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บทน ำ 
 

 เทคโนโลยี 5G ถือเป็นวิวัฒนาการทางการสื่อสารไร้สายที่ก าลังเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติ หลายประเทศเริ่มมี
การทดลองทดสอบไปจนถึงเปิดให้บริการ 5G โดยจัดให้เทคโนโลยีนี้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในยุคดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นกับทุกประเทศอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ประเทศไทยได้มีการเตรยีมการรองรับเทคโนโลยี 5G นี้แล้ว
เช่นกัน โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องและมีหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมบูรณาการความร่วมมือให้เกิดการใช้งานบริการ 
5G ในประเทศไทยได้โดยเร็ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริการ 5G จะเกิดประโยชน์กับประเทศ แต่สิ่งที่จะต้องศึกษาต่อไปคือ 
การน า 5G ไปใช้ในอุตสาหกรรมในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างสูงสุด 
 ส านักงาน กสทช. และ ธปท. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานในการศึกษาและจัดท าผลงาน
วิชาการร่วมกัน ในครั้งนี้จึงได้ร่วมกันศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมในการน าเทคโนโลยี 5G มาใช้ในประเทศไทย  
เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในการก าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้งาน 5G ในภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป 
โดยการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรม 11 อุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือเชิงปริมาณและมี
การสัมภาษณ์และส ารวจความเห็นของผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมบริการ 5G โดยได้น าเสนอในหัวข้อต่างๆ 
ดังนี้ (1) 5G ในภาพรวม ซึ่งมีการน าเสนอกรณีศึกษาการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในต่างประเทศ (2) สถานการณ์ปัจจุบันและ
ความพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย (3) ผลการศึกษา: ความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในแต่ละ
อุตสาหกรรม (4) ผลการศึกษา: ความเห็นของผู้ประกอบการต่อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย และ (5) 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางประกอบการส่งเสริมบริการ 5G ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมตามปัจจัยที่ใช้ใน
การศึกษาคือ ความพร้อม ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และแนวโน้มความต้องการใช้งานในอนาคต 
 
1. 5G ในภำพรวม 
    1.1 5G คืออะไร 
        เทคโนโลยี 5G หรือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 
ไร้สายในยุคที่  5 (Fifth Generation) เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจและการ
ให้บริการอย่างที่ ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่ งจะเข้ามา
ยกระดับการผลิตและการให้บริการท าให้เกิดธุรกิจและ
บริการรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างและหลากหลายไป
จากการด าเนินธุรกิจรูปแบบเดิม รวมไปถึงเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่ เกิดขึ้นและยกระดับ
ประสบการณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน (User Experience) 
ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสามารถ
ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นของ
ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้สามารถเกิดขึ้นไดจ้าก
การเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์นับล้านช้ิน (Internet 
of Things: IoTs) ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี
ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence: AI) มาช่วยใน
การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้งานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและแม่นย า เพื่อรองรับการประมวลผล

ข้อมูลในปริมาณมหาศาล (Big Data) ซึ่งเกิดจากคุณสมบตัิ
หลักท่ีส าคัญ 3 คุณสมบัติของ 5G ต่อไปนี ้
( 1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) 
ความเร็วของการเช่ือมต่อแบบไร้สาย 5G ท าให้มีความเร็ว
ในการเช่ือมต่อข้อมูลมากกว่าความเร็วของ 4G ถึง 10 เท่า 
ทั้ งนี้  eMBB มี  2 บทบาทส าคัญ ในการขั บ เคลื่ อน 
ให้เกิดการใช้งานของเทคโนโลยี 5G และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับการท าธุรกิจและการให้บริการ คือส่งเสริมให้เกิด
การ ใ ช้ งานของโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ อย่ า งทั่ วถึ งและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (Extending Cellular Coverage) 
ทั้ งในพื้นที่  นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า อาคาร
ส านักงาน เป็นต้น นอกจากนั้นยั ง ช่วยเพิ่มความจุ 
(Capacity) การใช้งานและพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่าย
ให้สามารถรองรับการใช้งานในการรับ-ส่งข้อมูลจ านวน
มากผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มี
บริเวณจ ากัดหรือพ้ืนท่ีขนาดเล็ก  
(2) Ultra-Reliable Low-Latency Communication 
(URLLC) เทคโนโลยี 5G มีความหน่วงในการส่งข้อมูลต่ า
โดยอยู่ที่ 0.001 วินาที ในขณะที่ 4G อยู่ที่ 0.01 วินาที 
(5G มีความหน่วงในการส่งข้อมูลน้อยกว่า 4G ถึง 10 เท่า) 
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ท าให้การส่งผ่านข้อมูลที่ไม่ขาดช่วงและมีความแม่นย าสูง
หรือผิดพลาดน้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับส่งข้อมูล
แบบ Real time เช่น ระบบควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ หรือ
ระบบแพทย์ทางไกล เป็นต้น  
( 3)  Mobile Machine Type Communications 
(mMTC) คือความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ านวน
ม า ก พ ร้ อ ม กั น เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ 5G สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ได้จ านวน
หนึ่งล้านช้ิน ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่ ง mMTC จะเป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการท างานของ IoTs เพื่อรองรับ
ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ อุ ป ก ร ณ์ ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด  เ ช่ น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซนเซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
    1.2 ประโยชน์ และ Application ของ 5G 
        จากคุณสมบัติส าคัญทั้ง 3 ประการของ 5G อัน
ได้แก่ ความเร็วของการเช่ือมต่อ (eMBB) ความหน่วงใน
การส่งข้อมูลต่ า (URLLC) และความสามารถในการ
เ ช่ือมต่ออุปกรณ์จ านวนมาก (mMTC) ส่งผลให้การ
ติดต่อสื่อสารมิใช่เพียงการสื่อสารระหว่างคนกับคนเพียง
เท่านั้น แต่รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
ถื อ เป็ นการต่ อยอดการ ใ ช้ ง าน เทค โนโลยี ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ าวันด้านอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการ
ประยุกต์ใช้คุณสมบัติดังกล่าวในหลาย ๆ ด้าน โดยการ
พัฒนาในขั้นต้นจะเน้นไปที่แอปพลิเคชันส าหรับ eMBB 
ส่วนเทคโนโลยี URLLC และ mMTC จะมีบทบาทชัดเจน
ในระยะกลางและระยะยาว 
    ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยี 
5G มาใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ 
    ด้ ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข  (Healthcare) 
การแพทย์ระยะไกล การผ่าตัดโดยแพทย์สามารถใช้
หุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality (VR) 
และการจ าลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง 
Augmented Reality (AR) จ า ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ 
การผ่าตัดก่อนเริ่มกระบวนการการผ่าตัดจริงได้จาก
ทางไกล และสามารถประเมินอาการของผู้ป่วยจากระบบ
ติดตามผลโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI) ในการ
คาดการณ์อาการของผู้ป่วย จากข้อมูลสุขภาพอุปกรณ์
อัจฉริยะที่ใช้สวมใส่ (Wearable device) เช่น อัตราการ
เต้นหัวใจ ผลการนอน ความเครียด ซึ่งท าให้การรักษา

ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นย า จึงลดโอกาสความ
ผิดพลาดได้มาก อีกทั้งในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการปรึกษา
สุ ขภ าพก็ ส าม ารถติ ดต่ อผ่ า น โปรแกรมประยุ กต์  
(Application) ของโรงพยาบาล โดยมีระบบ AI คัดกรอง
อาการก่อนส่งต่อไปยังแผนกที่แพทย์ผู้เช่ียวชาญประจ าอยู่ 
เพื่อท าการตรวจรักษาเบื้องต้น และสั่งจ่ายยาพร้อมช าระ
ค่าบริการ ผู้ป่วยรอรับยาที่พักอาศัย โดยไม่ต้องเดินทาง
มายังโรงพยาบาลด้วยตนเอง นอกจากน้ียังเป็นการแบ่งเบา
ภาระบุคลากรทางการแพทย์ ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ เพิ่มโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการให้บริการทาง
การแพทย์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
    ด้ำนกำรผลิต (Manufacturing) การบริหารจัดการ
การผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรได้
อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยการน าเทคโนโลยี  5G เข้ามา
สนับสนุนด้วยระบบวิเคราะห์การผลิต (Data Analytics) 
ประเมินยอดค าสั่งซื้อและประเมินปริมาณการผลิตให้
สอดคล้องกัน โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมคาดการณ์ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด และสามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้ได้
มาตรฐาน โดยควบคุมการท างานและการแจ้งเตือน
บ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง จั ก ร ผ่ า น อุ ป ก ร ณ์ เ ซ น เ ซ อ ร์   
(IoTs Sensors) ก่อนส่งมอบไปยังภาคการขนส่งรวมถึง
ระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า  
    ด้ำนกำรเกษตร (Agriculture) เทคโนโลยี 5G เข้ามา
ช่วยเกษตรกรในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต 
เพื่อให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีความเหมาะสมการท า
การเกษตรในแต่ละพื้นที่ ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูกและเก็บ
เกี่ยว พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง เกิดการคาดการณ์
ผลผลิตทางการ เกษตรมีความแม่นย า  ( Precision 
Agriculture) โดยสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตและเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและการเก็บรักษา โดยน าเทคโนโลยีเซนเซอร ์
(Sensors) และการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อ
เก็บข้อมูล สร้างแผนที่ รวมไปถึงการฉีดพ่นน้ า ปุ๋ย และ
ตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่ที่ท าการเกษตร ทั้งนี้ยัง
เป็นการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนในระยะยาว 
    จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี 5G ส่งผล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการด าเนินธุรกิจและ
ขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยผล
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การศึกษาจาก IHS Markit ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะ
ส่งผลในทางบวกต่ออัตราการจ้างงานเพิ่มเติมอีก 22 ล้าน
ต าแหน่งทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน าเทคโนโลยี 5G 
ไปใช้ประโยชน์เป็นประเทศแรก จะได้ประโยชน์โดยตรง 
จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการเร่งน าเทคโนโลยีนี้มา
ใช้ นอกจากนั้น ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า 5G จะ
ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ กิ ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ห ล า ย
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เกิดขึ้น
ดังกล่าวมีมูลค่ารวม 13.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกใน
หน่วยจริง (Global Real Output) ในปี 2578  
    1.3 กรณีศึกษำกำรใช้ งำน เทคโน โลยี  5G ใน
ต่ำงประเทศ 
        ส ำธ ำรณ รัฐ เก ำหลี  Korea Communication 
Commission (KCC) หน่วยงานก ากับดูแลของเกาหลีใต้
ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G โดยมีคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz 
จ านวน 280 MHz แบ่งเป็น 28 บล็อก บล็อกละ 10 MHz 
และคลื่ นความถี่ ย่ าน  28 GHz จ านวน 2,400 MHz 
แบ่งเป็น 24 บล็อก บล็อกละ 100 MHz รวม จ านวน 
2,680 MHz ซึ่ง KCC ก าหนดเพดานการถือครองคลื่น
ค ว ามถี่  ( Spectrum cap) แบบ  by band กล่ า วคื อ 
ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละราย ประมูลได้ไม่เกนิ
ย่านความถี่ละ 10 บล็อก 
        SK Telecom ผู้ให้บริการของประเทศเกาหลีใต้
ร่วมกับส่วนการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage Administration) และ Google เปิด
ใ ห้ มี ก า ร บ ริ ก า ร  Augmented Reality (AR) ด้ ว ย
เทคโนโลยี 5G Edge cloud เพื่อมอบประสบการณ์โลก
เสมือนจริงให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพระราชวังชางดอ็ก
กุง (Changdeokgung Palace) ผู้ใช้บริการสมาทโฟน 5G 
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Changdeok Arirang 
จาก Google Play และ  One Store แอปพลิ เค ชันมี
ให้บริการทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ โดยแอปพลิเค
ชัน Changdeok Arirang จะน านักท่องเที่ยวไปชมการ
แสดงในวังหลวง เล่นเกมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศ
เกาหลี อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไปชมพื้นที่
ต้องห้าม สวนลับในพระราชวัง Huwon ด้วยมุมมอง 360 
องศาด้วยเทคโนโลยี AR 

