บทที่ 3
วิวัฒนาการของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในญี่ปุ่น
ในบทนี จ้ ะกล่าวถึ งวิ วัฒ นาการของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของญี่ปุ่นตังแต่
้ ช่วงเริ่ม แรก
จนถึงปั จจุบนั ความสําคัญและบทบาทของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการปฏิวตั ิเทคโนโลยีฯ ของญี่ ปนุ่
รวมทังสภาพการณ์
้
ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปั จจุบนั
วิวฒ
ั นาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบ่งออกได้ เป็ น 3 ช่วง ได้ แก่ ยุคเริ่ มต้ น (ปี 1979 1995) ยุคเติบโต (ปี 1995-1999) และยุคปฎิวตั ิเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ปี 1999ปั จจุบนั (ปี 2011))
1. ยุคเริ่มต้ น (ปี 1979 -1995)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ ปนถู
ุ่ กเรี ยกว่าเป็ น กะละปากอส (Galapagos) 1 เนือ่ งจากมี
ฟั งก์ ชั่นการใช้ งานที่แตกต่างจากของประเทศอื่นๆ และเน้ นตอบสนองเฉพาะความต้ องการของ
ผู้บริ โภคภายในประเทศ ทําให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปนไม่
ุ่ ได้ รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ
1.1 Car Phone
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปนในยุ
ุ่
คเริ่มต้ นไม่ได้ แตกต่างจากของประเทศอื่นแต่อย่างใด
โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่ มเปิ ดให้ บริ การเชิงพาณิชย์ครัง้ แรกในญี่ปนเมื
ุ่ ่อปี 1979 ในรูปแบบของโทรศัพท์
ติดรถยนต์ (Car Phone) โดยในช่วงแรก โทรศัพ ท์ เ คลื่ อนที่ ใ ช้ ไ ด้ เ พี ยงการโทรเข้ าและโทรออก
เช่นเดียวกับโทรศัพท์ปกติ
โทรศัพท์ตดิ รถยนต์คดิ ค้ น พัฒนา และให้ บริ การโดยบริ ษัทนิปปอน เทเลกราฟ แอนด์
เทเลโฟน จํากัด (มหาชน) (Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation: NTTPC)1
0

1

กะละปากอส (Galapagos) เป็ นชื่อหมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟิก อยูห่ า่ งจาก
ชายฝั่ งของเอลกวาดอร์ ไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้
มหาสมุทรเมื่อ 3-5 ล้ านปี ก่อน เป็ นหมูเ่ กาะที่อยูโ่ ดดเดี่ยว จึงมีพืชและสัตว์ที่มีรูปร่างและการใช้
ชีวิตไม่เหมือนกับที่ใดในโลก
ด้ วยเหตุนี ้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปนที
ุ่ ่แตกต่างไม่เหมือนกับที่ใดๆ ในโลกจึงถูก
เปรี ยบเปรยว่าเป็ นกะละปากอส
16
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เป็ นแห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปนุ่ แต่เนื่องจากเป็ นบริ การใหม่และเป็ นเทคโนโลยีราคาแพง ทําให้
ในช่วงแรกโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดนี ้ยังไม่ได้ รับความนิยมเท่าที่ควร นอกจากนี ้ ยังมีปัญหาในเรื่ อง
การใช้ งานค่อนข้ างมากและตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ไม่ได้ ดีเท่าที่ควร โดยโทรศัพท์ติด
รถยนต์สามารถใช้ งานได้ เฉพาะจากในตัวรถเท่านัน้ และยังมีปัญหาเรื่ องสัญญาณที่ยังไม่ค่อย
ชัดเจน
ภาพประกอบที่ 3
โทรศัพท์ ตดิ รถยนต์

ที่มา: เว็บไซต์ NTT Digital Musuem
1.2 Shoulder Phone
ต่อมาในปี 1985 NTTPC ได้ ถกู แปรรู ปมาเป็ นบริ ษัทเอกชน 2 ในนามบริ ษัทนิปปอน
เทเลกราฟ แอนด์ เทเลโฟน จํากัด (Nippon Telegraph and Telephone: NTT) และได้ ออก
2

1

NTTPC ก่อตังขึ
