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ฉบั บ ที่ ๑๓/๖๒ (๑ – ๑๕ เม.ย.๖๒)

เทคโนโลยี 5G ภูมิศาสตร์การเมืองโลก: สมรภูมิใหม่ชิงมหาอํานาจโลก
“ระบบ 5G เป็นพืน้ ฐานของแนวคิด Internet of Things และ Machine to Machine ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เครือ่ งมือ ยานพาหนะ หรือ อาคารสิง่ ก่อสร้างทีม่ กี ารติดตัง้ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ายการเชือ่ มต่อต่างๆ ทีท่ ําให้อปุ กรณ์เหล่านี้
สามารถส่งผ่านข้อมูลถึงกัน โดยมีความล่าช้าของเวลา (time lag) น้อยมาก ทําให้สามารถใช้เพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น การผ่าตัดทางไกลที่
แพทย์สามารถทําการผ่าตัดให้คนไข้ทอี่ ยูใ่ นอีกซีกโลกได้ ดังนัน้ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับกับระบบนี้ ซึง่
การพัฒนาเหล่านีจ้ ะเปลีย่ นวิถชี วี ติ ในอนาคตของผูค้ นโดยสิน้ เชิง”
5G นวัตกรรมแห่งอนาคต
5G คื อ เทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มต่ อ ไร้ ส ายยุ ค ที่ ๕ มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า น
ความเร็ ว เพิ่ มขึ้ นกว่ าระบบ 4G ถึ ง ๑๐ เท่ า มี ความหน่ว งลดลง ๕ เท่ า
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นถึง ๑,๐๐๐ เท่า
เทคโนโลยี 5G แบ่งการใช้งานเป็น ๓ แกน ได้แก่ ๑) Enhanced
mobile broadband (eMBB) เพิ่มศักยภาพการรับ-ส่งข้อมูล ความเร็ว
สูงเพื่อตอบโจทย์การสื่อสารในอนาคต เช่น สตรีมวิดีโอความละเอียดสูง
และการทํ า งานบนข้ อ มู ล ผ่ า น Cloud ๒) Massive machine type
communications (mMTC) รองรับการเชื่อมต่อจํานวนมาก สามารถใช้
งานอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) รวมถึงระบบเซนเซอร์ ๓) Ultrareliable and low latency communications (URLLC) ก า ร
เชื่อมต่อที่เสถียรและตอบสนองไว เพื่อควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล
แนวทางการดํ าเนิ น โครงการแบ่ ง เป็น ๒ ช่ว ง ได้แ ก่ ๑) Nonstandalone (NSA) 5G คื อ การปรั บ ใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ย 4G บนอุ ป กรณ์
เชื่อมต่อเดิม แต่เพิ่มศักยภาพการรับ-ส่งข้อมูลของแกน eMBB ๒) Standalone (SA) 5G หรือ 5G เต็มรูปแบบ ที่ต้องใช้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ในการติ ด ตั้ ง เสาอากาศและระบบรั บ ส่ ง สั ญ ญาณใหม่ เพื่ อ รองรั บ แกน
mMTC และ URLLC
พัฒนาการ 5G ในประเทศต่างๆ : ความเคลื่อนไหวด้านนโยบายที่สําคัญ
สหรั ฐ ฯ ประธานาธิ บ ดี โ ดนั ล ด์ ทรั ม ป์ หั น มาสนใจประเด็ น การ
จัดสรรคลื่น 5G โดยมีแนวคิดที่จะใช้หลักการในการใช้คลื่นความถี่ร่วมเข้า
มาแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากระบบการประมู ล ซึ่ ง อาจจะใช้ ไ ม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภาพในยุค 5G อีก ต่อ ไป เนื่ องจากคลื่น ที่ใ ช้กับ 5G นั้น มีค วาม
ต้องการอย่างต่ําถึง ๑๐๐ MHz ต่อหนึ่งโอเปอเรเตอร์ ซึ่งถ้าหากใช้วิธีการ
ประมูลคลื่นแบบเดิมก็อาจทําให้ราคาคลื่นสูงเกินไปจนไม่สามารถที่จะทํา
ให้ เ กิ ด ระบบ 5G ได้ เ ลย โดยขณะรั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ได้ ต ระหนั ก แล้ ว ว่ า
อุปสรรคที่จะขยายโครงข่าย 5G นั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทําให้สหรัฐฯ

