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 “ระบบ 5G เป็นพ้ืนฐานของแนวคิด Internet of Things และ Machine to Machine ซ่ึงเป็นการส่ือสารระหวา่งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เครือ่งมอื ยานพาหนะ หรอื อาคารส่ิงกอ่สรา้งทีม่กีารติดต้ังวงจรอเิล็กทรอนกิส์ ซอฟต์แวร ์เซ็นเซอร ์และเครอืขา่ยการเชือ่มต่อต่างๆ ทีท่ําใหอ้ปุกรณเ์หล่านี้
สามารถส่งผ่านขอ้มลูถงึกนั โดยมคีวามล่าชา้ของเวลา (time lag) นอ้ยมาก ทําใหส้ามารถใชเ้พ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เชน่ การผ่าตัดทางไกลที่
แพทย์สามารถทําการผ่าตัดใหค้นไขท้ีอ่ยู่ในอกีซีกโลกได้ ดังนัน้ หนว่ยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนจงึต้องเรง่พัฒนาเทคโนโลยีใหร้องรบักบัระบบนี ้ซ่ึง
การพัฒนาเหล่านีจ้ะเปล่ียนวถิชีวีติในอนาคตของผู้คนโดยส้ินเชงิ”  

เทคโนโลยี 5G ภูมิศาสตร์การเมืองโลก: สมรภูมิใหม่ชิงมหาอํานาจโลก 

5G นวัตกรรมแห่งอนาคต 
 5G คือ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายยุคท่ี ๕ มีคุณสมบัติด้าน
ความเร็วเพ่ิมขึ้นกว่าระบบ 4G ถึง ๑๐ เท่า มีความหน่วงลดลง ๕ เท่า 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและส่ิงต่างๆ ได้มากขึ้นถึง ๑,๐๐๐ เท่า   
 เทคโนโลยี 5G แบ่งการใช้งานเป็น ๓ แกน ได้แก่ ๑) Enhanced 
mobile broadband (eMBB) เพ่ิมศักยภาพการรับ-ส่งข้อมูล ความเร็ว
สูงเพ่ือตอบโจทย์การส่ือสารในอนาคต เช่น สตรีมวิดีโอความละเอียดสูง 
และการทํางานบนข้อมูลผ่าน Cloud ๒) Massive machine type 
communications (mMTC) รองรับการเชื่อมต่อจํานวนมาก สามารถใช้
งานอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) รวมถึงระบบเซนเซอร์ ๓) Ultra-
reliable and low latency communications (URLLC) ก า ร
เชื่อมต่อท่ีเสถียรและตอบสนองไว เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล 
 แนวทางการดําเนินโครงการแบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑) Non-
standalone (NSA) 5G คือการปรับใช้ระบบเครือข่าย 4G บนอุปกรณ์
เชื่อมต่อเดิม แต่เพ่ิมศักยภาพการรับ-ส่งข้อมูลของแกน eMBB ๒) Stand-
alone (SA) 5G หรือ 5G เต็มรูปแบบ ท่ีต้องใช้เงินลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในการติดตั้งเสาอากาศและระบบรับส่งสัญญาณใหม่ เพ่ือรองรับแกน 
mMTC และ URLLC  
พัฒนาการ 5G ในประเทศต่างๆ : ความเคล่ือนไหวด้านนโยบายที่สําคัญ 
 สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หันมาสนใจประเด็นการ
จัดสรรคล่ืน 5G โดยมีแนวคิดท่ีจะใช้หลักการในการใช้คล่ืนความถี่ร่วมเข้า
มาแก้ปัญหาท่ีเกิดจากระบบการประมูล ซ่ึงอาจจะใช้ไม่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุค 5G อีกต่อไป เนื่องจากคล่ืนท่ีใช้กับ 5G นั้นมีความ
ต้องการอย่างต่ําถึง ๑๐๐ MHz ต่อหนึ่งโอเปอเรเตอร์ ซ่ึงถ้าหากใช้วิธีการ
ประมูลคล่ืนแบบเดิมก็อาจทําให้ราคาคล่ืนสูงเกินไปจนไม่สามารถท่ีจะทํา
ให้เกิดระบบ 5G ได้เลย โดยขณะรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ตระหนักแล้วว่า 