้ ้นในปี 1952 เป็ นบริษัทในการกํากับและบริหารงานของรัฐ โดย
วัตถุประสงค์ของการก่อตังก็
้ เพื่อดูแลและซ่อมแซมบริการโทรศัพท์ซงึ่ เสียหายอย่างมากหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2
2
เนื่องจากรัฐบาลญี่ปนในขณะนั
ุ่
นต้
้ องการแก้ ไขปั ญหาหนี ้สาธารณะซึง่ สร้ างปั ญหา
ให้ แก่เศรษฐกิจของญี่ปนอย่
ุ่ างมาก จึงปรับองค์กร 3 แห่งที่อยูใ่ นกํากับของรัฐออกจากการควบคุม
โดยหนึง่ ในองค์กรดังกล่าว คือ Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation ทังนี
้ ้
ญี่ปนถื
ุ่ อเป็ นหนึง่ ในสามประเทศแรกที่แปรรูปกิจการโทรคมนาคม อีกสองประเทศได้ แก่
สหรัฐอเมริ กาและอังกฤษ
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โทรศัพท์เคลื่อนที่ตวั ใหม่เรี ยกว่า Shoulder Phone มีลกั ษณะเหมือนกับกระเป๋ าสะพาย โทรศัพท์
รุ่นนี ้ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถคุยโทรศัพท์นอกตัวรถได้ แต่ยงั คงมีผ้ ใู ช้ งานอยูจ่ ํานวนน้ อย
การแปรรู ป NTT นันน่
้ าจะทําให้ เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ในตลาดโทรคมนาคมมาก
ขึ ้น แต่เนื่องจากในช่วงนี ้รัฐยังไม่ได้ ปรับให้ NTT ออกจากการควบคุมไปเลยเสียทีเดียว NTT จึง
ยังคงมีจดุ แข็งในการเป็ นผู้ถือสัมปทานคลื่น
อย่างไรก็ ดี การปรั บองค์กรครัง้ นี ท้ ําให้ NTT เริ่ มหันมาแข่งขันในด้ านราคามากขึน้
โดยปรั บลดค่าประกันเครื่ องจากเดิม 200,000 เยนลงเหลื อเพียงครึ่งหนึง่ และค่าเช่ารายเดือน
ลดลงเหลือเดือนละ 23,000 เยน
1.3 เคไต เด็นวะ
นอกจากนี ้ ในปี 1987 NTT เปิ ดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่เรี ยกว่า เคไต เด็นวะ
(携帯電話) ถือเป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นแรกของญี่ปนที
ุ่ ่สามารถพกพาติดตัวได้ โดยไม่จําเป็ นต้ อง
พึ่งพารถยนต์ในการขนย้ าย จุดเด่นของเคไต เด็นวะ คือมีขนาดเล็ก มีนํ ้าหนักประมาณ 900 กรัม
ทําให้ พกพาง่ายขึ ้น ถือเป็ นการแก้ ไขปั ญหาในการใช้ งานที่สําคัญได้ ประการหนึง่
เคไต เด็นวะเป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นแรกที่มีจํานวนผู้ใช้ เพิ่มสูงขึ ้นไปถึงหนึ่งแสนราย
เป็ นครัง้ แรก และทําให้ คําว่า “เคไต เด็นวะ” กลายมาเป็ นคําที่ใช้ เรี ยกโทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปนุ่
มาจนถึงปั จจุบนั
ในปี 1991 NTT ได้ เปิ ดให้ บริการโทรศัพท์ระบบดิจิตอลรุ่นแรกที่มีขนาดเล็กเพียง 220
กรัม โดยระบบดิจติ อลช่วยลดปั ญหาเรื่ องสัญญาณล่มเมื่อมีผ้ ใู ช้ งานเป็ นจํานวนมาก
ภาพประกอบที่ 4
วิวัฒนาการของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ในช่ วงเริ่มต้ น

ปี 1985
ปี 1987
ปี 1991
ที่มา: http://www.std-mcs.nttdocomo.co.jp/history-s/list_phs.html
ต่อมาในปี 1992 NTT แยกธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกมาดูแลในรู ปแบบของบริ ษัท
ลูกโดยใช้ ชื่อว่าบริ ษัทเอ็นทีที โมบายล์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ตเวิร์ค (NTT Mobile Communications
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Network, Inc.) หรื อชื่อทางการค้ าว่า NTT Docomo เนื่องจาก NTT เล็งเห็นความเป็ นไปได้ ที่
ตลาดอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่จะเติบโตในญี่ปนุ่
ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปี นี ้ NTT สามารถแก้ ไขปั ญหาพื ้นฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้ สําเร็ จ และจํานวนผู้ใช้ ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ ้น แต่ก็ยงั คงจํากัดอยู่ในวงแคบ คือ ในกลุม่ นักธุรกิจ ทังนี
้ ้
ตัวแปรสํ าคัญ คือ ค่าใช้ บริ การที่ค่อนข้ างสูง การที่ NTT ซึง่ เป็ นบริ ษัท ของรัฐยัง คงเป็ นผู้ถือ
สัมปทานสัญญาณโทรศัพท์ ทําให้ ไม่มีการแข่งขันในเรื่ องราคาอย่างเสรี โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงยังไม่
แพร่หลายมากนักในยุคนี ้
2. ยุคเติบโต (ปี 1995-1999)
ความเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญจากยุคเริ่ มต้ นมาสู่ยุคเติบโตของโทรศัพท์ เ คลื่ อนที่ ใน
ญี่ปุ่น คื อ การที่รั ฐ บาลญี่ปุ่ นค่อ ยๆ เปิ ดขายหุ้น ของ NTT จนในปี 1996 การแปรรู ป NTT เป็ น
บริ ษัทเอกชนจึงได้ เสร็ จสมบูรณ์ ในระหว่างนันการแข่
้
งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็เริ่ มเสรี มาก
ขึ ้น โดยในปี 1994 บริ ษัทเอกชนรายอื่น อาทิ Digital Phone (ต่อมาคือ SoftBank) ได้ เริ่มเข้ ามา
แข่งขันในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ กระตุ้นให้ NTT ซึ่งเดิมเป็ นผู้นําในธุรกิจนี ้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การให้ บริ การจากเดิมที่ให้ เช่าเครื่ องมาเป็ นขายเครื่ องโทรศัพท์
ในปี 1995 การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจนทําให้
ราคาเครื่ องโทรศัพท์ลดลงอย่างมาก ราคาขายจริ งของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ NTT ในโตเกียวเดือน
เมษายน ปี 1996 นันอยู
้ ่ที่ 70,000 เยน ลดลงมาที่ 20,000 เยน ใน ปี 1997 นอกจากนี ้ผู้ใช้ ยงั ไม่
ต้ องเสียค่าประกันเครื่ องแรกเข้ าอีกต่อไป ทําให้ การที่จะเริ่มต้ นใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นไปได้
ง่ายขึ ้น ผู้บริโภคจึงเริ่มหันมาใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ ้น (Nakamura Kou, 1999)
ในยุคนี ้ เริ่ มมีบริ การใหม่ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดขึ ้นเช่นบริ การ Cellular Moji
Service ( セルラー文字サービス) ซึ ง่ เป็ นบริ ก ารส่ง ข้ อ มูล ตั วอัก ษรผ่านทางโทรศั พท์ เ คลื ่อนที ่
(บริการ SMS) พัฒนาโดยบริ ษทั Cellular (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ น au)
บริ การรับส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ทําให้ กลุ่มผู้ใช้ Pocket bell หรื อที่ในไทยเรี ยกว่า
Pager ซึ่งเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นเริ่ มเปลี่ยนมาใช้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ ้น เนื่องจากมีราคาไม่ต่าง
จากการใช้ บริ การ pocket bell มาก นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ ได้ ทงการโทรศั
ั้
พท์และการส่งข้ อความ
ในช่วงเวลานี ้ กลุ่มผู้ใช้ ที่เคยจํากัดอยู่แค่ในกลุ่มธุรกิจก็เริ่ มขยายไปยังกลุ่มผู้หญิ ง
ทํางาน (Office Lady: OL) และวัยรุ่นมากขึ ้น จํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่จากเดิมที่มีไม่ถึงหนึ่ง
ล้ านรายในปี 1990 เพิ่มขึ ้นมาถึงเกือบ 12 ล้ านรายภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี ซึ่งการเติบโตนี ้สวน
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ทางกับภาวะเศรษฐกิจของญี่ปนในขณะนั
ุ่
น้ ทําให้ อตุ สาหกรรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ถกู จับตามองทัง้
