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ฮาร์ดแวร์ส�ำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดย Nvidia

EX
A

Drive PX 2 เป็นคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มแบบซิงเกิ้ล
โปรเซสเซอร์ (Single processor) ขนาดฝ่ามือที่ใช้พลังงานราว
10 วัตต์ ซึ่งจะช่วยในการน�ำเทคโนโลยี Deep neural network
มาใช้ประมวลผลข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มของกล้องและเซนเซอร์
ต่างๆ เช่น Lidar, Radar, Ultrasonic sensor ซึ่งติดตั้งอยู่ใน
รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยอาศัยการท�ำงานอัลกอริทึม (Algorithm) ของซอฟต์แวร์ จะช่วยให้รถยนต์สามารถเข้าใจถึงสิ่ง
แวดล้อมที่อยู่รอบๆ ทั้งวัตถุที่หยุดนิ่งและวัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนอยู่
และสามารถท�ำงานร่วมกับระบบแผนที่ในการเดินทางจากจุดหนึง่
ไปยังอีกจุดได้อย่างสบายๆ และพลังประมวลผลของฮาร์ดแวร์
จะช่วยในการน�ำทาง การหลบสิ่งกีดขวาง และการตัดสินใจต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดระหว่างการเดินทางอีกด้วย
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Nvidia และ Baidu ผู้ ให้
บริการเสิร์ชเอ็นจิน (search engine) ในประเทศจีนก็ ได้ตกลง
ความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี "Cloud-to-car autonomous car platform” ด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud)
ของ Baidu ร่วมกับฮาร์ดแวร์ คือ Drive PX 2 ของ Nvidia
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พัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับที่ 3 (Level 3 autonomous vehicle control) ที่การควบคุมต่างๆ เช่น ระบบน�ำทาง,
ระบบเข้าจอดแบบอัตโนมัติ และระบบหลบเลี่ยงการชน ระบบรู้
จ�ำสัญญาณจราจรและช่องทางการเดินรถ จะมาจากระบบปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งท�ำงานผ่านระบบคลาวด์ (Cloud-based)
ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นบน Drive PX 2 นี้สามารถถูกสอนให้รู้จัก
กับสถานที่ต่างๆ สามารถเข้าใจสิ่งแวดล้อม และบริบทต่างๆ
สามารถเรียนรู้ จดจ�ำวัตถุ และสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เมื่อ
ถูกฝึกในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายมากพอ และจะยิ่งเก่ง
ขึน้ เรือ่ ยๆ ถ้าได้รบั การฝึกมากขึน้ จากข้อมูลที่ได้มาจากกล้อง และ
เซนเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งในระบบ
นอกจากนั้น เมื่อไรก็ตามที่มันได้พบกับวัตถุที่ไม่เคยรู้จัก
ไม่รเู้ กีย่ วกับสถานทีท่ จี่ ะเดินทางไป มันก็จะเชือ่ มต่อตัวเองเข้ากับ
ระบบคลาวด์ทมี่ อี ยูข่ อ้ มูลมหาศาล Nvidia กล่าวว่า มันเป็นไปได้ที่
จะถ่ายโอนข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกเก็บรวมรวม
ใน Drive PX 2 กลับไปยังระบบคลาวด์ได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานข้อมูลความรู้ส่วนกลางขึ้นไปอีก
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สร้างป้ายไฟวิ่งด้วย
ESP8266 Wifi Web Server

ใช้แรงดันจากพอร์ท USB บนคอมพิวเตอร์ได้ ในขณะที่ท�ำการ
ทดสอบและเขียนโปรแกรม แต่ถ้าเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเรา
สามารถใช้ Power Bank ทีป่ จั จุบนั หาซือ้ ได้งา่ ยและราคาไม่แพง
มาเป็นแหล่งจ่ายได้
เนื่องจากโครงงานนี้มีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้น ดังนั้นการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์จึงไม่ยุ่งยาก สามารถใช้สายไฟจั๊มระหว่าง
ESP8266 กับ LED Matrix Driver Module ทั้ง 8 ตัวได้ดัง
แสดงในรูปที่ 4

การทดสอบ

พอท�ำการเชื่อมต่อดังรูปที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อ
ไปให้ทำ� การดาวน์ โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ http://electronics.se-ed.com/download มาไว้ ในเครื่องเราก่อน จากนั้น
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เปิดไฟล์ .ino ขึ้นมา และให้ทำ� การแก้ไข ชื่อและพาสเวิร์ดของ
โมเด็ม WiFi ทีต่ อ้ งการเชือ่ มต่อดังแสดงในรูปที่ 5 และหากท่าน
ต้องการแก้ไขข้อความบนหน้าเว็บเบราส์เซอร์กส็ ามารถแก้ไขได้
ในซอร์สโค้ดส่วนของรูปที่ 6
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ท�ำการ upload โปรแกรมให้
กับบอร์ด ESP8266 หลังจากที่ upload เสร็จเรียบร้อยขณะนั้น
ที่ LED Matrix Driver Module จะมีข้อความแสดงขึ้นมาเป็น
หมายเลข IP ของโครงงานเรา หรือถ้าหากขณะนั้นเปิด serial
monitor อยู่ ก็จะมีข้อความแสดงหมายเลข IP เดียวกันกับ
ที่แสดงบน LED Matrix Driver Module ดังแสดงในรูปที่ 7
นอกจากนัน้ จะแสดงค่าความสว่าง, ความเร็วการวิง่ ตัวอักษรและ
ข้อความทีเ่ ก็บไว้ ใน EEPROM หากเป็นครัง้ แรกที่ใช้งานและยัง
ไม่มีข้อมูลที่เก็บไว้ ข้อมูลส่วนนี้อาจจะมั่วๆ ซึ่งยังไม่ต้องสนใจ
เพราะหลังจากที่เราตั้งค่าผ่านหน้าเว็บข้อมูลเหล่านี้จะเปลี่ยนไป
เมื่อได้ต�ำแหน่ง IP แล้วก็น�ำไปป้อนที่ช่องแอดเดรสบน
เว็บเบราส์เซอร์ขณะนั้นหน้าเว็บจะโหลดข้อมูลขึ้นมาดังแสดง
รูปที่ 7 serial monitor แสดงข้อความเมื่อ ในรูปที่ 8 จากนั้นให้ลองป้อนข้อความที่ต้องการแสดง พร้อมทั้ง
เริ่มท�ำงานหลังป้อนแหล่งจ่าย
ก�ำหนดค่าความสว่างและความเร็วในการวิ่งแสดงตัวอักษร ซึ่ง
ในส่วนของการวิง่ นีจ้ ะเป็นการก�ำหนดค่าหน่วงเวลา (Delay) ดัง
นั้นหากป้อนค่าน้อยแสดงว่าตัวอักษรจะวิ่งเร็ว ตรงกันข้ามถ้าใส่
ค่ามากๆ ตัวอักษรก็จะวิ่งช้านั่นเอง
หากได้ดงั ทีก่ ล่าวไว้นแี้ สดงว่าโครงงานป้ายไฟวิง่ ของเรา
สามารถใช้งานได้แล้ว หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าจะน�ำไป
ใช้งานอะไรและสามารถดัดแปลงเพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้
รูปที่ 8 หน้าบนเว็บเบราส์เซอร์ส�ำหรับรับค�ำ ตามความต้องการ เพราะโครงงานนีเ้ ป็น open source มีขอ้ มูล
ให้ทั้งหมดนั่นเองครับ
สั่งจากผู้ ใช้
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Switching Power
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ญัฐวุฒิ เชื้อวงษ,์ อนุวัฒน์ สรอ้ ยจีบ
สาขาเทคโนโลยีมเี ดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี

งบประมาณ 890 บาท

การสร้างสวิตชิง่ ที่ ใช้งบประมาณและอุปกรณ์ ไม่มาก แถมยังง่ายต่อการ
ศึกษา ถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ยาก เรียกว่าสร้างมาใช้แทนหม้อแปลงหนัก ๆ ได้เลย
มาลองท�ำกันดูครับ
เซมิฯ 436 ธันวาคม 2559
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Switching Power Supply 250W

