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คำนำ 

 

ในอดีตมนุษยไดมีการคิดคนวิธีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันเริ่มจากการ

ติดตอสื่อสารระหวางกลุมชุมชนเดียวกัน พัฒนาเปนการสื่อสารขามกลุมชุมชน ขามประเทศ และทั่วโลก 

อยางตอเนื่องตามลำดับ จะเห็นไดวาจากอดีตจนถึงปจจุบันมนุษยไดมีความพยายามคิดคนวิธีการ

ติดตอสื่อสารเพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งในปจจุบันโลกไดกาวเขาสู 

ยุคทองของการสื่อสารไรสายซึ่งสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดทุกที่ทั่วโลก การสื่อสารไรสายทำใหเกิด

การสื่อสารระยะไกลที่เปนไปไดยากกับการสื่อสารแบบใชสาย ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุด คือโทรศัพทมือถือ

ที่เขามาแทนที่โทรศัพทบาน โดยหากสังเกตจากจำนวนยอดผูใชงานโทรศัพทมือถือในประเทศไทย 

อัปเดตลาสุด ณ ตนเดือน มีนาคม 2562 มีจำนวนมากกวา 90 ลานเลขหมาย ฉะนั้นจะเห็นไดวาการ

สื่อสารอยูใกลชิดกับการใชชีวิตประจำวันของมนุษย จากจุดเริ ่มตนเพียงเพื่อการสื ่อสารดวยเสียง  

ในปจจุบันสามารถดูวิดีโอและเลนเกมออนไลนแบบคมชัดสูงไดอยางสะดวกสบาย เทคโนโลยีการสื่อสาร

ไรสายไดพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในดาน คุณภาพ ราคา และความเรว็ ซึ่งสามารถเรียกการเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญในดานการสื่อสารไรสายออกเปนยุค (Generation : G) เริ่มจากในยุคแรก 1G เปนการสื่อสารกัน

ดวยเสียงผานมือถือระบบแอนะล็อก ตอมามีการเริ่มสงขอความ SMS และ MMS หากันในยุค 2G 

จนกระทั่งถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ เม่ือเขาสูยุค 3G ทีส่ามารถเชื่อมตอและเลนอินเทอรเน็ตผานมือถือได 

จนเขามาถึงยุค 4G ที่สามารถดูภาพและเสียงหรือภาพยนตรออนไลนไดเนื่องจากมีความเร็วหลากหลาย

ระดับใหเลือกใช ไมวาจะเปน 4G LTE (100 Mbps), LTE Advanced (1 Gbps) ในปจจุบันมนุษยกำลัง

เผชิญหนากับการเปลี่ยนผานที่สำคัญเขาสูยุค 5G ที่อนาคตจะไมใชแคใชกับโทรศัพทมือถือเปนหลัก

เทานั้น แตจะรวมถึงใชกับอุปกรณทุกชนิดที่เชื่อมอินเทอรเน็ตได (Internet of Things: IoT) นอกจากนี้ 

5G จะทำใหเกิดการใหบริการใหม ๆ และกรณีการใชงาน (Use Case) อีกมากมาย ในชวง 1 – 2 ปที่

ผ านมาจะสังเกตไดว าภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะผู บร ิการดานโครงข ายโทรศัพทได ม ีการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 5G และ use case เปนจำนวนมาก ทั้งนี้ถึงแมการใชงานในเชิงพาณิชยกำลัง

ใกลมาถึง แตมักจะเกิดคำถามขึ้นมาเสมอวา ความแตกตางระหวาง 5G และการสื่อสารในปจจุบันคือ

อะไร คุมคากับการลงทุนหรือไม และเหมาะสมหรือไมกับการใชงานในประเทศไทย ดังนั้นในหนังสือ 



 

 

 

เลมนี้จะมีการอธิบายถึงหลักการและเหตุผลที่มีการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนผานไปสู 5G แนะนำถึง

โจทยอุตสาหกรรมและ use case ที่สำคัญของ 5G รวมถึงใหรายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ดานโครงขายและคลื่นวิทยุที่จะถูกนำมาใชกับเทคโนโลยีการสื่อสารในยุค 5G ไมวาจะเปน Scalable 

OFDM-Based air interference, Flexible slot-based framework, Advance channel coding, 

Massive MIMO และ Mobile mmWave  

ผูเขียนคาดหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแกนักศึกษาและกลุมผูสนใจในเทคโนโลยีดาน

การสื่อสาร เพ่ือเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนผานเขาสูยุค 5G ในไมชานี้ 

 

 

 

ศิรวิชญ กิตติวิชญกุล 

ณัฎฐณรงค นิลจันทร 

จตุพร ดวงทอง 

อนุสรณ วงคษา 

กฤติยาภรณ เหมือดขุนทด 

 



 

 

 

สารบัญ 

หนา 

บทที่ 1 มาตรฐานการสื่อสารไรสายยุค 3G – 5G 1 

1.1 IMT-2000 2 

1.2 IMT-ADVANCED 4 

1.3 IMT-2020 6 

1.4 3GPP 9 

1.5 บทสรุป 11 

1.6 เอกสารอางอิง 11 

บทที่ 2 กรณีการใชงานของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G 13 

2.1 ความเปนมาของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G 14 

2.2 กรณีการใชงานของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G 18 

2.3 การประยุกตใชระบบระบุตำแหนงความแมนยำสูงกับการพัฒนาประเทศไทย 27 

2.4 แนวทางกรณีการใชงานของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G ที่สอดคลองกับ 

           การพัฒนาและประยุกตใชระบบระบุตำแหนงความแมนยำภายในประเทศไทย 29 

2.5 บทสรุป 32 

2.6 เอกสารอางอิง 32 

บทที่ 3 เทคโนโลยีโครงขายของการสื่อสารยุค 5G 34 

3.1 ความเปนมาของสถาปตยกรรมโครงขาย 34 

3.2 สถาปตยกรรมโครงขาย 5G 35 

3.3 สถาปตยกรรมโครงขายเดี่ยว และสถาปตยกรรมโครงขายรวม 47 



 

 

 

3.4 การแบงโครงขาย 51 

3.5 บทสรุป 58 

3.6 เอกสารอางอิง 59 

บทที่ 4 เทคโนโลยีไรสายของการสื่อสารยุค 5G 60 

4.1 คลื่นมิลลิเมตร 61 

4.2 MASSIVE MIMO 70 

4.3 การเขารหัสชองสัญญาณ 74 

4.4 SCALABLE TIME-FREQUENCY DOMAIN RESOURCE BLOCK 79 

4.5 บทสรุป 86 

4.6 เอกสารอางอิง 87 

บทที่ 5 ความกาวหนาของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย 90 

5.1 การประมูลคลื่นความถี่ 5G ในประเทศไทย 91 

5.2 การทดสอบการใชงาน 5G ในประเทศไทย 97 

5.3 บทสรุป 103 

5.4 เอกสารอางอิง 103 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1   

 มาตรฐานการสื่อสารไรสาย 

ยุค 3G – 5G 
 

ศิรวิชญ กิตติวิชญกุล 

 

 

 

IMT ยอมาจาก International Mobile Telecommunications คือมาตรฐาน และกฎระเบียบ 

สำหรับการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ และโทรคมนาคมระหวางประเทศ ถูกกำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคม

ระหวางประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) อยางไรก็ตาม ในสวนการ

ออกแบบมาตรฐานสำหรับการสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นจะอยูในสวนรับผิดชอบของกลุมงานดานการ

สื่อสารดวยคลื่นวิทยุ (ITU-Radiocommunication) หรือ ITU-R ตัวอยางมาตรฐานของการสื่อสารไร

สายที่ ITU-R เปนผูกำหนด ไดแก IMT-2000 IMT-advanced และ IMT-2020 [1] ซึ่งจะถูกกลาวถึงใน

บทนี้ 
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1.1 IMT-2000 

IMT-2000 คือมาตรฐานที ่ออกแบบมาเพื ่อกำหนดแพลตฟอรมการใชงานของโทรศัพท 

เคลื่อนที่ยุคที่สามหรือ 3G โดยทาง ITU-R ไดกำหนดกรอบนโยบายคราว ๆ ของ IMT-2000 ไววาเปน

ระบบโทรคมนาคมท่ีสามารถใหบริการที่หลอมรวมกันไดอยางหลากหลาย เชน การบริการแบบประจำที่ 

(Fixed Service) การบริการแบบเคล ื ่อนที ่  (Mobile Service) การบร ิการส ื ่อสารเส ียง ข อมูล 

อินเทอรเน็ต และมัลติมีเดียที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ สามารถถายเท สงตอขอมูลดิจิทัลไปยัง

อุปกรณโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ ใหสามารถรับสงขอมูลได ผูเขียนจะสรุปขอเรียกรองเบื้องตนของ 

IMT-2000 ดังนี ้

1) สามารถใหบริการการสื่อสารไดอยางหลากหลายรูปแบบ เชน เสียง ขอมูล มัลติมีเดีย และ

อินเทอรเน็ต กอใหเกิดความเฟองฟูของสมารทโฟนและแอปพลิเคชัน 

2) อัตราเร็วการรับสงขอมูล (Transmission Rate) 

 2.1) ในทุกสภาพการใชงาน มีความสามารถในการรับสงขอมูลสูงสุด 14.4 เมกะบิตตอวินาท ี

 2.2) ขณะหยุดนิ ่งหรือมีการเคลื ่อนที ่ดวยความเร็วเทาการเดิน สามารถรับสงขอมูลได 

อยางนอย 2 เมกะบิตตอวินาที 

 2.3) ขณะเคลื่อนที่ดวยความเร็วระดับยานพาหนะ สามารถรับสงขอมูลไดอยางนอย 384 

กิโลบิตตอวินาที     

3) รองรับการสื่อสารขอมูลทั้งแบบ circuit-switched (CS) (เสียง) และ packet-switched 

(PS) (ขอมูลหรืออินเทอรเน็ต) 

4) สามารถทำงานรวมกันกับโครงขาย 2G ที่มีอยูเดิมไดอยางลงตัว สามารถใชงานรวมกับ

โครงขายทั่วโลก (Global Roaming) กลาวคือ ผูบริโภคสามารถพกพาอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีไปใชได

ทั่วโลก โดยไมตองเปลี่ยนเครื่อง 

5) ความตอเนื่องการสื่อสาร (Seamless Delivery Service) สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องแม

จะมีการเคลื่อนที่แลวเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานีรับสงสัญญาณ 

ITU-R ไดกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคทั้งในสวนของวิทยุและสวนของโปรโทคอลโครงขาย  

เปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ในบทนี้จะขอกลาวถึงเฉพาะมาตรฐานเชิงเทคนิคการสำหรับอินเทอรเฟซ
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คลื่นวิทยุภาคพื ้นดิน (Terrestrial Radio Interface) เทานั้น โดยที่ ITU-R ไดกําหนดมาตรฐานทาง

เทคนิคในสวนคล ื ่นว ิทย ุโดยละเอ ียดในเอกสาร Recommendation ITU-R M.1457 “Detailed 

specifications of the radio interfaces of International Mobile Telecommunications2000 

(IMT-2000)” ซึ่งระบุมาตรฐานอินเทอรเฟซคลื่นวิทยุที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของ IMT-2000 อยู 5 แบบ 

ดังนี้ 

IMT-2000
CDMA

Direct Spread

IMT-2000
CDMA

Multi-Carrier

IMT-2000
CDMA
TDD

IMT-2000
TDMA

Single Carrier

IMT-2000
FDMA/
TDMA

WCDMA
(UMTS)

CDMA2000
1X and 3X

ULRA TDD
And TD-SCDMA

UWC-136/
EDGE

DECT

IMT 2000 Terrestrial Radio Interfaces

 

รูปที่ 1.1 แบบมาตรฐานอินเทอรเฟซคลื่นวิทยุภาคพื้นดินที่ถูกกำหนดโดย ITU-R 

1) WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) เปนมาตรฐานท่ีจัดทำโดย 3GPP 

โดยพัฒนาจากพื้นฐานของโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยี GSM เปนหลัก โดยมีขอกำหนดที่สำคัญคือการใช

ความถี่ 2 กิกะเฮริตซ โดยใชชวงความถี ่5 เมกะเฮริตซตอชองสัญญาณ มาตรฐานนี้ถูกใชในสหภาพยุโรป 

2) CDMA2000 1x EV-DO (First Evolution Data Optimized) เปนมาตรฐานที่ถูกนำเสนอ

โดยบริษัท Qualcomm โดยพัฒนาจากพื้นฐานของโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยี CDMA ขอดีคือใชชวง

ความถี่เพียง 1.25 เมกะเฮิรตซตอชองสัญญาณ และสามารถนำไปใชไดในคลื่นความถี่ยานตาง ๆ เชน 

800 1800 และ 1900 เมกะเฮิรตซ โดยเปนระบบแรกของ IMT-2000 ที ่ใชงานไดจริงในป 2543  

ที่เกาหลีใต 

3) TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access) เ ป น

มาตรฐานที่ถูกนำเสนอโดย China Wireless Telecommunication Standard Group โดยพัฒนาจาก

พ้ืนฐานของโทรศัพทที่ใชเทคโนโลย ีCDMA และการเขาถึงแบบ TDMA มาตรฐานนี้ถูกใชในจีน 

4) UWC136/EDGE เปนมาตรฐานที่จัดทํารวมกันระหวาง Telecommunication Industry 

Association ของสหร ัฐอเมร ิกา และ Universal Wireless Communications Consortium โดย
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พัฒนาตอยอดมาจากโทรศัพทเคลื่อนที่ที ่ใชเทคโนโลยี TDMA ตามมาตรฐาน TIA/EIA-136 โดยไดนํา

เทคโนโลย ีGPRS และ EDGE มารวมใชงานดวย 

5) DECT เปนมาตรฐานที่จัดทําและเสนอโดย European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI) โดยพัฒนา จากระบบโทรศัพทไรสายแบบดิจิทัลที่ใชเทคโนโลยี DECT  

สรุปไดวาจากการที่ ITU-R มีการกำหนดใหความเร็วของการสื่อสารยุค 3G มากขึ้นเปนทวีคูณ

จากยุค 2G ทำใหการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว โดยรองรับการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ

มากขึ้น ประกอบกับยุค 3G มีการถือกำเนิดขึ้นของสมารทโฟนซึ่งสามารถใหบริการระบบเสียง และ 

แอปพลิเคชันรูปแบบใหม เชน จอแสดงภาพส ีกลองถายรูปคุณภาพสูง เครื่องเลนเพลง เครื่องเลนวิดีโอ 

การดาวนโหลดเกม แสดงกราฟก และการแสดงแผนที่ตาง ๆ ทำใหการสื่อสารเปนแบบอินเทอรแอคทีฟ

ที ่สรางความสนุกสนานและสมจริงมากขึ ้น [3] ดวยเหตุดังกลาวนี ้ 3G จึงชวยใหชีวิตประจำวัน

สะดวกสบายและคลองตัวขึ้น โดยโทรศัพทเคลื่อนที่จะเปรียบเสมือน คอมพิวเตอรแบบพกพา วิทยุ

สวนตัว และกลองถายรูป โดยผูใชสามารถตรวจสอบขอมูลในบัญชีสวนตัว เพื่อใชบริการตาง ๆ ผาน

โทรศัพทเคลื่อนที่ เชน self-care แกไขขอมูลสวนตัว และใชบริการขอมูลตาง ๆ เชน ขาวเกาะติด

สถานการณ ขาวบันเทิง ขอมูลดานการเงิน ขอมูลการทองเที่ยว และตารางนัดหมายสวนตัว 

 

1.2 IMT-advanced 

IMT-advanced ถูกพัฒนาเพื่อตอยอดจากมาตรฐาน IMT-2000 เดิม เพื่อใชเปนมาตรฐานของ

โทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่ 4 หรือ 4G โดยเปาหมายหลักของ IMT-advanced คือเพื่อทำใหระบบโทรศัพท 

เคลื่อนที่มีอัตราเร็วในการสงขอมูลมากขึ้นและ “เปนแพลตฟอรมระดับโลกที่จะสรางการใหบริการ 

มือถือใหม ๆ” 4G ที่เกิดขึ้นมีความเร็วในการเขาถึงขอมูล เพิ่มขีดความสามารถในการโรมมิ่ง และ 

บรอดแบนด มัลติมีเดีย โดยสามารถสนับสนุนการติดตอสื่อสารในลักษณะดังตอไปนี้ได 

1) สามารถรองรับผูใชบริการพรอมกันมากขึ้นตอหนึ่งเซลล 

2) อัตราความเร็วการรับสงขอมูล 

 2.1) ขณะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ความเร็วเทาการเดิน สามารถรับสงขอมูลสูงสุด 1 กิกะบิต 

ตอวินาที 
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 2.2) ขณะเคลื ่อนที ่ดวยความเร็วสูงระดับยานพาหนะ สามารถรับสงขอมูลสูงสุด 100  

เมกะบิตตอวินาท ี      

3) สามารถเปลี่ยนผานระหวางโครงขายใหม 4G และโครงขายเดิม 3G และ 2G ไดอยางราบรื่น 

4) รองรับการสื่อสารในรูปแบบโครงขายไอพี (IP-Based Network) และอีกทั้งยังตองสามารถ

ทำงานรวมกับมาตรฐานการสื่อสารอ่ืน ๆ ที่มีอยูได เชน 

 4.1) โครงข ายโทรศัพทสว ิตช สาธารณะ (Public Switched Telephone Networks: 

PSTN) 

 4.2) โครงขายทองถิ่น (Local Area Network: LAN) 

 4.3) โครงขายโทรศัพทเคลื่อนทีท่ี่อิงไอพี (IP Based Mobile Network) 

 4.4) การเชื่อมตอแบบกลุมสวนตัว (Ad-Hoc)  

 4.5) การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless/Wi-Fi) 

 4.6) โครงขายเซนเซอรไรสาย (Wireless Sensor Network) 

5) รองรับการใชมัลติมีเดียคุณภาพสูง เชน การสนทนาผานโปรแกรม Video Conference  

ในระดับความคมชัดแบบ HD การรับชมภาพยนตร และการฟงเพลงแบบออนไลนโดยไมสะดุด อีกทั้งยัง

สามารถอัปโหลดหรือดาวนโหลดขอมูลทีเ่ปนไฟลขนาดใหญโดยใชเวลาไมนาน   

จากการพิจารณาโครงขาย 4G หลาย ๆ เทคโนโลยีที ่ถูกสงเขาแขงขันนั ้น ทาง ITU-R ได

พิจารณาและตัดลงเหลือเพียง 2 เทคโนโลยี [4] คือ 

IMT-advanced

LTE-Advance 1 WirelessMan-
Advance 2

 

รูปที่ 1.2 รูปแบบเทคโนโลยีภายใตการพิจารณาของ ITU-R 
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1) LTE Advance1 คือมาตรฐานท่ีออกแบบมาสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM  

2) WirelessMan Advance2 คือมาตรฐานที่ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารบรอดแบนดไรสาย

ความเร็วสูง (Wimax) โดยพัฒนามาจากมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ ่งเปนมาตรฐานเดียวกันกับ Wi-Fi  

แตมาตรฐาน Wimax สามารถสงสัญญาณไดไกลถึง 40 ไมล ดวยความเร็ว 70 เมกะบิตตอวินาที และมี

ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตตอวินาที                 

อยางไรก็ตาม เกือบทุกประเทศทั่วโลกใชเทคโนโลยี 4G LTE แตมีเพียงบางประเทศเทานั้นที่ใช

เทคโนโลยี 4G Wimax เชน ประเทศญี่ปุน ไตหวัน บังกลาเทศ เปนตน ภายใตขอกำหนดของมาตรฐาน 

IMT-advanced จะเห็นไดวาเทคโนโลยี 4G สามารถขยายขีดจำกัดของสมารทโฟนออกไปไดอีก ไมวา

จะเปนในดานการติดตอสื ่อสาร และมัลติมีเดีย ดังนั ้นผู เขียนจึงตองการเปรียบเปรยวา 4G คือ

สาธารณูปโภคอีกชนิดหนึ่งที่อยูบนอากาศ เชน อาจมองเปนถนน High Way ที่ใชสัญจรของขอมูลผาน

คลื่นวิทยุ [5] โดยถนน High Way นี้จะมีพื้นถนนที่เรียบและแข็งแรง และมีขนาดเลนที่กวาง ทำใหการ

สัญจรไปมา การทำการคาขาย ตลอดจนการขนสงสินคา (ขอมูล) เปนไปไดอยางรวดเร็วและราบรื่น 

 

1.3 IMT-2020 

IMT-2020 ถูกพัฒนาเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานสำหรับเทคโนโลยี 5G โดยมาตรฐาน IMT-2020 

มีขีดความสามารถในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นจากมาตรฐาน IMT-Advanced ในเบื้องตน ITU-R ไดสำรวจวา

ผูใชงาน 5G มีความตองการใชงาน 3 ดานหลัก ๆ [6] ดังนี ้

5G

Middle

Low High
speed

Enhanced Mobile Broadband (eMBB)

- Peak speed 20 Gbps.

- Edge area 100 Mbps.

Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC)

- 1 ms Latency

- 10-9 Error-rate, Ultra reliability

IoT

Massive Machine-Type Communication (mMTC)

- 1 million device connections/km2

- High energy efficiency  

รูปที่ 1.3 กลุมผูใชงานเทคโนโลยี 5G จากการสำรวจของ ITU-R 
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1) eMBB (enhanced Mobile Broadband) กลุ มผ ู  ใช งานที ่ต องการใช งานในลักษณะที่

ตองการการสงขอมูลความเร็วสูง ในระดับกิกะบิตตอวินาท ี

2) mMTC (massive Machine Type Communications) กลุมผูใชงาน IoT ที่ตองการใชการ

เชื่อมตอของอุปกรณจำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน โดยจะเปนการสงขอมูลปริมาณนอย ๆ ที่ไมตองการ

ความเร็วสูง ซึ่งอุปกรณที่ใชมีราคาถูก และมีอายุการใชงานของแบตเตอรีที่มากกวาอุปกรณทั่วไป 

3) URLLC (Ultra-reliable and Low Latency Communications) กลุมผู ใชงานที ่ตองการ 

ความสามารถในการสงขอมูลที่มีความเสถียรมาก รวมท้ังมีความหนวงในการสงขอมูลต่ำ    

ขอกำหนดตาง ๆ ของ IMT-2020 ไดมาจากขอสรุปการประชุม Mobile world congress  

ชวงวันที ่ 26 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2561 ที่เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน โดยไดมีขอสรุปวา

ผูประกอบการที่สามารถตอบสนองความตองการผูใชงาน 5G ทั้งสามกลุม และสามารถใหบริการตาม

ขอกำหนดดังกลาวนี้ไดจึงจะเรียกวาเปนผูใหบริการโครงขาย 5G ที่แทจริง 

1) อัตราการดาวนโหลดและอัปโหลดสูงสุดอยูที่ 20 กิกะบิตตอวินาที และ 10 กิกะบิตตอวินาที 

ตามลำดับ 

2) อัตราการดาวนโหลดและอัปโหลดต่ำสุดสำหรับการใชงานจริงตามสภาพแวดลอมตาง ๆ 100 

เมกะบิตตอวินาที และ 50 เมกะบิตตอวินาที ตามลำดับ 

3) อัตราการดาวนโหลดและอัปโหลดที่ทำใหการสื่อสารปราศจากความผิดพลาดคือ 30 เมกะ

บิตตอวินาที และ 15 เมกะบิตตอวินาที ตามลำดับ   

4) ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุดที่ยังคงใชงานไดคือ 500 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยสามารถรองรับ

การสื่อสารบนรถไฟความเร็วสูง 

5) ความหนวงในระดับต่ำกวา 1 มิลลิวินาที 

6) สามารถเชื่อมตออุปกรณไดไมนอยกวา 1,000,000 เครื่องภายในรัศมี 1 ตารางกิโลเมตร 

7) สามารถสงผานขอมูลไดมากกวาระบบ 4G ดั ้งเดิม 100 เทา ตอหนึ ่งหนวยพลังงาน 

(สายอากาศ/อุปกรณมือถือ/อุปกรณ IoT) 

8) อัตราการสงขอมูลสูงสุดตอพื้นที ่1 ตารางเมตร เทากับ 10 เมกะบิตตอวินาท ี

จากขอกำหนดของมาตรฐาน IMT-2020 จะเห็นวามีความเกี่ยวของและใหความสำคัญกับการ

ใชงานดาน IoT ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ดังนั้น 5G จึงเปนเทคโนโลยีที่สำคัญตอเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในงานสัมมนา “2020 ปแหงการลงทุน : ทางออกประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดย บมจ. 

มติชน “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดย้ำถึง “แสงสวางของประเทศ” จากการลงทุน 5G [7] โดยไดเปดเผย

ขอมูลคราว ๆ วาการขับเคลื่อน 5G จะทำใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในป 2563 มูลคา 177,039 ลาน

บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.02 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ (GDP) ที่ 17,328,000 ลานบาท  

จากมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจในป 2563 ที ่ 1,983 ลานบาท จากระบบเศรษฐกิจรายภาค เชน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตรอยละ 31.5 มูลคา 624.62 ลานบาท ภาคการคาและการเงินรอยละ 16 

มูลคา 317.86 ลานบาท และภาคโทรคมนาคมรอยละ 11.6 มูลคา 229.03 ลานบาท เปนตน ขณะที่ป 

2564 คาดวา 5G จะทำใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 332,619 ลานบาท และป 2565 มูลคา 476,062 

ลานบาท ดังจะเห็นไดวาการมาถึงของเทคโนโลยี 5G สามารถสรางผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจตาง ๆ 

รวมถึงสรางเม็ดเงินมหาศาลในประเทศ [8] ตัวอยางภาคสวนที่ไดรับผลจากการมาถึงของ 5G เชน 

 ภาคการเงินการธนาคาร เกิดแอปพลิเคชันดาน Mobile Banking ที่มีคุณภาพสูง ทําให

ระบบ Mobile Banking เขามาแทนที่ระบบบริการเดิม รวมถึงการใชปญญาประดิษฐ (Artificial 

Intelligence: AI) ในการอนุมัติหรือทำนายระยะเวลากูยืมที่เหมาะสมสำหรับผูกูที่มีเครดิตแตกตางกัน  

 ภาคอุตสาหกรรม ในปจจุบัน แรงงานคนยังจำเปนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

และใหญ ในบางครั้งอาจเกิดปญหาจากความผิดพลาดของคน (Human Error) สงผลใหตนทุนในการ

ผลิตและตรวจสอบมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อ 5G เขามา คาดวาหุนยนตอัตโนมัติที่มีเสถียรภาพสูงจะถูก

นำมาใชในการผลิตและเชื่อมโยงหนาที่ตาง ๆ มากขึ้น ปญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของคนจะลดลง

ตามไปดวย 

 ภาคการเกษตร ในภาคการเกษตรนั้น อุปกรณ IoT ที่มีเสถียรภาพสูงและมีความหนวงต่ำจะ

ถูกนำมาใชงานเพื่อชวยในการจัดการสภาพแวดลอม วิเคราะหดิน น้ำ และทรัพยากรใหเกิดประโยชน

สูงสุด ดังนั้นในอนาคตเกษตรกรจะตองมีการเตรียมพรอมสำหรับการทำการเกษตรอัฉริยะ (Smart 

Farming) ตามเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เขามา 

 ภาคการขนสงโลจิสติกส เนื่องจาก 5G สามารถทำใหความหนวงในการตอบสนองของ

อุปกรณในละดับต่ำกวา 1 มิลลิวินาที การเกิดขึ้นของรถยนตไรคนขับ ระบบขนสงผูโดยสารอัฉริยะ การ

เชื่อมตอระหวางยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจร อาจเกิดขึ้นไดในไมชา อยางไรก็ตามการ

พัฒนาในภาคการขนสงโลจิสติกสตองเปนแบบคอยเปนคอยไป เนื่องจากสภาพการจราจรของแตละ

ภูมิภาคและประเทศตาง ๆ นั้นแตกตางกัน 

 ภาคการแพทย ดวยความหนวงระดับต่ำกวา 1 มิลลิวินาที ในอนาคตอันใกลจะเกิด “เท็กซ

ไทลอินเทอรเน็ต” หรือการผาตัดระยะไกลโดยไมตองใหแพทยเดินทางไปผาตัดในสถานที่หางไกล  
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ชวยใหผูปวยไดรับการรักษาที่รวดเร็วโดยไมจำเปนตองเดินทางไปยังโรงพยาบาลใหญ ๆ ในเมืองหลวง 

ทั้งนี้การผาตัดทางไกลนั้น โรงพยาบาลในบารเซโลนาไดมีการสาธิตการผาตัดผูปวยที่อยูหางออกไป 5 

กิโลเมตรดวย 5G ไรสายสำเร็จ รวมถึงจีนไดทดลองกับสุกรระยะไกล 50 กิโลเมตร ไดสำเร็จเชนกัน [9] 

 ภาคการคา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับการคาขายโดยเฉพาะผูคาปลีก ทําเลการคาขาย

จะมีความเทาเทียมมากขึ้น เนื่องจากทำเลในรูปแบบที่ดินจะถูกยายมาเปนแบบออนไลน การเชาพื้นที่

คาขายในรูปแบบการประมูลแบบสมยอมทั้งสองฝาย อีกทั ้งยังมีนวัตกรรมที ่ทําใหการซื ้อสินคา

สะดวกสบาย ผูซื้อไมตองเดินทางไปที่ราน 

 

1.4 3GPP 

ในหัวขอที่ 1.1 – 1.3 ผูเขียนไดมีการกลาวถึงมาตรฐานการสื่อสารไรสายในแตละยุค ซึ่งใน 

แตละยุคไดมีการพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารเพิ่มขึ้นตามลำดับ องคกรที่เขามาเพื่อพัฒนา

มาตรฐานทางเทคนิค (Standards Development Organizations: SDOs) ใหเปนไปตามขอกำหนด

ของ ITU คือ 3rd Generation Partnership Project หรือ 3GPP ซึ ่งเปนการรวมกลุมอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมที่ประกอบไปดวย 6 หนวยงานไดแก สมาคมอุตสาหกรรมวิทยุและธุรกิจญี่ปุ น (ARIB) 

สหพันธเพื่อทางออกอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสหรัฐอเมริกา (ATIS)  สมาคมมาตรฐานการสื่อสารจีน 

(CCSA) สถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมยุโรป (ETSI) สมาคมเทคโนโลยีโทรคมนาคมเกาหลี (TTA) และ

คณะกรรมการเทคโนโลยีโทรคมนาคมญี่ปุน (TTC) สมาชิกองคกรทั้ง 6 หนวยงาน ทำหนาที่รวมกันใน

การกำหนดและรับรองมาตรฐานรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโทรศัพทเคลื ่อนที่  

ซึ่งกลุมรายละเอียดทางเทคนิค TSG (Technical Specification Groups) มีโครงสรางหรือองคประกอบ 

