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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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(บทความพเิศษ)

“เทคโนโลยี 5G กบักลไกการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย”

สุพล  พรหมมาพนัธุ์, สิริรตัน์  มชัฌิมาดิลก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัศรีปทุม

บทคดัย่อ

ความเป็นมา : ในยุคของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเช่นปจัจุบนั รวมไปถงึการกีดกนัทางการคา้ในสถานการณ์

การระบาดของโรคไวรสั COVID-19 ซึ�งทาํใหเ้ศรษฐกจิตกตํ �าและเกดิภาวะถดถอยชะงกังนัทาํใหห้ลายประเทศไม่วา่จะเป็นเอเชยี-
ยุโรป-อเมรกิา หนัมาใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการแขง่ขนั โดยเฉพาะเทคโนโลย ี5G ซึ�งจะเป็นกลไกอนัสาํคญัในการขบัเคลื�อน
เศรษฐกจิของประเทศไทย รวมไปถงึเศรษฐกจิของโลกดว้ยเทคโนโลย ี5G คืออะไร เทคโนโลย ี5G คือ การสื�อสารไรส้ายในรุ่นที�
5 (Generation 5) ในวกิพิเีดยีสารานุกรมเสรี(1) ไดใ้หค้วามหมายเอาไวว้า่ 5G คือ เครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืรุ่นหรอืระบบไรส้าย
รุ่นที� � เป็นเครอืขา่ยไรส้ายที�ถกูพฒันาและเริ�มใชใ้นปี พ.ศ. ���� เป็นตน้มา เทคโนโลยพีื�นฐานไดแ้ก่แถบคลื�นความถี� ��, ��,
�� และ �� GHz) มปีระสทิธิภาพสูงสดุถงึ �� จกิะบติต่อวนิาท ีมปีระสทิธิภาพสูงซึ�งเรว็กวา่ 4G ถงึ �� เทา่ 5G ยา่นความถี�ตํ �าและ
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ก่อนจะไดก้ล่าวถึงเรื� องเทคโนโลยี 5G จะขอ
กลา่วถงึเทคโนโลย ี4G LTE (Long Term Evolution) ก่อน
ซึ� งทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม
เคยเชญิ พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ ์มะลสิุวรรณ  ประธานกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมและรองประธาน กสทช. (ในขณะนั�น)
มาเป็นวทิยากรพเิศษบรรยายใหก้บันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร-ี
โทและเอก ไดร้บัฟงัเมื�อปี พ.ศ. ���� ในหวัขอ้เรื�อง “เทคโนโลยี
4G LTE” พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลสิุวรรณ(3) ไดอ้ธิบายว่า
เทคโนโลย ี4G LTE (Long Term Evolution) เป็นเทคโนโลยี
สื�อสารไรส้ายผา่นอปุกรณส์ื�อสารเคลื�อนที� ในยุคที� � เทคโนโลยี
4G จะมคีวามเรว็มากกวา่ 3G ประมาณ �-� เทา่ ดว้ยชวีติ
ประจาํวนัของมนุษยม์เีกี�ยวขอ้งกบัการใชง้านเครอืขา่ยออนไลน์
เพิ�มมากขึ�นเรื�อย ๆ ระบบ 4G จะทาํใหโ้ลกเชื�อมต่อกนัได ้
เตม็รูปแบบมากขึ�น โดยมอีปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�อาํนวยความ
สะดวกสบายและกลายเป็นส่วนหนึ�งของชวีติประจาํวนัซึ�งขาด
เสียไม่ได ้ ผู ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงเครือข่ายสงัคมออนไลน์
การบ ันเทิงและขอ้มูลต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ� น
เทคโนโลย ี 4G เกดิขึ�นเร็วกวา่ที�คาดการณ์กนัเอาไวถ้งึ � ปี
เพราะคร ั�งแรกคดิกนัวา่ 3G จะอยูถ่งึ ปี ค.ศ. ���� แต่เนื�องจาก

กลางใชค้วามถี�ระหวา่ง ��� MHz ถงึ � GHz โดยเฉพาะระหวา่ง �.�-�.� GHz ในปี พ.ศ. ���� หลายบรษิทัต่างไดพ้ฒันา
เทคโนโลย ี5G เช่น Samsung, Intel, Qualcomm, Nokia, Huawei, Ericsson, ZTE และอื�น ๆ แมว้า่ 5G จะครอบคุลม
ท ั �วโลกภายในปี ���� ประเทศเกาหลใีตไ้ดเ้ริ�มใหบ้รกิารเทคโนโลยนีี�ที�โอลมิปิกฤดูหนาว ���� ในปี พ.ศ. ���� Verizon วางแผน
จะใหบ้รกิาร 5G FWA ใน � เมอืงในสหรฐั แซคราเมนโต แอลเอ อนิเดยีแนโพลสิ และฮวิสตนั ส่วน ศรณัเจษฎ ์(Sarunjade)(2)

ไดใ้หค้วามหมายเอาไวว้่า 5G คือ Generation 5 หรือรุ่นที� � ของการสื�อสารที�อนาคตจะไม่ใช่แค่เพียงมือถอืแลว้แต่เป็น
อปุกรณ์ทกุชนิดที�เชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้ (Internet of Things หรอื IoT) วา่กนัวา่ถา้เราม ี5G เราจะดาวนโ์หลดวดิโีอ หนงั
หรอืแอปฯ ไดเ้รว็ถงึ ��,��� Mbps! ถา้ใช ้4G ดูวดิโีอออนไลน ์(ขนาด 8K) หรอืดาวนโ์หลดหนงัตอ้งรอ � นาท ีแต่ถา้ม ี5G
ใชเ้วลาแค่ � วนิาท!ี
คาํสญัคญั: �จี เทคโนโลย,ี ระบบนิเวศ, อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิ�ง, การแสวงหาผูร่้วมลงทุน