จากในและนอกประเทศญี่ปนุ่
ภาพประกอบที่ 5
จํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ในญี่ปุ่น ปี 1985-1995
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ที่มา: เว็บไซต์ http://www.nationmaster.com
เมื่อมีผ้ ใู ช้ เพิ่มมากขึ ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็ นประเด็นปั ญหาในสังคม อย่างเช่น
การใช้ โทรศัพท์ที่ไม่มีมารยาท การโทรขณะขับรถ ฯลฯ ซึ่งปั ญหาส่วนใหญ่เกิดขึ ้นจากนิสยั ส่วนตัว
ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เสียมากกว่า โดยผู้เกี่ยวข้ องหลายฝ่ ายเริ่ มเข้ ามาจัดการปั ญหาดังกล่าว
เช่น การรณรงค์ให้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อการโทรอย่างมีมารยาทบนรถไฟ การออกมาตรการ
ลงโทษผู้ขบั ขี่ที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถจนเป็ นเหตุให้ เกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นต้ น
แม้ วา่ ในยุคเติบโตนี ้จะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของฟั งก์ชนั่ การใช้ งานต่างๆ
บนโทรศั พท์ เ คลื ่อนที ่ม ากนัก แต่การที่การแข่ง ขัน ในตลาดโทรศัพท์เ คลื่อนที่นัน้ เสรี ม ากขึน้ จน
จํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วนันก็
้ ทําให้ ตอ่ มาเทคโนโลยีนี ้เข้ ามามีอิทธิพลต่อ
สังคมญี่ปนอย่
ุ่ างมาก
3. ยุคปฎิวัตเิ ทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ (ปี 1999-ปั จจุบัน)
จํานวนผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึง่ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปี ทําให้
บริ ษัทโทรศัพท์ เคลื่อนที่ซึง่ เห็น แนวโน้ มของตลาดที่ใกล้ อ่ิมตัวจึงต่างพากันพยายามที่จะหันมา
แข่งขันในเรื่ องของฟั งก์ชนั่ มากขึ ้น
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3.1 i-Mode
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1999 NTT Docomo ได้ เปิ ดบริ การใหม่ช่ือ i-Mode เป็ นบริ การ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า นโทรศัพ ท์ เ คลื ่อ นที ่ (Mobile Internet) นับ เป็ นการเปิ ดศัก ราชใหม่ ข อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในฐานะมัลติมีเดีย (Multimedia)
บริ การอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.5G หรื อ i-Mode เน้ นการให้ บริ การรับส่ง
email และเข้ าชมเว็บไซต์ประเภท official site ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ที่ NTT Docomo คัดเลือกมาจาก
เว็บไซต์ที่ได้ รับความเชื่อถือในสังคมหรื อเว็บไซต์ที่บริษทั จัดทําขึ ้นมาเอง
จํ า นวนผู้ ใช้ i-Mode เพิ่ มขึ น้ เป็ นหนึ ง่ ล้ านรายในครึ ่ง ปี แรกที ่เ ปิ ดให้ บริ การ
ความสํ าเร็ จของ i-Mode ทํ าให้ บริ ษัทคู่แข่งหันมาให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เช่นกัน อาทิ EZ Web ของ au และ Yahoo! Keitai ของ Vodafone
ต่อมาในปี 2000 ซึ่งเป็ นปี ที่รัฐบาลญี่ปนเริ
ุ่ ่ มต้ นนโยบายปฏิวตั ิเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างจริ งจัง ในสมุดปกขาวเกี่ยวกับโทรคมนาคม เขียนไว้ วา่
“i-Mode ที่ให้ บริ การโดย NTT Docomo Group นันหลั
้ งจากเปิ ดให้ บริ การเพียงแค่
หนึง่ ปี ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2000 ก็มีจํานวนผู้ใช้ ถึง 4,470,000 ราย… …NTT ถือเป็ นผู้
