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Abstract
Background : In the age of fierce economic competition today, including trade protectionism in the situation
of the COVID-19 virus, which has led to the economic downturn and stagnation. Causing many countries
such as Asia - Europe - America Turn to technology to help compete. Especially 5G technology, which will
be an important engine in driving the Thai economy. Including the world economy. What is 5G technology?
5G technology is the fifth generation of wireless communication (Generation 5). In Wikipedia, the Free
Encyclopedia 1 defines the meaning of 5G is the fifth generation of mobile phone networks or wireless
networks, it is a wireless network that was developed and started in 2018. Base technology, including
frequency bands 26, 28, 38 and 60 GHz) has a maximum efficiency of 20 gigabits per second. It has high
performance, which is 10 times faster than 4G. 5G low and middle bands use frequencies between 600 MHz
and 6GHz, especially between 3.5-4.2 GHz. In 2017, many companies have developed 5G technologies such
as Samsung, Intel, Qualcomm, Nokia, Huawei, Ericsson, ZTE and others. Although 5G will cover the world
by 2020, South Korea has started providing this technology at the 2018 Winter Olympics. In 2018, Verizon
plans to provide 5G FWA in four cities in the US, Sacramento, LA, Indianapolis and Houston. As for
Sarunjade, it means that Generation 5 or the fifth generation of communications that the future will not be
just a mobile phone, but all kinds of devices that can connect to the Internet (Internet of Things or IoT).
It is said that if we have 5G, we can download videos, movies or apps as fast as 10,000 Mbps! If using 4G,
watch online videos (8K size) or download movies, wait 6 minutes. But if there is 5G, it only takes 6 seconds!
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“เทคโนโลยี 5G กับกลไกการขับเคลือนเศรษฐกิจไทย”
สุพล พรหมมาพันธุ์, สิริรตั น์ มัชฌิมาดิลก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทคัดย่อ
ความเป็ นมา : ในยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นปัจจุบนั รวมไปถึงการกีดกันทางการค้าในสถานการณ์
การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึงทําให้เศรษฐกิจตกตําและเกิดภาวะถดถอยชะงักงันทําให้หลายประเทศไม่วา่ จะเป็ นเอเชียยุโรป-อเมริกา หันมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแข่งขัน โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G ซึงจะเป็ นกลไกอันสําคัญในการขับเคลือน
เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมไปถึงเศรษฐกิจของโลกด้วยเทคโนโลยี 5G คืออะไร เทคโนโลยี 5G คือ การสือสารไร้สายในรุ่นที
5 (Generation 5) ในวิกพิ เี ดียสารานุ กรมเสรี(1) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า 5G คือ เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือรุ่นหรือระบบไร้สาย
รุ่นที เป็ นเครือข่ายไร้สายทีถูกพัฒนาและเริมใช้ในปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา เทคโนโลยีพนฐานได้
ื
แก่แถบคลืนความถี , ,
และ GHz) มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง จิกะบิตต่อวินาที มีประสิทธิภาพสูงซึงเร็วกว่า 4G ถึง เท่า 5G ย่านความถีตําและ
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กลางใช้ความถีระหว่าง MHz ถึง GHz โดยเฉพาะระหว่าง . - . GHz ในปี พ.ศ.
หลายบริษทั ต่างได้พฒั นา
เทคโนโลยี 5G เช่น Samsung, Intel, Qualcomm, Nokia, Huawei, Ericsson, ZTE และอืน ๆ แม้วา่ 5G จะครอบคุลม
ทัวโลกภายในปี
ประเทศเกาหลีใต้ได้เริมให ้บริการเทคโนโลยีนีทีโอลิมปิ กฤดูหนาว
ในปี พ.ศ.
Verizon วางแผน
จะให ้บริการ 5G FWA ใน เมืองในสหรัฐ แซคราเมนโต แอลเอ อินเดียแนโพลิส และฮิวสตัน ส่วน ศรัณเจษฎ์ (Sarunjade)(2)
ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า 5G คือ Generation 5 หรือรุ่นที ของการสือสารทีอนาคตจะไม่ใช่แค่ เพียงมือถือแลว้ แต่เป็ น
อุปกรณ์ทกุ ชนิดทีเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things หรือ IoT) ว่ากันว่าถ้าเรามี 5G เราจะดาวน์โหลดวิดโี อ หนัง
หรือแอปฯ ได้เร็วถึง , Mbps! ถ้าใช้ 4G ดูวดิ โี อออนไลน์ (ขนาด 8K) หรือดาวน์โหลดหนังต้องรอ นาที แต่ถ ้ามี 5G
ใช้เวลาแค่ วินาที!
คําสัญคัญ: จี เทคโนโลยี, ระบบนิเวศ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง, การแสวงหาผูร้ ่วมลงทุน
ก่ อนจะได้กล่ าวถึง เรื องเทคโนโลยี 5G จะขอ
กล่าวถึงเทคโนโลยี 4G LTE (Long Term Evolution) ก่อน
ซึ งทางคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม
เคยเชิญ พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมและรองประธาน กสทช. (ในขณะนัน)
มาเป็ นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอก ได้รับฟังเมือปี พ.ศ.