มนุษย์ไม่ เคยหยุดนิ� งในการพ ัฒนาและพยายามพัฒนา
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  กนัมาโดยตลอด 3G ของไทยถกูกลา่วหาวา่
เป็นกาก เพราะมคีวามลา่ชา้ จะไม่ใหล้า่ชา้ไดอ้ยา่งไร เพราะ
คนไทยชอบโพสตส์่งกนัทุกอิริยาบถ ตั�งแต่ตื�นนอนตอนเชา้
รบัประทานอาหาร เดินทางไปท่องเที�ยว ในยุโรปเขาโพสต์
ส่งกนัแค่ � งานเทา่นั�นต่อวนั ความจรงิตอ้งทราบกนัก่อนวา่
เทคโนโลยนีั�นมีขดีจาํกดั เมื�อก่อนนั�นส่งกนัเพียงรูปภาพแต่
ปจัจุบนัส่งเป็นคลปิวดิีโอ แมจ้ะมีเทคโนโลยทีี�ดแีละรวดเร็ว
ขนาดไหนก็ยากที�จะเพียงพอรองรบัขอ้มูลจาํนวนมหาศาล
เหลา่นี� ได ้เทคโนโลย ี4G เริ�มมาตั�งแต่ � ปีที�ผ่านมา ปีนี�  ค.ศ.
���� มพีคีหรอืยอดการใชสู้งสุด ประเทศไทยม ี3G ชา้ที�สุด
ในโลก แต่มี 4G ยอดการใชสู้งสุดเป็นอนัดบั � ของเอเชยี
ความจรงิในประเทศไทยเรา บรษิทัทโีอท ี เคยดาํเนินการเรื�อง
เทคโนโลย ี 3G มาตั�ง � ปีกว่าแลว้ มคีนเขา้มาเป็นสมาชิก
มากที�สุดประมาณ ���,��� คน และคาดกนัวา่อกี � ปี คือ
ปี ค.ศ. ���� จะมกีารใชเ้ทคโนโลย ี5G ใชใ้นอเมรกิา บรษิทั
AT&T กาํลงัดาํเนินการอยู่ และในประเทศญี�ปุนก็กาํลงั
ดาํเนินการอยู่เช่นเดยีวกนั

รูปภาพที� �-�-� พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ ์มะลสิวุรรณ  กาํลงับรรยายใหน้ักศกึษาปรญิญาโท-เอก มหาวิทยาลยัศรปีทมุ
ไดร้บัฟังในหวัขอ้เรื�อง “เทคโนโลย ี4G LTE” วนัเสารท์ี� �� มนีาคม พ.ศ. ���� ณ อาคาร ��ปี มหาวิทยาลยัศรปีทมุ
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ปจัจุบนัท ั �วโลกไดท้าํการเปลี�ยนจากการทาํสญัญา
สมัปทานมาเป็นใบอนุญาต เช่น เทคโนโลย ี 4G ประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลกนัมากขึ� น เมื�อก่อนขบัรถชนคนตาย
เสยีเงนิให ้ � ลา้นบาท เรื�องกจ็บ แต่ปจัจุบนัไม่เป็นอยา่งนั�น
มคีนเขา้ไปแสวงหาขอ้มูล ขดุคน้ขอ้มูลกนัถงึที� หรอืแมก้ระท ั �ง
เรื�องของอาจารยไ์มจ่่ายทนุกเ็หมอืนกนั สื�อสิ�งพมิพก์าํลงัจะตาย
คนไม่ซื�อหนงัสือ ในอเมริกาเองเช่นเดยีวกนั สื�อกาํลงัจะตาย
เหมอืนกนั เทคโนโลย ี3G และ 4G ทาํใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลง
อตุสาหกรรม เช่น การโอนเงนิในระบบธนาคาร เงนิกระดาษ
แทบไม่มใีชก้นัแลว้ ตอ้งใช ้Coin และต่อไปพนกังาน Front
จะตกงาน เช่น เมื�อก่อนพนกังานของธนาคารออมสนิ มเีป็น
จาํนวนมาก แต่ปจัจุบนัลดนอ้ยลงจะเหลอืเทา่ 7Eleven ตอ่ไป
ธนาคารต่าง ๆ จะใช ้Mobile Platform ในประเทศนอรเ์วย์
ฟินดแ์ลนด ์ไม่มธีนาคารขา้ง ๆ ถนนแลว้ เมื�อก่อนเราจะเหน็
รถขนเงนิไปใส่ตามตู ้ ATM ของธนาคารตามสถานที�ต่าง ๆ
ซึ�งมค่ีาใชจ่้ายเป็น ��,��� ลา้นบาท แต่ต่อไปเขาจะลด Cost
ตรงนี� ลง ในอนาคตจะเป็นระบบ Sensor จบัตอ้งไม่ค่อย
ไดห้มด รถแทก็ซี�จะใช ้ GPS นาํทาง ทกุอปุกรณ์จะมกีารใช ้
อนิเทอรเ์น็ตเกอืบท ั�งหมด (Internet of Things: IoT) ระบบ
ไฟฟ้า นํ�าประปา จะเป็น Real Time ท ั�งหมด วงการบนัเทงิ
จะเจง้ เพราะศิลปินหางานเอง, การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา
ตรวจสอบไดย้าก เพราะละเมิดกนัท ั �วโลก ตอ้งหาวธิีปกป้อง
ทรพัยส์ินทางปญัญา ตวัอย่างเช่น SCG มีสูตรลบัเรื�องการ
ผสมปูน แต่ถูกแฮกโดยประเทศจีน, โทรศพัทต์่อไปจะเป็น
แผน่บาง ๆ  ใส, ตอ่ไปจะเลกิจา้งคน �,��� กวา่คน เพราะหนัไป
ใช ้Cloud, สตกิเกอรข์อง Line รวยเป็น �� ปี เพราะมคีน
กดกนัท ั �วโลก ทวีสีเตชนันาร ีจะตายหมด เพราะทกุอยา่งจะไป
อยูบ่นโทรศพัทม์อืถอื ระบบความเป็นส่วนตวั หรอื Privacy
มปีญัหา เพราะประชาชนสามารถเขา้ไปตรวจสอบได ้