ไม่สามารถตามทันระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ แม้แต่ประเทศที่เป็นมิตรใกล้ชิด
กับสหรัฐฯ อย่างอังกฤษ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ Boris Johnson
กล่าวว่า เทคโนโลยีของจีนกําลังจะแซงหน้าเทคโนโลยีของสหรัฐฯ แล้ว
ในขณะที่สหรัฐฯ ต่อต้านทุกวิถีทางที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของจีน
สหราชอาณาจั ก ร จั ด การประมู ล คลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ 5G ใน
เม.ย.๖๑ ในย่านความถี่ ๒.๓ GHz โดย O2 เป็นผู้ชนะการประมูล และ
คลื่นความถี่ในย่าน ๓.๔ GHz – ๓.๖ GHz ให้กับผู้ประกอบการ ๔ ราย
ได้แก่ O2, Vodafone, EE และ Three โดยคาดว่าจะมีการประมูลคลื่น
ความถี่ในย่าน ๓.๖ GHz – ๓.๘ GHz และ ๗๐๐ MHz ในปี ๖๓ การนํา
5G มาใช้ ใ นคลื่ น ความถี่ ๕๗ GHz – ๗๑ GHz ซึ่ ง เป็ น คลื่ น ความถี่
มิล ลิ เมตร ออกแบบมาเพื่ อ การใช้ง านรถไฟฟ้ า ความเร็ ว สูง รองรับ การ
เชื่ อ มต่ อ แบบจุ ด ต่ อ จุ ด ซึ่ ง ทุ ก การเคลื่ อ นที่ ร องรั บ ความเร็ ว ที่ ๑ Gbps
หลังจากประเทศอังกฤษได้ประมูลคลื่นความถี่ในการให้บริการ 5G ในย่าน
๓.๕ GHz เมื่อปีที่แล้ว
เกาหลีใต้ สามารถจัดสรรใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้งในย่านความถี่
๓.๕ GHz จํ า นวน ๒๘๐ MHz และในย่ า นความถี่ ๒๘ GHz จํ า นวน
๒,๔๐๐ MHz ได้สําเร็จ ใน มิ.ย.๖๑ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูล
คื อ SK Telecom, KT, และ LG U+ ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการต้ อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า
ใบอนุญาตคลื่นความถี่เป็นจํานวน ๓.๓๑๘๓ ล้านล้านวอน (๓.๓ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) สูงกว่าราคาตั้งต้นถึง ๓๔๐,๐๐๐ ล้านวอน (ราคาตั้งต้น
๓.๓ ล้านล้านวอน) ทั้งนี้ เกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สู ง 5G ทั่ ว ประเทศเป็ น ครั้ ง แรกเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ เม.ย.๖๒ ถื อ เป็ น
ประเทศแรกในโลกที่เริ่มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เกาหลีใต้ชื่อ
ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ํานําหน้าประเทศอื่น โดยรัฐบาล
กรุ ง โซลตั้ ง เป้ า ว่ า การเปิ ด ตั ว เครื อ ข่ า ย 5G นี้ จ ะช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
เกาหลีใต้ได้อีกทางหนึ่ง

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖, website: http://www.sscthailand.org
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สเปน ได้รบั เงินจากการประมูลคลืน่ ความถี่ 5G เป็นมูลค่า ๔๓๘ ล้านยูโร
(๕๑๐.๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เมือ่ ก.ค.๖๑ โดยสเปนจัดการประมูลคลืน่ ความถีใ่ น
ย่าน ๓.๖ GHz – ๓.๘ GHz จํานวน ๒๐๐ MHz ซึง่ จะเป็นกุญแจในการให้บริการ
5G เชิงพาณิชย์ในประเทศ โดยรัฐบาลได้กําหนดราคาตัง้ ต้นการประมูลไว้ที่ ๑๐๐
ล้านยูโรโดยผู้ให้บริการได้แก่ Movistar, Orange, Vodafone ได้รับการจัดสรร
คลืน่ ความถี่ 5G โดยมีอายุใบอนุญาต ๒๐ ปี
อิตาลี จัดการประมูลคลื่น 5G ใน ก.ย.๖๑ ในย่านความถี่ ๗๐๐ MHz,
๓.๖ GHz – ๓.๘ GHz และ ๒๖ GHz ซึง่ ดําเนินการประมูลทัง้ สิน้ ๑๗๑ รอบ ใช้
