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 กระแสเทคโนโลยี 5G ในไทยท่ีก าลังเกิดขึ้นท่ามกลางประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุน่ 
ขณะเดียวกัน ประเทศสมาชกิอาเซียนได้รับการจับตามองในการขยายตลาดเทคโนโลยี 5G เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิดิจิทลั เช่น มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย โดยเทคโนโลยี 5G มีคุณสมบัติการส่งถ่ายข้อมูลที่รวดเร็วกว่าระบบ 4G ถึง ๑๐ เท่า  
มีความหน่วงลดลง ๕ เท่า และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและสิง่ต่าง ๆ ได้มากขึ้นถึง ๑,๐๐๐ เท่า ดังนั้น เทคโนโลยี 5G มีผลกระทบท้ังต่อความ
มั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศท้ังในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ในสถานการณ์นี้ประเทศไทยและกองทัพจึงไม่อาจ
ปฏิเสธเทคโนโลยี 5G ได้ และจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ทันสมยัภายในปีพ.ศ.๒๕๖๓   

การก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ของไทยท่ามกลางมหาอ านาจและอาเซียน  

 ทีม่าและความส าคญัของการเปลีย่นผ่านเทคโนโลย ี 
 ปจัจบุนัโลกไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทกุมติแิละอยูท่า่มกลางการแขง่ขนั
ในยคุโลกาภวิฒัน ์ทีท่กุประเทศทัว่โลกก าลงัถกูขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
สามารถเช่ือมโลกทั้งโลกเข้าหากันได้เสมือนดังไม่มีพรมแดนของประเทศ    
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เทคโนโลยกีารสือ่สารทีท่ าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นโครงสรา้ง
ความสัมพันธ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการต่างประเทศ  
ซึง่เครอืขา่ยเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้มวีวิฒันาการดงัตอ่ไปนี ้ 

 พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๔๓ ยุคของ 1G เป็นการสนทนากันด้วยเสียงใน
รปูแบบอนาลอ็ก (Analog) โดยเนน้การโทร และรบัสาย เพยีงอยา่งเดยีว   

 พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๕๓ ยุคของ 2G เป็นการส่งข้อความหากันผ่าน
เครือข่ายที่ใหบ้ริการ (SMS) ซึ่งได้มีการพฒันาจากอนาลอ็ก (Analog) มาเป็น 
ดจิทิลั (Digital) มากขึน้  

 พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๖๓ ยคุของ 3G เปน็การเช่ือมตอ่อนิเทอรเ์นต็เพือ่การ
สง่ขอ้ความใช้แทนการสือ่สารกนัโดยตรง โดยใช้อนิเทอรเ์นต็บนมอืถือ หรอืท่ี
เรยีกวา่ Chat แทนการโทร และ SMS แบบเดมิ ๆ   

 พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๗๓ ยุคของ 4G เป็นยุคที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน
สามารถแสดงภาพ และเสยีงผา่นแอปพลเิคชันตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารได ้ท าใหก้าร 
โทรหากันผ่านเครือข่ายที่ใหบ้ริการได้รับความนยิมน้อยลง ถือได้ว่าเป็นยุคท่ี
อนิเทอรเ์นต็ไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุ 

 พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๘๓ ยุคของ 5G เป็นยุคที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคต
เครอืขา่ยทีส่ามารถเช่ือมตอ่กบัสิง่ของทกุสรรพสิง่เขา้ดว้ยกัน โดยส่งตอ่ขอ้มูล
ปรมิาณมหาศาลไดอ้ยา่งรวดเรว็  ไมจ่ ากดั ท าใหเ้กดินวตักรรมใหม ่ทีส่ามารถน า
เทคโนโลยเีครอืขา่ยนีม้าใช้ทัง้ในระดบัครวัเรอืน และระดบัอตุสาหกรรมอยา่งเปน็
รปูธรรม 

 