        เ ท ค โ น โ ลยี  LCK (League of Legends (LoL) 
Champions Korea) VR Live Broadcasting ผู้ ใ ช้
อุปกรณ์สามารถติดตามนักกีฬา Esport ได้อย่างใกล้ชิด
ผ่านกล้อง VR ด้วยมุมมอง 360 องศาที่ติดตั้งในสนามแข่ง
เกม League of Legend ขณะเดียวกันยังสามารถเชียร์
การแข่งขันพร้อมผู้ชมในสนามจริงได้แบบ Real time 
        สำธำรณรัฐประชำชนจีน รัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ได้ท าการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน Mid 
band ใ ห้ กั บ อ ง ค์ ก ร รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย โดยได้ทดสอบในขอบเขตกว้าง
ในปี 2019 และเปิดให้มีการให้บริการทางการค้าในปี 
2020 โดยรัฐบาลได้จัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3.5 GHz ให้
ทั้ง China Telecom และ China Unicom ได้คลื่นความถี่
รายละ 100 MHz ขณะที่ผู้น าตลาดอย่าง China Mobile 
ได้รับคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และ 4900 MHz เป็น
จ านวน 260 MHz 
        บริษัท State Grid Corporation of China ซึ่งเป็น
บริษัทสาธารณูปโภคทางด้านการจ่ายไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจีน ร่วมกับบริษัท Huawei และบริษัท China 
Telecom ได้ร่วมกันพัฒนาสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่ง
ไม่เพียงแค่ลดความผิดพลาดในการจ่ายพลังงาน แต่ยังลด
การบริโภคพลังในแต่ละสถานีฐาน 5G ซึ่งมีส่วนส าคัญใน
การบรรเทาปัญหาการบริโภคพลังงานระดับมหาศาลใน
การน าเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ ทั้งยังท าให้อุปกรณ์จ่าย
พลังงานสามารถถูกวัดและถูกควบคุมความผิดพลาดได้
อย่างรวดเร็ว 
        บริษัท China Mobile ร่วมกับบริษัท Yangquan 
Coal industry Group และบริษัท Huawei Technologies 
น าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในการท าเหมืองแร่ถ่าน
หิน ในใต้ดินเมืองซินหยวน (Xinyuan) โดยให้มีสัญญาณ 
5G ครอบคลุมที่ภายในเหมืองด้วยความเร็วในการอัพ
โหลดข้อมูลมากกว่า 800 Mbps โดยมีความหน่วงน้อย
กว่า 20 มิลลิวินาที ท าให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์
ควบคุมเครื่องจักรระยะไกล ลดอันตรายที่เกิดขึ้นต่อ
พนักงานในการท างาน 
        ญี่ ปุ่ น  MIC (The Ministry of International 
Affairs and Communications) หน่วยงานก ากับดูแล
ของญี่ปุ่นได้จัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3.7 GHz ย่าน 4.5 
GHz และย่าน 28 GHz ด้วยวิธีการ Beauty Contest ให้
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ท้ัง 4 รายในประเทศญี่ปุ่น  
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        บริษัท Fujitsu บริษัทญี่ปุ่นช้ันน าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้รับใบอนุญาตสถานีวิทยุ
การค้าส่วนบุคคล 5G (Commercial Private 5G radio 
station license) เป็นรายแรก ได้พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยอาศัยเทคโนโลยี 5G มา
ช่วยในเรื่องการส่งผ่านข้อมูลภาพความละเอียดสูง (High-
Definition images) ซึ่งถูกรวบรวมด้วยกล้องหลายๆจุด 
มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย AI ที่สามารถตรวจจับ
พฤติกรรมน่าสงสัยผ่านการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 
(motion analysis)  
        บริษัท Fujitsu ได้ก่อตั้ง พื้นที่การสร้างสรรค์ 5G 
ร่วมกัน (5G co-creation space) ซึ่งเสนอให้ลูกค้าและ
บริษัทคู่ค้าได้มีโอกาสท า Workshop หลายๆ Use case 
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะมาตอบโจทย์ผู้ใช้สินค้ามาก
ขึ้น บริษัท Fujitsu ยังได้เข้ามาดูแลเรื่องอุปกรณ์เครือข่าย
ในโรงงานเพื่อจะร่วมสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart 
Factory)   
        สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน  
Bundesnetzagentur (BNetzA) หน่วยงานเครือข่าย
รัฐบาลกลางเยอรมันได้จัดการประมูลคลื่นความถีส่ าหรับ
การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G โดยมีคลื่นความถีย่่าน 
2 GHz และ 3.6 GHz จ านวนคลืน่ท้ังหมด 420 MHz มีผู้
แข่งขันจ านวน 4 ราย  
        บริษัทรถยักษ์ใหญ่ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
Volkswagen และ BMW ได้มีการลงทุนในเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 และมีความสนใจที่จะ
สร้ าง  โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่ อสร้ าง
กระบวนการผลิตรถยนต์ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดย
พัฒนาการผลิตเป็นเครื่องจักรระบบอัตโนมัติร่วมกับ
เทคโนโลยี Cloud computing การวิเคราะห์ Big data 
และ Machine learning  
        บริษัท Volkswagen ได้เริ่มโครงการ Industrial 
cloud ร่วมกับบริษัท Amazon Web Services (AWS) 
โดยสร้ างแพลตฟอร์มการผลิตทางดิจิทัล  (Digital 
Production Platform) มาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเรื่อง
ต่าง ๆ ในโรงงาน นอกจากนี้ในเรื่องการจัดการข้อมูล 
Volkswagen ก าลังจะสร้าง ส่วนกลางในการจัดเก็บขอ้มลู 
(data lake) ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกระบบและทุก
เซนเซอร์จากทุกส่วนของโรงงาน 

2. สถำนกำรณ์ปั จจุ บั นและควำมพ ร้อมรอง รับ
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 
    2.1 Supply side: Digital Infrastructure 
        2.1.1 สถำนกำรณ์กิจกำรโทรคมนำคมของไทย 
            เทคโนโลยีการให้บริการในกิจการโทรคมนาคม
ของไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ เทคโนโลยี
แบบทางสาย (Wireline) และเทคโนโลยีแบบไร้สาย 
(Wireless) โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ 
(1) เทคโนโลยีแบบทำงสำย (Wireline) เทคโนโลยีทาง
สายมีความส าคัญในปัจจุบันคือบริการอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์ประจ าที่ โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ านวน
ผู้ใช้บริการจ านวน 10.62 ล้านคน โดยมีอัตราการเข้าถึง
คิดเป็นร้อยละ 48.6 ของจ านวนครัวเรือน การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี
ในการให้บริการหลายรูปแบบ เ ช่น 1)  xDSL โดย
เ ทค โ น โ ลยี  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่ม xDSL ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนโครงข่ายสาย
ทองแดงหรือโทรศัพท์ประจ าที่ 2) Cable เป็นเทคโนโลยี
ในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่ความเร็ว
สูงผ่านสายโคแอคเชียล (Coaxial Cable) 3) Satellite 
คือ เทคโนโลยีในการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ประจ าที่โดยใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นสื่อในการ
เชือ่มต่อ และ 4) Fiber Optic คือ เทคโนโลยีการเช่ือมตอ่
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าที่ความเร็วสูงผ่านใยแก้ว
น าแสง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ า
ที่ใหม่ล่าสุดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี xDSL และ Cable 
โดยจะท าให้บริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการและการแข่งขันมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลในไตร
มาส 2 ปี 2563 พบว่าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงประเภท Fiber optic เป็นที่นิยมมากที่สุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 55.6 ตามด้วยการเช่ือมต่อผ่าน xDSL ที่ร้อยละ 
35.7 การเช่ือมต่อแบบ Cable ที่ร้อยละ 7 และการ
เชื่อมต่อแบบอ่ืนๆ ร้อยละ 1.6 
    หากพิจารณาปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า  
ผู้บริการมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดย ณ ไตรมาส 1 
ปี 2563 มีปริมาณแบนด์วิดท์ภายในประเทศ 8,128,505 
mbps แ ล ะ มี ป ริ ม า ณแบ น ด์ วิ ด ท์ ไ ป ต่ า งป ร ะ เทศ 
11,102,648 mbps (ที่มา: NECTEC, 2563) 



 
 

 

 
5 

 

การด าเนินการดา้นวชิาการระหวา่งส านกังาน กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปี 2563 