อุปสรรคท่ีจะขยายโครงข่าย 5G นั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ท่ีทําให้สหรัฐฯ 

ไม่สามารถตามทันระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ แม้แต่ประเทศท่ีเป็นมิตรใกล้ชิด
กับสหรัฐฯ อย่างอังกฤษ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ Boris Johnson 
กล่าวว่า เทคโนโลยีของจีนกําลังจะแซงหน้าเทคโนโลยีของสหรัฐฯ แล้ว 
ในขณะท่ีสหรัฐฯ ต่อต้านทุกวิถีทางท่ีเก่ียวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของจีน 
 สหราชอาณาจักร จัดการประมูลคล่ืนความถี่ สําหรับ 5G ใน 
เม.ย.๖๑ ในย่านความถี่ ๒.๓ GHz โดย O2 เป็นผู้ชนะการประมูล และ
คล่ืนความถี่ในย่าน ๓.๔ GHz – ๓.๖ GHz ให้กับผู้ประกอบการ ๔ ราย 
ได้แก่ O2, Vodafone, EE และ Three โดยคาดว่าจะมีการประมูลคล่ืน
ความถี่ในย่าน ๓.๖ GHz – ๓.๘ GHz และ ๗๐๐ MHz ในปี ๖๓ การนํา 
5G มาใช้ ในคล่ืนความถี่  ๕๗ GHz – ๗๑ GHz ซ่ึงเ ป็นคล่ืนความถี่
มิลลิเมตร ออกแบบมาเพ่ือการใช้งานรถไฟฟ้าความเร็วสูง รองรับการ
เชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด ซ่ึงทุกการเคล่ือนท่ีรองรับความเร็วท่ี ๑ Gbps 
หลังจากประเทศอังกฤษได้ประมูลคล่ืนความถี่ในการให้บริการ 5G ในย่าน 
๓.๕ GHz เม่ือปีท่ีแล้ว 
 เกาหลีใต้ สามารถจัดสรรใบอนุญาตคล่ืนความถี่ท้ังในย่านความถี่ 
๓.๕ GHz จํานวน ๒๘๐ MHz และในย่านความถี่  ๒๘ GHz จํานวน 
๒,๔๐๐ MHz ได้สําเร็จ ใน มิ.ย.๖๑ โดยผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมประมูล 
คือ SK Telecom, KT, และ LG U+ ซ่ึงผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินค่า
ใบอนุญาตคล่ืนความถี่เป็นจํานวน ๓.๓๑๘๓ ล้านล้านวอน (๓.๓ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) สูงกว่าราคาตั้งต้นถึง ๓๔๐,๐๐๐ ล้านวอน (ราคาตั้งต้น 
๓.๓ ล้านล้านวอน)  ท้ังนี้ เกาหลีใต้เปิดตัวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง 5G ท่ัวประเทศเป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว เม่ือ เม.ย.๖๒ ถือเป็น
ประเทศแรกในโลกท่ีเริ่มใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เกาหลีใต้ชื่อ
ว่าเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีเทคโนโลยีก้าวลํ้านําหน้าประเทศอ่ืน โดยรัฐบาล
กรุงโซลตั้งเป้าว่าการเปิดตัวเครือข่าย 5G นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ได้อีกทางหนึ่ง  
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 สเปน ไดร้บัเงินจากการประมูลคล่ืนความถี ่5G เป็นมูลคา่ ๔๓๘ ล้านยโูร 
(๕๑๐.๒ ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) เม่ือ ก.ค.๖๑ โดยสเปนจัดการประมูลคล่ืนความถีใ่น
ยา่น ๓.๖ GHz – ๓.๘ GHz จํานวน ๒๐๐ MHz ซ่ึงจะเป็นกุญแจในการให้บรกิาร 
5G เชงิพาณชิยใ์นประเทศ โดยรฐับาลไดกํ้าหนดราคาตัง้ตน้การประมูลไว้ท่ี ๑๐๐ 
ล้านยูโรโดยผู้ให้บริการได้แก่ Movistar, Orange, Vodafone ได้รับการจัดสรร
คล่ืนความถี ่5G โดยมีอายใุบอนญุาต ๒๐ ปี 
 อติาลี จัดการประมูลคล่ืน 5G ใน ก.ย.๖๑ ในยา่นความถี่ ๗๐๐ MHz, 
๓.๖ GHz – ๓.๘ GHz และ ๒๖ GHz ซ่ึงดําเนนิการประมูลท้ังส้ิน ๑๗๑ รอบ ใช้
