ปทานุกรมศัพทโทรคมนาคมไทย
คํายอ(คําเต็ม)
A
ACCESS
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line)
Allocate
AMPS (Advanced Mobile Phone
Service)

Analog*

Analog network
ANSI (American National Standard
Institute)*

API (Application Programming
Interface)*

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ความหมาย
เขาถึง, การเขาถึง
สายผูเชาดิจิทัลแบบอสมมาตร หรือเอดีเอสแอล
การจัดสรร
1. ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แอมปส
2. ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบแอนะลอกยุคแรก ที่
เปดใหบริการเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกในทศวรรษ
1980*
เทคโนโลยี เครือขายการสื่อสารไรสายที่ใชสัญญาณ
คลื่นความถี่วทิ ยุ โดยขอมูลจะถูกสงไปในรูปของคลื่น
เสียงผานสัญญาณวิทยุ ระบบอนาล็อกจะสามารถจัด
ชองสัญญาณใหใชงานได 1 สายตอ 1 ชองสัญญาณ
ซึ่งแตกตางจากระบบดิจิตอลที่สามารถรองรับการใช
งานไดหลายๆ สายพรอมกันตอ 1 ชองสัญญาณ*
วงจรขายเชิงอุปมาน, วงจรขายแอนะลอก
สถาบันมาตรฐานแหงสหรัฐอเมริกาเปน องคกรเอกชน
ที่ทําหนาที่เปนเสมือนผูแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการกํากับ องคกรที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานสากล
ชั้นนําตางๆ อาทิ องคกรกําหนดมาตรฐานสากล (ISO)
ANSI จะรับผิดชอบในดานการพัฒนาและจัดทํา
มาตรฐานและรูปแบบของการรับสงขอมูลที่ ใชงานใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนซอฟตแวรมาตรฐานที่ใชสําหรับการใหบริการ
ขอมูล การโทร และการแทรกสัญญาณ ซึ่งโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นตางๆ สามารถใชในการติดตอเชื่อมโยง
ระหวางเครือขาย การสื่อสารผานโครงขาย และการ
สื่อสารระหวางโปรแกรม ตัวอยางเชน เทคโนโลยี
BREW รองรับการใชงานระบบ API ในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณการ สื่อสารไรสาย
เอทีเอ็ม, ภาวะถายโอนไมประสานเวลา

B
Backbone
Backbone Provider
Band

Bandwidth

Base Station*

Bluetooth technology

แกนหลัก
ผูใหบริการเครือขายหลัก
1. แถบ, แถบความถี่
2. ผูใหบริการการสื่อสารไรสายใน
ประเทศไทยจะใชชองสัญญาณความถี่ที่
800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz และ
1900 MHz ในการรับ-สงขอมูล
1. ความกวาวแถบความถี่, แบนดวดิ ท
2. ความกวางของชองสัญญาณความถี่ที่
สามารถรองรับในการสงสัญญาณ สําหรับ
การสื่อสารระบบดิจิตอลนั้น แบนดวิธจะมี
หนวยเปนบิตตตอวินาที (bps) หรือ
กิโลบิตตตอวินาที(Kbps) สําหรับระบบ
อนาล็อกจะมีหนวยเปนเฮิรซ (Hz)*
สถานีฐาน คือสถานที่ติดตั้งเครื่องรับ – สง
สัญญาณ โดยเชื่อมตอผานสัญญาณวิทยุที่
อยูระหวางระบบสื่อสารไรสายและอุปกรณ
การ สื่อสารไรสาย อุปกรณที่ติดตั้งใน
สถานที่ประกอบดวย เสาอากาศ วิทยุรับสงสัญญาณ และศูนยควบคุมสัญญาณ
วิทยุ สถานีฐานเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการ
สื่อสารไรสาย เนื่องจากเซลลแตละเซลล
บนเครือขายการสื่อสาระบบไรสาย
จําเปนตองสงสัญญาณผานสถานีฐาน
1. เทคโนโลยีไรสายสวนบุคคล,
เทคโนโลยีบลูทูท
2. มาตรฐานการสื่อสารไรสายในระยะทาง
สั้นๆ ทํางานโดยใชระบบ Frequency
Hopping Spread System (FHSS) สง
ขอมูลแบบแพคเก็ตผานชองสัญญาณ
ความถี่ที่ 2.45 GHz การรับสงขอมูลใน
ระบบ Bluetooth จะสามารถทํางานไดใน
ระยะทางใกล ๆ เฉลี่ยไมเกิน 10 เมตร

BREW (Binary Runtime Environment
for Wireless)*

Broadband

โดยมีความเร็วในการรับ - สงขอมูลสูงสุดที่ 1 Mbps
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหการรับ - สงขอมูลและ
เสียงระหวางโทรศัพท คอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไมตองใชสายเชื่อมตอ
เปนสถาปตยกรรมแบบเปด ซึ่งเปดโอกาสใหนักพัฒนา
สามารถคิดคน สรางสรรคแอพพลิเคชั่นใหมๆ ที่
ทํางานบนอุปกรณการสื่อสารไรสายชนิดตางๆ ไดเปน
อยางดี ระบบ BREW ชวยใหผูใชบริการสามารถดาวน
โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่นตางๆ อาทิ เกมส ริงโทน
และเนื้อหาสาระตางๆ ลงในโทรศัพทที่รองรับระบบ
BREW อยางงายดาย โดยระบบ BREW จะทํางาน
ระหวางแอพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการของชิป
1. แถบความถี่กวาง
2. คําเรียกทั่วๆ ไปของระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงชนิดตางๆ เชน DSL และโมเด็มผานสาย
เคเบิล บรอดแบนด สามารถสงขอมูลรูปแบบตางๆ
อาทิ เสียง ขอมูลและวิดีโอ ไดพรอมๆ กัน*
3. เทคโนโลยีการสงขอมูลที่มีความเร็วในการดาวน
โหลดประมาณ 2 Mbps หรือมีความเร็วสูงกวาโมเด็ม
แบบ 56 K ถึง 40 เทา*
บริการเขาถึงอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง

BWA (Broadband Wireless Access)
C
CDMA (Code Division Multiple Access) 1. ซีดเี อ็มเอ, การรวมใชชองสัญญาณแบบเขารหัส
2. เทคโนโลยีไรสายดิจิตอลซึ่งใช เทคนิคของ "การ
กระจายแถบความถี่" (spread spectrum) เพื่อสง
คลื่นวิทยุผานแถบความถี่ชว งกวาง เทคโนโลยีซีดีเอ็ม
เอมีศักยภาพเหนือชั้นกวาเทคโนโลยีอื่นๆมาก เพราะ
ใหคุณภาพเสียงที่ชัดเจนและมีโอกาสที่สายหลุดไดยาก
กวา ปจจุบัน มีผูใชระบบซีดีเอ็มเออยูกวา 212.5 ลาน
รายทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต เกาหลี
ญี่ปุน จีน ออสเตรเลีย และอีกหลายแหงทั่วโลก*

CDMA2000

CDMA2000 1X*

DMA2000 1xEV-DO (CDMA2000
First Evolution - Data Optimized)*

เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี
cdmaOne ใหมีประสิทธิภาพในการใหบริการเสียงและ
ขอมูลที่มีความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีในตระกูล
CDMA2000 ประกอบดวย CDMA2000 1X, CDMA2000
1xEV-DO และ CDMA2000 1xEV-DV สมาพันธ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) ไดประกาศให
เทคโนโลยี CDMA2000 เปนระบบการสื่อสาร ไรสายยุค
3G นอกจากนี้ CDMA2000 ยังเปนที่รูจักอีกชื่อหนึ่งวา
IS-2000
เทคโนโลยี ซีดีเอ็มเอที่มีการเปดใหบริการเชิงพาณิชยใน
ไทยแลวในขณะนี้คือ ระบบเครือขาย CDMA2000 1X
เทคโนโลยีนี้มีอัตราการสงขอมูลความเร็วสูงสุดถึง 153
กิโลบิตตตอวินาที และมีความเร็วในการสงขอมูลโดย
เฉลี่ยอยูที่ 50-90 กิโลบิตตตอวินาที ปจจุบันเครือขาย
ซีดีเอ็มเอ 2000 1X ใหบริการดวยความเร็วในการสื่อสาร
ขอมูลไรสายที่สูงที่สุดเหนือกวา เทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีเปด
ใหบริการอยูในประเทศไทยในปจจุบัน นอกจากนี้
เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอยังมีแนวทางในการพัฒนาใหมี
ความสามารถในการรับ สงขอมูลความเร็วสูงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการสื่อสารในยุค 3G ใน
อนาคต
เทคโนโลยี 1xEV-DO มีความสามารถในการรับ – สง
ขอมูลความเร็วสูงสุดที่ระดับ 2.4 Mbps โดยใช
ชองสัญญาณความถี่ 1.25 MHzสําหรับการรับ - สงขอมูล
โดยเฉพาะเทานั้น และมีอัตราความเร็วเฉลี่ยมากกวา 700
Mbps เทียบเทากับการสงสัญญาณผานสายเคเบิล
เทคโนโลยี CDMA2000 1xEV-DO มีความเร็วสูงเพียง
พอที่จะรองรับแอพพลิเคชั่นตางๆ ที่ตองการ
ประสิทธิภาพในการสงขอมูลความเร็วสูง เชน วิดีโอ สตรีมมิ่ง และการดาวนโหลดไฟลขนาดใหญ CDMA2000
1xEV-DO รุนตอไปในอนาคตจะไดรับการพัฒนาให
สามารถรับขอมูลจากสถานีฐาน (forward link) ที่มี
ความเร็วเพิ่มขึ้นเปน 3.08 Mbps

CDMA2000 1xEV-DV (CDMA2000
1XEvolution, Data and Voice)*

CDG (CDMA Development Group)*

cdmaOne

Circuit
Citizens Band (CB)
Coax; Coaxial cable
Communication
Communication band
Communication channel
Communication circuit
Communication link
Communication satellite

เปนเทคโนโลยีที่อยูในขั้นตอนระหวางการพัฒนา และ
คาดวาจะเปดใหบริการเชิงพาณิชยในปพ.ศ. 2548
เทคโนโลยี CDMA2000 1xEV-DV จะสามารถใหบริการ
รับ – สงทั้งเสียงและขอมูล โดย 1xEV-DV รุน Release
C จะมีความเร็วในการรับขอมูลจากสถานีฐานที่ระดับ
3.08 Mbps และมีความเร็วในการสงขอมูลจาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ไปยังสถานีฐาน (reverse link) ที่ระดับ
153 Kbps สําหรับรุน Release D จะรองรับความเร็วใน
การรับขอมูลจากสถานีฐานที่ 3.08 Mbps และมีความเร็ว
ในการสงขอมูลไปยังสถานีฐานที่ 1.0 Mbps
กลุมนักพัฒนา ระบบซีดีเอ็มเอ เกิดขึ้นจากการรวมตัว
ของบริษัทตางๆ ที่หันมารวมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการ เพื่อผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยี ซีดีเอ็มเอมาใช
รวมทั้งรวมสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอ
อยางแพรหลายทั่วโลกมาก ยิ่งขึ้น ปจจุบัน ซีดีจี มีองคกร
สมาชิกมากกวา 100 บริษัท ที่รวมมือกันทําใหเทคโนโลยี
ซีดีเอ็มเอสามารถใชงานรวมกันกับระบบอื่นๆ และมีสวน
ชวยผลักดันใหผูบริโภคไดมีโอกาสใช
ซีดีเอ็มเอ
ไดเร็วยิ่งขึ้น
เปนชื่อแบรนดและเครื่องหมายการคา ที่สงวนสิทธิ์ให
นําไปใชไดเฉพาะกับองคกร หรือบริษัทสมาชิกในกลุม
CDG ทั้งนี้ cdmaOne ยังเปนชื่อเรียกเทคโนโลยีการ
สื่อสารไรสายระบบ ซีดีเอ็มเอรุนแรกของควอลคอมม ซึ่ง
ทํางานบนมาตรฐาน IS-95A และ IS-95B โดยใช
ชองสัญญาณ 1.25 MHz สําหรับรับ-สงขอมูลและเสียง
วงจร
แถบความถี่สาํ หรับประชาชน
สายแกนรวม, สายโคแอกซ
การสื่อสาร
แถบความถี่สอื่ สาร
ชองสื่อสาร
วงจรสื่อสาร
ขายเชื่อมโยงการสื่อสาร
ดาวเทียมสื่อสาร