ความพร้อมของอุตสาหกรรม 
ในการน าเทคโนโลย ี5G มาใช้ในประเทศไทย 
 

(2) เทคโนโลยีแบบไร้สำย (Wireless) จากข้อมูลล่าสุด
ของส านักงาน กสทช. ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 เทคโนโลยี
แบบไร้สายในกิจการโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
จ านวนผู้ใช้บริการ 131.88 ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 193.97 ของจ านวนประชากร โดยเทคโนโลยีที่มี
การใช้งานในปัจจุบัน คือ 3G และ 4G ที่มีความครอบคลมุ
อยู่ที่ร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั่วประเทศ และเทคโนโลยีที่
ก าลังจะเริ่มมีการใช้งานคือ 5G ซึ่ งจะมีความเร็วสูง 
ความหน่วงต่ า และสามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากข้ึน โดย
เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทและความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศที่นอกเหนือจากภาค
โทรคมนาคมเป็นอย่างมาก 
(3) Data center (ศูนย์ข้อมูล) การให้บริการศูนย์ข้อมูล 
คือการให้เช่าพื้นที่ในการจัดวางระบบประมวลผลกลาง
หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุก
รูปแบบ โดยมีตัวอย่างของรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 
(1) Colocation server ที่ เป็นบริการรับฝากเครื่อง 
server ของผู้ใช้บริการในสถานท่ีที่มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยสูง และมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม  (2) 
Dedicated server ที่เป็นการให้เช่า server ทั้งเครื่อง
แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแบ่งเช่ากับผู้ใช้บริการรายอื่น 
และผู้ใช้ยังสามารถควบคุมและบริหารจัดการทรัพยาการ
ภายใน server ได้ (3) Shared server ที่เป็นบริการเช่า
พื้นที่บนเครื่อง server เพื่อฝากเว็บไซต์ โดย server จะ
ถูกแบ่งพื้นที่เพ่ือใช้งานร่วมกับผู้ใช้รายอื่นด้วย  
    โดยในปัจจุบันมีผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลจ านวน 31 ราย 
และมีศูนย์ข้อมูลในการให้บริการทั้งหมด 46 แห่งทั่ว
ประเทศ ซึ่งผู้ ให้บริการในไทยสามารถแบ่งได้เป็น 4 
ประเภท ได้แก่ (1) ผู้ ให้บริการศูนย์ข้อมูลที่สามารถ 
เช่ือมต่อโครงข่ายระหว่างผู้ให้บริการโทรนาคมหลายราย 
( Carrier Neutral Provider) ( 2 )  ผู้ ป ร ะ กอ บกิ จ ก า ร 
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง (Communication 
Service Provider) (3) ผู้ให้บริการท าธุรกรรมการเงิน
ผ่านอินเทอร์เน็ต (Financial Services Provider) (4) ผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ว็ บ เ ซ อ ร์ วิ ส ต่ า ง ๆ  ( Internet Content 
Provider) ซึ่งผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลในไทยส่วนใหญ่จะ
เป็น Carrier Neutral Provider และ Communication 
Service Provider โดยมีตัวอย่างผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล
รายหลักในตารางที่ 2-1 
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ตำรำงที่ 2-1 ตัวอย่างผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลในไทย 

ผู้ให้บริกำร ประเภทบริกำร ประเภทของศูนย์ข้อมูล พ้ืนที่ให้บริกำร 
Colocation Dedicated 

server 
Shared server 

1. บมจ. กสท โทรคมนำคม 
(CAT IDC) 

Carrier Neutral 
Provider 

    กรุงเทพฯ 
 นนทบุรี 2 แห่ง 
 ชลบุรี 
 เชียงใหม่ 
 ขอนแก่น 
 ภูเก็ต 
 สุราษฎร์ธานี 

2. บจ. แอดวำนซ์ อินโฟร ์
เซอร์วิส (AIS) 

Carrier Neutral 
Provider 

    กรุงเทพฯ 3 แห่ง 
 เชียงใหม่ 
 ขอนแก่น 
 สงขลา 

3. บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต 
ดำต้ำ เซ็นเตอร์ 
(True IDC) 

Communication 
Service Provider 

    กรุงเทพฯ 4 แห่ง 

4. บจ. ที.ซ.ีซ.ี เทคโนโลย ี
(TCC Technology) 

Carrier Neutral 
Provider 

    กรุงเทพฯ 2 แห่ง 
 ชลบุรี 

5. บมจ. อินเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย (INET) 

Carrier Neutral 
Provider 

    กรุงเทพฯ 2 แห่ง 
 สระบุรี 

6. บจ. เอ็นทีที คอมมิวนิ
เคช่ันส ์
(NTT 
Communication) 

Communication 
Service Provider 

    กรุงเทพฯ 2 แห่ง 
 

7. บจ. ยูไนเต็ด อินฟอร์
เมชั่น ไฮเวย ์
(UIH) 

Carrier Neutral 
Provider 

    กรุงเทพฯ 2 แห่ง 
 

8. Supernap Carrier Neutral 
Provider 

    ชลบุรี 

 
            ในอนาคตคาดว่าจะมีการให้บริการศูนย์ข้อมูลในไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากองค์กรต่างๆในไทยเริ่มมีกา รใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Cloud-based Infrastructure) ท าให้มีความต้องการด้านการเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการใช้
งานด้านข้อมูลที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
        2.1.2 ย่ำนควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม
เคลื่อนที่สำกล 
            ก า ร จั ด ส ร ร ค ลื่ น ค ว า มถี่ ส า ห รั บกิ จ ก า ร
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่เหมาะส าหรับเทคโนโลยี 5G 
จะต้องมีการค านึงถึงคุณสมบัติของตัวคลื่นว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ โดยจะมีทั้งย่านคลื่นความถี่ที่ใช้ส าหรับ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเดิม และย่านความถี่ใหม่เพิ่มเติม 
และสามารถแบ่งย่านความถี่ได้ตามคุณสมบัติของคลื่น
ความถี่ ดังนี ้ 
(1) ย่ำนควำมถี่ต่ ำกว่ำ 1 GHz (Low Band) เป็นย่าน
ความถี่ท่ีรองรับความครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) 
เป็นบริเวณกว้าง ประกอบด้วยย่านความถี่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
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- ย่านความถี่ 700 MHz เป็นย่านความถี่ที่ได้มีการเรียก
คืนคลื่นความถี่จากการใช้งานในกิจการโทรทัศน์ มาใช้
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
- ย่านความถี่ 900 MHz เป็นย่านความถี่ที่มีการใช้งาน
ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในประเทศไทย
ในปัจจุบัน 
(2)  ย่ำนควำมถี่ระหว่ำง 1 GHz และ 6 GHz (Mid 
Band) เป็นย่านความถี่ที่รองรับความจุของโครงข่าย 
(Capacity) ประกอบด้วยย่านความถี่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
- ย่ านความถี่  1800 MHz และ 2100 MHz เป็นย่ าน
ความถี่ที่มีการใช้งานส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากลในประเทศไทยในปัจจุบัน 
- ย่ า น ค ว า มถี่  L-band (1427-1518 MHz) เ ป็ น ย่ า น
ความถี่ที่การประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
ค .ศ . 2015 (World Radio communication 
Conference 2015: WRC-15) ได้ก าหนดให้ใช้ส าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ส าหรับประเทศไทยปัจจุบัน
มีการใช้งานในกิจการประจ าที่อยู่ 
- ย่านความถี่  3300-4200 MHz และ 4400-5000 MHz 
ในหลายประเทศได้มีนโยบายการเริ่มทดลองใช้ส าหรับ
เทคโนโลยี 5G โดยย่านความถี่ 3400-3700 MHz มีการ
ระบุเป็นย่านความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล ในข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การน าคลื่นความถี่มาใช้งานในทาง
ปฏิบัติจะต้องพิจารณาการใช้คลื่นความถี่ร่วมกันกับกิจการ
อื่นด้วยปัจจุบันประเทศไทย ย่านความถี่ 3400-4200 MHz 
มีการใช้งานในกิจการดาวเทียม และย่านความถี่ 4400 - 
5000 MHz มีการใช้งานในกิจการประจ าที่   
(3)  ย่ำนควำมถี่สูงกว่ำ 24 GHz (High Band) เป็นย่าน
ความถี่ที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่า millimeter wave ซึ่งเป็น
คลื่นความถี่ที่มีความยาวคลื่นสั้นมากในระดับมิลลิเมตร 
ปัจจุบันยังมีการใช้งานคลื่นความถี่ในช่วงนี้ไม่มากนัก มี
ขนาดความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) ที่กว้างมากจึง
สามารถรองรับความจุได้สูงมาก (ultrahigh capacity) 
และความหน่วง (latency) ที่ต่ ามาก โดยสถานีฐานส่ง
สัญญาณได้ครอบคลุมรัศมีขนาดเล็ก ซึ่งจะมุ่งเน้นใช้งาน
ในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานสูงหรือมีความต้องการอัตรา
ข้อมูลที่สูง โดยมีย่านความถี่ที่จะพิจารณาในการประชุม
ใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค .ศ. 2019 (World 
Radio communication Conference 2019: WRC- 19) 

ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยจะมีการ
พิจารณาระบุย่านความถี่ (identification) ที่จะน ามาใช้
ส าหรับ 5G ในย่านความถี่ท่ีเป็นตัวเลือก ดังนี้ 
- ย่ า นคว ามถี่  24.25-27.5 GHz, 37-40.5 GHz, 42.5-
43.5 GHz, 45.5-47 GHz, 47.2-50.2GHz, 50.4-52.6 
GHz, 66-76 GHz และ 81-86 GHz ซึ่งมีการก าหนดคลื่น
ความถี่ให้กิจการเคลื่อนท่ีเป็นกิจการหลักในข้อบังคับวิทยุ
อยู่แล้ว โดยหากประเทศใดประสงค์จะน าย่านความถี่
เหล่านี้มาใช้งานส าหรับ 5G ก่อนการประชุม WRC- 19 ก็
สามารถท าได้ เพียงแต่ว่าจะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลายในระดับสากล 
- ย่านความถี่ 31.8-33.4 GHz, 40.5-42.5 GHz และ 47-
47.2 GHz ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการก าหนดคลื่นความถี่ให้
กิจการเคลื่อนที่เป็นกิจการหลักในข้อบังคับวิทยุ โดยหาก
จะน ามาใช้ส าหรับ 5G จะต้องมีการก าหนดคลื่นความถี่
เพิ่มเติมให้กิจการเคลื่อนท่ีเป็นกิจการหลักและระบุให้เป็น
ย่านความถี่ส าหรับ 5G โดยการประชุม WRC-19 ในการ
พิจารณาระบุย่านความถี่ที่จะน ามาใช้ส าหรับเทคโนโลยี 
5G โดยการประชุม WRC-19 จะต้องพิจารณาการใช้คลื่น
ความถี่ร่วมกันกับกิจการอื่นๆ เช่น กิจการดาวเทียม โดย
หากเทคโนโลยี 5G ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกิจการอื่น 
ก็มีแนวโน้มที่จะน าคลื่นความถี่ดังกล่าวมาใช้ได้ 
- ย่านความถี่ 27.5-29.5 GHz เป็นย่านความถี่ที่มีการ
ก าหนดให้กิจการเคลื่อนที่ในข้อบังคับวิทยุอยู่แล้ว มีบาง
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อยู่ระหว่าง
พิจารณาส าหรับน ามาใช้กับ 5G เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยมีการใช้งานในกิจการดาวเทียม การน าคลื่น
ความถี่มาใช้งานในทางปฏิบัติจะต้องพิจารณาการใช้คลื่น
ความถี่ร่วมกันกับกิจการอื่นด้วย 
        2.1.3 กำรประมูลคลื่นควำมถี่โทรคมนำคม 2563 
           ก ส ท ช .  ไ ด้ จั ด ก า ร ป ร ะ มู ล ค ลื่ น ค ว า ม ถี่
โทรคมนาคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกจัดเมื่อปี 2555 
เพื่อรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 3G ต่อมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการประมูลคลื่นความถี่
โทรคมนาคม เมื่อปี 2558 2559 2561 และ 2562 เพื่อ
รองรับการให้บริการเทคโนโลยี 4G และล่าสุดได้จัด
ประมูลคลื่นความถี่ที่สามารถน าเทคโนโลยี 5G มาใช้งาน 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 ถือได้ว่าเป็นประเทศแรกใน
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่  และน า
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เทคโนโลยี 5G มาใช้งานเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ กสทช. ได้มีการ
จัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ปี  2555 – 2563 รวมทั้งสิ้น 
3100 MHz โดยในปี 2563 มีการจัดสรรคลื่นความถี่เป็น
จ านวนมากที่สุดถึง  2820 MHz โดยคลื่นความถี่ที่ถูก
น ามาจัดสรรส าหรบัการประมลู ประกอบด้วย คลื่นความถี่
ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่ง
ก า ร ป ร ะ มู ล ใ น ค รั้ ง นี้ มี ผู้ ช น ะ ก า ร ป ร ะ มู ล  ดั ง นี้                       
- คลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz มีผู้ชนะการประมูลได้แก่  
1) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และ 2) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
- คลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz มีผู้ชนะการประมูลได้แก่ 
1) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และ2) 
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 
- คลื่นควำมถี่ย่ำน 26 GHz มีผู้ชนะการประมูล ได้แก่ 1) 
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 2) บริษัท ทรู 
มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 3) บริษัท 
ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด และ 4) บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 
            การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้ านกิจการ
โทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศและการน าเทคโนโลยี 
5G มาประยุกต์ใช้งานเพื่อยกระดับขีดความสามารถใน
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจยุคดิจิทัล จ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ที่มีความ
เหมาะสม ดังนั้นผลการประมูลคลื่นความถี่โทรคมนาคม
หลายย่านพร้อมกัน (Multiband Auction) ครั้งนี้สะท้อน
ให้ เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรคลื่นความถี่ที่ผู้
ประกอบกิจการต้องการน ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย ส าหรับ
จ านวนคลื่นความถี่ ในครอบครองของผู้ ให้บริการใน
ปัจจุบันปรากฏในตารางที่ 2-2 