ในหัวข้อเรือง “เทคโนโลยี
4G LTE” พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ(3) ได้อธิบายว่า
เทคโนโลยี 4G LTE (Long Term Evolution) เป็ นเทคโนโลยี
สือสารไร้สายผ่านอุปกรณ์สอสารเคลื
ื
อนที ในยุคที เทคโนโลยี
4G จะมีความเร็วมากกว่า 3G ประมาณ - เท่า ด้วยชีวติ
ประจําวันของมนุ ษย์มเี กียวข้องกับการใช้งานเครือข่ายออนไลน์
เพิมมากขึนเรือย ๆ ระบบ 4G จะทําให้โลกเชือมต่อกันได้
เต็มรูปแบบมากขึน โดยมีอปุ กรณ์สอสารเคลื
ื
อนทีอํานวยความ
สะดวกสบายและกลายเป็ นส่วนหนึงของชีวติ ประจําวันซึงขาด
เสียไม่ ได้ ผู ใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์
การบัน เทิ ง และข้อมู ล ต่ าง ๆ ได้ส ะดวกและรวดเร็ ว ขึ น
เทคโนโลยี 4G เกิดขึนเร็วกว่าทีคาดการณ์กนั เอาไวถ้ งึ ปี
เพราะครังแรกคิดกันว่า 3G จะอยูถ่ งึ ปี ค.ศ.
แต่เนืองจาก

มนุ ษย์ไ ม่ เ คยหยุ ด นิ งในการพัฒ นาและพยายามพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ กันมาโดยตลอด 3G ของไทยถูกกล่าวหาว่า
เป็ นกาก เพราะมีความล่าช้า จะไม่ใหล้ า่ ช้าได้อย่างไร เพราะ
คนไทยชอบโพสต์ส่งกันทุกอิริยาบถ ตังแต่ตืนนอนตอนเช้า
รับประทานอาหาร เดินทางไปท่องเทียว ในยุโรปเขาโพสต์
ส่งกันแค่ งานเท่านันต่อวัน ความจริงต้องทราบกันก่อนว่า
เทคโนโลยีนนมี
ั ขดี จํากัด เมือก่อนนันส่งกันเพียงรู ปภาพแต่
ปัจจุบนั ส่งเป็ นคลิปวิดีโอ แม้จะมีเทคโนโลยีทีดีและรวดเร็ว
ขนาดไหนก็ยากทีจะเพี ยงพอรองรับข้อมู ลจํานวนมหาศาล
เหล่านีได้ เทคโนโลยี 4G เริมมาตังแต่ ปี ทผ่ี านมา ปี นี ค.ศ.
มีพคี หรือยอดการใช้สูงสุด ประเทศไทยมี 3G ช้าทีสุด
ในโลก แต่มี 4G ยอดการใช้สูงสุดเป็ นอันดับ ของเอเชีย
ความจริงในประเทศไทยเรา บริษทั ทีโอที เคยดําเนินการเรือง
เทคโนโลยี 3G มาตัง ปี กว่าแลว้ มีคนเขา้ มาเป็ นสมาชิก
มากทีสุดประมาณ , คน และคาดกันว่าอีก ปี คือ
ปี ค.ศ.
จะมีการใช้เทคโนโลยี 5G ใช้ในอเมริกา บริษทั
AT&T กํา ลัง ดําเนิ นการอยู ่ และในประเทศญี ปุนก็ กาํ ลัง
ดําเนินการอยู ่เช่นเดียวกัน

รูปภาพที - - พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสวุ รรณ กําลังบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รบั ฟังในหัวข้อเรือง “เทคโนโลยี 4G LTE” วันเสาร์ที มีนาคม พ.ศ.
ณ อาคาร ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ปัจจุบนั ทัวโลกได้ทาํ การเปลียนจากการทําสัญญา
สัมปทานมาเป็ นใบอนุ ญาต เช่น เทคโนโลยี 4G ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมู ลกันมากขึ น เมื อก่ อนขับรถชนคนตาย
เสียเงินให ้ ล ้านบาท เรืองก็จบ แต่ปจั จุบนั ไม่เป็ นอย่างนัน
มีคนเข้าไปแสวงหาข้อมูล ขุดค้นข ้อมูลกันถึงที หรือแม้กระทัง
เรืองของอาจารย์ไม่จ่ายทุนก็เหมือนกัน สือสิงพิมพ์กาํ ลังจะตาย
คนไม่ซอหนั
ื งสือ ในอเมริกาเองเช่นเดียวกัน สือกําลังจะตาย
เหมือนกัน เทคโนโลยี 3G และ 4G ทําให้เกิดการเปลียนแปลง
อุตสาหกรรม เช่น การโอนเงินในระบบธนาคาร เงินกระดาษ
แทบไม่มใี ช้กนั แล ้ว ต้องใช้ Coin และต่อไปพนักงาน Front
จะตกงาน เช่น เมือก่อนพนักงานของธนาคารออมสิน มีเป็ น
จํานวนมาก แต่ปจั จุบนั ลดน้อยลงจะเหลือเท่า 7Eleven ต่อไป
ธนาคารต่าง ๆ จะใช้ Mobile Platform ในประเทศนอร์เวย์
ฟิ นด์แลนด์ ไม่มธี นาคารข้าง ๆ ถนนแล ้ว เมือก่อนเราจะเห็น
รถขนเงินไปใส่ตามตู ้ ATM ของธนาคารตามสถานทีต่าง ๆ
ซึงมีค่าใช้จ่ายเป็ น , ล ้านบาท แต่ต่อไปเขาจะลด Cost
ตรงนี ลง ในอนาคตจะเป็ นระบบ Sensor จับต้องไม่ค่ อย
ได้หมด รถแท็กซีจะใช้ GPS นําทาง ทุกอุปกรณ์จะมีการใช้
อินเทอร์เน็ตเกือบทังหมด (Internet of Things: IoT) ระบบ
ไฟฟ้ า นําประปา จะเป็ น Real Time ทังหมด วงการบันเทิง
จะเจ้ง เพราะศิลปิ นหางานเอง, การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ตรวจสอบได้ยาก เพราะละเมิดกันทัวโลก ต้องหาวิธีปกป้ อง
ทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างเช่น SCG มีสูตรลับเรืองการ
ผสมปูน แต่ ถูกแฮกโดยประเทศจีน, โทรศัพท์ต่อไปจะเป็ น
แผ่นบาง ๆ ใส, ต่อไปจะเลิกจ้างคน , กว่าคน เพราะหันไป
ใช้ Cloud, สติกเกอร์ของ Line รวยเป็ น ปี เพราะมีคน
กดกันทัวโลก ทีวสี เตชันนารี จะตายหมด เพราะทุกอย่างจะไป
อยูบ่ นโทรศัพท์มอื ถือ ระบบความเป็ นส่วนตัว หรือ Privacy