Conduit
Connection-oriented
Connectivity
Core
Country code

ทอรอยสาย
-กําหนดการเชื่อมตอ
ภาวะเชื่อมตอ
แกน, วงแหวนแมเหล็ก
รหัสประเทศ

Crosstalk
D
Database
Data network
De facto standard
Demodulation
DID
Digital
Digital divide
Digital Subscriber Line (DSL)
Digital Subscriber Line Access
Multiplexer (DSLAM)
Downlink

การแทรกสัญญาณขาม(วงจร), สัญญาณแทรกขาม(วงจร)

Downstream
Dual Band*

Dual Mode*

Duplex

ฐานขอมูล
เครือขายขอมูล
มาตรฐานตามความนิยม
การแยกสัญญาณ
ดีไอดี, การตอเลขหมายเขาโดยตรง
-เชิงเลข, -ดิจทิ ัล
ความเลื่อมล้ําทางดิจิทัล
สายผูเชาดิจิทัล (ดีเอสแอล)
1. อุปกรณสหสัญญาณสายผูเชาดิจิทัล (ดีสแลม)
1. เชื่อมโยงลง
2. การเชื่อมโยงลง
3. ขายการเชื่อมโยงลง
- สูผูใช
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไดรับการออกแบบใหสามารถใช
งานไดบนชอง สัญญาณความถี่ 800 MHz และ 1900
MHz โดยโทรศัพทเคลื่อนที่ที่รองรับระบบ Dual band จะ
สามารถปรับเปลี่ยนชองสัญญาณเพื่อรองรับการใชงานทั้ง
โทรออกและรับสายได ระหวาง 2 ชองสัญญาณนี้
เครื่องโทรศัพทไรสายแบบ Dual Mode จะสามารถรองรับ
สัญญาณความถี่ทั้งแบบอนาล็อก และดิจิตอล โดยใช
ชองสัญญาณความถี่ที่ 800 MHz และ 1900 MHz
สื่อสารสองทาง

E
EDGE (Enhanced Data Rate for Global
Evolution)*

เทคโนโลยีแหงยุค 3G ที่ไดรับการรับรองจากสมาพันธ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ EDGE เปนเทคโนโลยีที่พัฒนา
ใหมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีระบบจีพีอารเอส
(GPRS) ในภูมิภาคอเมริกา อัตราความเร็วในการับสงขอมูล
ดวยเทคโนโลยี EDGE อยูที่ระดับต่ํากวา 100 Kbps ผู
ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญในภูมิภาคยุโรปจะหันมา
เลือกอัพเกรด ระบบจาก GPRS ไปเปนเทคโนโลยีระบบ
UMTS หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา WCDMA

End user
F
First Generation (1G)*

ผูใชขั้นปลาย

ระบบสื่อสารไรสายที่ใชเทคโนโลยีระบบอนาล็อก โดย
การสื่อสารไรสายยุค 1จี ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อให
สามารถบริการดานเสียงเทานั้น และยังมีขอจํากัดดาน
ประสิทธิภาพของเครือขาย เทคโนโลยีการสื่อสารไร
สายที่เปนการสื่อสารไรสายยุค 1G คือบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ AMPS ซึ่งเปดใหบริการเปน
ครั้งแรกในราวป ค.ศ. 1980
เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการสื่อสาร
FCC (Federal Communication
ของสหรัฐอเมริกา)
Commission)
เอฟดีดี (การสื่อสารสองทางดวยความถี่)
FDD (Frequency Division Duplex)
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) เอฟดีดไี อ (ระบบตอประสานขอมูลแบบกรจายใช
เสนใยนําแสง)
FDM (Frequency Division Multiplex)
เอฟดีเอ็ม (สหสัญญาณแบบแบงความถี่)
FDMA (Frequency Division Multiplex เอฟดีเอ็มเอ (การรวมใชชองสัญญาณแบบแบงความถี่)
Access)
Fiber optic cable; Optical fiber cable เคเบิ้ลเสนใยนําแสง
ดานกันบุกรุก, ไฟรวอลล
Firewall
โทรศัพทพื้นฐาน, โทรศัพทประจําที่
Fixed line
G
Gateway
เกตเวย
ยุค, รุน, การกอกําเนิด
Generation
จีอีโอ (วงโคจรคางฟา)
GEO (Geostationary orbit)
GIS (Geographic Information System) จีไอเอส (ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร)
-ครอบคลุม
Global