ตำรำงที่ 2-2 จ านวนคลื่นความถี่ที่ผู้ให้บริการครอบครอง 
ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 

 AIS TRUE DTAC TOT CAT 
Low Band (MHz) 
700 - 900 MHz 50 40 30 - 50 

Mid Band (MHz) 
1800 - 2600 MHz 170 150 40 90 - 

High Band (MHz) 
> 6 GHz 1200 800 200 400 - 

Total 1420 990 270 490 50 

        2.1.4 หลักเกณฑ์กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
เพ่ือกำรพัฒนำและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ก ำกับดูแล
เป็นกำรเฉพำะ (Regulatory Sandbox) 
            ก่ อนที่ จะมี การจั ดสรรคลื่ นความถี่ ให้กับ
ผู้ประกอบการ ทางด้านส านักงาน กสทช. ได้ เห็น
ความส าคัญในการเปิดโอกาสให้มีพื้นที่เฉพาะส าหรับการ
ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเป็นการช่ัวคราว เพื่อที่จะให้
ผู้ประกอบการได้เห็นถึงขีดความสามารถของเทคโนโลยี 
5G ข้อจ ากัดต่างๆ รวมไปถึงช่องทางในการท าธุรกิจต่อไป
เมื่อได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่แล้ว ซึ่งจะมีการผ่อนปรน
ความเข้มงวดของกฎระเบียบ และ ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบให้เหลือเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย และเพื่อให้ใช้งานใน
สภาพแวดล้อมจริง 
       

 
รูปที่ 2-1 พื้นที่ตัวอย่างการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือ
การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนท่ีก ากับดูแลเป็น

การเฉพาะ (Regulatory Sandbox) 
ที่มำ: ส านักงาน กสทช. 

 
        โดยให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่ Sandbox ยกตัวอย่างเช่น 
พื้นที่ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC), พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องการทดสอบ
เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด smart industry/smart factory, 
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ (science parks) หรือพื้นที่
เกี่ยวข้องที่อยู่ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตาม
รูปที่ 2-1 แจ้งความประสงค์กับผู้ประสานงาน Sandbox 
เพื่อยื่นค าขอในการปรับปรุงแนวทางการอนุญาตพร้อม
รายละเอียดของการปรับปรุงต่อส านักงาน กสทช. เพื่อรับ
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ความเห็นชอบจาก กสทช. เมื่อ กสทช. มีมติเห็นชอบแล้ว 
ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ 
Sandbox ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะให้สอดคล้องต่อไป  
        ในปัจจุบันมีโครงการที่เข้าร่วมกับส านักงาน กสทช. 
เป็นจ านวนทั้ งหมด 15 โครงการ ที่จัดให้ เป็นพื้นที่  
Sandbox ยกตัวอย่างเช่น 
(1) โครงกำรกำรส่งข้อมูลภำพกำรตรวจโรคตำทำงไกล
ผ่ำนระบบสื่อสำรแบบไร้สำยเพ่ือกำรผ่ำตัด  โดยมี
การศึกษาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการ
ออกแบบระบบและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อส่งข้อมูลภาพการ
ตรวจโรคตาผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สาย และมีการ
ประกอบต้นแบบอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อส่งข้อมูลภาพการ
ตรวจโรคตาผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สาย (2) โครงกำร
กำรพัฒนำระบบสื่อสำรและส่งถ่ำยข้อมูลกำรตรวจวัด
คุณภำพอำกำศในโรงพยำบำล โดยมีการศึกษาการเลือก
พื้นที่ ออกแบบจุดและติดตั้ง Sensor ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและส่งข้อมูล (3) โครงกำร5G-CU MegaSense 
and Video Analytics via CU Pop Buses and 
Smart Poles โดยมีการส ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับ
การติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและ PM2.5 การ
ส ารวจและขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์การวัด PM2.5 และ 
CCTV บนรถประจ าทาง และการออกแบบ จัดท าและ
ติดตั้งอุปกรณ์และสถานีตรวจสอบอากาศและ PM2.5 
และ การออกแบบ การจัดท า API ส าหรับให้บริการข้อมูล 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัด  PM2.5 บางส่วน และ CCTV (4) 
โครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบยำนยนต์อัตโนมัติ ส าหรับ
การเคลื่อนย้ายรถแบ่งปันกันใช้ระหว่างสถานีจอดใน
โครงการ CU Toyato Ha:mo โดยมีการพัฒนาต้นแบบ
ยานยนต์ที่สามารถควบคุมได้ด้วยสัญญาณไฟฟ้า (By-
wired vehicle) 
        2.1.5 กำรจัดให้มีโครงข่ำยเทคโนโลยี 5G 
            การจัดให้มีโครงข่ายเทคโนโลยี 5G เพื่อรองรับ
ต่อพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมทั่ วประเทศโดย
เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการยกระดับ
การให้บริการ Internet of Things (IoTs) และการน า
เทคโนโลยีด้ าน Artificial Intelligence (AI) Machine 
learning และ Big Data ไปใช้ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญต่อ
การพัฒนาและการยกระดับการให้บริการในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศ

ขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อให้เทคโนโลยี 5G สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้และต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมในวง
กว้าง ดังนั้น กสทช. จึงได้ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ชนะการ
ประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600MHz ต้องด าเนินการจัดให้
มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการและ
บริการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ดังกล่าว 
ภายในหนึ่ งปี  หรือภายในปี  2564 และพื้นที่ เมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และ
ภูเก็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนประชากร
ทั้งหมดในแต่ละจังหวัด ภายในสี่ปี หรือ ภายในปี 2567 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆและธุรกิจบริการในอนาคต 

    
รูปที่ 2-2 เงื่อนไขการจดัให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อ
การประกอบกิจการและบริการโทรคมนาคมส าหรับคลื่น

ความถี่ย่าน 2600 MHz 
ที่มำ: ส านักงาน กสทช. 

 
        รูปที่  2-2 แสดงให้ เห็นถึงเ ง่ือนไขการจัดให้มี
โครงข่ายโทรคมนาคมให้บริการซึ่งในปัจจุบัน (สิงหาคม 
2563) ผู้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดให้โครงข่ายโทรคมนาคมการ
ให้บริการเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เพื่อรองรับการ
ให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้แก่ ภาคการผลิต ระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart 
Factory) ภาคการโลจิสติกส์ ระบบการขนส่งอัจฉริยะ 
(Smart Logistics) ภาคสาธารณูปโภค ระบบโครงข่าย
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ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เป็นต้น และสถานการณว์าง
โครงข่ายปรากฏในรูปที่ 2-3 

 
 

รูปที่ 2-3 พื้นที่พร้อมด าเนินการจดัให้มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการและบริการ
โทรคมนาคมส าหรับคลื่นความถี่ยา่น 2600 MHz 

ที่มำ ส านักงาน กสทช. 
 
    2.2 Demand side: Usage 
        จากข้อมูลล่าสุดของส านักงาน กสทช. ณ สิ้นปี 
2562 ปัจจุบันไทยมีจ านวนผู้ ใ ช้ งานอินเทอร์ เ น็ ต 
(Internet Subscribers)  จ านวน 50.1 ล้านคน หรือ ราว
74% ของจ านวน  ประชากรทั้งหมด ซึ่งคนไทยมีการใช้
งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในทุกปี จากสถิติและพฤติกรรม
การใช้งานดิจิทัลของคนไทย ภาครัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องหา
เทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการที่ เพิ่มสูงขึ้น 
รวมถึง รองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อ
การพัฒนาสังคมดิจิทัลในยุค 4.0 เทคโนโลยี 5G คือ
เทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้  
        การสร้างความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
นั่นคือ sandbox หรือสนามทดสอบเพื่อสร้างแรงจูงใจ
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม
ทางการสื่อสาร โทรคมนาคม กระจายเสียงและโทรทัศน์ 
ให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง โดย ส านักงาน กสทช. ได้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่า
ด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยช้ันน า โดยมีเจตนารมณ์ที่ส าคัญในการขยาย
ความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 5G เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาไปพร้อมๆกัน ทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้ง 
ต้องการให้มีความเช่ือมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีระหว่างกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อน าเสนอแนวทางการน าไปใช้