4 กลุม ไดแก 

 กลุมโครงขายสายอากาศ TSG-RAN (Radio Access Networks) หรือ RAN มีหนาที่กำหนด

ฟงกชันการเขาถึงโครงขาย และการเชื่อมตอโครงขายแบบตาง ๆ  

 กลุ มดานบริการและระบบ TGS-SA (Service & Systems Aspects) หรือ SA มีหนาที่

กำหนดขอบเขตการใชงาน และใหบริการระบบตาง ๆ แกผูใชงาน  

 กลุมโครงขายหลักและสถานีปลายทาง TSG-CT (Core Network & Terminals) หรือ CN 

& CT มีหนาที ่ระบุอัลกอริทึมเพื ่อเขาถึงสถานีปลายทาง รวมถึงความสามารถในการเขาถึงสถานี

ปลายทางภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ ของสถานีปลายทาง 
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 กลุมโครงขายสายอากาศแบบ GSM/EDGE (GSM/EDGE Radio Access Networks) หรือ 

GERAN มีหนาที่ในการกำหนดรายละเอียดการเขาถึงวิทยุ ใหเปนไปตามขอกำหนดของ RF Layer 

รวมถึงทดสอบรายละเอียดทุก ๆ ของสถานีฐานและสถานีปลายทางของโครงขายสายอากาศ 

 

รูปที่ 1.4 แผนงานมาตรฐานทางเทคนิคระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3GPP [10] 

ไมนานมานี้ 3GPP ไดประกาศโหวตรับรองมาตรฐาน 5G ฉบับแรกคือ 5G NR (New Radio)  

ซึ่งถือเปนกาวแรกของการผลักดัน 5G ในการใชงานจริงในไมชานี้ นอกจากนี้ไดมีการจัดตั้ง ฟตเจอร 

ฟงกชันการทำงาน การบริการและมาตรฐานการเชื่อมตอตาง ๆ สำหรับหนวยงานใหบริการโครงขาย 

และผูผลิตมือถือเรียบรอยแลว รวมทั้งผูผลิตชิ้นสวนเกี่ยวกับสัญญาณก็สามารถผลิตอุปกรณที่รองรับ

โครงขาย 5G ไดแลวทั่วโลก [11] 

 

รูปที่ 1.5 งานประชุมเพื่อโหวตรับรองมาตรฐาน 5G ของกลุม 3GPP [11] 
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1.5 บทสรุป 

มาตรฐานการสื่อสารไรสาย IMT-2000 IMT-advanced และ IMT-2020 ถูกออกแบบมาเพื่อ

กำหนดคณุสมบัติเบื้องตนของการสื่อสารไรสายในยุค 3G 4G และ 5G ตามลำดับ มาตรฐาน IMT-2000 

ถูกออกแบบมาเพื่อใหยุค 3G เปนยุคของการสื่อสารที่ใหบริการไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน เสียง 

ขอมูล อินเทอรเน็ต และมัลติมีเดีย เปนตน ซึ ่งจะเห็นไดวายุค 3G เปนยุคเริ ่มตนของการใชงาน 

สมารทโฟนเพื่อสื่อสารดวยเสียง สนทนาผานขอความ เขียนอีเมล สรางตารางนัดหมาย รวมถึงเขาใชงาน

อินเทอรเน็ต เปนตน มาตรฐานอันถัดมาคือ IMT-advanced ถูกออกแบบมาเพ่ือใหการสื่อสารในยุค 4G 

มอัีตราเร็วมากขึ้น และสรางการใหบริการมือถือในรูปแบบใหม ดังจะเห็นไดวายุค 4G เปนยุคของการใช

งานวิดีโอสตรีมมิ่ง เชน การใชงาน Facebook Live หรือ Youtube Live เปนตน มาตรฐาน IMT-2020 

คือมาตรฐานลาสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดคุณสมบัติของการสื่อสารไรสายยุค 5G โดยเปาหมายใน

การออกแบบมาตรฐานดังกลาวคือ ตองการใหยุค 5G เปนยุคของการใชงาน IoT ดังจะเห็นไดจาก

คุณสมบัติทั้ง 3 ดานของ 5G เชน ดาน eMBB URLLC และ mMTC ลวนเปนสิ่งที่เพิ่มขีดความสามารถ

ของการใชงาน IoT ทั้งสิ้น ปจจุบันองคกร 3GPP ไดมีการโหวตรับรองมาตรฐาน IMT-2020 เรียบรอย

แลว และคาดวา 5G จะถูกนำมาใชในประเทศไทยไมชานี้ อยางไรก็ตาม รายละเอียดของมาตรฐาน  

IMT-2020 ที ่ถูกกลาวถึงในบทนี ้เปนเพียงรายละเอียดเบื ้องตนเทานั ้น โดยผู อานสามารถศึกษา

รายละเอียดเชิงเทคนิคของมาตรฐาน IMT-2020 ไดในบทท่ี 2 – 4 ของหนังสือเลมนี้  
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บทที่ 2  

กรณีการใชงานของเทคโนโลย ี

การสื่อสารยุค 5G 
 

ณัฎฐณรงค นิลจันทร 

 

 

 

ในปจจุบันไดมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารมากขึ้น และกลายมาเปนสวนหนึ่ง

ของการใชงานใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันของมนุษยเปนอยางมาก เชน การนัดหมายหรือติดตอ

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส การผาตัดทางไกล การประชุมหรือสนทนาแบบทางไกลผานโครงขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และระบบควบคุมการใชพลังงานแบบชาญฉลาด (Smart Grid) เปนตน  

โดยลำดับของวิวัฒนาการสื่อสารในแตละยุค และแนวทางการพัฒนาที่สำคญัสามารถสรุปไดดังนี้ 
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2.1 ความเปนมาของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G 

สำหรับหวัขอนี้จะกลาวถึงวิวัฒนาการของการสื่อสารในแตละยุครวมทั้งมาตรฐานของการสื่อสา

รในยุค 5G ตามมาตรฐานของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ และองคกรเอกชน 3GPP ดังตอไปนี้ 

2.1.1 วิวัฒนาการของการสื่อสารในแตละยุค 

สำหรับลำดับของวิวัฒนาการสื่อสารในแตละยุค สามารถแสดงภาพรวมไดดังรูปที่ 2.1  

 

รูปที่ 2.1 วิวัฒนาการของการสื่อสารในแตละยุค 

 

จากรูปที่ 2.1 การสื่อสารในยุคที่ 1 เริ่มตนในป พ.ศ. 2493 ซึ่งเปนยุคที่มีการสื่อสารดวยเสียง

เพียงอยางเดียว โดยเนนใหมีการโทรเขาและโทรออกไดเทานั้น ตอมาในป พ.ศ. 2525 ไดมีความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น จึงมีการพัฒนาโทรศัพทมือถือที่สามารถทำงานบนระบบดิจิทัลได โดยมี

ขอดีในเรื่องของความทนทานตอสัญญาณรบกวนมากกวาระบบแอนะล็อก รวมทั้งสามารถสงขอความที่

เปนตัวอักษรได จากนั้นในป พ.ศ. 2543 เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสมารทโฟนข้ึน ทำใหงายตอการเขาถึง

อินเทอรเน็ตกวาในยุคกอน นำมาซึ่งความตองการทางดานการบริการขอมูล และการบริโภคสื่อที่สูงข้ึน 

จนกระทั่งป พ.ศ. 2548 ไดมีการพัฒนาดานความเร็วและความสามารถในการรองรับการเชื่อมตอของ

อุปกรณจำนวนมาก เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการเขาถึงขอมูลและความหลากหลายของสื่อจากยุค

กอนในระดับหนึ่ง และในยุคที่ 5 อันใกลนี้ จะมีการพัฒนาระบบการสื่อสารใหมีความหนวง (Latency) 

ลดลง มีความเร็วในการสื่อสารขอมูลมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมความนาเชื่อถือและความสามารถในการใชงาน

รวมดวย 
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ลักษณะของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคท่ี 5 (5G) นี้ กำหนดขึ้นจากหนวยงานหลัก 2 หนวยงาน 

ไดแก สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ซึ่งมีหนาที่กำหนดมาตรฐานในการสื่อสารของวงการ

โทรคมนาคม และอีกหนวยงานหนึ่ง คอืองคกร 3GPP ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันบริษัทชั้นนำดานกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อกำหนดมาตรฐานกลางในการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร  

โดยจะอิงตามขอกำหนดของ ITU อีกทอดหนึ่ง สำหรับรายละเอียดของมาตรฐานในแตละหนวยงาน  

จะอธิบายในหัวขอที่ 2.1.2 และหัวขอที่ 2.1.3 ตอไป 

2.1.2 มาตรฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G สำหรับสหภาพโทรคมนาคมระหวาง

ประเทศ  

มาตรฐานการสื ่อสารในยุคที ่ 5 จากการสำรวจของ ITU จะแสดงในรูปแบบของแผนภาพ 

ใยแมงมุมดังรูปที่ 2.2 

 

รูปที่ 2.2 แผนภาพใยแมงมุมของมาตรฐานการสื่อสารในยุคท่ี 5 

จากรูปที่ 2.2 จะแสดงถึงขอกำหนดที่สำคัญในการสื่อสารของมาตรฐาน IMT-2020 ซึ่งจะมี

รายละเอียดท่ีสำคัญดังตอไปนี้ 

1) อัตราขอมูลที่ผูใชงานไดรับ (User Experienced Data Rate) : กำหนดใหมีความเร็วที่ 100  

เมกะบิตตอวินาท ี
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2) อัตราขอมูลท่ีจุดสูงสุด (Peak Data Rate) : กำหนดใหมีคาสูงสุดที่ 20 กิกะบิตตอวินาที 

3) ประสิทธิภาพในการใชคลื่นความถ่ี (Spectrum Efficiency) : มีการพัฒนาใหสามารถใชไดดี

ขึ้น 3 เทาจากการสื่อสารในยุคท่ี 4 

4) ความเร็วในการเคลื ่อนที ่ของผู ใชงาน (Mobility) : กำหนดใหรองรับการสื ่อสารขณะที่

ผูใชงานเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงถึง 500 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

5) ความหนวงการสื่อสาร (Latency) : กำหนดใหมีความหนวงประมาณ 1 มิลลิวินาท ี

6) ความหนาแนนในการเชื่อมตอ (Connection Density) : กำหนดใหรองรับการเชื่อมตอของ

อุปกรณตอหนึ่งโครงขายสูงถึง 1,000,000 อุปกรณตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร 

7) ประสิทธิภาพในการใชพลังงานของโครงขาย (Network Energy Efficiency) : กำหนดใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 100 เทาจาก 4G 

8) อัตราการสงขอมูลตอพื้นที่ (Area Traffic Capacity) : กำหนดใหมีอัตราการสงขอมูลสูงสุด

ตอพื้นที่เพ่ิมขึ้นถึง 100 เทาจาก 4G 

จากความสามารถในแตละดานขางตนนี้ จะนำไปสูกรณีการใชงานที่สำคัญ 3 กลุม คือ กลุม

ผูใชงานที่ตองการการสงขอมูลดวยความเร็วสูง (eMBB)  กลุมผูใชงานที่ตองการเชื่อมตออุปกรณใน

โครงขายจำนวนมาก และสื่อสารกันดวยอัตราขอมูลต่ำ (mMTC) และ กลุมผูใชงานท่ีตองการการ

ตอบสนองแบบเวลาจริง มีเสถียรภาพสูง และมีความหนวงต่ำ (URLLC) โดยกรณีการใชงานท่ีสอดคลอง

กับทั้ง 3 กลุมนี้จะอธิบายตอไปในหัวขอที่ 2.2 

2.1.3 มาตรฐานการสื่อสารยุค 5G สำหรับองคกร 3GPP  

สำหรับมาตรฐานกลางของการสื ่อสารในยุคที ่ 5 ตามนิยามขององคกร 3GPP จะระบุไวใน

ภายใตขอกำหนด Release – 15 ที่เริ่มดำเนินการพัฒนาตั้งแตป พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2562 และ

ภายใตขอกำหนด Release – 16 ซึ่งเริ่มดำเนินการอยางตอเนื่อง ตามขอบเขตเวลาดังรูปที่ 2.3 
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รูปที่ 2.3 ขอบเขตเวลาของมาตรฐานในการพัฒนาการสื่อสารของ 3GPP [2] 

จากรูปที่ 2.3 ในแตละขอกำหนด Release มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี ้

1) ขอกำหนด Release – 15 [2] การดำเนินตามขอกำหนดนี้เปนการพัฒนาการสื่อสารยุคที่ 5 

ในระยะแรก ซึ่งจะประกอบไปดวย 

 1.1) การพัฒนาเทคโนโลยีในดานการใชงาน mMTC และเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ 

สรรพสิ่ง (IoT) 

 1.2) การปรับปรุงเทคโนโลยี V2X (Vehicle to Everything Communication) ที่ใชขยาย

การสื่อสารระหวางยานพาหนะกับโครงสรางพื ้นฐานตาง ๆ เชน ระบบรายงานสภาพอากาศ หรือ

การจราจร เปนตน 

 1.3) การปรับปรุงเทคโนโลยี LTE เพื่อเพิ ่มความแมนยำทางตำแหนงใหกับอุปกรณของ

ผูใชงาน (UE) และเพ่ิมการบีบอัดขอมูล 

 1.4) การแบงโครงขายเพ่ือการสื่อสารระหวางอุปกรณปลายทางดวยกัน 

 1.5) การพัฒนาระบบการสื่อสารบนรถไฟฟาความเร็วสูง 

2) ขอกำหนด Release – 16 [2] ในขอกำหนดนี้จะมีการพัฒนาตั้งแตปตนป พ.ศ. 2561 โดยมี

รายละเอียดท่ีสำคัญ ดังนี ้

 2.1) การพัฒนาเทคโนโลยี V2X ในดานการขยายการเชื ่อมตอกับเซนเซอรภายนอก  

การควบคุมและขับเคลื่อนยานพาหนะอัตโนมัต ิ

 2.2) การพัฒนาเทคโนโลยี IoT สำหรับควบคุมการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม 



 

18 

 

 2.3) การพัฒนาการใชประโยชนในดาน URLLC 

 2.4) การพัฒนาการเขาถึงคลื่นวิทยุใหม (New Radio: NR) เพื่อการสื่อสารในแถบความถี่

สาธารณะ 

 2.5) การลดความหนวงในการสื ่อสาร ลดปริมาณการใชพลังงานและการรบกวนจาก

สัญญาณแทรกสอด การเพิ่มความจุในการเชื่อมตอของอุปกรณ และการเพิ่มความแมนยำทางตำแหนง

ใหแกอุปกรณของผูใชงาน 

 

2.2 กรณีการใชงานของเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G  

 จากกรณีการใชงานที่สำรวจโดย ITU ตามหัวขอที่ 1.2 จะสามารถอธิบายกรณีการใชงานแตละ

ดานไดดังรูปที่ 2.4 

 

รูปที่ 2.4 กรณีการใชงานสำหรับการสื่อสารในยุคท่ี 5 ของ ITU 

2.2.1 กรณีการใชงานดาน eMBB 

 สำหรับการใชงานในดาน eMBB จะเนนการใหบริการสงและรับขอมูลดวยอัตราเร็วสูงในระดับ

กิกะบิตตอวินาที (Gbps) และมีความหนวงต่ำ เพื่อใหการตอบสนองมีความใกลเคียงความเปนเวลาจริง

มากที่สุด รวมทั้งรองรับการประมวลผลขอมูลที่มีความมีการเปลี่ยนแปลงสูง สำหรับเทคนิคที่ใชในการ

ทำงานดาน eMBB ที่สำคัญ จะมาจากการใชคลื่นความถี่ที ่สูงตั้งแต 6 กิกะเฮิรตซขึ้นไป [13] เพื่อเพ่ิม

อัตราเร็วในการสงขอมูลใหมากขึ้น ตัวอยางของกรณีการใชงานดานดังกลาวนี้ประกอบดวย 
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1) การใหบริการดานความบันเทิง 

 

รูปที่ 2.5 ตัวอยางของความบันเทิงท่ีตรงกับการใชงานดาน eMBB 

 จากรูปที่ 2.5 ดวยความสามารถของ eMBB ที่รองรับกับการใชงานที่มีอัตราการสงขอมูลสูง  

ในดานความบันเทิงสามารถนำไปปรับใชกับการแสดงสื่อที่มีความละเอียดสูงได เชน การรับชมวิดีทัศนที่

มีความละเอียดสูงระดับ 4K และการเลนเกมออนไลนที่ตองมีการตอบสนองแบบเวลาจริงระหวางผูเลน

ที่เชื่อมตอโครงขายอยู เปนตน 

 2) การใหบริการดานการศึกษา 

จากคุณสมบัติของ eMBB [4] ทีช่วยสนับสนุนการทำงานของเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) 

และเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการจำลองโลกเสมือนจริง ซึ่งสามารถนำไปใชในการเรียน

การสอนได ดังรูปที่ 2.6 

 

รูปที่ 2.6 การฝกสอนนักศึกษาแพทยโดยใชเทคโนโลยี VR [5] 
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จากรูปที่ 2.6 มีการโปรแกรมการฝกศัลยกรรมผูปวยลงใน VR เพื่อใหความรูเบื้องตนและการ

ฝกปฏิบัติแกนักศึกษาแพทย ดวยความเสมือนจริงของเทคโนโลยี VR ที่ผสานเขากับการประมวลผล

ขอมูลตามจุดเดนในดาน eMBB ของการสื่อสารในยุค 5G นี้ จะมีสวนชวยใหนักศึกษา เกิดความเคยชิน 

และสามารถรับมือขณะทำการรักษาผูปวยจริงได 

2.2.2 กรณีการใชงานดาน mMTC 

 การใชงานดาน mMTC จะเนนบริการที่รองรับกับการเชื่อมตออุปกรณในโครงขายจำนวนมาก 

(1 ลานอุปกรณตอตารางกิโลเมตร) ซึ่งแตละอุปกรณมีการสงขอมูลดวยปริมาณต่ำ และใชพลังงานต่ำ 

โดยจะใชความถี่การสื่อสารอยูในชวง 2 – 6 กิกะเฮริตซ หรือนอยกวานั้น [3] ตัวอยางของการใชงานใน

ดานนี้ จะเกี ่ยวกับแบบแผนของ IoT ที่รองรับขอมูลจากเซนเซอรจำนวนมาก สำหรับตัวอยางการ

นำไปใชงานในดานนี้ประกอบดวย 

1) เทคโนโลยบีานอัจฉริยะ (Smart Home) 

 

รูปที่ 2.7 องคประกอบภายในของเทคโนโลยบีานอัจฉริยะ 

จากรูปที่ 2.7 เซนเซอรหลายชนิดจะติดตั้งไวภายในตัวบาน เพื่อใชเฝาสังเกตการณการทำงาน 

สำหรับทำนายชวงเวลาที ่ต องทำการซอมบำรุงอุปกรณ และการดูแลรักษาความปลอดภัยใหแก 

ผูอยูอาศัย [6] โดยระบบ 5G จะรองรับการเชื่อมตอทางวิทยุไปยังอุปกรณภายในบานซึ่งตออยู กับ

คอมพิวเตอร และบูรณาการเขากับโครงขายที่มีอยู ทำใหสามารถเขาถึงและควบคุมการทำงานอุปกรณ

ดังกลาวจากระยะไกลได 
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2) เทคโนโลยกีารเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) 

 

รูปที่ 2.8 องคประกอบของเทคโนโลยกีารเกษตรอัฉริยะ 

 ในการทำเกษตรกรรมที่เกี่ยวของกับการใชโครงขาย 5G จะอยูในขั้นตอนของการจัดการหนา

ดินสำหรับเพาะปลูกโดยใชเกษตรกรรมความแมนยำสูงรวมกับจีเอ็นเอสเอส การทำระบบชลประทาน

(การควบคุมปริมาณความชื้นในพื้นที่เพาะปลูก โดยใชเซนเซอร IoT) รวมทั้งการเพาะพันธุพืช และการ

เก็บเกี่ยว (ใชรถจักรกลเกษตรกับ RTK) สำหรับกรณีที่ตองการพนยาแกพืชไร [7] จะมีการนำเซนเซอร

ระบุตำแหนงและเซนเซอรสำหรับพนยาไปติดกับโดรนแบบพิเศษ เพื่อควบคุมการพนยาไดทั่วไรโดยใช

แรงงานเพียงไมกี่คนเทานั้น 

2.2.3 กรณีการใชงานดาน URLLC 

 สำหรับกรณีการใชงานดาน URLLC นั้น จะตองมีความหนวงในการสื่อสารที่ต่ำมาก (ในระดับ 1 

มิลลิวินาที) มีความเสถียร รวมทั้งมีความถูกตองแมนยำและนาเชื่อถือสูง สำหรับยานความถ่ีที่ใชงานจะ

อยูในชวง 2 – 6 กิกะเฮิรตซ [13] เหมาะกับการใชงานที่ตองการตอบสนองแบบเวลาจริง และตองการ

ความแมนยำสูง เชน  
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 1) โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industry Factory) 

 

รูปที่ 2.9 องคประกอบการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 

จากรูปที่ 2.9 สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล จะใชเซนเซอรจำนวนมากเพ่ือเชื่อมตอ

เขากับเครื่องจักรภายในโรงงาน สำหรับควบคุมและเฝาสังเกตการณทำงาน การสรางผลผลิต การจัด

การพลังงาน รวมทั้งการบำรุงรักษาอยางเปนระบบ [9] จึงมีความจำเปนที่ระบบการสื่อสารระหวาง

เครื่องจักรภายในโรงงานและสวนควบคุมจะตองมีความนาเชื่อถือสูง และมีความหนวงต่ำ เพื่อลดความ

ผิดพลาดในการควบคุม นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการ IoT เพื่อนำขอมูลจากเซนเซอรภายในโรงงาน  

เขามาชวยในการจัดการภายในโรงงานอีกดวย 

2) การใชงานทางโทรเวชกรรม 

 คุณสมบัติของดาน URLLC เปนประโยชนตอการแพทยเปนอยางมาก เชน การผาตัดทางไกล 

เนื่องจากกรณีการใชงานดังกลาว จะตองมีความนาเชื่อถือสูง รวมทั้งมีความแมนยำในการตอบสนอง

แบบเวลาจริง ปจจุบันนี้ ไดมีการผาตัดรักษาผูปวยพารกินสันในจีนไดสำเร็จผานการเชื่อมตอโครงขาย

การสื่อสารในยุคที่ 5 ไปยังหุนยนตผาตัด ดังรูปที่ 2.10 
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รูปที่ 2.10 การผาตัดทางไกลผานโครงขาย 5G 

 จากรูปที่ 2.10 การผาตัดทางไกลในปจจุบันสามารถเกิดข้ึนไดจริง โดยศัลยแพทย Ling Zhipei 

ไดทำการผาตัดผูปวยโรคพารกินสันที่อยูในปกกิ่งผานโครงขาย 5G ขณะที่นายแพทยนั้น อยูในมณฑล 

ไหหนานซึ่งหางกันถึง 3000 กิโลเมตรไดสำเร็จ [10] โดยแพทยผูผาตัดไดกลาววา ในการผาตัดนั้นให

ความรูสึกเหมือนอยูไมหางจากผูปวย เนื่องจากการควบคุมมีดผาตัดและการแสดงผลผูปวยผานวีดิโอมี

การตอบสนองแบบเวลาจริง ซึ่งในโครงขาย 4G ไมสามารถทำได 

3) การใชงานดานการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

รูปที่ 2.11 กรณีการใชงานดาน URLLC กับการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐาน [10] 
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 จากรูปที่ 2.11 ในกรณีที่ทำการกอสรางบนพื้นที่เสี่ยงภัย และไมสามารถสงแรงงานมนุษยเขา

ทำงานไปได จะมีการประยุกตใชดาน URLLC ในการควบคุมเครื่องจักรกลใหทำงานในพื้นที่ดังกลาว

แทน โดยมีการเชื่อมตอกับหนวยศูนยควบคุมจากระยะไกลดวยความหนวงที่ต่ำ รวมทั้งมีความแมนยำสูง 

เพ่ือใหสามารถทำงานไดตามปกติ 

2.2.4 สรุปตัวอยางกรณีการใชงานเทคโนโลยีการส่ือสารยุค 5G 

 สำหรับทุกกรณีการใชงานจะออกแบบใหมีความเหมาะสมกับทั้งทางภาคธุรกิจและบริการ

สาธารณประโยชน โดยจะแบงออกเปน กรณีที่ใชงานตามขอกำหนดของ ITU ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 กรณีการใชงานการสื่อสารยุคที่ 5 ในแตละดานตามขอกำหนดของ ITU [3] 

การประยุกตใชงาน 
กรณีการใชงานตามขอกำหนด

ของ ITU 

e-Health eMBB, mMTC, URLLC 

Smart industry mMTC, URLLC 

Smart grid mMTC 

IoT and sensors mMTC 

City surveillance eMBB 

Virtual reality for cultural heritage eMBB 

Structural health monitoring eMBB, mMTC 

Agriculture 2.0 eMBB 

Smart safety for smart city eMBB 

Smart mobility: High connected EV road monitoring  mMTC, URLLC 

Smart mobility: advanced viability mMTC, URLLC 

 

1) e-Health 

 ตัวอยางของการใชงานดานสุขภาพ จะเกี่ยวของกับโทรเวชกรรม เชน การรับและสงตอขอมูล

ดานการแพทยการติดตามการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูหางไกลจากโรงพยาบาล การนำเทคโนโลยีที่

ชวยใหผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสามารถพูดคุยตอบโตกันไดทันทีในเวลาเดียวกัน 
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2) Smart Industry 

 สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล จะใชสำหรับสรางผลผลิต การจัดการพลังงาน 

รวมทั้งการบำรุงรักษาอยางเปนระบบ รวมกับการบูรณาการ IoT เพื่อนำขอมูลจากเซนเซอรภายใน

โรงงานเขามาชวยในการจัดการภายในโรงงาน 

3) Smart Grids 

 เซนเซอรหลายชนิดจะติดตั้งเพื่อใชเฝาสังเกตการณโครงขายสำหรับทำนายชวงเวลาที่ตองทำ

การซอมบำรุง และการดูแลรักษาคาวมปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐาน โดยระบบ 5G จะรองรับการ

เชื่อมตอผานคลื่นวิทยุไปยังอุปกรณภายในโรงงานซึ่งตออยูกับคอมพิวเตอร แลวบูรณาการเขากับ

โครงขายที่มีอยู ทำใหสามารถเขาถึงและควบคุมการทำงานได 

4) IoT and Sensors 

 เพ่ือการนำเซนเซอรแบบชาญฉลาดมาใชใหเกิดประโยชนบนแพลตฟอรมของ IoT โครงขาย 5G 

จะชวยสรางการเชื่อมตอไปยังอุปกรณเหลานี้โดยตรง โดยจะมีขอดีที่สำคัญดังนี ้

 4.1) สามารถควบคุมการทำงานอุปกรณไดแบบเวลาจริง 

 4.2) สามารถควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ หรือเครื่องจักรที่ตองทำงานบนพื้นที่เสี่ยงภัยได 

เชน การสงหุ นยนตไปเก็บกู ระเบิด การสงหุ นยนตเขาไปตรวจรังสีนิวเคลียรภายในโรงงานไฟฟา

นิวเคลียร เปนตน 

 4.3) สามารถปรับปรุงการขนสงใหมีความคุมคาได เชน การวัดความเร็วเพื่อนำไปชวยลด

ความหนาแนนรถยนตบนถนน 

 4.4) สามารถติดตามการผลิต หรือสินคาที่สงไดอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ยังมีการประยุกตใชกับดานสุขภาพ เชน สมารทวอช การจัดการภายในเมืองอยาง

ชาญฉลาด ระบบตรวจสอบมาตรวัดกาซ มาตรวัดการประปา และมาตรวัดไฟฟา 

5) Video Surveillance 

 การตรวจตราเมืองผานกลองวงจรปด หรือกลองตรวจจับความรอนที่ตองการความละเอียดท่ีสูง 

รวมทั้งการจัดการและควบคุมจะตองแนใจวาสามารถทำไดแบบเวลาจริง เพื่อใชแจงเตือนเหตุการณที่

เกิดขึ้นในแตละทองท่ีไดตรงตามตำแหนงเกิดเหตุจริง ซึ่งจะตองใชเทคโนโลยี eMBB และ URLLC  
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6) Augmented and Virtual Reality for Cultural Heritage 

 การขยายและจำลองเสมือนจริงสำหรับมรดกทางวัฒนธรรม จะใชเทคโนโลยี eMBB ที่มีอัตรา

การรับและสงขอมูลที่สูง เพื่อใชในการจำลองสภาพแวดลอมในอดีตตามขอมูลที่ระบุไว พรอมกับ

แสดงผลที่ไดผาน VR ใหแกผูเขาชม เสมือนวาผูเขาชมยอนกลับไปอยูในสถานที่จริงในอดีตไดอกีครั้ง 

7) Structural Monitoring of Buildings and Infrastructures 

 บริการเฝาสังเกตการณอาคารและโครงสรางพ้ืนฐานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชน การวัด

ระดับการทรุดตัวโครงสรางตึก การเฝาสังเกตการณสภาพทอประปา หรือทอระบายน้ำ การวัดระดับน้ำ

ในเขื่อน แมกระทั่งการติดตามสภาพการจราจร จะตองมีการรายงานสถานการณในกรณีที่เกิดความ

ฉุกเฉินไดอยางทันทวงที โดยโครงขาย 5G จะมีขอกำหนดที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานดวย

ความละเอียดสูงและมีความแมนยำ ซึ่งจะนำขอมูลจากอุปกรณที่เชื่อมตอเขากับโครงขายมาประมวลผล

โดยใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent: AI) เพื่อระบุสภาพปจจุบันของโครงสราง หรือสิ่งที่สนใจ 

พรอมกับเปรียบกับขอมูลกอนหนาเพื่อระบุความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

8) Agriculture 2.0 

 ในการทำเกษตรกรรมที่เกี่ยวของกับการใชโครงขาย 5G จะอยูในขั้นตอนของการจัดการหนา

ดินสำหรับเพาะปลูกโดยใชเกษตรกรรมความแมนยำสูงรวมกับจีเอ็นเอสเอส การทำระบบชลประทาน

รวมทั้งการเพาะพันธุพืช และการเก็บเก่ียว 

9) Smart Safety for Smart Cities 

 ในการรักษาความปลอดภัยของเมืองจำเปนตองใชเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่สามารถแจง

เหตุรายไดทันที โดยเทคโนโลยี 5G จะเขามารองรับการควบคุมโดรน หรือเครื่องบินตรวจการณผานการ

สังเกตดวยกลองวงจรปดในบริเวณท่ีเกิดเหตุ ซึ่งชวยใหสามารถรับแจงเหตุรายที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

10) Security Issues 

 เนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะตองรองรับการสื่อสารขอมูลที่รวดเร็วและมีปริมาณมหาศาลจึงทำ