ใ

และหลอดไฟ LED โดยจะมีการแบ่งแรงดันไฟออกเป็น 2 ย่าน
คือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12V กับ 40V ซึ่งที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
แบบสวิตชิง่ เพราะมีการให้ประสิทธิภาพได้มากกว่าแหล่งจ่ายไฟ
แบบลิเนียร์ (หม้อแปลงความถี่ต�่ำ) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ท�ำการ
ู เสียในตัว
สวิตชิง่ จะไม่นำ� กระแสอยูต่ ลอดเวลา จึงมีพลังงานทีส่ ญ
เองต�ำ 
่ ท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานสูงถึง 60%-90% โดยโครง
งานแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งนี้เป็นการสวิตชิ่งความถี่สูงที่ 20kHz
โดยใช้แกนหม้อแปลงสวิตชิ่ง EE49 เพียงแกนเดียวที่มีทั้งขด
ของแรงดันไฟ 12 โวลต์ และ 40 โวลต์ อยู่ร่วมกัน โดยองค์
ประกอบของสวิตชิ่งนี้ก็เหมือนแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งทั่วไป
คือ มีภาคเรกติไฟร์และฟิลเตอร์ ในด้านอินพุต ภาคอินเวอร์เตอร์
ความถี่สูง และภาคเรกติไฟร์และฟิลเตอร์ด้านเอาต์พุต การ
ออกแบบเรื่องของขนาด PCB นั้นไม่ได้ต้องการให้มีขนาดเล็ก
มากจนเกินไป เพื่อความสวยงามในการน�ำไปประกอบเข้ากับ
วงจรอื่นๆ จึงได้ออกแบบมาเป็น 2 ชิ้นคือบอร์ดก�ำเนิดความถี่
สวิตชิ่งและบอร์ดขับก�ำลัง เพื่อลดขนาดของ PCB และแยก
อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงกับไฟต�่ำออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
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นปั จ จุ บั น คงปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก
ทรอนิกส์นนั้ ได้กา้ วเข้ามามีความส�ำคัญต่อการใช้ชวี ติ
ประจ�ำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก และได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานทีด่ ขี นึ้ มาเรือ่ ยๆ ตามกาลเวลาทีเ่ ปลีย่ น
ไปของยุคสมัย ถ้าว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นั้น
สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงและสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนเลย
คือเรื่องของระบบการท�ำงาน ราคา ขนาด และประสิทธิภาพ
การใช้งาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จะเป็นเทคโนโลยี
ที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออุตสาหกรรม โทรทัศน์ และเครื่อง
ขยายเสียง เป็นต้น
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ จะมีองค์ประกอบ
หลักอย่างหนึ่งที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของเครื่องใช้ ไฟฟ้า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ลย ซึ่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพของการท�ำงานให้ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาต่อการน�ำ
ไปใช้ ก็คือ แหล่งจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลายซึ่งจากในอดีตนั้น
แหล่งจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลายจะมีการท�ำงานเป็นแบบลีเนียร์
เพาเวอร์ซพั พลาย (หม้อแปลง) ด้วยขนาดของหม้อแปลงทีม่ ขี นาด
ใหญ่ จึงท�ำให้มนี ำ�้ หนักมาก บอร์ดมีขนาดใหญ่ ซึง่ ไม่เหมาะต่อการ
น�ำไปใช้งาน และท�ำให้เกิดพลังงานสูญเสียภายในหม้อแปลง
เป็นอย่างมาก ดังนั้นท�ำให้มีประสิทธิภาพการท�ำงานลดน้อยลง
ด้วย แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ ได้มีการคิดค้นแหล่งจ่ายไฟเพาเวอร์
ซัพพลายแบบสวิตชิ่งขึ้นมา โดยแหล่งจ่ายไฟเพาเวอร์ซัพพลาย
แบบสวิ ต ชิ่ ง จะมี ข นาดของหม้ อ แปลงที่ มี ข นาดเล็ ก ลง
ดังนัน้ สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื มีนำ�้ หนักเบา บอร์ดมีขนาดเล็ก ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และยังมีประสิทธิภาพการท�ำงานที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
เพราะมีระบบการท�ำงานเป็นแบบสวิตซ์ ในช่วงความถี่สูง ซึ่ง
การท�ำงานแบบสวิตชิง่ ด้วยความถีส่ งู นัน้ ลดขนาดของอุปกรณ์
และเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานโดยใช้สญ
ั ญาณ PWM ในการ
ส่งพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเรื่องรายละเอียดต่างๆ นั้นจะขออธิบาย
ไว้แค่นี้ น่าจะพอที่จะท�ำให้เห็นถึงความแตกต่างกันได้แล้ว
ครับ ว่าการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ด้านแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการ
ก้าวหน้าไปไกลมาก เพื่อให้ตอบรับกับการน�ำไปใช้งานในด้าน
ต่างๆ โดยโครงงานชิ้นนี้ ได้ออกแบบแหล่งจ่ายไฟเพาเวอร์
ซัพพลายแบบสวิตชิ่งอย่างง่าย โดยใช้ไอซี IR2153 เป็นตัว
ก�ำเนิดความถี่ในการสวิตชิ่ง โครงงานนี้ ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อจะน�ำ
ไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา
เรามาเข้าเรื่องของ Switching Power Supply 250W กัน
เลยดีกว่านะครับ

หลักการท�ำงาน

EX
A

หลักการท�ำงานของ Switching Power Supply 250W
ตัวนี้จะมีหลักการท�ำงานง่าย ๆ โดยผู้เขียนแบ่งออกเป็นส่วนๆ
คือส่วนที่ 1 เรกติไฟร์และฟิลเตอร์ ในด้านอินพุต ส่วนที่ 2 อิน
เวอร์เตอร์ความถี่สูง และส่วนที่ 3 เรกติไฟร์และฟิลเตอร์ด้าน
เอาต์พุต
ส่วนที่ 1 ภาคเรกติไฟร์และฟิลเตอร์ ในด้านอินพุต ดู
รูปภาพที่ 3 ประกอบ ภาคเรกติไฟร์และฟิลเตอร์ ในด้านอินพุต
จะเป็นส่วนที่ได้รับไฟแบบกระแสสลับ 220VAC เข้ามา ผ่านตัว
ป้องกันการกระชากของกระแสไฟ โดยการใช้เทอร์มสิ เตอร์ชนิด
NTC โดยค่าความต้านทางของ NTC จะมีคา่ ความต้านทานมาก
เมื่อเริ่มเปิดการท�ำงานของแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่ง เมื่อกระแสไหล
ผ่านก็จะเกิดความร้อนซึ่งจะท�ำให้ค่าความต้านทานของ NTC
นั้นค่อยๆ ลดลงเพื่อให้กระแสที่ ไหลผ่านได้น้อยค่อย ๆ ไหล
ผ่านได้มากตามล�ำดับ และวงจรยังมี Varistor หรือตัวป้องกัน
แรงดันเกิน ซึ่งจะป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่เกิน 250Vac เพื่อไม่ให้
แรงดันฝั่งเอาต์พุตสูงไปกว่าที่ก�ำหนด จากนั้นจะมีตัวเหนี่ยวน�ำ 
Inductor (L1) และมีตัวเก็บประจุ (C1, C2) ต่ออยู่ในวงจรเพื่อ
กรองสัญญาณรบกวนความถี่สูงคล้ายกับ EMI/RFI ก่อนที่จะ
ผ่านเข้าตัวไดโอด Diode (D1 400V/10A) เพื่อท�ำการเรกติไฟร์
จากไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรง พอผ่านการเรกติไฟร์แรงดัน
ไฟที่ได้จะประมาณ 310VDC และเพือ่ ป้องกันการกระเพือ้ มของ
ความถี่สูงในด้านปลายทางของการเรกติไฟร์จึงใส่ตัวเก็บประจุ
ไม่มขี วั้ Capacitor (C3 400VDC) เพือ่ กรองความถีส่ งู ออก จาก
แนวคิดการออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งเพาเวอร์ นั้นแรงดันไฟ 310VDC จะถูกเก็บไว้ ในตัวเก็บประจุ Capacitor
ซัพพลาย ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการออกแบบเพือ่ ทีจ่ ะท�ำไปใช้ เพื่อจะน�ำไปสวิตชิ่งต่อในภาคของอินเวอร์ความถี่สูงหรือวงจร
กับ เพาเวอร์แอมป์ Class-A Single end ,วงจรคอนโทรลเลอร์ DC to DC Converter ต่อไป