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตที่มีจํานวนผู้ใช้ มากที่สดุ ในญี่ปนุ่ การสื่อสารเคลื่อนที่นนมี
ั ้ ความสําคัญมาก
แม้ แต่ในเรื่ องของการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต กระแสของ Internet Mobilization หรื อการที่
อินเทอร์ เน็ตสามารถเคลื่อนที่ได้ นนกํ
ั ้ าลังเริ่มต้ นขึ ้น”
ข้ อความนี บ้ ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
อย่างมี นัยยะ และแสดงให้ เ ห็น ว่า Mobile Internet ได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญ ในการปฏิวัติ
เทคโนโลยีฯ ของญี่ปนแล้
ุ่ ว
จุดเด่นที่ทําให้ i-Mode ได้ รับความนิยม คือ การที่ i-Mode ใช้ ภาษา HTML ในการ
สร้ างเว็บไซต์ซงึ่ ต่างจากบริ การอินเทอร์ เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของต่างประเทศที่ใช้ ภาษา WAP
HTML เป็ นภาษาที่ใช้ สร้ างเว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ WAP เป็ นภาษาที่ใช้
สํ า หรั บ โทรศัพ ท์ เ คลื ่อ นที ่โ ดยเฉพาะ จุ ด เด่ น ข้ อ นี ท้ ํ า ให้ ก ลุ่ม ผู้ใ ช้ ท่ี เ ป็ นคนสร้ างเว็ บ ไซต์ ท าง
คอมพิวเตอร์ หนั มาสนใจการสร้ างเว็บไซต์ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคมีทางเลือกในการ
รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นทางโทรศัพ ท์ เ คลื ่อ นที ่ม ากขึ น้ เนื ่อ งจากเว็ บ ไซต์ ที ่ส ามารถเข้ า ชมผ่า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้ จํากัดอยูแ่ ค่เว็บไซต์ที่ทางบริษัทโทรศัพท์เป็ นผู้จดั ทําหรื อคัดเลือกมา
นอกจากนี ้ อินเทอร์ เน็ตยังเป็ นบริ การที่ใช้ ได้ ฟรี ผู้ใช้ จะเสียค่าบริ การก็ต่อเมื่อมีการ
ดาวน์โหลดข้ อมูลผ่านโทรศัพท์ จุดนี ้แตกต่างกับในหลายประเทศที่มกั เก็บค่าใช้ บริ การโดยคิดตาม
เวลาในการเข้ าอินเทอร์ เน็ตเป็ นหลัก
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i-Mode เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ทําให้ ฟังก์ชนั่ การใช้ งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไป
ในหลายด้ าน ดังภาพประกอบที่ 4
ตารางที่ 1
วิวัฒนาการของโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ปี
1999
2000
2001
2003
2004
2006

การเปลี่ยนแปลง
จอสี
• มีกล้ องดิจิตอลในตัว
• สามารถเล่นเสียงเรี ยกเข้ าได้ มากกว่า 128 เสียง
้
Java ช่วยให้ เล่นเกมส์ได้
• ติดตังโปรแกรม
่ นทนาได้ หรื อที่เรี ยกว่า VDO Phone
• สามารถพูดคุยพร้ อมเห็นหน้ าคูส
• สามารถอ่าน QR Codeได้
ุ่
• มี TV Tuner ในระบบแอนาล็อกรุ่ นแรกของญี่ ปน
• ใช้ ชําระเงินและใช้ แทนตัว๋ ต่างๆ เช่นตัว๋ รถไฟ เป็ นต้ น (Osaifu Keitai)
• เก็บเพลงเรี ยกเข้ าและเพลงรอสายเอาไว้ ฟังได้ โดยการดาวน์โหลดผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ต
• ชมโทรทัศน์ผา่ นทางอินเทอร์ เน็ตได้ (One-seg)
ที่มา: http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/kids/history/list/list_heisei.html
•

จํ า นวนฟั ง ก์ ชัน่ ในโทรศัพ ท์ ที ่เ พิ ่ม มากขึ น้ เรื ่ อ ยๆ ทํ า ให้ โ ทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ ซึ่ ง เดิ ม
เรี ยกว่าเคไต เด็นวะ ถูกย่อเหลือเพียงคําว่า เคไต (ケータイ) ซึ่งแปลว่าพกพาเท่านัน้ ชื่อเรี ยกนี ้บ่ง
บอกถึ ง จิ ต สํ านึ ก ของคนญี ่ปุ่นที ่มี ต่อ โทรศั พท์ เ คลื ่อ นที ่ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเพี ย งแค่โ ทรศัพ ท์ อีก ต่อ ไป