มีปญั หา เพราะประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้

รูปภาพที

แสดงถึงวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี
เรียงตามลําดับ ตังแต่ 1G-4G
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การเกิดขึนของเทคโนโลยี 4G จะทําให้เกิดหลาย
สิงหลายอย่างตามมา คือ ( ) เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชัน
สําหรับใช้งานนอกบ้านหรือทีทํางานผ่านอุปกรณ์สอสารเคลื
ื
อนที
มากขึน ( ) สามารถใช้แอพพลิเคชันซึงต้องใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต
ความเร็ ว สู งได้อย่ างเต็ ม รู ปแบบระหว่ างเดิ นทางเคลื อนที
( ) สามารถรับส่งหรือแชร์ข อ้ มูลแบบ Real-Time สําหรับ
ไฟล์ทมีี ขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์ Multimedia (4) ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยเนืองจากไม่มีความจําเป็ นต้องเชือมต่อกับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ ( ) สามารถส่งข้อมูลประเภท TimeSensitive Data ได้อย่างทันที (Near-Immediate) เช่น
การซือขาย ( ) Bandwidth ทีสู งของ LTE ทําให้สามารถ
รองรับการจัดตังหรือ Set-Up ทีทํางานชัวคราว (Temporary
Workplaces) ขึนได้อย่างรวดเร็ว

รูปภาพที แสดงถึงทิศทางแนวโน้มการใช้การติดต่อ
สือสารทางโทรศัพท์มอื ถือ ตังแต่ 2G-3G และเทคโนโลยี
4G LTE มีปริมาณแนวโน้มเพิมขึนในปี ค.ศ.
ส่วนผลกระทบหลักของเทคโนโลยี 4G สามารถ
แบ่งออกได้ ดังนี คื อ: ( ) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมผู บ้ ริโภคในหลายมิติ
ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของทุกภาคอุตสาหกรรม เนืองจาก
การรับส่งข้อมูลทีรวดเร็วขึนมาก ซึงส่งผลให้ GDP ของประเทศ
เพิมสู งขึน ( ) ด้านการบันเทิง 4G สามารถรับส่ งไฟล์ทีมี
ขนาดใหญ่และคลิปวิดีโอ รวมทังการ Streaming วิดีโอ
หนังและเพลงออนไลน์สามารถทําได้สะดวกรวดเร็วขึน ผู ้ใช้งาน
จึ ง สามารถรับชม โทรทัศน์ ออนไลน์ ชมการถ่ ายทอดสด
รายการต่าง ๆ หรือการแข่งขันกีฬา รวมทังสามารถดูหนังฟัง
เพลงที มี ค วามละเอี ยดของภาพที สู งมากได้อย่ างไหลลื น
ในระหว่างการเดินทางบนยานพาหนะ ( ) ด้านอุตสาหกรรม
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Things: IoT) ครังแรกในประเทศไทย ซึงเป็ นการจัดงาน
ผสมผสานระหว่างการจัดการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ
(Academic International Conference) การแสดง
นวัตกรรมผลงานทางด้าน IoT และการแสวงหาผู ร้ ่วมลงทุน
ทางการค้า (Pitching) และการทําธุรกิจ ซึงนักวิจยั ทีมีผลงาน
ทางด้าน IoT สามารถนําเสนองานเพือแลกเปลียนองค์ความรู ้
ทางด้านวิชาการร่วมกันได้ และสามารถนําผลงานไปเสนอเพือ
หาผูร้ ่วมลงทุนในธุรกิจได้ โดยผลงานทีจะนํามาเสนอในงานนี
จะต้องมีงานวิจ ัยรองรับ พร้อมต่อยอดเป็ นธุ รกิจหรือนําไป
พัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ได้จริง ซึงเป็ นการแก้ปญ
ั หาผลงานวิจยั
ขึนหิงได้อกี ด้วย เรียกกันว่า จากหิงสู่ห ้าง นอกจากนียังได้รบั
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การสนับสนุ นจาก Durian Corporation Co., Ltd. โดย
เพิมเติมส่วนของการนําเสนอผลงานในรูปแบบของ Startup
และมีนกั ลงทุนเข้ามาพิจารณาผลงานทีตนเองมีความสนใจ
เพือร่วมลงทุน ซึงถือว่าเป็ นมิตใิ หม่ทดีี ของการจัดงานประชุม
สัมมนาวิชาการนานาชาติอย่างแท้จริง (www.spu.ac.th/activities/) นอกจากนี ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “5G
Technology & Ecosystem” โดยคุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์
หัวหน้าฝ่ ายงานปฏิบตั กิ ารและสนับสนุนด้านเทคนิคทัวประเทศ
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) หรือ
เอไอเอส และหัวข้อ “Introduction and Trend” By Mr.J
Ke Program Director of HAX Shenzhen (U.S.A)

รูปภาพที - - - - บรรยากาศการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ “Thai IoT International Conference
2019” (TIIC เมือวันที - ธันวาคม พ.ศ. ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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สําหรับการแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม IoT