การเกิดขึ�นของเทคโนโลย ี 4G จะทาํใหเ้กิดหลาย
สิ�งหลายอย่างตามมา คือ (�) เกิดการพฒันาแอพพลเิคช ั �น
สาํหรบัใชง้านนอกบา้นหรอืที�ทาํงานผา่นอปุกรณ์สื�อสารเคลื�อนที�
มากขึ�น (�) สามารถใชแ้อพพลเิคช ั �นซึ�งตอ้งใชผ้่านอนิเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงไดอ้ย่างเต็มรูปแบบระหว่างเดินทางเคลื�อนที�
(�) สามารถรบัส่งหรือแชรข์อ้มูลแบบ Real-Time สาํหรบั
ไฟลท์ี�มขีนาดใหญ ่เช่น ไฟล ์Multimedia (4) ก่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยัเนื�องจากไม่มีความจาํเป็นตอ้งเชื�อมต่อกบัเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตสาธารณะ (�) สามารถส่งขอ้มูลประเภท Time-
Sensitive Data ไดอ้ย่างทนัท ี (Near-Immediate) เช่น
การซื�อขาย (�) Bandwidth ที�สูงของ LTE ทาํใหส้ามารถ
รองรบัการจดัต ั�งหรอื Set-Up ที�ทาํงานช ั �วคราว (Temporary
Workplaces) ขึ�นไดอ้ยา่งรวดเรว็

รูปภาพที� �  แสดงถงึวิวฒันาการของเทคโนโลยี
เรยีงตามลาํดบั ตั�งแต่ 1G-4G

ส่วนผลกระทบหลกัของเทคโนโลย ี 4G สามารถ
แบ่งออกได ้ ดงันี�  คือ: (�) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภคในหลายมติิ
ก่อใหเ้กดิการเจรญิเตบิโตของทกุภาคอตุสาหกรรม เนื�องจาก
การรบัสง่ขอ้มลูที�รวดเรว็ขึ�นมาก ซึ�งสง่ผลให ้GDP ของประเทศ
เพิ�มสูงขึ�น (�) ดา้นการบนัเทงิ 4G สามารถรบัส่งไฟลท์ี�มี
ขนาดใหญ่และคลิปวิดีโอ รวมท ั�งการ Streaming วิดีโอ
หนงัและเพลงออนไลนส์ามารถทาํไดส้ะดวกรวดเรว็ขึ�น ผูใ้ชง้าน
จึงสามารถร ับชม โทรทศัน์ออนไลน์ ชมการถ่ายทอดสด
รายการต่าง ๆ หรอืการแขง่ขนักฬีา รวมท ั�งสามารถดูหนงัฟงั
เพลงที�มีความละเอียดของภาพที� สู งมากไดอ้ย่างไหลลื�น
ในระหว่างการเดนิทางบนยานพาหนะ (�) ดา้นอุตสาหกรรม

รูปภาพที� � แสดงถงึทศิทางแนวโนม้การใชก้ารตดิต่อ
สื�อสารทางโทรศพัทม์อืถอื ตั�งแต่ 2G-3G และเทคโนโลยี

4G LTE มปีรมิาณแนวโนม้เพิ�มขึ�นในปี ค.ศ. ����
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Things: IoT) คร ั�งแรกในประเทศไทย ซึ�งเป็นการจดังาน
ผสมผสานระหว่างการจัดการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ
(Academic International Conference) การแสดง
นวตักรรมผลงานทางดา้น IoT และการแสวงหาผูร้่วมลงทนุ
ทางการคา้ (Pitching) และการทาํธุรกจิ ซึ�งนกัวจิยัที�มผีลงาน
ทางดา้น IoT สามารถนาํเสนองานเพื�อแลกเปลี�ยนองคค์วามรู ้
ทางดา้นวชิาการร่วมกนัได ้และสามารถนาํผลงานไปเสนอเพื�อ
หาผูร้่วมลงทนุในธุรกจิได ้โดยผลงานที�จะนาํมาเสนอในงานนี�
จะตอ้งมีงานวจิ ัยรองรบั พรอ้มต่อยอดเป็นธุรกิจหรือนาํไป
พฒันาเป็นผลติภณัฑไ์ดจ้รงิ ซึ�งเป็นการแกป้ญัหาผลงานวจิยั
ขึ�นหิ�งไดอ้กีดว้ย เรยีกกนัวา่ จากหิ�งสู่หา้ง นอกจากนี�ยงัไดร้บั

การสนบัสนุนจาก Durian Corporation Co., Ltd. โดย
เพิ�มเติมส่วนของการนาํเสนอผลงานในรูปแบบของ Startup
และมีนกัลงทุนเขา้มาพิจารณาผลงานที�ตนเองมีความสนใจ
เพื�อร่วมลงทนุ ซึ�งถอืว่าเป็นมติใิหม่ที�ดขีองการจดังานประชมุ
สมัมนาวชิาการนานาชาตอิยา่งแทจ้รงิ (www.spu.ac.th/ac-
tivities/) นอกจากนี� ยงัมีการบรรยายพิเศษในหวัขอ้ “5G
Technology & Ecosystem” โดยคุณวสิษฐ ์ วฒันศพัท์
หวัหนา้ฝ่ายงานปฏบิตักิารและสนบัสนุนดา้นเทคนคิท ั �วประเทศ
บริษทั แอดวานซ ์ อินโฟร ์ เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) หรือ
เอไอเอส และหวัขอ้ “Introduction and Trend” By Mr.J
Ke Program Director of HAX Shenzhen (U.S.A)