46

Switching Power Supply 250W .indd 46

เซมิฯ 436 ธันวาคม 2559

11/29/2016 5:19:46 PM

Switching Power Supply 250W

ส่วนที่ 2 ภาคอินเวอร์เตอร์ความถี่สูง ดูรูปภาพที่ 3
กรอบสีทบึ ประกอบ ภาคอินเวอร์เตอร์ความถีส่ งู จะเป็นส่วนทีท่ ำ�
การสวิตเปลีย่ นแปลงแรงดันไฟตรง 310VDC เป็นพัลส์สเี่ หลีย่ ม
ความถี่สูง โดยในขั้นการสวิตชิ่งนี้จะมีมอสเฟต IRFP460 (Q1,
Q2) ท�ำหน้าที่เป็นตัวเปิด – ปิดด้วยความถี่สูง และได้ ใช้ไอซี
50 - 60 Hz

IR2153 ในการก�ำเนิดสัญญาณความถี่สวิตชิ่งให้กับมอสเฟต
ทั้ง 2 ตัว โดยได้ก�ำหนดความถี่ในการสวิตชิ่งไว้ที่ 20kHz ส่วน
เรื่องของการก�ำหนดค่าความถี่ ให้ดูรูปภาพที่ 2 จะเป็นกราฟ
ที่ก�ำหนดความถี่ด้วยค่าความต้านทาน Resistor (RT) กับค่า
ของตัวเก็บประจุ Capacitor (CT) ถ้าดูจากวงจรของโครงงาน

DC

25kHz Switching

DC

VDC OUTPUT

เรกติไฟรและฟลเตอร
ทางดานอินพุต

M
PL
E

VAC INPUT

วงจรสวิตชิ�งและอินเวอรเตอร

เรกติไฟรและฟลเตอร
ทางดานเอาตพุต

EX
A

รูปที่ 1 หลักการท�ำงานของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

รูปที่ 2 กราฟก�ำหนดความถี่ด้วยค่า RT-CT ของไอซี
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Data sheet ไอซี IR2153 เพื่อให้สามารถปรับความถี่ที่จะสวิต
ชิง่ ได้เล็กน้อย จุดทีส่ ำ� คัญของไอซี IR2153 คือตัวไดโอด Diode
(D2) ควรจะให้ความส�ำคัญเป็นหลัก เพราะต้องเลือกใช้ไดโอด
Diode ที่ทนแรงดันไฟสูง 400V ขึ้นไปถ้าเลือกใช้ไม่เหมาะ
สมจะท�ำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้ เมื่อมอสเฟต Mosfet

นี้จะเลือกใช้ค่าความต้านทาน Resistor (R5 15k) กับค่าของ
ตัวเก็บประจุ Capacitor (C7 2.2nF) เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบใน
กราฟจะได้ความสัมพันธ์ของค่าความถี่กบั ค่าความต้านทานตาม
เส้นกราฟทีม่ เี ครือ่ งหมาย X อยูต่ รงเส้นนัน้ และในวงจรได้ ใส่ตวั
ต้านท้านปรับค่าได้ (VR1 1k) เพิม่ เข้ามาจากโครงสร้างหลักของ
L1 -1mH

C1
0.1uF
/275V

C3
0.1uF
/400V

C2
0.47uF
/275V

R3
50k

D1
400V/10A

+

N

C6
100uF/25V
R5
15k

IC-IR2153

1
2
3
4

8
7
6
5

R6
10 ohm

D5
UF4007
ETD-49

R8
22k

C8
100uF/25V

Q2
IRFP460

R7
10 ohm

VR1
1k

R2
C5
680uF 100k
/200V

Q1
IRFP460

D3
UF4007

R4
50k

Primary (40T)

MOV250

R1
100k

C4
680V
/200V

+

NTC
Thermistor 5 ohm

+

L

F1
FUSE

+

D2
UF4007

D4
UF4007

C7
2.2nF

D6
UF4007

12V
Secondary1 (5T)
0V
40V
Secondary2 (16T)
0V

R9
22k

R10
680 ohm

C12
10nF/100V

R14
0.1 ohm/5W

C12
10nF/100V

R13
680 ohm

M
PL
E

C9
2.2uF/250V

C10
2.2uF/250v

R15
0.1 ohm/5W

+40VDC

0v

C18
1000uF
/50V

C19
1000uF
/50V

+

C17
1000uF
/50V

+

C16
1000uF
/50V

+

C15
1000uF
/50V

+

+

D8
F16C20C

+

R18
10k

40v

D7
F16C20A

C20
1000uF
/50V

R19
50k

C21
0.1uF
/100V

LED1
3mm

R12
680 ohm

C13
10nF/100V

R13
680 ohm

C14
10nF/100V

R14
0.1 ohm/5W

GND

R15
0.1 ohm/5W

+

C22
1000nF
/25V

C23
1000nF
/25V

C24
1000nF
/25V

C25
0.1uF
/100V

EX
A

D10

+

D9

+

+12VDC

12V
MUR420

D11

D12

0v

R20
50k

GND

รูปที่ 3 วงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
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EX
A

IRFP460(Q1, Q2) ท�ำการสวิตชิง่ ทัง้
2 ตัวจะช่วยกันส่งพลังงานไปที่โหลด
ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นได้วา่ ขดลวด Primary (40T) ของหม้อแปลง EDT-49
จะต่ออยู่ระหว่างแรงดันไฟตรงเพียง
แค่ครึ่งเดียวของแรงดันไฟทั้งหมด
155VDC จาก 310VDC โดยประมาณ
โดยมอสเฟส Mosfet IRFP460
(Q1, Q2) จะเป็นตัวสวิตซ์สลับไปมา
ท�ำให้ได้คลื่นพัลส์สี่เหลี่ยมที่มีแรงดัน
310VDC จ่ายให้กับหม้อแปลงที่ขด
ลวดเหนี่ยวน�ำ Primary (40T) ไปมา
ด้วยความรวดเร็วสูงเกิดเป็นสนาม
แม่ เ หล็ ก จากนั้ น ขดลวด Primary
จะคายพลังงานสนามแม่เหล็กออก
มาและส่งถ่ายไปที่ขดลวดเหนี่ยวน�ำ 
Secondary1 (5T), Secondary2
(16T) เพื่อรับพลังงานตามต้องการ
โดยมีสัดส่วนแรงดันตามจ�ำนวนรอบ
ของการพันเหมือนหม้อแปลงความถี่
ต�่ำ  ซึ่งขดลวดเหนี่ยวน�ำ  Secondary1 (5T) และSecondary2 (16T)
จะได้พลังงานสนามแม่เหล็กมาแต่
พลังงานเหล่านั้นอยู่ ในรูปพลังงาน
กระแสสลับ จึงต้องท�ำการเรกติไฟร์
และฟิลเตอร์เป็นแรงดันเป็นไฟตรง
ในส่วนต่อไปนั้นเอง
ส่วนที่ 3 ภาคเรกติไฟร์และ
ฟิลเตอร์ด้านเอาต์พุต จากรูปภาพที่ 3
ส่วนล่าง ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายก่อนที่จะ
น�ำไปจ่ายยังโหลดทีต่ อ้ งการใช้งาน จาก
ส่วนของภาคอินเวอร์เตอร์ความถีส่ งู ที่
มีการส่งถ่ายพลังงานในรูปแบบของ
แม่เหล็กไฟฟ้ามายังขดลวดเหนี่ยวน�ำ 
Secondary1 (5T) และ Secondary2 (16T) แต่พลังงานเหล่านั้นอยู่
ในรูปพลังงานกระแสสลับจึงต้องท�ำ
การเรกติ ไ ฟร์ ใ นขด Secondary1
(5T) ด้วยไดโอด D9-D12 และใน
ขด Secondary2 (16T) ด้วยไดโอด
D7 และ D8 แต่ไดโอดเรกติไฟร์
ทัง้ หมดจะต้องเป็นไดโอดทีท่ ำ� งานด้วย
ความสูง ๆ ได้ หรือที่เรียกกว่า Fast
Recovery Diode นั่นเอง จากนั้นจะ