ตัวอย่างของฟั งก์ชนั่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ QR Code Reader, Osaifu Keitei
3.1.1 QR Code Reader
QR Code หรื อเรี ยกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Two-dimensional bar code (Bar code
2 มิติ) มีหน้ าที่เก็บข้ อมูลต่างๆ เหมือนกับ Bar code แต่เร็ วกว่า ใช้ งานง่ายกว่า สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ ได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น เก็บข้ อมูล URL ของเว็บไซต์ ข้ อความ เบอร์ โทรศัพท์ และ
ข้ อมูลที่เป็ นตัวอักษรได้ อีกมากมาย ชื่อของ QR Code มาจาก Quick Response หรื อการ

23
ตอบสนองที่รวดเร็ ว QR Code ถูกคิดค้ นขึ ้นในปี 1994 โดยบริ ษัท Denso-Wave ของญี่ ปุ่น
ปั จจุบนั QR Code แพร่หลายไปทัว่ ทังในญี
้ ่ปนและทั
ุ่
ว่ โลก
ภาพประกอบที่ 6
QR Code

ที่มา: เว็บไซต์ http://beta.i3.in.th/content/view/313
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปนสามารถอ่
ุ่
าน QR Code ได้ ในปี 2003 โดยรู ปแบบ
ของการนํามาใช้ งาน คือ เพียงแค่ผ้ ูใช้ ถ่ายรู ป QR Code ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช่องสี่เหลี่ยมลงบน
โทรศัพท์ โทรศัพท์ก็จะแปรผล บันทึก และนําผู้ใช้ ไปสู่ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของสินค้ าและบริ การ
นันๆ
้ โดยอัตโนมัติ ประโยชน์ที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ ของ QR Code คือการเก็บ URL ของเว็บไซต์ท่ียาว
และซับซ้ อน (i3 Technology for life, 2009) ด้ วยคุณสมบัติเช่นนี ้ QR Code จึงเป็ นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย
3.1.2 Osaifu Keitai
Osaifu Keitai (おサイフケータイ) เริ่ มให้ บริ การในปี 2004 ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
นําโทรศัพท์เคลื่อนทีม่ าใช้ แทนบัตรเติมเงินในการชําระค่าสินค้ าและบริ การที่มีราคาไม่เกิน 1,000
เยน การใช้ บริ การเริ่ มต้ นจากลงทะเบียนบริ การที่ต้องการใช้ บน Osaifu Keitai ผ่านทางเว็บไซต์
เมื่อต้ องการชําระค่าบริ การหรื อค่าสินค้ าก็เพียงแค่ขยับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนผ่านเครื่ องอ่าน
เท่านัน้
ในช่วงแรก Osaifu Keitai ใช้ สําหรับจ่ายค่าสินค้ าต่างๆ ในร้ านสะดวกซื ้อเป็ น
หลัก แต่ในปั จจุบนั บริ การที่ใช้ Osaifu Keitai ได้ ขยายออกไปในธุรกิจอื่น อาทิ ใช้ แทนตัว๋ โดยสาร
รถไฟและเครื่ องบิน ใช้ เป็ น e-coupon สําหรับส่วนลดร้ านค้ าต่างๆ ใช้ ดาวน์โหลดแผนที่โดยสาร
รถไฟ หรื อแม้ แต่ใช้ เล่นเกม
3.2 Smart Phone
ตังแต่
้ ปี 2010 นอกจากโทรศัพท์เ คลื่อนที่ที่พัฒ นาโดยบริ ษัทญี่ปุ่น โทรศัพ ท์ อีก
ประเภทหนึง่ ที่เรี ยกว่า Smart Phone ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโทรศัพท์ที่พฒ
ั นาโดยต่างชาติ อาทิ i-Phone
ของสหรัฐอเมริ กาก็เริ่มเข้ ามาทําตลาดในญี่ปนุ่
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Smart Phone มีคณ
ุ สมบัตทิ ่ีโดดเด่น คือ มีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ ด (Full Keyboard) และ
จอสัมผัส (Touch Screen) ซึง่ เอื ้อให้ ผ้ ูใช้ สามารถอ่านหรื อเขียนเมลและดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
รวมถึงแก้ ไขข้ อมูลได้
