
สมาร์ทโฟนเทคโนโลย ี4 G 

4 G เทคโนโลยใีหม่ล่าสุด 

4 G  ความเร็ว 100 Mbps ประเทศไทยมีภาครัฐและเอกชน กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ ทีโอที กสท.โทรคมนาคม เอไอเอส และดีพีซีเปิดบรอดแบนดไ์ร้สาย

ความเร็วสูงดว้ยเทคโนโลย ี4 G หรือ Long Term Evolution – LTE โครงการทดสอบเทคโนโลย ี

4G แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการทดสอบและทดลองระบบบรอดแบนดไ์ร้สายความเร็วสูง 

Broadband Wireless Access – BWA ในยา่นความถ่ี 2300 MHz กบัโครงการทอสอบและ

ทดลองระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี 4 ในยา่นความถ่ี 1800 MHz เป็นการทดสอบเชิงเทคนิค 

(Technical Trial) 

เทคโนโลย ี4 G เป็นเทคโนโลยส่ืีอสารไร้สายความเร็วสูงหรือเรียกวา่ Long Term 

Evolution (LTE) 4G เป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับส่ง

ขอ้มูลจากเดิมนัน่คือ GSM / GPRS /EDGE  แสดงเคร่ืองหมายตามรูปท่ี 1 

 โดยเทคโนโลย ี4 G เป็นเทคโนโลยท่ีีต่อยอดจากเทคโนโลย ี3 G ท าให ้4G หรือ LTE 

เป็นเทคโนโลยโีทรศพัทมื์อถือในยคุท่ี 4 ความจริงเทคโนโลย ี4 G ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนจาก 3 G 

ไป 4 G เพราะเทคโนโลยหียดุอยูท่ี่ 3 G HSPA  (High Speed Packet Access) พฒันาการทาง

เทคนิคของมาตรฐานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี WCDMA เพื่อรองรับการส่ือสารขอ้มูลดว้ยอตัรา

ความเร็วท่ีสูงถือวา่เป็นเทคโนโลยท่ีีสมบูรณ์แบบขณะน้ีแลว้ การพฒันาประสิทธิภาพท าใหเ้กิด

เทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น HSUPA หรือเรียกวา่ 3.5 G  3.9 G  3 G + เป็นตน้  

  

 

 



4 G เป็นเทคโนโลยท่ีีเกิดจากการอบัเกรดทางเทคนิค อบัเกรดอุปกรณ์กส็ามารถใชง้านไดแ้ลว้

เทคโนโลย ี4G   เป็นเทคโนโลยส่ืีอสารไร้สายความเร็วสูงสามารถดาวนโ์หลดดาตา้หรือขอ้มูล

ระดบั 100 Mbps และอีกความสามารถการท าความเร็วในการดาวนโ์หลดระดบั 1024 Mbps 

หรือ 1 Gbps  แสดงอยูรู่ปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1  เคร่ืองหมายเทคโนโลย ี4G LTE 



 

 

 

รูปที ่2  4G ความเร็วระดับ  100  Mbps   

บริการ 4 G เร็วมากในการใชง้านอินเทอร์เน็ตทัว่ๆ ไป ส่วนรัศมีการใหบ้ริการของ  1 สถานีฐาน 

บริเวณท่ีโล่งส่งสัญญาณไปไกลถึง 30 กิโลเมตร ในเมืองภายในตึก ส่งสัญญาณไปไกลประมาณ 500 เมตร – 

1 กิโลเมตร 

เทคโนโลย ีLTE 

 เทคโนโลยขีอง LTE การใชง้านรับส่งขอ้มูลมีอยู ่2 ประเภท คือ Time Division Duplex 

(TDD) และ Frequency Division (FDD) 

  Time Division Duplex (TDD) คือ การรับส่งสัญญาณขอ้มูล Downlink และ Uplink ดว้ย

ช่วงความถ่ีเดียวกนั สลบัช่วงเวลากนัในระยะเวลาท่ีรวดเร็วมาก  

Frequency Division Duplex (FDD) คือ การรับส่งสัญญาณขอ้มูล Downlink และ Uplink 

ใชค้วามถ่ีต่างกนั  

 

 

 

 

 

รูปที ่ 3  โครงสร้างกรอบ LTE 



ความถีข่องเทคโนโลย ี4G 

 ความถ่ีท่ีสามารถน ามาใชก้บัเทคโนโลย ี4G มีมากเช่นยา่นความถ่ี 2.3 GHz และ 2.6 GHz  

มีการก าหนดมาตรฐานเทคโนโลย ี4G ใชง้านไดท่ี้ความถ่ียา่น 1800 MHz และ 700 MHz 

เทคโนโลย ี4 G วนัแรกของของโลกคือประเทศสวเีดนและนอร์เวย ์โดยโอเปอเรเตอร์ท่ี

มีช่ือวา่ TeliaSonera ส้ินปี 2555 น่าจะมีเครือข่ายโอเปอเรเตอร์ทั้งหมดท่ีใหบ้ริการเครือข่าย 4 G 