M
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รูปที่ 4 ลายวงจรสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายขนาดเท่าแบบ (Bottom Layer)
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EX
A

รูปที่ 5 ต�ำแหน่งการลงอุปกรณ์ของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายด้านบน (Top Overlay)

รูปที่ 6 ลายวงจรก�ำเนิดความ
ถี่สวิตชิ่งขนาดเท่าแบบ (Bottom Layer)

รูปที่ 8 วงจรก�ำเนิดความถี่สวิตชิ่ง
ได้ ไฟกระแสตรง 12V ถูกเก็บไว้ ในตัว
เก็บประจุ Capacitor (C22-C24) และ
40V ถูกเก็บไว้ ในตัวเก็บประจุ Capacitor
(C15-C20) โดยมีไฟสถานะพร้อมใช้งาน
เป็น LED1 ขนาด 3 มิลลิเมตร แสดง
รู ป ที่ 7 ต� ำ แ ห น ่ ง ก า ร ล ง ว่าพร้อมที่จะจ่ายไปให้ยังโหลดแล้วด้วย
อุ ป ก ร ณ ์ ข อ ง ว ง จ ร ก� ำ เ นิ ด เช่นกัน
ความถี่สวิตชิ่งด้านบน (Top
ในรูปที่ 3 วงจรในส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ที่
Overlay)
สีทึบคือวงจรที่แยกออกมาซึ่งเป็นบอร์ด
50
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ก�ำเนิดความถี่สวิตชิ่ง เพื่อลดขนาดของ
แผ่นวงจรพิมพ์ โดยบนบอร์ดจะมีไอซี
IR2153 ,R5-R9 ,D2-D4 ,C6-C8 ,VR1
และคอนเน็กเตอร์ 6 ขา งอ 90 องศา

การประกอบวงจร

การประกอบวงจรควรจะเริ่มจาก
อุปกรณ์ที่มีความสูงน้อยที่สุดก่อน เช่น
ลวดจั๊ม (Jumper) ตัวต้านทาน ตามด้วย
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จุดที่ 2 ระหว่างไฟทีม่ าจากขดลวดหม้อแปลงสวิตชิง่ เข้า
มายังขาของไดโอด D7 และ D8 ตรงจุดนี้กระแสสูงจึงใช้ลวด
ขนาดใหญ่จำ� นวน 3 เส้น
จุดที่ 3 ระหว่างตัวเก็บประจุ C15 และ C16
จุดที่ 4 อยู่ในรูปที่ 7 บนบอร์ดก�ำเนิดความถี่สวิตชิ่งจะ
มีการจั๊มสายไฟ 1 จุดระหว่าง R7 และ D3
หลังจากลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วจะเห็นว่า วงจรสวิต
ชิ่งจะถูกแยกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นวงจรก�ำเนิดความถี่สวิต
ชิ่งและบอร์ดสวิตชิ่งที่เป็นอุปกรณ์ขับก�ำลัง การต่อทั้ง 2 บอร์ด
เข้าด้วยกันทางผู้ออกแบบได้ออกแบบให้
วงจรก�ำเนิดความถี่สวิตชิ่ง (รูปที่ 7 ) อยู่
ในบอร์ดขนาดเล็กวางและมีขาเชื่อมต่อ
เป็นคอนเน็กเตอร์ 6 ขาทีง่ อ 90 องศาโดย
จะมีขาแรกที่มีตัวอักษร Vcc ทั้ง 2 บอร์ด
ตัวเป็นตัวก�ำหนดว่าขาทัง้ คูน่ จี้ ะต้องเชือ่ ม
กัน โดยการติดตัง้ บอร์ดก�ำเนิดความถีส่ วิต
ชิ่งสามารถดูได้จากรูปที่ 9
การเชื่อมต่อสายไฟเพื่อใช้งาน
วงจรสวิตชิ่งไม่มีอะไรซับซ้อนสามารถต่อ
ไฟบ้าน 220Vac ผ่านสวิทช์เปิด - ปิดและ
เข้าที่เทอร์มินอลบล็อก (AC-IN) ได้เลย
จากนั้นเปิดสวิทช์เพียง 1-2 วินาทีวงจร
ท�ำงานสามารถจ่ายไฟจากเทอร์มินอลบ
ล็อก DC-40V และ DC-12V ไปใช้งาน
ได้
เลย
รูปที่ 9 การเชื่อมต่อวงจรก�ำเนิดความถี่สวิตชิ่งเข้ากับบอร์ดส
วิตชิ่ง

EX
A
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อุปกรณ์ต่าง ๆ หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์
เช่น ค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ,ตัวเก็บประจุทที่ นแรงดัน
สูง, ขั้วของตัวเก็บประจุ, ไดโอดที่สามารถทนแรงดันสูง, ขาของ
ไอซีและการบัดกรีแผ่นวงจรพิมพ์ที่แนบสนิท วงจรนี้เป็นการท�ำ
แผ่นวงจรพิมพ์แบบหน้าเดียวจึงมีการใช้ลวดจั๊มเชื่อมต่อในบาง
จุด จากรูปที่ 5 และรูปที่ 7 มีการจั๊ม (Jumper) ด้วยลวดตาม
ต�ำแหน่งดังต่อไปนี้
จุดที่ 1 ระหว่างขา Gate ของมอสเฟต Q2 กับรูของ
บอร์ดก�ำเนิดสัญญาณความถี่สวิตชิ่งขาที่ 5

D9-D11 = MUR420
D11 D11 D10

EDT - 49

Q2 IRFP460

D9

IR2153

C23
1000uF
/25V

+12VDC

R20 50k

-

CON4
DC-12V

C4
680uF/200V

MD
A
CF

C10 2.2uF/250V

C24
1000uF
/25V
C25
0.1/100V

R1
100k

R3
50k

K8
J2

D2-D4 = UF4007
R5 = 15k
R6-R7 = 10ohm
R8-R9 = 22k
C6,C8 = 100uF/25V

C2
0.47uF/275V

D5 UF4007
R4
50k

C24
1000uF
/25V

C3
0.1uF/400V

C8

D6 UF4007

R5

R2
100k

C5
680uF/200V

C9 2.2uF/250V
D7 F16C20A
C13
10nF/100V

C15
1000uF
/50V
R12
680ohm

R11
680ohm
C12
10nF/100V

C16
1000uF
/50V

D8 F16C20C

C11
10nF/100V

R10
680ohm

C17
1000uF
/50V

+40VDC

R13
680ohm
C14
10nF/100V

C18
1000uF
/50V

C1
0.1uF/275V

MOV250

R14
0.1ohm
/5W

R15
0.1ohm
/5W

R18
10k

R16
0.1ohm
/5W

R17
0.1ohm
/5W

C19
1000uF
/50V

R19
50k

L1 - 1mH

C7 2.2nF

VR1 1k

R8 R9 D4
R7
D3
R6
D2
C6

D1
400V/10A

Q1 IRFP460

LED1
3mm

C20
1000uF
/50V

NTC1

INPUT 220VAC

F1 FUSE1

C21
0.1/100V

CON3
DC-40V

CON1
AC-IN

Switch AC

รูปที่ 10 การเดินสายภายในวงจร
เซมิฯ 436 ธันวาคม 2559
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S1
S2
EDT - 49