ประกอบด้วย ( ) CiRA Robotics (Center of Industrial
Robotics and Automation: CiRA) ผลงานของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็ นแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี ฐ านด้านการบู ร ณาการระบบ
(System Integration) เพืองานหุน่ ยนต์ระบบอัตโนมัตแิ ละ
ปัญญาประดิษฐ์สาํ หรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม . (CiRA
CORE) และเป็ นแพลตฟอร์มด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เพืองานหุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัตแิ ละปัญญาประดิษฐ์ สําหรับ
ใช้ง านอยู ่ ในอุ ตสาหกรรมและเพื อการบู รณาการให้ทาํ งาน
ร่วมกันกับระบบอัตโนมัตสิ มัยใหม่ มุ่งเน้นให ้เป็ นแพลตฟอร์ม
ของหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติทีมีความหลากหลายรองรับ
ควบรวมระบบหุน่ ยนต์ระบบอัตโนมัตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วลดข ้อจํากัดในการเชือมโยง
และติดตังอุปกรณ์ต่าง ๆ ฮาร์ดแวร์: Customized Robots
(โรบอท - - - แกนที ปรับได้ตามลักษณะการใช้งาน,
Real-time motion controllers, Time-sensitive-network
gateway เป็ นต้น ซอฟต์แวร์: CiRA CORE, CiRA-AI
(Deep Learning video/image object detection) and
AI-training system, CiRA Time series (ISTM Deep
Learning for predictive maintenance), CiRA-IO
Universal Interface Library เป็ นต้น ( ) AIS IoT or IoT
Alliance Program (AIS:AIAP) AIAP เป็นความร่วมมือของ
พันธมิตรจากทุกภาคส่ วน ทังภาคธุ รกิจเอกชน หน่ วยงาน
ภาครัฐและบุคคลทัวไปทีสนใจในเทคโนโลยี IoT เพือพัฒนา
ความร่ วมมื อในการแลกเปลียนความรู ,้ สินค้าและบริการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเป็ น IoT Solution และนําไป
ใช้งานจริงกับธุรกิจทัวไป จนกลายระบบนิเวศ IoT ทีสมบูรณ์
ของ AIAP คื อ การสร้างระบบนิ เวศไอโอที (Build IoT
Ecosystem) ด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและ
เป็ นพันธมิตรผ่านโครงการ AIAP เพือเร่งให้เกิดการพัฒนา
สินค้าและบริการ IoT ภายในประเทศ คือ เมืองอัจฉริยะ
(Smart City), การดํารงชีวติ อัจฉริยะ (Smart Living),
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), อุตสาหกรรมอัจฉริยะ
(Smart Industrial), รถยนต์อจั ฉริยะ (Smart Car), โลจิสติกส์
อัจฉริยะ (Smart Logistics) และเกษตรอัจฉริยะ (Smart
Agriculture)
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ในส่วนหัวข้อบรรยายเรือง “5G Technology &
Ecosystem” ซึ งบรรยายโดย คุ ณวสิ ษ ฐ์ วัฒ นศัพ ท์(5)
พอสรุปความว่า เทคโนโลยี 5G จะทําเรืองเหล่านีให้เกิดขึนจริง
คือ ( ) Big Data (2) Cloud Computing (3) Artificial
Intelligence (AI) (4) 5G (5) Sensor การเข้ามาเทคโนโลยี
5G จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ในประเทศไทย พร้อมทีจะช่วยขับเคลือนเป็ นกลไกการ
ทํางานของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
คุ ณ สมบั ติ (Performance of 5G) 3 ประการ คื อ
(1) Lots of Bandwidth ยกระดับความเร็วในการใช้ข ้อมูล
Enhanced Mobile Broadband (eMBB) เน้นความ
รวดเร็วเป็ นหลัก (20x: up to 20 Gbps) ในระบบนีจะมีการ
กําหนดการเข้าถึงอย่างคงที (Fixed Wireless Access:
FWA), มี พื นที การทํา งานร่ วมกั น (Collaboration
Workspace), มีการผสมผสานความจริง (Mixed Reality),
มีการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)
VR คื อการจําลองสภาพแวดล อ้ มจริ งเข้าไปให้เสมือนจริง
โดยผ่านการรับรูจ้ ากการมองเห็น เสียง สัมผัส แม้กระทังกลิน
โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล อ้ มปัจจุบนั เพือเข้าไป
สู่ภาพทีจําลองขึนมาตัวอย่างเช่น การจําลองสถานที Google
street view และ Augmented Reality (AR) AR คือ
การรวมสภาพแวดลอ้ มจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลา
เดียวกัน โดยวัตถุเสมือนทีว่านัน อาจจะเป็น ภาพ, วิดโี อ, เสียง,
ข้อมู ล ต่าง ๆ ทีประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มื อถือ,
แทปเล็ต, หรื ออุ ปกรณ์ สวมใส่ ข นาดเล็กต่ าง ๆ (www.
