควบคุณสถานีฐาน  (RNC) 

จ านวน Cell สูงสุดในบริเวณก าหนด ก าหนดจากสูตร 

                            
        

                 
                                                                              (2.2) 

numCell   คือจ านวน Cell ทั้งหมดท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีถูกก าหนดไว ้

            คือจ านวน RNC ท่ีมีสูงสุดท่ีสถานีฐานมาเช่ือมต่อ 

fillrate1   คือค่าก าหนดตั้งตน้ ในการ Back off  กรณีเตม็ความจุท่ีรองรับ 
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จ านวนสถานีฐานสูงสุดในบริเวณก าหนด ก าหนดจากสูตร 

        
       

                
                                                                              (2.3) 

numBTS   คือจ านวนสถานีฐานทั้งหมดท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีถูกก าหนดไว ้

            คือจ านวน RNC ท่ีมีสูงสุดท่ีสถานีฐานเขา้มตามเช่ือมต่อ 

Fillrate2  คือค่าก าหนดตั้งตน้ ในการ Back off  กรณีเตม็ความจุท่ีรองรับ 

ค่าสุดสุด  Iub Troughput 

               
                         

               
                                                       (2.4)                                 

tpRNC   คือ ค่าสูงสุดเตม็ความจุของ lub 

          คือจ านวนผูใ้ชง้านท่ีคาดวา่จะมีไดท่ี้ใชอ้ยูบ่ริเวณท่ีก าหนด 

Fillrate3  คือ ค่าก าหนดตั้งตน้ ในการ Back off  กรณีเตม็ความจุท่ีรองรับ 

                                                                                   (2.5) 

                                                                        (2.6) 

         
         

          
                                                                        (2.7) 

 

การสนบัสนุนการส่งผา่นขอ้มูล (Traffic) ท่ี  ขีด จ ากดั บนของการประมวลผล RNC และ

ความสามารถรองรับดา้นปริมาณอุปกรณ์การวางแผนของเครือข่ายบนขอ้จ ากดั ส าหรับการให้บริการ

ขอ้มูลแต่ละเซลลค์วรจะวางแผนส าหรับความจุสูงสุด  ปริมาณขอ้มูลท่ีมากเกินไป ความจุมากเกินไป

ในเครือข่าย RNC  น าไปสู่สามารถรองรับความจุสูงสุดในทุกเซลล์ เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการ

และในช่วงท่ีไม่มีการใช้งานก็ถูกน ามาในวิเคราะห์การจราจรท่ีต้องส่งผ่านข้อมูลท่ีต้องการด้วย

เช่นกนับน ขีด จ ากดั ล่างของการประมวลผลชุดควบคุมสถานีฐาน (RNC)การจราจรท่ีเกิดข้ึนจริง

จะตอ้งอยูใ่นเครือข่ายท่ีอยู่บนพื้นฐานการคาดการณ์ขอ้ผูอ้อกแบบ ให้บริการท่ีชุดควบคุมสถานีฐาน  

(RNC) สามารถรองรับความตอ้งการของอตัราการการใช้งานโดยเฉล่ียในเวลาต่างๆไดชุ้ดควบคุม

สถานีฐาน  (RNC) การก าหนดเชิงขนาดบนพื้นฐานของการจราจรท่ีเกิดข้ึนจริงของผูใ้ชง้านบนพื้นท่ี 

การปิดกั้นการยา้ยขา้มเซลล์ไซท ์  (Soft Blocking)  ความสามารถในการรองรับการยา้ย

ขา้มเซลล์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลาในช่วงการใช้งานจริง กรณี Hard Blocking  จะข้ึนอยูก่บั

ขอ้จ ากดัทางด้านอุปกรณ์ท่ีใช้งาน  ความสามารถในการเรียกเขา้ก็ข้ึนอยู่กบัจ านวนช่วงสัญญาณท่ี
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รองรับได ้กรณี Soft Blocking ความสามารถในการรองรับ ข้ึนอยูก่บัสัญญาณรบกวน ความสามารถ

ในการเรียกเขา้ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณภาพของสัญญาณ มีสถานีฐานมากท าให้เกิดช่องสัญญาณมากก็รองรับ

ไดม้ากตามไปดว้ย  ความสามารถในการรองรับดา้นปริมาณจะมีการค านวณ โดย ค่าตามสูตร Erlang 

B  ค่าทั้งหมดของช่วงสัญญาณท่ีใชง้านร่วมกนัได ้ตอ้งมากกวา่ค่าเฉล่ียการใชง้านของช่องสัญญาณ  

การใช้งานหากมีการใช้ 2% Blocking และเฉล่ีย ผูใ้ช้งานท่ี 2% จะไดรั้บคุณภาพสัญญาณท่ีไม่ดี

ระหวา่งมีการเรียกออก เกิดผลกระทบดา้นคุณภาพเสียงท่ีไม่ดี 2% เกิดคุณภาพท่ีไม่ดีดา้นขอ้มูล 10% 

ความสามารถรองรับดา้นปริมาณการยา้ยขา้มเซลล์จะไดไ้ดรั้บสัญญาณรบกวนร่วมกนั 

เซลลท่ี์อยูข่อบของการวางต าแหน่ง จะกระทบนอ้ยกวา่ เซลล์ท่ีอยูต่  าแหน่งตรงกลาง การรบกวนนอ้ย

ท่ีมาจากเซลล์ท่ีอยูใ่กลเ้คียงอีกช่องทางท่ีมีอยูใ่นเซลล์กลาง ช่องสัญญาณสามารถรองรับไดจ้ากเซลล์

ใกลเ้คียงกนัการปิดกั้นความน่าจะเป็นต ่าส าหรับบิตอตัราท่ีสูงผูใ้ชเ้วลาจริงจะท าไดโ้ดยการวดัขนาดท่ี

โหลดโดยเฉล่ียในเซลลจ์ะต ่า ความสามารถในการใชง้านส าหรับโหลดขอ้มูลจากทุกเซลล์ท่ีใชง้านใน

เวลาเดียวกนัได ้

 

             
                                 

                                  
                                    (2.8) 

    

การก าหนดเชิงขนาดส าหรับการโหลดกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือปกติไม่สามารถใช้งานได ้ 

หากมีทรัพยากรอุปกรณ์ท่ีใช้งานไดเ้พียงพอรองรับหรือมีจ านวนรองรับเพียงพอได้  การวางแผน

ส าหรับใช้งานในช่วง ชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อรักษาระดบัคุณภาพของสัญญาณมากๆ  โดยการเติม

ความสามารถรองรับดา้นปริมาณไม่ไดใ้ชก้ารจราจรแบบปัจจุบนั (Real Time)  

ควบคุมการตอบรับ (Admission Control) วิธีการควบคุมการตอบรับ    ยอมรับถา้เป็นไป

ได ้ตามระบบเกณฑ ์  การค านวณคาดการณ์สัญญาณรบกวน โดยใชอ้ตัราเร็วบิตโดยเฉล่ีย พฤติกรรม

ของแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ส่ิงแวดลอ้มพารามิเตอร์ คาดวา่  CIR เฉล่ีย ค่าแปรปรวนประมาณการเพิ่มข้ึน

ของพลงังานส าหรับ การส่งขอ้มูลดา้นข้ึนและลงครือข่ายใหม่ (Unlink/Downlink) การยอมรับการ

เช่ือมต่อสัญญาณได ้
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ภาพที ่2.19 ปริมาณโหลดเทียบกบัการวางแผนต่อวนั 

 

ทีม่า:  WCDMA network Planing: http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lecture8_Planning.pdf 

 
 

ภาพที ่2.20  กระบวนการวางแผนในค านวณองคป์ระกอบการสร้างเครือข่าย 

 

ทีม่า: WCDMA network Planing: http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lecture8_Planning.pdf 
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13)  การเตรียมขอ้มูลท่ีถูกส่งเขา้ระบบ (Input)    

1) แผนท่ีดิจิตอล   เพื่อการค านวณค่าคาดการณ์ พื้นการใชง้าน สภาวะแวดลอ้มพื้นท่ี 

ตึกความสูง ความกวา้ง ถนนทางเดิน ทางวิง่ เป็นค่าค านวณ พื้นในเมืองใชต้าราง ระยะ 12.5 เมตร เพื่อ

นอกเมืองใชร้ะยะ 50-100 เมตร  

2) การวางแผนกรอบวธีิการต่างๆ น าเอาขอ้มูลในแผนท่ีดิจิตอล มาก าหนดเป้าหมาย 

หรือสร้างตวัอยา่งจ าลองข้ึน การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเลือกการเขา้ถึงขอ้มูลป้อนพารามิเตอร์เสาอากาศ 

3) แกไ้ขปรับเสาอากาศ แนวทางการก าหนดแผส่ัญญาณของเสาอากาศ ไดรั้บแถบ 

ความถ่ีท่ีเหมาะสม แนวคิดตรรกะท่ีมีรูปแบบการฉายรังสีเสาอากาศท่ีไดรั้บเสาอากาศแถบความถ่ี  

4) แกไ้ขรูปแบบการแผข่องสัญญาณ  พื้นท่ีการวางแผนท่ีแตกต่างกนัตามประเภท 

แต่ละพื้นท่ีรูปแบบการขยายจ านวนมากจะตอ้งเตรียม ปรับตามการวดัค่าท่ีไดรั้บจากพื้นท่ี  

ชนิดของสถานีฐาน และแม่แบบ ของชุดสถานีฐานทีใช้งาน ค่าเร่ิมต้นในการก าหนด

เครือข่ายค่าเร่ิมตน้ส าหรับเครือข่ายพารามิเตอร์องคป์ระกอบและความสามารถท่ีจะเปล่ียน  ตวัอยา่ง

ค่าแบบพารามิเตอร์แบบแผน (Template) จ านวนสูงสุดของโปรเซสเซอร์สัญญาณ wideband  จ  านวน

สูงสุดของหน่วยงานช่อง รูปเสียง Tx     / Rx ประเภทความหลากหลายต่างทีมีผลเชิงการเปล่ียนแปลง

เชิงระบบเกิดข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่2.21 ตวัอยา่งการค านวณวธีิวเิคราะห์ส าหรับเครือข่าย WCDMA 

 

ทีม่า: WCDMA network Planing: http://www.comlab.hut.fi/opetus/238/lecture8_Planning.pdf 

DPU



42 

2.6 การวเิคราะห์การใช้งานในช่วงทีม่ีการใช้งานสูงสุดต่อวนั  (Traffic During the Busy Hour) 

การใชง้านช่วงท่ีมี การส่งผ่านขอ้มูล การใช้งานสูงหรือในชัว่โมงเร่งรีบ เป็นการสร้าง 

ออกแบบเพื่อรองรับปริมาณการใชง้านให้สามารถรองรับผูใ้ชง้านซ่ึงเต็มประสิทธิภาพของโครงข่าย

เพื่อไม่เกิดสภาพท่ี ไม่สามารถใชบ้ริการไดอ้นัเน่ืองมาจาก ระบบท างานเกินความสามารถ โครงข่าย

จะตอ้งรองรับการท างาน ความตอ้งการของลูกคา้ใช่ในชัง่โมงเร่งด่วน  (Busy Hour) ซ่ึงจะก าหนดเป็น

ชัว่โมงท่ีมีการใช้งานสูงสุดในสัปดาห์ เสมือนเป็นตวัแทนค่าเฉล่ีย ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดมาตรฐานของ

หน่ึงปีมีจุดมุ่งหมายคือก าหนดจ านวนการใช้งานในช่วงชั่วโมงเร่งรีบให้ท่ีผ่านแต่ละอุปกรณ์นั่น

สามารถท างานไดแ้ละรองรับเม่ือเกิดการท างานหนกัมาก ได ้ ซ่ึงพิจารณาจาก Capacity ของอุปกรณ์

จะก าหนดโดยค่าการรองรับเครือข่าย (Erlangs) เป็น ค่าปริมาณรองรับ Mbps ไดใ้นหน่ึงชัว่โมง  

(BHCA) ดงันั้นค่าค่าการรองรับเครือข่าย (Erlangs) แสดงให้เห็นถึงการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองของการ

ส่งผา่นขอ้มูลในช่วงระยะเวลาหน่ึง อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดของขอ้มูลท่ีไดรั้บ  (throughput) สูงสุดท่ี

พวกเขาสามารถสนบัสนุนในชัว่โมงเร่งด่วนได ้ความจุของขอ้มูลจะแสดงในรูปแบบ  Mbps ซ่ึงถือวา่ 

อุปกรณ์จะมีความสามารถในการรองรับในช่วงท่ีมีผูใ้ชง้านพยายามในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ในชัว่โมง

รีบเร่งได ้ทั้งในรูปแบบของบริการต่างๆท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่แค่การใชง้านดา้นขอ้มูลอยา่งเดียวผลกระทบ

จะเกิดข้ึนทั้งหมดทุกบริการจะมีการใชง้านทั้งรูปแบบของเสียง SMS, MMS และ วีดีโอ ซ่ึงจะวดัค่า

ในหน่วยของ Erlang, Mbps และ BHCA 

รูปแบบของเครือข่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆในคือส่วนท่ีเป็นภาคเช่ือมต่อสัญญาณ  

(RAN) และส่วนท่ีเป็นเครือข่ายหลกั (Core Network) การส่งผา่นขอ้มูลในแต่ละส่วนจะสร้างผลลพัธ์

เชิงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั  (Throughput) ซ่ึงเป็นผลมาจากทางการเขา้รหสัทางเทคนิคของแต่ละอุปกรณ์

แตกต่างกนั ผ่านอุปกรณ์ต่างๆจะมีวิธีท่ีแตกต่างกนัจากการเขา้รหัสไม่เหมือนกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กคัวาม

สามารถในการรองรับการจราจรขอ้มูล (Traffic)  เพราะจะแตกต่างกนัในส่วนของภาคการเช่ือมต่อ   

(Access Network) และภาคส่วนท่ีเป็นเครือข่ายหลกั  (Core Network) อุปกรณ์ท่ีติดตั้งในส่วนของ

ภาคการเช่ือมต่อ   (Access Network) เช่น BTS, Node B, BSC, RNC  จะพิจารณาการรองรับการใช้

งานดว้ยหลกัการของ ขอ้มูลดา้นทางเขา้ในขณะท่ีอุปกรณ์ทางดา้นภาคการเครือข่ายหลกั เช่น MSC, 

MGW จะพิจารณาจากหลกัของการจราจรขอ้มูลในส่วนหลกั  (Core Traffic) 
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การใชง้านขอ้มูลในชัว่โมงเร่งด่วนจะค านวณ จากการไดรั้บขอ้มูล ในแต่ละเซลล์สถานี