รูปภาพที� �-�-�-���-�� บรรยากาศการจดังานการประชุมวิชาการนานาชาต ิ  “Thai IoT International Conference
2019” (TIIC เมื�อวนัที� �-� ธนัวาคม พ.ศ.���� ณ หอ้ง Auditorium 2 อาคาร �� ปี มหาวิทยาลยัศรปีทมุ
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สาํหรบัการแสดงนิทรรศการผลงานนวตักรรม IoT
ประกอบดว้ย (�) CiRA Robotics (Center of Industrial
Robotics and Automation: CiRA) ผลงานของนกัศึกษา
จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานดา้นการบูรณาการระบบ
(System Integration) เพื�องานหุน่ยนตร์ะบบอตัโนมตัแิละ
ปญัญาประดษิฐส์าํหรบัใชง้านในระบบอตุสาหกรรม �.� (CiRA
CORE) และเป็นแพลตฟอร์มดา้นฮาร์ดแวรแ์ละซอฟตแ์วร์
เพื�องานหุน่ยนต ์ ระบบอตัโนมตัแิละปญัญาประดษิฐ ์ สาํหรบั
ใชง้านอยู่ในอุตสาหกรรมและเพื� อการบูรณาการใหท้าํงาน
ร่วมกนักบัระบบอตัโนมตัสิมยัใหม่ มุ่งเนน้ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์
ของหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัิที�มีความหลากหลายรองรบั
ควบรวมระบบหุน่ยนตร์ะบบอตัโนมตัแิละเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหม้ปีระสทิธภิาพและสะดวกรวดเรว็ลดขอ้จาํกดัในการเชื�อมโยง
และตดิตั�งอปุกรณ์ต่าง ๆ ฮารด์แวร:์ Customized Robots
(โรบอท �-�-�-� แกนที�ปร ับไดต้ามลกัษณะการใชง้าน,
Real-time motion controllers, Time-sensitive-network
gateway เป็นตน้ ซอฟตแ์วร:์ 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 เป็นตน้ (�) AIS IoT or IoT
Alliance Program (AIS:AIAP) AIAP เป็นความร่วมมอืของ
พนัธมิตรจากทุกภาคส่วน ท ั�งภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงาน
ภาครฐัและบคุคลท ั �วไปที�สนใจในเทคโนโลย ีIoT เพื�อพฒันา
ความร่วมมือในการแลกเปลี�ยนความรู ,้ สินคา้และบริการ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาร่วมกนัเป็น IoT Solution และนาํไป
ใชง้านจรงิกบัธุรกจิท ั �วไป จนกลายระบบนิเวศ IoT ที�สมบูรณ์
ของ AIAP คือ การสรา้งระบบนิเวศไอโอที (Build IoT
Ecosystem) ดว้ยการส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนมสี่วนร่วมและ
เป็นพนัธมติรผ่านโครงการ AIAP เพื�อเร่งใหเ้กดิการพฒันา
สินคา้และบริการ IoT ภายในประเทศ คือ เมืองอจัฉริยะ
(Smart City), การดาํรงชีวติอจัฉริยะ (Smart Living),
พลงังานอจัฉรยิะ (Smart Energy), อตุสาหกรรมอจัฉรยิะ
(Smart Industrial), รถยนตอ์จัฉรยิะ (Smart Car), โลจสิตกิส์
อจัฉรยิะ (Smart Logistics) และเกษตรอจัฉรยิะ (Smart
Agriculture)

ในส่วนหวัขอ้บรรยายเรื�อง “5G Technology &
Ecosystem” ซึ� งบรรยายโดย คุณวสิษฐ์ ว ัฒนศัพท์(5 )