dootvmedia.com) และทําให้เราสามารถทราบได้เสมือน
สถานการณ์จริง เช่น อะไรเกิดขึนเมือไหร่? หากเราสามารถ
จะทําให้ทราบกระแสข้อมู ลจํานวนมากได้ในไม่กีวินาทีไม่ ว่า
ทีไหนและเวลาใดทีเราต้องการจะดาวน์โหลดอะไรทุกทีทุกเวลา
ได้หรือไม่? ทีเก็บข้อมูลในเครืองจะล ้าสมัยหรือไม่? เราสามารถ
จะทํางานและเล่นทุกอย่างได้บนระบบคลาวด์คอมพิวติ งได้
เป็ นต้น เทคโนโลยี VR กําลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก
ในยุคปัจจุบนั และ 5G จะมีเพิมขึนมาอีกอย่างหนึง คือ 5G
Network Slicing คือการจัดแบ่งทรัพยากรระบบประมวลผล
ระบบสือสารทางกายภาพ ให้กับเครือข่ายทีได้รบั การจัดแบ่งให้
เป็ นเครือข่ายย่อย ๆ เหมือนกันกับทีเราเอา Server ตัวหนึง
มาติ ด ตั ง Server เล็ ก ๆ ภายในหลายตัว ในรู ปแบบ
Virtualization โดย Server เหล่านี เราเรียกว่า Virtual
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Machine ซึงจะได้รบั การแบ่งปันทรัพยากร ระบบประมวลผล
ทางกายภาพมาให้กับ Virtual Machine ต่าง ๆ เหล่านี ดังนัน
Network virtualization ในระบบของ 5G คือการนําเอา
ทรัพยากรทางกายภาพต่าง ๆ มาแจกจ่ ายให้กบั เครือข่ าย
ต่าง ๆ ทีได้ถกู จัดแบ่งออกมาเพือให้บริการแบบต่าง ๆ ภายใต้
5G (วิรนิ ทร์ เมฆประดิษฐสิน: ) เมือเทคโนโลยี 5G มาถึง
อาชี พที จะถู ก Disrupt อี กอาชี พหนึ งคื อ อาชี พเกี ยวกับ
ธุรกิจการท่องเทียว เพราะเมือนํา AR มาใช้แล ้วทําให้มองเห็น
สถานทีท่องเทียวได้เสมือนของจริง ในประเทศอังกฤษได้นาํ
เทคโนโลยีนีมาใช้แล ้ว โดยใส่กล ้อง และเอาสมาร์ทโฟน 5G
ไปใส่ จะทํา ให้ค นมาชมมาเที ยวมากขึ น ( ) Very Fast
Response, Ultra-reliable & Low latency Communication (uRLLC) (3x:<1 ms) คือเป็ นเรืองของความเร็ว
โดยการเพิมคุณภาพเครือข่ายให้สามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ ว และมีค วามเสถียรมากที สุ ด ซึ งจะช่ วยตอบโจทย์
รูปแบบการใช้งานทีเกียวข้องกับความปลอดภัยทางการแพทย์
หรืออุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเช่น รถทีขับเคลือนด้วยตนเอง
(Self Driving Car) (www.prachachat.net) และ ( ) Lots
of Devices, Massive machine type communications
(mMTC) (10x: 1 M device/km2) เป็ นการขยายขีดความ
สามารถในการเชือมต่อระหว่างอุปกรณ์กบั อุปกรณ์ เน้นการ
สนับสนุ น IoT ทีถูกนํามาใช้งานอย่างมากมายมหาศาลใน
คุณสมบัตนิ ก็ี เกียวข้องกับเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง
(Internet of Things: IoT) นันเอง ซึงแนวโน้มของ IoT
นีจะมีเพิมมากขึนเรือย ๆ ไปถึง ปี ค.ศ.
ถ้าเฟซบุค๊
(Facebook) เกิดขึนมาเมื อก่ อน ปี ทีแลว้ จะไม่ได้รบั
ความนิยมเลย แต่ Facebook เกิดขึนมาในช่วงทีเรียกกัน
ว่าถูกที ถูกเวลา (Timing) เพราะมีบริการใหม่ ๆ ออกมา
เรือย ๆ พร้อมประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผูใ้ ช้งานอีกด้วย

รูปภาพที แสดงการดําเนิ นงานเรือง 5G กับการขับเคลือน
เศรษฐกิจไทย (https://www.prachachat.net: 2563)
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ท้ายสุด 5G Technology ในประเทศไทยจะเกิดขึน
จริงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
คลืนที AIS ประมูล
เป็ นคลืนความถีตํา คือ ,
MHz วิธีทจะทํ
ี าให้ 5G
มีมาตรฐาน คือต้องเก็บ Requirement ให้มากทีสุด ตามที
ได้นาํ เสนอไปก่ อนหน้านี คื อการ Demo ส่ ว นเรื องของ
Platform IoT เราคุยเรืองนีกันมาตังแต่ปี ค.ศ.
สําหรับ
Use Case ทีทาง AIS ได้ทํา คือ การทํา MOU กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเรือง “หุน่ ยนต์เจาะกระดูก” หมอเจาะกระดูกจะ
อยู ่กนั คนละแห่ง โดยการใช้ Sensor และจะมี Response
แจ้งกลับมา อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องทํางานสัมพันธ์กนั อีก Case
หนึงคือ AIS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําวิจยั
เรือง “รถ EV ไร้คนขับ (EV autonomous Car)” ภายใต้
แนวคิดของการสือสารยุคหน้า หรือเรียกว่า V2X (Vehicle
to everything) เมือวันที สิงหาคม พ.ศ.