ฐาน จากผูใ้หบ้ริการ และ แนวโนม้การใชง้านตลอดปีของผูใ้ห้บริการ ในรูปแบบบริการดา้นเสียง ค่า 

ชัว่โมงเร่งด่วน อาจจะแตกต่างจากบริการรูปแบบของขอ้มูล โดยจะมีคิดค่าขอ้มูลทบัซ้อนกนั ซ่ึง

อาจจะมีบางส่วนท่ีซับทบักันอยู่ ซ่ึงจะคิดค่าขอ้มูลในส่วนท่ีไม่ซ้อนทบักัน เพื่อให้เกิดรูปแบบท่ี

ถูกตอ้งเพื่อน าไปใชง้านได ้แต่ในความเป็นจริงค่าขอ้มูลและเสียงค่า ชัว่โมงเร่งด่วน จะไม่แตกต่างกนั 

ดงันั้นการค านวณเพื่อรองรับการใชง้านจึงจะตอ้งออกแบบใหร้องรับไดท้ั้งเสียงและขอ้มูลได ้ในกรณี

ท่ีใชปั้จจยัท่ีไม่ซ้อนทบักนัเกือบจะ 100%  ใชง้านเสียงในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน แตกต่างจาก ค่าการใช้

ขอ้มูลในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน จะสัมพนัธ์กบัการใชง้าน พฤติกรรมการใชง้านจริงในเครือข่าย  ดงันั้น

เครือข่ายท่ีมีการก าหนดขนาดรองรับทั้งในสภาวะท่ีมีการใช้งานน้อย และในสภาวะท่ีใช้งานมาก 

ดงันั้น เพื่อใชใ้นการลดโหลด ไดจ้ากการใชง้านภายในเครือข่ายแต่ในความเป็นจริงผูใ้ห้บริการมกัจะ

มีการลดภาระการใชง้านของเครือข่ายโดยก าหนดใหใ้ชง้านไดใ้นระบบ 2G และ 3G  ซ่ึงจะไดข้อ้มูลท่ี

น าไปค านวณจาก ขอ้มูลท่ีสถานีฐาน 2G  (BTS) หรือ สถานีฐาน 3G  (Node B) เป็นปัจจยัหลกั  

 

2.7  งานวจัิยของประเทศต่างๆเพือ่น าไปสู่การวเิคราะห์ปริมาณข้อมูล 

จากกรณีการเติบโตทางดา้นขอ้มูลของประเทศต่างท่ีมีการใชง้านมากข้ึนในช่วงทศวรรษ

ท่ีผา่นมาจนกา้วสู่อนาคตอนัใกลน้ี้โดยจะใชข้อ้มูลตามตารางท่ี 2.1 ใชห้น่วยวดัค่าในเครือข่าย 

 

ตารางที ่2.1  หน่วยวดัขนาดความจุในดา้นเครือข่าย 

 

 
 

ทีม่า:   IDATE consulting & Research 2011  http://www.ict-befemto.eu/fileadmin/documents 

/publications/workshop_2011/F._PUJOL_IDATE_15_05_2011.pdf

DPU



44 

 
ภาพที ่2.22  การเติบโตของ Data Traffic ในประเทศต่างๆในยโุรป 

 

ทีม่า:  ECC PT1 distributed is UMTS forum 2011 Report No.44 

 

จะเห็นไดว้า่ทางดา้นประเทศอยา่งฟินแลนด ์และสวเีดน มีรูปแบบการเติบโตแบบ

เดียวกนั อยา่งไรก็ตามในประเทศอ่ืนก็มีการเติบโตทีสูงเช่นเดียวกนั 

 

 
ภาพที ่2.23  อตัราการเติบโตการใชง้านงานขอ้มูลใน United Kingdom 

 

ทีม่า:  Ofcom and IDATE for UMTS Forum 2011 Report No.44   
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ภาพที ่2.24  การปฎิวติัการใชง้านขอ้มูลในโครงข่ายของ AT&T 
 

ทีม่า:  AT&T AND and IDATE for UMTS Forum http://www.ict-befemto.eu/fileadmin/documents/ 

publications/workshop_2011/F._PUJOL_IDATE_15_05_2011.pdf 

 

การในรูปทั้งในส่วนของ UK และAT&T มีการเติบโตแบบกา้วกระโดดในช่วงปีท่ีผา่น

มาโดยเฉพาะในส่วน ของ UK มีอตัราการเติมแบบเกือบ 2200% 

 

 

ภาพที ่2.25  ปริมาณการใชง้านขอ้มูลในประเทศ Hong Kong 

 

ทีม่า:  Ofta, 2002-2009 and IDATE for UMTS Forum http://www.ict-befemto.eu/fileadmin 

/documents/publications/workshop_2011/F._PUJOL_IDATE_15_05_2011.pdf 
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จากรูปในประเทศ Hong Kong ในปี ค.ศ 2008 จะมีอตัราการเติบโตแบบกา้วกระโดด

ซ่ึงเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละภูมิภาคต่อการใชง้านบริการทางดา้นขอ้มูลเป็นหลกัท่ี

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างในการผลกัดนัการใช้งานโทรศพัท์มือถือในระบบใหม่ๆ

เช่น 3G 

 

 

ภาพที ่2.26  การเติบโตทางดา้นขอ้มูลของประเทศ Ireland ค.ศ. 2009- ค.ศ. 2012 

 

ทีม่า:  O2 Ireland and IDATE for UMTS Forum http://www.ict-befemto.eu/fileadmin/documents/ 

publications/workshop_2011/F._PUJOL_IDATE_15_05_2011.pdf 

 

จากรูปภาพเป็นเติบโตแบบกา้วกระโดดส าหรับในเครือข่าย O2 ของประเทศ Ireland มี

การใชง้านทางดา้นขอ้มูลสูงอยา่งต่อเน่ือง 

 
ภาพที ่2.27  การคาดการณ์การเติบโตทางดา้นขอ้มูลในระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ United States   

 

ทีม่า:  Chetam Sharman and and IDATE for UMTS Forum http://www.ict-befemto.eu/fileadmin 

/documents/publications/workshop_2011/F._PUJOL_IDATE_15_05_2011.pdf 
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ภาพที ่2.28   การเติบโตการใชง้าน Mobile Data Traffic ใน North America 

 

ทีม่า:  Cisco, Coda Research ,Yankee Group and  IDATE for UMTS Forum http://www.ictbefe- 

mto.eu/fileadmin/documents/publications/workshop_2011/F._PUJOL_IDATE_15_05_2011.pdf 

 

ดงันั้นทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาจะเห็นถึงการเติบโตอยา่งมากและเกิดการเปล่ียนน าไปสูงการ

คาดการณ์ถึงระบบท่ีจะตอ้งมีการสร้างรองรับ  ประกอบกบัขอ้มูลวิเคราะห์ทางโครงสร้างการสร้าง

เครือข่ายจึง เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ ส าหรับในประเทศไทยท่ีจะมีการสร้างเครือข่ายส าหรับโครงข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบ 3G ต่อไป 

รูปแบบในการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชก้ารเก็บขอ้มูลท่ีเกิดจากการใชง้านในขั้นตอนการใช้

งานขอ้มูลเร่ิมตอ้งแต่ปริมาณขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนโดยจะวดัค่าท่ีไดต้ั้งแต่อุปกรณ์มือถือมีการ Attach เขา้

มาในระบบ และเม่ือมีการเช่ือมต่อข้อมูลจะเร่ิมใช้งานข้อมูลจาก Application ต่างๆ เช่น 

อินเตอร์เน็ต โดยผา่นอุปกรณ์ในส่วนของ GGSN  
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ภาพที ่2.29   กระบวนการเร่ิมเช่ือมต่อของเคร่ืองลูกข่ายโทรศพัทท่ี์ในเครือข่ายมือถือ 

  

เพื่อแสดงการท่ีเคร่ืองลูกค่ายของโทรศพัทเ์คล่ือนทีมีการใชง้านในระบบประกอบดว้ย

การเช่ือมต่อเขา้หาเครือข่ายและมีการใช้งานโดยจะก าหนดวิธีการดึงขอ้มูลออกมาหลงัจากท่ีมีการ

ใชง้านขอ้มูลผา่นระบบ ผา่นอุปกรณ์ GGSN ออกอินเตอร์เน็ต 

 

 
 

ภาพที ่2.30  การเช่ือมต่อทางดา้นขอ้มูลในระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ภาพที่ 2.31     การสร้างเครือข่ายตามแผนงานในประเทศไทยปี พ.ศ.  2554-พ.ศ.2555 (ค.ศ. 2011-

ค.ศ.2012) 

 

ทีม่า:  3G Development Plan http://truemoveh.digitalcampaignsite.com/v2/en/3gwifi_network 

_coverage.aspx 

 

เพื่อเป็นการน าไปสูงการศึกษาขอ้มูลการสร้างเครือข่ายท่ีจะมีการรองรับขอ้มูลในช่วงปี 

พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2011-ค.ศ. 2012) ท่ีเร่ิมตน้ในการสร้างเครือข่าย 3G ท่ีรองรับการใชง้าน

ได้จริง และจะได้น าขอ้มูลท่ีมีจ  านวนสถานีฐานท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะครอบคลุมการใช้งานได้จริง มา

วเิคราะห์ต่อไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 แนวทางการวจัิยและพฒันา 

สารนิพนธ์น้ีมี วตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศึกษาถึงวธีิการในการออกแบบและสภาวะการ
ท างานท่ีใชจ้ะท าให้ใชง้านดา้นการส่งผา่นขอ้มูล (Data Traffic) เป็นรูปแบบท างานบนพื้นฐานจาก
ขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากระบบระบบ ดว้ยการวดัค่าและขอ้มูลจากการใชง้านจริงและปฏิบติังาน น าขอ้มูล
ในแต่ละส่วนของระบบวดัค่าความสามารถเครือข่าย (Performance) มาวิเคราะห์และน าไปสู่
หลกัการการสร้าง และออกแบบ รูปแบบท่ีสามารถน าไปปรับปรุงการท างานได ้

การศึกษาและวดัค่าของการเติบโตด้านขอ้มูล (Data Growth) ต่อการใช้งานของ
ผูใ้ช้งาน (User) ในแต่ละจุดในแต่ละภาคส่วน จะประกอบกันเพื่อสนับสนุน โดยมีการน า
องค์ประกอบของการใช้งานท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงท าให้เห็นแนวโน้มการเติบโตและผลกระทบของการ
เติบโตของปริมาณขอ้มูล ท่ีแตกต่างการจ านวนมาก 

1) ศึกษาวธีิการเก็บขอ้มูลการวดัค่า KPI (Key Performance Index) ต่างๆของระบบ 3G ท่ีใช ้
งานของระบบเครือข่ายบริการดา้นขอ้มูล 

2) ศึกษาวธีิการวดัค่าและน าขอ้มูลออกมาใชง้าน 
3) วเิคราะห์ค่าของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวดั และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาประเมินผล 
4) น าค่าขอ้มูลมาวเิคราะห์แนวโนม้ของการเติบโตทางดา้นการใชบ้ริการดา้นปริมาณขอ้มูล 

 (Data Service) และ น าไปประกอบเทียบเทียบกบัผลการค านวณเชิงสถิติท่ีได ้
 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
1) Computer MS Windows 7 Run ดว้ยระบบ Software Windows OS 
2) ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในโครงสร้างการท างาน ส่วนของดา้นขอ้มูล (Data Traffic) 
3) อุปกรณ์วดัค่าเชิงระบบท่ีเรียกวา่ Performance Management Systems (PMS)   
4) ผลลพัธ์ของการเก็บขอ้มูลตลอดปี  
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3.3  แผนการด าเนินงาน 

การท างานดว้นขอ้มูล และวดัค่าในระบบ มีการศึกษาโครงสร้างของระบบ ตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที ่3.1   แผนการด าเนินงาน 
 

ลกัษณะงาน 
ตารางเวลาของโครงการ 

(เดือนท่ี) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ศึกษาระบบการวดัค่าในระบบโทรศพัท ์3G         

2.  ศึกษาวธีิการและเคร่ืองมือในการใชใ้นการเก็บขอ้มูล
ส าหรับการปริมาณการเติบโตของขอ้มูล(Data Traffic) 

        

3.  ศึกษาหลกัการและออกแบบวธีิการวดัค่า          

4.  น าขอ้มูลท่ีจากการศึกษามาทดลองการใชง้าน         
5.  วเิคราะห์ปริมาณการใชง้านขอ้มูล(Data Traffic) กบัผล

ของการค านวณค่าจากเครือข่าย 
        

6.  วเิคราะห์และแกไ้ขปรับปรุง         

 
3.4   ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 

3.4.1 ศึกษาข้อมูลในการน าแบบแผนของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบ 3G ท่ีมีการ
เร่ิมตน้สร้างเครือข่ายรองรับการใช้งาน และพิจารณาการเติบโตของอตัราการใช้งานของปริมาณ
ขอ้มูลบนระบบ 3G ท่ีสร้างข้ึนมามีการเพิ่มข้ึนในลกัษณะใดในการรูปแบบของการสร้างขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึน  

  การใชง้านขอ้มูลจากผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G โดยพิจารณาการใชง้านขอ้มูล 
จากการสร้างเครือข่ายท่ียอมรับ รายช่ือผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือในประเทศไทยไดด้งัน้ี 

1) บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั  )มหาชน ( และ บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากดั (มหาชน) ภายใตแ้บรนด ์เอไอเอส AIS 

a) เปิดใหบ้ริการ 2G บนคล่ืนความถ่ี 900Mhz (หมดสัมปทาน กนัยายน 2558) เปิด 
ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 900 MHz ครอบคลุมทัว่กรุงเทพฯ และอีก 16 จงัหวดั 
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b) เปิดใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz (เปิดบริการภายใน พฤษภาคม  
พ.ศ. 2556) ครอบคลุมพื้นท่ี 20 จงัหวดัตั้งแต่เปิดให้บริการ ครอบคลุม 77 จงัหวดัภายในส้ินปี พ.ศ. 
2556 และจะครอบคลุมเท่าพื้นท่ี 2G ภายในปี พ.ศ. 2558 

c) ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด 35.7 ลา้นหมายเลข 
d) มีบริษทั ดิจิตอลโฟน จ ากดั ซ่ึงบริษทัลูกใหบ้ริการ 2G ความถ่ี 1800MHz ดว้ยแต่ 

ก าลงัจะหมดสัมปทานลงในกนัยายน พ.ศ. 2556 น้ี 
e) ตอ้งรีบติดตั้งและเปิดใชง้าน 3G 2100 MHz ใหไ้วท่ีสุด เพราะปัจจุบนัคล่ืน  

900 MHz ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอส าหรับลูกคา้กวา่ 35 ลา้นหมายเลข ไหนจะแบ่งท า 3G อีก ท าใหเ้กิด 
ปัญหา สายหลุด อินเตอร์เน็ตชา้ โทรไม่ติด  

f) http://www.ais.co.th 
2)  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั และ   )มหาชน( บริษทั ดีแทค เนทเวอร์ค 

จ ากดั (มหาชน) ภายใตแ้บรนด ์ ดีแทค DTAC 
a) ใหบ้ริการ 2G บนคล่ืนความถ่ี 1800 MHz (หมดสัมปทานปี พ.ศ.2561) 
b) ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 850 MHz ครอบคลุมทัว่ประเทศ 77 จงัหวดั 
c) ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz (เปิดบริการ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 

ครอบคลุมประชากรร้อยละ 30 ภายในส้ินปี และครอบคลุมประชากรได้ร้อยละ80 ภายในปี
พ.ศ.2558 

d) ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด 26.6 ลา้นหมายเลข 
e) หลงัจากปรับปรุงเครือข่ายทัว่ประเทศกวา่ 15,000 สถานีและล่มไปหลายรอบ  

ตอนน้ี 3G 850 MHz ครอบคลุมในอ าเภอหลกั ๆ ของทุกจงัหวดัในประเทศไทยแลว้ 
f) เปิดตวั TriNet เครือข่ายอจัฉริยะจากดีแทคผูใ้หบ้ริการเพียงรายเดียวในประเทศ 

ไทยท่ีด าเนินการบน 3 คล่ืนความถ่ี ไดแ้ก่ 1800MHz 850 MHz และ 2100 MHz 
g) ท่ีมา: http://www.dtac.co.th 

3) บริษทั ทรูมูฟ จ ากดั )มหาชน( ภายใตแ้บรนด ์ทรูมูฟ (Truemove) 
a) ใหบ้ริการ 2G บนคล่ืนความถ่ี 1800 MHz (หมดสัมปทาน 15 กนัยายน พ.ศ.  