 บริบทเทคโนโลย ี5G กบัประเทศมหาอ านาจ  
 รฐับาลในหลายประเทศทัว่โลกตา่งพยายามเขา้ไปมสีว่นรว่มในการก าหนด
มาตรฐานเทคโนโลย ี5G เนือ่งจาก  ตอ้งการสรา้งแนวทางการใช้เทคโนโลย ีท าใหเ้กดิ
การยอมรบั และน าไปใช้ใหเ้ปน็มาตรฐานไปทัว่โลก เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศจาก
สทิธบิตัร และการพฒันาระบบ แลว้กา้วขึน้เปน็ผูน้ าทางเทคโนโลยขีองประเทศ
นั้นได้ โดยแต่ละประเทศได้ก าหนดทิศทางของเทคโนโลยี 5G ให้เป็นแผน
ระดบัชาติ มหีน่วยงานในการก ากบัดูแล ขับเคลื่อน และพัฒนาเทคโนโลยีให้
สามารถน าไปใช้ต่อกับการบริหารจัดการความเป็นเมือง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ (๑) สหรัฐอเมริกา โดย
ส านักงานโทรคมนาคมและสารสนเทศ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ
คณะกรรมการกลางก ากบัดแูลกจิการสือ่สาร และหนว่ยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
มหีน้าที่ให้ค าปรกึษา ด าเนนิการจัดสรรคลืน่ความถี ่และผลกัดนัการประยกุตใ์ช้
เทคโนโลย ี5G จ านวนมาก (๒) สหราชอาณาจกัร โดยกระทรวงวฒันธรรม สือ่ และ
การกฬีา มหีนา้ทีส่ง่เสรมิและทดสอบความสามารถของ 5G ในรปูแบบตา่งๆ  ของ
รฐับาล ภายใตโ้ครงการ 5G Testbeds and Trials  (๓) เกาหลีใต้ โดยกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหีนา้ทีก่ ากบัดแูล ควบคมุการพฒันา
นโยบายและการปรบัใช้งาน 5G โดยเฉพาะ (๔) จนี โดยกระทรวงอตุสาหกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รว่มกับคณะกรรมการพฒันาและปฏริูปแห่งชาต ิและ
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดัตัง้กลุม่ IMT-2020 (5G) Promotion Group 
มหีนา้ทีส่ง่เสรมิการวจิยั และสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการจดัท ามาตรฐาน 
5G และ (๕) ญีปุ่น่  โดยกระทรวงกจิการภายในและการสือ่สาร มหีนา้ทีจ่ดัท า
นโยบาย พฒันาเครอืขา่ย และจดัสรรคลืน่ความถี ่รวมถงึสง่เสรมิมาตรฐาน 5G และ
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ ใหเ้กดิการน าเทคโนโลยนีีไ้ปใช้ในทกุภาคสว่น   
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“ประเทศไทยเขา้สู่เทคโนโลยี 5G 
ภายในปีพ.ศ.๒๕๖๓” 