โดยการใช้
รี โมทควบคุ ม รถยนต์จ ากกรุ ง เทพฯ ไปหาดใหญ่ โดยใช้
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) ได้นาํ ไปร่วมแสดงในงาน
AIS Digital Intelligent Nation 2019 นอกจากนี ยัง
สามารถใช้ 5G Technology ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
การประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่าง ABB กับ
Bosch หน้าจอใช้ Remote สามารถมองเห็นภายในโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็ นลักษณะของ Virtualize และได้นาํ ไปแสดง
ในงาน Big Bang Thailand 2019 ทีผ่านมาอีกด้วย และ
ขอฝากทิงท้ายเอาไว้ว่า Trend ของ IoT ทีจะมาอีกอย่างหนึง
ในอนาคตคือเรืองของ Social และ UX/UI (User Experience/User Interface) อีกนัยหนึง กองบรรณาธิการ(6) วารสาร
CIO World & Business ได้เขียนไว้เรือง “อีโคซิสเต็ม 5G
ฟันเฟื องสําคัญขับเคลือนเศรษฐกิจไทย” ความว่านับตังแต่
เดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ.
ทีผ่ านมาได้มี โอเปอเรเตอร์
ทังหลายทีประมูลคลืน
เมกะเฮิรตซ์
เมกะเฮิรตซ์
และ กิกะเฮิรตซ์ เพือใช้สาํ หรับเครือข่าย 5G และได้เริมให ้
บริการแก่ผูใ้ ช้งานในประเทศไทยแล ้ว และทีสําคัญคือเราได้
เห็นการใช้งาน 5G ร่วมกับโซลู ช นในไอซี
ั
ท ีอืน ๆ จากภาค
สาธารณสุขของไทยทีช่วยเสริมประสิทธิ ภาพการจัดการกับ
สถานการณ์ COVID-19 ด้วย Telemedicine และ AI
โจทย์ต่อไปคือ การประยุกต์ใช้ 5G ในภาคอุตสาหกรรมอืน ๆ
เพือช่วยกระตุนเศรษฐกิ
้
จในช่วงเวลาทีประเทศไทยต้องเริมฟื น
ตัวจาก COVID-19 หนึงในกุญแจสําคัญทีจะทําให้เทรนด์เรือง
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แสดงผลงานการทดลอง/ทดสอบ Use cases ต่าง ๆ เพือไปใช้
งานจริงบนเครือข่าย 5G ภายใต้แนวคิด “5G for REAL”
ณ 5G AI/IOT Innovation Center ชัน M อาคารจุฬาพัฒน์
โดยโครงการดังกล่าวภายใต้ค วามร่ วมมือทางวิชาการ
ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ กสทช. ได้รบั การสนับ
สนุนงบประมาณจากกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิ จ การโทรทัศน์ และกิ จ การโทรคมนาคมเพื อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) เพื อจัด ตังศู น ย์ทดลองทดสอบ 5G
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทํา Open Platform สําหรับ
ทดสอบ/ทดลอง วิจยั เทคโนโลยี การใช้งานจริง พร้อมทัง
พัฒนาบุคลากรเพือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้าน
เทคโนโลยี 5G
นอกจากนี จุฬาฯ ยังได้รบั การอนุ ญาตจาก กสทช.
ในการเป็ นผู ป้ ระสานพืนทีกํากับดู แลเป็ นการเฉพาะ ตังแต่
ธันวาคม
ถึง ธันวาคม
เป็ นเวลา ปี
ครอบคลุมพืนทีของจุฬาฯ เพือให้ใช้คลืนความถี 5G ย่าน
ต่าง ๆ เพือให้มีการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเทคโนโลยี
5G ซึงเป็ นเทคโนโลยีใหม่รวมถึงการทดสอบการรบกวนหรือ
การร่วมใช้คลืนความถีระหว่างเทคโนโลยี 4G และ 5G เป็ นต้น
ศ.ดร.บัณฑิต เอืออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวว่า หัวใจสําคัญของ 5G คือ การนํามาใช้ประโยชน์สูงสุด
ได้อย่างไร ทังด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
และสังคม บทบาทของจุฬาฯ คือทําอย่างไรให้คนทีผ่านการบ่ม
เพาะจากมหาวิทยาลัย มีศกั ยภาพ ส่วนนักศึกษา บุคลากร
ทีมีอยู ่ทาํ อย่างไรจะทําการวิจยั สร้างนวัตกรรมรับใช้สงั คมได้
และ 5G จะเข้ามาช่วยเชือมโยงตรงนี “จุฬาฯ เราให้ความสําคัญ