P

EDT - 49

การพันขวดลวดหม้อแปลงสวิตชิ่ง

M
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E

รูปที่ 11 ขดลวดของหม้อแปลงสวิตชิ่ง

EX
A

ในขั้นตอนการประกอบวงจรจะมีวิธีการพันขดลวดของ
หม้อแปลงสวิตชิง่ โดยทางผูอ้ อกแบบใช้แกนสวิตชิง่ EE49 และ
เริ่มพันขดลวดปฐมภูมิ (P) ด้วยลวดทองแดงเบอร์ #20 (AWG)
จ�ำนวน 40 รอบในตัวบอบบิ้น (Bobbin) ของแกนเมื่อพันครบ
แล้วให้พันด้วยเทปโพลีเอสเตอร์ (Polyester Tape) แผ่นสี
เหลืองนั่นเอง พันประมาณ 4-5 รอบให้ปิดลวดทองแดงหมด
จากนั้นพันขวดทุติยภูมิ (S2) ขดไฟ 40 โวลต์ ด้วยลวดทองแดง
จ�ำนวน 16 รอบโดยใช้ลวดเบอร์ #16 (AWG) และพันด้วยเทป
โพลีเอสเตอร์อีกที จากนั้นพันขด (S1) 12 โวลต์ด้วยลวดเบอร์
#18 (AWG) จ�ำนวน 5 รอบและพันด้วยเทปโพลีเอสเตอร์ ให้
แน่น การพันควรค�ำนึงถึงปลายเส้นลวดทั้ง 3 ขดจะต้องอยู่ใน
ต�ำแหน่งตามรูปที่ 11 เพื่อให้รองรับกับแผ่นวงจรพิมพ์ได้พอดี
การประกอบตัวขดลวดที่พันเข้ากับแกน EE ควรจะเว้นช่องว่าง
ของแกนกับตัวขดลวด โดยใช้กระดาษ A4 พับซ้อนกัน 3 ชั้น
ตั ด ให้ ข นาดพอดี กั บ แกนพั น ทั บ ขวดลวดจากนั้ น พั น ด้ ว ยเทป
โพลีเอสเตอร์อีกชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและแน่นหนาของ
แกนขดลวด

การทดสอบการท�ำงาน

การทดสอบการท�ำงานของวงจรเบื้องต้น
1. ทดสอบจ่ายไฟแรงดันต�่ำประมาณ 15 V ให้กับบอร์ด
ก�ำเนิดความถี่สวิตชิ่งก่อนหลังจากนั้นวัดสัญญาณที่ขา 5 ของ
วงจรเทียบกับขา 2 จะได้สัญญาณตามรูปที่ 12
2. น�ำตัวต้านทานค่าประมาณ 560 โอห์มต่อระหว่างขา
เกต และ ขาซอร์สของมอสเฟตทัง้ สองตัวโดยไม่ตอ่ บอร์ดก�ำเนิด
ความถี่สวิตชิ่งจากนั้นต่อไฟ 220Vac วัดแรงดันกระแสตรงบน
วงจรดูว่าระหว่างขาซอร์สของมอสเฟต (Q1) เทียบขาลบของ
C4 จะต้องไม่มีแรงดันตกคร่อม
52
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รูปที่ 12 ลักษณะสัญญาณที่ขับให้กับเพาเวอร์
มอสเฟต
3. ต่อบอร์ดก�ำเนิดความถีแ่ ละจ่ายไฟฟ้า 220Vac เข้าไป
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงระหว่าง ขา 1 ของบอร์ดก�ำเนิด
ความถีเ่ ทียบขัว้ ลบของตัวเก็บประจุ C5 ได้ประมาณ 15-16 โวลต์
การทดสอบควรใช้สวิตช์ ในการช่วยเปิด–ปิดไฟ 220Vac
และท�ำด้วยความระมัดระวังความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วย
เนื่องจากเป็นไฟฟ้าแรงดันสูง ควรใช้ฟิวส์ขนาด 0.5-1A ใน
การทดสอบโดยไม่ต่อโหลดก่อน จากนั้นทดสอบจ่ายไฟโดยการ
เปิดสวิตซ์ ถ้าวงจรท�ำงานอย่างถูกต้อง LED 1 ติดให้เปิดทิ้งไว้
ประมาณ 1-2 นาทีจากนั้นหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและลองตรวจ
สอบดูว่ามีอุปกรณ์ชิ้นใดเกิดความร้อนสูงหรือไม่ ถ้าไม่มีลองวัด
แรงดันเอาต์พุตได้ประมาณ 12 และ 40 โวลต์ ให้ทำ� การปิดและ
เปลี่ยนฟิวส์เป็นขนาด 3A เพื่อใช้งานจริง
ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบความสามารถในการจ่าย
กระแสของวงจร ทดสอบโดยใช้ตัวต้านทาน 2-10 โอห์มที่
เซมิฯ 436 ธันวาคม 2559
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รายการอุปกรณ์
ตัวต้านทานขนาด ¼ วัตต์ +/-1% (ยกเว้นขนาดทีร่ ะบุ) อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ

ตัวเก็บประจุ

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
6 ตัว
2 ตัว
3 ตัว

EX
A

C1 – 0.1mF/275Vac
C2 – 0.47mF/275Vac
C3 – 0.1mF/400V ไมล่าร์
C4,C5 – 680mF/200V อิเล็กทรอไลต์
C6 – 100mF/25V อิเล็กทรอไลต์
C7 – 2.2n/100V โพลีเอสเตอร์
C8 – 100mF/35V อิเล็กทรอไลต์
C9,C10 – 2.2mF/250V โพลีเอสเตอร์
C11-C14 – 10nF/100V โพลีเอสเตอร์
C15-C20 – 1000mF/50V อิเล็กทรอไลต์
C21,C25 – 0.1mF/100V โพลีเอสเตอร์
C22-C24 – 1000mF/25V อิเล็กทรอไลต์

2 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
2 ตัว
4 ตัว
4 ตัว
1 ตัว
2 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

Q1,Q2 – IRFP460
D1 - Diode Bridge 400V/10A
D2-D6 - UF4007
D7 – F16C20A
D8 – F16C20C
D9-D12 – MUR420
IC1 – IR2153
LED1 – LED3mm

อุปกรณ์อื่น ๆ

F1 – ฟิวส์250V/3A
แผ่นระบายความร้อน
แผ่นไมก้าแผ่นใหญ่
แผ่นไมก้าแผ่นเล็ก
MOV1 – วาริสเตอร์ 250V
คอนเน็กเตอร์งอ 90 องศา 6 ขา
เทอร์มินอลบล็อก 7.6mm 2 ขา
แกนเฟอร์ไรต์ EE49
L1 – Common Choke 1mH

M
PL
E

R1,R2 - 100kΩ
R3,R4 – 50kΩ /3W
R5 – 15kΩ
R6,R7 - 10Ω
R8,R9 - 22kΩ
R10-R13 - 680Ω
R14-R17 – 0.1Ω /5W
R18 – 10kΩ
R19,R20 – 50kΩ
VR1 – 1kΩ
NTC1 – Power Thermister NTC5Ω

2 ตัว
1 ตัว
5 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
4 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
3 แผ่น
2 แผ่น
2 แผ่น
1 ตัว
1 ตัว
3 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

***หมายเหตุ IC1 (IR2153) ซื้อได้ที่ร้านอิเล็กทรอนิกส์ซอร์ส
มอสเฟตสามารถใช้เบอร์แทน IRFP450 ,IRFP350 ,IRFP4229

ใส่กล่องพลาสติกถ้าใช้กระแสทีส่ งู ก็สามารถติดพัดลมช่วยระบาย
ความร้อนได้ดว้ ยโดยใช้ไฟ 12V จากวงจร ในส่วนของการพัฒนา
สามารถปรับเปลีย่ นแรงดันเอาต์พตุ ได้ทงั้ ขดทีจ่ า่ ยไฟ 12V และ
ขดทีจ่ า่ ยไฟ 40V โดยเปลีย่ นจ�ำนวนรอบของการพัน เช่นต้องการ
ไฟ 35 โวลต์ ให้พัน จ�ำนวน 11 รอบ เป็นต้น
ไอซีเพียงตัวเดียวกับอุปกรณ์ ไม่มากก็สามารถสร้าง
การน�ำไปใช้งานและการพัฒนา
วงจรสวิตชิง่ ตัวนีส้ ามารถน�ำไปใช้งานที่ไฟเลีย้ ง 220Vac วงจรสวิตชิ่งจ่ายไฟง่ายๆ ราคาสบายกระเป๋าก�ำลัง 250 วัตต์
50Hz ได้เลยโดยต่อเข้ากับ Line และ Neutral ตามปกติ ติดตั้ง เองได้แล้ว