2556)  ทรูมูฟเหมือนนบัวนัรอ ผลสรุปจาก กสทช. วา่จะท าอยา่งไรกบัคล่ืนท่ีก าลงัจะหมดสัมปทาน
ในเดือนกนัยายนและ ลูกคา้อีกกวา่ 18 ลา้นหมายเลข ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด 18 ลา้นหมายเลข 

b) ท่ีมา: http://www.truemove.co.th 
4) บริษทั เรียลมูฟ จ ากดั และ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จ  ากดั ภายใตแ้บรนดท์รูมูฟเอช  

(Truemove H) 
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a) ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 850Mhz ครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศไทย 77  
จงัหวดั 

b) ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz (เปิดบริการ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
c) ใหบ้ริการ 4G บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz (เปิดบริการ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) 
d) ผูใ้ชบ้ริการทั้งหมด 2.4 ลา้นหมายเลข 
e) เปิดตวัไดไ้ม่ก่ีปี 3G 850 MHz ก็เรียกไดว้า่ครอบคลุมไปทุกอ าเภอใน 77 จงัหวดั 

ทัว่ประเทศแลว้ ถือวา่เป็นการวางโครงข่ายท่ีเร็วใชไ้ดเ้ลย 
f) ท่ีมา: http://truemoveh.truecorp.co.th 

5) บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั )มหาชน( ภายใตแ้บรนด์ มาย  (my By CAT) 
a) ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 850 MHz 
b) คล่ืนนอ้งใหม่เปิดตวัไดเ้กือบสองปีแลว้ ขอ้มูลนอ้ยถึงนอ้ยมาก 
c) สัญญาณครอบคลุมไปพร้อมๆกบัTruemove H เพราะใชโ้ครงข่ายเดียวกนั 
d) มีผูใ้ชบ้ริการประมาณ 1 แสนเลขหมาย 
e) ท่ีมา: http://www.mybycat.com 

6) บริษทั ทีโอที จ ากดั )มหาชน( ภายใตแ้บรนด์ ทีโอที สามจี (TOT 3G) 
a) ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz 
b) ทดลองใหบ้ริการ 4G บนคล่ืนความถ่ี 2100Mhz  (เปิดทดลอง เร็วๆน้ี) ณ วนัท่ี 1  

พ.ศ. 2556 
c) เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการ 3 แสนเลขหมาย 
d) สัญญาณในกรุงเทพถือวา่ดีมาก แต่ส าหรับต่างจงัหวดั จะมีเฉพาะตวัเมืองและ 

อ าเภอหลกัๆเท่านั้น ยงัไม่ครอบคลุมมากเท่าไหร่ ตอ้งรอขยายเฟส 2 อีกคร้ัง แต่ดูเหมือนจะล าบาก
เพราะเฟสแรกยงัผลประกอบการยงัแย ่

e) มี MVNO ทั้งหลายท่ีใชเ้ครือข่ายของ TOT3g ใหบ้ริการ อีก 5 เครือข่ายดงัน้ี 
 http://www.iec3g.com, http://www.i-kool.net,  http://www.i-mobile3gx.com, 
http://www.365.co.th และ http://www.mojo3g.com 

f) ท่ีมา: http://www.tot3g.net  
3.4.2 ศึกษาแผนการติดตั้ งด าเนินการสร้างเครือข่าย เพื่อน าข้อมูลท่ีเป็นโครงข่ายนั้น

ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความสามารถในการรองรับความจุในการใช้งานของ
ผูใ้ชบ้ริการโดยส ารวจซ่ึงเก็บขอ้มูลตลอดปีตั้งแต่ พ.ศ.2554 (พ.ศ. 2011) จึงถึงปลายปี พ.ศ. 2555 
(ค.ศ. 2012) ผูใ้หบ้ริการหลกั 3 ผูใ้หบ้ริการดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.2  ขอ้มูลผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 2G/3G/4G และสถานีฐานมีการติดตั้งในปี พ.ศ. 
2555-พ.ศ. 2556 
 
โอเปอร์เตอร์ /จ านวน
นถานีาาน 

2G 3G 4G 

AIS 
(38 ลา้นเลขหมาย) 

17,000 สถานีฐาน 
(900MHz) 

3,700 สถานีฐาน 
(900MHz) 
3,600 สถานีฐาน 
(2100MHz) 
รวม 7,300 สถานีฐาน 

  

DTAC 
( 25 ลา้นเลขหมาย) 

11,000 สถานีฐาน 
(1800MHz) 

5,500 สถานีฐาน 
(850MHz) 
1,000 สถานีฐาน (เพสแรก)
2100MHz) 
รวม 6,500 สถานีฐาน 

  

TRUEMOVEH 
(21ลา้นเลขหมาย) 

N/A 13,000 สถานีฐาน 
(850MHz) 
5,000 สถานีฐาน(2100MHz) 
รวม 18,000 สถานีฐาน 

2,000 สถานีฐาน 
(4G LTE 2100 
MHz) 

 
ทีม่า: ไทยรัฐ รวบรวมโดย adslthailand.com ส ารวจเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2556 
 
ตารางที ่3.3  ขอ้มูลเปรียบเทียบสัดส่วนของสถานีฐาน 3G ของผูใ้หบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3G ใน
การส ารวจตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึง พ.ศ. 2555 
 

 
  

Operation จ ำนวนลกูคำ้ สถำนฐีำน3G สดัสว่นผูใ้ชง้ำนตอ่สถำนฐีำน สดัสว่นของสถำนฐีำนท ัง้หมด

AIS 38,000,000 3,600 10556:1 16.29

DTAC 25,000,000 5,500 4545:1 24.89

TRUEMOVEH 21,000,000 13000 1615:1 58.82

รวม 84,000,000 22,100
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จากตารางน้ีจะเห็นได้ว่า สัดส่วนลูกคา้ของ AIS จ านวนมากแต่สถานีฐานท่ีเกิดข้ึน
จ านวน 3,600 สถานน้ี ไม่เพียงพอต่อการให้บริการท่ีจะแสดงถึงการให้บริการไดแ้ละมีสัดส่วน
ประมาณ 16.29% ของสถานีฐานทั้งหมดและมีการแบ่งคล่ืนความถ่ีท่ีใชง้านจากคล่ืนความถ่ีเดิมคือ 
900 MHz มาใชง้านซ่ึงยงัไม่เป็นการให้บริการท่ีอยูบ่นพื้นฐานการสร้างเครือข่ายใหม่เพื่อรองรับ
หรือเห็นสัดส่วนการเติบโตทางดา้นขอ้มูลท่ีแทจ้ริงได ้ ส าหรับ DTAC ใชค้วามถ่ีใหม่ 850 MHz 
และเปิดให้บริการท่ีสัดส่วน 24.89% ตลอดปีท่ีให้บริการท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัท่ีจะเปิดภายใต้
ความถ่ีใหม่ และสัดส่วนของผูใ้ชง้านต่อสถานีฐานยงัถือว่ามาก ไม่เพียงพอต่อการให้บริการท่ีจะ
รองรับหรือปริมาณข้อมูลมีสัดส่วนท่ีน ามาวิ เคราะห์ได้   ทางผู ้วิจ ัยจึงเลือกเครือข่ายของ 
TruemoveH ซ่ึงมีการเปิดให้บริการท่ีสถานีฐานท่ีมากประมาณ 13,000 สถานี ในปลายปี  พ.ศ. 2555 
ถือเป็นสัดส่วน เกือบ 60% ของทั้งหมด มีการใช้งานคล่ืนความถ่ี 3G ท่ี 850 MHz ซ่ึงเป็นคล่ืน
ความถ่ีใหม่  การใช้งานของเครือข่าย TruemoveH จะใช้งานร่วมกบั True move ซ่ึงมีโครงข่าย
ขอ้มูลรองรับไดแ้ละมีการเปิดให้บริการทางได้ 3G มาก่อนและผูใ้ชบ้ริการทั้งหมดของ Truemove 
และ TruemoveH จึงจะถือวา่ จะเป็นตวัแทนของการใชง้านบริการดา้นขอ้มูลในโครงข่าย 3G ผูว้ิจยั
จึงไดติ้ดตามและเก็บขอ้มูลจากเพื่อน าไปเป็นแบบในการวิเคราะห์รูปแบบขอ้มูลการให้บริการเชิง
ขอ้มูล เพื่อติดตามผลการให้บริการ รูปแบบการใช้งานขอ้มูลขอผูใ้ห้บริการ อตัราการเติบโต การ
วางแผน ท่ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยจาก วธีิการด าเนินการของผูใ้หบ้ริการน้ีต่อไป 

3.4.3 รวบรวมวิธีการวดัค่า KPI (Key Performance Index) ของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
จากระบบ Performance Management 

จะงานวจิยัจะรวบรวมขอ้มูลโดยก าหนดวิธีการเก็บขอ้มูลตลอดปี ในปี พ.ศ.2554 -พ.ศ. 
2555 การเก็บขอ้มูลจะไดรั้บจากอุปกรณ์ท่ีเป็นระบบท่ีเรียกวา่ Performance Management Systems 
ในระบบ ขอ้มูลท่ีจะรวบอกระบวนการหลกัของวิธีการท างานใน PS Core Network ในระบบ PS 
Core Network Performance  

1) Attach Success Rate 
2) Activated PDP Success Rate 
3) Intra / Inter RAU Success Rate 
4) Paging Success Rate 
5) Attach / Active Subscribers 
6) Traffic Measurement  
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จะใชห้ลกัการ Traffic Measurement ในระบบ 3G PS Network Performance  
1) วธีิการในการเขา้ใชง้านระบบ PMS จะผา่น Computer PC เพื่อ Link เขา้หาระบบ ผา่น  

Web Base Service   
2) เม่ือเขา้ระบบไดแ้ลว้ จะเก็บการใชง้านประเภท Data Service ไวท่ี้  Folder 3G-Core  

Report  หลงัจากนั้นเขา้ไปท่ี  folder SGSN ไปท่ี Unify Report ดงัในรูปท่ี 3.1  
 

 

 
 
ภาพที ่3.1  การน าขอ้มูลในการวเิคราะห์จากระบบเครือข่าย ผา่นอุปกรณ์ SGSN ระบบ PMS 
 

3) จากนั้นเขา้ไปดู Report  ท่ีเป็น SGSN Single Prompt Report  เลือกสัปดาห์ท่ีตอ้งการ 
ขอ้มูล(Week) เช่น Week  1211 คือวนัท่ี 11-18 /03/2011 จากนั้นเลือก SGSN ท่ีก าหนดไว ้  สามารถ
เลือก Menu ท่ีเป็นชัว่โมงเร่งด่วน หรือ  Busy Hour และเลือกจ านวนของผูใ้ชง้านในระบบได ้ซ่ึงจะ
เลือกเป็น Normal Report ออกมา  
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ภาพที ่3.2  การน าขอ้มูลการวดัค่าของระบบ Performance  ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน ของระบบ PMS 
 

4) จากนั้นเลือกรายงาน ท่ีตอ้งการแสดงออกมา ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 
5) ซ่ึงจากรูปท่ี 3.3 จะแสดงขอ้มูล สัปดาห์( Week) ท่ีก าหนดและตวัเลขหวัขอ้ผูใ้ชง้านใน 

ช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ในแต่ละ SGSN ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นจ านวนผูใ้ชง้านในแต่ละสัปดาห์ ในขณะนั้น 
 

 
 
ภาพที ่3.3  ตวัอยา่งขอ้มูลเม่ือวดั Traffic ออกมาแสดงจากระบบ PMS 
 

6) ในรูปท่ี 3.4 จะแสดงวธีิการน าขอ้มูล Access  Report ท่ีผูใ้ชง้านบริการในแต่ละ Cell 
Station โดยการเขา้ Menu ท่ีเป็น 3G Access Report จากนั้นเลือก UTRAN ท่ีตอ้งการและเลือก Cell 
Report เพื่อน าขอ้มูล Cell Station ออกมาวเิคราะห์ได ้
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ภาพที ่3.4  การเลือกขอ้มูลเพื่อแสดงผลของขอ้มูลในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน จากระบบ PMS 
 

7) ในรูปท่ี 3.5ในการเลือก ขอ้มูลท่ีเป็น KPI ของในแต่ละ Cell Station ( Node B) โดย 
การเลือกประเภทก่อนเช่น วนั หรือสัปดาห์ หรือชัว่โมง จากนั้นเลือก ชุดควบคุมสถานีฐาน (RNC) 
และเลือกสถานนีฐานได ้และสามารถเลือก Traffice ท่ีตอ้งการเป็นวนัท่ีก าหนดไวห้รือเลือกช่วง 
ชัว่โมงเร่งด่วน (Busy Hour) ท่ีตอ้งการ 
 