พอสรุปความวา่ เทคโนโลย ี5G จะทาํเรื�องเหลา่นี� ใหเ้กดิขึ�นจรงิ
คือ (�) Big Data (2) Cloud Computing (3) Artificial
Intelligence (AI) (4) 5G (5) Sensor การเขา้มาเทคโนโลยี
5G จะช่วยยกระดบัขดีความสามารถของภาคอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  ในประเทศไทย พรอ้มที�จะช่วยขบัเคลื�อนเป็นกลไกการ
ทาํงานของประเทศใหก้า้วไปขา้งหนา้อยา่งมีประสทิธิภาพดว้ย
คุณสมบ ัติ  (Performance of 5G) 3 ประการ คื อ
(1) Lots of Bandwidth ยกระดบัความเรว็ในการใชข้อ้มูล
Enhanced Mobile Broadband (eMBB) เนน้ความ
รวดเรว็เป็นหลกั (20x: up to 20 Gbps) ในระบบนี�จะมกีาร
กาํหนดการเขา้ถึงอย่างคงที�  (Fixed Wireless Access:
FWA), มีพื� นที� การทาํ งานร่ วมกัน (Collaboration
Workspace), มกีารผสมผสานความจรงิ (Mixed Reality),
มกีารใชเ้ทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน (Virtual Reality: VR)
VR คือการจาํลองสภาพแวดลอ้มจริงเขา้ไปใหเ้สมือนจริง
โดยผ่านการรบัรูจ้ากการมองเหน็ เสยีง สมัผสั แมก้ระท ั�งกลิ�น
โดยจะตดัขาดเราออกจากสภาพแวดลอ้มปจัจุบนัเพื�อเขา้ไป
สู่ภาพที�จาํลองขึ�นมาตวัอยา่งเช่น การจาํลองสถานที� Google
street view และ Augmented Reality (AR) AR คือ
การรวมสภาพแวดลอ้มจริงกบัวตัถเุสมือนเขา้ดว้ยกนัในเวลา
เดยีวกนั โดยวตัถเุสมอืนที�วา่นั�น อาจจะเป็น ภาพ, วดิโีอ, เสยีง,
ขอ้มูลต่าง ๆ ที�ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์, มือถือ,
แทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่าง ๆ (www.
dootvmedia.com) และทาํใหเ้ราสามารถทราบไดเ้สมือน
สถานการณ์จรงิ เช่น อะไรเกิดขึ�นเมื�อไหร่? หากเราสามารถ
จะทาํใหท้ราบกระแสขอ้มูลจาํนวนมากไดใ้นไม่กี�ว ินาทีไม่ว่า
ที�ไหนและเวลาใดที�เราตอ้งการจะดาวนโ์หลดอะไรทกุที�ทกุเวลา
ไดห้รอืไม?่ ที�เกบ็ขอ้มลูในเครื�องจะลา้สมยัหรอืไม่? เราสามารถ
จะทาํงานและเล่นทุกอย่างไดบ้นระบบคลาวด์คอมพิวติ� งได ้
เป็นตน้ เทคโนโลย ี VR กาํลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก
ในยุคปจัจุบนั และ 5G จะมเีพิ�มขึ�นมาอกีอยา่งหนึ�ง คือ 5G
Network Slicing คอืการจดัแบง่ทรพัยากรระบบประมวลผล
ระบบสื�อสารทางกายภาพ ใหก้บัเครอืขา่ยที�ไดร้บัการจดัแบง่ให ้
เป็นเครอืขา่ยยอ่ย ๆ เหมอืนกนักบัที�เราเอา Server ตวัหนึ�ง
มาติดตั�ง Server เล็ก ๆ ภายในหลายตัว ในรูปแบบ
Virtualization โดย Server เหล่านี� เราเรียกว่า Virtual
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Machine ซึ�งจะไดร้บัการแบง่ปนัทรพัยากร ระบบประมวลผล
ทางกายภาพมาใหก้บั Virtual Machine ต่าง ๆ  เหลา่นี� ดงันั�น
Network virtualization ในระบบของ 5G คือการนาํเอา
ทร ัพยากรทางกายภาพต่าง ๆ มาแจกจ่ายใหก้บัเครือข่าย
ต่าง ๆ ที�ไดถ้กูจดัแบง่ออกมาเพื�อใหบ้รกิารแบบต่าง ๆ ภายใต ้
5G (วรินิทร ์เมฆประดษิฐสนิ: ����) เมื�อเทคโนโลย ี5G มาถงึ
อาชีพที�จะถูก Disrupt อีกอาชีพหนึ� งคือ อาชีพเกี� ยวกบั
ธุรกจิการทอ่งเที�ยว เพราะเมื�อนาํ AR มาใชแ้ลว้ทาํใหม้องเหน็
สถานที�ท่องเที�ยวไดเ้สมอืนของจริง ในประเทศองักฤษไดน้าํ
เทคโนโลยนีี�มาใชแ้ลว้ โดยใส่กลอ้ง และเอาสมารท์โฟน 5G
ไปใส่จะทาํใหค้นมาชมมาเที� ยวมากขึ� น (�) Very Fast
Response, Ultra-reliable & Low latency Communi-
cation (uRLLC) (3x:<1 ms) คือเป็นเรื�องของความเร็ว
โดยการเพิ�มคุณภาพเครือข่ายใหส้ามารถตอบสนองไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีความเสถียรมากที�สุด ซึ� งจะช่วยตอบโจทย์
รูปแบบการใชง้านที�เกี�ยวขอ้งกบัความปลอดภยัทางการแพทย์
หรอือตุสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งเช่น รถที�ขบัเคลื�อนดว้ยตนเอง
(Self Driving Car) (www.prachachat.net) และ (�) Lots
of Devices, Massive machine type communications
(mMTC) (10x: 1 M device/km2) เป็นการขยายขดีความ
สามารถในการเชื�อมต่อระหว่างอุปกรณ์กบัอุปกรณ์ เนน้การ
สนับสนุน IoT ที�ถูกนาํมาใชง้านอย่างมากมายมหาศาลใน
คุณสมบตันิี�กเ็กี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิ�ง
(Internet of Things: IoT) นั �นเอง ซึ�งแนวโนม้ของ IoT
นี� จะมเีพิ�มมากขึ�นเรื�อย ๆ ไปถงึ ปี ค.ศ. ���� ถา้เฟซบุค๊
(Facebook) เกิดขึ�นมาเมื�อก่อน �� ปีที�แลว้ จะไม่ไดร้บั
ความนิยมเลย แต่ Facebook เกิดขึ�นมาในช่วงที�เรยีกกนั
วา่ถกูที� ถกูเวลา (Timing)  เพราะมบีรกิารใหม่ ๆ ออกมา
เรื�อย ๆ พรอ้มประสบการณ์ใหม่ ๆ ใหก้บัผูใ้ชง้านอกีดว้ย