ใหเกิดปญหาดานความปลอดภัยของขอมูลขึ ้น โดยปจจัยที่เปนความทาทายของโครงขาย 5G จะ

ประกอบไปดวย 



 

27 

 

 10.1) การใหบริการความปลอดภัยเขากับบริการใหม ๆ ที่เกิดขึ ้นในระบบ 5G เชน การ

ปองกันการจารกรรมขอมูลในคลาวด การปองกันบุคคลภายนอกเขาถึงระบบควบคุมเครื่องจักรใน

โรงงาน 

 10.2) การใหบริการระบบความปลอดภัยที ่สมบูรณเพื ่อสรางรายไดใหม การสรางความ 

สามารถในการแขงขันและสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคา 

 

2.3 การประยุกตใชระบบระบุตำแหนงความแมนยำสูงกับการพัฒนาประเทศไทย 

2.3.1 การระบุตำแหนงความแมนยำสูงที่ใชเทคนิค RTK 

เนื่องจากเครื่องรับจีเอ็นเอสเอสที่ใชงานกันโดยทั่วไปนั้นยังคงมีคาความผิดพลาดในการระบุ

ตำแหนงอยู โดยที่ความแมนยำในการระบุตำแหนงจะมีคาประมาณ 3 เมตร (rms) ในแนวราบและ 5 

เมตร (rms) ในแนวดิ ่ง ซึ่งความแมนยำในการระบุตำแหนงจะขึ้นอยูกับหลายปจจัยไดแก จำนวน

ดาวเทียมที่รับสัญญาณได การกระจายตัวของดาวเทียมในทองฟา การรบกวนของปรากฏการณพหุวิถี 

(Multipath) และประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนของเครื่องรับ เปนตน วิธีการหนึ่งที่นิยมใชใน

การเพิ่มความแมนยำในการระบุตำแหนงคือวิธีการ RTK (Real-Time Kinematic) โดยจะอาศัยสถานี

ฐาน (Base Station) ในการชวยแกไขคาความผิดพลาดอันเนื ่องมาจากสัญญาณเดินทางผานชั้น

บรรยากาศของโลก โดยจะอาศัยการวัดเฟสคลื่นพาหซึ่งจะมีความแมนยำกวาการวัดระยะทางเทียม  

มาใชในการคำนวณตำแหนงของเครื่องรับ โดยหลักการทำงานของวิธี RTK แสดงดังในรูปที่ 2.12 

 

รูปที่ 2.12 หลักการทำงานของการระบุตำแหนงแบบ RTK 
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การคำนวณตำแหนงของเครื ่องรับจะอาศัยผลตางของการวัดระยะทางของคู ดาวเทียม 

(Double Difference) ซึ่งในกรณีที่ระยะหางระหวางสถานีฐานกับเครื่องรับอยูไมไกลจากกันจะพบวาคา

ดีเลยในเชิงระยะทางที่เกิดจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟยรและโทรโพสเฟยรทั้งสองจุดนั้นมีคาใกลเคียง

กัน ทำใหลดผลกระทบดังกลาวออกไปจากสมการการคำนวณหาตำแหนงได นอกจากนี ้คาความ

คลาดเคลื่อนของสัญญาณนาิกาดาวเทียมและเครื่องรับก็จะถูกหักลางไปดวย สำหรับความแมนยำใน

การระบุตำแหนงดวยเทคนิค RTK นั้น อยูที ่ระดับเซนติเมตร (rms) ในแนวราบ โดยความแมนยำจะ

ขึ้นอยูกับระยะหางระหวางสถานีฐานกับเครื่องรับ ดวยเหตุนี้เทคนิคการระบุตำแหนงแบบ RTK จึงไดถูก

นำมาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน การสำรวจรังวัด การศึกษาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 

การเกษตรความแมนยำสูง เปนตน โดยในทางปฏิบัติขอมูลการวัดเฟสคลื่นพาหของสถานีฐานจะถูก

สงไปยังเครื่องรับผานระบบสื่อสารตาง ๆ เชน คลื่นวิทยุ โมเด็ม และอินเทอรเน็ต เปนตน ดังรูปที่ 2.13 

 

รูปที่ 2.13 การใชงานระบบ RTK ในทางปฏิบัติ 

2.3.2 ระบบระบุตำแหนงความแมนยำสูงภายในประเทศไทย 

 สำหรับโครงขายระบุตำแหนงความแมนยำสูงที่เปดใหบริการสาธารณะภายในประเทศไทย 

มาจาก 2 หนวยงานหลัก ไดแก กรมที่ดินแหงประเทศไทย (Department of Land: DOL) จำนวน 121 

สถานี และกรมโยธาธิการและผังเม ือง (Department of Public Works and Town & Country 

Planning: DPT) จำนวน 15 สถานี โดยมีตำแหนงท่ีตั้งเปนดังรูปที่ 2.14 
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รูปที่ 2.14 โครงขายจีเอ็นเอสเอสสำหรับใชงานการระบุตำแหนงแบบ RTK ในประเทศไทย [11] 

 จากรูปที่ 2.14 สัญลักษณที่มีอักษรยอ DOL และ DPT จะใชแทนสถานีฐานของกรมที่ดิน 

รวมทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองตามลำดับ จะเห็นไดวาโครงขายของสถานีฐานเหลานี้ไดมีการติดตั้งไว

ทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมตอการใชงานเปนบริเวณกวาง และเปนประโยชนตอการใชเทคนิค RTK บน

พื้นที่ทางเกษตรกรรมไดแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แตเนื่องจากความหนวงในการสื่อสารระหวาง

ผูใชงานกับสถานีฐานเหลานี้ จะมีผลโดยตรงตอความตอเนื่องในการใชงานระบบ RTK ดังนั้น การมาถึง

ของโครงขาย 5G จะสามารถเพิ่มความเสถียรในการใชงานไดเปนอยางด ี

 

2.4 แนวทางกรณีการใชงานของเทคโนโลยีการสื ่อสารยุค 5G ที่สอดคลองกับการ

พัฒนาและประยุกตใชระบบระบุตำแหนงความแมนยำภายในประเทศไทย 

 จากหัวขอที่ 2.3.2 รูปแบบของการสงคาแกไขตำแหนงของสถานีฐานกรมที่ดินจะมีลักษณะ

แบบ VRS (Virtual Reference Station) ที่มีการทำงานเปนดังรูปที่ 2.15 
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รูปที่ 2.15 การสงคาแกไขตำแหนงแบบ VRS [11] 

 จากรูปที่ 2.15 ลักษณะการสงคาแกไขตำแหนงของกรมที่ดิน (RTK Base 1, 2, 3) จะทำงาน

โดยเริ่มจากการที่ผู ใชงาน (User 1, 2) สงตำแหนงโดยคราว ไปยังศูนยควบคุมกลาง (Ntrip Caster) 

ผานโครงขายสายอากาศที่มีความเสถียรสูง และมีความหนวงต่ำ (มีการประยุกตใชในดาน URLLC) 

จากนั้นศนูยควบคุมกลางจะดึงขอมูลจากสถานีฐานหลายสถานีท่ีอยูในบริเวณผูใชงานดวยอัตราขอมูลต่ำ 

(มีการประยุกตใชดาน mMTC) แลวนำมาประมวลผลรวมกับตำแหนงผูใชเพื่อใหไดคาแกไขตำแหนงที่

เหมาะสุด จากนั้นจึงสงกลับไปยังผูใชงานเพ่ือคำนวณตำแหนงดวยเทคนิค RTK อีกครั้ง ในกรณีที่ใชงาน

กับโดรนเกษตรท่ีเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง จะตองเพ่ิมการใชงานดาน eMBB เพ่ือชวยในการสงขอมูลคา

แกทางตำแหนงและการควบคุมทิศทางใหเร็วขึ้นตามไปดวย สำหรับการสงคาแกไขตำแหนงของกรม 

โยธาธิการฯ มีลักษณะดังรูปที่ 2.16 

 

รูปที่ 2.16 การสงคาแกไขตำแหนงแบบ CORS 
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 จากรูปที่ 2.16 ผูใชงาน (Rover Station) สามารถเชื่อมตอผานโครงขายไรสายไปยังสถานฐีาน 

(Base Station) เพื่อรับคาแกไขตำแหนงไดโดยตรง (เปนการเชื่อมตอแบบ CORS) ซึ่งตองการความ

เสถียรในการเชื่อมตอ มีความนาเชื่อถือสูง (เกี่ยวของกับดาน URLLC) นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูใชงาน

ตองการระบุตำแหนงขณะเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง จะตองใชอัตราการสงคาแกไขตำแหนงที่รวดเรว็ข้ึน 

เพื่อใหผูใชงานสามารถประมวลตำแหนงของตนเองดวยเทคนิค RTK ไดทันเวลา สำหรับแนวคิดการ

ประยุกตใชเทคนิค RTK กับโครงขาย 5G ในปจจุบัน สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2.17 

 

รูปที่ 2.17 การสงขอมูลชวยระบุตำแหนงแบบ RTK บนโครงขาย 5G [12] 

จากรูปที ่ 2.17 สถานีอางอิง (แทนดวยเสาสงสีดำ) ทำหนาที ่ว ัดขอมูลสัญญาณคลื่นพาห 

(Carrier phase) พรอมกับสงขอมูลไปยังโครงขายการระบุตำแหนงแบบ RTK (NRTK Server) เพื่อชวย

ในการลดความคลาดเคลื่อนทางตำแหนงใหกับอุปกรณผูใช (UE) ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน โดยจะมีการ

ประมวลผลรวมกับตำแหนงของผูใช เพื่อหาคาแกทางตำแหนงที่เหมาะสุดและสงใหแกผูใชผานทาง

เซิรฟเวอรสำหรับระบุตำแหนง (Location Server) สำหรับโปรโทคอลที่ใชสงคาแกดังกลาว คือ LPP  

(LTE Positioning Protocol) ซึ่งระบุเอาไวในขอกำหนด Release-15 ขององคกร 3GPP 
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2.5 บทสรุป 

ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดานสื ่อสารจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะการมาถึงของ

เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ทำใหเกิดการคิดคนและสำรวจกรณีการใชงานทั้ง 3 ดาน เพื่อตอบสนองตอ

ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษยที่ดีขึ้น โดยในดาน eMBB ที่

มุงเนนการใชงานที่มีอัตราขอมูลการรับสงสูง จะชวยใหทั้งความบันเทิง และสามารถนำไปใชประโยชน

ในดานการศึกษาผานชองทางออนไลนไดดีขึ้น สำหรับจุดเดนดาน mMTC จะเปนประโยชนตอการเพ่ิม

ความหนาแนนการเชื่อมตอของอุปกรณดาน IoT ในชีวิตประจำวัน เชน อุปกรณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

บานอัจฉริยะ สำหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาภายในบาน ไปจนถึงเทคโนโลยีโครงขายสำหรับสงไฟฟา

อัจฉริยะที่ชวยควบคุมการใชพลังงานไฟฟาอยางเหมาะสม และสำหรับดาน URLLC ที่มีจุดเดนดานการ

สื่อสารที่มีความหนวงต่ำ และมีความเสถียรสูง ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งสำหรับการใชงานที่ตองโตตอบ

แบบเวลาจริง โดยเฉพาะการผาตัดทางไกล และการทำงานของระบบขับเคลื่อนรถยนตอัตโนมัติ 

นอกจากนี ้ การมาถึงของเทคโนโลยีการสื่อสาร 5G จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ

ขยายชองทางการเชื่อมตอกับโครงขายสถานีฐานภายในประเทศไทย เพ่ือใชสำหรับระบุตำแหนงแมนยำ

สูงแบบ RTK ซึ่งจะสนับสนุนการทำงานของระบบขับเคลื่อนรถยนตอัตโนมัติ การควบคุมตำแหนงของ

รถจักรกลทางเกษตรกรรม รวมไปถึงการใหบริการตำแหนงของผูใชงานมือถือแมนยำสูงผานเครือขาย 

5G ในอนาคตอันใกล 
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บทที่ 3  

เทคโนโลยีโครงขายของ 

การสื่อสารยุค 5G 
 

จตุพร ดวงทอง และอนสุรณ วงคษา 

 

 

3.1 ความเปนมาของสถาปตยกรรมโครงขาย 

ในยุคกอนที ่จะมีเทคโนโลยีการสื ่อสารยุคที่ 5 (5G) การออกแบบสถาปตยกรรมโครงขาย

โทรศัพทเคลื่อนที ่นั ้นจะยึดผู ใช (User) เปนศูนยกลาง ผูใชเปรียบเสมือนเปนพลเมืองชั ้นหนึ่งของ

โครงขาย และผูสรางโครงขายโทรศัพทแบบเคลื่อนที่พยายามที่จะเพิ่มจำนวนผูใชอยูตลอดเวลา ดังนั้น

จึงไดเปลี่ยนสถาปตยกรรมโครงขายจากสวิตชิงแบบวงจร (Circuit Switching) ที่รองรับจำนวนผูใชได

นอยเปนสวิตชิงแบบไอพี (IP Switching) เต็มรูปแบบซึ ่งสามารถรองรับผู ใชไดปริมาณมากกวาใน

เทคโนโลยกีารสื่อสารยุคที ่4 (4G) 
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ในสถาปตยกรรมโครงขายของเทคโนโลยี 4G ประกอบดวยโหนดตาง ๆ เชน eNB (Evolved 

Node B), SGW (Serving Gateway), PGW (Packet Data Network Gateway) และ MME (Mobility 

Management Entity) โดยแตละโหนดมักประกอบดวยฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชควบคูกัน 

สำหรับเทคโนโลยี 5G นับเปนความกาวหนาครั้งยิ่งใหญในรูปแบบของการออกแบบในชวงเวลา

สามสิบปนี้ นอกเหนือจากการปรับปรุงความเร็วของการรับสงขอมูล และความหนวงเวลาในการสง

ขอมูลผานตัวกลางที่เปนอากาศแลว สถาปตยกรรมของเทคโนโลยี 5G ยังไดมีการเปลี่ยนแปลงจากการ

ยึดผูใชงานเปนหลักมาเปนยึดการบริการแนวดิ่ง (Vertical) เปนหลัก ความหมายของ การบริการแนวดิ่ง 

คือ ผูขายเสนอสินคาหรือบริการที่เฉพาะดานใหกับอุตสาหกรรม หรือกลุมลูกคาที่ตองการเขาถึงการ

บริการบางอยางเปนพิเศษ ในเทคโนโลยี 5G นั้น ไดใหการบริการการสื่อสาร ไมเพียงแคสำหรับผูใช

เทานั้น แตยังใหการบริการการสื่อสารสำหรับตลาดแนวดิ่ง (Vertical Market) ที ่แตกตางกัน เชน  

ยานยนต พลังงาน การจัดการเมือง รัฐบาล การดูแลสุขภาพ การผลิต และระบบขนสงอัจฉริยะ  

ความแตกตางดังกลาวทำใหเกิดความตองการเขาถ ึงการบริการที ่มีความคลองตัวตาม

สภาพแวดลอม ดังนั้นซอฟตแวรที่มีความยึดหยุนในการใชงานตามความตองการที ่แตกตางกันจึงมี

ความสำคัญมากกวาฮารดแวรที่ปรับเปลี่ยนตามความตองการไดยาก ดวยเหตุนี้สถาปตยกรรมโครงขาย 

5G จึงไดรับการออกแบบมาเปนซอฟตแวรของฟงกชันโครงขาย (Network Function: NF) ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของกลุมผูใชบริการไดเพื่อใหเกิดการใชงานโครงขายอยางไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโครงขายที่ถูกกำหนดดวยซอฟตแวร (Software Defined Networking: 

SDN) ฟงกชันโครงขายเสมือนจริง (Network Function Virtualization: NFV) และการประมวลผล

แบบคลาวด (Cloud Processing) จึงเปนเทคโนโลยีพื ้นฐานเพื ่อใหมีการใชประโยชนโครงขาย 5G  

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

3.2 สถาปตยกรรมโครงขาย 5G 

ในหัวขอนี ้จะเนนไปที ่สถาปตยกรรมโครงขายของเทคโนโลยี 5G เปนหลัก โครงขายของ

เทคโนโลยี 5G ประกอบดวยโครงขายสายอากาศของ 5G หรือโครงขายการเขาถึง (Access Network: 

AN) ในความหมายของการเขาถึง คือผูใชงานเชื่อมตอกับสถานีฐานที่เชื่อมตอกันเปนโครงขายโดยผาน
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คลื่นวิทยุ และโครงขายหลัก 5G (5GC) [1] ดังรูปที่ 3.1 โครงขายสายอากาศนั้นประกอบดวยโครงขาย

สายอากาศที่ใชคลื่นวิทยุยานความถี่ใหม (Next-Generation Radio Access Network: NG-RAN) [3]  

ที่ใชอินเทอรเฟซของคลื่นวิทยุความถี่ใหม 5G (New Radio: NR) [4] (ซึ่งไมใชโครงขายสายอากาศใน 

3GPP AN เชน WiFi และ xDSL เปนตน) เชื่อมตอกับโครงขายหลัก 5G เอนทิตี (Entity) หรืออุปกรณ 

ตาง ๆ ในโครงขายเชื่อมตอกันดวยโครงขายการขนสงขอมูล TCP/IP พ้ืนฐานซึ่งรองรับ diff-serv QoS  

โครงขาย 5G เช ื ่อมตออุปกรณผู ใช  (User Equipment: UE) กับโครงขายขอมูล (Data 

Network) ภายนอกเชนเดียวกับการสื่อสารในยุคที่ผานมา การบริการการเชื่อมตอ 5G มีชื่อเรียกวา 

เซสชัน PDU (Protocol Data Unit) เมื ่อพิจารณาจากมุมมองของการขนสงขอมูล เซสชัน PDU ถูก

สรางขึ้นจากอุโมงค (Tunnel) ขนสงขอมูล NG (Next Generation) ยอยที่ตอเนื่องกันเปนลำดับ ซึ่งใช

ขนสงขอมูลใน 5GC โดยเริ ่มจากตัวขนสงที ่เปนคลื ่นวิทยุ (Radio Bearer) 1 ตัวหรือมากกวาบน

อินเทอรเฟซคลื่นวิทยุ และสุดทายชุดของ "ทอขนสงขอมูล (Pipe)" นี้จะเชื่อมตออุปกรณผูใชกับฟงกชัน

การควบคุม และเชื่อมตอกับโครงขายขอมูลภายนอก (External Data Network) ในการแลกเปลี่ยน

ปริมาณขอมูลผูใช (Traffic) ภารกิจสำคัญของโครงขายมือถือคือการสรางอุโมงคขนสงขอมูล และตัว

ขนสงขอมูล (Bearer) แบบพลวัต (Dynamic) และติดตามการเคลื่อนไหวของผูใชและสถานะ (เชน วาง

หรือเชื่อมตอ เปนตน) แสดงดังรูปที่ 3.2 

เซสชัน PDU นั้นคลายกับตัวขนสงขอมูล EPS (Evolved Packet System) ใน LTE (Long-

Term Evolution) ยกเวนแบบจำลอง QoS (Quality of Service) ซึ ่งเปนเทคโนโลยีที ่ใชจัดการกับ

ปริมาณขอมูล (Data Traffic) เพื่อลดการสูญหายของแพ็กเกตขอมูล ความหนวงเวลา และจิตเตอร 

(Jitter) ในโครงขาย และหนวยขอมูลผู ใชที่รองรับ ที่จริงแลวเซสชัน PDU นั้นสามารถขนสงไดทั้ง

แพ็กเกต IP ของผูใช และขนสงอีเทอรเน็ต หรือเฟรมที่ไมมีโครงสราง ดังนั้นจึงสามารถสื่อสารแบบ 2  

เลเยอรระหวางกลุมอุปกรณผูใช แบบจำลอง QoS ในเทคโนโลยี 5G เปนแนวคิดใหมของการไหลของ

ขอมูลแบบ QoS [1] ซึ่งการไหลของขอมูลของ QoS มีความสม่ำเสมอ ดังนั้นการไหลขอมูลของ QoS  

ที่แตกตางกันเล็กนอยอาจจะอยูใน PDU เพียงเซสชันเดียว  

รูปที่ 3.3 มีการแยกระหวางฟงกชันของเทคโนโลย ี5G ท่ีดำเนินการในโครงขายสายอากาศ NG-

RAN และในโครงขายหลัก 5G เมื่อพิจารณาในภาพรวม โครงขายสายอากาศ NG-RAN จะดูแลการสราง 

การบำรุงรักษา และนำสวนตาง ๆ ของเซสชัน PDU ออกมาใหใช โดยผานอินเทอรเฟซคลื่นวิทยุ โดยใน
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สวนนี ้จะจัดการกับความบกพรองทางกายภาพของสัญญาณ อยางเชน การจางหายของสัญญาณ 

(Fading) การแทรกสอดสัญญาณ (Interference) การลดทอนของกำลังของสัญญาณ (Attenuation) 

การสงตอ (Hand-over) ระหวางสายอากาศ gNB และการมัลติเพล็กซ (Multiplex) สวนฟงกชัน 5GC 

จะจัดการในสวนที่เหลือของเซสชัน PDU และดูแลกระบวนการอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่ไมเก่ียวของกับโครงขาย

สายอากาศ อยางเชน การจัดการเมื่อผูใชงานมีการเคลื่อนที่ การรักษาความปลอดภัย และการจัดสรร 

ที่อยู IP เปนตน 

 

รูปที่ 3.1 การสรางเซสชัน PDU สำหรับการสงขอมูลในโครงขาย 5G 

 

รูปที่ 3.2 การไหลของขอมูลแบบ QoS 
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รูปที่ 3.3 ฟงกชันตาง ๆ ของเอนทิตีในโครงขาย 5G 

3.2.1 ทบทวนสถาปตยกรรมโครงขาย 4G 

 

รูปที่ 3.4 สถาปตยกรรมโครงขายของเทคโนโลยี 4G  
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 กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของโครงขายสายอากาศ และโครงขายหลักของเทคโนโลยี 5G  

ในหัวขอนี้จะมีการทบทวนโครงขายหลักของเทคโนโลยี 4G เพ่ือใหเขาใจการทำงานของแตละโหนดและ

เพ่ือใหเห็นความแตกตางของโครงขายหลักของเทคโนโลยี 4G และ 5G มากยิ่งข้ึน 

 ในเทคโนโลยี 4G นั้นประกอบดวย 3 สวนหลัก ไดแก อุปกรณผูใช สวนโครงขายสายอากาศ 

และสวนโครงขายหลักในสวนที ่เปนโครงขายหลักของ 4G จะเปนฮารดแวร และซอตฟแวรที่ใชกับ

ฮารดแวรนั ้นโดยเฉพาะ ทำใหไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงขายหลักตามความตองการได สวนของ

โครงขายหลัก 4G คืออุปกรณที่อยูในสวนของ EPC (Evolved Packet Core) ดังแสดงในรูปที่ 3.4  

 LTE เปนชื่อโครงขายการสื ่อสารของเทคโนโลยี 4G ที่กำหนดมาตรฐานตาง ๆ โดย Third 

Generation Partnership Project (3GPP) ม ีการพ ัฒนาต อเน ื ่องจากเทคโนโลย ี  3G ที่ม ีช ื ่อว า 

Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) สถาปตยกรรมโครงขาย LTE มีชื ่อวา 

Evolved packet system (EPS)  

  EPS เปนการสงขอมูลเปนแบบแพ็กเกตทั้งหมดไมมีสวนที่เปนสวิตชิงแบบวงจร โครงสรางของ 

LTE ประกอบดวยโครงขายหลักที่เร ียกวา Evolved Packet Core (EPC) และสวนของโครงข าย

สายอากาศท่ีเร ียกวา Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ส วนของ  

E-UTRAN กับ EPC จะเรียกรวมกันวา EPS  

 EPC ประกอบดวยอุปกรณ MME S-GW และ P-GW ซึ่งมีหนาที่หลักดังนี ้

1) Mobility management entity (MME) เปนอุปกรณสำหรับการจัดการสวนการควบคุม 

(Control Plane) สำหรับการเขาใชงาน และการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของผูใชบริการ ฟงกชัน

หลักของ MME คือ การจัดการเซสชัน (Session Management) การจัดการการเคลื่อนที่ (Mobility) 

การเลือกเกตเวย (Gateway Selection) การติดตาม (Tracking) และทำกระบวนการเพจจิง (Paging) 

2) Serving Gateway (S-GW) เปนเกตเวยเชื ่อมกับโครงขายสายอากาศ E-UTRAN โดยจะ

สรางตัวขนสงขอมูล (Bearer) สำหรับผูใชบริการแตละราย ขอมูลการใชงานตาง ๆ ของผูใชบริการจะถูก

ขนสงผาน S-GW แลวสงตอไปที ่ P-GW และสงไปยังปลายทาง ตัวอยางเชน ไลน (Line) เฟซบุก 

(Facebook) หรือเว็บไซตตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ S-GW ยังทำหนาที่จัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน

สวนขอมูลผูใช (User Plane) โดยทำหนาที่เปนจุดยึด (Anchor Point) ในกรณีที่ ผู ใชมีการเคลื่อนที่

ภายในพื้นที่บริการเดียวกัน (Inter-eNodeB Handover) หรือผูใชมีการเคลื่อนที่ระหวางโครงขาย 4G 



 

40 

 

LTE กับ 2G/3G (Inter-3GPP Mobility) รวมถึงทำหนาที่สรางไฟลขอมูลรายละเอียดการใชงาน (Call 

Detail Record: CDR) 

3) Packet Data Network Gateway (P-GW) เปนเกตเวยเชื่อมกับโครงขาย IP ภายนอกทั่วไป 

เชน โครงขายภายในองคกร โครงขายอินเทอรเน็ต เปนตน โดยขอมูลการใชงานของผูใชบริการแตละ

รายจะถูกสงถายผานตัวขนสงขอมูลจาก S-GW มาที่ P-GW และออกไปยังปลายทาง นอกจากนี้ P-GW 

ยังมีฟงกชันอื่น ๆ ดังนี ้

 จัดสรร IP Address แจกจายใหกับอุปกรณผูใช (User Equipment)  

 ตรวจสอบและคัดกรองแพ็กเก็ตของผูใชแตละรายเพื่อจัดสรร หรือควบคุมแบนดวิดธที่ 

ใชงาน และสำหรับการคิดคาบริการ  

 สรางไฟลขอมูลรายละเอียดการใชงาน (Call Detail Record: CDR) 

        นอกจากนี้ในโครงขายหลักยังมีอุปกรณประกอบที่จำเปนเพื่อทำหนาที่ตาง ๆ เพื่อใหใหทำงานได

อยางสมบูรณ นั่นคือ Home Subscriber Server (HSS) ซึ่งเปนเซิรฟเวอรฐานขอมูลสำหรับการจัดเก็บ

ขอมูลการลงทะเบียนผู ใชบริการ และมีฟงกชันที ่รองรับการจัดการการเคลื่อนที ่ การพิสูจนตัวตน 

(Authentication) และการรับรองการเขาใชงานของผูใชบริการ HSS พัฒนาตอมาจาก HLR (Home 

Location Register) และ AuC (Authentication Centre) 

3.2.2 โครงขายสายอากาศ 

โครงขายสายอากาศ NG-RAN ประกอบดวยเซตของสถานีฐาน 5G ท่ีเรียกวา gNB ซึ่งเชื่อมตอ

กับ 5GC ผานชุดอินเทอรเฟซแบบลอจิคัลดังแสดงในรูปที่ 3.5 สายอากาศ gNB สามารถเชื่อมตอผาน

อินเทอรเฟซ Xn เพื่อทำใหการสื่อสารขณะที่มีการเคลื่อนที่ดีขึ ้น (เชน การสงตอ (handover)) และ

ฟงกชันการจัดการ (เชน การแทรกสอดระหวางสถานีฐานที่มีสัญญาณแรงเทากัน) เชนเดียวกับใน

สถาปตยกรรม LTE  
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รูปที่ 3.5 โครงขายสายอากาศ 

 

 

รูปที่ 3.6 แบบจำลองโครงขาย 5G 
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ฟงกชันการทำงานของสายอากาศ gNB บางครั ้งมีการกระจายตัวอยู โดยมีหนวยสวนกลาง 

(gNB-CU) ทำหนาที่ควบคุมสายอากาศ gNB ที่กระจายอยูผานอินเทอรเฟซ F1 หนวยที่กระจายจะ

เชื่อมตอกับสายอากาศคลื่นวิทยุระยะไกล (Remote Radio Head: RRH) ที่เปนตัวรับสงสัญญาณวิทยุ 

หนวยสวนกลางจะแบงออกเปน 2 สวน สวนหนึ่งสำหรับฟงกชันของสัญญาณควบคุม (gNB-CU-CP) 

และสวนหนึ่งสำหรับฟงกชันขอมูลผูใช (gNB-CU-UP) ที่อิงตามวิธีการแบงขอมูลเปนสวนขอมูลผู ใช 

(User Plane) และสวนควบคุม (Control Plane)  

รูปที่ 3.6 แสดงชั้นของโปรโทคอลที่ผานอินเทอรเฟซคลื่นวิทยุทั้งในสวนขอมูลผูใช และสวนการ

ควบคุม ในสวนขอมูลผูใช อุปกรณผูใช (UE) และสถานีฐาน (gNB) มีการจัดเรียงโปรโทคอล 5 ชั้นไดแก  

 ชั้น Service Data Adaptation Protocol (SDAP)  

 ชั้น Packet Data Convergence Protocol (PDCP) 

 ชั้น Radio Link Control (RLC) 

 ชั้น Media Access Control (MAC) 

 ชั้น Physical (PHY)  

ในสวนการควบคุม อุปกรณผูใช (UE) และสถานีฐาน (gNB) มีการจัดเรียงโปรโทคอล 5 ชั้นไดแก 

 ชั้น Radio Resource Control (RRC) 

 ชั้น Packet Data Convergence Protocol (PDCP) 

 ชั้น Radio Link Control (RLC) 

 ชั้น Media Access Control (MAC) 

 ชั้น Physical (PHY)  

นอกจากนี ้ ในสวนการควบคุมยังมีโปรโทคอลชั้น Non-Access-Stratum (NAS) ที่อุปกรณผูใชจะใช

สื่อสารกับ AMF (Mobility management function) ในโครงขายหลัก 5G 

จากรูปที่ 3.6 การจัดเรียงชั้นโปรโทคอลของ 5GC จะมีความคลายคลึงกับใน 4G LTE โดยใน 

5GC มีการเพิ่มเติมโปรโทคอล SDAP ในสวนขอมูลผูใช ฟงกชันหลักของแตละชั้นมีความแตกตางกัน

ดังนี้ 
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1) ชั้นกายภาพ (PHY) ประกอบดวยฟงกชันการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อกท่ี

อุปกรณผู ใช และสถานีฐาน (gNB) ใชในการสงและรับขอมูล ซึ ่งจะใชการมอดูเลชันแบบ OFDM 

(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) ที่มีระยะหางระหวางคลื่นพาหแบบปรับเปลี่ยนได

