5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
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ปจจุ บันเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยา งรวดเร็วเข าสูยุ คสมัยที่มีโ ทรศัพทมือถือเพี ยงเครื่องเดียว
สามารถดําเนินการไดสารพัดสิ่ง เชน สามารถใชโทรศัพท ดูหนัง ฟงเพลง สืบคนขอมูล วิดีโอคอล ถายทอดสด
บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง สงขอความ สงภาพ สงคลิปวิดีโอ ใชระบบ GPS เปนแผนที่
นําทาง ฯลฯ หรืออาจเรียกไดวา สามารถยอโลกมาอยูในมือเรา โดยในปจจุบันหลายทานอาจคุนเคยกับระบบ
สัญญาณ 3G หรือ 4G ของแตละคายมือถือ แตอีกไมนานนี้ จะมีเทคโนโลยีใหมที่กําลังจะกาวเขามาเปลี่ยนโลก
และหลายคนอาจเคยไดยินชื่อ นั่นคือ 5G
5G คืออะไร
5G คือ ระบบการสื่อสารแบบไรสายในยุคที่ 5 (5 Generation) ซึ่งเปนวิวัฒ นาการของเทคโนโลยี
ในยุคลาสุดที่กําลังจะกาวเขามาเปลี่ยนโลก โดยในแตละยุคมีการเปลี่ยนแปลงมาอยางตอเนื่อง พอจะกลาวได
โดยสังเขป ดังนี้
1G หรื อ Generation ที่ ๑ เปน ยุ ค เริ่ ม ต น ของการสื่ อ สารไรส าย ใชก ารติ ดต อสื่ อสารด ว ยระบบ
อานาล็อก สามารถใชโทรศัพทเขา-ออก ไดเพียงอยางเดียว ตัวเครื่องมีขนาดใหญสามารถเคลื่อนยายไดงา ย
เพราะไมตองตอ พวงกับสายสัญญาณ แต การพกพายังไมสะดวกนัก สามารถโทรติดตอกั นจากที่ใ ดก็ไ ดที่ มี
สัญญาณโทรศัพท
2G หรือ Generation ที่ ๒ เปนยุคที่เริ่มเขาสูการติดตอสื่อสารดวยระบบดิจิตอลยุคแรก ทําใหขนาด
ของอุปกรณเล็กลง แตยังคงเปนแบบปุมกดและอาจมีหนาจอเล็ก ๆ เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท หรือแสดงผล
แบบงาย ๆ และนอกจากใชโทรเขา-ออกแลว ยังสามารถสงขอความถึงกันไดอีกดวย
3G หรือ Generation ที่ ๓ เริ่มเขาสูยุคของโทรศัพทฉลาด (Smart Phone) ไมมีปุมกด แตมีหนาจอที่
ใชเป นทั้งสวนแสดงผลและสวนรับขอมูล สามารถใชโ ทรเขา -ออกได สงข อความถึงกันได และใชงานระบบ
อินเทอรเน็ตได
4G หรือ Generation ที่ ๔ ซึ่งเราเพิ่งเขาสูยุคนี้มาไดเพียงไมกี่ป เปนยุคที่เพิ่มความเร็วของระบบใหสูง
กวา 3G ขึ้นอีกหลายเทาตัว จนกระทั่งสามารถใชดูหนังฟงเพลง หรือใชสื่อสารพูดคุยแบบเห็นภาพเคลื่อนไหว
(Video Call) ผานโทรศัพทได แบบใกลเคียงเวลาจริง (Nearly Real Time)
5G หรือ Generation ที่ ๕ จะเปนยุคที่เราสามารถใชโทรศัพทมือถือควบคุมอุปกรณตาง ๆ ไดสารพัด
มีความเร็วในการรับ-สงขอมูลสูงมาก ภาพและเสียงคมชัดมีคุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน

ภาพแสดงวิวัฒนาการจากยุค 1G สู 5G

-๒ความแตกตางระหวาง 4G กับ 5G
จากที่ไดกลาวมาแลวถึงเทคโนโลยีสื่อสารไรสายตั้งแตยุคเริ่มตนจนมาถึงยุคปจจุบัน ซึ่งหลายทานอาจ
รูสึกวา ในปจจุบันโทรศัพทมือถือก็มีความเร็วสูง สะดวกสบายอยูแลว ถาเปลี่ยน Generation จะแตกตางจาก
ปจจุบันอยางไร จึงขอสรุปใหเห็นความแตกตางหลัก ๓ ประการ คือ ความเร็วสูง ความหนวงต่ํา เชื่อมตอล้ําเลิศ
โดยสามารถอธิบายได ดังนี้
๑. ความเร็วสูง กลาวคือ 5G จะมีความเร็วสูงกวา 4G ถึง ๒๐ เทา โดยในปจจุบัน 4G มีความเร็วอยูที่
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บิทตอวินาที (1 GB/sec) ในขณะที่ 5G จะมีความเร็วอยูที่ ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บิทตอวินาที
(20 GB/sec)
๒. ความหนวงต่ํา ความหนวงในที่นี้หมายถึงความแตกตางของเวลาในการรับขอมูลเมื่อเทียบกับเวลาที่
สงขอมูล กลาวคือ 5G จะมีความหนวงต่ํากวา 4G ถึง ๔๐ เทา หมายถึง สามารถสงขอมูลไดใกลเคียงเวลาจริง
มากกว า ถึ ง ๔๐ เทา โดยในป จ จุบั น 4G มี ความหนว งอยู ที่ ๐.๐๔ วิ น าที (๔๐ mSec) ในขณะที่ 5G จะมี
ความหนวงเพียง ๐.๐๐๑ วินาที (๑ mSec) เทานั้น
๓. เชื่อมตอล้ํา เลิศ คือ สามารถเชื่อมตออุปกรณไดดีกวา กลา วคือ 5G สามารถเชื่ อมตออุปกรณได
มากกวา 4G ถึง ๑๐ เทา โดยในปจจุบัน 4G สามารถเชื่อมตออุปกรณได ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น/ตร.กม. ในขณะที่ 5G
จะสามารถเชื่อมตออุปกรณไดถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น/ตร.กม. และมีความเสถียรในการเชื่อมตอถึง 99 %
เทคโนโลยีที่จะมาพรอม 5G
เนื่อ งจากคุณสมบัติข อง 5G คือ ความเร็ว สูง ความหนว งต่ํา เชื่อ มตอ ล้ํา เลิ ศ ดั งที่ได กลา วมาแลว
ดังนั้น เมื่อ 5G มาถึงจะมีเทคโนโลยีใหม ๆ ที่จะมาพรอมกับระบบ 5G อีกมากมาย โดยบางสิ่งไดเกิดขึ้นแลว
แตอยูในวงจํากัด บางสิ่งมีการกลาวถึงหรือเคยพบเห็นในภาพยนตร แตเมื่อมีระบบ 5G เขามา เราจะไดพบเห็น
เทคโนโลยีเหลานี้ในชีวิตประจําวัน ไดแก
๑. อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) เปนระบบที่ทุกสิ่งทุกอยางสามารถควบคุม
ผานระบบอินเทอรเน็ตได โดยใชโทรศัพทมือถือเพียงเครื่องเดียว
๒. ป ญ ญาประดิ ษ ฐ (Artificial Intelligence : AI) คื อ คอมพิ ว เตอร จ ะฉลาดขึ้ น และสามารถคิ ด
วิเคราะหเองไดเหมือนมนุษย หรืออาจมีประสิทธิภาพมากกวามนุษย
๓. เทคโนโลยี ความจริ ง เสมื อ น (Virtual Reality : VR) คื อ การจํ า ลองสภาพแวดล อ มจริ ง เข า ไป
ใหเ สมือนจริง โดยผา นการรับ รูจ ากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม กระทั้ งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจาก
สภาพแวดลอมปจจุบันเพื่อเขาไปสูภาพที่จําลองขึ้นมา ตัวอยางเชน การจําลองสถานที่ของ Google Street
View เปนตน
๔. เทคโนโลยีความจริงแบบแตงเติม (Augmented Reality : AR) คือ เทคโนโลยีที่นําเอาภาพเสมือน
๓ มิติจําลองเขาสูโลกจริงผานกลองและมีการประมวลผลโดยการทําใหวัตถุ ๓ มิติ (ภาพเสมือน) ทับซอนเขากัน
กับภาพจริงเปนภาพ ๆ เดียว โดยเราสามารถมองผานกลองไดโดยตรง ตัวอยางเชน เกมจับโปเกมอน เปนตน
สิ่งที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในยุค 5G
จากเทคโนโลยีที่จะเขามาพรอมระบบ 5G ดังที่ไดกลาวมาแลว จะทํา ใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูของมนุษยไดในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดา นสุขภาพ การเดินทาง ธุรกิจ อุตสาหกรรม และดาน
อื่น ๆ อีกมากมายที่เราอาจคาดไมถึง โดยสิ่งที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนในยุค 5G ไดแก
๑. การผาตัดทางไกล คือ แพทยกับคนไขอยูกันคนละพื้นที่ แตสามารถผาตัดดวยเครื่องมือหรือหุนยนต
ผานระบบการเชื่อมตอแบบ 5G ซึ่งจะใหการตอบสนองใกลเคียงกับการที่แพทยดําเนินการผาตัดดวยตนเอง

-๓๒. การใชหุนยนตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบันเริ่มมีใชบางแลว แตมีขอจํากัดเรื่องความหนวง