กับการสร้างคน พัฒนาคน พัฒนางานวิจยั เราพยายามจะสร้าง
ผลกระทบให้แก่สงั คม อย่างไรก็ตามการทํางานเราทําคนเดียว
ไม่ได้ ดังนันจึงต้องมีการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ทังภาครัฐ
และเอกชนทีมีเครื องมือพร้อม พัฒนาการเรียนการสอนให้
ดีมากขึน นําความรู ้ สร้างคน ออกไปรับใช้สงั คมได้” อธิการบดี
จุฬาฯ กล่าว ด้าน ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า 5G
เหมื อนทลายกํา แพง หลอมรวมการสื อสาร โลก ทั ง
โลกกายภาพ และโลกเสมือนจริง เข้าด้วยกัน จุฬาฯ เห็นความ
จําเป็ นในการนํา 5G เข้ามาติดปี กให้กับสิงต่าง ๆ 5G จะนําพา
ประเทศและนําพาการศึกษาไปสู่ การพัฒนาประเทศทียังยืน
และนําคุณภาพชีวติ ทีดีขนสู
ึ ่สงั คมไทย สําหรับโครงการวิจยั
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ทังหมดประกอบด้วย โครงการจัดตังศู นย์ทดสอบ 5G ที
สามารถทดสอบอุปกรณ์ไร้สายและโครงข่ายของผู ใ้ ห้บริการ
และงานวิจยั อืน ๆ ใน กลุม่ คือ ด้าน healthcare จํานวน
โครงการ ได้แก่ โครงการส่งข้อมูลภาพการตรวจโรคทางไกล
ผ่านระบบสือสารแบบไร้สายเพือการผ่าตัด และโครงการพัฒนา
การสือสารและส่งถ่ายข้อมูล การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
โรงพยาบาล ด้าน smart living และ connected society
จํานวน โครงการ ได้แก่ โครงการการพัฒนาและควบคุม
หุ่ นยนต์บริการผ่ านโครงข่าย 5G, โครงการจัดสร้างระบบ
เครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพฝุ่นละอองติดตังบน smart
pole และรถ pop bus รวมถึงการติดตังและทดสอบระบบ
CCTV บนรถประจํา ทางเพื อเพิ มความปลอดภั ยและ
ประสิทธิภาพการใช้งานของผู ้โดยสาร CU Pop Bus โครงการ
พัฒนการใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนในพืนทีมหาวิทยาลัย
บนเครือข่าย 5G, โครงการพัฒนาต้นแบบยานยนต์อตั โนมัติ
และการเคลือนย า้ ยรถระหว่างจุดจอด, โครงการติดตังและ
ทดสอบระบบการใช้งานเสาไฟยุ คหน้าบนเทคโนโลยี 5G,
โครงการสร้างมิ เ ตอร์อ ัจฉริ ยะเฟสเดี ยวโดยใช้เทคโนโลยี
NB-IoT, LORa และ 5G, โครงการติดตังระบบควบคุ ม
ไฟถนนอัจฉริยะ และโครงการวิเคราะห์และประมวลภาพ
VDO แบบเวลาจริงด้วย cloud computing ประเภทอืน ๆ
จํานวน โครงการ ได้แก่ โครงการ PolluSmarcell การวิจยั
ที อาศั ยปรากฎการณ์ ทางคลื นแม่ เ หล็ กไฟฟ้ าในโครงข่ าย
การสือสารเพือประเมินการเกิด Temperature Inversion
ในชันบรรยากาศและโครงการอบรมให้ความชํานาญในการ
ทดลองทดสอบระบบเครื อ ข่ าย 5G และแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
กล่าวถึง 5G กับกลไกขับเคลือนเศรษฐกิจไทย
ในบทความทางวิชาการของ เทอดพงษ์ แดงสี และพิ สิ ฐ
พงพงศ์เตชวณิช(9) ได้เขียนว่าปัจจัยทีผลักดันให้เกิด เทคโนโลยี
5G (The Fifth Generation of Mobile Communication
Technology: 5G) นัน เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทาง
การเมืองและอีกปัจจัยทีสําคัญเกิดจากการขับเคลือนโดยตลาด
และระบบเศรษฐกิจ เพราะการสือสารโทรคมนาคมถือเป็ น
โครงสร้างพืนฐาน เมือมีโครงสร้างพืนฐานทีดีรองรับภาคธุรกิจ
เศรษฐกิ จจะเติบโต ตลาดโทรคมนาคม และตลาดอื น ๆ
ทีเกียวข้องก็จะเติบโต ทังนีโดยมีองค์กรหนึงทําการศึกษาพบว่า
จากการเปิ ดประมูล 4G ของ กสทช. ช่วงปลายปี ค.ศ.
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สามารถกระตุ ้น การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ไทยได้ประมาณ
, - , ล ้านบาทภายในปี ค.ศ.