เวลา ๑๔ วัน โดยการเสนอราคาจากผู้ประกอบการสูงถงึ ๖.๕๕ พันล้านยโูร ซ่ึง
เป็นท่ีนา่กังวลแก่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น รฐับาล ผู้ประกอบการ หรอืแม้แตผู้่บรโิภค 
 ฟินแลนด์ มีการประมูลคล่ืนยา่น ๓๔๑๐ ถงึ ๓๘๐๐ MHz สําหรบั 5G 
ใน ต.ค.๖๑ โดยผู้ให้บริการ ๓ ราย ได้รับใบอนุญาตคล่ืนความถี่ ได้แก่ Telia 
Finland, Elisa และ DNA มูลคา่รวมท้ังส้ิน ๗๗ ล้านยโูร หรอืประมาณ ๘๙ ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ซ่ึงฟินแลนดเ์ป็นประเทศแรกในยโุรปท่ีมีการจัดสรรคล่ืนความถีใ่น
ยา่น ๓.๕ GHz เพ่ือให้บรกิาร 5G โดยผู้ประกอบการสามารถเปิดให้บรกิารในชว่ง
ตน้ปี ๖๒ หลังจากนัน้มีการวางแผนประมูลคล่ืนความถีย่า่น ๒๖ GHz ในปี  ๖๓ 
 จนี พยายามท่ีจะเป็นผู้นําในการพัฒนาเทคโนโลย ี5G ในระดบัโลก โดยจีน
ไดมี้ความชดัเจนในระดบัรฐับาลว่าจีนจะตอ้งเขา้รว่มในการวางมาตรฐานระบบ 5G 
ในระดบัสากลไม่ว่าจะเป็นในระดบัสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และ
ในระดบัสมาคมผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมระดบัโลก (GSMA) โดยจีนพยายามรกุ
คืบไปท่ีประเทศต่างๆ ท่ัวโลก เช่น โปรตุเกสซ่ึงในขณะนี้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในโปรตเุกสชือ่ว่า 'Altice' ไดทํ้าขอ้ตกลงรว่มมือกับบรษิทั Huawei   
(หัวเหว่ย) เพ่ือท่ีจะเตรยีมการวางโครงขา่ย 5G แล้ว และเป็นท่ีทราบกันในวงการ
โทรคมนาคมระดบัโลกว่าในขณะนี ้จีนไดร้กุคบืเขา้ไปเพ่ือท่ีจะทําการวางโครงขา่ย 
5G ในหลายประเทศ โดยเริม่วางโครงขา่ยก่อนกลางปี ๖๒ และมีขา่วดว้ยว่าในส้ินปี ๖๒ 
จะมีการวางโครงขา่ย 5G ซ่ึงจะมีการปูพรม สถานฐีานครอบคลุมเยอรมนใีนชว่ง ธ.ค.๖๒ 
 ฟิลิปปินส์ บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ Globe 
Telecom ก็กําลังเปิดตัวเครือข่าย 5G โดยมีความร่วมมือกับหัวเหว่ย 
 มาเลเซีย บริษัท Maxis ของมาเลเซีย เพ่ิงลงนามในบันทึกความ
เข้าใจกับ Huawei เพ่ือร่วมพัฒนาเครือข่าย 5G ในมาเลเซียเช่นกัน 
ผลกระทบ 5G ต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลก 
 ความทะเยอทะยานของจีนทําให้ The Five Eyes หรอืกลุ่มประเทศท่ีมี
ข้อตกลงแบ่งปันสัญญาณทางการข่าว ท่ีรวมถึง สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย แคนาดา และนวิซีแลนด ์ทยอยออกมาตรการกีดกันผู้ประกอบการ 
5G ท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เช่น Huawei และ ZTE โดยเริ่มจาก
รัฐบาลออสเตรเลีย เม่ือ ส.ค.๖๑  ได้ห้ามบริษัทออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีจาก
บรษิทั Huawei และ ZTE ตามมาดว้ย สหราชอาณาจักรท่ีกลับมาประเมินแนว
ทางการใชผู้้ประกอบการ 5G จากจีนใหม่ ซ่ึงหากดําเนนิการออกมาตรการกีดกัน
เชน่ ออสเตรเลีย อาจทําให้ประเทศอ่ืนในสหภาพยโุรปดําเนนินโยบายตาม ส่วน
สหรัฐฯ ท่ามกลางสงครามการค้ากับจีน ได้ออกหมายจับรองประธานและ
ผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Huawei เม่ือ เม.ย.๖๑ ตามมาด้วยการกดดันให้

แคนาดาจับกุมตวัใน ธ.ค.๖๑ และคาดการณ์ต่อไปว่าจะมีคําส่ังประธานาธิบดี
สหรฐัฯ ออกมาภายในปี ๖๒ ท่ีให้อํานาจกระทรวงพาณชิย ์ขึน้บัญชดีําบรษิทัท่ีมี