สามารถทนก�ำลังวัตต์ ได้ประมาณ 50W ในการทดสอบต่อตัว
ต้านทานและวัดแรงดันผ่านตัวต้านทานแรงดันตกเพียงเล็กน้อย
ถือว่าใช้ได้  การทดสอบต้องกระท�ำด้วยความรวดเร็วเนือ่ งจากตัว
ต้านทานจะเกิดความร้อนสูง

เอกสารอ้างอิง
- แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์. (2538). แหล่งจ่ายไฟส�ำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ ชุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ซพั พลาย.หจก.
เม็ดทรายพริ้นติ้ง. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน).
- ทศพร สุขยศ, ประสิทธิพร แซ่เฮ้ง.  (2538).  สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย.  หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง : ชลิต โภคาเจริญวัจนะ.
เซมิฯ 436 ธันวาคม 2559

Switching Power Supply 250W .indd 53

53

11/29/2016 5:19:52 PM

การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและ
ผู้บริโภคเครือข่ายไร้สาย 2016

การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและ
ผู้บริโภคเครือข่ายไร้สาย 2016
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ไพโรจน์ ไววานิชกิจ

ก

EX
A

เมื่อยุคของ Smart Phone เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเพิ่มขึ้น  ก้าว
ต่อไปเราก็จะน�ำเทคโนโลยีนี้มาการปรับใช้ ให้เหมาะสมต่อไป และบทความนี้เป็น
แนวคิดหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นทิศทางเพื่อพิจารณาปรับใช้ได้ให้ท่านเพิ่มมากขึ้น
ารเติบโตทั้งในแง่ของความต้องการที่พัฒนากลาย
เป็นความจ�ำเป็นของผู้คน ที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่กับการ
เชือ่ มต่อสือ่ สารแบบไร้สาย ไม่วา่ จะเป็นการสือ่ สารผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครือข่าย Wi-Fi โดยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่
Smart Phone เป็นอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวมีแอปพลิเคชั่นหลาก
หลายชนิดที่อ�ำนวยความสะดวกในชีวิต และยังมีการเติบโของ
บรรดาอุปกรณ์ Wearable Device ซึง่ ขยายตัวออกไปครอบคลุม
ถึงอุปกรณ์สอื่ สารไร้สายในรูปแบบอืน่ ๆ เป็นเทคโนโลยี Internet
of Things หรือ IoT เหล่านี้ท�ำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยิ่ง
กลายเป็นบริการพืน้ ฐานส�ำหรับเกือ้ หนุนการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของ
ผูค้ น และในอีกมุมหนึง่ ก็คอื การเป็นรากฐานในการผลักดันให้เกิด
การเติบโตของธุรกิจไฮเทค การย้อนกลับไปดูพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสื่อสารไร้สาย โดยเจาะจงไปถึงเครือข่ายโทรศัพท์
เคลือ่ นทีซ่ งึ่ ให้บริการถึงตัวผูบ้ ริโภคทัว่ โลกเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้
ผู้ประกอบการเครือข่ายสื่อสารได้วางแผนพัฒนาและยกระดับ
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ความสามารถของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ตอบรับกับ
พัฒนาการในการบริโภคเครือข่ายสื่อสารไร้สายต่อไป
รายงาน Mobility Report ฉบับประจ�ำเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2559 จัดท�ำโดยบริษัท Ericsson ด้วยการเก็บข้อมูลทาง
สถิตจิ ากอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องผู้ ให้บริการเครือ
ข่ายจ�ำนวนมากทัว่ โลก แล้วน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมในการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ รายงานฉบับ
นี้สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบัน อุปกรณ์สื่อสารไร้สายในกลุ่ม IoT
ก�ำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะมีการใช้งานติดตั้งร่วม
กับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในหลาก
หลายวงการ ทั้งการขนส่ง ใช้งานในครัวเรือน ทางการแพทย์
อุตสาหกรรม ฯลฯ และจะมีปริมาณอุปกรณ์สื่อสาร IoT ที่เชื่อม
ต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าจ�ำนวนผู้ ใช้ โทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เป็นมนุษย์อย่างแน่นอน บทความเรื่องนี้จะน�ำเสนอ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจของการเปลีย่ นแปลงในเชิงของพฤติกรรมการ
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ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ าเสนอเพือ่ ให้ผอู้ า่ นเกิดความ (Voice Communication) เป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งคือการเปิด
ใช้งานเพือ่ เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย 3G และ 4G ส�ำหรับรับส่ง
เข้าใจต่อสถานการณ์ ในวงการสื่อสารมากขึ้น
ข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูง เรียกกันว่าเป็นเลขหมายส�ำหรับใช้งาน
การเติบโตของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรือยอดเลขหมายจด สื่อสารบรอดแบนด์ไร้สาย (Mobile Broadband) เลขหมาย
ทะเบียน (Mobile Subscription) จากเครือข่ายทัว่ โลกในไตรมาส ในกลุ่มนี้มีการเติบโตระหว่างปีที่สูงถึงร้อยละ 20 หรือสามารถ
ที่ 1 ของ พ.ศ. 2559 มีอยู่ถึง 7,400 ล้านเลขหมาย ซึ่งรวมเลข กล่าวได้ว่าเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2559 เลขหมายใน
กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นถึง 140 ล้านเลขหมายทั่วโลก รูปที่ 1 แสดงถึง
หมายที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่ในไตรมาสดังกล่าวถึง 63 ล้านเลข จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
หมาย เมื่อเทียบกับจ�ำนวนเลขหมายในไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2559 ซึ่งรวมหมดทั้งที่เป็นเลขหมายที่ผู้บริโภคเปิดใช้งานและ
2558 พบว่ามีการเติบโตในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อพิจารณา เลขหมายส�ำหรับติดตั้งใช้งานในบรรดาอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ มี
เจาะลึกลงไปก็พบว่าประเทศอินเดียมีจ�ำนวนเลขหมายใหม่เกิด หน่วยเป็นล้านเลขหมาย จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ขึ้นในไตรมาสดังกล่าวมากที่สุด คือ 21 ล้านเลขหมาย รองลง ทวีปเอเชียยกเว้นประเทศจีนและอินเดียมีสูงที่สุดคือ 1,425
มาคือประเทศพม่า มีเลขหมายใหม่เพิ่มขึ้น 5 ล้านเลขหมาย ล้านเลขหมาย ในขณะทีเ่ ฉพาะในประเทศจีนเพียงประเทศเดียว
อินโดนีเซีย 5 ล้านเลขหมาย สหรัฐอเมริกา 3 ล้านเลขหมาย และ มีเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ ทุ ธิถงึ 1,295 ล้านเลขหมาย รอง
ปากีสถาน 3 ล้านเลขหมาย อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศ ลงมาคือประเทศอินเดียมีเลขหมายถึง 1,035 ล้านเลขหมาย
ในทวีปเอเชียยังคงมีการขยายตัวของเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ติดตามมาด้วยประเทศในทวีปแอฟริกาที่มี 965 ล้านเลขหมาย
ที่สูง
เห็นได้ว่าสัดส่วนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทวีปยุโรป
แม้จำ� นวนเลขหมายใหม่ในประเทศจีนจะเพิม่ ขึน้ ไม่มาก และสหรัฐอเมริกากลายเป็นขนาดตลาดที่เล็กลงมาก ซึ่งบ่งให้
แล้ว ในจ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วน เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการตลาดของโลกอย่างมีนัย
หนึ่งยังคงเป็นการเปิดใช้งานเพื่อสื่อสารโดยเน้นการสนทนา ส�ำคัญ