โลกาภิวัตน
Globalisation; Globalization
จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรินิซ)
GMT (Greenwich Mean Time)
GPRS (General Packet Radio Service)* การเพิ่มมาตรฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบจีเอส
เอ็ม ใหมีสมรรถนะในการรองรับการสื่อสารดวยขอมูล
แบบแพ็กเก็ตเพิ่มบนเครือขาย เสียงที่มีอยูเดิม
เทคโนโลยีจีพีอารเอสจะใชชองเวลา (time slot)
เหมือนกับการสื่อสารดวยเสียง โดยชองเวลาแตละชอง
จะมีขีดความสามารถในการรับสงขอมูลประมาณ 9.6
Kbps เครือขาย GPRS จะใชชองเวลา 3 ชองในการสง
ขอมูลจํานวน 28.8 Kbps ไปยังเครื่องโทรศัพท และใช
ชองเวลา 1 ชองในการสงขอมูลจํานวน 9.6 Kbps จาก
เครื่องโทรศัพทกลับไปยังเครือขาย GPRS มีอัตรา
ความเร็วในการรับสงขอมูลสูงสุดที่ระดับต่ํากวา 50
kbps ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเทคโนโลยียุค 2.5G
1. จีพีเอส (ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก)
GPS (Global Positioning System)
2. ระบบคนหาพิกัดตําแหนงบนพื้นผิวโลกดวย
สัญญาณวิทยุ ไดรับการคิดคนและพัฒนาโดย
กระทรวงกลาโหมแหงสหรัฐอเมริกา เพื่อใชในการ
กําหนดพิกัดตําแหนงบนผิวโลก ทั้งบนผืนดิน อากาศ
และทะเล ระบบ GPS ทํางานผานสัญญาณวิทยุที่สง
จากดาวเทียมบนทองฟาไปยังเครื่องรับ สัญญาณบน
พื้นดิน สัญญาณวิทยุที่รวบรวมจากดาวเทียมตางๆ จะ
นํามาใชในการคํานวณระยะทางระหวางเครื่องรับ
สัญญาณและดาวเทียมแตละดวง สําหรับเครื่องรับ
สัญญาณ GPS จะมีขนาดเล็กลงและมีราคาถูกลง
สงผลใหสามารถนํามาใชงานในเชิงพาณิชยไดหลาย
รูปแบบ อาทิ ระบบบริหารการจัดการขนสง การ
ควบคุมทุจริต และการรักษาความปลอดภัย*
เทคโนโลยีสนับสนุนระบบคนหาพิกัดตําแหนง ที่ทาํ งาน
gpsOne
ดวยการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีระบบคนหาพิกัด
ตําแหนงบนพื้นผิวโลก ผานดาวเทียม (Global
Positioning System) และเครือขายการสื่อสารไรสาย
เพื่อประมวลขอมูลและคนหาตําแหนงที่ใหความแมนยํา
สูง gpsOne มี บทบาทอยางยิ่งในการใหบริการคนหา

GSM (Global System for Mobile
communications)

GSM1X

H
Haft duplex
Handheld satellite phone
HDSL
(High-bit-rate Digital Subscriber line)
Hertz (Hz)
HFC (Hybrid Fiber/Coaxial)
Hierarchy
Hot plugging
Hotspot

ตําแหนงตางๆ สามารถรองรับการใชงานในภูมิประเทศ
หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่กวางไกล ทั้งยังชวยใหการ
คํานวณคนหาไดรวดเร็ว และถูกตอง แมนยําสูง ไมวา
จะอยูในภาวะฉุกเฉิน หรือใชสําหรับรองรับบริการคนหา
ตําแหนงตางๆ ใน เชิงพาณิชย
1. จีเอ็สเอ็ม (ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่จีเอ็สเอ็ม)
2. ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเซลลูลารที่ ถูกออกแบบ
มาเพื่อรองรับบริการสื่อสารทางเสียงและการรับ - สง
ขอมูลแบบงายๆปจจุบันมาตรฐานจีเอสเอ็มมีการใชงาน
อยางแพรหลายทั้งใน ยุโรปและเอเชีย
เปนการผสมผสานเทคโนโลยีที่รวมเครือขาย GSMMAP และ CDMA2000 1X เขาไวดวยกัน โดย
GSM1X จะเชื่อมโยงกับระบบเครือขายหลักของ GSM
และ GPRS ที่มีอยูเดิม โดยระบบจะยังคงมีบริการและ
คุณสมบัติตางๆ ที่มีอยูเดิมอยางครบถวน เพียง
เพิ่มเติมอุปกรณการเชื่อมตอสัญญาณวิทยุระบบ
CDMA2000 1X เขาไปบนเครือขายเทานั้น ดังนั้น
ระบบ GSM1X จะมีประสิทธิภาพในการใชงานดวย
เทคโนโลยี CDMA ทั้งในดานคุณภาพของเสียงและ
ความสามารถในการรับสงขอมูลเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยัง
เปนตัวผลักดันใหสามารถโรมมิ่งสัญญาณการใชงานได
กวางไกลครอบ คลุมพื้นที่ทั่วโลก
สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
โทรศัพทมือถือผานดาวเทียม
เอสดีเอสแอล (สายผูเชาดิจทิ ัลแบบอัตราบิตสูง)
เฮิรตซ
เอชเอฟซี (ระบบเสนใยนําแสงเชื่อมกับสายแกนรวม)
ลําดับชั้น
พรอมตอ
จุดพรอมโยง