 
 
ภาพที ่3.5  ขอ้มูลการน า ขอ้มูล Data Traffic แต่ละ Cell Station 
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ภาพที ่3.6  การเลือกขอ้มูล Data Traffic ทั้งหมดออกมาแสดง 
 

8) ท่ีรูปท่ี 3.6 จะแสดงการเลือก Data Traffic ออกมา โดยระบบใน PMS จะมีการเก็บขอ้ 
มูลไวโ้ดยตลอดเวลาซ่ึงจะวดัค่า Traffic ท่ีมีการใชง้านมาเก็บไวท่ี้ Public folder จากนั้นให้เขา้ท่ี 
Public Folder เลือกส่วนท่ีเป็น Data Volume ซ่ึงจะแสดงประมาณการใชง้านขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
และใหเ้ลือกการแสดงเป็น จ านวน Upload/Down ซ่ึงจะไดข้อ้มูลท่ีมีปริมาณการใชง้านทั้งหมดออก 
 

 
 
ภาพที ่3.7 โครงสร้างพื้นฐานขอเครือข่ายท่ีใชใ้นการวจิยั 
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9) ในรูปท่ี 3.7 แสดงโครงสร้างของเครือข่าย 3G ซ่ึงผูว้จิยัจะใชง้านโครงสร้างน้ีเป็นหลกั  

โดยการเก็บขอ้มูลจะพิจารณาในส่วนของ Data Traffic ท่ีผา่นเขา้ออกของ GGSN  ซ่ึงในรูปน้ี จะ
อธิบายไดด้งัน้ี คือ เร่ิมตน้จากผูใ้ช้บริการเปิดเคร่ืองและเช่ือมต่อเขา้เครือข่ายผา่น UTRAN ท่ีเป็น
ส่วนแรก จากนั้นเครือข่ายจะตรวจสอบความถูกตอ้งของผูใ้ชง้านกบัเครือข่าย  และเม่ือถูกตอ้งจะ
อนุญาตใหใ้ชง้าน ซ่ึงเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายประเภทขอ้มูลได ้นอกเหนือจากการใชง้านแค่เสียงเพียง
อยา่งเดียว และการเก็บขอ้มูลเร่ิมตน้ใชง้านตั้งแต่มีการเช่ือมต่อทางดา้นขอ้มูล  
 
3.5 แนดงหลกัการ วธีิการ ค านวณค่าในระบบ 

1) ก าหนดวธีิการศึกษาท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะระบบ เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์  ส่ิง 

ท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลหลกั ตลอดปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555 

a) ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ (mobile Subscribers) 
b) ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการประเภท Prepaid และ Post ประกอบเพื่อสามารถบ่งช้ีการใชง้านได ้ 

Data ซ่ึงแตกต่างกนั 

c) จ านวนการใชง้านปริมาณขอ้มูลทั้งหมด (Total Traffic) ตลอดปี 

d) จ านวนสถานีฐานการสร้างเครือข่าย 3G ในช่วงปี พ.ศ.2554-พ.ศ. 2555 (Total Cell) 
e) จ านวนการใชง้านขอ้มูลต่อวนัทั้งหมดท่ีใชง้าน (Total Traffic/Day) 

f) จ านวนขอ้มูลท่ีใชง้านในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน (Busy Hour) 
  

2) ก าหนดวธีิการ วเิคราะห์การใชง้านปริมาณขอ้มูล ก าหนด ค่า KPI เพื่อประกอบการขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในส่วนของการส่งผา่นขอ้มูล 

a) การวดัค่า การส่งผา่นขอ้มูล ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน เพื่อก าหนดแนวโนน้การอตัรา 
เติบโตทางดา้นขอ้มูล 

ก าหนดหลกัวธีิวดัค่า 
 

   
             

   
                                                                         (3.1) 

tT   คือ  ค่าปริมาณขอ้มูลฉล่ียต่อวนั 

                                                                                                  (3.2) 
      คือ ขอ้ปริมาณขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน 

K  คือค่าคงท่ีท่ีไดจ้ากการหาขอ้มูลเฉล่ียทุกวนั โดยก าหนดช่วงเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน 

DPU



61 

 

ค่าเฉล่ียจ านวนขอ้มูลทั้งหมดต่อ Cell Site 
          

    

          
                                                                      (3.3) 

จ านวน Connection ในแต่ละ Cell (Scell) 
      

  

          
                                                                                 (3.4)                                                               

 
เพื่อหาค่าเฉล่ีย ในการ Connection ต่อ ผูใ้ชง้านในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน 

                            
    

     
                                    (3.5) 

b) อตัราการค่าเฉล่ียการเช่ือมต่อของผูใ้ชง้านต่อ Cell Site(Average Connection)ก าหนด 
หลกัเพื่อค านวณขอ้มูล 

c) อตัราการใชง้านผูใ้ชง้านต่อ Cell Site (User/Cell) 
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บทที ่4 
วเิคราะห์ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลในระบบโทรศัพท์เคลือ่นที ่3G 

 
4.1  วธีิด าเนินการ วเิคราะห์  ในการตรวจสอบและแสดงผล 

จากการเก็บขอ้มูลในเชิงสถิติการใชง้านส าหรับโครงสร้างของระบบ 3G ท่ีมีแนวโนน้
การปรับเปล่ียนระบบจาก 2G เขา้สู่ยุค 3G มีการใชง้านจ านวนมาก อตัราการเติบโตแต่เดิมจะเป็น
รูปแบบ Prepaid Service มาใชง้านแบบ Postpaid Service มากข้ึน  
 

 
 
ภาพที ่4.1  การเติบโตของผูใ้ชง้านในระบบ 3G เป็นการใชง้านแบบ Prepaid และ Postpaid 
     

เก็บขอ้มูลเป็นช่วงต่อเน่ืองของ ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) จนถึงปี  พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 
2012)  การเติบโตเชิงการใชง้านงานท่ีมีปริมาณมากข้ึน จากขอ้มูลจะเห็นไดถึ้งการเติบโตส าหรับ 
Postpaid ซ่ึงการเพิ่มข้ึนสัมพนัธ์ การกับการใช้งานทางด้านข้อมูล เน่ืองจาก ผูใ้ห้บริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่างๆ จะใช้ การตลาดในลกัษณะท่ีเป็นไม่จ  ากดัการใช้งานขอ้มูล (Unlimited 
Data) มากข้ึน ซ่ึงในลกัษณะเดิม ผูใ้ชง้านนิยมใชง้าน Prepaid มากกว่า ซ่ึงเป็นการใชง้านทางดา้น
ปริมาณเสียง เป็นหลกั แต่ดว้ยเทคโนโลยท่ีีใชง้าน 3G ความนิยมทางดา้น Postpaid จะมากข้ึนซ่ึงถือ
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เป็นเป็นการเปล่ียนแปลงส าคญัท่ีกลบัมาไดรั้บความนิยมอีก หรือเป็นความเหมาะสมกบัทางดว้ย 
3G Network ท่ีรองรับการใชง้านในเชิงปริมาณดา้นขอ้มูลมากข้ึน จากรูปท่ี 4.1 จะเห็นการเพิ่มข้ึน
เป็นสัดส่วนท่ีใกล้เคียงหรือบางคร้ังจะมากกว่า ปริมาณของ Prepaid มากข้ึน  อย่างไรก็ตาม 
ความส าคญัของ เครือข่าย ยงัคงอยูท่ี่ปริมาณการใชง้านดา้นเสียงกวา่ ทางดา้นขอ้มูล  จากจุดน้ีเองถือ
เป็นการขยบัเขา้ใกล ้เครือข่าย ท่ี 3G อยา่งชดัเจนท่ีมีการใชง้านดา้นขอ้มูลเพิ่มมากในอนาคตและ
เห็นไดจ้ากการใชง้านทางดา้น Postpaid สูงข้ึนอยา่งมาก 
 

 
 
ภาพที ่4.2   ปริมาณการใชง้าน 3G ในการ Download/Upload Data 
      
 จากขอ้มูลมีการใชป้ริมาณในส่วนของ Upload ท่ีมีปริมาณสูงกวา่ Download มาก การใช้
งานท่ีเก็บขอ้มูลจากโครงข่ายโดยเฉพาะการออกอินเตอร์เน็ท หรือใช้ในส่วนของ APN (Access 
Point Name) นั้น ร่วมไปถึงการใช้งานประเภท Blackberry  ของ mobile Phone หรือ ท่ีเรียกว่า 
Smart Phone จ านวนมาก ท าให้ปริมาณของขอ้มูล เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว   จากช่วงปี พ.ศ.2554 (ค.ศ. 
2011)  ท่ีเร่ิมตน้สร้างโครงข่ายจึงถึง พ.ศ.2555 (ค.ศ. 2012)  ช่วงปลายปี แสดงให้เห็นถึง เม่ือมีการ
สร้างโครงข่ายมากข้ึนปริมาณการใชง้านจึงสูงข้ึนตามล าดบั ทั้งน้ีจะเห็นวา่ การเติบโตของโครงข่าย
ท าให้เป็นการผลกัดนั ช่วยท าให้รองรับปริมาณมากข้ึน เม่ือโครงข่ายถูกสร้างข้ึน พร้อมรองรับ ซ่ึง
เป็นการประมาณการ นั้น พร้อมใชง้านผูใ้ชจึ้งมีเขา้มาในระบบมากข้ึน สะทอ้นให้เห็นความส าคญั 
ของ โครงข่ายท่ีดีท่ีรองรับปริมาณการใชง้านไดเ้พียงพอ ท่ีเกิดจากการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 
ทั้งในส่วนของ พื้นท่ีใหบ้ริการ จุดส าคญัๆ สถานท่ีท่ีผูค้นไปใชง้านบ่อยคร้ัง และตอบสนองในการ
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รองรับชีวติท่ีมี การใช ้Smart Phone มากข้ึน รวมไปถึงแรงกระตุน้ทางดา้นการตลาดท่ีท า ควบคู่กนั
ไปนั้น จะส่งเสริม ให้เกิดการใช้งาน ซ่ึงจากรูป ประมาณ จาก Download  ประมาณการท่ีตน้ปี 
พ.ศ.2554 (ค.ศ. 2011) อยูท่ี่ 15000 GByte ไปจึงถึงเกือบ 200,000 GByte ภายใน 1 ปี ส่วน Unload มี
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามลักษณะการใช้งานท่ีผูใ้ช้บริการจะใช้ Unload น้อยกว่า 
Download 
 

 
 

ภาพที ่4.3 สัดส่วนการเพิ่มข้ึนของปริมาณการของผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็น Postpaid/Prepaid 

ในรูปเม่ือเปรียบเทียบลกัษณะหรืออตัราในการเติบโตของผูใ้ห้บริการเพิ่มข้ึนส าหรับ 
Prepaid และ Post Pay จะเห็นวา่ ลกัษณะของการเติมมีปริมาณสูงก็จริง แต่ส าหรับ Prepaid จะอยูใ่น
ปริมาณ 300,000 – 400,000 ราย  และมีบางช่วงเช่น ต้นปี พ.ศ.2555 (ค.ศ. 2012) 2/1/2012 
ผูใ้ชบ้ริการส าหรับ Prepaid Service ลดลง  หรืออย่างกลางปี พ.ศ.2554 (ค.ศ. 2012) 02/09/2012  
ลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของประมาณการใช้งาน Prepaid ท่ียงัคงใช้ในส่วนของ 
รูปแบบบริการดา้นเสียง ลดลงดว้ย   ส่วนกราฟส าหรับ Post paid จะเห็นประมาณท่ีสูงข้ึนทุก
ช่วงเวลา มีอตัราการเติบโตท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงในส่วนน้ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการไม่ใช่แค่ค  านึงการใช ้รูปแบบ
บริการดา้นเสียง อยา่งเดียวแต่เห็นความส าคญัของการใชง้านทางดา้น  บริการดา้นขอ้มูล ดว้ย ซ่ึง
เสมือนวา่ เร่ิมมีจะส่งผลกระทบต่อการสร้างโครงข่ายเพื่อรองรับปริมาณการใชง้านให้เพียงพอ หรือ 
ให้สามารถรองรับในช่วงปริมาณสูงสุด( Peak Hour) ต่อวนัดว้ย ดว้ยการประยุกต์ใช้งาน เช่น 
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Service ทางดา้น Streaming , TV On Mobile หรือ Software ทางดา้น Content ต่างๆท่ีใชข้นาดความ
จุสูง หรือมีความละเอียดมากข้ึนก็จะส่งผลต่อโครงข่ายทนัที จากรูปท่ี 4.3 การขยายตวัของ Postpaid 
อยูใ่นระดบั เกือบ 100,000 รายต่อเดือน แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผูใ้ช้บริการ
ทางดา้นโทรศพัทมื์อถือหรือท่ีเรียกวา่ ตอ้งการใชบ้ริการทางดา้นขอ้มูลท่ีมากข้ึน แต่สามารถควบคุม
ค่าใชจ่้าย ไดส้ าหรับกรณี postpaid 

 
4.2  รูปแบบอตัราการเติบโตของผู้ใช้งานทางด้านข้อมูล 
 

 
 
ภาพที ่4.4  อตัราการใชง้านขอ้มูล 3G เพิ่มข้ึนของปริมาณการ Upload/Download ของ 3G Network  
         