ในชวง 15 30 60 120 และ 240 กิโลเฮิรตซ และรูปแบบการมอดูเลชัน/การเขารหัสแบบปรับเปลี่ยนได 

เชน เปลี่ยนจากการมอดูเลชันแบบ BPSK เปนการมอดูเลชันแบบ 256 QAM [2]  

2) โปรโทคอล MAC (Medium Access Control) เปนสื ่อกลางใหการควบคุมชั ้นฟสิคัลใน

ระดับลาง โดยการกำหนดชวงเวลาในการสงขอมูลระหวางอุปกรณผูใชและสถานีฐาน (gNB) 

3) โปรโทคอล RLC (Radio Link Control) จะชวยทำใหมั ่นใจวาการสงสตรีมขอมูลมีความ

นาเชื่อถือ ซึ่งขอมูลที่มาถึงตองครบถวนโดยใชรูปแบบการสงขอมูลที่มีการรองขอการสงซ้ำโดยอัตโนมัติ

แบบไฮบริด (Hybrid Automatic Repeat Request: HARQ) นอกจากนี้ยังจัดการการแบงขอมูลเปน

บล็อกยอย 

4) โปรโทคอล PDCP (Packet Data Convergence) ดำเนินการขนสงขอมูลในระดับสูงซึ่ง

เก่ียวของกับการบีบอัดสวนหัว (Header) และความปลอดภัย 

5) โปรโทคอล SDAP (Service Data Adaptation) จ ัดการเก ี ่ยวก ับการโตตอบระหว าง

แพ็กเกตของการไหล QoS และตัวขนสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุ (Radio Bearer) โดยการทำเครื่องหมาย

แพ็คเกตขอมูลผูใชอยางถูกตอง 

6) โปรโทคอล RRC (Radio Resource Control) เปนโปรโทคอลการสงส ัญญาณที ่ใช ใน

ขั้นตอน "Access Stratum" ที่เกี่ยวของกับอุปกรณผูใชและสถานีฐาน (gNB) นอกจากนี้ยังมีฟงกชัน 

การสรางการเชื่อมตอและนำออกมาใหใชงาน การบรอดแคสตขอมูลระบบ การสรางตัวขนสงดวย

คลื่นวิทยุ การคอนฟกระบบ และนำระบบที่คอนฟกแลวมาใชงาน วิธีการในการเชื่อมตอในกรณีที่มีการ

เคลื่อนที่ การเพจจิง และการควบคุมกำลังงานที่ใช  

7) โปรโทคอล NAS (Non-Access Stratum) เปนโปรโทคอลการสงสัญญาณที ่ใชระหวาง

อุปกรณผูใช และโครงขายหลัก 5GC สำหรับการจัดการเซสชัน PDU ความปลอดภัย การจัดการกรณีมี

การเคลื่อนที่ เปนตน เอนทิตี 5GC ที่ดูแลการควบคุมอุปกรณผูใชเปนฟงกชันการจัดการการเขาถึง และ

การเคลื่อนที ่(Mobility Management Function: AMF) ซึ่งคลายกับ MME ใน LTE 
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3.2.3 โครงขายหลัก 5G 

 

 รูปที่ 3.7 สวนประกอบของโครงขายหลัก 5G  

สถาปตยกรรมโครงขายสายอากาศ NG-RAN และลำดับชั้นโปรโทคอลคลายกับ LTE ในระดับ

หนึ่ง แตอยางไรก็ตามสถาปตยกรรมของโครงขายหลัก 5G นั้นมีความโดดเดนในหลาย ๆ ดาน  

 การแยกฟงกชันที่ดำเนินการโดยโหนดโครงขายของเทคโนโลยีการสื่อสารในการสื่อสาร 4G 

นำไปสูสถาปตยกรรมโครงขาย 5G ที่กำหนดไวอยางสมบูรณในแงของฟงกชันโครงขาย (Network 

Function: NF) ที่จะถูกเลือกใชใหเหมาะสมตามการบริการ ในรูป 3.7 ชื่อบล็อกที่ลงทายดวยตัวอักษร 

"F” หมายถึงฟงกชัน  

ในสถาปตยกรรมโครงขาย 5G มีการแยกสวนขอมูลผู ใชและสวนควบคุม เชนเดียวกับใน

โครงขายสายอากาศ NG-RAN ในสวนของขอมูลผูใชจะมีฟงกชันสวนผูใช (User Plane Function: UP) 

หนึ่งฟงกชันหรือมากกวาหนึ่งฟงกชัน ซึ่งสวนใหญจะใชเพื่อดำเนินการสงตอแพ็กเกตระหวางอุโมงค

ขนสงขอมูล NG-U ที่แตกตางกันซึ่งสรางเซสชัน PDU สวนฟงกชันโครงขายอื่น ๆ ที่เหลือจะเปนของ

สวนควบคุมท้ังหมด  
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การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดอีกประการจากเทคโนโลยีการสื่อสาร 4G คือการสรางแบบจำลอง

อินเทอรเฟซซึ่งเปลี่ยนจาก "แบบจุดตอจุด" ไปเปน "แบบจุดบริการ" ซึ่งสงผลใหโครงขายมีความยึดหยุน

ในการใชงานขึ้น ดวยเหตุนี้จึงมีการกลาวกันวาโครงขายหลัก 5G มีสถาปตยกรรมที่อิงตามการบริการ  

ความแตกตางของ “แบบจุดตอจุด" และ "แบบจุดบริการ" คืออินเทอรเฟซแบบจุดตอจุดจะมี

การเชื่อมตอกับเอนทิตีที่กำหนดไวไดเพียง 1 เอนทิตีเทานั้น (เชน ใน LTE อินเทอรเฟซ S6a เชื่อมตอ

เอนทิตี MME และ HSS) แตอินเทอรเฟซแบบจุดบริการจะสามารถเชื่อมตอกับเอนทิตีไดทั้งหมด 

การสรางแบบจำลองของโครงขายหลักที่อิงตามการบริการชวยเพ่ิมความคลองตัวในการพัฒนา

หรือปรับโครงขายใหเขากับความตองการบางอยางของผูใชงานที่อาจจะคาดไมถึง ในแบบจำลอง

อินเทอรเฟซแบบจุดตอจุด หากผูออกแบบระบบตองการเพิ่มเอนทิตีโครงขายใหมและเชื่อมตอกับชุด

ของเอนทิตีโครงขายเดิมจำนวน N เอนทิตี จำเปนตองสรางอินเทอรเฟซใหมที่มีจำนวน N มาตรฐาน 

และตองสรางโปรโทคอลที่เกี่ยวของ ทำใหเกิดโครงขายใหมที่ใหญขึ้น ตัวอยางเชน สมมติวามีฟงกชัน

โครงขายแบบลูกโซของฟงกชันโครงขาย a และฟงกชันโครงขาย b นั่นคือ NFa-NFb ถาผูออกแบบ

ตองการที ่จะเพิ ่มฟงกช ันโครงขาย c เขามาระหวาง NFa และ NFb จะไดเปน NFa-NFc-NFb 

ผูออกแบบจะตองสรางอินเทอรเฟซใหมจำนวน 2 มาตรฐาน ไดแก NFa-NFc และ NFc-NFb ดวย

ร ูปแบบจุดตอจ ุด ถาเปนอินเทอรเฟซแบบจุดบริการจะมีเพียงแคมาตรฐาน API (Application 

Programming Interface) ของ NFc เทานั ้น ในกรณีที่ NFc เปนเอนทิตีใหม โดยใชแบบจำลองที่อิง

ตามการบริการ ถา NFc มีมาตรฐานแลว ผูออกแบบเพียงแคกำหนดลำดับของฟงกชันโครงขายใหม  

รูปที่ 3.7 สวนบนแสดงชุดของฟงกชันโครงขายในสวนการควบคุม 5G ที่เปนอินเทอรเฟซแบบ

จุดบริการ ดวยเหตุนี้ เอนทิตีเหลานั้นจึงถูกเชื่อมตอโครงขายแบบบัสแทนที่จะเชื่อมโยงแบบจุดตอจุด 

ชื่ออินเทอรเฟซจะเปน "N" แลวตามดวยชื่อฟงกชันโครงขาย การเชื ่อมตอโครงขายแบบนี้ ฟงกชัน

โครงขายจะสอบถามฟงกชันที่เก็บขอมูลโครงขาย (Network Repository Function: NRF) เพื่อคนหา

และเปดใชงานการสื ่อสารกับฟงกชันโครงขายอื ่น  ๆ การแทรกฟงกชันโครงขายอันใหมเขามาใน

โครงขายจะเปนเพียงการแทรกบันทึกลงในฐานขอมูล NRF เทานั้น  

รูปที่ 3.7 สวนลางจะมีชุดของฟงกชันโครงขายที่อยูในสวนขอมูลผูใชนั่ นคือ UPF ในสวนนี้จะ

ยังเปนอินเทอรเฟซแบบจุดตอจุดอยู โดยชื่ออินเทอรเฟซจะเปน "N" แลวตามดวยตัวเลข เอนทิตีตาง ๆ 

ในโครงขายหลัก 5G มีหนาที่ตางโดยสรุปดังนี้   
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1) ฟงกชันสวนขอมูลผูใช (User Plane Function: UPF) ทำหนาท่ีจัดการการสงตอขอมูลใน

อุโมงคขนสงขอมูล NG-U และการบริการเกี่ยวกับเสนทางขนสงขอมูลที่เกี ่ยวของ เชน เปนจุดยึด 

(Anchor Point) สำหรับการสงต อ QoS และการบังคับใชนโยบายของปริมาณขอมูล (Traffic)  

สามารถมี UPF หลายตัวท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณผูใช UPF เหลานี้สามารถอยูในสไลดโครงขาย (network 

slice) เดียวหรือตางสไลดโครงขายกัน UPF ประกอบดวยสวนของฟงกชัน S-GW และ P-GW ของ

เทคโนโลยี 4G  

2) ฟงกชันการจัดการเซสชัน (Session Management Function: SMF) เปนสวนควบคุมของ

เซสชัน PDU นั ่นคือกำหนดคาอุโมงคขนสงขอมูล NG จัดสรรที่อยู IP ดวย DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) และกำหนดคาการบังคับทิศทางในการสงขอมูล (เชน ไปยังผูใหบริการ

โครงขาย หรือ edge cloud) สามารถมี SMF หลายอันที่เชื ่อมตอกับอุปกรณผูใช แมวาจะมีเอนทิตี 

SMF เพียง 1 ตัวตอ 1 สไลดโครงขายเทานั้น เอนทิตี SMF ประกอบดวยสวนของฟงกชัน MME และ 

PGW ของเหมือนกันกับในเทคโนโลยี 4G 

3) ฟงกชันการจัดการการเขาถึงและการเคลื ่อนท่ี (Access and Mobility Management 

Function: AMF) ทำหนาที่ในการจัดการสัญญาณ 5GC ทั้งหมดที่ออกจากอุปกรณผูใชและสัญญาณที่

เขามายังอุปกรณผูใช ซึ่งแตกตางจากเอนทิตี SMF ตรงที่มีอยูในหลายสไลดโครงขาย โดยทำหนาท่ี

รองรับการเขาถึงของผูใชในโครงขายและจัดการการเคลื่อที่ดวยการโตตอบกับอุปกรณผูใช และโตตอบ

กับฟงกชันโครงขายอื่น ๆ เชน SMF AUSF และอื่น ๆ โดย AMF ประกอบดวยสวนของฟงกชัน MME 

ของเทคโนโลยี 4G 

4) ฟงกชันเซิรฟเวอรการพิสูจนตัวตน (Authentication Server Function: AUSF) โดยจะทำ

หนาที่รองรับการพิสูจนตัวตน (Authentication) สำหรับการเขาถึง 3GPP และ non-3GPP (เชน WiFi) 

เอนทิตี AUSF มสีวนของฟงกชัน HSS ของเทคโนโลยี 4G 

5) ฟงกชันการจัดการขอมูลแบบครบวงจร (Unified Data Management: UDM) ทำหนาที่

เปนพื้นที่เก็บขอมูลสำหรับขอมูลที่เกี่ยวของกับอุปกรณผูใช เชน ขอมูลการพิสูจนตัวตน การระบุตัวตน 

รายละเอียดของ AMF และการมอบหมาย SMF ในเซสชันปจจุบัน แนวคิดพื้นฐานของ UDM คือการ

สรางฐานขอมูลสวนกลางสำหรับเก็บขอมูลการกำหนดคาของอุปกรณผู ใช นั่นคือสามารถออกแบบ
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ฟงกชันโครงขายเปนบริการแบบไรสถานะ (เชน วาง หรือไมพรอมใชงาน) เพื่อปรับปรุงความคลองตัว

ทางสถาปตยกรรม UDM ประกอบดวยสวนของฟงกชัน HSS ของเทคโนโลยี 4G  

6) ฟงกชันการควบคุมนโยบาย (Policy Charging Function: PCF) ทำหนาท่ีเปนนิติบุคคล

แบบครบวงจรที่ใหกฎนโยบาย (QoS การกรอง การเก็บคาบริการ และอื่น ๆ) กับฟงกชันสวนควบคุม 

อ่ืน ๆ เชน SMF PCF โดยเอนทิตี PCF ประกอบดวยสวนของฟงกชัน PCRF ของเทคโนโลยี 4G  

7) ฟงกชันการเลือกสไลดโครงขาย (Network Slice Selection Function: NSSF) จะทำ

หนาท่ีเลือกชุดอินสแตนซสไลดโครงขายที่ใหบริการอุปกรณผูใชพรอมกับเอนทิตี AMF ที่ดีที่สุดสำหรับ

วัตถุประสงคในการใชงานนั้น ๆ เอนทิตีนี้ไมมีในเทคโนโลยี 4G มากอน 

8) ฟงก ช ันการเป ดร ับโครงข าย (Network Exposure Function: NEF) ทำหน าที่แสดง

ความสามารถของโครงขายและกิจกรรมโครงขาย/อุปกรณผูใชงานใหกับบุคคลที่สาม ฟงกชันแอปพลิ- 

เคชันการคำนวณแบบขอบ (Edge Computing) และวัตถุประสงคในการใชงานอื ่น ๆ ยังไมมีใน

เทคโนโลยี 4G 

9) ฟงกชันที่เก็บโครงขาย (Network Repository Function: NRF) ทำหนาที่คนหาอินสแตนซ

ของฟงกชันโครงขาย เมื่อไดรับการรองขอการคนหาฟงกชันโครงขายจากอินสแตนซ ฟงกชันโครงขายจะ

ใหอินสแตนซท่ีคนพบ โดยเอนทิตีนี้ไมมีในเทคโนโลยี 4G 

10) ฟงก ช ันประย ุกต  (Application Function: AF) ม ีล ักษณะคล ายก ับแอปพล ิเคชัน

เซิรฟเวอรที่สามารถโตตอบกับฟงกชันโครงขายของสวนการควบคุมอื่น ๆ เอนทิตี AF มีอยูในบริการ

แอปพลิเคชันที ่แตกตางกัน และโดยมีผู ใหบริการโครงขายหรือบุคคลที ่สามที่เชื่อถือไดเปนเจาของ 

ตัวอยางเชน AF ของผูใหบริการแอปพลิเคชันแบบ over-the-top สามารถมีอิทธิพลในการกำหนด

เสนทางการสงขอมูล และควบคุมการรับสงขอมูลไปยังเซิรฟเวอรภายนอกที่ใกลที่สุด (Edge Server) 

 

3.3 สถาปตยกรรมโครงขายเดี่ยว และสถาปตยกรรมโครงขายรวม 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ไดถูกออกแบบใหรองรับบริการหลากหลายรูปแบบที่มีปริมาณการใช

งานขอมูลแตกตางกัน ตัวอยางเชน บริการที่ตองการความเร็วสูง บริการที่ตองการความหนวงเวลาต่ำ 

หรือบริการที่ตองมีการเชื่อมตอกับอุปกรณจำนวนมาก  
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คุณสมบัติหลักของ 5G คือการใชคลื่นวิทยุความถ่ีใหม ซึ่งมีความยึดหยุนเพ่ือใหรองรับบริการที่

หลากหลาย สวนคุณสมบัติอื่น ๆ คือโครงขายสายอากาศ 5G คือนอกจากจะเชื่อมตอกับโครงขายหลัก 

(Core Network) ของ 5G แลวยังตองสามารถเชื่อมตอกับโครงขายหลักของ 4G ไดอีกดวยดังรูปที่ 3.8 

ซึ่งเปนที่รู จักกันในนามของสถาปตยกรรมรวม (Non-Standalone: NSA) ในขณะเดียวกันโครงขาย

สายอากาศ 5G ที่เชื่อมตอเพียงแคโครงขายหลัก 5G จะถูกเรียกวาสถาปตยกรรมเดี่ยว (Standalone: 

SA) ดังรูปที่ 3.9  

ในฝงของโครงขายหลักนั้น ระบบ 5G ยังมีคุณสมบัติใหม เชน การแบงโครงขาย (Network 

Slicing) การคำนวณที ่ขอบโครงข ายแบบเคลื ่อนที ่ (Mobile Edge Computing) หรือการแสดง

ความสามารถของโครงขาย (Network Capability Exposure) แนวความคิดทั ้งหมดนี้จะอธิบายใน

รายละเอียดตอไป 

 สถาปตยกรรมรวม (NSA) เกิดข้ึนในระยะแรกของการเปลี่ยนผานจากเทคโนโลย ี4G ไปเปน 

5G โดยการนำเอาโครงขายสายอากาศ (Radio Access Network: RAN) และคลื่นวิทยุความถี่ใหม (NR) 

ของ 5G ไปใชรวมกับโครงขายสายอากาศและโครงขายหลักของเทคโนโลยี 4G ดังนั้นจึงสามารถสราง

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุความถ่ีใหมโดยที่ยังไมนำโครงขายหลักของ 5G เขามาแทนที่ ทำใหรองรับไดเพียงแค

บริการของ 4G เทานั้น แตจะมีขอดีเพิ่มขึ้นมาคือสามารถรองรับปริมาณการเชื่อมตออุปกรณไดเพิ่มขึ้น 

และมีความหนวงเวลาต่ำลง ในบางครั้ง สถาปตยกรรมรวมรูจักกันในนาม การเชื่อมตอแบบควบคู  

E-UTRA และ NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity: EN-DC) หรือสถาปตยกรรมทางเลือกที่ 3  

 สถาปตยกรรมเดี่ยว (SA) เปนการใชงานโครงขายสายอากาศ และคลื่นวิทยุความถี่ใหมของ

เทคโนโลยี 5G มาใชงานกับโครงขายหลักของ 5G เทานั้น ทำใหสามารถรองรับบริการของ 5G ใน

ระยะแรกได 

สถาปตยกรรมรวม (NSA) แสดงในรูปที่ 3.8 สามารถพิจารณาเปนข้ันตอนชั่วคราวกอนจะเขาสู

การใชงาน 5G เต็มรูปแบบ เม่ือโครงขายสายอากาศของ 5G ไดถูกเชื่อมตอกับโครงขายหลักของ 4G ใน

สถาปตยกรรมรวม (NSA) สถานีฐานที่ใชงานคลื่นวิทยุความถี่ใหม (NR) หรือเรียกวาโหนด en-gNB 

เชื่อมตอกับสถานีฐานของ 4G หรือเรียกวาโหนด eNB โดยใชอินเทอรเฟซ X2 ซึ่งอินเทอรเฟซ X2 แต

เดิมใชในการเชื่อมตอระหวางโหนด eNB ใน 4G  
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รูปที่ 3.8 สถาปตยกรรมรวม (NSA) 

สถาปตยกรรมรวม (NSA) ใหการเชื ่อมตอแบบคู  (Dual Connectivity) ผานทางโครงขาย

สายอากาศ 4G และ 5G หรือเรียกวา EN-DC สำหรับการเชื ่อมตอคู ของโครงขายสายอากาศ 4G  

(E-UTRAN) และโครงขายสายอากาศ 5G (NR) ในโครงขายสายอากาศ 4G (E-UTRAN) นั้น โหนด eNB 

ของเทคโนโลยี 4G เปนโหนดที่ใชงานหลักและโหนด en-gNB ของเทคโนโลยี 5G เปนโหนดที่ใชงาน

รองลงมา   

สถาปตยกรรมเดี่ยว (SA) แสดงในรูปที่ 3.9 ถูกพิจารณาเปนการใชงาน 5G แบบเต็มรูปแบบซึ่ง

จะไมมีสวนของ 4G ในระบบ สถานีฐานของ 5G หรือโหนด gNB เชื่อมตอกันดวยอินเทอรเฟซ Xn และ

โครงขายสายอากาศ 5G หรือที่เรียกวา NG-RAN เชื่อมตอกับโครงขายหลัก 5G ดวยอินเทอรเฟซ NG    
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รูปที่ 3.9 สถาปตยกรรมเดี่ยว (SA) 

ในสถาปตยกรรมเดี ่ยว 5G NR หรือคลื่น LTE ที่ถูกพัฒนาใหม (Evolved LTE Radio) และ

โครงขายหลัก 5G จะใชคลื่นความถ่ี 5G NR หรือคลื่น LTE ที่ถูกพัฒนาใหมกับสวนขอมูล (Data Plane) 

และสวนการควบคุม (Control Plane) ตัวเลือกในการใชงานสถาปตยกรรมเดี่ยวเปนวิธีการงาย ๆ  

ที่ผูใหบริการโครงขาย (Operator) ใชเพ่ือจัดการการใชงาน โดยอาจจะใชเปนโครงขายท่ีไมเกี่ยวของกัน 

(Independent Network) มาใชในการสงตอจากเทคโนโลยี 4G ไปยัง 5G เพื่อใหการบริการมีความ

ตอเนื่องในระหวางชวงเปลี่ยนยุค 

ความแตกตางของตัวเลือกของสถาปตยกรรมเดี่ยว 3 อยางซึ่งกำลังอยูในชวงที่ 3GPP กำหนด

ไดแก 

 ตัวเลือกที ่ 1 การใชโครงขายหลัก EPC ของเทคโนโลยี 4G และคลื ่น LTE eNB ของ

เทคโนโลยี 4G 

 ตัวเลือกที่ 2 การใชโครงขายหลัก 5GC และคลื่น NR gNB  

 ตัวเลือกที่ 5 การใชโครงขายหลัก 5GC และคลื่น LTE ng-eNB 

ในสถาปตยกรรมรวมเซลลไซต (Cell Site) จะรวมเอา คลื่น NR และ LTE มาไวดวยกันโดยใช 

การเชื่อมตอแบบเปนคู (Dual-Connectivity) เพื่อใชสงขอมูลดวยคลื่นวิทยุที่สถานีฐาน และโครงขาย

หลักที่อาจจะเปน  EPC ของเทคโนโลยี 4G หรือ 5GC ของเทคโนโลยี 5G ขึ้นอยูกับผูใหบริการโครงขาย
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แตละราย สถาปตยกรรมนี้ผูใหบริการอาจจะเปนผูเลือกเองโดยจะใชประโยชนจากอุปกรณ 4G ที่มีอยู

แลว การนำคลื่น NR และ LTE มาใชรวมกันกับโครงขายหลัก EPC ของเทคโนโลยี 4G ที่มีอยูเดิม หรือ 

5GC อันใหมเพ่ือบริการ 5G 

ความแตกตางของตัวเลือกของสถาปตยกรรมรวม 3 อยางที่ 3GPP กำหนด ไดแก 

 ตัวเลือกที ่ 3 การใชโครงขายหลัก EPC ของเทคโนโลยี 4G และคลื ่น LTE eNB ของ

เทคโนโลยี 4G ที่ทำหนาที่เปนคลื่นหลัก และคลื่น NR en-gNB ของเทคโนโลยี 5G ที่ทำหนาที่เปนคลืน่รอง 

 ตัวเล ือกที ่  4 การใช โครงขายหลัก 5GC ของเทคโนโลยี 5G และคลื ่น NR gNB ของ

เทคโนโลยี 5G ที่ทำหนาที่เปนคลื่นหลัก และ LTE ng-eNB ของเทคโนโลยี 4G ที่ทำหนาที่เปนคลื่นรอง  

 ตัวเลือกที ่ 7 การใชโครงขายหลัก 5GC ของเทคโนโลยี 5G และคลื่น LTE ng-eNB ของ

เทคโนโลยี 4G ที่ทำหนาที่เปนคลื่นหลัก และ NR gNB ของเทคโนโลยี 5G ที่ทำหนาที่เปนคลื่นรอง  

 

3.4 การแบงโครงขาย 

การแบงโครงขาย (Network Slicing) ในระบบ 5G คือ โครงสรางของโครงขาย 5G ที่สามารถ

หรือรองรับโครงขายจำลองแยกตัวออกมาสำหรับการใชงานในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะแบงโครงขายสวน

ตาง ๆ ออกเปนสไลด โดยแตละสไลดจะแสดงการจำลองโครงขายตนทางถึงปลายทาง (End-to-End 

Network) จำลองที่ผูใหบริการสามารถใหบริการรูปแบบตาง ๆ บนหลากหลายโครงสรางขนานกันได 

ดังนั้น สไลดโครงขายจะแสดงถึงโครงขายเชิงตรรกะ (Logical Network) ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น [6] 

เนื่องจากโครงขาย 5G ไดเพิ ่มการรองรับบริการอยางหลากหลายทั ้งการใชงานในรูปแบบ 

massive machine-type communication (mMTC) แล ะ  ultra-reliable low latency commu-

nication (URLLC) ที่ไมเคยมีมากอนหรือ enhanced mobile broadband (eMBB) ที่มีความสามารถ

มากขึ้นจากเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายที่ผานมา จึงมีความจำเปนที่ตองสรางโครงขายท่ีสามารถรองรับ

บริการไดทุกอยาง ดังนั้นการแบงโครงขายจึงมีบทบาทสำคัญในโครงขาย 5G ทำใหสามารถปรับรูปแบบ

โครงขายไดอยางมากมาย 

สไลดโครงขายในมุมมองของโครงขายเชิงตรรกะถือวาเปนโครงขายที่สมบูรณในตัวเอง (Self-

Contained) ซึ่งจะประกอบดวยฟงกชันตาง ๆ รวมถึงอุปกรณผูใชงาน (User Equipment: UE) และใช
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งานการเชื่อมโยงฟงกชันโครงขาย (Network Function Chain) สำหรับการใหบริการแกอุปกรณตาง ๆ 

ในโครงขายนั้น การใหบริการการแบงโครงขายใน 5G กอใหเกิดความทาทายในดานตาง ๆ ทั้งในสวน

ของการจำลองและการจัดสรรโครงขายสายอากาศ (Radio Access Network: RAN) ในสไสดตาง ๆ 

การแบงโครงขายจะถูกสรางข้ึนมาใหรองรับขอกำหนดท่ีหลากหลายของโครงขาย 5G โดยประกอบดวย

เทคนิคหลักดังนี้ [7] 

1) ฟงกชันโครงขาย (Network Functions) แสดงถึงฟงกชันยอยพื้นฐานที่จะเปนฐานในการ

สรางโครงขายสไลดตาง ๆ ขึ้นมา 

2) การจำลองเสมือน (Virtualization) แสดงถึงอุปกรณจริงที่ทำงานรวมกันภาย ซึ่งสามารถ

รองรับขยายความสามารถของอุปกรณภายใตฟ งกช ันโครงข ายเสมือน (Network Function 

Virtualization: NFV) ที่สามารถจัดสรรฟงกชันโครงขายจากอุปกรณที่ทำงานอยูได 

3) Orchestration คือกระบวนการประสานอุปกรณตาง ๆ ในโครงขายที่ทำงานรวมกันใน 

แตละสไลดโครงขาย ซึ่งในโครงขาย 5G จะเปนโครงขายที่ถูกกำหนดดวยซอฟตแวร (SDN) ในการ

ประสานไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน 

3.4.1 การแบงโครงขายตามมาตรฐานของ 3GPP 

นิยามตาม 3GPP สไลดของโคครงขายถูกมองเปนโครงขายตนทางถึงปลายทางเชิงตรรกะท่ี

สามารถสรางขึ้นไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน โดยอาจมีผูใชงานติดตอสื่อสารผานหลายสไลดผานทาง

โครงขายการเขาถึงที่เหมือนกัน เชน เชื่อมตอหลายโครงขายสไลดผานโครงขายสายอากาศเหมือนกัน 

แตละสไลดจะใหบริการรูปแบบตาง ๆ ตาม Service-Level Agreement (SLA) 

เนื้อหาดังกลาวจะอางอิงจะมาตรฐาน Network Slicing ของ 3GPP TS 23.501 ใน SA2 [8] 

โดยสไลดโครงขายนิยามไวใน PLMN (Public Land Mobile Network) รวมถึงสวนการควบคุมของ

โครงขายหลัก และสวนขอมูลของฟงกชันโครงขาย รวมถึงการเขาถึงโครงขาย 5G (access network: 

AN) ซึ่งนิยามความหมายของฟงกชันโครงขาย สไลด และอินสแตนซสไลดโครงขาย ดังนี ้

1) ฟงกชันโครงขาย (Network Functions) คือฟงกชันการทำงานที่กำหนดโดย 3GPP ซึ่งถูก

กำหนดการใหบริการและอินเทอรเฟซไว โดยฟงกชันโครงขายสามารถเปนซอฟตแวรที่ทำงานบน

อุปกรณเฉพาะทาง หรือเปนฟงกชันเสมือนที่ถูกจำลองบนคลาวด 
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2) สไลดโครงขาย (Network Slice) คือโครงขายเชิงตรรกะที่มีคุณสมบัติและลักษณะการ

ทำงานโดยเฉพาะ 

3) อินสแตนซสไลดโครงขาย (Network Slice Instance) คือสไลดโครงขายที่ตองมีทรัพยากร 

เชน หนวยประมวลผล หนวยความจำ และโครงขายอ่ืน ๆ ในการทำงานซึ่งรวมกันเปนสไลดโครงขาย 

3.4.2 การระบุและการคัดเลือกสไลดโครงขาย 

S-NSSAI (Single network slice selection assistance information) มีหนาที ่ระบุและคัด 

เล ือกสไลดโครงขาย โดยที่ S-NSSAI หลายตัวจะรวมกันเปน NSSAI (network slice selection 

assistance information) 

S-NSSAI ประกอบดวยตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการจำแนกสไลดโครงขายดังนี ้

1) ประเภทของสไลดหรือบริการ (slice/service type: SST) บงบอกถึงลักษณะการใชงานของ

สไลดโครงขาย ไดแก eMBB URLLC mMTC หรือ V2X เปนตน 

2) ตัวคัดแยกสไลด (Slice Differentiator: SD) เปนสวนเสริมของ SST ที่ชวยแบงประเภท

เพ่ิมเติมของสไลดที่ม ีSST เดียวกัน 

การกำหนดคา S-NSSAI ของแตละสไลดเปนการบงบอกถึงลักษณะการใชงานของสไลดนั้น ๆ 

โดย S-NSSAI สามารถสรางสไลดที ่เปนไปตามมาตรฐานและไมเปนไปตามมาตรฐานไดผานการ

กำหนดคาของ SST และ SD  

 กรณีตามมาตรฐาน: S-NSSAI ที่มีคา SST ตามมาตรฐานและไมมีคา SD  

 กรณีไมเปนไปตามมาตรฐาน: S-NSSAI ที่มีคา SST และ SD ตามมาตรฐาน หรือที่มีคา SST 

นอกเหนือจากมาตรฐานแตไมมีคา SD 

นอกจากนั ้น S-NSSAI จะถูกใชงานโดย UE ในโครงขายสายอากาศใน PLMN ที ่มี S-NSSAI 

เก่ียวของ ซึ่ง S-NSSAI สามารถมีสวนเก่ียวของกับ PLMN (เชน PLMN ID) 