เวลา ๑๔ วัน โดยการเสนอราคาจากผูป้ ระกอบการสูงถึง ๖.๕๕ พันล้านยูโร ซึง่
เป็นทีน่ า่ กังวลแก่ทกุ ฝ่ายไม่วา่ จะเป็น รัฐบาล ผูป้ ระกอบการ หรือแม้แต่ผบู้ ริโภค
ฟินแลนด์ มีการประมูลคลืน่ ย่าน ๓๔๑๐ ถึง ๓๘๐๐ MHz สําหรับ 5G
ใน ต.ค.๖๑ โดยผู้ให้บริการ ๓ ราย ได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ ได้แก่ Telia
Finland, Elisa และ DNA มูลค่ารวมทัง้ สิน้ ๗๗ ล้านยูโร หรือประมาณ ๘๙ ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกในยุโรปทีม่ กี ารจัดสรรคลืน่ ความถีใ่ น
ย่าน ๓.๕ GHz เพือ่ ให้บริการ 5G โดยผูป้ ระกอบการสามารถเปิดให้บริการในช่วง
ต้นปี ๖๒ หลังจากนัน้ มีการวางแผนประมูลคลืน่ ความถีย่ า่ น ๒๖ GHz ในปี ๖๓
จีน พยายามทีจ่ ะเป็นผูน้ ําในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในระดับโลก โดยจีน
ได้มคี วามชัดเจนในระดับรัฐบาลว่าจีนจะต้องเข้าร่วมในการวางมาตรฐานระบบ 5G
ในระดับสากลไม่วา่ จะเป็นในระดับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ
ในระดับสมาคมผูป้ ระกอบกิจการโทรคมนาคมระดับโลก (GSMA) โดยจีนพยายามรุก
คืบไปที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น โปรตุเกสซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในโปรตุเกสชือ่ ว่า 'Altice' ได้ทําข้อตกลงร่วมมือกับบริษทั Huawei
(หัวเหว่ย) เพือ่ ทีจ่ ะเตรียมการวางโครงข่าย 5G แล้ว และเป็นทีท่ ราบกันในวงการ
โทรคมนาคมระดับโลกว่าในขณะนี้ จีนได้รกุ คืบเข้าไปเพือ่ ทีจ่ ะทําการวางโครงข่าย
5G ในหลายประเทศ โดยเริม่ วางโครงข่ายก่อนกลางปี ๖๒ และมีขา่ วด้วยว่าในสิน้ ปี ๖๒
จะมีการวางโครงข่าย 5G ซึง่ จะมีการปูพรม สถานีฐานครอบคลุมเยอรมนีในช่วง ธ.ค.๖๒
ฟิลิปปินส์ บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ Globe
Telecom ก็กําลังเปิดตัวเครือข่าย 5G โดยมีความร่วมมือกับหัวเหว่ย
มาเลเซีย บริษัท Maxis ของมาเลเซีย เพิ่งลงนามในบันทึกความ
เข้าใจกับ Huawei เพื่อร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G ในมาเลเซียเช่นกัน
ผลกระทบ 5G ต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลก
ความทะเยอทะยานของจีนทําให้ The Five Eyes หรือกลุม่ ประเทศทีม่ ี
ข้อตกลงแบ่งปันสัญญาณทางการข่าว ที่รวมถึง สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ ทยอยออกมาตรการกีดกันผูป้ ระกอบการ
5G ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เช่น Huawei และ ZTE โดยเริ่มจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อ ส.ค.๖๑ ได้ห้ามบริษัทออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีจาก
บริษทั Huawei และ ZTE ตามมาด้วย สหราชอาณาจักรทีก่ ลับมาประเมินแนว
ทางการใช้ผปู้ ระกอบการ 5G จากจีนใหม่ ซึง่ หากดําเนินการออกมาตรการกีดกัน
เช่น ออสเตรเลีย อาจทําให้ประเทศอืน่ ในสหภาพยุโรปดําเนินนโยบายตาม ส่วน
สหรัฐฯ ท่ามกลางสงครามการค้ากับจีน ได้ออกหมายจับรองประธานและ
ผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Huawei เมื่อ เม.ย.๖๑ ตามมาด้วยการกดดันให้

แคนาดาจับกุมตัวใน ธ.ค.๖๑ และคาดการณ์ต่อไปว่าจะมีคําสัง่ ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ออกมาภายในปี ๖๒ ทีใ่ ห้อํานาจกระทรวงพาณิชย์ ขึน้ บัญชีดําบริษทั ทีม่ ี