จากภาพท่ี 4.4 อตัราการใช้บริการ Download มีสัดส่วนอยู่ เร่ิมท่ีต้นปี ประมาณการ 
1,000 GByte/Month เป็นถึงระดบั  30,000 GByte/Month  และตกลงอยา่งมากในเดือนท่ี 7 ถึงขนาด
เป็นอตัราท่ีนอ้ยกวา่เดือนในระดบัท่ี 7000-8000 GByte/Month  ซ่ึงจากความตอ้งการใชง้านมาก
ข้ึนอยูต่่อเน่ือง  และการใชง้านปริมาณน้ีถือเป็นผลกระทบจากการขยาย 3G Network  ไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ  โดยการเก็บขอ้มูลน้ีมาจากการไดรั้บขอ้มูลหรือสถิติขอ้มูลจะระบบการใช้งาน
จริงของ ผูใ้ห้บริการ  ซ่ึงเม่ือเข้าสู่ระบบการใช้งาน 3G เต็มรูปแบบจึงท าให้การขยายตวัของ 
เครือข่าย และปริมาณผูใ้ชง้านไม่สมดุลกนั ผูใ้หบ้ริการจึงขยาย เครือข่าย หรือ จ านวน Cell Site มาก
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ข้ึน ผลลพัธ์ในเร่ืองน้ีเกิดข้ึนจากการพยายามขยายเครือข่ายท่ี Bandwidth ใหม่ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงสัญญาณ (Optimization) หรือการปรับสัญญาณท่ีดีท่ีสุด (Tuning) สัญญาณเพื่อให้การใช้
งานดีท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นด้านเช่ือมต่อเคร่ืองลูกข่าย (Radio Access) หรือทางด้านการเช่ือมต่อ
เครือข่ายหลกั (Core Service) ก่อนแต่การเพิ่มข้ึนขอผูใ้ชง้านเป็นแรงผลกัดนัท าให้เกิดการขยายงาน
และเร่งงาน การปรับปรังสัญญาณ (Optimization) สัญญาณจึงไม่เพียงพอ และ เครือข่าย ท่ีสร้าง
เพิ่มข้ึนนะระดบับริการในเครือข่ายหลกั (Core Service) ยงัไม่สามารถรับไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ท าให้เกิด
สัญญาณ ในช่วงเดือนท่ี 8 ของปี พ.ศ.2555 (ค.ศ. 2012)  มีปัญหา จาก Capacity ของผูใ้ชง้านบริการ
ท่ีมากข้ึนจนบางคร้ังเกิดสัญญาณ หรือ เครือข่าย  มีปัญหาในการใชง้านเกิดข้ึนซ่ึงหลงัจาก เดือนท่ี 8 
และเดือน 9 ปี พ.ศ.2554 (ค.ศ. 2012) จึงไดรั้บการปรับปรุง ซ่ึงจะเห็นว่า มีกราฟ ท่ีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในการใชง้าน และลดลงอีก ช่วงปลายปี ซ่ึงเป็นช่วงลดระดบัการใชง้านของผูใ้ชง้านบริการ
ตามปกติในแต่ละปี ท่ีลดลงในช่วงน้ีจากภาพท่ี 4.4  แสดงการใชง้านเฉล่ียต่อคนในแต่ละวนั 
 

 
 
ภาพที ่4.5 อตัราการเพิ่มข้ึนของปริมาณการใชง้านขอ้มูล โทรศพัทเ์คล่ือน3G ในช่วงปี พ.ศ. 2554 
(ค.ศ. 2011) - พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) 
   

จากภาพท่ี 4.5 แสดงปริมาณการใชง้านของขอ้มูล ในโครงข่าย 3G ซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีปริมาณ 
30,000 GByte ในเชิงการใชง้านเหล่าน้ีมีประมาณเพิ่มเท่าตวัในแต่ละเดือนและมีปริมาณสูงสุดในปี
ท่ีเกือบ 140,000 GByte ในปลายปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนแสดงถึงความนิยมใน
การใชง้านขอ้มูล อยา่งมากเม่ือเทียบกบัดา้นเสียง ท่ีเคยใชง้านมา ในกลางปีนั้นมีปริมาณการการใช้
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งานจนเกิดจุดท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนเครือข่ายเพื่อรองรับปริมาณการใชง้าน โดยเฉพาะช่วง เดือนท่ี 
7 มีการปรับเพิ่มความถ่ีใหม่ท่ีมีให้มีโครงข่ายขนาดใหญ่ข้ึนมี Bandwidth ท่ีสูงข้ึน ส่งผลกระทบใน
การวางแผนการใช้งานท าให้กระทบกบัผูใ้ช้งาน หลงัจากผูใ้ห้บริการได้แก้ไขเสร็จส้ินจึงท าให้
สามารถใชง้านไดต่้อเน่ืองไดแ้ละยงัคงมีปริมาณผูใ้ชง้านเขา้มาใชง้านระบบมากข้ึน เหล่าน้ีเถือเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีผูใ้หบ้ริการพึ่งตอ้งระวงัเน่ืองจากปัจจุบนัความตอ้งการของผูบ้ริโภคสูงมากดูจากจ านวน
ผูใ้ช้งานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และจ านวน Smart Phone ท่ีใช้ Resources ของเคร่ืองมากและใช้
ขอ้มูลสูงข้ึนดว้ยพฤติกรรมหรือ Lifestyle ต่างๆเช่น Social Network ท่ีตอ้งการการติดต่อตลอดเวลา
ท่ีเคร่ืองเปิดใชง้าน ดงันั้นการขยายขนาดของ เครือข่าย จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งค านวณพร้อมกบัการร้องรับ 
จราจรขอ้มูล (Traffic) จ านวนมากท่ีเกิดข้ึน เพื่อไม่เกิดการใชง้านท่ีสะดุด แต่ก็เห็นไดว้า่ การขยาย 
เครือข่ายอย่างต่อเน่ืองนั้นไดช่้วยรองรับในจุดน้ีได้มาก ดงัจะได้เห็นถึงการขยายจากการใช้งาน
จริงๆใน เครือข่าย น้ีจากขอ้มูลมีการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ปีกลางปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) จนถึงปีปลายปี
พ.ศ. 25545 (ค.ศ. 2012) ผูใ้ชบ้ริการมีการใชง้านตั้งแต่ระดบั 30,000 Gbyte ต่อวนั จึงถึง 120,000 
Gbyte ต่อวนั เม่ือเทียบกบัการใชง้านบริการ 2G อตัราการเพิ่มสูงกวา่ มากและเป็นแนวโนม้ท่ีส าคญั 
การเพิ่มข้ึนดว้ยประมาณน้ีสัมพนัธ์กบัการสร้าง เครือข่าย เพื่อรองรับการใชง้าน เม่ือวิเคราะห์ส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง จะพบวา่ Cell Site ท่ีเกิดจากการเพิ่มข้ึนช่วยในการดึงผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ  
 
4.3 วเิคราะห์แนวโน้มอตัราการเพิม่ขึน้ของการใช้งานทางด้านข้อมูล 

 

 
 
ภาพที ่4.6  อตัราการเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้านขอ้มูล 3G ในแต่ละวนั  
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จากภาพท่ี 4.6 แสดงใหเ้ห็นถึงการใชง้านส าหรับแต่ละผูบ้ริการ ในแต่ละวนั เป็นขอ้มูล
ส าคญัท่ีจะเห็นวา่ การใชง้านท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือบ่งช้ีลงไปท่ี ผูใ้ชบ้ริการ ใชง้าน ซ่ึง ในเร่ิมตน้ปี พ.ศ.2554  
(ค.ศ. 2011) นั้น มีผูใ้ชง้านจ านวนไม่มากและ เครือข่าย ก็ยงัมีการขยายไม่เยอะมาก และพฤติกรรม
ของผูใ้ช้งาน และผูใ้ห้บริการ เครือข่าย เน้นในส่วนท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการแบบ Postpaid เป็นส่วนมาก
ยงัคงมากการใช้งาน รูปแบบบริการด้านเสียง มากกว่า แต่เม่ือมีผูใ้ช้งานในกลุ่มน้ีมากข้ึน ดูจาก
กราฟ ตน้มีการใชง้านท่ี 2.5G ต่อวนัซ่ึงเถือวา่มีปริมาณสูงและผูใ้ห้บริการยงัมีการจ ากดัรูปแบบการ
ใช้งานส าหรับ  บริการดา้นขอ้มูล ท่ีเรียกว่า Fair Usage Policy (จ ากดัการใช้งานขอ้มูลเม่ือถึง
ปริมาณหน่ึงจะลด Speed ลงมา อยา่งมาก เช่นเม่ือใชบ้ริการในถึง 2GByte จะลด Speed จาก 7 Mbps 
มาเป็นเหลือ 384 Kbps)  อย่างไรก็ตามก็ยงัคงมีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองจนถึงใช้งานโดยร่วมท่ี 
4.5Gbyte ต่อวนั จากนั้นใน ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีการใชง้านเฉล่ียท่ี ถึง 10 
GByte และเพิ่มสูงมากตอนปลายปี ท่ี 12.5Gbyte  ต่อปี เม่ือเปล่ียนเทียบตั้งแต่ตน้ปี จนปลายปีมี
ผูใ้ช้งานเพิ่มข้ึนและจ านวนการใชง้านเพิ่มข้ึน เป็น 5 เท่าของผูใ้ชง้านต่อหน่ึงคนต่อวนั ซ่ึงจะเห็น
สัดส่วนการกา้วกระโดดของการใชง้าน  บริการดา้นขอ้มูล รูปแสดงปริมาณการงาน  ดา้นขอ้มูล 3G 
ร่วมทั้งหมด โครงสร้างแนวโน้มการเติบโตของการสร้าง Cell Station เพิ่มร้องรับการใช้งาน
ปริมาณ  ดา้นขอ้มูล  แนวโนม้ ค่าเฉล่ียในการเชิงของ  ดา้นขอ้มูล ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน 
 

 
 
ภาพที ่4.7 ค่าเฉล่ียการใชง้าน Data Traffic 2G  ใน 1 ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2011-2012) 
 

จากภาพท่ี 4.7 ก าหนดในแต่ละ สัปดาห์ในรอบปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) มีการสร้างใช้
งาน ขอ้มูล ส าหรับ 2G ตอนตน้ปี ใน สัปดาห์ ท่ี 1-19 ประมาณ ท่ี 3,500 GByte ต่อวนั ตลอดปี 
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จนถึง สัปดาห์ ท่ี 43-52 ยงัคงอยูท่ี่ 3,500-3,600 Gbyte ซ่ึงมีอตัราท่ีคงทีมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงนอ้ย
มาก แสดงให้เห็นถึงจ านวนการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการในระบบค่อนขา้งคงทีและไม่มีแนวโนม้ใน
การเติบโต ซ่ึงปัจจยัเร่ืองขอ้จ ากดัของระบบ 2G ท่ีไม่สามารถรองรับการใช้งานทางดา้นขอ้มูล
จ านวนมากได ้ มีบางช่วงท่ีกราฟมีการใชง้านท่ีตกลงซ่ึงอาจจะเกิดจากมี เครือข่ายล่มไดใ้นบา้งช่วง
ซ่ึงจะกระทบการใช้งานและมีผลสะทอ้นกบัผูใ้ช้งานในบางช่วงทนัทีท าให้การใช้งานลดลงหรือ
ผูใ้ชบ้ริการใชง้านไม่ได ้
 

 
 
ภาพที ่4.8  ค่าเฉล่ียการใชง้าน Data Traffic 3G ใน 1 ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2011-2012)
   

ภาพท่ี 4.8 แสดงการขอ้มูลการใชง้านขอ้มูล แยกออกมาเป็นสัปดาห์ ซ่ึงจะเห็นวา่ช่วง
เร่ิมตน้การใชง้าน 3G จะนอ้ยมากซ่ึงจะเรียกวา่เป็นการ Trial ใชง้านและยงัไม่มีผูบ้ริโภคในระบบ
มากนกัและจากนั้นช่วงประมาณ สัปดาห์ ท่ี 7 เร่ิมมีการใชง้าน ในระดบั 37,000 Gbyte ต่อ สัปดาห์
และเพิ่มข้ึนใน สัปดาห์ ท่ี 21 ถึงระดบั 60,000 Gbyte ต่อวนั แต่ใน สัปดาห์ ท่ี 23 มีการใชง้านลดลง 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั เครือข่าย ความสามารถในการรองรับการท างาน มีแนวโน้มการเพิ่มข้ึน
เป็นเส้นตรงจากระดบั 60,000 Gbyte จนถึงระดบั 99,000 Gbyte จนถึง 127,000 Gbyte ช่วงปลายปี 
แต่ละช่วงก็มีการใช้งานลดลงบา้งผลกระทบจาก เครือข่าย เป็นหลกั การเพิ่มจ านวนมากน้ีจาก
ผูใ้ช้บริการเพิ่มข้ึนในระบบมากข้ึน และมีการสร้างโครงข่ายเพิ่มรองรับจ านวนมาก เป็นไปตาม
ความตอ้งการและมีการแข่งขนัในของผูใ้ห้บริการมากข้ึนจนผูใ้ช้บริการสนใจจ านวนมาก และมี
การใชง้านเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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4.4 การค านวณปริมาณการใช้งานข้อมูลช่วง ช่ัวโมงเร่งด่วน 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ขอ้มูลปริมาณใชง้านขอ้มูลในหน่ึงวนัในช่วงเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
       

จากภาพท่ี 4.9 ขอ้มูลในช่วงหน่ึงเดือนในเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) แสดง
ถึงช่วงเวลาต่างๆจาก ชัว่โมงท่ี 0 จนถึง 24 นั้นมีการใชง้านในช่วงเร่ิมเวลา ปริมาณ ท่ี 6:00 น และ
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เป็นกราฟสูงชนั และมากข้ึนในชัว่โมงท่ี 10  และจะเห็นวา่ สูงสุดต่อวนัจะอยูท่ี่ 21:00 
น ซ่ึงโดยขอ้มูลจะเป็นท่ีคิดเป็น 7% (0.07) ขอการใช้งานทั้งหมดต่อวนั หากคิดเป็นประมาณท่ีใช้
งาน จะถือเป็นจุดสูงสุดต่อวนั ใชง้านอยูท่ี่ค่า 7,900 Gbyte ต่อวนั  ประมาณสูงสุดต่อวนัน้ีจะน าไปสู่
กระบวนการสร้างสถานีฐานหรือ โครงข่ายดา้นขอ้มูล เพื่อรองรับช่วงการจราจรขอ้มูล (Traffic) ท่ี
เหมาะสมในแต่ละวนัและรองรับช่วงเวลาท่ีส าคญัน้ีได้ท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้งานไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองได ้เป็นจุดท่ีผูใ้ห้บริการจะตอ้งค านึงเป็นอย่างยิ่ง ช่วงเวลาท่ีมีผูใ้ช้ปริมาณมากๆ เป็นช่วง
ก่อนเท่ียงและหลงัเท่ียงวนัก็เป็นจุดส าคญัเป็นช่วงของผูใ้ช้บริการทั้งประเภทบริษทัต่างๆ หรือ 
ผูใ้ช้บริการ ประเภท Cooperate หรือหากหลงัจากเลิกงานจะเป็นผูใ้ช้บุคคลทัว่ไปเป็นส่วนมาก
แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูใ้ชง้านบุคคลประเภทธรรมดามีส่วนผลกัดนัท าให้เกิดการใชง้านขอขอ้มูล จ านวน
มากข้ึน 
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ภาพที ่4.10  ค่าเฉล่ียการใชง้านขอ้มูล 2G ในช่วงเวลา ชัว่โมงเร่งด่วน 
            