ทา้ยสดุ 5G Technology ในประเทศไทยจะเกดิขึ�น
จรงิประมาณเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. ���� คลื�นที� AIS ประมูล
เป็นคลื�นความถี�ตํ �า คือ ���, ��� MHz วธิีที�จะทาํให ้ 5G
มมีาตรฐาน คือตอ้งเกบ็ Requirement ใหม้ากที�สุด ตามที�
ไดน้าํเสนอไปก่อนหนา้นี�  คือการ Demo ส่วนเรื� องของ
Platform IoT เราคุยเรื�องนี�กนัมาตั�งแต่ปี ค.ศ. ���� สาํหรบั
Use Case ที�ทาง AIS ไดท้าํ คอื การทาํ MOU กบัจฬุาลงกรณ-
มหาวทิยาลยัเรื�อง “หุน่ยนตเ์จาะกระดูก” หมอเจาะกระดูกจะ
อยู่กนัคนละแหง่ โดยการใช ้ Sensor และจะม ี Response
แจง้กลบัมา อปุกรณ์ต่าง ๆ ตอ้งทาํงานสมัพนัธก์นั อกี Case
หนึ�งคือ AIS ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทาํวจิยั
เรื�อง “รถ EV ไรค้นขบั (EV autonomous Car)” ภายใต ้
แนวคิดของการสื�อสารยุคหนา้ หรอืเรยีกวา่ V2X (Vehicle
to everything) เมื�อวนัที� �� สงิหาคม พ.ศ. ���� โดยการใช ้
รีโมทควบคุมรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปหาดใหญ่ โดยใช ้
เทคโนโลยคีวามจรงิเสมือน (VR) ไดน้าํไปร่วมแสดงในงาน
AIS Digital Intelligent Nation 2019 นอกจากนี� ยงั
สามารถใช ้ 5G Technology ในโรงงานอตุสาหกรรม เช่น
การประชมุทางไกล (Video Conference) ระหวา่ง ABB กบั
Bosch หนา้จอใช ้ Remote สามารถมองเหน็ภายในโรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นลกัษณะของ Virtualize และไดน้าํไปแสดง
ในงาน Big Bang Thailand 2019 ที�ผ่านมาอกีดว้ย และ
ขอฝากทิ�งทา้ยเอาไวว้า่ Trend ของ IoT ที�จะมาอกีอยา่งหนึ�ง
ในอนาคตคือเรื�องของ Social และ UX/UI (User Experi-
ence/User Interface) อกีนยัหนึ�ง กองบรรณาธกิาร(6) วารสาร
CIO World & Business ไดเ้ขยีนไวเ้รื�อง “อโีคซสิเตม็ 5G
ฟนัเฟืองสาํคญัขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย” ความว่านบัตั�งแต่
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ���� ที�ผ่านมาไดม้ีโอเปอเรเตอร์
ท ั�งหลายที�ประมูลคลื�น ��� เมกะเฮิรตซ ์ ���� เมกะเฮริตซ์
และ �� กกิะเฮริตซ ์เพื�อใชส้าํหรบัเครอืขา่ย 5G และไดเ้ริ�มให ้
บริการแก่ผูใ้ชง้านในประเทศไทยแลว้ และที�สาํคญัคือเราได ้
เหน็การใชง้าน 5G ร่วมกบัโซลูช ั �นในไอซีทีอื�น ๆ จากภาค
สาธารณสุขของไทยที�ช่วยเสริมประสิทธิภาพการจดัการกบั
สถานการณ์ COVID-19 ดว้ย Telemedicine และ AI
โจทยต์่อไปคือ การประยุกตใ์ช ้5G ในภาคอตุสาหกรรมอื�น ๆ
เพื�อช่วยกระตุน้เศรษฐกจิในชว่งเวลาที�ประเทศไทยตอ้งเริ�มฟื� น
ตวัจาก COVID-19 หนึ�งในกญุแจสาํคญัที�จะทาํใหเ้ทรนดเ์รื�อง

รูปภาพที� �� แสดงการดําเนินงานเรื�อง 5G กบัการขบัเคลื�อน

เศรษฐกิจไทย (https://www.prachachat.net: 2563)
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แสดงผลงานการทดลอง/ทดสอบ Use cases ต่าง ๆ  เพื�อไปใช ้
งานจรงิบนเครือขา่ย 5G ภายใตแ้นวคิด “5G for REAL”
ณ 5G AI/IOT Innovation Center ช ั�น M อาคารจุฬาพฒัน์
�� โดยโครงการดงักล่าวภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กบั กสทช. ไดร้บัการสนบั
สนุนงบประมาณจากกองทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง
กิจการโทรท ัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื� อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.) เพื� อจ ัดตั�งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G
ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัทาํ Open Platform สาํหรบั
ทดสอบ/ทดลอง วจิยัเทคโนโลยี การใชง้านจริง พรอ้มท ั�ง
พฒันาบคุลากรเพื�อรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมดา้น
เทคโนโลย ี5G

นอกจากนี�  จุฬาฯ ยงัไดร้บัการอนุญาตจาก กสทช.
ในการเป็นผูป้ระสานพื�นที�กาํกบัดูแลเป็นการเฉพาะ ตั�งแต่
� ธนัวาคม ���� ถงึ �� ธนัวาคม ���� เป็นเวลา � ปี
ครอบคลุมพื�นที�ของจุฬาฯ เพื�อใหใ้ชค้ลื�นความถี� 5G ย่าน
ต่าง ๆ เพื�อใหม้กีารพฒันาและทดสอบนวตักรรมเทคโนโลยี
5G ซึ�งเป็นเทคโนโลยใีหม่รวมถงึการทดสอบการรบกวนหรอื
การร่วมใชค้ลื�นความถี�ระหวา่งเทคโนโลย ี4G และ 5G เป็นตน้
ศ.ดร.บณัฑติ เอื�ออาภรณ์ อธิการบดจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
กลา่ววา่ หวัใจสาํคญัของ 5G คือ การนาํมาใชป้ระโยชนสู์งสุด
ไดอ้ยา่งไร ท ั�งดา้นการศึกษาและพฒันาคณุภาพชวีติของชมุชน
และสงัคม บทบาทของจุฬาฯ คือทาํอยา่งไรใหค้นที�ผ่านการบม่
เพาะจากมหาวทิยาลยั มีศกัยภาพ ส่วนนกัศึกษา บุคลากร
ที�มีอยู่ทาํอย่างไรจะทาํการวจิยัสรา้งนวตักรรมรบัใชส้งัคมได ้
และ 5G จะเขา้มาช่วยเชื�อมโยงตรงนี� “จฬุาฯ เราใหค้วามสาํคญั
กบัการสรา้งคน พฒันาคน พฒันางานวจิยั เราพยายามจะสรา้ง
ผลกระทบใหแ้ก่สงัคม อยา่งไรกต็ามการทาํงานเราทาํคนเดยีว
ไม่ได ้ ดงันั�นจึงตอ้งมีการร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์ ท ั�งภาครฐั
และเอกชนที�มีเครื�องมือพรอ้ม พฒันาการเรียนการสอนให ้
ดมีากขึ�น นาํความรู ้สรา้งคน ออกไปรบัใชส้งัคมได”้ อธิการบดี
จุฬาฯ กลา่ว ดา้น ศ.ดร.สุพจน ์ เตชวรสนิสกลุ คณบดคีณะ
วศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กลา่วเสรมิวา่ 5G
เหมือนทลายกาํแพง หลอมรวมการสื� อสาร � โลก ท ั�ง
โลกกายภาพ และโลกเสมอืนจรงิ เขา้ดว้ยกนั จุฬาฯ เหน็ความ
จาํเป็นในการนาํ 5G เขา้มาตดิปีกใหก้บัสิ�งต่าง ๆ 5G จะนาํพา
ประเทศและนาํพาการศึกษาไปสู่การพฒันาประเทศที�ย ั �งยืน
และนาํคุณภาพชีวติที�ดีขึ�นสู่สงัคมไทย สาํหรบัโครงการวจิยั

ท ั�งหมดประกอบดว้ย โครงการจัดตั�งศูนยท์ดสอบ 5G ที�
สามารถทดสอบอุปกรณ์ไรส้ายและโครงข่ายของผูใ้หบ้ริการ
และงานวจิยัอื�น ๆ ใน � กลุม่ คือ ดา้น healthcare จาํนวน
� โครงการ ไดแ้ก่ โครงการสง่ขอ้มูลภาพการตรวจโรคทางไกล
ผา่นระบบสื�อสารแบบไรส้ายเพื�อการผา่ตดั และโครงการพฒันา
การสื�อสารและส่งถา่ยขอ้มูล การตรวจวดัคุณภาพอากาศใน
โรงพยาบาล ดา้น smart living และ connected society
จาํนวน � โครงการ ไดแ้ก่ โครงการการพฒันาและควบคุม
หุ่นยนต์บริการผ่านโครงข่าย 5G, โครงการจ ัดสรา้งระบบ
เครือขา่ยเซน็เซอรต์รวจวดัสภาพฝุ่นละอองติดต ั�งบน smart
pole และรถ pop bus รวมถงึการตดิต ั�งและทดสอบระบบ
CCTV บนรถประจาํ ทางเพื� อเพิ� มความปลอดภัยและ
ประสทิธิภาพการใชง้านของผูโ้ดยสาร CU Pop Bus โครงการ
พฒันการใชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสมอืนในพื�นที�มหาวทิยาลยั
บนเครอืข่าย 5G, โครงการพฒันาตน้แบบยานยนตอ์ตัโนมตัิ
และการเคลื�อนยา้ยรถระหว่างจุดจอด, โครงการติดตั�งและ
ทดสอบระบบการใชง้านเสาไฟยุคหนา้บนเทคโนโลยี 5G,
โครงการสรา้งมิเตอร์อ ัจฉริยะเฟสเดียวโดยใชเ้ทคโนโลยี
NB-IoT, LORa และ 5G, โครงการติดตั�งระบบควบคุม
ไฟถนนอจัฉริยะ และโครงการวิเคราะหแ์ละประมวลภาพ
VDO แบบเวลาจรงิดว้ย cloud computing ประเภทอื�น ๆ
จาํนวน � โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ PolluSmarcell การวจิยั
ที� อาศัยปรากฎการณ์ทางคลื�นแม่ เหล็กไฟฟ้าในโครงข่าย
การสื�อสารเพื�อประเมินการเกิด Temperature Inversion
ในชั�นบรรยากาศและโครงการอบรมใหค้วามชาํนาญในการ
ทดลองทดสอบระบบเครื อข่ าย 5G และแลกเปลี� ยน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ

กล่าวถึง 5G กบักลไกขบัเคลื�อนเศรษฐกิจไทย
ในบทความทางวิชาการของ เทอดพงษ์ แดงสี และพิสิฐ
พงพงศเ์ตชวณิช(9) ไดเ้ขยีนวา่ปจัจยัที�ผลกัดนัใหเ้กดิ เทคโนโลยี
5G (The Fifth Generation of Mobile Communication
Technology: 5G) นั�น เกดิจากหลายปจัจยั เช่น ปจัจยัทาง
การเมอืงและอกีปจัจยัที�สาํคญัเกดิจากการขบัเคลื�อนโดยตลาด
และระบบเศรษฐกิจ เพราะการสื�อสารโทรคมนาคมถือเป็น
โครงสรา้งพื�นฐาน เมื�อมโีครงสรา้งพื�นฐานที�ดรีองรบัภาคธุรกจิ
เศรษฐกิจจะเติบโต ตลาดโทรคมนาคม และตลาดอื�น ๆ
ที�เกี�ยวขอ้งกจ็ะเตบิโต ท ั�งนี�โดยมอีงคก์รหนึ�งทาํการศึกษาพบวา่
จากการเปิดประมูล 4G ของ กสทช. ช่วงปลายปี ค.ศ. ����
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สามารถกระตุ ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยไดป้ระมาณ
���,���-���,��� ลา้นบาทภายในปี ค.ศ. ���� นอกจากนี�
ยงัมีรายงานบทสรุปของผูบ้ริหาร(10) สาํนกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศันแ์ละกจิการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ หรือ กสทช. ไดร้ายงานเกี�ยวเรื�อง เทคโนโลย ี 5G
กับผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย: Smart
Contract และผลประโยชนท์างเศรษฐกจิต่ออตุสาหกรรมไทย
เอาไวอ้ย่างน่าสนใจว่าคุณสมบตัิสาํคญัสองประการของ 5G
อนัไดแ้ก่ mMTC และ uRLLC ช่วยเสรมิสรา้งศกัยภาพและ
เพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรม IoT ซึ�งจะก่อใหเ้กดิ
การเปลี�ยนแปลงโฉมหนา้เทคโนโลยเีดมิที�ใชก้นัอยูแ่พร่หลาย
ในยุค 4G อย่าง Block chain และ Smart Contract
เนื�องจากการเขา้มาของ IoT พรอ้มกบัเทคโนโลย ี5G จะช่วย
เพิ�มศกัยภาพในการนาํ Smart Contract ไปใชง้านจรงิใน
ชีวิตประจาํวนัในรูปแบบที�หลากหลาย โดย IoT จะเป็น
เครื�องมือในการสนับสนุนเงื�อนไขในการปฏิบตัิตามสญัญา
เพื�อให ้ Smart Contract สามารถดาํเนินการตามสญัญา
ต่าง ๆ ไดโ้ดยอตัโนมตั ิส่วนผสมระหวา่ง IoT ของ 5G กบั
Smart Contract จะเป็นสิ�งที�ทาํใหเ้ทคโนโลย ีBlock chain
ซึ�งเดิมในยุค 4G มีผูใ้ชง้านจาํกดัอยู่เฉพาะกลุม่ผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลย ี กลบักลายเป็นที�นิยมในหมู่ผูใ้ชง้านท ั �วไปได ้
ตามที�กลา่ว และคุณสมบตั ิmMTC ของเทคโนโลย ี5G ทาํให ้
การเชื�อมต่อของเทคโนโลย ีIoT นั�นสูงกวา่เทคโนโลย ี4G กวา่
�,��� เทา่ ยิ�งไปกวา่นั�นเมื�อนาํปญัญาประดษิฐ ์ หรอื Artifi-
cial Intelligence (AI) ประกอบกบัเทคโนโลยสีญัญาอจัฉรยิะ
(Smart Contract) บน Block chain เขา้มาเสรมิสรา้งการ
ทาํงานของ IoT ส่วนผสมดงักลา่วกอ็าจมผีลเปลี�ยนแปลงภาค
ธุรกจิต่าง ๆ ไปอย่างสิ�นเชิง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี 5G
ประกอบกบั IoT ในรูปแบบของสญัญาอจัฉรยิะหรอื Smart
Contract ซึ� งมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื� อเทียบกบัการทาํ
สญัญาในแบบเดมิ เพราะมกีารประมวลผลโดยระบบปญัญา
ประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ลดปัญหา
ขอ้ขดัแยง้ ดุลพนิิจ การต่อรองและความผดิพลาดของมนุษย์
หรือ Human Error ส่งผลใหเ้กิดการพฒันากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที�หลากหลายขึ�นไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่น การใหเ้ช่า
ที�อยูอ่าศยั รถยนต ์และการออกใบขบัขี� เป็นตน้ เหลา่นี�ลว้น
ไม่จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานคนในการดาํเนินการ ดว้ยคุณสมบตัิ

ของ 5G และการประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบของ Smart Contract
ในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ�งคาดว่าจะเริ�มมีการ
ใชง้านในประเทศไทยในปี ���� และใชง้านอย่างแพร่หลาย
ภายใน �� ปี หลงัจากนั�นตามการประมาณการโดยสถาบนั IHS
ผู ้จ ัดทาํจึ งไดป้ระมาณการผลประโยชน์ที� จะเกิดขึ� นต่ อ
เศรษฐกิจไทยในปี ���� โดยรวมข ั�นตํ �า �.� ลา้นลา้นบาท
และข ั�นสูง � ลา้นลา้นบาท ซึ�งเกดิจากการสรา้งมูลค่าเพิ�มใน
อตุสาหกรรมการผลติ ภาคโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
และการขนส่ง เป็นหลกั

ดงันั�น จะเหน็ไดว้า่เทคโนโลย ี5G ไดช้ว่ยขบัเคลื�อน
เศรษฐกจิไทยไดเ้ป็นอยา่งมาก โดยสาํนกังาน กสทช. กลา่วถงึ
ผลการทบเชงิปรมิาณในช่วง ����-���� (ค.ศ. ����-����)
โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก 5G ในประเทศไทยปี
���� จะอยูท่ี� �.� ลา้นลา้นบาท โดยภาคอตุสาหกรรมการผลติ
การคา้และการเงนิ รวมถงึภาคโทรคมนาคมจะไดร้บัมูลค่า
เพิ�มสูงสุด และในขณะเดียวกนัประชาชนชาวไทยก็จะไดร้บั
ผลกระทบในแงข่องความสะวกรวดเรว็ในเรื�องการสื�อสารดว้ย
เช่นกนั
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