สำหรับ NSSAI จะทำงานในระดับขั้นตอนของการติดตาม (Tracking Area) สำหรับ RAN และ

ในระดับ ขั้นตอนของการลงทะเบียน (Registration Area) สำหรับ 5GC ซึ่งประกอบดวยหลายชนิดดังนี ้

1) Subscribed S-NSSAI จะถูกเก็บไวในฟงกชันการจัดการขอมูลแบบครบวงจร (UDM) โดย

โครงขายจะสราง subscribed S-NSSAI เปนคาเริ่มตนหาก UE ไมทำการสง requested S-NSSAI 
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2) Configured NSSAI สามารถตั้งคาใหแก UE ไดมากกวาหนึ่ง configured NSSAI โดย UE 

จะใช configured NSSAI เปน NSSAI เริ่มตน 

3) Allowed NSSAI ถูกกำหนดคาโดยโครงขายและใชงานในขั้นตอนของการลงทะเบียน หรือ 

PLMN ตามประเภทบริการตาง ๆ 

4) Requested NSSAI จะสงสัญญาณควบคุมจาก UE ไปสูโครงขาย เพ่ือให RAN ทำการเลือก 

AMF และเพ่ือใหโครงขายทำการเลือกสไลดโครงขาย และสไลดโครงขายกรณีตัวอยาง ยืนยันการใชงาน 

และสง allowed NSSAI กลับไปสำหรับ UE นั้น ๆ 

5) Rejected NSSAI สามารถปฏิเสธ requested NSSAI จาก UE ไดทั้งชวงขั้นตอนของการ

ลงทะเบียน หรือในชวง PLMN (ในโครงขาย) 

3GPP กำหนดใหจำนวนของ S-NSSAI อยูใน allowed หรือ requested NSSAI ไดสูงสุด 8  

S-NSSAI ที่สามารถสงสัญญาณควบคุม (signaling message) ระหวาง UE กับโครงขาย ซึ่งหมายความ

วาหนึ่ง UE สามารถใชบริการไดกวา 8 สไลดโครงขาย 

อินสแตนซสไลดโครงขายสามารถมี S-NSSAI มากกวาหนึ ่ง S-NSSAI และหนึ ่ง S-NSSAI 

สามารถอยูไดมากกวาหนึ่งอินสแตนซสไลดโครงขาย อินสแตนซสไลดโครงขายมากกวาหนึ่งสไลดที่

เกี ่ยวของกับหนึ่ง S-NSSAI สามารถใหบริการไดในขั้นตอนของการติดตามเดียวกันหรือหลากหลาย

ขั ้นตอนของการติดตาม และเมื ่อสไลดโครงขายมากกวาหนึ ่งสไลดที ่เกี ่ยวของกับหนึ ่ง S-NSSAI  

ซึ่งใหบริการในขั้นตอนของการติดตามเดียวกัน นอกจากนี้ อาจมี AMF ที่ใหบริการแก UE ไดจากทุก ๆ 

อินสแตนซสไลดโครงขาย 

3.4.3 คา SST ตามมาตรฐาน 

SA2 ไดกำหนดมาตรฐานคา SST ใน TS 23.501 คา SST เหลานี้จะแสดงถึง SST ที่จะใชงาน

ในสไลด ในมาตรฐาน SA2 ปจจุบันไดนิยามคุณสมบัติของ SST ตาง ๆ แสดงดังตารางที ่ 3.1 โดยที่ 

PLMN ไมจำเปนตองรองรับ SST ตามมาตรฐานทุกคา 

 

 

 



 

55 

 

ตารางที ่3.1 คา SST ตามมาตรฐาน 

ชนิดของสไลด

หรือบริการ 
คา SST คุณสมบัติ 

eMBB 1 เหมาะกับการใชงานขอมูลขนาดใหญ เชน การรับชมวิดีโอความ

ละเอียด 4K การใชงาน AR หรือ VR เปนตน 

URLLC 2 เหมาะกับการใชงานที่ตองการความหนวงต่ำ ความนาเชื่อถือสูง เชน 

ปฏิบัติการทางการแพทย หรือการกูภัย เปนตน 

mMTC 3 เหมาะกับการใชงานอุปกรณจำนวนมาก เชน ในโรงงานอุตสาหกรรม 

บานอัจฉริยะ หรือเมืองอัจฉริยะ เปนตน 

V2X 4 เหมาะกับการใชงานการบริการ V2X (Vehicle to Everything) 

 

3.4.4 ลักษณะท่ัวไปของสไลดโครงขาย 

AMF ที่ใหบริการแก UE จะรวมอยูในทุกสไลดโครงขายที่ใหบริการแก UE เชนเดยีวกัน ฟงกชัน

โครงขายอ่ืน เชน SMF หรือ UPF อาจมีอยูเพียงบางสไลดโครงขาย 

การเลือกสไลดโครงขายของ UE อยูในขั้นตอนของการลงทะเบียน โดยที่ AMF จะรับขอมูลการ

ขอลงทะเบียนจาก UE ซึ่งจะรับขอมูลของสไลดที่ถูกยอมรับโดย user subscription  จากนั้น AMF จะ

ทำงานรวมกับ network slice selection function (NSSF) เพื่อที่จะเลือกสไลดโครงขายที่เหมาะสม 

เชน สามารถใหบริการไดจาก S-NSSAI หรือ PLMN ID เปนตน สงผลให AMF อาจถูกเปลี่ยนแปลงได

หากจำเปน 

เซสชัน PDU จะถูกสรางใน S-NSSAI  และ data network name (DNN) อยางละ 1 สไลด 

เทานั้น การสรางเซสชัน PDU ภายใน NSSAI ท่ีถูกเลือกจะถูกสรางเมื่อ AMF ไดรับขอความคำรองการ

จัดการเซสชันจาก UE แลว AMF จะไดรับ SMF หลายตัวเลือกที่มีพารามิเตอรหลายรูปแบบรวมถึง  

S-NSSAI มาในขอความคำรองของ UE จากนั้นจึงเลือก SMF ที่เหมาะสม ซึ่ง UPF จะถูกเลือกโดย SMF 

และใชงาน S-NSSAI ในการใหบริการ 

ฟงกชันที่เก็บขอมูลโครงขาย (NRF) มีหนาที ่คนหาฟงกชันโครงขายที่ใชงานในแตละสไลด

โครงขาย ซึ่งกระบวนการคนหาไดระบุไวในมาตรฐาน 3GPP TS 23.502 การสื่อสารขอมูลจะสามารถทำ
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ไดหลังจากการสรางเซสชัน PDU ในสไลดโครงขายสำเร็จ โดยเซสชัน PDU จะใหบริการแกโครงขาย

สายอากาศและยังคอยกำหนดเงื่อนไข ขอตกลง หรือการเรียกเก็บคาบริการสไลดนั้น ๆ  

สำหรับการใชงานขามเขตแดน (Roaming) คา S-NSSAI ถูกใชงานใน visited PLMN (VPLMN) 

เพื่อคนหา SMF ใน VPLMN และการเชื่อมตอเสนทางไปยังประเทศผูใชงาน คา S-NSSAI ยังถูกใชงาน

ใน home PLMN (HPLMN) เพ่ือคนหา SMF ใน HPLMN 

3.4.5 การจัดการและการ orchestration ของการแบงโครงขาย 

เนื ้อหาตอไปนี ้จะแสดงถึงการจัดการและการ orchestration ของการแบงโครงขายใน

มาตรฐาน 3GPP SA5 TR 28.801 ซึ ่งอาจมีการปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวใน SA5 ในอนาคตจาก

มาตรฐาน SA2 ที่กำลังพัฒนาอยู 

3.4.5.1 การจัดการทั่วไปและการ orchestration ในมุมมองของการแบงโครงขาย

ตามมาตรฐาน TR 28.801 

SA5 ไดกำหนดมาตรฐานการจัดการสำหรับการแบงโครงขายไวดังนี้ 

1) การจัดการสไลดโครงขายกรณีตัวอยางอยางสมบูรณ ไมเพียงแคจัดการการทำงานของ

ฟงกชันโครงขายทั้งหมด แตตองดูแลการจัดการทรัพยากรที่ทำใหสามารถรองรับการใหบริการการ

สื่อสารตาง ๆ ได 

2) สไลดโครงขายกรณีตัวอยางไมเพียงแคประกอบไปดวยฟงกชันโครงขาย แตตองรวมถึงการ

เชื่อมตอระหวางฟงกชันโครงขายตาง ๆ หากฟงกชันโครงขายมีการเชื่อมตอภายใน ระบบการจัดการ

ของ 3GPP จะเก็บขอมูลที่สำคัญสำหรับการเชื่อมตอของฟงกชันโครงขาย เชน ขอมูลรูปแบบการ

เชื ่อมตอ (Topology) หรือขอมูลควบคุม (QoS) เปนตน สำหรับโครงขายการขนสง (Transport 

Network: TN) ที่รองรับการเชื่อมตอระหวางฟงกชันโครงขาย ระบบการจัดการของ 3GPP ใหขอมูล

ควบคุมแกระบบการจัดการที่ดูแลสวนของการเชื่อมตอระหวางโครงขายขนสงกับฟงกชันโครงขายอ่ืน ๆ 

3) สไลดโครงขายกรณีตัวอยางสามารถประกอบขึ ้นจากสไลดโครงขายยอยของฟงกชัน

โครงขายทั้งจากอุปกรณจริงหรือจากการจำลองฟงกชันโครงขายได 
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3.4.5.2 การจัดการวงจรชีวิต (lifecycleอินสแตนซสไลดโครงขาย 

3GPP TR 28.801 ไดนำเสนอการจัดการวงจรชีวิตอินสแตนซสไลดโครงขายแสดงดังรูปที่ 3.10 

โดยทั่วไปสไลดโครงขายถูกออกแบบในชวงเตรียมการ (Preparation Phase) และถูกสรางกรณีตัวอยาง

ข ึ ้นในช วงการสร าง ต ั ้ งค า และเป ดใช งาน (Instantiation Phase Configuration Phase และ 

Activation Phase) จากนั้นทำงานในชวงเวลางาน (Run Time Phase) สุดทายสไลดอาจถูกเลิกใชงาน

เมื่อไมตองการใชงานแลวในชวงรื้อถอน (Decommissioning Phase) ซึ่งชวงตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่ง

ของฟงกชันการจัดการสไลดโครงขาย แสดงดังรูปที่ 3.11 

 

รูปที่ 3.10 วงจรชีวิตอินสแตนซสไลดโครงขาย 

 

รูปที่ 3.11 ฟงกชันการจัดการสไลดโครงขาย 

จากรูปที่ 3.11 ฟงกชันการจัดการสไลดโครงขายประกอบดวย 

1) ฟ งก ช ันการจ ัดการบร ิการการส ื ่ อสาร (Communication Service Management 

Function: CSMF) รับผิดชอบสวนการเปลี ่ยนแปลงการบริการการสื่อสารตามความตองการสไลด

โครงขาย 
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2) ฟงกชันการจัดการสไลดโครงขาย (Network Slice Management Function: NSMF) 

รับผิดชอบตอการจัดการและการ orchestration ของสไลดโครงขายกรณีตัวอยางและสรางสไลด

โครงขายยอยตามความตองการของสไลดโครงขาย 

3) ฟงกชันการจัดการสไลดโครงขายยอย (Network Slice Subnet Management Function: 

NSSMF) รับผิดชอบตอการจัดการและการ orchestration ของอินสแตนซสไลดโครงขาย 

3.4.6 อุปสรรคในสไลดโครงขาย 

1) ความซับซอนในมาตรฐาน และการท่ีใหหลายภาคสวนทำงานรวมกันได 

2) การรองรับกับระบบคลาวดที่มีอยู 

3) ความเปนไปไดในโครงสรางพ้ืนฐานของการใชงานสไลดโครงขาย 

4) ความปลอดภัย 

 

3.5 บทสรุป 

 โครงขายในระบบการสื ่อสารมีความสำคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนการเชื่อมโยงผูใชงาน

จำนวนมากเขาไวดวยกัน โครงขายในเทคโนโลยีการสื่อสารชวงเริ่มแรกจะเปนการสวิตชิงแบบวงจรซึ่ง

เปนการจองเสนทางการใชงานตลอดชวงเวลาที่ใชงานเพียงผูเดียว จนมาถึงยุคที่มีการสื่อสารดวยขอมูล

แบบดิจิทัล โครงขายจึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเปนสวิตชิงแบบแพ็คเกต ซึ่งทำใหสามารถรองรับ

การใชงานของผูใชไดจำนวนมาก สถาปตยกรรมโครงขายของยุค 4G มีรูปแบบที่ไมมีความยึดหยุน 

กลาวคือจะมีการกำหนดอุปกรณโครงขายและซอฟตแวรที่ใชคูกันกับฮารดแวรดังกลาวโดยเฉพาะและ

ผูใชจะใชอุปกรณโครงขายเดียวกัน แตในยุค 5G อุปกรณโครงขายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความ

ตองการของผู ใชงานแตละกลุม โดยการปรับเพียงซอฟตแวรของฟงกชันโครงขายซึ่งไมตองเปลี่ยน

อุปกรณฮารดแวรใหม นับวาเปนการจัดการโครงขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเกิดแนวคิดของการแบง

โครงขาย เพื่อจำลองฟงกชันการใชงานรูปแบบที่หลากหลายบนฮารดแวรเดิม ดวยเทคนิคการจำลอง

เสมือนและเทคนิคการประสานอุปกรณตาง ๆ ท่ีทำใหแนวคิดดังกลาวเปนไปได สงผลใหสามารถจัดการ

โครงขายที่ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามในชวงระหวางที่มีการเปลี่ยนผานจากยุค 4G 

เปน 5G นั้นจะเริ่มเฟสแรกดวยการใชโครงขายของสายอากาศของ 4G และ 5G แตโครงขายหลักยังเปน
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ของ 4G ซึ่งเรียกวาสถาปตยกรรมโครงขายรวม และในเฟสตอมาจะมีการใชโครงขายสายอากาศ 5G กับ

โครงขายหลัก 5G ซึ่งจะเรียกวาสถาปตยกรรมโครงขายเดี่ยว ทั้งนี้เพื่อใหการเปลี่ยนผานของยุคเปนไป

ดวยความราบรื่น และผูใชงานโทรศพัทมือถือที่รองรับ 4G และ 5G ยังสามารถใชงานไดตามปกต ิ

 

3.6 เอกสารอางอิง 

[1] 3GPP TS 23.501: "System Architecture for the 5G System; Stage 2", version 15.3.0 

Release 15 

[2] 3GPP TS 38.221: "NR; Physical channels and modulation ", version 15.3.0 Release 15 

[3] 3GPP TS 38.401: "NG-RAN; Architecture description",version 15.3.0 Release 15 

[4] 3GPP TS 38.300: "NR; Overall description; Stage-2", version 15.3.1 Release 15 

[5] F.  Mademann, "System architecture milestone of 5G Phase 1  is achieved", 3 GPP 

news, available at http://www.3 gpp.org/NEWS-EVENTS/3 GPP-NEWS/1 9 3 0 - SYS_ 

ARCHITECTURE 

[6] P. Rost et al., "Network Slicing to Enable Scalability and Flexibility in 5G Mobile 

Networks," in IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 5, pp. 72-79, May 2017. 

[7] F. Z. Yousaf, M. Bredel, S. Schaller and F. Schneider, "NFV and SDN - Key Technology 

Enablers for 5G Networks," in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 

vol. 35, no. 11, pp. 2468 - 2478, Nov. 2017 

[8] T.  Saboorian and A. Xiang, “Network Slicing and 3GPP Service and Systems Aspects 

(SA) Standard”, IEEE Softwarization, available at https://sdn.ieee.org/newsletter/ 

december-2017/network-slicing-and-3gpp-service-and-systems-aspects-sa-standard, 

December 2017 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4  

เทคโนโลยีไรสายของ 

การสื่อสารยุค 5G 
 

กฤติยาภรณ เหมือดขุนทด และอนุสรณ วงคษา 

 

 

 

คุณสมบัติและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในยุคที่ 5 (5G) ที่กำหนดขึ้นโดย

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) สงผลใหจำเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชในการสื่อสาร

ใหมีประสิทธิภาพและมีความสามารถเหนือกวาเทคโนโลยีการสื่อสารไรสารในยุคกอน โดยในหัวขอนี้จะ

กลาวถึงเทคโนโลยทีี่สำคัญและมีความแตกตางจากในยุคกอน 4G ไดแก การใชคลื่นในยานความถี่ใหมที่

เรียกวา คลื่นมิลลิเมตร การใชเทคโนโลยีสายอากาศแบบ Massive MIMO การเขารหัสชองสัญญาณ 

และการใชบล็อกทรัพยากรในโดเมนเวลาและความถี ่แบบปรับได (Scalable Time-Frequency 

Domain Resource Block) เปนตน 
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4.1 คลื่นมิลลิเมตร 

ในปจจุบันความตองการในการสื ่อสารขอมูลไรสายมีปริมาณเพิ ่มขึ้นประมาณรอยละ 50  

ในแตละป [1] เนื่องจากการใชวิดีโอแบบตอเนื่องและการมาของ IoT (Internet of Things) ประกอบ

กับแถบคลื่นความถี่ที่ต่ำกวาซึ่งใชสำหรับการสื่อสารเซลลูลารและการสื่อสารประเภทอ่ืน ๆ มีการใชงาน

ที่หนาแนนมาก จากงานวิจัยที่มีมาชี้ใหเห็นวาคลื่นความถี่ระหวาง 28 – 73 กิกะเฮิรตซที่มีความกวาง

แถบความถี่ 1 กิกะเฮิรตซสามารถสงขอมูลไดดวยอัตราเร็วที่สูงขึ้นในระดับหลายกิกะบิตตอวินาที และ

สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดถึง 15 กิกะบิตตอวินาทีดวยการใชสายอากาศสง 4 ตัวและสายอากาศรับ 4 

ตัว สำหรับระยะทาง 200 เมตร [1] และจากคุณสมบัติของคลื่นมิลลิเมตรที่มีความถี่อยูในชวง 30-300 

กิกะเฮริตซจึงทำใหคลื่นนี้ไดรับความสนใจในการนำมาประยุกตใชงานสำหรับการสื่อสารไรสายในยุคท่ี 5 

(5th Generation: 5G) [2]–[5] 

4.1.1 คุณสมบัติของคล่ืนมิลลิเมตร 

4.1.1.1  การแพรกระจายคลื่น (Propagation) 

 คลื ่นมิลลิเมตรเปนคลื ่นที ่มีความถี่สูงและมีความยาวคลื่นสั้นในระดับ 1 – 10 มิลลิเมตร  

จึงทำใหเกิดการลดทอนในชั้นบรรยากาศจากการดูดซับของกาซออกซิเจนและความชื้น นอกจากนี้ 

ความยาวคลื่นของคลื่นมิลลิเมตรยังมีขนาดใกลเคียงกับหยดน้ำฝน ทำใหพลังงานของคลื่นถูกดูดซับไป

กับน้ำฝน และไมสามารถใชงานในระบบสื่อสารได ดังนั้นคลื่นมิลลิเมตรจึงเหมาะสำหรับการสื่อสาร

ระยะใกล หรือการสื่อสารบนภาคพื้นดินในระยะประมาณไมเกินหนึ่งกิโลเมตร อยางไรก็ตาม คลื่นที่มี

ความถี ่สูงจะมีพื ้นที ่ครอบคลุม (Coverage Area) ไมมากทำใหสามารถนำคลื ่นยานนี้มาใชงานซ้ำ 

(Frequency Reuse) ในพื้นที่ตาง ๆ ไดมากกวาคลื่นความถี่ที่ต่ำกวา และดวยเหตุที่คลื่นมิลลิเมตรมี

ความยาวคลื่นนอยมากจึงทำใหสามารถออกแบบใหสายอากาศมีขนาดเล็กและมีขนาดของลำคลื่นแคบ

มาก สงผลใหสามารถใชงานความถี่ซ้ำไดเพิ่มขึ้นและชวยชดเชยปญหาการลดทอนของคลื่นมิลลิเมตรได

เปนอยางด ี
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4.1.1.2 สภาพเจาะจงทิศทาง (Directivity)  

 คลื่นมิลลิเมตรเปนคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นทำใหสามารถสรางเปนสายอากาศแบบอารเรยที่มี

สภาพเจาะจงทิศทางได โดยการควบคุมเฟสของสัญญาณที่ถูกสงในองคประกอบของสายอากาศ 

แตละตัว ซึ่งจะสงผลใหอัตราขยายในที่ทิศทางที่ตองการสูงข้ึน และลดอัตราขยายในทิศทางอ่ืน ๆ 

4.1.1.3 ความไวตอสิ่งกีดขวาง (Sensitivity to Blockage) 

 คลื่นแมเหล็กไฟฟาจะมีการความสามารถในการสะทอนนอย เมื่อกระทบกับสิ่งกีดขวางที ่มี

ขนาดใหญกวาความยาวคลื่น และดวยเหตุที่คลื่นมิลลิเมตรมีความยาวคลื่นสั้น ทำใหถูกปดก้ันจากสิ่งกีด

ขวางไดงาย ตัวอยางเชน ทีค่วามถี่ 60 กิกะเฮริตซ หากใหมนุษยเปนสิ่งกีดขวางในการเคลื่อนที่ของคลื่น 

จะพบวาสามารถทำให link budget ลดลงไดประมาณ 20-30 dB [6] 

4.1.2 การประยุกตใชในระบบส่ือสาร 

4.1.2.1 การเขาถึงเซลลขนาดเล็ก (Small Cell Access) 

 ปจจุบันปริมาณการใชงานโครงขายผานโทรศัพทมือกำลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นการเพ่ิม

ความจุของโครงขายใหทันตอความตองการของผูใชงานจึงเปนเรื่องที่สำคัญมาก การใชเซลลขนาดเล็ก

จำนวนมากเปนระบบโครงขายไรสาย (Wireless Local Area Network: WLAN) หรือระบบโครงขายไร

สายสวนบุคคล (Wireless Personal Area Network: WPAN) เปนวิธีการหนึ่งที่ถูกนำเสนอเพื่อเพิ่ม

ความจุของโครงขาย 5G เนื่องจากคลื่นมิลลิเมตรมีแถบความถี่กวาง ทำใหการสรางเซลลขนาดเล็กดวย

คลื่นมิลลิเมตรสามารถเพิ่มอัตราการสงขอมูลไดหลายกิกะบิตตอวินาที และสามารถใชงานมัลติมิเดียใน

แถบความถ่ีกวางได เชน การถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณดวยความเร็วสูง และการชมการถายทอดสด

แบบ real-time ที่มีความละเอียดสูง เปนตน [7] 

4.1.2.2 การเขาถึงดวยโทรศัพทมือถือ (Cellular Access) 

 คลื่นมิลลิเมตรไดถูกนำเสนอใหใชกับการเขาถึงดวยโทรศัพทมือถือในระบบ 5G โดยโครงขาย

โทรศพัทมือถือที่ใชคลื่นมิลลิเมตรจะมีศักยภาพในการครอบคลุมพ้ืนท่ีที่เหมาะสมและมีความจุสูงที่สุดที่

โครงขายจะสามารถใหบริการได 
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4.1.2.3 แบ็คฮอลแบบไรสาย (Wireless Backhaul) 

 ในระบบการสื่อสารไรสาย 5G ที่มีการใชงานเซลลขนาดเล็กอยางหนาแนน สงผลใหการเชื่อม

สถานีฐาน 5G ไปยังอีกสถานีฐานหนึ่ง และการเชื่อมตอไปยังโครงขายโดยใชแบ็คฮอลแบบไฟเบอร 

(Fiber-Based Backhaul) มีคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการเลือกใชแบล็คฮอลแบบไรสาย (Wireless 

Backhaul) ที่มีความเร็วสูงจึงเปนทางเลือกที่คุ มคากวา อีกทั้งยังมีความยืดหยุนและงายตอการใชงาน 

จากคุณสมบัติของคลื่นมิลลิเมตรที่มีแถบความถี่กวาง การประยุกตใชแบ็คฮอลแบบไรสายจึงสามารถให

อัตราการสงขอมูลหลายกิกะบิตตอวินาที ตัวอยางเชน ในชวงความถี่ E-band แบ็คฮอลจะใหความเร็ว

สูงในการสงขอมูลระหวางสถานีฐานที่เปนเซลลขนาดเล็กดวยกันเอง หรือระหวางสถานีฐานกับเกตเวย 

(Gateway) ดังแสดงในรูปที่ 4.1 

 

รูปที่ 4.1 แบ็คฮอล E-band สำหรับเซลลขนาดเล็กที่มีการใชงานอยางหนาแนน [7] 

4.1.3 ปญหาการนำมาใชงาน 

  ปญหาที่สำคัญในการนำคลื่นมิลลิเมตรใชงานเกิดจากคุณสมบัติในการเดินทางของคลื่น ซึ่งมี

การสูญเสียพลังงานในการเดินทาง เนื่องจากการลดทอนและสิ่งกีดขวาง รวมทั้งความยาวคลื่นของคลื่น

มิลลิเมตรมีขนาดเล็กกวาสิ่งกีดขวางมาก ทำใหแทบจะไมมีการเลี้ยวเบน นอกจากกนี้ในการออกแบบ

อุปกรณสำหรับคลื่นมิลลิเมตรตองมีแถบความถี่ (Bandwidth) กวางและกำลังงานสงของอุปกรณที่มีคา

ต่ำมาก ทำใหอัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio: SNR) ที่ภาครับมีคา

ต่ำมาก แมวาจะทำใหคาสภาพเจาะจงทิศทาง (Directivity) ของสายอากาศมีคาสูงก็ตาม ดังนั้นหากไมมี

เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถเขามาชวยแกปญหาดังกลาวจะทำใหสิ้นเปลืองพลังงานในการสงออกคลื่น

มิลลิเมตรเปนอยางมาก 
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  ในปจจุบันการเพิ ่มอัตราสวนของสัญญาณสงตอสัญญาณรบกวน สามารถทำไดโดยการใช

สายอากาศสงและสายอากาศรับที่มีคาสภาพเจาะจงทิศทางสูง โดยนำสายอากาศหลายตัวมาทำงาน

รวมกัน ซึ่งเรียกวาสายอากาศแบบอารเรย (Array Antenna) และเนื ่องจากสายอากาศสำหรับคลื่น

มิลลิเมตรมีขนาดเล็กมาก จึงสามารถเพิ่มจำนวนสายอากาศสงและสายอากาศรับไดอยางมากมาย  

ซึ่งเรียกเทคโนโลยีนี้วา massive MIMO โดยในการรวบรวมสัญญาณจากสายอากาศสงหรือรับแตละตัว

นั้นจำเปนตองใชตัวเลื่อนเฟสแถบความถี่กวาง (Wideband Phase Shifter) ที่ใชเทคโนโลยี MEMs 

(Micro Electro Mechanical Systems) แทนการใช ต ัวเล ื ่อนเฟสแบบเฟอร ไรต  (Ferrite-Based 

Phase Shifter) ซึ่งทำงานในชวงความถี่แคบ 

4.1.4 คล่ืนมิลลิเมตรกับการใชงานในการส่ือสารยุคท่ี 5 

 การสื ่อสารในระบบ 5G ตองมีความยืดหยุ นในการรองรับการเชื ่อมตอกับอุปกรณที ่ใช 

โปรโทคอลไอพี (IP Protocol) สถาปตยกรรมเซลลขนาดเล็ก (Small Cell Architecture) และบริเวณ

ที่มีการเชื ่อมตออยางหนาแนน (Dense Coverage Area) ทั ้งนี ้เพื ่อรองรับการใชงานอินเทอรเน็ต 

(Internet) การสื่อสารระหวางยานพาหนะและยานพาหนะ (Vehicle-to-Vehicle Communication) 

การสื ่อสารระหวางยานพาหนะและระบบพื้นฐาน (Vehicle-to-Infrastructure Communication) 

และการสื่อสารระหวางเครื่องจักรและเครื่องจักร (Machine-to-Machine Communication) เปนตน  

จะเห็นวาระบบจะตองรองรับการสงขอมูลความเร็วสูงไดอยางตอเนื่อง และมีความหนวงที่นอย ซึ่งระบบ 

4G LTE และ WiFi ที ่ใชกันอยู ในปจจุบันมีความลาชาในการสงขอมูลไปกลับประมาณ 20 – 60 

มิลลิวินาที แตระบบ 5G จะตองมีความลาชาต่ำไดถึงในระดับมิลลิวินาท ี

  ในป พ.ศ. 2558 สมาพันธโครงขายโทรศัพทมือถือยุคหนา (Next Generation Mobile 

Network: NGMN) ไดกำหนดความตองการของระบบสื่อสารไรสายในยุคที่ 5 ไวดังนี้ [12] 

 อัตราการสงขอมูลอยางนอย 50 เมกะบิตตอวินาทีในทุกที่ และในบางกรณี 1 กิกะบิตตอ

วินาที แตในปจจุบันโครงขายโทรศัพทมือถือยุคหนา (Next Generation Mobile Network: NGMN) 

คาดหวังวาอัตราการสงขอมูลจะสูงมากกวา 20 กิกะบิตตอวินาทีดวยการใชเทคโนโลยี Massive MIMO 

และ adaptive beamforming เพื่อรองรับการสงขอมูลขนาดใหญ เชน ฟอรแมตสามมิติ และออฟฟศ

เสมือน เปนตน 
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 ความลาชาจากจุดตอจุด (End-to-End Latency) นอยกวา 10 มิลลิวินาที สำหรับกรณี

ทั่วไป และอาจต่ำเพียง 1 มิลลิวินาท ีในกรณีที่จำเปน เชน ความปลอดภัยดานการจราจร 

 จำนวนของการเชื่อมตอของอุปกรณไดมากกวา 1,000,000 อุปกรณตอตารางกิโลเมตร 

สำหรับรองรับเซนเซอรจำนวนมหาศาล  

 ความนาเชื่อถือไดสูง (High Reliability) ไมนอยกวา 99.999% หรืออาจสูงกวา สำหรับ

กรณีที่ตองการความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษ เชน การปองกันทางไกลผานโครงขายกริดอัจฉริยะ (Smart 

Grid Network) 

  จากความตองการดังกลาว จะเห็นไดวาความตองการที่สำคัญ คืออัตราการสงขอมูลที่สูงและ

ความลาชาที่ต่ำ ดังนั้นจึงไดมีความพยายามกำหนดกรอบการจัดสรรความถี่คลื่นมิลลิเมตรมาใชงาน