จากกราฟแสดงขอ้มูลไดท่ี้ไดค้  านวณช่วง ชัว่โมงเร่งด่วนน าขอ้มูลช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน
มาแสดงท าให้เห็นวา่ มีปริมาณการใชง้านของ 2G จะอยูท่ี่ประมาณ 200 Gbyte /Hour ซ่ึงถือวา่ไม่
มากนกัแต่ส าหรับ เครือข่าย ประเภท 2G ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชบ้ริการจะมีการขยาย เครือข่าย มากข้ึน
หรือไม่ เพื่อรองกบัการใช้งาน แต่ถือว่า 2G Network  นั้นไม่สามารถรองรับผูใ้ช้บริการไดแ้ล้ว 
ปัจจุบนั ท่ีเคยใชข้อ้มูลจ านวนมากเช่น Mail หรือ ประเภท Blackberry Service ก็เร่ิมลดจ านวนลง
มาแลว้ ส าหรับช่วง สัปดาห์ ท่ีมีการใชต้กต ่ามากในช่วง สัปดาห์ 41-42 นั้นคาดวา่สาเหตุหลกัมาจาก
มี เครือข่าย Failure ท าให้ปริมาณใชง้านตกไปทนัที จ านวนมาก หากดูแนวโนม้การใชง้านถือวา่คง
ที ไม่มีการเปล่ียนแปลงแลว้ส าหรับช่วง กวา่ 1-2 ปีท่ีผา่นมา ในปี พ.ศ. 2554 -พ.ศ. 2555 (ค.ศ.2011-
2012) และคาดวา่ ปีต่อๆไป พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013)  ข้ึนไป ปริมาณการใชง้านจะลดลง เพราะในปี 
พ.ศ. 2556 (ค.ศ.2013) จะมีการใชง้านเครือข่าย 3G อยา่งเตม็ประสิทธิภาพส าหรับในประเทศไทย 

แนวโน้มการใช้งานประเภทเครือข่าย 2G จะเร่ิมลดลงส่วนหน่ึงเกิดมาจากพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค โครงข่ายเร่ิมไม่สามารถรองรับได้ ผูใ้ช้งานเร่ิมคุ้นเคยกับการทดสอบใช้งานใน 
โครงข่าย 3G มาข้ึนท่ีตอบสนอง Application ต่างๆไดม้ากข้ึน และผูใ้ห้บริการเร่ิมท่ีจะมีการ ยา้ย
(Migrate)  ผูใ้ชง้านจาก 2G ไปสู่ เครือข่ายใหม่ ทั้งจากการผลกัดนัของผูใ้ห้บริการเครือข่ายอีก และ
จากแนวทาง Number Portability ท่ีให้สามารถยา้ยค่ายเบอร์เดิมเครือข่ายใหม่ได้ ท าให้หลายผู ้
ใหบ้ริการใหส้ามารถใชง้านประเภท 3G ท่ีความเร็วสูงได ้และใชง้านดา้นเสียงไดม้ากข้ึนเช่นกนั ท า
ให้เกิดกระแสความตอ้งการใช้งาน 3G เขา้ไปสู่ผูบ้ริโภค ทั้งท่ีในชีวิตประจ าวนัอาจจะไม่มีความ
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จ าเป็น แต่แรงผลกัดนัและกระแส ความตอ้งการใช้งานเร่ิมเปล่ียนไปน าไปสู่การเปล่ียนผ่าน จาก
เครือข่าย 2G ไปสู่ 3G และท าใหเ้ปล่ียนระบบการใชง้านไปอยา่งมากมายในท่ีสุด  
 

 
 
ภาพที ่4.11  ค่าเฉล่ียการใชง้านขอ้มูล 3G ในช่วงเวลา ชัว่โมงเร่งด่วน 

 
จากภาพท่ี 4.11 การใชง้านขอ้มูล 3G ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) อยูท่ี่ประมาณ 

2000 Gbyte /Week ส าหรับชัว่โมง ชัว่โมงเร่งด่วนเป็นค่าท่ียงัสูงมากกวา่ 2G ท่ีอยูท่ี่ประมาณ 200 
Gbyte/สัปดาห์ และสูงข้ึนเป็นเท่าตวัในแต่ละ สัปดาห์ และในแต่ละไตรมาศก็มีการเพิ่มข้ึนอยา่งกา้ว
กระโดดและสูงสุดในปลายปีท่ี 8,000 Gbyte / สัปดาห์ การใชป้ริมาณจ านวนท่ีสูงน้ีคิดเป็นช่วงเวลา
แค่ 1 ชัว่โมงในช่วง High Traffic คือ 7% ของทั้งวนั จากรูปท่ี 4.11 ใน สัปดาห์ ประมาณ 45-46 จะมี
อยูช่่วงท่ีปริมาณลดลงมากซ่ึงคาดวา่ มาจาก เครือข่ายล่ม โดยผลกระทบมาจากผูใ้ห้บริการตอ้งการ
ขยายจ านวนมากข้ึนแต่มีการวางแผนท่ีอาจจะไม่เพียงพอ และท าให้มีผลกระทบต่อ เครือข่าย โดย
ภาพรูปท่ี 4.11 ท าให้ ปริมาณลดลงหรือไม่มีผูใ้ช้งานในช่วงวนัเวลาดงักล่าวเกิดข้ึนได้ ซ่ึงทั้งน้ี
อาจจะเป็นผลโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เกิดข้ึนได ้ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2555  (ค.ศ. 2011-ค.ศ. 
2012) ปลายปีมีการเปล่ียนถ่ายรูปแบบการใชง้านจาก 2G ไปเป็น 3G และบางส่วนมีการทดสอบ
การใชง้านโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และไม่มีการจ ากดั ความเร็วในการใชง้านซ่ึงมาตรฐานของ 3G จะ
อยูท่ี่ 2 Mb/s ข้ึนไป ซ่ึงเป็นอตัราท่ีท าให้การใชง้าน ขอ้มูล สูงข้ึนมาก และท่ีส าคญัเกิดการขยายตวั
อยู ่Smart phone รวมไปถึง Application ท่ีรองรับการใชง้านปริมาณขอ้มูล  จ านวนมากๆน้ีได ้และมี
การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดมีผูพ้ฒันา Applicationจ านวนมาก   ดงันั้นส่ิงส าคญัผูใ้ห้บริการจะตอ้ง
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มีการสร้างโครงข่ายและออกแบบ โครงข่ายขยายใหเ้หมาะสมหรือรองรับได ้ผลลพัธ์ท าให้ผูใ้ชง้าน
พึงพอใจในการใชบ้ริการ อยา่งไรก็ตามจ านวนผูใ้ชบ้ริการท่ีเพิ่มก็เป็นจุดท่ีตอ้งเกิดการใชป้ริมาณสูง
ในเครือข่าย  ร่วมไปทั้ง การขยาย ปริมาณความจุท่ีรองรับได(้Capacity)ให้เหมาะสมดว้ยในแต่ละ
จุดของความหนาแน่นของประมาณของขอ้มูล ท่ีมากกวา่การใชง้าน ดา้นเสียงเป็นหลกั ซ่ึงผูใ้ชง้าน
ยงัคงตอ้งการ และยงัใชง้านดา้นขอ้มูล ซ่ึงเป็นบริการหลกัท่ีตอ้งใชง้าน  

 

 
 
ภาพที ่4.12  การใชง้านของ ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีใชง้านบน Cell Site ของ 2G ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วนช่วงปี 
พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) คิดเป็น สัปดาห์ 1-53 ของขอ้มูล  2G Network  

 
จากภาพท่ี 4.12 น้ีค  านวณค่าการใช้งานของจราจรข้อมูล (Traffic) โดยจ านวน 

ผูใ้ชบ้ริการ ท่ีใชง้านต่อ Cell Site ท่ีเกิดข้ึนต่อผูใ้ชง้าน โดยในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2012) ส าหรับ 
เครือข่าย นั้นไม่มีการขยายเพื่อรองรับแต่ก็มีการใช้งานอย่างต่อเน่ืองแต่เป็นปริมาณท่ีไม่มาก 
ปริมาณเฉล่ียอยูท่ี่ 8.5 Gbyte ต่อวนัต่อผูใ้ชบ้ริการต่อ Cell Site ซ่ึงรองรับไดเ้ท่าท่ีปริมาณเครือข่าย
รองรับได ้ซ่ึงดว้ยความตอ้งการใช้งานท่ีลดลงจากการเร่ิมใช้งานดว้ย  ดา้นขอ้มูล 3G มากข้ึนผู ้
ให้บริการเนน้ไปลงทุนหรือสร้าง เครือข่าย ท่ี 3G มากกวา่ จึงท าให้การผลกัดนัดว้ย 2G ลดลงและ
ผูใ้ชบ้ริการจะนิยมใชง้านทางดา้น รูปแบบบริการดา้นเสียง มากกว่า เน่ืองจาก mobile Phone ท่ี
รองรับดว้ย 3G ยงัไม่มาก ในช่วง สัปดาห์ ท่ี 43 มีการใชง้าน  ดา้นขอ้มูล ลดลงมากอยูท่ี่ 4.3 Gbyte 
ซ่ึงเป็นผลมากจาก เครือข่ายล่ม ท าใหใ้ชง้านไดไ้ม่เติมประสิทธิภาพ จากลกัษณะขอ้มูลท่ีคงทีน้ี คาด
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วา่ น าไปสู่การเปล่ียนทิศทางการสร้างโครงข่าย 2G จะเป็นลกัษณะการรักษาโครงข่ายให้ใชง้านได ้
แต่ไม่มีการเพิ่มขนาดของโครงข่ายอีกแลว้ และผูใ้หบ้ริการหลายรายในประเทศไทยเร่ิมเขา้ใกลช่้วง
หมดอาย ุสัมปทานจากภาครัฐแลว้ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และ พ.ศ. 2557 
(ค.ศ. 2014) 
 

 
 
ภาพที ่4.13  การใชง้านของ ผูใ้ชบ้ริการขอ้มูล ท่ีใชง้านบน Cell Site ของ 3G ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน 
ช่วงปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2012) คิดเป็น สัปดาห์ 1-53 ของ 3G Network 
  

จากภาพท่ี 4.13 ปริมาณการใช้งานในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน ในแต่ละวนัโดยก าหนด
ในช่วงของ ชัว่โมงเร่งด่วน ในรอบวนั และจ านวนสถานีฐาน 3G (Node B)ท่ีมีการใช้งานใน
โครงข่ายจริง จะเห็นได้ว่าปริมาณในช่วง เดือนแรกของปี ขอ้มูลยงัไม่มีการใช้งานมากนักและ 
จ านวนสถานีฐาน 3G (Node B) ท่ีสร้างในระบบของนอ้ยมาก แต่หลงัจากการสร้าง จ านวนสถานี
ฐาน 3G (Node B) มากข้ึนมีผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน กระแสความตอ้งการใชง้านในช่วงต่างๆ มากข้ึน
เร่ิมตน้จากการใชง้านท่ี 150 Gbyte จนถึง 250 Gbyte ในแต่ละวนั กราฟมีลกัษณะสูงข้ึนต่อเน่ือง จะ
มีช่วง สัปดาห์ ท่ี 45 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการให้บริการดา้นขอ้มูล โดยการเพิ่มความจุช่องสัญญาณ
(Capacity) มากข้ึนแต่ผลกระทบท าให้ผูใ้ช้บริการใชง้านไมได ้ท าให้ปริมาณการใชง้านลดลงมาท่ี 
100 Gbyte ต่อวนั ในช่วง ชัว่โมงเร่งด่วน  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ จากปริมาณการสร้างโครงข่ายเพื่อจะรองรับ ผูใ้ชบ้ริการท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนจะมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ โครงข่ายมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มศกัยภาพการรองรับการใชง้าน 
และดึงดูดความสนใจของผูต้้องการใช้บริการมากข้ึน การท่ีโครงข่ายจะรองรับในช่วง ชั่วโมง
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เร่งด่วน ไดต้อ้งเกิดจากการวางแผน และก าหนดความเหมาะสมในพื้นท่ีมีผูใ้ชบ้ริการหนาแน่นดว้ย 
และการเพิ่มความจุช่องสัญญาณ (Capacity) โดย การเพิ่มความถ่ีหรือ Bandwidth ให้มากกวา่ข้ึนก็
ถือวา่ท าให้ความสามารถในการรองรับผูใ้ชง้านมีส่วนส าคญั  หากการเพิ่ม Bandwidth ไม่เพียงพอ 
อาจจะสามารถเพิ่มความถ่ีใหม่ส าหรับรองรับได้ด้วย แต่วิธีการในการสร้างอาจจะต้องมีความ
รอบคอบเพราะการเปิด เครือข่าย ความถ่ีใหม่ต่างๆ มีผลกบั Cell Station หรือ จ านวนสถานีฐาน 3G 
(Node B) รอบขา้งไดเ้สมอ เม่ือความตอ้งการสูงและการท่ีตอ้งปรับปรุงแบบเร่งด่วนจะท าให ้
เครือข่ายล่ม ได ้
 

 
 
ภาพที ่4.14  ขอ้มูลการสร้างเครือข่ายในส่วนของ Cell Station ใน 2G/3G Network  
   

จากภาพท่ี 4.14 ขอ้มูลของ Cell Station ของ 2G จะอยูใ่นสภาวะคงที ประมาณท่ี 8,000 
สถานีฐาน การรองรับการใชง้านจะอยูใ่นช่วงของบ ารุงรักษาให้รองรับในดา้นของ รูปแบบบริการ
ดา้นเสียง มากกว่า และเร่ิมเปล่ียนผ่านไปสู่ 3G ซ่ึงผูใ้ห้บริการหลายรายท่ีมีทั้ง 2 โครงข่าย  ใช้
วิธีการหากเป็นการใชง้าน ดา้นเสียงให้ Roaming ท่ี 2G หากใชข้อ้มูล ใชง้านท่ี 3G ซ่ึงจะช่วยท าให้
ระหวา่งท่ีมีการสร้างโครงข่ายข้ึนก็ยงัคงสามารถใชด้า้นเสียงไดดี้ ส าหรับ สถานีฐาน ของ 3G นั้น 
ในช่วงปลายปี จะเห็นวา่ เร่ิมมีมากกวา่  2G แลว้ ผูใ้หบ้ริการเร่งสร้างโครงข่ายอยา่งมากมายเพื่อรอง
กบัใหเ้พียงพอ จะเห็นวา่ จ  านวน สถานีฐาน มีจ านวนท่ี 8,000 จนถึง 9,500 สถานีฐาน ภายในหน่ึงปี 
น้ีคืออยูจ่าก Network Operator ท่ีใชง้านอยูจ่ริงจะเห็นวา่ อาจจะดว้ยปัจจยัการสร้าง สถานีฐานท่ีใช ้
เครือข่าย สถานทีเดียวกบั 2G ท าให้สามารถสร้างสถานีฐานไดอ้ย่างรวดเร็ว และเป็นแรงผลกัดนั
ส าหรับการท าระบบเครือข่ายใหร้องรับ ไม่ใช่แค่ รูปแบบเสียง แต่จะเป็นทางดา้นขอ้มูลดว้ย 
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ภาพที ่4.15 การเปรียบเทียบ จ านวน Cell Site 2G/3G Network 