HSPA (High-Speed Packet Access)**

HSPA+ (High-Speed Packet Access Plus)**

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)**

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access)**

การรวม HSDPA และ HSUPA เขา
ดวยกันครับ เรียกรวมๆกันวาเปน HSPA
คือการรับสงขอมูลแบบความเร็วสูง
มาตรฐาน HSPA คือ ดาวนโหลด 7.2
Mbps /และ อัพโหลด 5.76 Mbps
มาตรฐานสูงสุดของ HSPA โดยมี
มาตรฐานการดาวนโหลด 56 Mbps /และ
อัพโหลด 22 Mbps
เทคโนโลยีการรับขอมูลที่พัฒนามาจาก
UMTS (เทียบกับ EDGE ที่พัฒนาตอ
เนื่องมาจาก GPRS) การรับขอมูลแบบ
HSDPA นั่นสามารถรับไดความเร็วสูงสุด
ถึง 14.4 Mbps (ความเร็วนัน้ ก็ขึ้นอยูกับ
ตัวอุปกรณ และทางผูใหบริการระบบ
เครือขายดวย)
เทคโนโลยีการสงขอมูลที่พัฒนามาจาก
UMTS ความสามารถในการสงความเร็ว
สูงสุด 5.76 Mbps

I
ICT (Information and Communication Technology) ไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
IEEE (The Institute of Electrical and Electronics
สถาบันวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เปนองคกรวิชาชีพวิศวกรรมที่มีขนาด
Engineers)*
ใหญที่สุดของโลก มีหนาที่ในการกําหนด
มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร หลากหลายประเภท
รวมทั้งการกําหนดมาตรฐาน 802.11
สําหรับระบบ WLANS ที่ไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลายในปจจุบัน
1. มาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคม
IMT-2000 (International Mobile
เคลื่อนที่ระดับสากล ป 2000
Telecommunications for the Year 2000)*
2. สมาพันธโทรคมนาคมระหวางประเทศ
ไดกําหนดกรอบมาตรฐานของระบบ
เครือขายไรสาย ยุค 3G ที่เรียกวา

IN (Intelligent network)
Information infrastructure
ISDN (Integrated Services Access
Method)
ISO (International Organization for
Standardization)
ISP (Internet Service Provider)
IT (Information Technology)
ITU
(International Telecommunication
Union)
J
Junction network
L
LAN (Local Area Network)
Leased line
License
Local exchange
Local Loop
M
MAN (Metropolitan Area Network)
MDF (Main Distribution Frame)
MMS (Multimedia Message Service)
MMS (Multimedia Messaging System)
Modem (Modulator - demodulator)
Modulate
MSC (Mobile Service switching Center)

มาตรฐาน IMT-2000 ซึ่งมีเทคโนโลยี 5 ชนิดที่มี
มาตรฐานตรงตามกรอบมาตรฐานที่กําหนดไว ไดแก
ระบบ CDMA2000 (Multi-carrier) และระบบ
WCDMA/UMTS (Direct Sequence)
ไอเอ็น (เครือขายอัจฉริยะ)
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
ไอเอสดีเอ็น (โครงขายบริการสื่อสารรวมดิจิทัล)
ไอโซ (องคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน)
ไอเอสพี (ผูใหบริการอินเทอรเน็ต)
ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. ไอทียู (สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ)
2. หนวยงานในสังกัดขององคการสหประชาชาติ มี
จุดมุงหมายเพื่อกําหนดแนวทางการสื่อสารที่เปน
มาตรฐานระดับสากล*
โครงขายจุดเชื่อมตอ
แลน (เครือขายเฉพาะที่)
สายเชา, วงจรเชา
ใบอนุญาต
ชุมสายทองถิ่น
ขายสายทองถิ่น
แมน (เครือขายนครหลวง)
เอ็มดีเอฟ (แผงกระจายสายหลัก)
เอ็มเอ็มเอส (บริการสารสื่อประสม)
เอ็มเอ็มเอส (ระบบสงสารแบบสื่อประสม)
โมเด็ม (ตัวกล้าํ และแยกสัญญาณ)
กล้ําสัญญาณ
เอ็มเอสซี (ศูนยสลับสายบริการโทรศัพทเคลื่อนที่)

MSS (Mobile Satellite Service)
Multimedia
Multiplex (MUX)
N
Narrowband
Network
Network provider
Node
NP (Number portability)

O
OSI (Open System Interconnection)
Optical fiber
P
PABX (Private Automatic Branch Exchange)
PCN (Personal Communication Network)
PCS (Personal Communication Service)
PCT (Personal Communication Telephone)
PCT (Personal Cordless Telephone)
PDA (Personal digital assistant)
Peak hour

เอ็มเอสเอส (บริการเคลื่อนที่ผานดาวเทียม)
สื่อประสม, สือ่ หลายแบบ
สหสัญญาณ, มัลติเพล็กซ (มักซ)
แถบความถี่แคบ
1. เครือขาย, โครงขาย
2. วงจรขาย
ผูใหบริการเครือขาย
1. บัพ, จุดตอ, ปม, ขอ
2. สถานีเชื่อมโยง
1. สิทธิการคงเลขหมายเดิม หรือการใชเลข
หมายเดียวทุกระบบ หมายถึงการที่ผูใชบริการมี
สิทธิจะเปลี่ยนยายบริการจากผูใหบริการราย
หนึ่งไปยังผูใหบริการอีกรายโดยยังคงใชเลข
หมายเดิม สิทธิการคงเลขหมายเดิมนี้สามารถ
แบงออกเปน 1) สิทธิในการเปลี่ยนผูใหบริการ
2) สิทธิในการเปลี่ยนประเภทบริการ และ 3)
สิทธิในการเปลี่ยนสถานที่เขาถึงบริการ
โอเอสไอ (การเชื่อมตอระหวางระบบเปด)
เสนใยนําแสง
พีเอบีเอกซ (ตูสาขาอัตโนมัติ)
ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่พีซีเอ็น
พีซีเอส (บริการสื่อสารสวนบุคคล)
พีซีที (โทรศัพทพื้นฐานใชนอกสถานที่,
โทรศัพทพื้นฐานพกพา)
พีซีที (โทรศัพทไรสายสวนบุคคล)
พีดีเอ (เครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล)
ชั่วโมงใชสูงสุด