ความเส่ียงดา้นความม่ันคงของชาตซ่ึิงคาดว่า Huawei และ ZTE จะอยูใ่นบัญชรีายชือ่ 
บทส่งท้าย 
 คล่ืนการเข้ามาของ 5G ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรยีมความพรอ้ม
อยา่งมากสําหรบัเทคโนโลย ี5G โดยคาดการณก์นัวา่ไทยจะสามารถเริม่ใชเ้ทคโนโลย ี
5G อยา่งเป็นทางการได้ในชว่งปี ๖๓ ซึง่ 5G คือเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาแกไ้ขปัญหาของ 
3G และ 4G คุณสมบัติอยา่งหน่ึงของของ 5G จะต้องรองรบัการใชง้านกวา่ ๑,๕๐๐ 
ลา้นยสูเซอร ์ให้ได้ ซึง่ ๓ สิง่สําคัญทีเ่ทคโนโลย ี5G ต้องทําได้ในระดับมาตรฐานทัว่ไป 
คือ ต้องสามารถรองรบัการใชง้านอุปกรณถ์งึ ๑ ลา้นชิน้ต่อ ๑ ตารางกโิลเมตร ชว่ยให้
สามารถครอบคลมุการใชง้านได้อยา่งครบถว้นทกุอุปกรณ ์ทีส่ําคัญต้องสามารถรบัสง่
ขอ้มูลได้ด้วยความเรว็ระดับ 1Ms หรอืน้อยกวา่ เน่ืองจากอุปกรณท์ีใ่ชก้บัเทคโนโลย ี
5G จะไม่ได้มีแค่สมารท์โฟนเพียงอยา่งเดียว เชน่ รถยนต์ไรค้นขบัหรอืระบบรกัษา
นอกโรงพยาบาล ซึง่การรบัสง่ขอ้มูลทีช่า้ไปเพียงเสีย้ววนิาทอีาจเกดิผลกระทบต่อ
ความชวีติได้ เทคโนโลยยีงัต้องรองรบัปรมิาณการรบัสง่ขอ้มูลทีม่หาศาล เชน่ การ
รบัชมคอนเทนต์วดีิโอทีมี่ความละเอียดสงู โดยในอนาคตคาดการณก์นัวา่ ความ
ละเอียดมาตรฐานของคอนเทนต์วดีิโอจะอยูใ่นระดับ 4K ซึง่จําเป็นต้องมีการรบัสง่ทีมี่
ปรมิาณมาก ลา่สดุเม่ือเดือน ก.พ.๖๒ ประเทศไทยได้เริ่มทดสอบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ของบริษัท Huawei ที่จังหวัดชลบุรี โดย
เจ้าหน้าที่ของทางการไทยระบุว่าสาเหตุที่เลือก Huawei เพราะมีราคาถูก
กวา่บรษัิทอ่ืน แม้มีคําเตือนจากสหรฐัฯ เรือ่งความเสีย่งจากการถกูสอดแนม 
 ภาครฐั ทีป่ระชมุ กสทช. ได้เคาะหลกัการและวธิกีารอนุญาตให้ใชค้ลืน่
ความถีย่า่น ๗๐๐ MHz ทีเ่รยีกคืนมาจากกจิการทวีดิีจิทลัเพ่ือนําออกประมูล 
5G เม่ือต้นปี ๖๒ โดยลา่สุดเม่ือวนัที่ ๕ มี.ค.๖๒ ยังเห็นชอบให้เรยีกคืนคลื่น
ความถีย่า่น ๒๖๐๐ MHz จํานวน ๑๙๐ MHz เพ่ือรองรบับรกิารโทรคมนาคม 
5G โดยเรียกคืนจาก บมจ.อสมท (MCOT) ๑๕๔ MHz และกรมการทหาร
สือ่สาร กองทัพบก และกองบัญชาการกองทัพไทย และอนุมัติวงเงินอีกกว่า 
๖๘ ลา้นบาท จากกองทนุวจัิยและพัฒนากจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัจัดต้ังศูนยท์ดสอบ 5G AI/IoT Innovation Center เพ่ือทดสอบ
การใชง้าน (Use case) บนคลืน่ ๒๖ – ๒๖ GHz และ ๓.๕ GHz ประเทศไทย
จะต้องเปิดให้บรกิาร 5G เป็นรายแรกในกลุม่อาเซยีนภายในปี ๖๓  
 ภาคเอกชน ผู้ให้บรกิารอินเตอร์เน็ตจําเป็นต้องเตรียมแพคเกจสําหรับ
การใช้งานข้อมูลให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแพคเกจท่ีราคาไม่สูงเกินไป การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร
โดยเฉพาะคล่ืนความถี,่ แผนงาน, กฎ กตกิา และมารยาทตา่งๆ 
ข้อมูลอ้างอิง 
- เดนิหนา้สู่ 5G (๑๒ ก.พ.๖๒) หนงัสือพิมพ์ไทยรฐั http://www.thairath.com 
- “ยสูเคส 5จี” (๔ มี.ค.๖๒) หนงัสือพิมพ์มตชิน http://www.matichon.com 
- ระวังหลุมพราง 5G (๓ เม.ย.๖๒). หนงัสือพิมพ์แนวหนา้ http://www.naewna.com 
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