และการแกปญหาเฉพาะหนาของระบบ ถามีระบบ 5G เขามาพรอมกับเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) จะทําให
หุนยนตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถตอบสนองตออุตสาหกรรมการผลิตไดเปนอยางดี
๓. รถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกลาวถึงมาตลอดในดานการขนสง เพราะชวยใหเกิด
ความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากกวา แตปญหาที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในการใชรถยนตขับเคลื่อน
อัตโนมัติก็คือ การตอบสนองตอเหตุการณไมทันเวลาเนื่องจากความหนวงยังไมต่ําพอ ซึ่งหากใชการเชื่อมตอ
ผานระบบ 5G จะทําใหการตอบสนองทําไดทันทวงที ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ใหมากยิ่งขึ้น
๔. การควบคุมอุปกรณจากระยะไกลเกินสายตา (Beyond Visual Range Control) ในปจจุบันได มี
เทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นแลว แตใชเฉพาะภารกิจที่ชวยลดความเสี่ยงของตัวบุคคล เชน การควบคุมอากาศยาน
ไรคนขับ (UAV) ซึ่งใชในการลาดตระเวนหาขาวทางทหาร ซึ่งแมวาระบบการเชื่อมตอตาง ๆ ยังคงมีความหนวง
กอใหเกิดความเสี่ยงอยูบาง แตก็ยังคุมคาเมื่อเทียบกับการชวยลดความเสี่ยงในชีวิตของนักบิน แตเมื่อมีระบบ
5G ซึ่ง มีค วามหนว งที่ต่ํา มากจนแทบใกลเคียงเวลาจริงเขา มา เราจะได เห็ นการนํา เทคโนโลยีนี้ มาใชอย า ง
แพรหลายมากขึ้น เชน ใชในการขนสงสินคา ใชในการเดินทาง เปนตน
๕. การควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสทุกอยางไดจากโทรศัพทมือถือเพียงเครื่องเดียว ซึ่งเราเคยเห็นสิ่ง
เหลานี้จากในภาพยนตรแฟนตาซี หรือภาพยนตรที่เปนเรื่องของโลกอนาคต แตในไมชา ดวยคุณสมบัติของ
ระบบ 5G จะทําใหเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นไดจริงอยางแนนอน
จะเห็นไดวาเทคโนโลยี 5G สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ รอบตัวเราไดมากมาย ซึ่งลวนสงผลกระทบ
ตอชีวิตประจําวันของผูคนบนโลกใบนี้ ทําใหชีวิตประจําวันสะดวกสบายมากขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ขาวดีก็คือ
เราคงจะไดใช 5G ในอีกไมนานนี้ เพราะในขณะนี้มีหลายประเทศเริ่มทดลองนํามาใชแลว เชน อเมริกา, จีน,
เกาหลีใต เปนตน และในปหนานี้ (ค.ศ.2020) ประเทศญี่ปุนจะนําระบบ 5G มาใชในกีฬาโอลิมปก ที่ประเทศ
ญี่ปุนเปนเจาภาพ สํา หรับประเทศไทยเรานั้น สํา นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตั้งเปาไววา คนไทยจะไดใชระบบ 5G ภายใน ต.ค.๖๓ ซึ่งในขณะนี้
บริษัทผูใหบริการเครือขา ยโทรศัพทเคลื่อนที่ (True, AIS, etc.) เริ่มมีการเตรียมความพรอมแลว แตขาวรา ย
ก็คือ ระบบ 5G กับระบบ 4G เปนคนละแบบกัน ไมสามารถใชอุปกรณรวมกันได ดังนั้น ทั้งผูประกอบการและ
ผูใช จึงไมสามารถใชอุปกรณที่มีอยูแลวในปจจุบันกับระบบ 5G ได มีความจําเปนจะตองลงทุนซื้ออุปกรณใหม
ในขณะที่ กสทช.ไดออกมาชี้แจงแลววา แมจะมีการนําระบบ 5G เขามาใชในปลายปหนา แตระบบ 4G ก็จะ
ยังคงมีใหบริการอยูตอไป ถึงตอนนั้นพวกเราคงตองตัดสินใจกันเองวา จะลงทุนซื้ออุปกรณรองรับระบบ 5G
หรือใชแค 4G ก็เพียงพอแลว
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