สำหรับมาตรฐาน 5G โดยเริ่มจากการพิจารณากรอบการจัดสรรความถี่คลื่นมิลลิเมตรจากการประชุม 

WRC (World Radiocommunication Conference) ในป พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางที ่ 4.1 ซึ่ง

แสดงยานความถี่ที่ไดรับความสนใจในการนำมาใชกับมาตรฐาน 5G ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

โดย FCC ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเสนอใหคลื่นมิลลิเมตรขนาดแบนดวิดธรวม 10.85 กิกะเฮิรตซใช

สำหรับมาตรฐาน 5G ในป พ.ศ. 2559 [4] โดยแบนดวิดธของคลื่นมิลลิเมตรที่เสนอนี้จะกวางกวาแถบ

ความถี่ของ 4G LTE (Long-Term Evolution) ซึง่ใชแบนดวิดท 20 เมกะเฮริตซ ถึง 10 เทา [1] 

ตารางที่ 4.1 กรอบการจัดสรรคลื่นความถี่ในยานคลื่นมิลลิเมตรจากการประชุม WRC-15 [8] ที่ไดรับ

ความสนใจสำหรับมาตรฐาน 5G [3]–[5] 

WRC-15 สภาพยุโรป (CEPT) สหรัฐอเมริกา (FCC) 

24.25-27.5 กิกะเฮิรตซ 24.5-27.5 กิกะเฮิรตซ   

- - 27.5-28.35 กิกะเฮิรตซ 

31.8-33.4 กิกะเฮิรตซ  31.8-33.4 กิกะเฮิรตซ   

37-40.5 กิกะเฮิรตซ - 37-38.6 กิกะเฮิรตซ 

38.6-40 กิกะเฮิรตซ 

40.5-42.5 กิกะเฮิรตซ  40.5-43.5 กิกะเฮิรตซ   

42.5-43.5 กิกะเฮิรตซ - 

45.5-47 กิกะเฮิรตซ 45.5-48.9 กิกะเฮิรตซ - 

47-47.2 กิกะเฮิรตซ  
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WRC-15 สภาพยุโรป (CEPT) สหรัฐอเมริกา (FCC) 

47.2-50.2 กิกะเฮิรตซ  

50.4-52.6 กิกะเฮิรตซ -  

66-76 กิกะเฮิรตซ 66-71 กิกะเฮิรตซ  64-71 กิกะเฮิรตซ 

71-76 กิกะเฮิรตซ  

81-86 กิกะเฮิรตซ 81-86 กิกะเฮิรตซ  

- - 95 กิกะเฮิรตซ  

 ยานความถี่ที่ไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมสำหรับบริการเคลื่อนที่ (mobile service) เปนบริการหลัก 

 ความสำคัญอันดับแรกสำหรับ 5G 

 ความสำคัญอันดับรองสำหรับ 5G (แกไขใหมตาม ECC Plenary Meeting ครั้งที่ 46) 

 FFC เสนอเปนยานความถี่เพิ่มเติมสำหรับ 5G  

 

 ตารางที่ 4.2 คลื่นมิลลิเมตรที่ไดรับการศึกษาสำหรับ 5G ในสหภาพยุโรป โดย CEPT [3] 

ความถี่ (Frequency band) แบนดวิดท (Bandwidth) บริการท่ีมีใชอยู 

24.5-27.5 กิกะเฮิรตซ 3 กิกะเฮิรตซ ดาวเทียมถายทอดสัญญาณ (Data Relay  

Satellite) Copernicus สัญญาณขาขึ้นของ 

ดาวเทียม (Satellite Uplink) และขายเช่ือมโยง

ไมเคลื่อนที่ (Fixed Link) 

31.8-33.4 กิกะเฮิรตซ 1.6 กิกะเฮิรตซ ยาน HDFS (High Density Application in the 

Fixed Service) ซึ่งกำหนดโดย 

Radionavigation (RR 5.547) 

40.5-43.5 กิกะเฮิรตซ 3 กิกะเฮิรตซ ดาวเทียมและดาราศาสตรคลื่นวิทยุ (radio  

astronomy) 

45.5-48.9 กิกะเฮิรตซ 3.4 กิกะเฮิรตซ ดาวเทียม 

66-71 กิกะเฮิรตซ 5 กิกะเฮิรตซ ดาวเทียม 

71-76 กิกะเฮิรตซ 5 กิกะเฮิรตซ การสื่อสารไมเคลื่อนท่ี และดาวเทียม 

81-86 กิกะเฮิรตซ 5 กิกะเฮิรตซ การสื่อสารไมเคลื ่อนที ่ ดาวเทียม และดารา-

ศาสตรคลื่นวิทย ุ
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ตารางที่ 4.2 แสดงยานความถี่มิลลิเมตรที่ไดรับการศกึษาสำหรับ 5G ในสหภาพยุโรป ทีก่ำหนด

โ ดย  CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)  

ซึ่งแสดงรายละเอียดของบริการที่มีใชอยู ดังนั้นในการใชคลื่นความถ่ีอาจมีการใหใบอนุญาตแบบแบงกัน

ใชงาน (Shared License) และนำเทคนิคการรูจำคลื่นวิทยุ (Cognitive Radio) มาชวยในการใชงาน

คลื่นความถี่รวมกันกับบริการที่มีอยูเดิม 

  จากการประชุม ECC Plenary Meeting ครั้งที่ 46 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไดมีการ

แกไขลำดับความสำคัญของรายการของคลื่นความถีใ่น CEPT Roadmap [3] โดยใหคลื่น 24.25 – 27.5  

กิกะเฮิรตซ  (ยานความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ) เปนตัวนำรองสำหรับการสื่อสาร 5G กอนใหเสร็จภายในป 

พ.ศ. 2562 จากนั้นจะพัฒนาใหคลื่น 40.5 – 43.5 กิกะเฮริตซ (ยานความถ่ี 42 กิกะเฮริตซ) ซึ่งเปนยาน

ความถี่ที่จะทำการใชคลื่นเปนไปอยางกลมกลืน (Harmonization) ในอนาคตในสหภาพยุโรป [13] และ

ใชคลื่น 66 – 71 กิกะเฮิรตซ (ยานความถี่ 68 กิกะเฮิรตซ) เปนยานความถี ่สำหรับการสื ่อสาร 5G 

ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.3 คลื่นมิลลิเมตรที่ไดรับการเสนอสำหรับ 5G ในสหรัฐอเมริกา โดย FCC [4] 

ประเภท ความถี ่
ขนาดบล็อก 

(block size) 
ขอกำหนดท่ีเสนอ 

ความถ่ีที่ตองขออนุญาต 

(แบนดวดิท 3.85  

กิกะเฮิรตซ) 

28 กิกะเฮิรตซ 

(27.5–28.35  

กิกะเฮิรตซ) 

425 เมกะเฮิรตซ ใบอนุญาตตามพื้นท่ีในเชิง 

ภูมิศาสตรและขนาดของประเทศ 

37 กิกะเฮิรตซ 

(37–38.6 กิกะเฮิรตซ) 

200 เมกะเฮิรตซ เพื่อทำใหเกิดความตอเนื่องในการ

ดำเนินการทางการคา 

เพื่อปกปองสถานีของทหารรัฐบาล

กลางซึ่งมีจำนวนจำกัดตลอด 

แบนดวิดธ 37 กิกะเฮิรตซ 

ใหคงไวซึ่งการจัดสรรความถี่ใหกับ

การบริการเคลื่อนที่และไมเคลื่อนที่

ของรัฐบาลกลาง 
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ประเภท ความถี ่
ขนาดบล็อก 

(block size) 
ขอกำหนดท่ีเสนอ 

ยานความถี่ต่ำ 

(37–37.6 กิกะเฮิรตซ) 

200 เมกะเฮิรตซ เพ่ือสรางยานความถี่สำหรับการเขา

ใชคลื ่นความถี่แบบแบงกันใชงาน

โดยมีการประสานงานกันระหวาง

รัฐบาลกลางและผู ใหบริการที ่ไม

ไดมาจากรัฐบาลกลาง 

ยานความถี่สูง 

(37.6–38.6 กิกะเฮิรตซ) 

200 เมกะเฮิรตซ ใบอนุญาตสำหรับพื ้นที ่เศรษฐกิจ

บางสวน (Partial Economic Area 

(PEA) license) จำนวน 416 พ้ืนที่ 

39 กิกะเฮิรตซ 

(38.6–40 กิกะเฮิรตซ) 

200 เมกะเฮิรตซ ใบอนุญาต PEA 

ใหคงไวซึ่งการจัดสรรคลื ่นความถี่

ใหแกร ัฐบาลกลางในยานความถี่ 

39.5-40 กิกะเฮิรตซโดยใหจำกัดแก

ระบบทางทหาร 

ความถ่ีที่ไมตองขออนุญาต 

(แบนดวดิท 7 กิกะเฮิรตซ) 

64–71 กิกะเฮิรตซ - เพื ่อการดำเนินงานในยานความถี่ 

64-71 กิกะเฮิรตซ ภายใตสวนที่ 15  

ของขอกำหนดของ FCC (§15.255) 

ซ ึ ่งท ี ่ผ านมานี ้ย ังได นำเอาไปใช

สำหรับยานความถี่ขางเคียง 57-64 

กิกะเฮิรตซ 

ตารางที ่ 4.3 แสดงรายละเอียดคลื่นมิลลิเมตรที่ไดรับการเสนอสำหรับมาตรฐาน 5G โดย

คณะกรรมการกลางกำก ับด ูแลก ิจการส ื ่อสารของสหร ัฐอเมร ิกา (Federal Communication 

Commission: FCC) โดยจะแบงคลื่นออกเปนยานความถี่ที่ตองขออนุญาตซึ่งมีความถี่ในชวง 28 – 40  

กิกะเฮิรตซ และยานความถี่ที่ไมตองขออนุญาตซึ่งมีความถี่ในชวง 64 – 71 กิกะเฮิรตซ นอกจากนี้จาก

เอกสารของ  FCC ช ื ่ อ  “Spectrum Frontiers R&O and FNPRM” ว ันท ี ่  14 เด ือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2559 ยังมีการเสนอคลื่นมิลลิเมตรเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐาน 5G เพื่อการบริการเคลื่อนที่และไม

เคลื่อนที่สำหรับ UMFUS (Upper Microwave Flexible Use Service) ซึ่งเปนการบริการที ่มีความ

หยืดหยุนทีใ่ชคลื่นความถ่ีสูงกวาคลื่นไมโครเวฟ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4  
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ตารางที่ 4.4 คลื่นความถี่มิลลิเมตรเพ่ิมเติมสำหรับมาตรฐาน 5G เพ่ือการบริการ UMFUS [5] 

ชื่อยานความถี ่ ความถี่ (Frequency band) 

ยานความถี่ 24 กิกะเฮริตซ 24.25 – 24.45 กิกะเฮิรตซและ / 24.75 – 25.25 กิกะเฮิรตซ 

ยานความถี่ 32 กิกะเฮริตซ 31.8 – 33 กิกะเฮิรตซ 

ยานความถี่ 42 กิกะเฮริตซ 42 – 42.5 กิกะเฮิรตซ 

ยานความถี่ 47 กิกะเฮริตซ 47.2 – 50.2 กิกะเฮิรตซ 

ยานความถี่ 50 กิกะเฮริตซ 50.4 – 52.6 กิกะเฮิรตซ 

ยานความถี่ 70/80 กิกะเฮริตซ 71 – 76 กิกะเฮิรตซ / 81 - 86 กิกะเฮริตซ 

ความถ่ีสูงกวา 95 กิกะเฮิรตซ > 95 กิกะเฮิรตซ 

 

ตารางที่ 4.5 ความถี่ที่ผูใหบริการสื่อสารในสหรัฐอเมริกาเลือกใชสำหรับการบริการ 5G 

ผูใหบริการ ความถี่ (Frequency band) 

Verizon 28 กิกะเฮิรตซ 

39 กิกะเฮิรตซ 

AT&T 28 กิกะเฮิรตซ 

39 กิกะเฮิรตซ 

T-Mobile 600 เมกะเฮิรตซ 

28 กิกะเฮิรตซ 

38 กิกะเฮิรตซ 

Sprint 2.5 กิกะเฮิรตซ 

 ตารางที่ 4.5 แสดงความถี่ที่ผู ใหบริการสื่อสารในสหรัฐอเมริกาเลือกใชสำหรับการบริการ 5G 

จากขอมูลในตารางจะเห็นวาคลื่นมิลลิเมตรที่ความถี่ 28 กิกะเฮิรตซ ไดถูกนำมาเลือกใชโดยผูใหบริการ

หลายราย และคลื ่นความถี่ 39 กิกะเฮิรตซ มีผู ใหบริการใชสองราย ในขณะที่สหราชอาณาจักรได

ประกาศรับขอเสนอในการจัดทำแผนการใชคลื่นมิลลิเมตร 26 กิกะเฮิรตซ (24.25–27.5 กิกะเฮิรตซ)  

  เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 หนวยงาน 5G Americas (ซึ่งเปนองคกรที่ประกอบดวย 

ผูประกอบกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในอเมริกา) ไดออกเอกสารชื่อ 5G Spectrum Vision [13] ซึ่งได

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทิศทางของเทคโนโลยี 5G และคลื่นความถี่ที่มีแนวโนมที่จะเอามาใชสำหรับการ

สื่อสาร 5G ในประเทศตาง ๆ โดยสามารถสรุปขอมูลการใชคลื่นมิลลิเมตรในประเทศอื่น ๆ ที่สำคัญได 
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ดังตารางที่ 4.6 จากขอมูลขางตนทั้งหมดอาจสรุปไดวาคลื่นความถ่ียาน 26 และ 28 กิกะเฮิรตซเปนยาน

ความถี่ของคลื่นมิลลิเมตรที่ไดรับความสนใจมากที่สุดที่จะนำเอามาใชในการสื่อสาร 5G  

ตารางที่ 4.6 คลื่นมิลลิเมตรที่ไดรับความสนใจหรือมีการศึกษาเพ่ือนำมาใชใน 5G สำหรับประเทศตาง ๆ 

ประเทศ ความถี่ (Frequency band) 

สหราชอาณาจักร 26 กิกะเฮิรตซ (24.25–27.5 กิกะเฮิรตซ) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 24.75-27.5 กิกะเฮิรตซ 

37-42.5 กิกะเฮิรตซ 

ญี่ปุน 24.25-29.5 เมกะเฮิรตซ 

37.0-40 กิกะเฮิรตซ 

40.5-43.5 กิกะเฮิรตซ 

เกาหลีใต 26.5-29.5 กิกะเฮิรตซ 

ไตหวัน 28 กิกะเฮิรตซ (27.5-28.35 กิกะเฮิรตซ) 

ออสเตรเลีย 26 กิกะเฮิรตซ (24.25–27.5 กิกะเฮิรตซ) 

ฮองกง 26 กิกะเฮิรตซ (24.25–27.5 กิกะเฮิรตซ) 

28 กิกะเฮิรตซ (27.5-28.35 กิกะเฮิรตซ) 

หมายเหต ุขอมูลในรายงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามการเปลี่ยนแปลงในประเทศเหลานั้น 

 

4.2 Massive MIMO 

การใชสายอากาศจำนวนมากในการรับและสงสัญญาณเปนประโยชนอยางมากในระบบการ

สื ่อสารแบบเคลื ่อนที ่ (Mobile Communication) ซึ ่งสายอากาศเหลานี ้สามารถนำมาใชในการสง

สัญญาณที่ทนทานตอการลดทอน ภายใตหลักการที่วาชองสัญญาณที่ไดจากสายอากาศที่แตกตางกัน

อาจทำใหสัญญาณที่ไดรับมีความแตกตางกัน เนื่องจากระยะหางของสายอากาศ หรือการโพลาไรซของ

สายอากาศ นอกจากนี้ จากการปรับเฟสและแอมพลิจูดของแตละองคประกอบของสายอากาศ ทำให

สามารถกำหนดทิศทางในการสงสัญญาณไดซึ ่งเปนการกำหนดใหพลังงานในการสงทั้งหมดพุงไปยัง

ทิศทางที่แนนอน หรือเรียกกระบวนการนี้วา beamforming การกำหนดทิศทางของสายอากาศจะชวย

ลดการรบกวนของสัญญาณและทำใหอัตราการสงขอมูลเพ่ิมขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากทางฝงเครื่องรับ
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ใชสายอากาศจำนวนมากจะสามารถกำหนดทิศทางใหมุงเนนไปที่ยังสัญญาณเปาหมายได และปองกัน

การรบกวนของสัญญาณท่ีมาจากทิศทางอื่นไดเชนกัน [14]  

 จากประโยชนของการใชสายอากาศจำนวนมากจึงทำใหเกิดการคิดคนเทคโนโลยีสายกาศที่ชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสื่อสาร ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยี Massive MIMO เปนเทคโนโลยีที่นาสนใจ

ที่สุดในระบบการสื่อสารไรสาย โดยมีแนวความคิดหลักคือ การใชเสาอากาศแบบอารเรยจำนวนมากที่

สถานีฐาน (Base Station) เพ่ือใหผูใชงานจำนวนมากสามารถรับและสงขอมูลไดในเวลาเดียวกัน ภายใต

ชองสัญญาณวิทยุเดียวกัน ซึ่งเสาอากาศเหลานี้จะเชื่อมโยงถึงกัน เพ่ือลดการเกิดความผิดพลาดและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของโครงขาย [15] สำหรับการใชงาน 5G Massive MIMO จะชวยเพิ่มขีดความสามารถ

ของโครงขาย โดยใหอัตราการสงขอมูลที่สูงข้ึน และรองรับมัลติมีเดียแบบเวลาจริง (Real-Time) โดยไม

จำเปนตองใชความถีเ่พ่ิมเติม  

4.2.1 ลักษณะสำคัญทางเทคโนโลยีของ Massive MIMO 

1) มีการประมวลผลแบบดิจิทัลทั ้งหมด โดยเสาอากาศแตละตนจะมีความถี ่วิทยุและการ

เชื่อมตอเบสแบนดแบบดิจิทัล (Digital Baseband) ของตัวเอง ซึ่งเสาอากาศทั้งหมดของแตละสถานีจะ

ประมวลผลรวมกัน ทำใหสามารถวัดความนาจะเปนในการตอบสนองของชองสัญญาณบนอัปลิงกได 

และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในชองสัญญาณอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การประมวลผลแบบดิจิทัลยัง

ชวยใหสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) มีการแลกเปลี่ยนการแพรกระจายสัญญาณ และการทำงานของการสงสัญญาณแบบแบง

เวลา (Time Division Duplexing: TDD) ทำใหชองสัญญาณดาวนลิงกถูกประเมินจากอัปลิงกไพลอต

และจำเปนตองรูโครงสรางของชองสัญญาณที่ใชแพรกระจาย 

3) ฟงกชัน conjugate beamfoming หรือ zero-forcing processing ของ Massive MIMO 

สามารถทำงานไดดีใกลเคยีงกับการสงขอมูลแบบ single-carrier   

4) การเพิ ่มขึ ้นของอารเรยทำใหเกิดการเพิ ่ม closed-loop link budget ตามจำนวนเสา

อากาศของสถานีฐาน 
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5) ชองสัญญาณมีความคงทน ทำใหมีประสิทธิภาพในการกำจัดผลกระทบของการลดทอน

อยางรวดเร็ว รวมทั้งการเชื่อมตอของสถานีฐานปลายทางแตละสถานีจะกลายเปนชองสัญญาณแบบ 

สเกลารที่เพ่ิมเสถียรภาพในการกำหนดชองสัญญาณ ซึ่งชวยลดปญหาในการจัดสรรทรัพยากรโครงขาย 

6) มีการเพิ่มอารเรยเพื่อปรับปรุง link budget ใหมีคุณภาพการใหบริการที่ดีและสม่ำเสมอ

มากขึ้น ซึ่งเหมาะแกผูใชงานทั้งหมดที่อยูภายในขอบเขตการใหบริการ นอกจากนี้ยังมีอัลกอริทึมที่

ควบคุมพลังงานพื้นฐานของผูใชงานแตละรายใหเทาเทียมกัน 

7) สถานีฐานทำงานแบบอัตโนมัติ โดยไมม ีการใช ข อม ูล payload หรือขอมูลสถานะ

ชองสัญญาณรวมกับขอบเขตการใหบริการอ่ืน ๆ และไมมีขอกำหนดของ time synchronization 

8) มีความเปนไปไดที ่จะลดความแมนยำและความละเอียดของ transceiver front-end 

รวมถึงการประมวลผลแบบดิจิทัลและการแทนจำนวนในการคำนวณ 

4.2.2 ประโยชนของ Massive MIMO 

 การประยุกตใชงาน Massive MIMO ในระบบ 5G สามารถชวยเพิ ่มขีดความสามารถของ

โครงขายไดในหลาย ๆ ดาน ดังนี ้

1) ความจุ (Capacity) ของโครงขายขายเพิ่มขึ้น ความจุของโครงขายถูกกำหนดจากปริมาณ

ขอมูลทั้งหมดที่สามารถใหบริการแกผูใชและจำนวนผูใชบริการสูงสุดที่สามารถใหบริการได ซึ่งการใช 

Massive MIMO จะชวยเพ่ิมความจุของโครงขายโดยการปรับใช 5G New radio (NR) ในชวงความถี่สูง  

sub-6 GHz และใช MU-MIMO ที่ใหผูใชงานจำนวนมากไดรับบริการในเวลาเดียวกันและใชทรัพยากร

ความถี่เดียวกัน 

2) มีการครอบคลุมพื้นที่ (Coverage) ที่ดีขึ้น การใชงาน Massive MIMO จะชวยใหผูใชไดรับ

ประสบการณการใชงานบนโครงขายที ่เหมือนกันทั ่วทั ้งโครงขาย แมจะอยูที ่บริเวณขอบของพื ้นที่

ใหบริการ ดังนั้นผูใชบริการจึงสามารถคาดหวังบริการในอัตราการสงขอมูลสูงไดเกือบทุกที่ นอกจากนี้ 

Massive MIMO ยังรองรับ 3D beamforming ซึ่งชวยใหสามารถครอบคลุมผูใชงานที่กำลังเคลื่อนที่ 

และปรับความครอบคลุมเพ่ือใหเหมาะกับตำแหนงของผูใชได 

3) มกีารใชสเปกตรัมอยางมีประสิทธิภาพ ใน Massive MIMO จะใชวิธ ีSpatial Multiplexing 

ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการสงขอมูลหลายชุดออกไปพรอมกันในชองสัญญาณเดียวกัน รวมทั้งมีการขยาย
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จำนวนของชองสัญญาณเสมือนใหเพียงพอแกผูใชงาน ทำใหเพิ่มขีดความสามารถและความเร็วในการ

รับสงขอมูลโดยไมจำเปนตองเพ่ิมสถานีฐานและความถ่ี 

4) มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การขยายอารเรยของสายอากาศแบบ Massive 

MIMO ทำใหสามารถลดใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง และมีประสิทธิภาพดีเมื่อใชงานกับสัญญาณที่มีความ

แมนยำต่ำ นอกจากนี้ การประมวลผลเชิงเสน (linear processing) ยังชวยใหประหยัดพลังงานไดมาก

ขึ้น 

 

รูปที่ 4.2 ประโยชนของ Massive MIMO 

จากรูปที่ 4.2 การใชสายอากาศแบบอารเรยจำนวนมากชวยเพิ่มความจุของโครงขาย โดยใช

กระบวนการ beamforming ในการจำกัดลำคลื่นใหมีเซลลครอบคลุมเพียงหนึ่งผูใชงานตอหนึ่งเซลล 

จำนวนสายอากาศที่มากขึ้น ทำใหสามารถรองรับผูใชงานไดมากขึ้น ซึ่งนอกจากวิธีการนี้จะชวยเพ่ิม

ความจุของโครงขายแลว ยังชวยผูใชงานแตละรายสามารถใชงานบนโครงขายไดดวยอัตราการสงขอมูล

สูงสุด และยังชวยลดการใชพลังงานในการแผลำคลื่น 

4.2.3 ขอจำกัดในการทำงานของ Massive MIMO 

Massive MIMO สามารถปรับขนาดไดตามเสาอากาศ ดังนั้นการเพิ ่มเสาอากาศจึงชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของโครงขาย แตขอจำกัดสูงสุดจะถูกกำหนดจากการเคลื่อนที่ โดยทุกชวงที่เชื่อมโยงกัน 

(เวลาที่เชื่อมโยงกันคูณดวยแบนดวิดธที่เชื่อมโยงกัน) จำเปนตองรองรับอัปลิงกไพลอต รวมถึง payload 
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ในอัปลิงกและดาวนลิงก เมื่อมีการเคลื่อนที่มากขึ้นการเชื่อมโยงกันของชองสัญญาณจะนอยลงและมี

ไพลอตที่สามารถรองรับไดนอยลง ในสภาพแวดลอมแบบ macro-cellular ที่มีการเคลื่อนที่จำนวนมาก 

(Highway) จะจำกัดอัตราขยายการมัลติเพล็กซ (Multiplexing Gain) ไปยังผูใชปลายทางจำนวนหนึ่ง 

แตในสภาพแวดลอมที่มีการเคลื่อนที่นอยหรือไมมีการเคลื่อนที่ผูใชงานจำนวนมากจะสามารถใชงานการ

มัลติเพล็กซแบบปกติได [14] 

 

4.3 การเขารหัสชองสัญญาณ 

เทคโนโลยี 5G New radio (NR) เปนเทคโนโลยีท่ีมีวัตุประสงคหลักแตกตางจากระบบโทรศัพท 

เคลื ่อนที ่ในยุคที ่ผ านมา โดยไมไดมีว ัตถุประสงคเพียงเพื ่อใหเกิดการเชื ่อมโยง การรองรับการ

ติดตอสื่อสาร และการเขาถึงขอมูลของบุคคลเทานั้น แตยังมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับความตองการใน

การติดตอสื่อสารของสรรพสิ่งในภาคสวนตางๆ ของเศรษฐกิจซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การใชงาน

ในลักษณะที่ตองการการสงขอมูลความเร็วสูง (enhanced Mobile Broadband: eMBB) การใชงานที่

มีเชื่อมตอของอุปกรณจำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน (massive Machine Type Communications: 

mMTC) และการใชงานที่ตองการความสามารถในการสงขอมูลที่มีความเสถียรมากและมีความหนวง

เวลาต่ำ (Ultra-reliable and Low Latency Communications: URLLC) [16] ดังนั ้นร ูปแบบการ

เขารหัสชองสัญญาณที่นำมาใชในเทคโนโลยี 5G จึงตองรองรับเปนความตองการในการใชงานดังกลาว 

โดยในมาตรฐานของ 3GPP ไดแนะนำใหใชรูปแบบการเขารหัสชองสัญญาณแบบรหัสแอลดีพีซีสำหรับ

ชองสัญญาณขอม ูล (data channel) และใชรห ัสโพลารสำหรับชองสัญญาณควบคุม (control 

channel) แทนรหัสเทอรโบและรหัสคอนโวลูชันในยุค 4G [17] 

4.3.1 รหัสแอลดีพีซีสำหรับชองสัญญาณขอมูล 

 รหัสแอลดีพีซ ีถ ูกคิดคนในป พ.ศ.2505 โดยโรเบิร ต เกรย แกลลาเจอร (Robert Gray 

Gallager) ซึ่งเปนรหัสแกไขความผิดพลาดขางหนา (Forward Error Codes: FEC) ที่มีประสิทธิภาพสูง 

เนื่องจากใหสมรรถนะการแกไขความผิดพลาดที่เขาใกลขีดจำกัดของแชนนอน [18]  โดยระบบสามารถ

ใชประโยชนจากชองสัญญาณสื่อสารไดถึงศักยภาพสูงสุดเทาที่เปนไปได รหัสแอลดีพีซีจัดเปนรหัส 
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บล็อกเชิงเสน (Linear Block Code) ชนิดหนึ่งที ่สามารถนิยามไดอยางสมบูรณในรูปของเมทริกซ 

พาริตีเช็ก (Parity Check Matrix) H  ที่มีขนาด M N  โดย M  เปนจำนวนแถวของเมทริกซซึ่งเปน

คาที่กำหนดจำนวนบิตพาริตี (Parity Bit) ของคำรหัส และ N  เปนจำนวนคอลัมนของเมทริกซซึ่งเปน

คาที่กำหนดจำนวนบิตทั้งหมดของคำรหัส สมาชิกแตละตัวในเมทริกซ ijh  มีคาได 2 แบบคือ 0 หรือ 1 

โดยโครงสรางของเมทริกซแสดงดังสมการที่ (4.1) คุณลักษณะสำคัญของรหัสแอลดีพีซี คือเมทริกซ 

พาริตีเช็กที่มีจำนวนตัวเลข 1 นอย หรืออาจกลาวไดวาเมทริกซ H  ที่มีความหนาแนนต่ำ (Sparse 

Matrix) จะเปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหกระบวนการถอดรหัสแบบวนซ้ำมีความซับซอนลดลง 

11 12 1
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1 2
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i i ij M N

h h h

h h h

h h h
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 (4.1)  

 ในระบบ 5G ไดมีการประยุกตรหัสแอลดีพีซีแบบ quasi-cyclic (QC-LDPC) ที่มีการเขารหัส

และถอดรหัสแบบขนานทำใหมีปริมาณการสงผานขอมูลสูงและมีความหนวงเวลาต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับ

การใชงานในดาน eMBB และ URLLC นอกจากนี้ รหัสชองสัญญาณ 5G สำหรับชองสัญญาณขอมูลควร

รองรับการสื่อสารแบบที่มีการรองขอการสงซ้ำโดยอัตโนมัต ิ(HARQ) ซึ่งรหัสแอลดีพีซีไดมีการออกแบบ

เพื่อรองรับรูปแบบการสื่อสารดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ขอดีของรหัสแอลดีพีซีในระบบ 5G เมื่อ

เทียบกับรหัสเทอรโบที่ใชงานในระบบ 4G สามารถอธิบายไดดงัน้ี 

 รหัสแอลดีพีซีจะมีประสิทธิภาพของปริมาณการสงผานขอมูล (Throughput) ตอพื้นที่ดีกวา 

และมีปริมาณการสงผานขอมูลสูงสุดที่สามารถใชงานไดสูงกวาในรหัสเทอรโบ 

 รหัสแอลดีพีซีสามารถลดความซับซอน และความหนวงเวลา (Latency) ในการถอดรหัสได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชงานกับรหัสที่มีอัตรารหัสสูง 

 ในรหัสแอลดีพีซีไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับทุกความยาวรหัสและทุกอัตรารหัส

โดยใหระดับความผิดพลาด (Error Floor) ที่อัตรารหัสต่ำกวา 10-5 

 จากขอดีดังกลาวจึงสงผลใหรหัสแอลดีพีซีเหมาะสำหรับใชงานในการสงขอมูลปริมาณมาก 

ความเสถียรมาก และมีความหนวงเวลาต่ำ ซึ่งถือเปนเปาหมายหลักในระบบ 5G [19] 
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4.3.2 รหัสโพลารสำหรับชองสัญญาณควบคุม 