 เทคโนโลย ี5G กบัการพลกิโฉมของประเทศสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมในหว้งปจัจบุนั   
 ประเทศในกลุม่ภมูภิาคอาเซยีนขณะนี ้ก าลงัตืน่ตวักบัการน าพาประเทศเขา้สู่
เวทีโลก ในยุคแห่งเทคโนโลยี 5G และได้รับการจับตามองจากเหล่าประเทศ
มหาอ านาจวา่จะเปน็ตลาด 5G ทีพ่ฒันาเตบิโตไดอ้ยา่งรวดเรว็ เปน็อนัดบัทีร่องจาก
ประเทศจนี เนือ่งดว้ย มปีจัจยัสนบัสนนุดา้นจ านวนประชากรรวมกนัมากกวา่ ๖๐๐ 
ลา้นคน ที่จะกลายเป็นทั้งผู้สร้างและผู้บริโภค “ขอ้มลู” น ามาซึง่การขบัเคลือ่น
นวตักรรม และการใหบ้รกิารรปูแบบใหม่ๆ  ท าใหภ้มูภิาคอาเซยีนไดพ้ฒันาเศรษฐกจิใหม้ี
ความเปน็ดจิทิลัทีม่ขีนาดใหญต่ดิอนัดบั ๑ ใน ๕ ของโลกทีจ่ะเตบิโตจาก ๕๐,๐๐๐ 
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ในปจัจบุนั ไปเปน็ ๒๐๐,๐๐๐ ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ภายในปี
พ.ศ.๒๕๖๘ ปจัจบุนัมปีระเทศสมาชิกไดป้ระกาศเดนิหนา้การทดสอบ และเริม่มกีาร
น าไปใช้ในบางพืน้ทีแ่ลว้ ไดแ้ก ่(๑) มาเลเซีย โดย Maxis ผูใ้ห ้บรกิารดจิทิลัและการ
สือ่สาร ไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจกบัหวัเวย่ ท าขอ้ตกลงความรว่มมอืด าเนนิการ
ทดลองระบบ 5G แบบครบวงจร (๒) อนิโดนเีซีย โดย Telkomsel ผูป้ระกอบการ
โทรศพัทม์อืถอืทีใ่หญท่ีส่ดุรว่มกบัหวัเวย่ ไดป้ระกาศจบัมอืกนัส ารวจบรกิารดา้น
ดจิทิลัและฝกึอบรมผูม้คีวามสามารถในการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยใีนอนาคต 
ศกึษาและทดลองความเรว็ของสญัญาณ 5G เพือ่สง่เสรมิการพฒันาดา้นดจิทิลั (๓) 
ฟิลปิปนิส ์โดย Globe Telecom ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรคมนาคม ไดเ้ปดิตวับรกิาร
เครอืขา่ยการคา้ในระบบ 5G และไดท้ าขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัหวัเวย่ ในการน า
เครอืขา่ย 5G มาใช้กบัระบบโครงสรา้งพืน้ฐานภายในประเทศ (๔) สงิคโปร์ โดย 
Singtel ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรคมนาคมรว่มมอืกบัอรีคิสนัจากสวเีดน จดัตัง้ทมีเพือ่
ท าการศกึษา ประเมนิ และทดสอบเทคโนโลยทีีจ่ะเปน็ตวัเลอืกในการสรา้งมาตรฐาน 
5G ในอนาคต รวมทัง้สามารถตอบสนองการใช้งานหลากหลายรปูแบบตัง้แตร่ะดบั
ผูบ้รโิภคไปจนถงึระดบัอตุสาหกรรม (๕) เวยีดนาม โดย Viettel ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
โทรคมนาคม ไดจ้บัมอืกบัอรีคิสนัจากสวเีดน ทดลองใช้บรกิารเครอืขา่ย 5G และคาดวา่
จะเปดิใหบ้รกิาร 5G ไดภ้ายในป ีพ.ศ.๒๕๖๓ เพือ่น าไปใช้ในกลุม่นคิมอตุสาหกรรม
ไฮเทคภายในประเทศ ตามเปา้หมายการสรา้งสงัคมดจิทิลัใหเ้กดิขึน้ในเวยีดนาม  
(๖) กมัพูชา โดย Smart Axiata ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรคมนาคมรว่มกบัหวัเวย่  
ไดเ้ริม่ด าเนนิการทดลองใช้เครอืขา่ยระบบ 5G และกอ่นหนา้นีไ้ดล้งนามในบนัทกึ
ความเขา้ใจเพือ่รว่มกนัสรา้งระบบนเิวศทีด่สี าหรบัการพฒันา 5G ใหก้บักมัพชูาเมือ่เดอืน 
เม.ย.๖๒ ทีผ่า่นมา  และ (๗) ไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
หนว่ยงานภาครฐัและเอกชน และสถาบนัการศกึษาช้ันน ารว่มกบัหวัเวย่ ไดท้ดสอบ
เทคโนโลย ี5G สูก่ารใช้งานจรงิแบบครบวงจร และด าเนนิการตดิตัง้ในศนูยท์ดสอบใน
พืน้ที ่EEC ซึง่ตัง้อยูใ่นมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เพือ่สง่เสรมิให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพฒันานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ของภมูิภาค  
เมือ่เดอืน ม.ิย.๖๒ ทีผ่า่นมา   
 บทวเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะการกา้วไปสูเ่ทคโนโลย ี5G ของไทย 
 การกา้วเขา้มาของเทคโนโลย ี5G ในไทย ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้พรอ้มกนัในหลาย
ประเทศทัว่โลกอยูข่ณะนี ้จะท าใหโ้ลกทัง้ใบเช่ือมตอ่กนัในทกุสรรพสิง่ ซึง่เปน็การสือ่สาร
ระหวา่งอปุกรณต์า่งๆ เช่น เครือ่งมอื ยานพาหนะ หรอื อาคารสิง่กอ่สรา้งทีม่กีาร
ตดิตัง้วงจรอเิลก็ทรอนกิส ์ซอฟแวร ์เซน็เซอร ์และเครอืขา่ยการเช่ือมตอ่ตา่งๆ  ทีท่ าให้
อปุกรณเ์หลา่นีส้ามารถสง่ผา่นขอ้มลูถงึกนั ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าระบบ 4G  
ถงึ ๑๐ เทา่ มคีวามหนว่งลดลง ๕ เทา่ และสามารถเช่ือมโยงเครอืขา่ยและสิง่ตา่งๆ 
ไดม้ากขึน้ถงึ ๑,๐๐๐ เทา่ ดงันัน้ จงึเปน็มากกวา่อนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงู กอ่ใหเ้กดิ
การพฒันาประเทศไดห้ลายดา้น ยกตวัอยา่งเช่น ระบบสาธารณูปโภค  สนบัสนนุการ