ในปั จจุบนั ผู้ใช้ Smart Phone ในญี่ ปุ่ นยังมีไม่มากนัก เนื่องจาก Smart Phone ยังมี
ราคาที่สูงมาก โดยมี ราคาตังแต่
้ ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 เยนในขณะที่โทรศัพท์เคลื่อนที่
ธรรมดาแม้ จะมีราคาไม่ตา่ งกันมากแต่ก็มกั จะมีโปรโมชัน่ เช่น ซื ้อได้ ในราคา 1 เยน เป็ นต้ น ทําให้
แม้ วา่ Smart Phone จะมีคณ
ุ สมบัติหลากหลายที่ช่วยอํานวยความสะดวกเสมือนคอมพิวเตอร์
พกพาขนาดย่อม แต่ผ้ ใู ช้ ก็ยงั จํากัดอยูเ่ พียงแค่ในกลุม่ ธุรกิจ
อย่างไรก็ดี มีแนวโน้ มว่าจะขยายไปในกลุ่มผู้ใช้ อื่นๆ มากขึ ้นเมื่อ au ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
สามบริ ษัทผู้ให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่รายใหญ่ของญี่ปนุ่ 1 ประกาศที่จะทําตลาดกับกลุ่มผู้ใ ช้
ทัว่ ไป ตังแต่
้ วนั ที่ 30 มีนาคม 2010 มีแนวโน้ มว่าจํานวนผู้ใช้ ในกลุม่ อื่นๆ จะเพิ่มขึ ้น
จากผลการสํารวจใน Keitai White Paper 2010 โดย Impress R&D ในปั จจุบนั
จํานวนผู้ใช้ Smart Phoneเพิ่มขึน้ จาก 2.6% เป็ น 4.0% และการรับรู้ เกี่ยวกับ Smart Phone
เพิ่มขึ ้นจาก 49.1% ในปี ก่อนมาเป็ น 63.4% ผู้ทีไ่ ม่ได้ ใช้ แต่มีแนวโน้ มที่จะใช้ Smart Phone เพิม่ ขึ ้น
จาก 4.2% เป็ น 5.5% สําหรับSmart Phoneที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดคือ i-Phone ของบริ ษัท
Apple จากสหรัฐอเมริ กา( K-tai Impress,2010)
การเข้ ามาของบริ ษัทต่างชาติอย่างเช่น Apple ทําให้ บริ ษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ในญี่ปนุ่
ต่างหันมาให้ ความสําคัญกับตลาดSmart Phoneมากขึ ้น
ในเดือนตุลาคม ปี 2010 NTT Docomo ร่วมกับบริ ษัท Samsung ได้ พฒ
ั นาSmart
Phone ที่เรี ยกว่า Galaxy Tab และ Galaxy S ขึ ้นมาโดย Galaxy tab ที่ เปิ ดตัวในเดือนตุลาคมมี
ยอดขายสูงถึง 5 ล้ านเครื่ อง ทําให้ สินค้ าตัวใหม่ของ NTT Docomo นี ้ยังสามารถใช้ งานได้ ทงใน
ั้
และต่างประเทศ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี ้อาจเป็ นสัญญาณที่ดีของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของญี่ปนที
ุ่ ่จะขยายตัวไปสูต่ ลาดต่างประเทศมากขึ ้น
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ผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของญี่ปนมี
ุ่ อยู่ 3 ราย คือ NTT Docomo
KDDI (ใช้ ชื่อทางการค้ าว่า au) และ Softbank โดย NTT Docomo เป็ นผู้ให้ บริการรายใหญ่ที่สดุ
ด้ วยจํานวนผู้ใช้ บริ การเกือบ 50% ของผู้ใช้ ทงหมด
ั้
รองลงมาคือ KDDI และ Softbank ตามลําดับ

25
ตลอดช่วงเวลาตังแต่
้ ปี 1999 เป็ นต้ นมาเป็ นเวลาเพียงแค่ 10 ปี แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่
ของญี ่ปุ่ นกลับ เปลี ่ยนแปลงไปอย่า งมาก ทัง้ นี เ้ ป็ นผลมาจากบริ การ i-Mode ที่ ทํ าให้ โ ทรศัพ ท์
เคลื ่อ นที ่ข องญี ่ปุ่ นเป็ นมากกว่ า โทรศัพ ท์ ธ รรมดา ขณะเดี ย วกัน กลุ่ม ผู้ใ ช้ ใ นยุค นี ก้ ็ เ พิ ่ม ขึ น้ จน
ครอบคลุมผู้บริ โภคญี่ปนทุ
ุ่ กเพศ ทุกวัย นอกจากนี ้ตังแต่
้ ปี 2010 ที่ผ่านมา การเข้ ามาของ Smart
Phone ก็ ทํ าให้ อุตสาหกรรมโทรศั พท์ เ คลื่อนที่มีความตื่น ตัวที่จ ะพัฒ นาโทรศัพ ท์ เ พื่อแข่งขัน ใน
ตลาดโลกมากขึ ้น ซึ่งอาจหมายถึงอนาคตของโทรศัพท์เคลื่อนที่ญี่ปนที
ุ่ ่อาจจะก้ าวเข้ ามาเป็ นหนึ่ง
ในผู้นําในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลก

