
This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained 
from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as 
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Our View

การประมูล 5G เม่ือ 16 ก.พ. ท่ีผ่านมา นับเปน็ก้าวส าคัญของการเริม่ใช้งาน 5G เชิงพาณิชย์

โดยคาดวา่ระยะแรก พ้ืนท่ี EEC และ 6 กลุ่มจังหวัดต้นแบบของ Smart City (กทม. และ

ปรมิณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต) จะได้ประเดิมการใช้งาน 5G 

 ด้วยจดุเด่นของ 5G ท่ีมีความเรว็สูง ความหน่วงต่า และรองรบัการใช้งานได้หลาย Device 

จึงจะช่วยปลดล็อคข้อจ ากัดและท าให้เทคโนโลยีต่างๆ ทรงพลังและถูกใช้งานอย่าง

แพร่หลาย โดยเฉพาะ IoT ท่ีคาดว่าท่ัวท้ังโลกจะโตเฉล่ียปีละ 16% จนแตะ 25.2 พันล้าน

อุปกรณ์ในปี 2025

 โลกของผู้บรโิภคและธุรกิจจงึเปล่ียนไปสู่ Smart Living และ Smart Business มากขึ้น

5G จะกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน และส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการผลิต

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย อย่างไรก็ดี ความเข้มข้นและความเรว็ในการใช้ประโยชน์จาก 5G 

ของไทย ยังเป็นประเด็นท้าทาย โดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นน้ี

Key Highlights: 

เปิดประตสูู่โลกใหม่
เปิดประมูล 5G…..

บทความน้ีเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ Thaipublica เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563
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ณ นาทีน้ีคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินค าวา่ 5G เพราะเป็นเทรนด์การส่ือสารไร้
สายท่ีมาแรงและถูกพูดถึงกันไปท่ัวโลก โดยหัวหอกหลักอย่างประเทศเกาหลีใต้ 
จนี และสหรฐัฯ น าทีมบุกเบิกและเริม่เปิดใช้งาน 5G ในเชิงพาณิชย์เป็นประเทศ
แรกๆ ของโลก ต้ังแต่ปี 2019 ขณะท่ีประเทศอื่นๆ ท้ังญ่ีปุ่น หรือแม้กระท่ัง
ประเทศเพ่ือนบ้านของเราอย่างสิงคโปร ์มาเลเซีย และเวยีดนาม ก็มีแผนจะเปิด
ใช้งาน 5G ภายในปี 2020 น้ี 

ส าหรับประเทศไทย ก็ไม่ยอมตกขบวนเช่นเดียวกัน โดยเมื่ อวันท่ี 
16 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดประมูลคล่ืนความถ่ี
ท่ีสามารถรองรบัการให้บรกิาร 5G และมีผู้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
(Operator) จ านวน 5 รายเข้ารว่มประมูลคล่ืน 3 ย่านความถ่ี ได้แก่ 700 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz รวมท้ังหมด 48 ใบอนุญาต คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง
กว่า 1 แสนล้านบาท การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเหล่าน้ี นับเป็นก้าวแรกท่ี
ส าคัญของการเริม่ใช้เทคโนโลยี 5G ในเชิงพาณิชย์ แต่ตอนต่อไปของเรื่องน้ีจะ
เป็นอย่างไร?  5G ในเมืองไทยจะเริม่ใช้งานได้จรงิๆ เมื่อไร? และ 5G จะเปล่ียน
โลกของผู้บรโิภคและธรุกิจไปอย่างไร? มารว่มหาค าตอบกับบทความฉบับล่าสุด
ของ Krungthai COMPASS กัน
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5G ในเมืองไทยจะเริม่ใช้งานได้จรงิๆ เมื่อไร?

กสทช. คาดวา่จะเริ่มให้บรกิาร  5G ได้ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2020 เป็นต้นไป ใน
พ้ืนท่ี EEC ก่อน หลังจากออกใบอนุญาตในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2020 และผู้รับ
ใบอนุญาตจะเริ่มด าเนินการติดต้ังโครงข่ายได้ต้ังแต่เดือน มี.ค. 2020 (รูปท่ี 1) โดย
ในระยะแรกของการใช้งาน 5G จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เน่ืองจาก กสทช. ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน 
2600 MHz จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี EEC ไม่น้อยกว่า 
50% ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตลอดจนเป็นแม่เหล็กส าคัญในการดึงดูดการลงทุนจาก
บรษัิทต่างชาติ

นอกจากน้ัน มี 6 กลุ่มจังหวัดท่ีจะได้ประเดิมการใช้งาน 5G เพ่ือปูพรมสู่เมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต 
ตามข้อก าหนดของ กสทช. ท่ีระบุให้ผู้รับใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีย่าน 2600 MHz 
จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพ้ืนท่ีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50% ของ
จ านวนประชากรท้ังหมดในแต่ละจังหวัดภายใน 4 ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต 
นอกจากน้ี ท่าอากาศยานท่ีส าคัญๆ จะเป็นอีกพ้ืนท่ีท่ีจะได้สัมผัส 5G  หลัง กสทช. ลง
นามความรว่มมือกับ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เพ่ือให้บรกิาร 5G ในสนามบิน  

Timeline การให้บรกิาร 5G ในประเทศไทย
ที่มา: กสทช. รวบรวมโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ยังไม่รวมแผนการประมูลคล่ืนย่ายความถ่ี 3500 MHz ซึง่สามารถรองรบั 5G ได้เชน่เดียวกัน โดยคล่ืนนี้ปจัจบุนัถูกใชใ้นกิจการ 

Microphone และดาวเทียม ซึง่จะส้ินสุดการใชง้านในเดือน ม.ีค. 2021

2020 ก.พ. มี.ค. มิ.ย.-ก.ค. ก.พ.2021 ก.พ.2024

16 ก.พ. ประมูล
คล่ืนความถ่ี

ผู้รบัใบอนุญาต
เริม่ติดต้ังโครงข่าย

โครงข่ายคล่ืน 2600 MHz
ครอบคลุมไม่น้อยกวา่ 50% 
ของพ้ืนท่ีใน EEC

ออกใบอนุญาต

กสทช. ออกเกณฑ์
ก ากับอปุกรณ์ IoT

เริม่ให้บรกิาร  5G 
ในบางพ้ืนท่ี 

โครงข่ายคล่ืน 2600 MHz
ครอบคลุมอย่างน้อย 50% 

ของ 6 กลุ่มจงัหวดั 
Smart City

EEC
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จดุเด่นของ 5G คืออะไร?

5G มีจุดเด่นท่ีความเร็วสูง ความหน่วงต่า และรองรับการใช้งานได้หลาย 
Device โดยจากรายงานของ Qorvo ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกา 
ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี 5G มีความเรว็สูงสุดในการรบัส่งข้อมูล (Peak data rates) 
มากกวา่ 4G ถึง 20 เท่า (รูปท่ี 2) อีกท้ัง 5G ยังมีความหน่วง หรอืค่าการตอบสนอง
ต่อการรบัส่งสัญญาณ (Latency) ต่ากวา่ 4G ถึง 10 เท่า นอกจากน้ัน 5G สามารถ
รองรบัจ านวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกวา่ 4G ราว 10 เท่า อีกด้วย

5G จึงเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะช่วยปลดล็อคข้อจ ากัดและท าให้เทคโนโลยีต่างๆ 
ทรงพลังและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากย่ิงข้ึน ท้ัง Internet of Things (IoT) 
ท่ีอุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่ือสาร ส่ังการ และแลกปล่ียนข้อมูลระหว่างกันแบบ Real 
Time ตลอดจนวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 
(Automation) ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนต้องอาศัยความเร็วสูงและ
ความหน่วงต่าของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มี
ความแม่นย าสูงและความผิดพลาดน้อยท่ีสุด นอกจากน้ัน ความก้าวล้าของ 5G ยัง
เอื้อต่อเทคโนโลยีโลกเสมือนจรงิอย่าง Augmented Reality (AR) และ Virtual 
Reality (VR) รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองด้วย เช่น Cloud Computing, 
Machine Learning,  Artificial Intelligent และ Big Data เป็นต้น

เปรยีบเทียบขอ้แตกต่างท่ีส าคัญระหวา่ง 4G และ 5G
ที่มา: Qorvo (2017) 

Latency
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5G จะเปล่ียนโลกของผู้บรโิภคและธุรกิจอย่างไร?

การเปล่ียนแปลงด่านแรก คือ เปล่ียนมือถือ โดยเม่ือ 5G พรอ้ม จะกระตุ้นให้
ผู้บรโิภคเปล่ียนอุปกรณ์ส่ือสารใหม่ ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการต่างเริ่มทยอยเปิดตัว
สมารท์โฟน (Smartphone) รุน่ใหม่ท่ีรองรบัการใช้งาน 5G แล้ว อาทิ Samsung, 
Huawei, Xioami, OPPO และ LG ขณะท่ี Apple น้ันเผยว่าจะเปิดตัว iPhone รุน่
รองรบั 5G ในปี 2020 น้ี โดย Ericsson ซึ่งเป็นบรษัิทด้านโทรคมนาคมคาดการณ์วา่
ภายในปี 2025 จะมียอดผู้ใช้งาน 5G ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile 
subscriptions) กว่า 2.6 พันล้านราย ซึ่งคิดเป็น 29% ของผู้ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร
เคล่ือนท่ีท้ังหมด (รูปท่ี 3) และ 65% ของจ านวนประชากรท้ังโลก ขณะท่ี Gartner 
ซึ่งเป็นบรษัิทวิจัยและท่ีปรึกษาด้าน IT คาดว่ายอดขายสมารท์โฟนท่ัวโลกในปี 2020 
จะเพ่ิมข้ึน 3% จากท่ีหดตัว 2% ในปี 2019 มาอยู่ท่ีราว 1,570 ล้านเครื่อง ซ่ึงกว่า 221 
ล้านเครื่อง (14%) คือ สมารท์โฟนท่ีรองรบั 5G ได้ (รูปท่ี 4)

Worldwide Mobile Subscriptions by Technology
ที่มา: The Ericsson Mobility Report (พฤศจกิายน 2019)
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Research Note

Worldwide Smartphone Sales to End Users
ที่มา: Gartner (มกราคม 2020)

การเปล่ียนแปลงต่อมา คือ ผู้บริโภคจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่าน
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ แอพพลิเคชันอัจฉริยะ ท้ังการติดต่อส่ือสาร การอัพ
โหลดและดาวน์โหลดข้อมูล การท างานบน Cloud การรับชมวิดีโอคุณภาพสูง 
(Ultra-high definition videos) และหรอืวิดีโอสตรมีม่ิงแบบ Real Time และ
ครอบคลุมมุมมองท้ัง 360 องศา (360° live video streaming) หรอืแม้กระท่ัง
การเล่นเกมส์และ Entertainment อื่นๆ ตลอดจนการได้สัมผัสเทคโนโลยี AR และ 
VR ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น เช่น Show room สินค้าเสมือนจริงก่อนตัดสินใจซื้อ
ออนไลน์ (Virtual shopping malls) ท้ัง น้ี  Ericsson ประเมินว่าในอีก 5 ปี
ข้างหน้า (2021-2025) การรบัชมวดีิโอผ่านสมารท์โฟนจะมีบทบาทเพ่ิมข้ึน จากปัจจัย
ขับเคล่ือนส าคัญอย่าง 5G โดยคาดว่าการรับชมวิดีโอ ท้ังผ่านแอพพลิเคชันวิดีโอ
โดยตรงและแอพพลิเคชันอื่นๆ ท่ีมีวดีิโอฝังตัวอยู่ เช่น โซเชียลมีเดีย จะเติบโตเฉล่ียปี
ละ 30% จนคิดเป็นราว 76% ของการใช้งานแอพพลิเคชันต่างๆ ในแต่ละเดือน 
(Mobile Traffic per month) จาก 63% ในปี 2019 (รูปท่ี 5)
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สมารท์โฟนท่ีไม่รองรบั 5G

สมารท์โฟนท่ีรองรบั 5G
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Research Note

Mobile traffic by application category per month (percent)
ที่มา: The Ericsson Mobility Report (พฤศจกิายน 2019)
หมายเหต:ุ Traffic from embedded video in web browsing and 
social media is include in the application category “Video”

นอกจากน้ัน ชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคจะเปล่ียนไปสู่ Smart Living ด้วย 
Smart Device ต่างๆ มากขึ้น หลังจากเทคโนโลยี 5G จะก่อให้เกิดอุปกรณ์ใหม่ๆ ใน
ชีวติประจ าวนั ซึ่งมีเทคโนโลยี IoT อยู่เบ้ืองหลัง เช่น บ้านอัจฉรยิะ (Smart home) 
ท่ี เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน บ้านถูกเชื่ อมต่อผ่านสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (รูปท่ี 6) โดยผู้บริโภคสามารถส่ังการหรือเรียกดูสถานะการท างาน
ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ท้ังน้ี GSMA ซึ่งเป็นองค์กรท่ีดูแลร่างการค้าและ
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการโครงข่ายโทรคมนาคมท่ัวโลก ประเมินว่าอุปกรณ์ IoT
ท้ังด้าน Consumer IoT และ Industrial IoT ท่ัวท้ังโลกจะเพ่ิมข้ึนจาก 9.1 พันล้าน
อุปกรณ์ในปี 2018 เป็น 25.2 พันล้านอุปกรณ์ในปี 2025 หรอืเติบโตสูงถึงเฉล่ียปีละ 
16% โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Smart building และ Smart home (รูปท่ี 7)
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File Sharing
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76%
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Research Note

ตัวอย่าง Use Case ของ Smart Home
ที่มา: SAMSUNG, Electrolux, Google, amazon, YouTube 
รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Growth of IoT connections by 2025
ที่มา: Deloitte, and GSMA (กันยายน 2019)
หมายเหต:ุ เปน็ขอ้มูลอุปกรณ์ IoT ท้ังในลักษณะ Cellular และ 
Non-cellular
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สแกน QR Code เพ่ือรบัชม Use Case ของ Smart Home
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Research Note

ส าหรบัภาคธุรกิจน้ัน 5G จะปฏิวติัการด าเนินธุรกิจสู่รูปแบบอัจฉริยะ (Smart 
Business) ในทุกๆ อุตสาหกรรม ผ่านการยกระดับประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน และ
ลดความเส่ียง เช่น การใช้เทคโนโลยี IoT มาช่วยในการคาดคะเนการเส่ือมสภาพของ
เครื่องจักรเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที (Predictive Maintenance) 
ตลอดจนการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า 
(Customer Experience) เช่น จากการใช้เทคโนโลยี AR และ VR ซึ่งส่ิงเหล่าน้ี
ล้วนแล้วแต่จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ และการด าเนินธุรกิจในวิถีใหม่ๆ อีก
ม า ก ม า ย  เ ช่ น  Smart Agriculture, Smart Manufacturing, Smart 
Healthcare, Connected Car, และ Smart City เป็นต้น (รูปท่ี 8) รวมถึงสร้าง 
Tech Startups มากขึ้น ซึ่งน่ันหมายรวมถึงการท าลายธุรกิจเดิมๆ การสรา้งและลด
การจ้างงานในบางประเภทลง

ตัวอย่าง Use Case ของ Smart Business
ที่มา: Ericsson, South China Morning Post, Bloomberg Technology, 
T-Mobile, Huawei, YouTube รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

Smart Manufacturing
โรงงานอัจฉรยิะ

Smart Healthcare
การแพทย์อัจฉรยิะ

Smart Agriculture
การเกษตรอจัฉรยิะ

Connected & 
Automated Car
รถยนต์อัจฉรยิะ

Smart City 
เมืองอัจฉรยิะ

รบัชมวดีิโอตัวอย่าง Use Case

โรงงานการผลิตของ Ericsson 
โดยใช้ IoT, Automation และ AR

จนีทดลองผ่าตัดทางไกล (Telemedicine) 
ผ่าน 5G ส าเรจ็

ตัวอย่างแนวคิด V2V (Vehicle to Vehicle) 
และ V2X (Vehicle to Everything)

ตัวอย่างแนวคิด Smart City ของ Los 
Angeles ประเทศสหรฐัฯ

Sunrise, Huawei และAgroscope รว่มกัน
พัฒนา Smart Farming ในสวติเซอรแ์ลนด์

https://www.ktb.co.th/th/financial-partner/economy-resources/economic-report


This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained 
from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as 
indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and 
does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial 
advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should 
understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or 
compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

10

ร
อ

บ
ร
ูเ้ร

ื่อ
ง

เศ
ร
ษ

ฐ
กิ

จ

Research Note

มองผลของ 5G ภายใต้บรบิทของประเทศไทยอยา่งไร?

เทคโนโลยี 5G จะกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ผ่านการลงทุน
ขยายโครงข่ายของธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งจะน าไปสู่การลงทุนของอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีใช้ประโยชน์จาก 5G ตลอดจนกระตุ้นการบรโิภค
ภาคเอกชนจากการปรับเปล่ียนสมาร์ทโฟนใหม่ของประชาชน อย่างไรก็ดี ในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวเช่นน้ี การบรโิภคภาคเอกชนอาจเพ่ิมข้ึนได้ไม่มากนัก ท้ังน้ี กสทช. 
ประเมินว่าในปี 2020 การประมูล 5G จะจุดประกายเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจไทยกวา่ 1.77 แสนล้านบาท ซ่ึงคิดเป็นกวา่ 1% ของจีดีพี 

5G ส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย ตามแนวโน้ม
การเติบโตของยอดขายมือถือ และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ท าให้ความต้องการช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเติบโตตามไปด้วย เช่น แผงวงจรพิมพ์ 
(Printed circuit boards: PCB) วงจรรวม หรอื IC (Integrated circuits) และ
สารก่ึงตัวน า (Semiconductors) อย่างไรก็ดี ในปี 2020 การส่งออกช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ของไทยเผชิญความท้าทายจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ (โควดิ-19) ซึ่งท าให้มีการปิดโรงงานของบรษัิทผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ในอู๋ฮ่ัน เน่ืองจากไทยส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปจีนคิดเป็นสัดส่วน 30% 

ความเข้มข้นและความเร็วในการใช้ประโยชน์จาก 5G ของไทยขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย ท้ังเรื่องของราคาของ Device ต่างๆ ท่ีต้องอยู่ในระดับเอื้อมถึงได้ ระยะเวลา
ในการเรียนรู้การใช้งาน ความพร้อมและความเพียงพอของบุคคลากรด้าน IT และ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และท่ีส าคัญ คือ ทัศนคติ (Mindset) 
ต่อการเปิดรับการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ท างานร่วมกับมนุษย์ นอกจากน้ัน ยังมี
ประเด็นเรื่องของความเส่ียงทางไซเบอรแ์ละความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งต้องอาศัย
การท างานรว่มกันระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน 

นักวเิคราะห์

ณัฐพร ศรทีอง
0-2208-3584
natthaporn.sritong@ktb.co.th 
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