มีทั้งหมดประมาณ 119 รายใน 53 ประเท 

4 G ในประเทศไทย 

 โดยความร่วมมือเครือข่าย AIS และดิจิตอลโฟนในเครือ AIS ร่วมกบั กสทช. ทีโอที 

กสท. และกระทรวงไอซีที โดยทาง AIS ไดข้อทดสอบเครือข่าย 4 G โครงการทดสอบและ

ทดลองระบบบรอดแบนดไ์ร้สายความเร็วสูง Broadband Wireless Access-BWA บนยา่นความถ่ี 

2300 MHz โดย AIS ร่วมมือกบั TOT ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวนสถานีฐาน 20 แห่งใช้

ความถ่ีประเภท Time Division Duplex (TDD)  แสดงตามรูปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4  พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  บริเวณกลางใจเมอืง 



โครงการทดสอบและทดลองระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่ยุคที่ 4 บนย่านความถี ่1800 MHz 

  โดยดิจิตอลโฟนร่วมมือกบั กสท. ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคามในเขตมหาวทิยาลยั

มหาสารคามและมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามจ านวนสถานีฐาน 8 แห่งใชค้วามถ่ีในประเภท 

Frequency Division Duplex (FDD)  แสดงตามรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่5  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  และมหาวทิยาลยัราชภัฏหาสารคาม  จังหวดัมหาสารคาม 

เทคโนโลย ี4 G ทาง dtac มีโครงการขอทดสอบต่อ กสทช. ในยา่น 1800 MHz โดยจาก

งานสัมมนาต่างๆ ทางรัฐบาลและหน่วยงานอยา่ง กสทช. รวมไปถึงรัฐวสิาหกิจอยา่ง TOT และ 

CAT กใ็หค้  ามัน่สัญญาวา่จะผลกัดนัเทคโนโลย ี4 G ใหเ้กิดข้ึนใหไ้ดอ้ยา่งเร็วท่ีสุด อาจจะมีการ

ประมูลใบอนุญาต 4G ไดใ้นปี 2557 



 บริการและการใช้งานที่จะเกดิขึน้ใน 4G 

 เร่ืองการศึกษา ผูเ้รียนท่ีอยูท่ี่อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลมาก ๆ สามารถคน้หาขอ้มูลการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งรวดเร็ว วดีิโอการสอนหรือการสอนแบบสดใหม้าปรากฏอยูท่ี่หนา้จอไดท้นัที ท า

ใหก้ารเรียนรู้เท่าเทียมกนั 

 เร่ืองการแพทย ์ผูใ้ชท่ี้เป็นคนไขส้ามารถส่งขอ้มูล อาการ วธีิรักษาเบ้ืองตน้ท าวดีิโอสอน

การรักษาใหแ้พทยท่ี์อยูพ่ื้นท่ีห่างไกลอ่ืนๆ ไดดู้ทนัทีทนัใดผูเ้ป็นหมอสามารถท่ีจะรับขอ้มูลได้

อยา่งทนัที 

 เร่ืองความบนัเทิง มลัติมีเดียสามารถท างานไดอ้ยา่งราบร่ืนและแสดงผลของวดีิโอต่างๆ 

ในรูปแบบของความละเอียดสูงหรือ HD และการประชุมขององคก์รต่างๆ  

 เร่ืองการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีห่างไกลสามารถท าเป็น Wi-Fi แสดงตามรูปท่ี 6 

 

รูปที ่6  4G  การเข้าถึงอนิเทอร์เน็ตพืน้ทีห่่างไกลกบั Wi-Fi 

4G ออกแบบมาใหบ้ริการในรูปแบบเฉพาะจุด เฉพาะพื้นท่ีในบริเวณท่ีมีความตอ้งการใช้

งานดาตา้ในปริมาณท่ีสูงและหนาแน่นมากกวา่อาจจะควบคู่ไปกบัการใหบ้ริการ Wi-Fi ท่ี

ใหบ้ริการดาตา้แบบอยูก่บัท่ีเสริมกบัเครือข่าย 3G ในบริเวณชานเมืองเป็นตน้  แสดงตามรูปท่ี 7 



ส่วนเร่ืองอุปกรณ์รองรับ 4G สามาร์ทโฟน มีแอร์การ์ดหรือดองเกิลชิมการ์ดใหม่ ราคายงั

อยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก  

สรุปเทคโนโลย ี4  G การส่ือสารความเร็วสูงล่าสุด แบบไร้สายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน  แสดงตามรูปท่ี 8 

 

 

รูปที ่7  เครือข่าย 4G  ท าควบคู่กนัไปกบั 3G 2G 

 

 

 

 

 

 

 



 

รูปที ่8  โทรศัพท์ 4G  
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