 รหัสโพลารถูกคิดคนในป พ.ศ.2552 โดยเออรดัล อริกาน (Erdal Arikan) [20] ซึ่งเปนรหัส

ชองสัญญาณแบบมีโครงสรางรหัสแรกที ่สามารถพิสูจนไดว ามีสมรรถนะเขาใกลทฤษฎีความจุ

ชองสัญญาณของแชนนอน โดยใชการถอดรหัสที่มีความซับซอนต่ำ แนวคิดหลักของการเขารหัสโพลาร

คือการแปลงคู ของชองสัญญาณที่มีอินพุตแบบไบนารีที ่เหมือนกันไปเปนชองสัญญาณ 2 ชองที่มี

คุณสมบัติแตกตางกัน โดยชองสัญญาณหนึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดีกวาชองสัญญาณเดิม (มีสัญญาณรบกวน

นอย) และอีกชองสัญญาณหนึ่งจะมีคุณสมบัติแยกวาชองสัญญาณเดิม (มีสัญญาณรบกวนมาก) หลักการ

ดังกลาวเรียกวาการโพลาไรซของชองสัญญาณ โดยชองสัญญาณแตละชองที่ผานการโพลาไรซจะถูก

นำมาใชสำหรับสงบิตขอมูลแตละบิต ซึ่งบิตขอมูลที่ผู ใชงานตองการสงไปยังเครื่องรับจะถูกสงผาน

ชองสัญญาณที่มีคุณภาพดีหรือมีสัญญาณรบกวนนอยมาก และชองสัญญาณที่เหลือจะถูกใชสำหรับสง

บิตขอมูลที่ถูกกำหนดหรือที่เรียกวา บิตแชแข็ง (frozen bit) ตัวอยางเชน ตองการเขารหัสขอมูลที่มี

ความยาวรหัส N  บิต โดยมีบิตขอมูลที่ตองการสงจำนวน K  บิต เมื่อทำการโพลาไรซชองสัญญาณแลว

จะทำการเลือกชองสัญญาณที่มีคุณภาพดีที ่ส ุดจำนวน K  ชอง เพื ่อใชสำหรับสงบิตขอมูล และ

ชองสัญญาณ N K  ชอง จะถูกใชสำหรับสงบิตแชแข็ง 

 ขอดีของรหัสโพลารเมื่อเทียบกับรหัสเทอรโบที่ใชงานในระบบ 4G คือ รหัสโพลารสามารถที่มี

การใชงานรวมการตรวจสอบความผิดพลาดแบบ Cyclic Redundancy Check (CRC) และมีการ

ถอดรหัสแบบ Successive Cancellation List (SCL) จะมีประสิทธิภาพท่ีดีกวารหัสเทอรโบ เมื ่อใช

สำหรบัการสงขอมูลที่มีความยาวไมเกิน 250 บิต ซึ่งเปนขนาดขอมูลที่เพียงพอสำหรับขอมูลควบคุมการ

สื่อสาร อยางไรก็ตามรหัสโพลารยังคงมีความซับซอนมากกวารหัสเทอรโบที่ใชงานระบบ 4G [19] 

4.3.3  รูปแบบการสงขอมูลที่มีการรองขอการสงซำ้โดยอัตโนมัต ิ

การสงขอมูลผานชองสัญญาณไรสายในรูปแบบการสงขอมูลที ่มีการรองขอการสงซ้ำแบบ

อัตโนมัติ (Automatic Repeat Request: ARQ) เครื่องรับจะใชรหัสตรวจจับความผิดพลาด (error-

correction code) ซึ่งวิธีการที่นิยมใชกันคือการใชรหัส CRC เพื่อตรวจสอบวาแพ็กเกตที่ไดรับนั้นมี

ความผิดพลาดหรือไม หากไมพบความผิดพลาดในแพ็กเกตขอมูลที่ไดรับ เครื่องสงจะไดรับการตอบกลับ

เปน positive acknowledgement (ACK) ในทางกลับกัน ถาตรวจพบความผิดพลาด เครื่องรับจะท้ิง
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ขอมูลที่ไดรับและแจงไปยังเครื่องสงโดยการสง negative acknowledgement (NACK) เมื ่อทางฝง

เครื่องสงไดรับ NACK จะตอบสนองกลับโดยการสงขอมูลเดิมไปยังเครื่องรับอีกครั้ง [21] 

 ระบบสื่อสารในปจจุบันสวนใหญจะใชการเขารหัส FEC รวมกับ ARQ ที่เรียกวา Hybrid ARQ 

โดยวิธีการดังกลาวจะใชรหัส FEC เพื่อแกไขความผิดพลาดทั้งหมดและใชการตรวจจับความผิดพลาด

เพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดที่ไมสามารถแกไขได ซึ่งหากยังตรวจพบความผิดพลาดแพ็กเกตดังกลาวจะ

ถูกทิ้ง และเครื่องรับจะรองขอใหมีการสงแพ็กเกตดังกลาวอีกครั้ง การประยุกตใชรูปแบบ hybrid ARQ 

ใน 5G สามารถทำไดโดยใชรหัส CRC ในการตรวจจับความผิดพลาดและใชรหัสแอลดีพีซีในการแกไข

ความผิดพลาด [22] 

การทำงานของ Hybrid ARQ ที่อธิบายไวขางตนจะเปนการท้ิงแพก็เกตที่ไดรับผิดพลาดและรอง

ขอการสงขอมูลซ้ำ อยางไรก็ตาม แมจะไมสามารถถอดรหัสแพก็เกตดังกลาวได แตสัญญาณที่ไดรับยังคง

มีขอมูลอยู ขอมูลดังกลาวจะสูญหายไปเมื่อเครื่องรับทิ้งแพ็กเกตนั้น ขอบกพรองนี้ไดรับการแกไขโดยใช 

Hybrid ARQ รวมกับการทำ soft combining ในวิธีการดังกลาวแพ็กเกตที่ไดรับผิดพลาดจะถูกเก็บไว

ในหนวยความจำบัฟเฟอรและจะนำมารวมกับการสงขอมูลซ้ำในภายหลัง ซึ่งแพ็กเกตที่รวมข้ึนใหมจะมี

ความนาเชื่อมากขึ ้น รหัสแกไขความผิดพลาดจะทำการถอดรหัสสัญญาณรวมที่เกิดขึ ้น ซึ่งหากการ

ถอดรหัสลมเหลวจะมีการรองขอใหสงขอมูลซ้ำ การสงขอมูลในรูปแบบ Hybrid ARQ ที่มีการทำ soft 

combining สามารถแบงได 2 ประเภท คือ Chase Combining และ Incremental Redundancy 

 Chase Combining Hybrid ARQ (CC-HARQ) 

การสงขอมูลซ้ำแบบ CC-HARQ จะประกอบดวยชุดของบิตที่เขารหัสซึ่งเหมือนกับการสงครั้ง

กอนหนา หลังจากการสงขอมูลซ้ำแตละครั้ง เครื่องรับจะใช maximum-ratio combining ในการรวม

บิตชองสัญญาณที่ไดรับกับการสงของมูลครั้งกอนหนาของบิตเดียวกัน และสัญญาณที่รวมแลวจะถูก

ปอนเขาสูตัวถอดรหัส เนื่องจากการสงขอมูลซ้ำแตละครั้งจะคัดลอกการสงขอมูลเดิม จึงสามารถกลาวได

วาการสงขอมูลซ้ำที่ใช chase combining เปน additional repetition coding เนื่องจากไมมีการสง 

redundancy ใหม ทำใหไมมีการเพิ่มเกนรหัสแตจะเพิ่ม 0/bE N  ที่ไดรับสะสมจากการสงขอมูลซ้ำใน

แตละครั้ง ตัวอยางการสงขอมูลซ้ำแบบ CC-HARQ แสดงดังรูปที่ 4.3 นอกจากนี้ การสงขอมูลซ้ำแบบ 
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CC-HARQ ยังสามารถทำไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน การใชบิตขอมูลเพียงบางบิตมาเปนชุดของบิต

ขอมูลที่ใชในการสงซ้ำ ซึ่งเรียกวา Chase Combining แบบบางสวน   

 

รูปที่ 4.3 การสงขอมูลซ้ำแบบ CC-HARQ 

 Incremental Redundancy Hybrid ARQ (IR-HARQ) 

การสงขอมูลซ้ำแบบ IR-HARQ ในการสงซ้ำแตละครั้งไมจำเปนตองเหมือนกับการสงขอมูลเดิม 

โดยจะสรางบิตที่เขารหัสหลาย ๆ ชุด ซึ่งแตละบิตจะแทนชุดของบิตขอมูลเดียวกัน เม่ือจำเปนตองมีการ

สงขอมูลซ้ำ โดยทั่วไปจะใชชุดของบิตที่เขารหัสที่แตกตางจากการสงครั้งกอนหนา ทางฝงเครื่องรับจะ

รวมการสงขอมูลซ้ำกับการสงขอมูลครั้งกอนหนาใหเปนแพ็กเกตเดียวกัน เนื่องจากการสงขอมูลซ้ำอาจมี

บิตตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งไมอยูในการสงขอมูลครั้งกอนหนา นอกจากนี้การสงขอมูลซ้ำแตละครั ้งไม

จำเปนตองประกอบดวยบิตที่เขารหัสจำนวนเทากับบิตตนฉบับ และในการสงขอมูลซ้ำที่แตกตางกันอาจ

มีรูปแบบการมอดูเลตที่แตกตางกัน 

โดยทั่วไป Incremental Redundancy จะขึ้นอยูกับรหัสที่มีอัตรารหัสต่ำ (Low-Rate Code) 

และ redundancy ที่แตกตางกันจะถูกสรางขึ้นจากการทำพังกเจอรของเอาทพุตของตัวเขารหัส ในการ

สงขอมูลครั้งแรกมีการสงบิตที่เขารหัสจำนวนจำกัดเทานั้น ทำใหไดรหัสที่มีอัตรารหัสสูง (High-Rate 

Code) และในการสงขอมูลซ้ำจะสงบิตที่เขารหัสเพิ่มเติม ตัวอยางเชน สมมติใหอัตรารหัสเริ่มตนในการ

สงครั้งแรกเปน 3/4 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการถอดรหัสและมีการรองขอใหสงขอมูลซำ้ จะมีการ

สงบิตเพิ่มเติมไปทำใหมีอัตรารหัสเปน 3/8 หลังจากการสงขอมูลซ้ำครั้งที่ 2 จะไดอัตรารหัสเปน 1/4  
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ดังแสดงในรูปที่ 4.4 ในกรณีที่มีการสงขอมูลซ้ำมากกวา 2 ครั้ง จะเริ่มกลับไปสงบิตที่เขารหัสของการสง

ครั้งแรกใหม วิธีการนี้นอกจากจะไดรับ 0/bE N  ที่เพิ่มขึ้นแลว ยังสงผลใหไดรับเกนรหัสสำหรับการสง

ขอมูลซ้ำแตละครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ CC-HARQ พบวา IR-HARQ ในกรณีที่มีอัตรารหัสเริ่มตนสูง

การสงขอมูลในรูปแบบ IR-HARQ จะมีเกนรหัสที่สูงกวา CC-HARQ และจะมีเกนรหัสที่ต่ำกวาในกรณทีี่

มีอัตรารหัสเริ่มตนต่ำ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของสมรรถนะของ IR-HARQ เมื่อเปรียบเทียบกับ CC-

HARQ ยังข้ึนอยูกับความแตกตางของกำลังสัมพัทธ (Relative Power) ระหวางความพยายามในการสง  

 

รูปที่ 4.4 การสงขอมูลซ้ำแบบ IR-HARQ 

 

4.4 Scalable Time-Frequency Domain Resource Block 

อินเทอรเฟซทางอากาศ (Air Interface) แบบใหมในระบบ 5G มีความสามารถมากขึ้นกวาเดิม

ไมเพียงแคชวยปรับปรุงการใชงานโทรศัพทแถบความถี่กวาง (Mobile Broadband) แตยังกอใหเกิด

บริการรูปแบบใหมขึ้น เชน ภารกิจที่สำคัญหรืออุปกรณ Internet of Thing (IoT) จำนวนมาก 5G  

ไดนำเทคนิครูปคลื่น (waveform) และการเขาถึงหลายชองทาง (Multiple Access) บนพื้นฐานของ 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) แบบปรับปรุง รวมถึงโครงสรางที่ยืดหยุนที่

สามารถใหบร ิการไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพและสร างการรองร ับสำหร ับมาตรฐานในอนาคต  

แสดงดังรูปที่ 4.5 
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4.4.1 โครงสรางบล็อกทรัพยากร เทคนิครูปคล่ืนแบบใหม และการเขาถึงหลายชองทาง

บนเทคโนโลยีการสื่อสารยุคท่ี 5 

OFDM เปนตัวเลือกของมาตรฐาน 5G ซึ่งขอดีของ OFDM ประกอบดวย [23] 

1)  ความซับซอนต่ำ สามารถใชเครื่องรับสัญญาณที่มีความซับซอนต่ำแมจะใชงานกับสัญญาณ

ที่มีความกวางแถบความถี่กวางข้ึน ซึ่งหมายถึงเครื่องรับสัญญาณที่ราคาถูกลง 

2)  ประสิทธิภาพคลื่นความถี่สูง สามารถใชเทคนิค MIMO ความซับซอนต่ำที่สามารถเพิ่มอัตรา

การสงขอมูลไดอยางงาย สงผลใหเขาใกลขีดจำกัดของแชนนอนมากขึ้น 

3)  ใชพลังงานต่ำ รองรับคลื่นพาหเดียว (Single Carrier) ที่มีกำลังผันผวนต่ำ สงผลใหอัตรา 

สวนระหวางกำลังสูงสุดกับกำลังเฉลี่ยต่ำ (Peak to Average Power Ratio: PAPR) เพื่อการสงขอมูล 

อัปลิงกที่ใชพลังงานนอยลง 

4)  พ ื ้นที ่การใช ความถี ่  OFDM สามารถนำเทคนิคการปรับปรุงตาง ๆ เช น การกรอง 

(Windowing/Filtering) เพื่อที่ลดผลกระทบของการเปลงสเปกตรัมในชวงความถี่และนอกชวงความถี่ 

(In-Band and Out-of-Band Emissions) ซึ่งเปนสวนสำคัญตอการมัลติเพล็กซบริการตาง ๆ ใน 5G 

4.4.2 ระบบตัวเลขของ OFDM แบบปรับขนาดไดโดยการปรับระยะของคลื่นพาหยอย 

ในระบบ LTE เดิมนั้นรองรับความกวางแถบความถี่สูงสุด 20 เมกะเฮิรตซ และระยะระหวาง

คลื่นพาหยอยของ OFDM ขนาดเดียวคือ 15 กิโลเฮิรตซ ในระบบ 5G NR รองรับ OFDM แบบปรับ

ขนาดได เพื่อที่รองรับการใชงานในยานความถี่ตาง ๆ เชน คลื่นมิลลิเมตรที่มีความกวางแถบความถี่ 

มากขึ้น แสดงดังรูปที่ 4.6 ซึ่งจำเปนที่คลื่นพาหยอยจะสามารถปรับขนาดตามความกวางแถบความถี่ 

เพื่อที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของความซับซอนในการประมวลผลของการแปลงฟาสฟูเรียร (Fast Fourier 

Transform) โดยระยะระหวางคลื ่นพาหยอยของ OFDM แสดงดังตารางที ่ 4.7 นอกจากนี ้ 5G NR 

สามารถใชงาน OFDM หลายขนาดไดพรอมกันเพื่อใหใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใชงาน

คลื่นพาหยอยขนาดเล็กจะทำใหมีขนาดตัวเติมแบบวนใหญขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใชงานเปนบริการการ

ออกอากาศ (broadcast) รวมกันได และสุดทาย 5G NR สามารถใชงานคลื ่นพาหรวม (Carrier 

Aggregation) หลายขนาดพรอม ๆ กัน เชน การใชรวมใชคลื ่นมิลลิเมตรกับคลื่นยานความถี ่ต่ำกวา  

6 กิกะเฮริตซ รวมกันเพ่ือความทนทานและมีประสิทธิภาพในการใชงาน [24] 
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รูปที่ 4.5 โครงสรางที่ยืดหยุนเพ่ือการมัลติเพล็กซอยางมีประสิทธิภาพสำหรับบริการ 5G ในอนาคต 

 

รูปที่ 4.6 ตัวอยางการใชงานตามความกวางแถบความถี่และระยะหวางคลื่นพาหยอย 
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ตารางที่ 4.7 ระบบตัวเลขของ OFDM ตามมาตรฐาน 5G [21] 

ระยะระหวาง

คล่ืนพาหยอย 

ความกวาง

สัญลักษณ 

ตวัเติมแบบวน 

(Cyclic Prefix) 

ความกวางชอง  

(Slot Duration) 

15 กิโลเฮิรตซ 66.67 ไมโครวินาที 4.76 ไมโครวินาที 500 ไมโครวินาที (7 ชอง) หรือ 

1000 ไมโครวินาที (14 ชอง) 

30 กิโลเฮิรตซ 33.33 ไมโครวินาที 2.38 ไมโครวินาที 250 ไมโครวินาที (7 ชอง) หรือ 

500 ไมโครวินาที (14 ชอง) 

60 กิโลเฮิรตซ 16.67 ไมโครวินาที 1.19 ไมโครวินาที 125 ไมโครวินาที (7 ชอง) หรือ 

250 ไมโครวินาที (14 ชอง) 

120 กิโลเฮิรตซ 8.33 ไมโครวินาที 0.59 ไมโครวินาที 125 ไมโครวินาที (14 ชอง) 

240 กิโลเฮิรตซ 4.17 ไมโครวินาที 0.30 ไมโครวินาที 63 ไมโครวินาที (14 ชอง) 

4.4.3 การมัลติเพล็กซบริการอยางมีประสิทธิภาพดวยการกรอง OFDM  

ในการท่ีจะรองรับการมัลติเพล็กซ (Multiplex) บริการใน 5G อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการเปลง

สเปกตรัมในชวงความถี ่และนอกชวงความถี ่ต องทำใหต่ำที ่ส ุดเพื ่อไมใหไปรบกวนบริการอื ่น ๆ  

ที่ความถี่ขางเคียง OFDM สามารถทำการประมวลผลภายหลังได เชน การกรองในโดเมนเวลาหรือใน

โดเมนความถี่เพื่อปรับปรุงการใชงานพื้นที่ความถี่ รูปที่ 4.7 แสดงถึงการใชงาน OFDM ที่ขนาดตาง ๆ 

การมัลติเพล็กซตาง ๆ ในชองสัญญาณความถี่เดียวกัน 

 

รูปที่ 4.7 การมัลติเพล็กซบริการตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพใน 5G [24] 
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รูปที่ 4.8 OFDM กับการกรองแบบบวกสวนซอนเหลื่อมแบบถวงน้ำหนัก 

ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิการใชงานพื้นที่ความถี ่[24] 

หนึ่งในเทคนิคที่ใชงานคือเทคนิค OFDM แบบตัวเติมแบบวนกับการกรองแบบบวกสวนซอน

เหล ื ่อมแบบถ วงน ้ำหน ัก (Cyclic-Prefix OFDM with Weighted Overlap Add: CP-OFDM with 

WOLA) ซึ่งชวยในการลดการเปลงสเปกตรัมในชวงความถี่และนอกชวงความถ่ี แสดงดังรูปที่ 4.8 เทคนิค

นี้เคยถูกใชงานมากอนในระบบ LTE กอนนี้ ซึ่งยืนยันไดถึงประสิทธภิาพทีด่ีของเทคนิคดังกลาว  

4.4.4 การใหบริการ 5G อยางหลากหลาย 

 

รูปที่ 4.9 ขอเสนอรูปแบบการเขาถึงอยางหลากหลายของ Qualcomm [24] 

การรับรองบริการและอุปกรณที่หลากหลายของ 5G ตองการรูปคลื่นและการเขาถึงอยาง

หลากหลาย (Multiple Access) ที่เหมาะที่สุด 5G แสดงดังรูปที่ 4.9 ถูกออกแบบโครงสรางที่มีความ

ยืดหยุนเพื่อใหมีประสิทธิภาพการมัลติเพล็กซบริการที่หลากหลายและใหการรองรับสำหรับอนาคต 
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ความยืดหยุนดังกลาวอยูในโดเมนความถ่ีและโดเมนเวลา เชน RSMA (Resource Spread Multiple 

Access) ที่จะชวยลดเวลาการเชื่อมตอระหวางผูใชกับสถานีรับ-สง [26] 

4.4.5 คาบเวลาการสงแบบปรับได 

ในโดเมนเวลา 5G สามารถทำการปรับโครงสรางเพื่อใหไดความหนวงที่ต่ำกวาเทคโนโลยีใน

ปจจุบันอยางมาก เทียบกับ LTE ที่รองรับคาบเวลาการสงแบบคงที่ที่ 1 มิลลิวินาที 5G ถูกออกแบบเพื่อ

สามารถปรับขนาดของคาบเวลาการสงใหปรับขึ้นลงไดตามความตองการของบริการนั้น ๆ ความยืดหยุน

นี้สามารถทำใหอินเทอรเฟซทางอากาศมีความเหมาะสมในการใชงานความหนวงต่ำโดยการใชคาบเวลา

การสงสั้น (หลักรอยไมโครวินาที) หรือการใชงานที่ทนต่ำปญหาการหนวงเวลาของสัญญาณโดยใช

คาบเวลาการสงยาว 

นอกจากนั้น 5G ยังรองรับการมัลติเพล็กซของคาบเวลาการสงที่ขึ้นอยูกับการบริการ (Service-

Aware Transmission Time Interval Multiplexing) ในยานความถี ่เดียวกัน เพื ่อที ่จะสามารถสง

ขอมูลโดยใชคาบเวลาการสงที่แตกตางกันในระดับสัญลักษณแทนที่การใชคาบเวลาที่แตกตางกันใน

ระดับเฟรมยอย (ซึ่งมีขนาดใหญถึง 1 มิลลิวินาที) เชน การบริการที่ตองการความหนวงต่ำสามารถสง

ขอมูลเพียงเฟรมยอยละ 2 สัญลักษณ (ประมาณ 140 ไมโครวินาที) ซึ่งจะสามารถประมวลผลเฟรมยอย

นั ้นไดอยางรวดเร็วตางจากปจจุบันที ่ตองรอการประมวลผลจากเฟรมยอยถัดไปถึงประมาณ 500 

ไมโครวินาที รูปที ่4.10 แสดงถึงรูปแบบสัญลักษณตาง ๆ ใน 5G 

 

รูปที่ 4.7 คาบเวลาการสงแบบปรับไดสำหรับบริการที่ตองการขอกำหนดหลายอยางที่สามารถ

มัลติเพล็กซไดอยางมีประสิทธิภาพ [24] 
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4.4.6 การบรรจุเฟรมยอยเองแบบรวม  

การบรรจุเฟรมยอยเองแบบรวมเปนอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถลดความหนวงได โดยการรวม

ขอมูลที่สงกับการตอบรับ (Acknowledgement) ในเฟรมยอยเดียวกัน รูปที่ 4.11 แสดงถึงการสื่อสาร 

ขาลงแบบการสงสัญญาณแบบแบงเวลา (Time Division Duplexing: TDD) โดยที ่ขอมูลที ่ส งจาก

โครงขายถึงอุปกรณและการตอบรับจากอุปกรณถึงโครงขายเฟรมยอยเดียวกัน โดยในคาบเวลาการสง

เดียวสามารถมีการสื่อสารทั้ง การอนุญาตสงขอมูลดาวนลิงก การสงขอมูลดาวนลิงก คาบเวลาคุม 

(Guard Period) การตอบรับอัปลิงก ภายในคาบเวลาการสงเดียว 

 

รูปที่ 4.11 การบรรจุเฟรมยอยเองแบบรวม [25] 

การบรรจุเฟรมยอยเองแบบรวมยังสามารถมัลติเพล็กซสำหรับบริการที่จะเกิดข้ึนใหมในอนาคต 

โดยหนึ่งในเทคนิคน้ันคอืการรองรับเฟรมยอยเปลาและยานความถี่เปลา เพ่ือที่สามารถเพ่ิมบริการใหม ๆ 

เขามาในระบบ 5G ได 

เฟรมยอยยังสามารถบรรจุสวนหัวเพิ่มเติมเพื่อบงบอกขอมูลเพิ่มเติมสำหรับการสงขอมูล เชน 

ในยานความถี่ที่ไมไดจดทะเบียนจำเปนตองรองรับการฟงกอนพูดคุย (Listen-Before-Talk) เพื่อการใช

งานที่เทาเทียมกันระหวางผูใช โดยสวนหัวของการฟงกอนพูดคุยจะถูกสงโดยโครงขายจะถูกใชงานโดย

อุปกรณการสื่อสารขาลงเพื่อขาถึงชองสัญญาณสำหรับการสื่อสาร และเมื่อการสื่อสารระหวางอุปกรณ

ตออุปกรณ (Device to Device: D2D) สวนหัวสามารถกำหนดทิศทางการสื่อสารและขอมูลจัดลำดับ

การสื่อสารระหวางอุปกรณ 

การบรรจุเฟรมยอยเองแบบรวมยังเปนสวนสำคัญในเทคนิคสายอากาศ เชน massive MIMO 

ในการสื ่อสารขาลง ในการที ่จะสงขอมูลระหวางเซลลสงกับอุปกรณ การสงขอมูลตองประเมิน

ชองสัญญาณและตองปรับลำคลื่นการสงขอมูลตลอดเวลา กลไกการตอบกลับไดมาจากการสื่อสารขาขึ้น 

เชน ขอมูลชองสัญญาณของการสื ่อสารขาขึ้นและสัญญาณอางอิงขาขึ ้น ขอมูลชองสัญญาณขาลง
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สามารถประมาณไดอยางแมนยำจากคุณสมบัติ channel reciprocal ที ่สามารถใชสัญญาณอางอิง 

ขาขึ้นในการประมาณชองสัญญาณขาลงในระบบการสงสัญญาณแบบแบงเวลา 

เฟรมยอยแบบขอมูลขาลงเปนหลักมี 3 สวนหลัก สวนการควบคุมดาวนลิงกแบบตอเนื ่อง 

สวนขอมูลดาวนลิงกแบบตอเนื่อง คาบเวลาคุม และสวนควบคุมอัปลิงกแบบตอเนื่อง เฟรมยอยแบบ

ขอมูลอัปลิงกมีโครงสรางท่ีคลายแบบขอมูลดาวนลิงก ตางกันท่ีมีคาบเวลาควบคุมกอนสวนขอมูลอัปลิงก

แบบตอเนื่อง โครงสรางดังกลาวชวยลดการรบกวนกันของสวนควบคุมอัปลิงกและดาวนลิงก แสดงดังรูป

ที ่ 4.11 โดยจำเปนตองสงสัญญาณควบคุมในทิศทางเดียวกันทุก ๆ เซลลรอบขาง ทำใหสามารถ

สับเปลี่ยนทิศทางอยางมั่นคง เฟรมยอยแบบตาง ๆ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงขายและความจุ

ชองสัญญาณโดยสับเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารไดอยางรวดเร็วในโครงขาย 

 

4.5 บทสรุป 

การสื่อสารผานระบบไรสายเปนการสื่อสารที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดไดงาย เนื่องจากขอมูล

ที่สงผานอากาศถูกรบกวนจากปจจัยภายนอก ดังนั้นจึงจำเปนตองมีเทคโนโลยีที่เขามาชวยใหการสื่อสาร

เปนไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำหรับในการสื่อสารยุค 5G ไดมีการนำเทคโนโลยีไรสายมา

ประยุกตใชมากมาย โดยในบทนี้ไดอธิบายเทคโนโลยีไรสายที่สำคัญไว 4 เทคโนโลยี ไดแก การสงขอมูล

โดยใชคลื่นมิลลิเมตร ซึ่งเปนคลื่นที่มีความถี่สูงทำใหสามารถรับสงขอมูลไดดวยอัตราเร็วสูง การใช

สายอากาศแบบ Massive MIMO ที่ช วยเพ ิ ่มความจุของโครงข ายและเพิ ่มอ ัตราการสงข อมูล  

การเขารหัสชองสัญญาณโดยใชรหัสแอลดีพีซี และรหัสโพลาร ซึ่งทำใหสามารถแกไขความผิดพลาดใน

การรับสงขอมูลดีไดยิ่งขึ้น และการใชเทคนิค Scalable OFDM ที่ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรใหมี

ความยืดหยุนเพ่ือรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูใช ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ลวนมีสวนสำคัญในการ

เพิ่มขีดความสามารถของการสื่อสารในยุค 5G ที่กำลังจะเขามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของ

มนุษยในอนาคตอันใกล 
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บทที่ 5  

ความกาวหนาของเทคโนโลย ี5G 

ในประเทศไทย 
 

ศิรวิชญ กิตติวิชญกุล 

 

 

 

บทที่ 1 ถึง 4 ของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดอธิบายถึงการสื่อสารยุคที่ 5 หรือ 5G ในเชิงเทคนิค

พอสังเขปแลววาเทคโนโลยี 5G จะมีการใชเทคโนโลยีดานความถี่ (Radio frequency) ที่แตกตางจาก 

4G เดิม รวมถึงเกิด Use case ใหม ๆ ที่เปนประโยชนแกภาครัฐ อุตสาหกรรม และครัวเรือนอยาง

มากมาย เมื่ออานมาถึงตรงนี้ ผูอานอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาบางแลววาในประเทศไทยจะมีการนำ 5G  

มาใชอยางเต็มรูปแบบเมื่อใด รวมถึงภาครัฐ อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความตื่นตัว

กับการมาถึงของ 5G มากนอยเพียงใด ดังนั ้นในบทนี้ผู เขียนจะกลาวถึงความกาวหนาของ 5G ใน

ประเทศไทย เพ่ือใหผูอานสามารถเตรียมตัวไดทันกับการเปลี่ยนแปลงเขาสูการสื่อสารยุคใหมในไมชานี ้
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5.1 การประมูลคลื่นความถี่ 5G ในประเทศไทย 

ประเทศไทยนับวาเปนหนึ่งในประเทศที่มีการประมูลคลื่นความถี่อยางดุเดือด และมีมูลคาการ

ประมูลคลื่นความถี่ที่สูงมาก โดยองคกรที่ทำหนาที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ในประเทศไทย คือ กสทช. 

หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่ผานมา 

กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่มาแลว 2 รอบ นั่นคือการประมูลคลื่น 3G (ในป 2555) และ 4G (ในป 

2558) หากพิจารณาการประมูลคลื่น 4G ที่ผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการประมูลคลื่นความถี่สูงเปน

อันดับที่ 2 ของโลก โดยมีราคาเฉลี่ยตอหนวยที่ 57 บาทตอเมกะเฮิรตซตอประชากร เปนรองฮองกงที่มี

ราคาเฉลี่ยตอหนวยที่ 64 บาทตอเมกะเฮิรตซตอประชากร ดวยเหตุดังกลาว กอนมีการจัดการประมูล

คลื่น 5G ขึ้น กสทช. ไดมีการประเมินวามูลคาการประมูลคลื่น 5G จะยังคงสูงในระดับที่การประมูล 4G 

เคยทำได สำหรับการประมูลคลื่น 5G เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา โดยใชวิธีการ

ประมูลแบบ Clock Auction เพื่อชวยประหยัดเวลาในการประมูล ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ประเทศไทย

เลือกใชวิธีการแบบนี้ การประมูลคลื่นความถี่ 5G ในครั้งนี้เรียกไดวาดุเดือดกวาการประมูลคลื่นความถี่

ในครั ้งที ่ผานมามาก เนื ่องจากมีหลาย ๆ องคกรทั ้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนเขารวมประมูลถึง  

5 บริษัทประกอบไปดวย 

 บริษัท ทรูมฟู เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชนั จํากดั (Truemove H) 

 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (TOT) 

 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากดั (dtac) 

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (CAT Telecom) 

 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั (AWN หรือ AIS) 
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รูปที่ 5.1 ผังแสดงชุดคลื่นความที่ที่ถูกนำมาประมูลโดย กสทช. [1] 
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กสทช. ไดทำการจัดประมูลคลื่นความถี่ที่ใชสำหรับ 5G ทั้งหมด 4 คลื่นความถี่ดังนี ้

 คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮริตซ 

 เปนคลื่นความถี่ต่ำที่สุดที่ถูกนำมาใชใน 5G ซึ่งการใชคลื่นความถี่ยาน 700 เมกะเฮิรตซ  

จะทำใหสามารถสงสัญญาณไดไกล แตอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำ เหมาะสำหรับใชกับพื้นที่หางไกล

และพื้นที่ชนบทที่มีผู ใชงานไมแออัดมากนัก คลื ่นความถี่ต่ำในยานนี้เปนที่นิยมสำหรับผูใหบริการ 

เนื่องจากสามารถลดตนทุนในการติดตั้งเสาสัญญาณในการใหบริการ ทาง กสทช. ไดมีการวางกฏเกณฑ

สำหรับการประมูลคลื ่นยาน 700 เมกะเฮิรตซ ไววาจะมีการนำคลื ่นความถี ่ออกมาประมูลทั ้งสิ้น  

15 เมกะเฮิรตซ แบงออกเปน 3 ชุด โดยผูเขารวมการประมูลสามารถประมูลไดสูงสุด 3 ชุด ราคาการ

ประมูลเริ่มตนที่ 8,792 ลานบาทตอชุด ผูประมูลสามารถเคาะราคาเพิ่มขึ้นไดครั้งละ 440 ลานบาท  

การชำระเงินคาประมูลแบงเปน 10 งวด งวดละรอยละ 10 ของราคาที่ชนะการประมูล โดยผูเขารวม

การประมูลตองวางหลักประกันการประมูล 2,637.60 ลานบาท  

 คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ 

 สำหรับคลื่นยาน 1800 เมกะเฮิรตซ เปนคลื่นความถี่ปานกลางที่ถูกนำมาใชใน 5G โดย 

กสทช. จะมีการนำคลื่นความถี่ออกมาประมูล 35 เมกะเฮิรตซ แบงออกเปน 7 ชุด โดยผูเขารวมการ

ประมูลสามารถประมูลไดสูงสุดประมูล 4 ชุด โดยราคาเริ่มตนที่ 12,486 ลานบาทตอชุด ผู ประมูล

สามารถเคาะราคาเพ่ิมข้ึนไดครั้งละ 25 ลานบาท การชำระเงินคาประมูลแบงเปน 3 งวด งวดที่ 1 ชำระ

รอยละ 50 ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระรอยละ 25 ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 3 

ชำระรอยละ 25 ของราคาที่ชนะการประมูล โดยผูเขารวมการประมูลตองวางหลักประกันการประมูล 

4,994.40 ลานบาท นอกจากนี้ กสทช. ไดมีการวางกฎเกณฑพิเศษสำหรับการประมูลคลื่นยานนี้คือ  

ผูชนะการประมูลตองมีการขยายโครงขาย 5G ใหครอบคลุมรอยละ 50 ของจำนวนประชากรภายใน

ระยะเวลา 8 ป 

 คลื่นความถี่ 2,600 เมกะเฮริตซ 

 เปนคลื่นความถี่สูง มีประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงไดดี ทั้งในอาคาร ตึกสูง และอื่น ๆ 

รวมถึงความสามารถในการใชงานไดหลายอุปกรณในเวลาเดียวกันเปนจำนวนมาก แตมีขอจำกัดที่สำคัญ

คือมีความสามารถในการสงสัญญาณที่คอนขางต่ำ คลื่นสัญญาณกระจายไดไมไกลนัก เหมาะแกการใช

งานในพื้นที่แออัด มีการกระจุกตัวของผูใชงานอยางหนานแนน โดยเฉพาะบริเวณเมืองใหญ ๆ โดย 

กสทช. นำคลื่นความถี่ยาน 2,600 เมกะเฮิรตซ ออกมาประมูล 190 เมกะเฮิรตซ แบงออกเปน 19 ชุด 
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ผูเขารวมการประมูลสามารถประมูลไดสูงสุด 10 ชุด ราคาเริ่มตนการประมูล 1,862 ลานบาทตอชุด  

โดยสามารถเคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 93 ลานบาท การชำระเงินคาประมูลแบงเปน 7 งวด โดยงวดที่ 1 

ชำระรอยละ 10 ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2-7 (ปที่ 5-10) ชำระรอยละ 15 ของราคาที่ชนะ

การประมูล นอกจากนี้ กสทช. ไดมีการวางกฎเกณฑพิเศษสำหรับการประมูลคลื่นยานนี้คือ ผูชนะการ

ประมูลตองมีการขยายโครงขายใหครอบคลุมรอยละ 50 ของพื้นที่เขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ภายใน 1 ป และครอบคลุมรอยละ 50 ของ

จำนวนประชากรภายในเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใน 4 ป  

 คลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ    

 เปนคลื ่นความถี่สูงมากในยาน mmWave มีคุณลักษณะเหมือนกันกับคลื่นความถี่ยาน 

2600 เมกะเฮิรตซ โดยเปนคลื่นที่เหมาะกับการทำ 5G มากที่สุด มีความเปนสากลในดานอุปกรณรองรับ 

และเครื่องลูกขาย ถึงแมคลื่นยานนี้เหมาะแกการทำ 5G มากที่สุด แตการลงทุนดานโครงขาย สถานีฐาน 

และการนำเขาอุปกรณในประเทศไทยยังไมพรอมมากนัก อาจตองรอถึง 2 ป จึงจะสามารถใชประโยชน

ของคลื่นยานนี้ไดเต็มที่ อยางไรก็ตาม กสทช. คาดวาคลื่นยานนี้จะมีการแขงขันกันดุเดือดมากที่สุด  

โดย กสทช. นำออกคลื่นมาประมูล 2700 เมกะเฮิรตซ แบงออกเปน 27 ชุดคลื่นความถี่ ผูเขารวมการ

ประมูลสามารถประมูลไดสูงสุดประมูล 12 ชุด ราคาเริ่มตนการประมูล 423 ลานบาทตอชุด เคาะราคา

เพ่ิมขึ้นครั้งละ 22 ลานบาท กำหนดการชำระเงินคาประมูลงวดเดียว  

ขณะที่คลื ่นยาน 3,500 เมกะเฮิรตซ ที ่เอกชนตองการและเคยเสนอเมื่อครั ้งประชาพิจารณ

ปลายปที่แลววาใหเอามาประมูลดวย สุดทาย กสทช. ก็ยังไมไดเอามาบรรจุในการประมูลรอบนี้ อยางไร

ก็ตาม สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 5G ในครั้งนี้ กสทช. และบริษัทเขารวมประมูลไดวางเปาหมาย

รวมกันไววา 2 ปแรกหลังจากการประมูลคลื ่นเสร็จสิ้น จะเนนการลงทุนไปที่โครงสรางพื้นฐานดาน

โทรคมนาคมในภาคอุตสาหกรรม สาธารณสุข การเกษตร และเทคโนโลยี มากกวาเนนใหบริการเพื่อใช

ในชีวิตของประชาชน โดยที่ กสทช. คาดการณวาจะไดเงินจากการประมูลกวา 70,000 ลานบาท แตเมื่อ

สิ ้นสุดการประมูลผลที ่ไดคือ กสทช. สามารถสรางมูลคาการประมูลคลื ่นความถี ่ทั ้งสิ ้น 100,521  

ลานบาท มากกวาที่คาดการณไวมาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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 คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ มีบริษัทเขารวมประมูล 3 ราย ไดแก AIS, Truemove H 

และ CAT Telecom แตผลสุดทาย AIS ไดรับใบอนุญาต 1 ใบ และ CAT Telecom ไดรับใบอนุญาต  

2 ใบ มูลคา 51,460 ลานบาท 

 คลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ  “ไมมี” บริษัทใดแสดงเจตจำนงในการขอเขารวมประมูล 

ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่มีคลื่นที่ กสทช. เอามาประมูลแลวบริษัทไมสนใจ 

 คลื ่นความถี ่ 2,600 เมกะเฮิรตซ มีบริษัทสนใจเขารวมประมูล 3 รายเดิม ไดแก AIS, 

Truemove H และ CAT Telecom ผลคือ AIS ไดใบอนุญาต ไป 10 ใบ และ Truemove H ได 9 ใบ 

รวมทั้งหมด 19 ใบอนุญาต มูลคารวมกวา 37,434 ลานบาท 

 คลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ หรือ เปนคลื่นที่ กสทช. เปนคลื่นความถี่ที่มีผู ใหความสนใจ

แสดงเจตจำนงเขารวมประมูลมากที่สุดจำนวน 4 ราย ประกอบไปดวย AIS, Truemove H, DTAC และ 

TOT  โดย DTAC สามารเอาชนะการประมูลไปไดที่ชวงความถี่กวา 200MHz  จำนวน 2 ใบอนุญาต 

สวน AIS ไดมากสุดที่ 12 ใบอนุญาต รวมคลื่นกวา 1,200 MHz และที่เหลือเปนของ TOT ไดไป 4 

ใบอนุญาต และ Truemove H ไดทั้งหมด 8 ใบอนุญาต รวมมูลคากวา 11,628 ลานบาท  

 

รูปที่ 5.2 ผลการประมูลคลื่น 5G [2] [3] 
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ผูเขียนจะขอสรุปผลการประมูลคลื่น 5G ในครั้งนี้วา บริษัทยักษใหญดานโทรคมนาคมอยาง AIS 

ถือเปนบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการประมูลมากที่สุด ซึ่งสามารถเอาชนะการประมูลทั้งสิ้น 3 คลื่น

ความถี่ (ชนะการประมูลคลื่นทั้งหมดที่บริษัทเขารวม) ไดแก คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ คลื่นความถี่ 

2,600 เมกะเฮิรตซ และคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ ดวยมูลคาการประมูล 42,060 ลานบาท สวนบริษัท

คูแขงสำคัญอยาง Truemove H สามารถเอาชนะการประมูลคลื่นความถี่ทั ้งสิ้น 2 คลื่นความถ่ี ไดแก 

คลื่นความถี่ 2,600 เมกะเฮิรตซ และคลื่นความถี่ 26 กิกะเฮิรตซ ดวยมูลคาการประมูลที่ต่ำกวาราว ๆ 

ครึ่งหนึ่งที่ 21,450 ลานบาท สำหรับบริษัท DTAC สามารถเอาชนะการประมูลไปไดเพียงความถี่เดียว

คือ 26 กิกะเฮิรตซ ดวยมูลคาการประมูล 910 ลานบาท หากพิจารณาไปที่รัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จำกัด หรือ CAT ที่เอาชนะการประมูลแคคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ เพียงคลื่นความถี่เดียว

จากการประมูล 5G ครั้งนี้ ดวยมูลคาการประมูลรวมกวา 34,306 ลานบาท รวมถึงบริษัท ทีโอที จำกัด 

หรือ TOT ที่เอาชนะการประมูลแคคลื่น 26 กิกะเฮิรตซ เพียงคลื่นความถี่เชนกัน โดยมูลคาการประมูล

คือ 1,795 ลานบาท โดยงบประมาณที่ทาง CAT และ TOT ใชในการประมูลในครั้งนี้ไดรับมาจากกรอบ

งบประมาณทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งถึงแมจะใชเงินรวมกันสูงกวา 36,101 ลานบาท (CAT: 34,306  

ลานบาท + TOT: 1,795 ลานบาท) แตผูประกอบการทั้งสองรายก็ไดวางแผนลวงหนาไวอยางรัดกุมแลว

วามีกำลังมากพอจะสามารถชำระคาประมูลและใหบริการได ซึ่งผูเขียนคาดวาการตัดสินใจเขารวมการ

ประมูลของ CAT และ TOT สามารถแสดงไดถึงศักยภาพขององคกรที่สามารถเติบโตดวยลำแขงของ

ตนเอง และพรอมแขงขันกับบริษัทเอกชนยักษใหญทั้งสาม ซึ่งเปนการปรับตัวเองใหเขากับยุคสมัยและ

การพัฒนาการดานโทรคมนาคม และเปนประโยชนตอผูใชงานหลาย ๆ ภาคสวน ท่ีจะไดรับการบริการที่

ดีขึ้นอีกดวย 

ตามที่ไดกลาวถึงในสวนตนของหนังสือเลมนี้วาการสื่อสารยุค 5G ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ

การใชงาน 3 ดาน คือการเพิ่มความเร็ว การลดความหนวง และเพิ่มปริมาณความจุโครงขาย ซึ่งจะเห็น

ไดวาทั้งสามดานลวนสนับสนุนการใชงาน IoT ที่เพิ ่มมากขึ ้นในอนาคต ทั ้งนี้หากพิจารณาไปที่การ

ประมูลคลื่นความถี่ 5G ในครั้งนี้ จะเห็นไดวาหลาย ๆ บริษัทเตรียมพัฒนาคลื่นความถี่เพื่อนำไปใชกับ

กลุมธุรกิจ IoT มากขึ้น ผูเขียนคาดวาการใหบริการการสื่อสารจากผูใหบริการอาจไมใชเพียงการโทร 

และการใชอินเทอรเน็ตอีกตอไป แตจะมีการใหบริการ IoT ดาน Solution ใหกับองคกรธุรกิจตาง ๆ 

มากขึ้น โดยในอนาคต ผูใชบริการมีโอกาสไดเห็นรานคาที่เปน Unmaned Store หรือยานยนตอัตโนมัติ 
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(ถามีระบบถนนที่ดีและกฎหมายการจราจรที่เขมงวด ถูกตองกับพฤติกรรมผูใชรถใชถนนในเมืองไทย)  

ที่ใหบริการโดยบริษัทโทรคมนาคมไมไกลเกินฝนแนนอน ทั้งนี้ภายหลังจากการประมูล กสทช.จะเรง

ผลักดันการประมูล 5G และการติดตั้งอุปกรณโครงขายใหเสร็จตามระยะเวลาที่วางไว โดยผูรับอนุญาต

สามารถเริ่มติดตั้งโครงขายไดตั้งแตเดือนมีนาคม 63 จะทำใหประชาชนมีโอกาสไดใชบริการระบบ 5G 

กอนเดือนกรกฎาคม 63  

 

5.2 การทดสอบการใชงาน 5G ในประเทศไทย 

เปนที่ทราบกันดีวากอนที่จะมีการใช 5G อยางเต็มรูปแบบนั้น จำเปนจะตองมีการทดสอบความ

เปนไปไดในการใชงานตามสภาพแวดลอมจริง รวมไปถึงการศึกษาคุณลักษณะ และผลกระทบของ

อุปกรณสำหรับรองรับการใชงานคลื่นความถ่ีสูงกอนเสมอ ตั้งแตป พ.ศ. 2561 จวบจนถึงปจจุบัน บริษัท

ผู ใหบริการโทรคมนาคมยักษใหญในประเทศไทยไดมีการทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อ

ดำเนินการทดสอบและทดลองการสงสัญญาณคลื่น 5G รวมถึงการพัฒนาแบบจำลอง Use case  

ที่หลากหลายดวยเชนกัน ผูเขียนจะขอสรุปรายละเอียดตาง ๆ ของความรวมมือระหวางบริษัทและ

มหาวิทยาลัยดังนี ้

 

รูปที่ 5.3 ศูนยทดสอบ 5G Garage Innovation LAB ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย [4] 
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 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

นับเปนครั้งแรกที่เกิดความรวมมือระหวางภาคเอกชนและมหาลัยเพื่อศึกษาถึงการสื่อสาร 

5G ขึ้น บริษัท AIS และ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการตกลงรวมมือกันเพ่ือ

พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 5G ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กสทช. โดยมีเปาหมายเพื่อศึกษา

ถึงมาตรฐานและเทคนิคของการสื่อสารยุค 5G เพื่อใหนักศึกษาและนักวิจัยไดเตรียมพรอมสำหรับการ

มาถึงของเทคโนโลยี 5G รวมถึงเทคโนโลยีที่จำเปนสำหรับการสื่อสารยุค 5G เบื้องตน นอกจากนี ้ทาง 

AIS ไดเปดศูนย 5G/AI/IoT innovation canter เพื่อใหนักศึกษาและนักวิจัยไดลงมือศึกษาการใช 5G 

บนโครงขายจริงและรวมกันพัฒนา Use case ดานตาง ๆ ในกลุมอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

กลุมสาธารณสุขที่มีโอกาสนำไปใชจริงในชวงวิกฤตโควิด-19 ที่ผานมา นอกจากนี้ AIS ไดทำการตั้งศูนย

ทดสอบ 5G ภายใตชื่อโครงการ 5G Garage Innovation LAB ที่อาคาร 100 ป คณะวิศวกรรมศาสตร 

เพื่อใชเปนสถานที่ทดลองการสงสัญญาณ 5G แหงแรกในประเทศไทย การจัดตั้งศูนยในครั้งนี้ไดมีการ

ติดตั ้งคลื ่นความถี่ในชวง 26.5-27.5 กิกะเฮิรตซ ซึ ่งจะชวยในการทดสอบอุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการทดสอบนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากร ปจจุบัน มีการ

ทดสอบอุปกรณบนการใชงาน 5G ในมหาวิทยาลัย เชน รถยนตอัตโนมัติ CU TOYOTA หุนยนตควบคุม

ระยะไกล เปนตน   

นอกจากนี้บริษัท Truemove H ไดแสดงความรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยเชนกัน 

ในการเปดศูนยวิจัย TrueLab@ChulaEngineering 5G & Innovative Solution Center มีพื้นที่กวา 

600 ตารางเมตร โดยบริษัท Truemove H ตั้งเปาไววาใหศูนยวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนแกบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม Use case ใหม ๆ ดวยเทคโนโลยี 5G ที่จะ

สามารถนำไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษา การแพทย การขนสง รวมถึงการใชงานในภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ศูนยวิจัยดังกลาวยังถูกใชเปนพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู ฝกอบรม และถายทอดประสบการณ

ตาง ๆ ในรูปแบบของ Open Innovation ซึ่งบริษัท Truemove H จะสนับสนุนทั้งทางดานเทคโนโลยี 

อุปกรณเครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยใหแกนักวิจัย และ

นักศึกษาอีกดวย 
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รูปที่ 5.4 การพัฒนารถยกตนแบบที่  มหาวิทยาลัย สงขลานครนิทร [5] 

 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร  

บริษัท AIS และ SCG รวมกับ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ภายใตการสนับสนุนของ 

กสทช. ไดพัฒนาตนแบบ Use case ของ 5G ในภาคอุตสาหกรรม เพื ่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0  

ตามแผนยุทศาสตรแหงชาติของรัฐบาล โดย SCG และมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงปญหาเกี่ยวกับการ

ทำงานของพนักงานผูควบคุมรถยกสินคา ที่บางครั้งอาจจะออนลาจากการเขากะดึกสะสมมากเกินไป จึง

ไดพัฒนารถยกสินคาอัตโนมัติ Forklift ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผูขับสามารถควบคุมรถยกระยะไกล

บนโครงขาย 5G จากเอสซีจี สำนักงานใหญบางซื่อ กรุงเทพฯ – โรงงานของ SCG จังหวัดสระบุรี โดยผู

ควบคุมรถไมจำเปนตองอยูที่เดียวกับรถ แตสามารถควบคุมรถใหเคลื่อนยายสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีก

จุดที่ตองการไดแบบเรียลไทมและแมนยำได ซึ่งถือเปนตนแบบใหอุตสาหกรรมตาง ๆ ในประเทศไทย 

สามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริงกับธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคตอันใกล นอกจากนี้

บริษัท AIS ไดจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อทดลองและ

ทดสอบการใชงานเทคโนโลยี 5G ครั้งแรกในภาคใต รวมถึงศึกษาการใชงาน Use case ของ 5G ใน

มหาวิทยาลัย เพื ่อจำลองใหเปนเมืองอัจฉริยะ โดยมี Use Case เริ ่มตน ประกอบดวย นวัตกรรม 

Mobile Surveillance  เป นนว ัตกรรมเพื ่อการตรวจตราและร ักษาความปลอดภัยจาก Video 

Analytics และ AI ไดแบบเรียลไทม นวัตกรรม Object Detection: นวัตกรรมจับวัตถุที่เคลื่อนที่จาก
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จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งไดอยางแมนยำ โดยไดทำการทดสอบที่หนาประตูมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจจับใบหนา

ของบุคคลตองสงสัยที่อาจจะมากอความไมสงบภายในมหาวิทยาลัยผาน 5G โดยขอมูลจะถูกแสดงผล

เรียลไทมที่ War Room ของมหาวิทยาลัย และนวัตกรรมรถพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle: EV): 

เปนนวัตกรรมรถไฟฟาอัจฉริยะที่สามารถติดตอสื่อสารระหวางรถ EV ตอรถ EV ผานโครงขาย 5G โดยมี

การใชรถดังกลาวในมหาวิทยาลัยไดจริงตามสภาพการจราจรจริงในมหาวิทยาลัย โดยสามารถรับ-สง

ขอมูลความเร็วสูง มีความหนวงต่ำ และระบบมีความเสถียรมาก ทำใหรถยนตสามารถสื่อสารขอมูลการ

ขับข่ี ขอมูลความปลอดภัยได 

อีกหนึ่งบริษัทที่แสดงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรคือ บริษัท Truemove H 

และบริษัท ZTE โดยแสดงรวมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหนวยงานดานสาธารณสุข  

เพื่อจำลองสถานการณภัยพิบัติบนพื้นที่ทดสอบที่มีสัญญาณ 5G จริงเปนครั้งแรกในประเทศ พรอมทั้ง

นำเสนอถึง Use Case ดานสารธารณสุขเพื ่อชวยเหลือผู ประสบภัยพิบัติ และสรางความปลอดภัย 

ในอนาคต นอกจากนี้ ไดมีการทดสอบการเขาชวยเหลือผูประสบภัยจากการจำลองสถานการณภัยพิบัติ

บนพื้นที่ที่มีสัญญาณ 5G จริง เพื่อแสดงใหเห็นถึงประโยชนของ Use case ดานสารธารณสุข ไมวาจะ

เปน การโชวโดรนบินสำรวจถายวิดีโอรายงานสดมายังศูนยปฏิบัติการแบบเรียลไทม และรถพยาบาล

ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Smart Ambulance) ที่สามารถเขาถึงพื ้นที่ชวยเหลือผูประสบภัยและทำการปฐม

พยาบาลเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว พรอมสงขอมูลผูประสบภัยขึ้น Health Cloud ทั้งนี้เพื่อแสดงถึง

ศักยภาพดานความเร็วสูง ความหนวงต่ำ และความสามารถในการเชื่อมตออุปกรณหลากหลายของ

เทคโนโลยี 5G ที่สามารถใชงานไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบความสามารถในการใชงานขาม

สถานีฐาน (base station) ได โดยไมมีการหลุดของสัญญาณ  
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รูปที่ 5.5 การพัฒนาตนแบบ smart farm มหาวิทยาลัยขอนแกน [6] 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 สองบริษัทโทรคมนาคมยักษใหญของประเทศไทย ไดแก บริษัท Truemove H และ AIS  

ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก กสทช. ยังไดรวมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปน

ที่ทราบกันดีวามีความเชี่ยวชาญในดานการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ประกอบกับประเทศ

ไทยเปนประเทศแหงเกษตรกรรม จึงทำใหบริษัททั้งสองไดเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรอัจฉริยะใน

อนาคต จึงไดนำเทคโนโลยี 5G เขามาพัฒนาและทดสอบการใชงานในดานเกษตรกรรมเพ่ือเปนตนแบบ

ของฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) การปลูกพืชอัจฉริยะ (Smart Crop) และเครื ่องจักรกลทางการ

เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Machines) การทดสอบในมหาวิทยาลัยขอนแกนครั้งนี้มีเปาหมาย

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการผลิต และลดตนทุนของเกษตรกรไทย โครงการแรกคือ ฟารมไกอัจฉริยะ 

ซึ่งไดพัฒนาจากของเดิมที่เคยรวมมือกับบริษัทซีพีเอฟใหดียิ่งขึ้น โดยการนำ 5G มาประยุกตใชโดยทำ

การติดตั้งอุปกรณ IoT เพิ่มเติม อาทิ กลอง AI เพื่อดูสุขภาพของไก และเพิ่มเซนเซอรสำหรับโรงเรือน  

เพ่ือทดสอบนวัตกรรมโรงเรือนไกที่ทันสมัย ประมวลผลผานแพลตฟอรม Smart Agriculture Solution 

และจัดเก็บบน Cloud  โครงการที่สองคือ แปลงขาวโพดอัจฉริยะ เปนการนำเทคโนโลยี 5G มาทำงาน

รวมกับ อุปกรณ IoT อาทิ ระบบ ตรวจจับสภาพอากาศ ระบบการควบคุมน้ำ และการใชโดรน AI มา

ตรวจสุขภาพของพืช และการใสปุย เพื่อนำมาใชบริหารจัดการแปลงขาวโพด ตลอดจนการวัดคุณภาพ
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ของเมล็ดพันธุจากการเก็บเก่ียว และการจัดเก็บขอมูล บน Cloud  โครงการที่สามคือ เครื่องจักรกลทาง

การเกษตรอัจฉริยะ เปนการนำเทคโนโลยี 5G Augmented Reality (AR) มาทดลองใชในการซอม

เครื่องจักรกลเกษตรระยะไกล โดยชางผูชำนาญ ลดปญหาการการเสียเวลาจากการเดินทาง ซึ่งอาจทำ

ใหประสิทธิภาพในการผลิตลดลง โดยสามารถที่จะเพ่ิมความรวดเร็วทำใหเครื่องจักรกลมีสภาพพรอมใช

งาน และทันตอฤดูกาลเพาะปลูกผลผลิต โครงการทั้งสามดังกลาวถือเปนโครงการที่เปนประโยชนแก

ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย โดยเกษตรกรที่มีความรูความเขาใจในเกษตรกรรมสมัยใหม จะสามารถ

ลดตนทุนการผลิต สรางกำไรมากขึ้น พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ และการแขงขัน

ของโลก 

 

รูปที่ 5.6 การบังคบัโดรนระยะไกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม [7] 

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 บริษัท AIS รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทดสอบการบังคับโดรนระยะทางไกล โดยสามารถ

บังคับโดรนจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหมผานโครงขาย 5G ในสภาพแวดลอมจริง เพื่อแสดงใหเปนถึง

ประสิทธิภาพของโครงขาย 5G ที่สามารถทำใหการบังคับโดรนระยะไกลมีความหนวงต่ำ โดยคนควบคุม

ไมจำเปนตองอยูที่เดียวกับโดรน และสามารถ Streaming Video ที่มีความละเอียดสูงผานโครงขาย 5G 

กลับมาหาผูใชงานไดทันที การบังคับโดรนระยะไกลนับเปนตนแบบ Use case 5G พื้นฐานเบื้องตนท่ีทำ

การทดสอบ ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปประยุกตการใชงานไดหลากหลาย ทั้งดานการขนสง การเกษตร 
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ความปลอดภัยสาธารณะ การกูภัย รวมถึงการนำไปใชควบคุมโดรนภายในเมืองอัจฉริยะ เพื่อใชในการ

เขาไปสำรวจพื้นที ่ตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ บริษัท AIS ยังไดเปดศูนยการทดสอบภายใตชื ่อ AIS 

PLAYGROUND @ CMU LEARNING SPACE เพื่อใหเหลานักศึกษา นักพัฒนา และผูประกอบการดาน

ดิจิทัลรุนใหมในภาคเหนือไดเขามาทดลอง และทดสอบสรางสรรคนวัตกรรมรวมกับ AIS ไมวาจะเปน 

5G, NB-IoT, VR, API Zone 

5.3 บทสรุป 

จากที่ผู เขียนไดกลาวถึงการประมูลคลื่นความถี่ 5G และความพรอมของบริษัทโทรคมนาคม

รวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาพอสังเขปแลว จะพบวาทุกภาคสวนในประเทศไทยมีความตื่นตัว

ก ับการมาถึงของเทคโนโลย ี 5G อย างมาก โดยเฉพาะ Use case ตาง ๆ ที ่ เป นประโยชนแก   

ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และภาคเกษตรกรรม เปนตน ซึ่งผูเขียนคาดวาการ

มาถึงของ 5G จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศไทยทุกภาคสวนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะมากหรือนอย ผูเขียนคาดวาขึ้นอยูกับความรวมมือกันของรัฐบาลและ

เอกชนวาสามารถใหบริการ 5G เพ่ือสังคมไดในราคาเปนมิตรมากนอยเพียงใด 
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 2557 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

 2559 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

งานวิจัย 

 การเขารหัสชองสัญญาณในหนวยความจำเเบบเเนนเเฟลช (NAND 

flash memory) 

 การออกเเบบผังการเขารหัส (coding scheme) 

ในหนวยความจำเเคชเเบบ STT-MRAM  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

นายอนุสรณ    วงคษา 

นักวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารและการบันทึกขอมูล  

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

การศึกษา 

 2561 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

งานวิจัย 

 การถอดรหัสแบบแบงสวนปรับปรุงสำหรับมาตรฐานการสื่อสารไร

สายยุค 5G 

 การลดความซับซอนการถอดรหัสหักลางตอเนื่องสำหรับรหัส 

โพลาร 



 

 

 

 

 

 

นางสาวกฤติยาภรณ    เหมือดขนุทด 

นักวิจัยหอง ปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารและการบันทึกขอมูล 

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

การศึกษา 

 2561 วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

งานวิจัย 

 การออกแบบรหัสโพลารท่ีมีการยกเลิกกอนกำหนด (Early 

termination) สำหรับการสงขอมูลแบบ IR-HARQ 

 ปรับปรุงสมรรถนะของรหัสโพลาร สำหรับการสงขอมูลแบบ  

IR-HARQ 

 