นอกจากนี
(10)
ยังมีรายงานบทสรุปของผู บ้ ริหาร สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ หรือ กสทช. ได้รายงานเกียวเรือง เทคโนโลยี 5G
กับผลประโยชน์ ด า้ นเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย: Smart
Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย
เอาไวอ้ ย่างน่ าสนใจว่าคุณสมบัติสาํ คัญสองประการของ 5G
อันได้แก่ mMTC และ uRLLC ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและ
เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม IoT ซึงจะก่อให้เกิด
การเปลียนแปลงโฉมหน้าเทคโนโลยีเดิมทีใช้กนั อยูแ่ พร่หลาย
ในยุ ค 4G อย่าง Block chain และ Smart Contract
เนืองจากการเข้ามาของ IoT พร้อมกับเทคโนโลยี 5G จะช่วย
เพิมศักยภาพในการนํา Smart Contract ไปใช้งานจริงใน
ชี ว ิตประจํา วัน ในรู ปแบบที หลากหลาย โดย IoT จะเป็ น
เครื องมือในการสนับสนุ นเงือนไขในการปฏิบตั ิตามสัญญา
เพือให้ Smart Contract สามารถดําเนินการตามสัญญา
ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ส่วนผสมระหว่าง IoT ของ 5G กับ
Smart Contract จะเป็ นสิงทีทําให้เทคโนโลยี Block chain
ซึงเดิมในยุค 4G มีผูใ้ ช้งานจํากัดอยู ่เฉพาะกลุม่ ผู เ้ ชียวชาญ
ด้านเทคโนโลยี กลับกลายเป็ นทีนิยมในหมู่ผูใ้ ช้งานทัวไปได ้
ตามทีกล่าว และคุณสมบัติ mMTC ของเทคโนโลยี 5G ทําให้
การเชือมต่อของเทคโนโลยี IoT นันสูงกว่าเทคโนโลยี 4G กว่า
, เท่า ยิงไปกว่านันเมือนําปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ประกอบกับเทคโนโลยีสญั ญาอัจฉริยะ
(Smart Contract) บน Block chain เข้ามาเสริมสร้างการ
ทํางานของ IoT ส่วนผสมดังกล่าวก็อาจมีผลเปลียนแปลงภาค
ธุ รกิจต่าง ๆ ไปอย่างสินเชิง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G
ประกอบกับ IoT ในรูปแบบของสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart
Contract ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่ าเมื อเทียบกับการทํา
สัญญาในแบบเดิม เพราะมีการประมวลผลโดยระบบปัญญา
ประดิษ ฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ลดปัญหา
ข้อขัดแย้ง ดุลพินิจ การต่อรองและความผิดพลาดของมนุ ษย์
หรือ Human Error ส่ งผลให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีหลากหลายขึนได้อย่างรวดเร็ว เช่น การให้เช่ า
ทีอยูอ่ าศัย รถยนต์ และการออกใบขับขี เป็ นต้น เหล่านีล ้วน
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้แรงงานคนในการดําเนินการ ด้วยคุณสมบัติ

ของ 5G และการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ Smart Contract
ในการส่ งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึงคาดว่าจะเริมมีการ
ใช้งานในประเทศไทยในปี
และใช้งานอย่างแพร่หลาย
ภายใน ปี หลังจากนันตามการประมาณการโดยสถาบัน IHS
ผู ้ จ ั ด ทํา จึ ง ได้ป ระมาณการผลประโยชน์ ที จะเกิ ด ขึ นต่ อ
เศรษฐกิจไทยในปี
โดยรวมขันตํา . ลา้ นลา้ นบาท
และขันสู ง ล ้านล ้านบาท ซึงเกิดจากการสร้างมูลค่าเพิมใน
อุตสาหกรรมการผลิต ภาคโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
และการขนส่ง เป็ นหลัก
ดังนัน จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี 5G ได้ชว่ ยขับเคลือน
เศรษฐกิจไทยได้เป็ นอย่างมาก โดยสํานักงาน กสทช. กล่าวถึง
ผลการทบเชิงปริมาณในช่วง
(ค.ศ.
- )
โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก 5G ในประเทศไทยปี
จะอยูท่ ี . ล ้านล ้านบาท โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิต
การค้าและการเงิน รวมถึงภาคโทรคมนาคมจะได้รบั มู ลค่ า
เพิมสู งสุด และในขณะเดียวกันประชาชนชาวไทยก็จะได้รบั
ผลกระทบในแง่ของความสะวกรวดเร็วในเรืองการสือสารด้วย
เช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

1. วิกพิ เี ดีย, ( ). เทคโนโลยี จี, สืบค้นเมือวันที
กรกฎาคม , จาก https://th.wikipedia.org/
2. ศรัณเจษฎ์ (Sarunjade), (2563). 5G คืออะไร? เข้าใจ
5G ง่าย ๆ ไม่ถงึ นาที, สืบค้นเมือวันที กรกฎาคม
, จาก https://www.marketingoops.com
3. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, ( ), เทคโนโลยี 4G LTE,
สืบค้นเมือวันที สิงหาคม , จาก http://www.
cioworldmagazine.com/supon-phrommaphan4g-lte/
4. แอดมิน (Admin), (2563). 5G มาแล ้ว! พาส่อง
เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงปี
, สืบค้นเมือวันที
สิงหาคม , จาก https://positioningmag.com/
5. วสิ ษฐ์ วัฒ นศัพท์, ( ). 5G Technology &
Ecosystems, สืบค้นเมื อวันที สิงหาคม
,
จาก http://kmbytlcspu.blogspot.com
6. กองบรรณาธิการ, ( ). อีโคซิสเต็ม 5G ฟันเฟื องสําคัญ
ขับเคลือนเศรษฐกิจไทย, CIO World & Business,
ISSUE218, July 2020, Page 46.

Vol. 66 No. 2 May - August 2020

Royal Thai Air Force Medical Gazette 63

7. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, ( ). “กสทช.-ดีอ”ี เร่งดัน 9. เทอดพงษ์ แดงสี และพิสฐิ พงพงศ์เตชวณิช, ( ).
5G เต็ ม สู บ หวัง กระตุ ้น เศรษฐกิ จ . ล า้ นล า้ น,
5G: เทคโนโลยีการสื อสารแห่งทศวรรษหน้า. สืบค้น
สืบค้นเมือวันที สิงหาคม , จาก https://www.
เมื อวันที สิงหาคม
จาก https://www.
prachachat.net/ict/news-312472
researchgate.net/publication/335714438
8. กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ( ).จุฬาฯ เดินหน้า 5G for 10. บทสรุปผู ้บริหาร, ( ). เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์
REAL ทดลอง/ทดสอบใช้จริง , สืบค้นเมื อวันที
ด้านเศรษฐกิ จของประเทศไทย: Smart Contract
สิงหาคม , จาก https://www. bangkokbiznews.
และผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จต่ ออุ ตสาหกรรมไทย,
com/news/detail/892537
สืบค้นเมือวันที สิงหาคม
จาก http://www.
nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/