บรหิารพลงังาน โดยมรีะบบจา่ยไฟอจัฉรยิะทีส่ามารถควบคมุการจา่ยไฟไดต้ามช่วงเวลา
การใช้งาน และง่ายตอ่การควบคมุช่วยใหป้ระเทศประหยดัพลงังานไปไดม้าก ระบบ
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ น าไปใช้กับระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth)   
ซึง่เปน็โรคทีไ่มต่อ้งสมัผสัรา่งกายโดยตรง เช่น โรคตา เบาหวาน ความดนัโลหติสงู และ
ผวิหนงั  การผา่ตดัหรอืการรกัษา โดยใช้หุ่นยนต์หรือใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
นอกจากนัน้ ในอปุกรณอ์จัฉรยิะทีใ่ช้สวมใสต่า่งๆ (Smart Wearable) ยงัช่วยในการ
ตรวจสอบ ตรวจวดั และเฝา้ระวงัดแูลสขุภาพทัว่ไปของผูส้วมใสไ่ดเ้ช่นกนั ระบบ
ยานพาหนะและการขนสง่ น ามาใช้ในการพฒันาในเรือ่งของรถยนตไ์รค้นขบั และ
การเช่ือมตอ่กบัระบบการรายงานระบบควบคมุการจราจร  
 ประเทศไทย ปจัจบุนัไดม้หีนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั คอื กระทรวงดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม (ดศ.) และส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ไดเ้ดนิหนา้โครงการจดัตัง้ศนูย์
ทดสอบ 5G ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลัย  
สงขลานครนิทร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา โดยมวีตัถปุระสงค ์
เพือ่ขยายความรว่มมอืพฒันาเทคโนโลย ี5G ควบคูก่บัการพฒันาของประเทศในทกุ
ภมูิภาคไปพร้อมกัน อกีทัง้ ตอ้งการใหม้คีวามเช่ือมโยงขอ้มลูและองคค์วามรูด้า้น
เทคโนโลยรีะหวา่งกนั เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
โดยเฉพาะการทดลองทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาระบบสาธารณสุขและ
การแพทยท์างไกล นอกจากนี ้การทดลองทดสอบ 5G และพฒันารปูแบบการใช้งาน  
(Use Case) ของแตล่ะมหาวทิยาลยั จะดงึจดุเดน่ของลกัษณะอตัลกัษณภ์มูศิาสตร ์
โอกาส และความทา้ทายในแตล่ะภมูภิาคเปน็ตวัก าหนด เช่น ระบบเกษตรกรรมน าสมยั 
การควบคมุเครือ่งวดัสภาพแวดลอ้ม (PM 2.5) การควบคมุโดรนในภารกจิดบัไฟ 
ระบบรกัษาความปลอดภยัอจัฉรยิะ เปน็ตน้ ดงันัน้ ไทยควรเตรยีมความพรอ้มดา้น
ทรัพยากรทั้งบุคลากร และการจัดสรรคลื่นความถี่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัดา้น Data Security และ Data Privacy ในการคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคทัง้ในดา้นโทรคมนาคมและดา้นอืน่ ๆ และการใหค้วามรว่มมอืจากภาครฐั  
ผูใ้หบ้รกิาร และผูบ้รโิภคทีจ่ะกระตุน้ท าใหเ้กดินวตักรรมใหมอ่ยูเ่สมอ เพือ่ใหเ้ปน็ไป
ตามวสิยัทศันข์องรฐับาลในการสรา้งเศรษฐกจิดจิทิลั ดว้ยการผลกัดนัประเทศไทยเขา้
สูเ่ทคโนโลย ี5G เพิม่โอกาสในการแขง่ขนัแบบกา้วกระโดดบนเวทโีลกไดอ้ยา่งสมบรูณ์
แบบภายในป ีพ.ศ.๒๕๖๓   
 ในสว่นของกองทพั เปน็หนว่ยงานหลกัส าคญัในการรกัษาความมัน่คงของประเทศ 
ไดต้ระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีทีใ่ช้เครอืขา่ยขอ้มลูเปน็ศนูยก์ลาง (Data 
Centric Infrastructure)  ผ่านการเชือ่มโยงบนเครือขา่ยอนิเทอรเ์นต็ที่ปลอดภัย  
เพิม่ศกัยภาพใหก้บัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศใหต้อบสนองไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้ง 
และทนัเวลา เช่น หุน่ยนตท์างทหาร เซนเซอรต์รวจจบัความเคลือ่นไหว พฒันาระบบ
จอภาพสวมศรีษะ เปน็ตน้ เพือ่เพิม่การรบัรูส้ถานการณร์ว่มกนัไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี
ดังนั้น กองทัพควรส่งเสริมการวิจัยและติดตามการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ใน
อตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ เพือ่การใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยเีสมอืนจรงิใหน้ าไปสู่
การสรา้งฐานทพัทีเ่ช่ือมโยงกนัมากขึน้ อนัเปน็การเพิม่ขดีความสามารถใหก้บัก าลงัพล
ของกองทพั ยกระดบับทบาทกองทพัในศตวรรษที ่๒๑ ใหม้คีวามพรอ้มในการรบัมอื
ภยัคกุคามรปูแบบใหมไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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