งานจริง บนเครือข่าย 5G เช่น โครงการการส่งข้อมูลภาพ
การตรวจโรคตาทางไกลผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สายเพื่อ
การผ่าตัด โครงการการพัฒนาและควบคุมหุ่นยนต์บริการ
ผ่านโครงข่าย 5G การพัฒนาต้นแบบยานยนต์อัตโนมัติ 
ส าหรับรถแบ่งปันกันใช้ การสร้างมิเตอร์อัจฉริยะเฟสเดียว
โดยใช้เทคโนโลยี NB-IoT, LoRa และ 5G เป็นต้น 
       ก า รประยุ กต์ ใ ช้ ง าน  5G แม้ ใ นปั จ จุ บั นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายปรากฏให้เห็นเป็น
รูปธรรมในหลายด้าน เช่น การน าหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ การใช้โดรน
หรืออุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกษตร
รถยนต์ที่มีระบบช่วยในการขับขี่ รวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่
ติดตามตัวเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพและช่วยให้การ
รักษาได้ผลแม่นย าขึ้น แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการของ
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถ
รองรับการประยุกต์ใช้งานในบริการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
ท าให้การพัฒนาการใช้งานเหล่านี้ยังอยู่ ในวงจ ากัด 
อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เทคโนโลยี IoT AI และ Big Data 
เข้ามามีบทบาทและทวีความส าคัญมากข้ึน เทคโนโลยี 5G 
ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดของเทคโนโลยี
การสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน และช่วยต่อยอดให้สามารถ
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างทั่วถึง 
โดยจะเป็นยุคแห่งการน าเทคโนโลยีการสือ่สารไรส้ายไปใช้
งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวางนอกเหนือจาก
การใช้งานส าหรับการสื่อสารทั่วไป ศักยภาพที่มากขึ้นใน
ทุกด้านของระบบ 5G จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้
ในหลากหลายภาคส่วน ดังนี้ 
( 1 ) สื่ อ บั น เ ทิ ง  ( Media and Entertainment) 
เทคโนโลยี 5G สามารถรองรับความต้องการในการรับส่ง
ข้อมูลปริมาณมากได้อย่ างรวดเร็ ว  เ ช่น สามารถ 
ดาวน์โหลดภาพยนตร์และสื่อบันเทิงความคมชัดสูงใน
ระดับ 4k ได้ในเวลาไม่กี่วินาที แม้ในช่วงที่มีผู้ใช้บริการ
พร้อมกันจ านวนมากก็ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากเทคโนโลยี 
5G จะสามารถรองรับการเชื่อมต่อที่หนาแน่นของอุปกรณ์
จ านวนมากได้ (High-connection density) นอกจากนี้ 
นอกเหนือจากการดาวน์ โหลดข้อมูลปริมาณมาก  
ในปัจจุบันความต้องการในการอัพโหลดก็เพิ่มขึ้นมาก
เช่นกัน โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย การแชร์
เ นื้ อ ห า ที่ ผ ลิ ต โ ด ย ผู้ ใ ช้ ง า น เ อ ง  ( User-generated 
content) รวมถึงการเลือกรับชมตามค าขอ (Video on 
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demand) ที่สามารถใช้งานได้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย
โดยไม่จ ากัดเพียงแค่ในโทรศัพท์มือถืออีกต่อไป ซึ่ ง
ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ 
เ ท ค โ น โ ลยี  Virtual Reality (VR) แ ล ะ  Augmented 
Reality (AR) ยั ง ไ ด้ ถู ก น า ม า พั ฒ น า เ ป็ น เ ก ม ที่ ใ ห้
ภาพเสมือนจริง 360 virtual tour ที่ใช้ในการน าเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สื่อโฆษณาที่ใช้เทคโนโลยี AR ใน
การประชาสัมพันธ์ได้น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง
การถ่ายทอดสดกีฬาและมหรสพที่จะท าให้ผู้ที่รับชมผ่าน 
VR สามารถรับรู้ประสบการณ์ได้เสมือนเข้าชมในสนาม
หรือลานคอนเสิร์ตจริงๆ การให้บริการเพื่อความบันเทิง
เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น VR หรือ AR ต้องอาศัยเทคโนโลยี 5G 
เข้ามาช่วยในเรื่องการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการประมวลผลและตอบสนองที่รวดเร็วอีก
ด้วย ส าหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ท าให้เกิดการจ้างงานเป็น
จ านวนมาก การน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เช่น 
360 virtual tour หรือการแสดงแผนที่น าทางด้วย AR จะ
ช่วยลดจุดอ่อนในเรื่องอุปสรรคทางภาษา การวางผังเมือง 
และระบบขนส่งสาธารณะของไทยได้อย่างมาก 
(2) กำรผลิต (Manufacturing) เทคโนโลยี 5G จะเป็น
ตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญในการเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคที่ 4 โดยจะมีบทบาทอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการผลิต ในยุคเริ่มแรกอาจใช้การเช่ือมต่อ
อุปกรณ์เครื่องจักรผ่านสาย (Wired) แม้มีความเสถียรแต่
ต้องยอมรับว่าการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายนั้นมี
ความยืดหยุ่นต่ าท าให้เกิดอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย
อุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อปรับสายการผลิตส าหรับผลิตสินค้า
ใหม่ แต่ภายใต้เทคโนโลยี 5G การสื่อสารแบบไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพสูงจะท าให้การโอนย้ายเครื่องจักรเป็นไปได้
ง่ายและท างานได้โดยอัตโนมัติ อุปกรณ์เครื่องจักรใดที่ไม่
สามารถเช่ือมต่อด้วยสายได้ก็จะถูกเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบ
ด้วยเทคโนโลยีแบบไร้สาย เช่น อุปกรณ์เซนเซอร์ในตู้คอน
เทนเนอร์ ซึ่งอุปกรณ์ เซนเซอร์ เหล่านี้จะช่วยในการ
ตรวจสอบและควบคุม รวมถึงรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จัดการการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ ระบบนี้เอื้อให้สามารถสั่ง
การได้จากระยะไกลโดยเฉพาะในการผลิตที่เสี่ยงอันตราย 
อีกทั้งสามารถอัพเดทโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตได้ง่ายและ
รวดเร็ว โดยท าการผลิตตามความต้องการของลูกค้า
เฉพาะรายได้  และสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตให้

ตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
สามารถบริหารจัดการได้ทันต่อสถานการณ์ในตลาดได้ดี
อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใ ช้กับการ
จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ท าให้สามารถทราบ
ต าแหน่งสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าโดยอัตโนมัติได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการการผลิตแบบองค์รวมร่วมกับ
โรงงานผลิตสินค้าที่ตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึง
ผู้ประกอบการอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เช่น 
supplier และ  distributor ไ ด้ อ ย่ า ง ร าบรื่ น  ทั นต่ อ
เหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยี  5G ยังเข้ามามีบทบาทในการตลาดและ
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้ าที่ ต่ างไปจากเดิม  เ ช่น 
เทคโนโลยี Virtual Reality หรือ Augmented Reality 
ท า ให้ ลู กค้ าสามารถเลื อกซื้ อสินค้ าออนไลน์แต่ มี
ประสบการณ์เสมือนได้เลือกและลองสินค้าที่ร้าน แม้แต่
ภาคการเกษตรซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่ส าคัญของ
ประเทศไทยก็สามารถประยุกต์ใช้งาน IoT บนเทคโนโลยี 
5G ได้ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การน าเอาอุปกรณ์
เซนเซอร์ต่างๆ มาเช่ือมต่อกับโครงข่ายเพื่อเก็บข้อมูล
ความช้ืนในดิน ทิศทางลม ปริมาณแสงแดด และข้อมูล
สภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูกอื่นๆ มาวิ เคราะห์
แสดงผล และท างานร่วมกับระบบการจัดการเกษตรเช่น 
ระบบให้น้ าและปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาสินค้า
เกษตรก่อนการกระจายสินค้า เป็นต้น ช่วยให้บริหารจัด
การเกษตรได้อย่างแม่นย า ได้ผลผลิตที่ดี มีประสิทธิภาพ
ทั้ ง ในเ ชิงคุณภาพและปริมาณ (Precision farming) 
อุปกรณ์ IoT เหล่านี้ ได้ถูกน ามาใช้จริงแล้วในพื้นที่เกษตร
เชิงพาณิชย์หลายแห่งทั้ง แต่การน าไปประยุกต์ใช้ทั่วไปใน
วงกว้างอย่างเป็นระบบนั้นยังต้องค านึงถึงอุปสรรคใน
หลายด้าน ทั้งเงินลงทุน ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึง
โครงข่ายการสื่อสารไร้สายที่สามารถรองรับการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์เซนเซอร์จ านวนมากและมีระยะการท างาน
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรเป็นบริเวณกว้าง ต้องมีการรับส่ง
ข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งเทคโนโลยี 5G สามารถตอบโจทย์
การเกษตรยุคใหม่ได้ 
(3) สำธำรณสุข (Healthcare) อุปกรณ์สวมใส่ติดตาม
ตั ว  ( Wearable devices แ ล ะ  Internet of Medical 
Things: IoMT) สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอย่าง
ละเอียด เช่น สัญญาณชีพ ความดันโลหิต แล้วท าการ
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ประมวลผลและแสดงผลการวินิจฉัย เพื่อช่วยให้สามารถ
ติดตามอาการผู้ป่วยตลอดวันแม้บุคลากรทางการแพทย์
จะไม่ได้อยู่เฝ้าสังเกตอาการตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
ถูกน าไปใช้วางแผนการรักษาให้ได้ผลแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
หรือผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีขึ้น โดยปัจจุบันอุปกรณ์
เหล่านี้ได้ถูกน ามาใช้แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในระดับ
บุคคลหรือในระดับโรงพยาบาลเฉพาะกลุ่ม โดยอาศัยแค่
การสื่อสารแบบไร้สายที่สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้ากับ
ระบบเพื่อท าการรับส่งข้อมูลและประมวลผลได้ก็เพียงพอ
แล้ว แต่หากจะต่อยอดประยุกต์ใช้กับระบบสาธารณสุข  
ก็จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
ติดตามตัวผู้ป่วยเป็นจ านวนมากพร้อมกันได้ อีกทั้งต้อง
รองรับการส่งข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดได้รวดเร็วเพื่อใช้
ในการประมวลผลโดยทันที ในกรณีหุ่นยนต์ที่ใช้ในการ
ผ่าตัดต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารไร้สายที่มีความหน่วง
ในการส่ งข้ อมู ลต่ า  (Low latency) เพื่ อ ให้หุ่ นยนต์
สามารถตอบสนองค าสั่งในการการรักษาได้ทันที ใน
ปัจจุบันการแพทย์แม่นย า(Precision medicine) และ
การรักษาแบบจ าเพาะบุคคล (Personalized medicine) 
เป็นแนวทางในการรักษาที่จะได้ผลดีเมื่อมีการเก็บข้อมูล
อาการของผู้ป่วยอย่างถูกต้องโดยละเอียดและเป็นระบบ 
เพื่อน ามาประมวลผลและหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล ท าให้ได้ผลการรักษาที่แม่นย ามากขึ้น ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายที่เคยสูญเปล่าไปกับการรักษาที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถต่อยอดไปใช้ใน
งานวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างน่าเช่ือถือกว่าเดิมอีกด้วย 
นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อให้
บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แม้ผู้ป่วยจะอยู่
ในพื้นที่ห่างไกลจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ โดยสามารถขอรับ
ค าปรึกษาผ่านเทคโนโลยี AR ในระบบแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้
กับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ได้ด้วย เช่น การ
ฝึกผ่าตัดจ าลองโดยใส่ถุงมือท่ีมีเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหว
ของมือ (Haptic gloves) และท าการจ าลองการผ่าตัด
เสมือนจริงได้โดยทันท ี                      
(4) สำธำรณูปโภค (Utility) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart grid) และมิ เตอร์อัจฉริยะ (Smart 
meter) ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการการจ่ายไฟฟ้า
โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT ในปัจจุบันได้น าไปใช้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมและส านักงานใหญ่ๆ แล้ว เช่น โครงการน า
ร่องโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตเมืองพัทยา โดยมีการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT และมิเตอร์อัจฉริยะเพื่อสง่ข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้าไปประมวลผลเพื่อการวางแผนการผลิตและ
จ่ายไฟให้เพียงพอกับช่วงเวลาที่มีการความต้องการใช้
ไฟฟ้าในปริมาณสูงเพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง การคิดราคา
ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปสงค์และอุปทาน รวมไปถึงการ
บริหารจัดการทั่วไปอย่างการแจ้งยอดการใช้ไฟแก่ลูกค้า
โดยไม่ต้องให้พนักงานออกไปจดมิเตอร์อีกต่อไป ซึ่งในเขต
เมืองพัทยามีการติดตั้งจ านวนหนึ่งแสนห้าหมื่นเครื่องเพื่อ
ใ ช้ในโครงการน าร่องดั งกล่าว อย่างไรก็ตาม การ
ประยุกต์ใช้ในด้านนี้ยังคงอยู่ในพื้นที่เฉพาะเนื่องด้วย
ข้อจ ากัดด้านต้นทุน ในอนาคตหากมีการขยายพื้นท่ีระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและเพิ่มจ านวนบ้านเรือน อาคาร
หรือโรงงานที่เช่ือมต่อกับมิเตอร์อัจฉริยะ จะท าให้ต้นทุน
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงต้องพิจารณาในเรื่องความคุ้มค่าใน
การลงทุน อย่างไรก็ตาม ในเชิงเทคนิคเทคโนโลยี 5G มี
คุณสมบัติเด่นที่สามารถรองรับการเช่ือมต่ออุปกรณ์
จ านวนมาก มีความปลอดภัยและน่าเ ช่ือถือ ดังนั้น
เทคโนโลยี 5G จะช่วยให้การขยายระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะครอบคลุมบริเวณเขตชุมชมเศรษฐกิจทั่วประเทศ
ได้ นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทในการ
คมนาคมขนส่งอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ การผลักดัน
ให้รถยนต์ไฟฟ้าถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้น นอกจาก
จะต้องพัฒนาข้อดีและลดจุดด้อยของรถยนต์เป็นอันดับ
แรกแล้ว สถานีจ่ายไฟส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีความ
พร้อมในการจัดหาพลังงานตลอดเส้นทางอีกด้วย การ
บริหารจัดการสถานีบริการ EV ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการพลังงานจึงถือเป็นความท้าทายหนึ่งของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยี 5G ย่อมเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่จะผลักดันให้รถยนต์ไฟฟ้ามีความพร้อมจน
สามารถเป็นทางเลือกพลังงานทดแทนบนท้องถนนได้ 
( 5 )  ก ำ รคมน ำคมขนส่ ง  ( Transportation and 
Logistics) 
เทคโนโลยีที่ช่วยในการขับข่ียานพาหนะถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยการประยุกต์ใช้ IoT กับการคมนาคม
ขนส่ง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การเช่ือมต่อข้อมูลระหว่าง
ยานพาหนะด้วยกันเอง และเช่ือมต่อระหว่างยานพาหนะ
และระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
จะพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นั้นจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามา
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ความพร้อมของอุตสาหกรรม 
ในการน าเทคโนโลย ี5G มาใช้ในประเทศไทย 
 