 
จากภาพท่ี 4.15 จ านวน Cell Site ของ 2G อยูค่งทีท่ี 25,000 Cell Site  ไม่เพิ่มข้ึนจาก

ดว้ยปัจจยัการหยุดขยายโครงข่ายท่ีจะหมดสัมปทานในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้  ส่วนปริมาณ Cell Site 
ของ 3G เร่ิมตน้ประมาณ 15,000 Cell Site และสูงสุดปริมาณ 40,000 Cell Site ในช่วงกลางปี มีการ
ขยายในส่วน 3G อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงใน สัปดาห์ ท่ี 17 จ  านวนมีมากกวา่ 2G ซ่ึงเห็นวา่ มีการมุ่งพฒันา
ไปท่ี 3G อย่างเดียวเพื่อรองรับผูใ้ช้งาน และก าหนดวิธีการใช้งานทางรูปแบบขอ้มูล  ด้วย 
Application ต่างๆ และ Smart Phone เป็นแรงผลกัดนั จะเห็นวา่ น้ีคือ โครงข่ายจริงท่ีมีการท างาน
จากผูใ้ห้บริการ 3G ซ่ึงถือว่า เป็นการมองสภาพการสร้าง เครือข่าย และผลท่ีไดรั้บจากขอ้มูลจริง 
เพื่อน าไปสูงวิธีการส าหรับรองรับผูใ้ช้งาน ถือเป็นการเรียนรู้ในเชิงภาคปฏิบติัจริงขอ้มูลท่ีไดจ้ริง
จาก เครือข่าย  

 
 

DPU



 
 

 
 

����� 5 

��	
��ก�������������������� 
� 

5.1   ก������������ �����ก����ก!"���� 
�������ก
����������������
�ก
�����
����������������� �
����ก��ก
� ��
�

�!�"��#
� �$� 
�
�%����������
��&��ก�'����('� ��#
�ก��& ก
� #�)#
������� �&������������#�� 
���������#�'#�� *�� '��$��$+�%�� ก
����������)#
��!�"��#
����,��-�"�%"����!��.���.�&�ก�
�
ก���''��#
��
ก����&)������
������
ก���� ก
��.���.����'��*
ก 20,000 GByte ���!�"��#
���7� 
140,000 GBbyte ���#���;�'&��ก����7�ก
��.���.����'�� �ก"�� 7 ��#
=����������#ก��)��
�'�
�
ก
�.�
' (Commercial) '����&�*�����!�"����$��ก�'ก
���
�.�� �'� #���$H#���ก
�*�
*�������
���!�"��#
����,��-�!�"����&� *�����������&��&ก
�%#
���� (Upload/Download) .#��'"�� �
กก�#

������� &�� �"�����&����&��*
ก)���$����ก
��&� )��,�กP
('������7�.����#
���ก
��Q
�
,�กP
 
��#��'&��ก�� .����#
��"���&�)��,�กP
�Q
�
���ก��ก
�,�กP
 ���#��ก��&����
�&� 5.1 
 

 
 

#�$��� 5.1  ก
��.���.���&����&��ก
�����
������� ���� &�� ���!�"��#
����,��-�!�"����&� 3G 
 Q
��*�� �; .,. 2550-.,.2552 (!.,. 2008-!.,. 2010) 
 

�����:  Ericsson, 2009 Traffic and Market Report Ericsion Jun  (2012) 
http://www.ericsson.com/ericsson-mobility-report 

DPU



78 

 
 

#�$��� 5.2  ������ก
������������ Data Traffic �'�ก
�����
�ก
��.���.����*
ก %�.��&� �� �; .,. 
2554- .,. 2555 (!.,. 2011- !.,.2012) 
 

*
ก�
�&� 5.2 � '�ก
�!
'ก
��-�#
 ���; .,. 2556 (!.,.  2013) *��&)������
��� #��
��� ก
�����
�'�
������� (Data Traffic) ������
��&� ��%�� 220,000 GByte *
ก��
��; .,. 2555 
(!.,. 2012) �&�����
����#������
� 120,00 b 140,000 Gbyte  =����������*��& ��7�*Q
����ก"�� 10 
��#
���#�����
$�����; ����
��&��ก���!&��ก�����.#�������
!   

*
ก.
�
�ก
� ��
� Cell Site ��� 3G *��$+��#
�ก"���������
��$�����;����  
�
�%
�.���.('���7� 3 ��#
�����"�����&����&��ก
� ��
����.#���#�����
  =���*��$+�������������.�

ก
������������ก
�����
���7� �' #���&� ��������7���#
��
ก���ก�
�ก���'' �Q
�$��ก�')������� 
!�
�*d$�"�����
��&�������('��ก�'���� ก
������������)������
� =����&)�ก�����'�.�����#�� 
���������#�'#�� '��� �'����.#�� %
��&�&��&)�����*Q
����
ก ��#��& ก�*ก��� Q
!�H�&�)��!�(����ก��
*Q
����
กe (Event) ���
�.#
�e *��&)�ก���� ���
ก����& �'�$
ก('��&ก
�,�กP
 $�"�
.��* �����$.dก
��-.#
�eก#���&�*�ก�*ก����&��ก�' %
��&�*�'�
�.#
�e �&)������
�$�
��#� (�#�!#
ก
� ��
� %
�&g
�('��&�����#
���� ก
��&�����!�
�*d���!�
�%&�����$�"�ก
���
�!�
�������
 �HH
� ก+*��& #���Q
�$��ก�'�����!�"��#
��"�%"��&�������ก
��Q
�
�*
ก)��������ก
�('���7���#
�'& 

 

 

DPU



5.2   ก�����'���()��!�ก�������� �������*�+
!"����
���d'����������&�('�*
กก
��ก+�������.��'�����; 

ก
�����
����#���&���7� ���������#�'#��
!Q
�����ก�
*
ก �ก
��&� 
�
ก 
 

 

#�$��� 5.3  !#
�h�&�����  Cell Site 3G 
  

*
ก�
�&�  5.3 
�����������ก
�����
��
ก�

ก
���������!#
�h�&�����#�&� 20 Gbyte/Cell/Day
������  �&������������#������
� 
 #�)#
���������7�$��ก��7�ก
��ก�(��iH$

 #�)#
�������  (Traffic) $
�(�����$����
��#
�.#���"��� '������ก
����&��������&�*��Q
(� �#��,�
��&���7�)�ก����.#�)������
��'�.�� 
�!�"��#
���"���*
��
���� ���#�
���&� 
�
�%������('���"���*
ก�&ก
�����
���7��������&�!#����
�!�
�& (�#�ก�'ก
����&������
������('� �.#�
**�.���������'�
��
ก���� ��"������
�
�i**���"��e'���$�"�(�#��#� ก
������d�ก��-�&�)���$����ก
���7�)��)��.��� ก
�.��* ��"���&�
�$����ก
�ก��*
��$�����%�� ��#������
! ก


ก�����'���()��!�ก�������� �������*�+
!"���� 

�d'����������&�('�*
กก
��ก+�������.��'�����; .,. 2555 ����&ก
��Q
������*
ก
���������#�'#�� �
����'��Q
$��กก
���j&!Q
��������&�

!Q
�����ก�
*
ก �ก
��&� (3.5) �Q
(� �#�������������ก
�����
�'�
�������

Cell Site 3G �.#����
��������&�����
����; .,. 2555 (

5.3 � '��$��$+��������&�%�ก�Q
(�����
����#��.#
�e=������#����ก
�����������ก
�����
��
ก�
��'��$+�%��!#
�h�&�������.���&� 10 Gbyte/Cell/Day 

20 Gbyte/Cell/Day =���*��$+��#
 )��������ก
�������&)�.#�����
� 
�&������������#������
�  ��'
$- �&� 23 �&!#
�'�������"���*
ก�&�iH$
�
�'�
�

��7�ก
��ก�(��iH$
 )������
�(�# 
�
�%������ก
�('� ��7�
$
�(�����$���� �.#ก
��������������ก+(�#('��&ก
��'�

��#
�.#���"��� '������ก
����&��������&�*��Q
(� �#��,�
��&���7�)�ก����.#�)������
��'�.�� 
�!�"��#
���"���*
��
���� ���#�
���&� 
�
�%������('���"���*
ก�&ก
�����
���7��������&�!#����
�!�
�& (�#�ก�'ก
����&��������&���7��������
ก � '��$��$+�%��ก
� ��
��!�"��#
�('���#
�.#���"���
������('� �.#�
**�.���������'�
��
ก���� ��"������
�ก
�('��#
�&ก
�����������#
��&� !������
�i**���"��e'���$�"�(�#��#� ก
������d�ก��-�&�)���$����ก
���7�)��)��.��� ก
�.��* ��"���&�
�$����ก
�ก��*
��$�����%�� ��#������
! ก
�.��* ���$��
�ก�*ก��� (Event

79 

����&ก
��Q
������*
ก
�
����'��Q
$��กก
���j&!Q
��������&� 3 ��"���Q
!#
�


�Q
(� �#�������������ก
�����
�'�
��������&����&���(���#
�

 

. 2555 (!.,. 2012) 

� '��$��$+��������&�%�ก�Q
(�����
����#��.#
�e=������#����ก�&ก
�
10 Gbyte/Cell/Day ���$���*
ก�����&

=���*��$+��#
 )��������ก
�������&)�.#�����
� ก
� #�)#
�
�&!#
�'�������"���*
ก�&�iH$
�
�'�
���!��!ก
�

)������
�(�# 
�
�%������ก
�('� ��7��$.d�$��Q
�$� ก
�
�������������ก+(�#('��&ก
��'�����!����� ������

��#
�.#���"��� '������ก
����&��������&�*��Q
(� �#��,�
��&���7�)�ก����.#�)������
��'�.�� .#�
�!�"��#
���"���*
��
���� ���#�
���&� 
�
�%������('���"���*
ก�&ก
�����
���7��������&�!#����
�!�

ก
� ��
��!�"��#
�('���#
�.#���"���
�&ก
�����������#
��&� !������

�i**���"��e'���$�"�(�#��#� ก
������d�ก��-�&�)���$����ก
���7�)��)��.��� ก
�.��* ��"���&�
Event) �&�)������
�$�
��#� 

DPU



80 

$�"�"���&��&� ��7��$�#��#����&��.#
�e ��7�.�� ��7�ก
� #�� ����$��ก�'ก
�����
�=�����7�ก
�
.��* ��!�
������
�'�
��!�"��#
���7� Q
!�H 

 
5.3   ��	
�����+����กก������� 

 ����&�)����*��('�������*
ก��*�������&��'�('��*
กก
�,�กP
 ��#���ก��7��Q
'��'���&� 
1) ก
�����
��&������
ก����������,��-�!�"����&� 3G �&)�)��ก'���Q
�$��ก�'ก
����&������� 

ก
��.���.���)������
� .
��&�('��ก+���������#
 �& �' #���&��������� ����
� ��'�� 5-10 ��#
 ���
)������
����� 2G ก
����&��������&��Q
�$��ก�'!�
�.���ก
��&�����*�����
����� 3G ���
)�������! ����&�d�ก��-�&���&�ก�#
 Smart Phone �&�'��'�'!�
��#
 ��* =�����7� ����&��&��7��i**������
ก�� $
ก)���$����ก
� ( Network Operator) ������ก
� ��
�������&)������
����
�
*Q
����
ก ���
�ก�'ก
�)��ก'���$��
������ก
� 3G ����������#
���'��+� �'����#���; .,. 2554 �&ก
��$����ก
��&�
��&�ก�#
  Number Portability $�"����ก
�!� ��j����$�
� )������
� 
�
�%���&���*
ก Operator 
$����(��&ก Operator $����('��'����$�
�(�#���&��� �Q
�$��&ก
���
���
� Operator ก���
ก���� *��
�ก�'ก
����&���*
ก ���� 2G �
 �# 3G $�"� ���&��� Opertor �&����(�#�& 3G  �
 �# Opertor �&���7� 3G 
�
ก���� ���� �' #��ก
����������&�*
ก)������
���กP���&��
ก���ก�
�ก���'''��� 

2) ก
� ��
� %
�&g
� ���)���$����ก
� ���� 3G ��&��ก������ 2G �& �' #���&� ���
กก�#
  
����
�ก
��-�#
 *
ก�����!�"��#
������� 2G ����
�ก
� ��
� %
�&g
��������
�ก"�� 10 
�; ���#�&�����
� 8,000 b 9,000  %
�&g
� ���������, �.#  Q
$��������� 3G )���$����ก
��&ก
�=���
)��ก'���
����;�'&���ก"�� ����
� 1,000  %
�&g
�.#��'"�� ��
��; .,. 2555 ���#�&� 12,000 b 
13,000  %
�&g
�%"���7�ก
����������&� �� d' Q
$��������,(���&��&ก
� ��
� %
�&g
���+���#��&� 
��"���*
ก)����ก
��&�*�.���)��ก'���$� 
�
�%�����������!�"��#
��$�#�$���7��&�������'��� 
���!��*��'������� 2G �'���$�('� �"��)������
�����&�*����&��������'���
 �#�����$�#�&���7�
!�
���+�'�
��������
ก���� 

3) !�
�*d���"���&��$����ก
� %
�&g
� 3G �&)�ก����ก��)������
���"���&��'&��ก������� 
���
�'&��ก���
ก���� *
ก�����!�"��#
�����'������*�.��� �&ก
�!
'ก
��-�'�����(�*�.����&��.�

�)"��)�ก������#� ������)������
������
�'&��ก��(��ก#������.�
 4 .#� 1 (�� 4 !�!
'�#
*��&
)������
� 1 !�) �.#�i**d���*�.����������$�('�����$�' )������
� =�����������#
 Usage �&�����
����
)��������ก
��� Cell �'&������
� 20Gbyte/Day/Cell �����ก�'*
กก
���"���.#���� Always On 
(��"���.#� Network .��'���
) ���� Application �$�#������,��-�"�%"� *��&���� Alert �&�
.���ก
�.�'.#�����& ��#� Weather Alert �
��
��
ก
, ก
�����
� Mail Alert ก
�����
������� 

DPU



81 

Chat Message (Instant Message) �&��&ก
�����
�)#
� Smart Phone �Q
�$��ก�'ก
� ���
 $�"����#��
�!�"��#
�.��'���
 �������
ก�����!�"��#
�.��'���
=����.ก.#
�*
ก���� 2G �'���
ก 

4) )��������ก
������� Postpaid ������ 3G  �
ก����ก�#
������ 2G =����&)��������ก
�  
Prepaid �
กก�#
   =���'�*
ก����
� )��������ก
��'�������� 2G �������� Prepaid *��&����
� 
�ก"�� 7 ��#
��� Postpoid ����&��.�
ก
��.���.��� Prepaid �&� ��ก�#
  Postpaid ��'�� 7-10 ��#
.#�
�'"�� ���)��������ก
� Postpaid �����!��&�&��.�
ก
������&����� �����&���"���*
ก �������'��ก
����
�
�'�
�� &��*��&�
กก�#
 )��������ก
��&!�
�.���ก
�'�
�� &���'�
กก�#
ก
���������� �����&���
�
ก
�!�'!#
���ก
�'�
�������*�!#����
�����"���*
ก�&ก
�!�'.
�*Q
�������
��&�����
� =���
!��!d�!#
���*#
�(�#('� *����#
ก���#
 ��7�ก
��'ก
�����
�'�
�������(�'�����#�ก��    �.#��"�� ����
3G ���
�
ก����
��������&�
ก)��������ก
��ก�'�
���&�.���ก
� ก
�����
�*Q
����
ก���!��!d�
!#
���*#
�('�'��� .�� ���.#�s.�ก���ก
�����
�('��
ก �Q
�$��ก�'�����&���&�ก�#
 Postpaid 
��������
� Data Unlimited  �Q
�$��ก�'���!�
�!�'�$�#�#
 ก
�����
� 3G *�.�������
�������
���(�#*Q
ก�' (Unlimited ����
����(�#*Q
ก�'ก
�������ก
�������.
�*Q
���!#
���*#
��&�กQ
$�'(��)  
*��*� �����- �Q
�$� �' #��)������
��&���7������������
������� (Data Subscriber) �&����
�
�
ก����$
ก��&�����; .,. 2554 - .,. 2555 *
ก�'�� ��.�
ก
��ก�' $
กก���&� 7 -10 ��#
*��
���#�&� 
2-3 ��#
 ��#
���� *�������7�ก
����&�������!���� Q
!�H����ก
����,��-�!�"����&��&ก!����$���� �.#
�����&�)���$����ก
�ก+�&ก
�����ก��d�j��#��'&��ก�� !"� �$����*Q
���(�#*Q
ก�'ก+*��� �.#!�'*Q
�������
�
�&�*Q
�������������
�$����=���.ก��(��.����.#��"�ก����
� *��Q
�'!�
���+����
 *Q
����
ก�&�
��&�ก�#
 Fair Usage Policy  

 
  

DPU



 
 

 
 

����� 6 

��	
���ก���������� 

��ก����ก	�
������ 
6.1   ��	
��ก���ก���������� 

��กก����ก	� 
����������������ก�� �����ก������������� ���������
� ��!"���#�$��%�� 3G ()*+%����)ก���"*���,���%���)���+-�#�. ก��������������()*���)*����ก���� 
2G 0�$� GPRS/EDGE ������������ 3G ���%���7()*�%���ก ก������#�$*���0��)ก������������
��ก��,� 8�%�%��9�ก��:()*������ ������(��"��ก�����#�$*����ก �0�#�����;�()*+����ก��,�  
�����<���ก���%��=����9�ก��: +����>+���+�9��0��ก ก����������%���%���$*�� �%��
�� �� � 
#����%�+��������� "?�ก��������
���0�%������������ ���8�>�� Application ������
�#�$*���(���"(:�$�>$� ก;+%��+���0��ก ก����������ก���  ก��+�����#�$��%����������)ก�����
��
�0�+����>������ก��(-����8 � 
���I����+-�#�.#$�������ก������#�$*���0�+����>()*�����
���
��()*�0���+� ก����� ()*�0���+� ก��()*+����>����8�+���+�9�ก���������%�� ��*����
��%� %�� 8 � �"$*��0��ก #����%���$*�� �I����0��ก=���%()*��$*��ก��+����+>��)J��  ก����ก
��
��
���
���0�#���#�9�(-��0��ก ก�����)*��
��� ���"$,�()ก�������� �)ก������+����ก
J�����������%�+�� 8�%�%�0�ก�)"$,�()*� �ก � ��ก� ก;�)
�����"���������� 8�%�%� ������+�,�
��%�ก�� Optimization ก���"*�#���>)* ก������+�..�����+��+%�  ก���"*� Cell Site ��� ��;ก
�%��= �0�%��),��P�+%�()*����(-� �"���"?�ก������������0�����%����*����)*��8���%�ก����� Social 
Network ()*� �%�ก����� ���� "$,�()*+-�#�. ก��+$*�+�� ��ก(9ก0�(9ก
0%�()*8� ก�� Community ()*
(-��0� �ก #���#��#�*���������� ()*8�%�����#� 0���8 �  �0�%��),ก��+�����#�$��%��()* ���
��#:���ก�� ()*��ก�0�$���ก(?	W)��0���( ���0�$� #%�(��+>���%��� )�������8�%�")��"�

���+-�0������I��9��� 
 
6.2  ������������������ ����!" 

1) ก���ก;���������$*����ก������ก�����)���()��
#%0��*�����0���ก��� �#� 0����%� ��
+����>��������P����
(�(�,�0� 8 ���,�����������ก;�������()*
�ก�%��ก��"�+�#��()*��(-��0�

DPU



83 

#� 0���#���>�ก�����ก���#)��ก��+*�()*�ก ��,����8 � ������()*��������P�ก�� �����ก��+����+>��)
J��()*�)�-������ก
�ก�%��ก���� ��� 
�%���������������8�%��ก��กก;����P�ก�������������
(�� ���������()*8�%��ก (-��0�������#%�+� +%���������������%�+>��)J����ก�ก�8�(-��0��0;�#%�
���������)*��
����(%�()*#�� 

2) ก�������(�� ���������������� 3G ��,� ����0���ก��(�� ���������������(�8(� ���)
(�,�+%��()* �0���ก�� 2G  ���[�*�J����������� 2G ����กก�%� 
��������#�$��%��()*��P� Core 
Network �%��ก�� ก����ก	����������
�ก�0�8 ��%� 2G 0�$� 3G ����P��������:�%����������ก
��,�0�ก+����>
�ก8 � 

3) ก�������(�� ����������I����+-�#�.����กก������#�$*��(�� ���ก�����  ���0�ก�-�
������()*�)ก������#�$*��(�� ������ ()*���ก ���0�����������ก ��,� ���0;���()*�����������������
 ��� +����>�-�����P�
��
��ก��+�����#�$��%�� #%�������()*�ก;�8 ���� �7 ���8�%�)������()*�-���
��#���0:�"*����8 � [�*����ก��#�������)ก�� ��8 � 

4) ก����ก	��),8 ������������()*8 ��ก;����������������%����*����ก����������� 3G ��
����(�8(�[�*�>$���P������%���0�%()*�)ก����ก	� 
��� �����P��9 +>�()* ����P��������:+-�#�.
()*�0;���������ก�#�$��%�����[�*�+����>�-������P����ก��ก��"��������)���()��ก��������()*��
�)��,������#�8 � [�*�>��
������P�ก��������������
#%���+%��0�$�����#�$��%��ก;>$��%���P��9 
������()*�-�8�"�]���"*����8 � 

 
 

DPU



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�������ก�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DPU



85 

�������ก�� 

 

����� 

 
������� 

 
ก������	
 ������. (2547). ก�����������	��

�� 3G Wireless Communications. ก�������: ������ 

��� ! ��ก��"#�
. 
��	
$�ก��% ����#���&
'�()*+
. (2542).���� !�"#$!%&�'���(!)�. ก�������: �,�ก#*. 
'� �-�
 ',,.��/ก�-. (2548). �#*+)�%&!� ( '
) !�"#$!%*��,���-.
�� 3G. ก�������: �0��"�+)�1/�2�. 
'� �-�
 ',,.��/ก�-. (2545). &/01 'ก*��,�� GSM �-. UMTS.ก�������: �0��"�+)�1/�2�. 

 
 
 

��ก��������ก����ก�� 

 

7�89�8�*$�	�*�.�
*��,��ก#� 3G :;*. ก#�ก��:;	��<ก��:(&1��($=>+��*()?. (2556). �4(15��#42�
 ,���02 5 �#	.+� 2556, -.ก http://newsite.adslthailand.com/news/new-3g-network-
 2100-mhz-may-2013 
��
@�($<&"> : 3G /B 56 �1	:E	9�<@;���!!!(2556).  �4(15��#42� 15 �#	.+� 2556, -.ก 
 http://www.efinancethai.com/SpReport/report/index.aspx?name=r_220113r 
��
E���J-	:;	��<ก��&����K.�
 !�"#$!%*��,��:(/��&!"�!
 (2555).  �4(15��#42� 13 #ก�.1# 2555, -.ก 
 http://breathexz.wordpress.com/tag/3g 
$)�+
�.�����$+��&$.���
W.1��X �Y.��ก�.��Z����[�/.��. 3G /��&!"�!
. �4(15��#42� 14 
 &��,.1# 2555, -.ก http://www.nic.go.th/gsic/uploadfile/3G-Thailand.pdf  
 

 

 

 

 

DPU



86 


������ก�� 

 
BOOK 

 
KeiJi T. (2002). WCDMA Mobile Communications Systems, John Wiley & SONS, LTD 

 
 

ELECTRONIC SOURCES 

 
 

Ericsion 2012. (2012). Traffic and Market Report on the pulse of network society. Retrieved 
 January 24, 2013, from http://www.ericsson.com/res/docs/2012/traffic_and_market-
 _report_june_2012.pdf 
TERA Consultant. (2012). Calculation of the costs of efficient provision for some electronic 
 communications services provided at the wholesale level in Romania MOBILE 
 MODEL DOCUMENTATION,TERA Consultant October 2012, Retrived January 
 6, 2013, from  http://www.ancom.org.ro/uploads/forms_files/A4__documentatie_- 
 model_LRIC_mobil_v_public1352884818.pdf 
UMTS Forum Report 44. (2011). Mobile Traffic Forecasts 2010-2020 Report.UMTS Forum. 
 August 31st, 2011.Retrieved January 24, 2013, from http://www.umts- forum.org- 

/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,485/Itemid,213/ 
WCDMA Network planning , Retrieved January 24, 2013, from  http://www.comlab.hut.fi/opetus- 

/238/lecture8_Planning.pdf 
Ye Ouyand and M.Hosein Fallah. (2013). Analysis of traffic and Throughput for UMTS Packet 
 CoreNetworks. Retrived January 24, 2013, from http://personal.stevens.edu/~youy 
                      ang/An%20Analysis%20of%20Traffic%20and%20Throughput%20for%20UMTS 
                      %20-Packet%20Core%20Networks.pdf 
Yiming Sun. (2004). Radio Network Planning for 2G and 3G. Retrived January 24, 2013, from 

https://koala.cs.pub.ro/redmine/attachments/.../Network_Planning.pdf  

 

DPU



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



88 

   

Object/Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

NodeB of 3G 2,132 3,149 3,237 3,320 3,451 3,584 3,660 3,762 3,838 3,843 4,959 4,847 5,002 5,020 5,030 5,050 5,102 5,103

Cell Site of 3G 14,900 15,427 15,179 15,427 15,832 16,238 16,465 16,785 17,022 17,042 18,230 20,930 21,647 21,714 21,734 22,102 23,023 23,599
Average DataTraffic 3G(/Week)(Gbyte) 0 0 0 0 0 37,474.45 41,448.84 40,578.12 40,874.97 46,448.14 48,094.71 53,230.79 53,623.50 54,197.77 56,019.29 61,182.67 60,817.79 60,815.31

Average DataTraffic 3G(/Day)(Gbyte) 0 0 0 0 0 262,321.15 290,141.88 284,046.84 286,124.79 325,136.98 336,662.97 372,615.53 375,364.50 379,384.39 392,135.03 428,278.69 425,724.53 425,707.17

AVERAGE DataTraffic 3G(/Day/CELL) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.15 17.62 16.92 16.81 19.08 18.47 17.80 17.34 17.47 18.04 19.38 18.49 18.04

Object/Week 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

NodeB of 3G 5,120 5,202 5,292 5,484 5,633 5,832 6,075 6,704 6,830 6,569 6,839 6,878 6,932 6,982 7,030 7,079 7,117 7,125

Cell Site of 3G 23,802 23,923 24,234 24,534 24,612 25,400 26,033 27,198 27,465 26,283 27,487 27,651 27,820 28,097 28,077 28,247 28,357 28,432

Average DataTraffic 3G(/Week)(Gbyte) 61,976.12 63,795.49 62,548.22 64,533.36 39,413.00 67,337.64 71,483.36 72,505.53 75,372.02 78,182.75 89,428.77 85,872.59 95,396.43 87,993.96 94,539.72 94,404.84 95,297.54 91,957.06

Average DataTraffic 3G(/Day)(Gbyte) 433,832.84 446,568.43 437,837.54 451,733.52 275,891.00 471,363.48 500,383.52 507,538.71 527,604.14 547,279.25 626,001.39 601,108.13 667,775.01 615,957.72 661,778.04 660,833.88 667,082.78 643,699.42

AVERAGE DataTraffic 3G(/Day/CELL) 18.23 18.67 18.07 18.41 11.21 18.56 19.22 18.66 19.21 20.82 22.77 21.74 24.00 21.92 23.57 23.39 23.52 22.64

Object/Week 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

NodeB of 3G 7,210 7,251 7,282 7,294 7312 7,350 7,397 7,412 7,439 7,523 7,589 7,623 7,729 7,848 8,153 8,695 8,700 9,037

Cell Site of 3G 28,823 28,912 29,023 29,313 29,812 30,523 30,802 30,992 31,203 31,580 32,021 32,123 33,745 34,448 35,596 37,483 37,504 38,540

Average DataTraffic 3G(/Week)(Gbyte) 80,014.70 99,204.72 100,805.23 107,715.57 104,111.34 110,877.19 112,974.59 105,744.38 101,598.32 106,767.45 110,675.05 109,863.95 114,235.51 89,935.55 127,182.36 121,334.22 122,211.81 112,033.11

Average DataTraffic 3G(/Day)(Gbyte) 560,102.90 694,433.04 705,636.61 754,008.99 728,779.38 776,140.33 790,822.13 740,210.66 711,188.24 747,372.15 774,725.35 769,047.65 799,648.57 629,548.85 890,276.52 849,339.54 855,482.67 784,231.77

AVERAGE DataTraffic 3G(/Day/CELL) 19.43 24.02 24.31 25.72 24.45 25.43 25.67 23.88 22.79 23.67 24.19 23.94 23.70 18.28 25.01 22.66 22.81 20.35

	�
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