PDC (Personal Digital Cellular)*

Peak load
Peak rate
PIN (Personal Identification Number)
Plug – and – Play
POTS (Plain Old Telephone Service)
PSTN (Public Switched Telephone
Network)
Public telephone
R
RADSL (Rate Adaptive Digital
Subscriber Line)
Remote terminal
Repeater
Roaming
R-UIM (Removable User Interface
Module)*

เปนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดิจิตอลสวนบุคคล (ที่ใช
งานอยูในประเทศญี่ปุนเทานั้น และไมสามารถใชงาน
รวมกับเครือขายการสื่อสารไรสายระบบอื่นๆ ได PDC
เปนระบบการสื่อสารไรสายที่ใชเทคโนโลยีระบบ
TDMA ในยุค 2G ทํางานในยานความถี่ 800 MHz และ
1500 MHz
ปริมาณการใชสูงสุด
อัตราสูงสุด
พิน (รหัสประจําตัว)
- ตอแลวใช, - เสียบแลวใช
พอตส (บริการโทรศัพทแบบพื้นฐาน)
พีเอสทีเอ็น (โครงขายโทรศัพทสาธารณะ)
โทรศัพทสาธารณะ
อารเอดีเอสแอล (ดีเอสแอลแบบปรับอัตราได)
เครื่องปลายทางระยะไกล
เครื่องทวนสัญญาณ
1. การใชงานขามเขต
2. การคนหาเครือขาย
ซิมการดของระบบ CDMA ที่ติดตั้งใน
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ CDMA และสามารถถอด
เปลี่ยนได นอกจากนี้ R-UIM ยังหมายถึงการดอัจฉริยะ
และอุปกรณอื่นๆ ที่สนับสนุนการทําโรมมิ่งขาม
เครือขาย CDMA และ GSM ในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก ซิม
การดมีคุณสมบัติในการระบุตัวผูใ ชงาน รวมถึงบริการ
ตางๆ ที่ผูใชบริการลงทะเบียนเลือกใชบริการอยูใน
ขณะนั้น ซิมการดระบบซีดีเอ็มเอยังมีขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูลตางๆ อาทิ หมายเลขโทรศัพทและ
ที่อยู

S
Satellite phone
Second Generation (2G)*

SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line)
SIM (Subscriber Identity module)
Simplex
SMS (Short Message Service)
Spread Spectrum*

Splitter
Subscriber
Switching
T
TDM (Time Division Multiplex)
TDMA (Time Division Multiple Access)
Telebanking
Telecommunication
Teleconference

โทรศัพทผานดาวเทียม
การสื่อสารไรสายดวยเทคโนโลยีระบบดิจิตอล
ซึ่งไดรับการพัฒนาขึ้นสงผลใหการสื่อสารดวย
เสียงมีคุณภาพเพิ่มขึ้นสูง กวาการสื่อสารในยุค
1G ในอดีตที่ผานมาเทคโนโลยีในยุค 2G
สามารถใหบริการการสื่อสารทางเสียง และ
สามารถรับ-สงขอมูลแบบ (circuit-switch) ดวย
ความเร็วที่ระดับ 9.6 – 14.4 Kbps
เอสดีเอสแอล (สายผูเชาดิจติ อลแบบสมมาตร)
ซิม (มอดูลระบุผูเชา)
สื่อสารทางเดียว
เอสเอ็มเอส (บริการสารสั้น)
1. การกระจายแถบความถี่
2. เปนกระบวนการใชคลื่นเสียงกล้ําคลื่นวิทยุ
(modulation) ประเภทหนึ่งซึ่งจะกระจายการสง
ขอมูลทั่วทั้งยานความถี่การกระจายขอมูล ทั่วทั้ง
แถบคลื่นความถี่นี้ จะชวยใหสัญญาณมีความ
ตานทานตอสัญญาณรบกวน คลื่นแทรก และการ
ลักลอบดักฟง ซึ่งชวยใหการพูดคุยผาน
โทรศัพทมือถือในระบบซีดีเอ็มเอมีคุณภาพเสียง
ที่ ชัดเจนกวา และมีความปลอดภัยสูงกวาระบบจี
เอสเอ็ม
ตัวแยก
ผูเชา, ผูรับบริการ, สมาชิก
1. การสลับ
2. การสลับสาย
ทีดีเอ็ม (สหสัญญาณแบบแบงเวลา)
ทีดีเอ็มเอ (การรวมใชชองสัญญาณแบบแบง
เวลา)
โทรธนกิจ
โทรคมนาคม
การประชุมทางไกล

Telegraph
Telephone exchange; central office
Telephony
Teletext
Teletype
Telex
Terminal
Terminal Adapter (TA)
Terminal user
Third generation (3G)*

TDMA (Time Division Multiplex
Access)
TD-SCDMA (Time DivisionSynchronous Code Division Multiple
Access)*

Time zone
Toll office
Touch screen
Touch tone telephone

โทรเลข
ชุมสายโทรศัพท
การโทรศัพท
โทรภาพสาร
โทรพิมพ
เทเลกซ
เครื่องปลายทาง
อุปกรณรับสัญญาณปลายทาง (ทีเอ)
ผูใชเครื่องปลายทาง
การสื่อสารยุคที่สาม, เปนระบบเครือขายไรสายรุน
ลาสุดที่ทํางานบนพื้นฐานของระบบ IP ผานอุปกรณ
พกพาโดยสามารถรับสงขอมูลดวยความเร็วสูงสุด 144
กิโลบิตตตอวินาที หรือสูงกวาในสภาวะการใชงานที่
หยุดนิ่งอยูกับที่หรือมีการเคลื่อนที่อยาง ตอเนื่อง ในป
2542 สมาพันธโทรคมนาคมระหวางประเทศได
ประกาศใหระบบ 3G เปนมาตรฐานสากล ซึ่ง
ประกอบดวยมาตรฐานการทํางาน 5 แบบ โดย
เทคโนโลยีหลักๆ 3 เทคโนโลยีลวนเปนระบบซีดีเอ็มเอ
ไดแก:
- ระบบซีดีเอ็มเอ 2000 (CDMA2000)
- ไวดแบนด-ซีดีเอ็มเอ หรือ ดับบลิว-ซีดีเอ็มเอ (WCDMA)
- ทีดีเอสซีดีเอ็มเอ (TD-SCDMA)
ทีดีเอ็มเอ (สหสัญญาณแบบแบงเวลา)
เทคโนโลยีระบบ TD-SCDMA เปนหนึ่งในสามของ
เทคโนโลยีระบบ CDMA ที่มีมาตรฐานการ สื่อสารใน
ระดับ 3G ที่ไดรับการรับรองโดย ITU ปจจุบัน TDSCDMA ไดถกู พัฒนาและผลักดันที่จะนํามาใชใน
ประเทศจีน
เขตเวลา
ชุมสายโทรศัพททางไกล
จอสัมผัส
โทรศัพทแบบแตะปุม

TP (Twisted pair)
Traffic
Traffic density
Transfer
Transit switch
Transmit
Transmitter
Tri-Mode; Triple-Mode*

UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)
U
UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)*
Uplink

Upstream
User
Utility; Utility program
UTP (Unshielded twisted pair)
V
VDSL (Very – high- bit – rate Digital
Subscriber Line
VDSL (Very – high – speed ADSL)
Virtual LAN
VoIP (Voice over IP)
VPN (Virtual private network)
VSAT (Very Small Aperture Terminal)

ทีพี (สายตีเกลียวคู)
ปริมาณการใช [วงจรสื่อสาร]
ความหนาแนนของการใช [วงจรสื่อสาร]
ถายโอน, โอน, เปลี่ยน
อุปกรณสลับสายตอผาน
สงผาน
เครื่องสง
1. ความสามารถในการรองรับการใชงานไดถึง 3
ระบบ
2. โทรศัพทเคลื่อนที่ที่สามารถใชงานไดบนเครือขาย
การสื่อสารระบบไรสายที่ เปนระบบอนาล็อกและ
ดิจิตอลสามารถรองรับการใชงานไดบนยานความถี่
หลาก หลายประเภท
ยูเอ็มทีเอส (ระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล)

ระบบการ สื่อสารโทรคมนาคมเคลื่อนที่ หรือเปนที่รูจัก
อีกชื่อวา WCDMA
1. เชื่อมโยงขึ้น
2. การเชื่อมโยงขึ้น
3. ขายการเชื่อมโยงขึ้น
- สูเครื่องบริการ
ผูใช
โปรแกรมอรรถประโยชน
ยูทีพี (สายตีเกลียวคูแบบไมปองกันสัญญาณรบกวน)
วีดเี อสแอล (สายผูเชาดิจิทัลแบบอัตราบิตสูงมาก)
วีดเี อสแอล (สายผูเชนดิจิทัลความเร็วสูงมาก)
แลนเสมือน
วีโอไอพี (การสนทนาบนไอพี, วอยซโอเวอรไอพี)
วีพีเอ็น (เครือขายสวนบุคคลเสมือน)
วีแซต (จานรับสงสัญญาณดาวเทียมขนาดเล็ก)

W
WAIS (Wide Area Information Service)
WAN (Wide Area Network)
WAP (Wireless Access Protocol)
WAP (Wireless Application Protocol)*

Wavelength
WCDMA (Wideband CDMA)*

Wideband; Broadband
Wi-Fi (Wireless Fidelity)*

WiMax (Worldwide Interoperability for
Microwave Access)***

เวส (บริการสารสนเทศบริเวณกวาง)
แวน (เครือขายบริเวณกวาง)
แว็ป
มาตรฐานการสื่อสารที่ทําใหอุปกรณการสื่อสารไรสาย
สามารถคนหาและแสดงขอมูล จากเว็บไซตตางๆ บน
อุปกรณสื่อสาร ไรสาย เชน โทรศัพทมือถือ เพจเจอร
และคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือปาลม
ความยาวคลื่น
เทคโนโลยี WCDMA ทํางานบนแถบความถี่กวางที่
10MHz และเปนเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในยุค 3G
ที่ไดรับรองโดย ITU โดยใชชองความถี่สาํ หรับการสง
และรับสัญญาณระหวางเครือ่ งมือถือกับสถานีฐาน ชอง
ละ 5 MHz ซึ่งสามารถรับ-สงขอมูลดวยความเร็วสูงสุด
ถึง 2 เมกะบิตตตอวินาที ระบบ WCDMA เปน
เทคโนโลยีหนึ่งในมาตรฐาน IMT-2000 และเปนที่รูจัก
ในภูมิภาคยุโรปในชื่อของระบบ UMTS
แถบความถี่กวาง
หรือมีอีกชื่อหนึ่งวา WLAN คือมาตรฐานอีเธอรเน็ต
หรือ LAN ไรสาย 802.11b ที่ทํางานในยานความถี่ 2.4
GHz
เทคโนโลยีบรอดแบนดไรสายความเร็วสูงรุนใหมที่ถูก
พัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งพัฒนา
มาตรฐาน IEEE 802.16a ขึ้น โดยไดการอนุมัติออกมา
เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2004 โดยสถาบัน
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือ IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ซึ่ง
มีรัศมีทําการที่ 30 ไมล หรือเปนระยะทางประมาณ 50
กิโลเมตร และสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นที่กวาง
กวาระบบโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G มากถึง
10 เทา โดยมีอัตราความเร็วในการสงผานขอมูลสูงสุด
ถึง 75 เมกะบิตตอวินาที (Mbps)

Wireless
Wireless spectrum*
WLAN (Wireless LAN)
WLL (Wireless Local Loop)

- ไรสาย
แถบคลื่นสัญญาณความถี่เพื่อใชในการสงสัญญาณ
ขอมูลและเสียงระบบไรสาย
ดับเบิลยูแลน (แลนไรสาย); ดูที่ Wi-Fi
ดับเบิลยูแอลแอล (ขายสื่อสารไรสายเฉพาะที่)

พื้นฐานการแบงและการจัดสรรการใชงานแถบความถี่วิทยุสื่อสาร
ชื่อแถบความถี่ใชงาน
(Frequency designation)
ความถีต่ ่ํามากหรือ วีแอลเอฟ
(Very Low Frequency: VLF)
การนําทางดวยวิทยุและการเดินทะเลและการเดินอากาศ
(Radio Navigation, Maritime, aeronautical )
ความถีต่ ่ําหรือแอลเอฟ
(Low Frequency: LF)
การกระจายสัญญาณวิทยุในระบบเอเอ็ม
(AM Radio Broadcast)
ความถี่สูง
(High Frequency: HF)
การกระจายสัญญาณวิทยุในระบบคลื่นสั้น
(Shortwave Broadcast)
ความถี่สูงมาก หรือ วีเอชเอฟ
(Very High Frequency: VHF)
การกระจายสัญญาณโทรทัศนชอง 2 ถึง 6
การกระจายสัญญาณวิทยุในระบบเอฟเอ็ม
(FM Radio Broadcast)
ความถี่สูงยิ่ง
(Ultra – High Frequency: UHF)
การกระจายสัญญาโทรทัศนชอง 14 – 70
บริการสื่อสารสวนบุคคล หรือ พีซีเอส
(Personal Communications Services : PCS)
ไมโครเวฟ
(Microwave)
การสื่อสารผานดาวเทียมแถบความถี่ซีแบน
(C-Band)
การสื่อสารผานดาวเทียมแถบความถี่เอกซแบน
(X-Band)
การสื่อสารผานดาวเทียมแถบความถี่เคยูแบน
(Ku-Band)

ชวงแถบความถี่
(Frequency range)
3 กิโลเฮิรตซ ถึง 30 กิโลเฮิรตซ
9 กิโลเฮิรตซ ถึง 540 กิโลเฮิรตซ
30 กิโลเฮิรตซ ถึง 300 กิโลเฮิรตซ
450 กิโลเฮิรตซ ถึง 1630 กิโลเฮิรตซ
3 เมกะเฮิรตซ ถึง 30 เมกะเฮิรตซ
5.95 เมกะเฮิรตซ ถึง 26.1 เมกะเฮิรตซ
30 เมกะเฮิรตซ ถึง 300 เมกะเฮิรตซ
54 เมกะเฮิรตซ ถึง 88 เมกะเฮิรตซ
88 เมกะเฮิรตซ ถึง 174 เมกะเฮิรตซ
300 เมกะเฮิรตซ ถึง 3000 เมกะเฮิรตซ
470 เมกะเฮิรตซ ถึง 806 เมกะเฮิรตซ
1850 เมกะเฮิรตซ ถึง 1990
เมกะเฮิรตซ
3 กิกะเฮิรตซ ถึง 30 กิกะเฮิรตซ
3.600 กิกะเฮิรตซ ถึง 7.025
กิกะเฮิรตซ
7.25 กิกะเฮิรตซ ถึง 8.4 กิกะเฮิรตซ
10.7 กิกะเฮิรตซ ถึง 14.5 กิกะเฮิรตซ

การสื่อสารผานดาวเทียมแถบความถี่เคเอแบนด
(Ka-Band)
ความถี่สูงยิ่งยวด
(Extremely High Frequencies: EHF)
ความถี่สูงยิ่งยวด
(Extremely High Frequencies: EHF)

17.3 กิกะเฮิรตซ ถึง 31.0 กิกะเฮิรตซ
30 กิกะเฮิรตซ ถึง 300 กิกะเฮิรตซ
30 กิกะเฮิรตซ ถึง 300 กิกะเฮิรตซ

คาอุปสรรค (Prefix)
คาตัวคูณ
1012
109
106
103
102
101
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12

คําอุปสรรค
เทระ (Tera)
จิกะ/กิกะ (giga)
เมกกะ/เมกะ (mega)
กิโล (kilo)
เฮกโต (hecto)
เดคา (deca)
เดซิ (deci)
เซนติ (centi)
มิลลิ (milli)
ไมโคร (micro)
นาโน (nano)
พิโก (pico)

สัญลักษณยอ
T
G
M
K
H
Da
d
c
M
μ
n
P

ตัวคูณ
1,000,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000
1,000
100
10
0.1
0.01
0.001
0.000001
0.000000001
0.000000000001

อางอิง
* คําศัพทเกี่ยวกับ 2G 2.5G และ 3G. สืบคนเมื่อ 14 มิถุนายน 2552, จากเว็บไซต แบไตไฮเทค
http://www.beartai.com/webboard/index.php?topic=43378.0
** คําศัพทเกีย่ วกับ 3G สืบคนเมื่อ 14 มิถุนายน 2552, จากเว็บไซต
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mr-lowtech&month=07-052010&group=1&gblog=4
กวีรัตน เพ็งแจม.
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