รองรับการเช่ือมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์จ านวนมากที่
สามารถรับส่งข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะในบริเวณชุมชนเมืองที่มีการจราจรคับคั่ง 
ระบบการสื่อสารต้องมีความน่าเช่ือถือสูง (Reliability) 
และมีความหน่วงเวลาต่ า (Latency) เพื่อให้รถยนต์
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์บนท้องถนนได้ทันท่วงที
ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ และสามารถเช่ือมต่อถึงกันแม้ใน
พื้นที่ท่ีอยูน่อกโครงข่าย อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงการ
จัดการจราจรเพื่อแบ่งเบาปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลาที่มี
การจราจรคับคั่ง นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในยานพาหนะประเภทอื่นๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง รถ
โดยสารสาธารณะ และรถแท็กซี่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
โจทย์ที่ท้าทายศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ในหลายด้าน 
โดยเฉพาะศักยภาพในการรับส่งข้อมูลในขณะเคลื่อนที่ 
(Mobility) (6) ระบบการจัดการเมือง การประยุกต์ใช้งาน 
5G ในระบบการจัดการเมืองถือเป็นความท้าทายอย่าง
มาก เนื่องจากการพัฒนาเมืองในปัจจุบันให้กลายเป็นเมอืง
แห่งอนาคตนั้นต้องอาศัยศักยภาพในหลายด้านของ
เทคโนโลยี 5G เพื่อมาสนับสนุนการท างานของ IoT ให้
สามารถบริหารจัดการเมืองให้รุดหน้าเหมือนที่เคยเห็นกัน
ในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ ในอนาคต IoT จะถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลายและอุปกรณ์จ านวนมหาศาล
จะต้องเ ช่ือมต่อบนโครงข่ ายการสื่อสารไร้สายได้  
คาดการณ์กันว่าในปี 2020 จะมีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ตา่งๆ 
กว่ า  25 พันล้ านเครื่ อง  และกว่ าครึ่ ง เป็นลักษณะ 
Machine to Machine ดังนั้นโลกยุคใหม่จะไม่ได้มีเพียง
แค่สมาร์ทโฟนที่เช่ือมต่อบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก
ต่อไปแล้ว แต่โครงข่ายจะถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อกิจการ
อื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ที่ประกอบไปด้วยระบบย่อยๆ จ านวนมาก การเช่ือม
อุปกรณ์ IoT เข้ากับโครงข่ายเพื่อท าการรับส่งข้อมูล 
รวบรวมและวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดการเพื่อป้องกันน้ า
ท่วมและภัยธรรมชาติอื่นๆ การจัดการขยะ การจัดการ
สาธารณูปโภค การจัดการในบ้านและส านักงาน (Smart 
Home และ Smart Office) การจัดการด้านการรักษา
ความปลอดภัย และโดยเฉพาะการจัดการจราจร การ
จัดการพื้นที่จอดรถ (Smart Parking) และการจัดการ
ขนส่งสาธารณะที่เป็นปัญหาของเมืองใหญ่เกือบทั่วโลก 

ยกตัวอย่างเช่น ระบบบริหารจัดการขนส่งสาธารณะ
สามารถประมวลผลเพื่อท าการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถ
โดยสารสาธารณะ โดยหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้
อัตโนมัติ โดยระบบสามารถทราบได้ว่าป้ายรถใดที่ไม่มี
ผู้โดยสารรอขึ้นลงรถซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาเดินทางได้ 
รวมถึงสามารถจัดการให้มีรถแท็กซี่บริการในเขตพื้นที่ใน
ช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง โดยสามารถแสดงผลความ
ต้องการใช้บริการแท็กซี่ในบริเวณต่างๆ เพื่อเช่ือมต่อกับผู้
ให้บริการแท็กซี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์ ทั้งนี้
เมื่อมีระบบขนส่งสาธารณะที่ เ ช่ือถือได้ย่อมจูงใจให้
ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งช่วยลดมลภาวะและลด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจราจรติดขัดได้
อีกด้วย 
3. ผลกำรศึกษำ: ควำมพร้อมในกำรใช้งำนเทคโนโลยี 
5G ในแต่ละอุตสำหกรรม  
        การศึกษานี้ได้มีการจัดท า 5G Sectoral Adoption 
Index เพื่อหาความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี 5G ใน
แต่ละอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจ ตามตารางที่ 3-1 
 
ตำรำงที ่3-1 รายชื่อภาคธุรกิจ 

Scope: 11 sectors 
1. ภำคเกษตรกรรม 2. ที่พักแรม 
3. ศิลปะและควำมบันเทิง 4. ภำคอุตสำหกรรม 
5. ภำคก่อสร้ำง 6. กิจกรรมวิชำชีพ 
7. กำรศึกษำ 8. ภำคอสังหำริมทรัพย์ 
9. กิจกรรมสำธำรณสุข 10. กำรขนส่งและสถำนที่

เก็บสินค้ำ 
11. ภำคกำรค้ำ  

 
    โดยเป็นการให้คะแนนแต่ละภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การรับเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ต่าง ๆ ใน 2 ด้านหลัก คือ 1. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่
ค าดว่ า จะได้ รั บจากการน า เทคโนโลยี  5G มาใ ช้  
(Economic Impact) โดยเป็นผลบวกทั้งในแง่มูลค่าเพิ่มที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม และจ านวนคนที่
จะได้รับประโยชน์หากมีการน าเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ใน
แต่ละอุตสาหกรรม 2. ความพร้อมหรือแนวโน้มการ
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เปิดรับเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ (Readiness) ทั้งในแง่การ
เข้าถึงเทคโนโลยีและความพร้อมของบุคคลากร  
     ส ำหรับเคร่ืองชี้ที่ใช้วัดผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 
แบ่งได้เป็น 2 หมวดย่อย ดังนี้  
(1) มูลค่าที่เป็นตัวเงินที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ( impact on 
sector value added) ซึ่ งใ ช้ข้อมูลจากสองแหล่งคือ
ประมาณการมูลค่ายอดขายในแต่ละอุตสาหกรรมที่คาดวา่
จะเพิ่มขึ้นจากการน าเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ทั่วโลกในปี 
2035 จาก HIS Markit และปรับโดยใช้สัดสว่นความส าคญั
ต่อเศรษฐกิจของแต่ละภาคธุรกิจ (GDP share)  
(2) ผลประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับหากมีการน า 
5G ม า ใ ช้  ( impact on people) ใ น แ ต่ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้
จ านวนแรงงานที่ท างานอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมมาเป็น
เครื่องช้ี โดยมองว่าจะได้รับผลประโยชน์จากประสิทธิภาพ
การท างานหรือการผลิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ส าหรับภาค
การศึกษา และภาคสาธารณสุขจะใช้จ านวนผู้ใช้บริการ
แทน เนื่องจากบริการทั้งสองเป็นบริการที่ภาครัฐเป็นผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร เป็ นส่ วน ใหญ่  และผู้ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ผลประโยชน์คือผู้ใช้บริการที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
ส ำหรับเคร่ืองชี้ที่ใช้วัดควำมพร้อมในกำรรับเทคโนโลยี 
5G แบ่งได้เป็น 3 หมวดย่อย ดังนี้  
(1) การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต (technology 
adoption) ในแต่ละอุตสาหกรรมโดยใช้สัดส่วนบริษัทใน
แต่ละอุตสาหกรรมที่เข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ต ร่วมกับ 
สัดส่วนของบริษัทในแต่ละอุตสาหกรรมที่ใช้โปรแกรมที่
สร้างหรือพัฒนาเอง โดยข้อมูลทั้งสองมาจากการส ารวจ
การค้าและบริการ และส ามะโนภาคอุตสาหกรรม (2) การ

ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี ( innovation investment) ใช้
สัดส่วนงบประมาณลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) จาก 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  ต่อ GDP ในแต่ละ
อุตสาหกรรม (3) ความพร้อมของบุคลากร (human 
resource) ใช้เครื่องช้ีคือสัดส่วนแรงงานที่จบปริญญาตรี 
และ แรงงานที่อยู่ ในกลุ่ม STEM ต่อจ านวนแรงงาน
ทั้งหมดในแต่ละอุตสาหกรรม จากข้อมูล Labor Force 
Survey ของส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยสามารถอ่าน
รายละเอียดวิธีการจัดท าดัชนีได้ในภาคผนวก 
        ส าหรับการน าดัชนีช้ีวัดที่พัฒนามาใช้ในการด าเนิน
นโยบายของภาครัฐที่จะเลือกสนับสนุนอุตสาหกรรมใด
ก่อน สามารถท าได้โดยน าข้อมูลแนวโน้มความต้องการใน
อ น า ค ต  2 - 3  ปี  ( Potential Demand) ใ น แ ต่ ล ะ
อุตสาหกรรมมาพิจารณาประกอบกับดัชนีทั้ งสอง 
เนื่องจากการน าเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้สามารถสร้าง
ผลบวกหรือผลประโยชน์ได้ ในทุกอุตสาหกรรม แต่
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะ
ในช่วงที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจาก COVID-
19 ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบ
กัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในรูป Bubble-Quardrant 
Graph เพื่อให้ท าความเข้าใจและน าไปใช้ด าเนินนโยบาย
ได้ ง่ ายขึ้ น  โดยแกนตั้ งแสดงถึ งค่ าดั ชนี  Potential 
Demand แกนนอนแสดงดัชนี Readiness หรือความ
พร้อมในการรับเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยขนาดของ 
bubble ในรูปที่ 3-1 จะแสดงถึงมูลค่าเพิ่มที่คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นจาก 5G และในรูปที่ 3-2 แสดงจ านวนคนที่จะได้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
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รูปที่ 3-1 Bubble-Quadrant (ขนาด bubble แสดงมลูค่าเพิม่ที่คาดว่าจะเพิม่ขึ้นจาก 5G) 

ที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 3-2 Bubble-Quadrant (ขนาด bubble แสดงจ านวนคนท่ีจะได้ประโยชน์จาก 5G) 

ที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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จ า ก รู ป ที่  3-1 แ ล ะ  3-2 จ ะ พ บ ว่ า ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต 
(Manufacturing) และบริการสุขภาพ (Health) เป็น
อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมและมีแนวโน้มที่เทคโนโลยี 
5G จะช่วยสร้างประโยชนทางเศรษฐกิจได้มากในแง่ของ
มูลค่าเพิ่มและจ านวนคนที่จะได้รับประโยชน์ตามล าดับ 
และมีความต้องการใช้งานในระยะปานกลาง ส าหรับภาค
การเกษตร (Agriculture) และการศึกษา ถึงแม้จะไม่มี
ความพร้อมมากนักแต่จะช่วยสร้างผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนจ านวนมาก 
4. ผลกำรศึกษำ: ควำมเห็นของผู้ประกอบกำรต่อแนว
ทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย 
    4.1 กฎระเบียบ 
        4.1.1 กำรจัดสรรคลื่น 
            มีแผนการจัดสรรคลื่นให้กับผู้ให้บริการที่ชัดเจน 
โดยคลื่นที่จัดสรรต้องมีปริมาณคลื่นที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 5G ในราคาที่เหมาะสม และไม่เป็นภาระต่อ
ผู้ประกอบการมากเกินไปและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน 
นอกจากนี้ ความถี่ของคลื่นที่น ามาจัดสรรควรเป็นคลื่น
ความถี่ที่เป็นสากลเพื่อช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับ
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ได้เร็วขึ้น 
        4.1.2 ก ำ ร ใ ช้ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง พ้ื น ฐ ำ น ร่ ว ม กั น 
(Infrastructure sharing) 
           เนื่องจากเทคโนโลยี 5G อาศัยการลงทุนเป็น
มูลค่าสูงมากท าให้การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
(Infrastructure sharing) เป็นโมเดลที่หลายประเทศใช้ 
ส าหรับประเทศไทยถึงแม้ในปัจจุบันกฎระเบียบจะ
อนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
ได้ แต่ยังมีการใช้ร่วมกันน้อยส่วนหนึ่งเนื่องจากเง่ือนไข
ไม่ได้ให้ประโยชน์กับผู้ที่เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานมาก
พอที่จะสามารถจูงใจให้เกิดการใช้ร่วมกันได้ ดังนั้นจึงควร
มีการวางเกณฑ์ที่เอื้อและ กลไกที่ช่วยให้การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกันเกิดขึ้น 
        4.1.3 กำรติดต้ังอุปกรณ์ 
            เนื่องจากเทคโนโลยี 5G นั้นอาศัยการติดตั้ง
โครงข่ายเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยียุคก่อน
หน้า จึงควรมีการผ่อนเกณฑ์ หรืออ านวยความสะดวกใน
การขออนุญาตติดตั้ งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ ง่ายขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง coverage ที่รวดเร็วตามเป้าหมายการ
เป็นผู้น าเทคโนโลยี 5G 

    4.2 มำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ โดยกำรสร้ำง 
Ecosystem ที่เอื้อต่อกำรน ำเอำเทคโนโลยี 5G มำใช้ 
        4.2.1 Startup 
            ควรจัดให้มีการสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของ
ผู้ประกอบการ Startup โดยเฉพาะบริษัทที่พัฒนา
เทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G เช่น ให้เงินอุดหนุน 
การตั้งกองทุนลงทุนโดยรัฐ หรือกองทุนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) นอกจากนี้ควรมีการ
สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง Startup Incubator เพื่อเป็นพ่ี
เลี้ยงให้ผู้ประกอบการรายย่อย หรือการดึงดูด Incubator 
ที่เป็นบริษัทต่างชาติที่มีช่ือเสียงโดยการให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อดึงดูด Startup ต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามา
ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุน Startup ควร
มีการท างานอย่างบูรณาการไม่ซ้ าซ้อนและมีเป้าหมายที่
ชัดเจนและตรงกัน 
     4.2.2 ข้อมูล ข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการ
สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
ของภาครัฐที่ถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ให้อยู่ที่เดียวกัน 
และให้ภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลไปใช้สร้างประโยชน์
ได้ ง่าย โดยยังค านึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ยังต้องสร้างฐานข้อมูลของรัฐในรูปแบบดิจิทัล
ให้มากขึ้น โดยเปลี่ยนข้อมูลอนาล็อกเป็นข้อมูลดิจิทัล
ทั้งหมด ส าหรับข้อมูลของภาคเอกชน มีความกังวลว่าการ
ที่แพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนใหญ่ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย
เป็นของต่างชาติ ท าให้บริษัทเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการคนไทยและสามารถน าไปใช้สร้าง
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ จึงควรมีการสนับสนุนให้เกิด
แพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อให้บริษัทไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลผู้บริโภคคนไทยได้มากขึ้น 
    4.2.3 ทรัพยำกรมนุษย ์
        จัดให้มีการ Upskill และ Reskill เพื่อให้แรงงาน
ปัจจุบันสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีได้มากขึ้น รวมถึง
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยและ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อว. เพื่อจัดหลักสูตรการสอนที่จะผลิตแรงงานซึ่งมีทักษะ
และความรู้ ที่ เ หมาะสมกับ เทค โน โลยี  5G ระบบ 
Automation และการท า Data analytics ได้ 
นอกจากนี้ควรมีการจัดหาสิทธิพิเศษทางภาษี เงินและที่
พักอาศัย เพื่ อ เ ชิญผู้ เ ช่ียวชาญจากต่ างประเทศใน
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ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการจะพัฒนามาท างานหรือท า
วิจัยที่ประเทศไทยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับแรงงานไทย 
    4.2.4 กรอบกำรพัฒนำเทคโนโลยี 5G ในแต่ละ
อุตสำหกรรม 
        ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐควรมี
ความชัดเจนในทิศทางของการพัฒนา 5G ในประเทศไทย
ในแง่ของพื้นที่และอุตสาหกรรมที่จะเป็นต้นแบบในการรบั
เทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ โดยในแง่ของอุตสาหกรรมต่างๆ  
ภาครัฐควรมีการจัดล าดับความส าคัญที่ชัดเจน และเลือก
แนวทางการสนับสนุนให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

ผู้ประกอบการมองว่าอุตสาหกรรมที่ควรสนับสนุน
คืออุตสาหกรรมที่เป็นบริการของภาครัฐ ได้แก่บริการ
สุขภาพและการศึกษา โดยภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาเป็น Pilot project และให้เงินสนับสนุนในการรับ
เทคโนโลยี 5G เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การ
ให้บริการของรัฐและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคน
จ านวนมาก ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมมากกว่า
และความสามารถในการท าก าไรอยู่แล้วเช่น อุตสาหกรรม
การผลิต การขนส่ง การค้า หรือบันเทิง ภาครัฐสามารถ
ช่วยสนับสนุนได้โดยการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีหรือ
การให้เงินสนับสนุนให้การพัฒนาและวิจัยเพื่อจูงใจให้มี
การลงทุนในเทคโนโลยี 5G 
5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
    5.1 กำรส่งเสริมกำรใช้งำนบริกำร 5G ควรจะเน้น
กำรประยุกต์ใช้ในภำคธุรกิจอุตสำหกรรม หรือบริกำร
สำธำรณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางสากลในหลายประเทศที่ใช้บริการ 
5G ในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมไม่ได้
เจาะจงเฉพาะการใช้งานเพื่อความบันเทิงรายบุคคล
เหมือนเทคโนโลยีในอดีต โดยควรใช้ประโยชน์ของ
คุณสมบัติของ 5G ให้ครบคือ ความเร็วของการเช่ือมต่อ 
(eMBB) ความหน่วงในการส่งข้อมูลต่ า (URLLC) และ
ความสามารถในการเ ช่ือมต่ออุปกรณ์จ านวนมาก 
(mMTC) สร้างเป็น Use Case ในประเทศไทย     
5.2 กำรเลือกอุตสำหกรรมในประเทศไทยที่จะส่งเสริม
ให้เกิดกำรใช้งำนบริกำร 5G ควรค ำนึงถึงปัจจัยด้ำนทั้ง
ควำมพร้อม ผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ และ
แนวโน้มควำมต้องกำรใช้งำนในอนำคต จากการศึกษา