ความเสีย่ งด้านความมัน่ คงของชาติซงึ่ คาดว่า Huawei และ ZTE จะอยูใ่ นบัญชีรายชือ่
บทส่งท้าย
คลื่นการเข้ามาของ 5G ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม
อย่างมากสําหรับเทคโนโลยี 5G โดยคาดการณ์กนั ว่าไทยจะสามารถเริม่ ใช้เทคโนโลยี
5G อย่างเป็นทางการได้ในช่วงปี ๖๓ ซึง่ 5G คือเทคโนโลยีทจี่ ะเข้ามาแก้ไขปัญหาของ
3G และ 4G คุณสมบัตอิ ย่างหนึง่ ของของ 5G จะต้องรองรับการใช้งานกว่า ๑,๕๐๐
ล้านยูสเซอร์ ให้ได้ ซึง่ ๓ สิง่ สําคัญทีเ่ ทคโนโลยี 5G ต้องทําได้ในระดับมาตรฐานทัว่ ไป
คือ ต้องสามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์ถงึ ๑ ล้านชิน้ ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร ช่วยให้
สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนทุกอุปกรณ์ ทีส่ ําคัญต้องสามารถรับส่ง
ข้อมูลได้ดว้ ยความเร็วระดับ 1Ms หรือน้อยกว่า เนือ่ งจากอุปกรณ์ทใี่ ช้กบั เทคโนโลยี
5G จะไม่ได้มแี ค่สมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว เช่น รถยนต์ไร้คนขับหรือระบบรักษา
นอกโรงพยาบาล ซึง่ การรับส่งข้อมูลทีช่ า้ ไปเพียงเสีย้ ววินาทีอาจเกิดผลกระทบต่อ
ความชีวติ ได้ เทคโนโลยียงั ต้องรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลทีม่ หาศาล เช่น การ
รับชมคอนเทนต์วดิ โี อทีม่ คี วามละเอียดสูง โดยในอนาคตคาดการณ์กนั ว่า ความ
ละเอียดมาตรฐานของคอนเทนต์วดิ โี อจะอยูใ่ นระดับ 4K ซึง่ จําเป็นต้องมีการรับส่งทีม่ ี
ปริมาณมาก ล่าสุดเมื่อเดือน ก.พ.๖๒ ประเทศไทยได้เริ่มทดสอบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ของบริษัท Huawei ที่จังหวัดชลบุรี โดย
เจ้าหน้าที่ของทางการไทยระบุว่าสาเหตุที่เลือก Huawei เพราะมีราคาถูก
กว่าบริษทั อืน่ แม้มคี ําเตือนจากสหรัฐฯ เรือ่ งความเสีย่ งจากการถูกสอดแนม
ภาครัฐ ทีป่ ระชุม กสทช. ได้เคาะหลักการและวิธกี ารอนุญาตให้ใช้คลืน่
ความถีย่ า่ น ๗๐๐ MHz ทีเ่ รียกคืนมาจากกิจการทีวดี จิ ทิ ลั เพือ่ นําออกประมูล
5G เมือ่ ต้นปี ๖๒ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒ ยังเห็นชอบให้เรียกคืนคลื่น
ความถีย่ า่ น ๒๖๐๐ MHz จํานวน ๑๙๐ MHz เพือ่ รองรับบริการโทรคมนาคม
5G โดยเรียกคืนจาก บมจ.อสมท (MCOT) ๑๕๔ MHz และกรมการทหาร
สือ่ สาร กองทัพบก และกองบัญชาการกองทัพไทย และอนุมัติวงเงินอีกกว่า
๖๘ ล้านบาท จากกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบ 5G AI/IoT Innovation Center เพือ่ ทดสอบ
การใช้งาน (Use case) บนคลืน่ ๒๖ – ๒๖ GHz และ ๓.๕ GHz ประเทศไทย
จะต้องเปิดให้บริการ 5G เป็นรายแรกในกลุม่ อาเซียนภายในปี ๖๓
ภาคเอกชน ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจําเป็นต้องเตรียมแพคเกจสําหรับ
การใช้งานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแพคเกจที่ราคาไม่สูงเกินไป การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
โดยเฉพาะคลืน่ ความถี,่ แผนงาน, กฎ กติกา และมารยาทต่างๆ
ข้อมูลอ้างอิง
- เดินหน้าสู่ 5G (๑๒ ก.พ.๖๒) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.com
- “ยูสเคส 5จี” (๔ มี.ค.๖๒) หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.com
- ระวังหลุมพราง 5G (๓ เม.ย.๖๒). หนังสือพิมพ์แนวหน้า http://www.naewna.com
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