รูปที่ 1 จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 (หน่วยล้านเลข
หมาย)
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รูปที่ 2 แสดงแจกแจงเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ เี่ พิม่
เมื่ อ เจาะลึ ก ลงไปถึ ง การใช้ ง านบริ ก ารสื่ อ สารแบบ
บรอดแบนด์ ไร้สาย โดยเฉพาะการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์ ขึ้นเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ในภูมิภาคต่าง ๆ แน่นอนว่าภูมิภาค
เคลือ่ นที่ 4G ซึง่ ใช้เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) จะ เอเชียซึ่งไม่รวมประเทศจีนและอินเดียมีเลขหมายโทรศัพท์
พบว่าตลาดที่ใช้บริการดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดย เคลื่อนที่ใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 21 ล้านเลขหมาย ซึ่งเพิ่มขึ้น
ในช่วงเวลาที่ท�ำการเก็บข้อมูลทั่วโลกมีผู้ ใช้บริการ 4G มากถึง ในปริมาณที่เท่ากับในประเทศอินเดีย เห็นได้ชัดว่าการกระจาย
1,200 ล้านเลขหมายแล้ว เฉพาะในไตรมาสที่ 1 ของ พ.ศ. 2559 ตัว (Penetration) ของเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเทศจีน
มีผู้ ใช้บริการ 4G LTE รายใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกถึง 150 ล้านเลข ครอบคลุมผู้บริโภคที่มีกำ� ลังจับจ่ายใช้สอยไปหมดแล้ว และยังมี
หมาย ขณะที่เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ซึ่งใช้เทคโนโลยี สัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนปรากฏ อันมีผลท�ำให้
WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) และ ผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใช้งานมากกว่า 1 เลข
HSPA (High Speed Packet Access) อันเป็นพัฒนาการต่อยอด หมายต้องตัดเลขหมายที่ตนไม่คอ่ ยได้ ใช้ออกเพือ่ ประหยัดค่าใช้
จากเทคโนโลยี WCDMA และทั้งสองเทคโนโลยีเป็นมาตรฐาน จ่ายเพราะในไตรมาสดังกล่าวประเทศจีนมีเลขหมายโทรศัพท์
สือ่ สารพืน้ ฐานของโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ วั่ ไปในปัจจุบนั มีผู้ ใช้บริการ เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ลดลงไป 11 ล้านเลขหมาย
ทีน่ า่ สนใจก็คอื ประเทศเมียนมาร์มกี ารจดทะเบียนใช้งาน
รายใหม่เพิ่มขึ้นในไตรมาสดังกล่าว 30 ล้านเลขหมาย ซึ่งน่าจะ
หมายถึงผูบ้ ริโภคที่ไม่เคยใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นทีม่ าก่อนกับผูบ้ ริโภค เลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 5 ล้านเลขหมายในไตรมาส
ที่เปลี่ยนจากการใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G มาเป็น 3G และยัง ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใน
หมายถึงบรรดาอุปกรณ์ IoT ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจก็คือในไตรมาส ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ วั่ โลก
ดังกล่าวมีเลขหมายใหม่ที่ ใช้บริการ 2G ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 มีอยูท่ งั้ สิน้ 63 ล้านเลขหมาย
GSM (Global System for Mobile Communication) และ ซึ่งผู้อ่านอย่าสับสันกับตัวเลข 140 ล้านเลขหมายซึ่งหมายถึงเลข
EDGE (Enhance Data rate for GPRS
Evolution) ลดลงถึง 70 ล้านเลขหมาย
เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้บริโภค (ทั้งคน
และเครื่องจักรแบบ IoT) ให้ความส�ำคัญ
กับการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูงมาก
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อยเครือข่ายที่ใช้งานก็
ต้องเป็นเครือข่าย 3G ประกอบกับการทีผ่ ู้
ให้บริการเครือข่าย 2G เริม่ หยุดให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวและน�ำ ความถี่
คลื่นวิทยุนั้นเปลี่ยนมาให้บริการเป็นเครือ
ข่าย 3G และ/หรือ 4G มากขึ้นเรื่อย ๆ   
อุปกรณ์สื่อสารประเภท Smart
Phone กลายเป็นสินค้าหลักของตลาด
ผู้บริโภคไปแล้ว อาจจะถึงขั้นกล่าวได้ว่า
ทุกวันนี้แทบจะหาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทปุ่มกด หรือ Feature Phone
ไม่ได้แล้ว ซึ่งตัวเลขจากการส�ำรวจของ
รายงานฉบับนี้ก็สะท้อนความจริงออกมา
โดยพยากรณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 ของ พ.ศ.
2559 จ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ใช้งานกับ Smart Phone ทั่วโลกจะมี
มากกว่าเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
งาน Feature Phone ทัง้ นี้ในไตรมาสที่ 1
ทีผ่ า่ นมาจ�ำนวน Smart Phone ทีม่ กี ารจับ
ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลก
มีอยู่เป็นจ�ำนวนร้อยละ 80 ของโทรศัพท์ รูปที่ 2 แจกแจงการเพิ่มจ�ำนวนของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เคลื่อนที่ Feature ที่มีการใช้งานอยู่
ทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบสัดส่วนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ใช้งานโดยผู้บริโภคกับจ�ำนวนผู้บริโภคที่
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวมอุปกรณ์ IoT) ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559

EX
A

หมายที่ใช้บริการสื่อสารแบบบรอดแบนด์ไร้สาย อันประกอบด้วย
ผู้ ใช้บริการทีข่ อเปิดเลขหมายใหม่ กับผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ทีเ่ คยใช้งานเฉพาะการสือ่ สารทางเสียง แล้วขยับมาใช้งานสือ่ สาร
ข้อมูล โดยสรุปยอดของมนุษย์ที่เป็นผู้บริโภคและใช้งานโทรศัพท์
เคลื่อนที่ทั่วโลกในไตรมาสที่ 1 มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 5,000 ล้าน
คน ในขณะทีเ่ ลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ มี่ กี ารใช้งานมีถงึ 7,400
ล้านเลขหมาย
นอกจากจะมีการน�ำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปใช้
งานกับเครื่องจักรประเภท IoT แล้ว ตัวผู้บริโภคบางรายก็มีการ
ใช้งานเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งเลขหมาย ไม่ว่า
จะเป็นการพก Smart Phone มากกว่าหนึ่งเครื่อง หรือการใช้
Smart Phone แบบ Dual SIM ที่สามารถใส่ SIM ได้ 2 เลข
หมาย รูปที่ 3 ตอกย�้ำความจริงในข้อนี้โดยแสดงให้เห็นถึงการ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ผี่ บู้ ริโภค
ใช้งานกับจ�ำนวนผูบ้ ริโภคที่ใช้ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในแต่ละภูมภิ าค
ซึ่งภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย (ไม่รวมจีนและอินเดีย) มี
การสัดส่วนเลขหมายต่อผู้ ใช้บริการมากกว่าร้อยละ 100 ไป
แล้ว โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันตก ซึ่งเป็นการยืนยันสมมติฐาน
ทีว่ า่ ขนาดของตลาดการใช้งานบริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับผู้
บริโภคในภูมิภาคด้านดังกล่าวถึงจุดอิ่มตัวแล้ว

วิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประเด็นส�ำคัญทีต่ อ้ งกล่าวถึงก็คอื พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
ที่ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายมากขึ้น เพราะ
แรงผลักดันจากระบบนิเวศน์ธรุ กิจปัจจุบนั อันมีการสร้างแอปพลิ
เคชัน่ ใช้งานร่วมกับบริการแบบ Social Network มีการคาดการณ์
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กันว่าภายในปี พ.ศ. 2564 ทัว่ โลกจะมีเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ที่ใช้บริการสือ่ สารข้อมูลไร้สาย (Mobile Broadband) เพิม่ ขึน้ จาก
140 ล้านเลขหมายในปัจจุบัน ไปเป็น 7,700 ล้านเลขหมาย ซึ่ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของจ�ำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ทั้งหมดในเวลานั้นซึ่งก็คือ 9,000 ล้านเลขหมาย โดยเทคโนโลยี
Mobile Broadband ยังมีบทบาทในการเป็นทางเลือกของการใช้
งานตามบ้านในพืน้ ทีทผี่ ู้ ให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมมีขอ้ จ�ำกัดใน
การเดินสายสัญญาณใยแก้วน�ำแสง (Fibre Optic) เข้าสู่ชุมชน
รูปที่ 4 แสดงการพยากรณ์การเติบโตของเลขหมายต่าง ๆ เหล่า
นี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เป็นต้นไป
การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ป ระมวลผลประเภทโน๊ ต บุ ๊ ค และ
Tablet PC ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มักเป็นการเชือ่ มต่อผ่านเครือข่าย
Wi-Fi โดยผู้ ใช้งานไม่นยิ มติดตัง้ SIM ลงในอุปกรณ์เหล่านี้ และ
เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต สาเหตุกเ็ พราะราคาของ
อุปกรณ์รนุ่ ที่ไม่มเี ครือ่ งรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ ะถูกกว่า
รุ่นที่มีการติดตั้งระบบสื่อสารเต็มรูปแบบค่อนข้างมาก และยัง
เป็นการตัดค่าใช้จ่ายรายเดือนของการใช้งาน SIM เพื่อสื่อสาร
กับเครือข่าย 3G และ 4G ในขณะที่การใช้งานส่วนใหญ่ในชีวิต
ก็อยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณคลื่นวิทยุจากเครือข่าย Wi-Fi อยู่แล้ว
สิ่งที่น่าสนใจก็คือพัฒนาการทางเทคโนโลยีเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่จากยุคปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานการสื่อสารแบบ
4G LTE ก�ำลังได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน 3GPP (Third
Generation Partnership Project) ผู้ก�ำหนดมาตรฐานเครือ
ข่ายสื่อสารมาตั้งแต่ยุค 3G ให้กลายเป็นมาตรฐานสื่อสาร 5G
ตามมาตรฐาน ITU-2020 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของเครือข่ายให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์สื่อสารได้ครั้งละมาก ๆ อันเป็นไปเพื่อรองรับการขยาย
ตัวของตลาดอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบ IoT นั่นเอง นอกจากนั้นยัง
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รูปที่ 4 การเติบโตและการพยากรณ์การเติบโตของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ ใช้
ส�ำหรับบริการ Mobile Broadband และฐานผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จนถึงปี พ.ศ. 2564
(ค.ศ. 2021) (หน่วยพันล้านเลขหมาย)

EX
A

มีการวางข้อก�ำหนดทางเทคนิคของการสือ่ สารระหว่างสถานีฐาน
(Base Station) กับอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์
Smart Phone และอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ โดยเน้นให้อุปกรณ์
สื่อสารของผู้ ใช้งานส่งสัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อติดต่อกับเครือ
ข่ายด้วยพลังงานทีต่ ำ�่ ลง เพือ่ ยืดอายุการใช้งานต่อการประจุของ
แบตเตอรี่ในกรณีของ Smart Phone และเพือ่ ให้บรรดาอุปกรณ์
เซ็นเซอร์และ IoT ต่าง ๆ ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการติดต่อ
สื่อสารกับเครือข่าย ผู้ออกแบบอุปกรณ์จะได้สร้างอุปกรณ์ ให้มี
ขนาดเล็กและไม่กนิ ไฟมาก มีการก�ำหนดเป้าหมายว่ากลวิธีในการ
บริหารจัดการการใช้พลังงานในอุปกรณ์ปลายทางของเทคโนโลยี
5G จะช่วยยืดอายุการใช้งานต่อการประจุไฟในแบตเตอรีต่ อ่ ครัง้
ได้มากกว่าในปัจจุบันถึง 10 เท่า
มี ก ารก� ำ หนดให้ ป ระเทศเกาหลี ญี่ ปุ ่ น จี น และ
สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศแรก ๆ ที่จะพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่จากเทคโนโลยี 4G ไปเป็น 5G ภายในปี พ.ศ. 2564
ทั้งนี้มีการคาดการณ์กันว่าภายในปลายปีดังกล่าว ทั่วโลกจะมี
เลขหมายที่ใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ถึง 150 ล้าน
เลขหมาย ซึ่งจ�ำนวนเลขหมายที่ใช้งานอาจสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเร็วในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์สื่อสารทั้งที่เป็น Smart
Phone และอุปกรณ์ IoT ที่รองรับการสื่อสารแบบ 5G ของ
บรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงทั้งการขยายตัวของจ�ำนวนเลข
หมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสัดส่วนการจับใช้งานเครือข่าย
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ 2G จนถึง 5G ของผู้บริโภคนับตั้งแต่
พ.ศ. 2554 จนถึงการประมาณการณ์ ในปี พ.ศ. 2564 เห็นได้
ชัดว่าการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G ซึ่งมีข้อจ�ำกัด
ในการรองรับการสื่อสารข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูงจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ตอบสนองการใช้งานของ
ผู้คนอีกต่อไปและยังเป็นการสร้างภาระต้นทุนในการให้บริการ
ของผูป้ ระกอบการเครือข่าย ขณะทีก่ ารใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 4G LTE มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนคาดว่าจะมีเลข
หมายที่ใช้งานถึง 4,300 ล้านเลขหมายในปี พ.ศ. 2564 ส่วน
การใช้งานเครือข่าย 3G ยังคงมีความจ�ำเป็น เพราะจะต้องมี
ผู้บริโภคจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังถือครองและใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร
ที่รองรับเฉพาะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 3G การใช้งานเครือ
ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G จะค่อย ๆ ปรากฏขึ้นในช่วงรอบต่อ
ระหว่าง พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564
การขยายตัวของอุปกรณ์สอื่ สารประเภท Smart Phone
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิต Smart Phone ในปัจจุบันเกือบ
ทั้งหมดมีฐานการผลิต ไปจนถึงการท�ำตราสินค้า (Branding)
ในทวีปเอเชีย พัฒนาการของการออกแบบชิปเซ็ต หน้าจอ
แสดงผล เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เซ็นเซอร์ และองค์ประกอบอืน่ ๆ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ผู้ผลิตสามารถสร้าง Smart Phone
รุ่นใหม่ ๆ ที่มีขีดความสามารถมากขึ้นได้ ในเวลาอันสั้น อายุขัย
ของการใช้งาน Smart Phone แต่ละรุน่ เริม่ ลดลงเพราะผูบ้ ริโภค
จะพิจารณาซือ้ เครือ่ งรุน่ ใหม่ทมี่ ขี ดี ความสามารถมากขึน้ ในขณะ
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EX
A

รูปที่ 5 การเติบโตของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และการแจกแจงการใช้งานเครือข่ายตามประเภท
ของเทคโนโลยี
ที่ราคาจ�ำหน่ายของ Smart Phone มี
แต่ละถูกลงเรื่อย ๆ ผู้ที่ไม่เคยใช้ Smart
Phone ก็จะหันมาใช้งาน Smart Phone
กันมากขึน้ ท�ำให้การขยายตัวของ Smart
Phone เพิ่มจ�ำนวนขึ้นจาก 3,200 ล้าน
เครื่องทั่วโลกในปลายปี พ.ศ. 2558 ไป
เป็น 6,300 ล้านเครื่องซึ่งเป็นตัวเลข
ประมาณการณ์ ใ นปี พ.ศ. 2564 ดั ง
แสดงในรูปที่ 6 อนึ่งตัวเลขที่แสดงนั้น
มิได้หมายถึง Smart Phone ที่ได้รับการ
จ�ำหน่าย แต่หมายถึง Smart Phone ที่
ได้รบั การเสียบ SIM และผูบ้ ริโภคมีการใช้
งานเชือ่ มต่อสือ่ สารกับเครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่เท่านั้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้งาน
Smart Phone สูงมากเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจ� ำ นวนผู ้ ใช้ ง านทั่ ว โลกในภู มิ ภ าค
เอเชีย โดยมีจ�ำนวนถึง 1,700 ล้านเลข
หมายในปี พ.ศ. 2558 และจะยังมีสดั ส่วน
ทีส่ งู มากกว่าครึง่ หนึง่ ของ Smart Phone
ที่มีการใช้งานทั่วโลกในปี พ.ศ. 2564

รูปที่ 6 การขยายตัวของผู้ ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart
Phone ทั่วโลก
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