ใน 11 อุตสาหกรรม ธุรกิจที่ควรจะส่งเสริมการใช้งาน 5G 
คืออุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสูงและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคน
จ านวนมากได้ ซึ่งในระยะแรกควรส่งเสริมการประยุกติใช้
เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ
สุขภาพ ซึ่งประเมินแล้วมีแนวโน้มความต้องการใช้งานสูง
ในระยะต่อไป (2-3 ปีข้างหน้า) ควบคู่ไปกับภาคส่วนที่มี
ความพร้อมรองลงมาแต่จะเป็นประโยชน์กับคนจ านวน
มาก ได้แก่ ภาคการเกษตร และภาคการศึกษา เนื่องจาก
คาดได้ว่าจะยังคงเติบโตและมีแนวโน้มความต้องการใช้
งานเพิ่มขึ้นอยู่     
5.3 ควรมีกำรจัดต้ังกองทุนหรือเป็นกำรจัดสรรเงินจำก
กองทุนที่มีอยู่แล้วเพ่ือน ำมำลงทุนใน Startup ที่ท ำ
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G หรือโครงกำรวิจัยและ
พัฒนำที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะเป็นการลงทุนของรัฐเอง
หรือเป็นการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนก็ได้ เพื่อสนับสนุน
ให้ เ กิ ดการคิดค้น เทคโนโลยี และ  use case ใหม่ที่
เหมาะสมกับบริบทของไทยและเ ร่ ง ให้ เกิดการรับ
เทคโนโลยี 5G เข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เร็วขึ้น 
นอกจากนี้ ควรมีแนวทางการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ
ส าหรับการใช้เทคโนโลยี 5G ซึ่งสามารถแบ่งเป็นล าดับ
ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานจนถึงการใช้และสามารถ
คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงได้ เช่นการพัฒนาระบบ 
Automation หรือ ทักษะการท า Data analytics     
5.4 ควรต้ังคณะท ำงำน หรือ working group ของแต่
ละอุตสำหกรรมที่จะสนับสนุน เพ่ือกำรท ำงำนแบบ
บูรณำกำร โดยมีตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และ
ตัวแทนผู้เชี่ยวชำญจำกภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งตัว
แทนธุรกิจ end user และผู้พัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละ
อุตสาหกรรมที่อยากสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยี 5G 
เพื่อร่วมกันผลักดันการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ ผ่านการลด
อุปสรรคด้านกฎเกณฑ์ ขั้นตอนต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้ง
ร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนการเอาเทคโนโลยีมาใช้
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ภำคผนวก 
กำรค ำนวณดัชนี 5G Sectoral Adoption Index  
1. รำยละเอียดข้อมูล 
            ส าหรับรายละเอียดของเครื่องช้ีและข้อมลูที่น ามาให้คะแนนโดยละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

 
 

ตำรำงที่ 1 รายละเอียดของข้อมูล 
 

กลุ่มข้อมลู เคร่ืองชี้/ 
เคร่ืองชี้ย่อย 

นิยำม แหล่งข้อมลู ปี 

1. ประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจที่
คำดว่ำจะได้รับ
จำกกำรน ำ
เทคโนโลย ี5G 
มำใช้ 
(Economic 
Impact) 

1.1 มูลค่ำที่เป็น
ตัวเงินที่คำดว่ำจะ
เพ่ิมขึ้น 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศรายอุตสาหกรรม 
(real GDP) คูณร้อยละของมูลค่ายอดขายในแต่
ละอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้จากการ
น าเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ทั่วโลกในปี 2035 

ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
(สศช.), IHS Markit 

2562 
(GDP), 
2559 (5G 
Impact) 

1.2 ผลประโยชน์
ทีค่ำดว่ำ
ประชำชนจะได้รับ
หำกมีกำรน ำ 5G 
มำใช้ 

จ านวนคนท่ีคาดว่าจะไดร้ับประโยชน์จากการน า
เทคโนโลยี 5G มาใช้สะท้อนผ่านแรงงานในแต่ละ
อุตสาหกรรมหรือจ านวนผูร้ับบริการของรัฐ ซึ่ง
ได้แก่ บริการสาธารณสุขและการศึกษา 

ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 
กระทรวงสาธารณสุข, 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2562 

2. ควำมพร้อม
หรือแนวโน้ม
กำรเปิดรับเอำ
เทคโนโลยี 5G 
มำใช้ 
(Readiness) 

2.1 กำรใช้เทคโนโลยี 
2.1.1 การใช้
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละของสถานประกอบการที่มกีารใช้
อินเทอร์เน็ต 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 2562 

2.1.2 การใช้
ซอฟท์แวร์ 

ร้อยละของสถานประกอบการที่มกีารใช้
ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาเองหรือที่พัฒนาตามความ
ต้องการโดยเฉพาะ (tailor made) 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 2562 

2.2 กำรลงทุนพัฒนำเทคโนโลยี 
2.2.1 การลงทุน
วิจัยและพัฒนาต่อ
จีดีพี 

ร้อยละของมลูค่าการลงทุนเพื่อวิจยัและพัฒนา
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศราย
อุตสาหกรรม 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.), สศช. 

2562 

2.3 ควำมพร้อมของบุคคลำกร 
2.3.1 ความ
เพียงพอของ
แรงงานมีทักษะ 

ร้อยละของแรงงานท่ีจบปรญิญาตรีขึ้นไปต่อ
แรงงานท้ังหมดในแต่ละอตุสาหกรรม 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 2562 

2.3.2 ความ
เพียงพอของ
แรงงาน STEM 

ร้อยละของแรงงาน STEM ต่อแรงงานท้ังหมดใน
แต่ละอตุสาหกรรม 

ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ 2562 
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2. Normalization  
            เนื่องจากข้อมูลหลายๆตัวมีลักษณะและการกระจายตัวที่ต่างกันจึงมีการจัดการข้อมูลเครื่องช้ี /เครื่องช้ีย่อย 
(indicator/sub-indicator) ด้วยการหา Z-Score เพื่อปรับให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
3. กำรให้น้ ำหนักเคร่ืองชี้ 

การค านวณดัชนีท าโดยการให้น้ าหนักเครื่องช้ีแต่ละตัวเท่ากัน และส าหรับ indicator ที่ประกอบขึ้นจาก sub-
indicator หลายตัว ค านวณค่าของ indicator จากค่าของ sub-indicator ทุกตัวโดยให้น้ าหนักเท่ากัน เช่น ค่าของ 
Technology Adoption (2.1) เกิดจากการเฉลี่ยค่าของ Use of internet (2.1.1) และ Use of software (2.1.2) โดยให้
น้ าหนักตัวแปรทั้งสองร้อยละ 50 เท่ากัน  
4. Missing Data 
            โดยหากไม่มีข้อมูลของบางอุตสาหกรรม ให้ใช้ Z-Score ของ indicator/sub-indicator อื่นในหมวดเดียวกัน เช่น 
ข้อมูล Use of software ของภาคเกษตรและการศึกษาใช้ Z-Score ของข้อมูล Use of internet ของทั้งสองอุตสาหกรรม
แทน 
5. Data Limitations      
            การสร้าง 5G Sectoral Adoption Index อาศัยกรอบความคิดจากดัชนีด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น   IMD World 
Digital Competitiveness Ranking และ Europe 5G Readiness Index เป็นตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดประสงค์ของ 
5G Sectoral Adoption Index ที่ต้องการเปรียบเทียบความเหมาะสมของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ของแต่ละอุตสาหกรรม
ในประเทศเดียว ท าให้มีข้อจ ากัดของข้อมูลที่ไม่หลากหลายและครอบคลุมเท่าดัชนีที่ใช้เป็นตัวอย่างซึ่งใช้ข้อมูลระดับประเทศ 
ข้อมูลในด้านความพร้อมของกฎระเบียบ (regulatory framework) หรือการเทคโนโลยีดจิิทัลอื่น ๆ จึงยังไม่ได้ถูกรวมเข้าไปใน
ดัชนีและยังเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ในอนาคต  
6. กำรค ำนวณดัชนี 
            ผลการศึกษาสามารถแสดงได้ทั้งในรูปแบบของดัชนีรวม (total index) และค่าของเกณฑ์หลักทั้งสองด้าน ได้แก่ 
Economic  Impact และ Readiness ดังนี้ จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าค่าดัชนีรวมช้ีให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการรับ
เทคโนโลยี 5G มาใช้สามอันดับแรกได้แก่ ภาคบริการสุขภาพ (Health) ภาคบริการวิชาชีพ (Professional Service) และภาค
การผลิต (Manufacturing)  

 

 

รูปที่ 1 ค่าดัชนีรวม 
ที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ความพร้อมของอุตสาหกรรม 
ในการน าเทคโนโลย ี5G มาใช้ในประเทศไทย 
 

        จากรูปที่ 2 จะแสดงให้เห็นว่า หากมีการรับเทคโนโลยี 5G มาใช้ อุตสาหกรรมที่จะสร้างผลบวกทางเศรษฐกิจได้มาก
สามอันดับแรกได้แก่ ภาคการผลิต (Manufacturing) ภาคบริการสุขภาพ (Health) และภาคการค้าส่งและค้าปลีก 
(Wholesale and Retail) โดยอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าคาดว่าจะสร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจได้มาก เนื่องจากมีขนาด
ใหญ่และคาดว่าจะได้ผลบวกจากเทคโนโลยีใหม่เยอะ ขณะที่บริการสุขภาพคาดว่าจะสร้างผลบวกต่อเศรษฐกิจได้มาก 
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการสุขภาพจ านวนมากโดยเฉพาะบริการสุขภาพจากภาครัฐที่จะช่วยลดเวลา ข้อจ ากัดด้านบุคลากรแพทย์
ของรัฐ พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้มากขึ้น 

 

 

รูปที่ 2 ค่าดัชนี Economic Impact 
ที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

        จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าค่าดัชนี Readiness ช้ีให้เห็นว่าอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมในการรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เข้า
มาใช้สามอันดับแรกได้แก่ ภาคบริการวิชาชีพ (Professional Service) ภาคบริการสุขภาพ (Health) และภาคการผลิต 
(Manufacturing)  

 

 
รูปที่ 3 ค่าดัชนี Readiness 

ที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 


