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ต้องยอมรับว่าในช่วง 1-2 ปี ทผ่ี ่านมา Internet of Things (IoTs) ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :
AI) และ Big Data เป็ นเทคโนโลยีทถ่ี กู พูดถึงมากว่าจะเข้ามาปฏิวตั กิ ารผลิต การค้า และการให้บริการด้านต่างๆ
ตลอดจนเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ติ ของผู้บริโภคให้สะดวกสบายขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การจะใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีเ หล่ านี้ ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ หลายครัง้ จาเป็ น ต้องอาศัย โครงสร้า งพื้นฐานด้า นการสื่อสาร
โทรคมนาคมทีส่ ามารถรับส่งข้อมูลได้เป็ นจานวนมาก ด้วยความแม่นยา ภายในระยะเวลาทีร่ วดเร็ว เทคโนโลยี
5G จึงเป็ นประเด็นทีก่ าลังได้รบั ความสนใจมาก เพราะสามารถนามาใช้ตอบโจทย์ดงั กล่าวได้เป็ นอย่างดี
ในช่ ว งที่ห ลายประเทศ รวมถึง ประเทศไทย ก าลัง ตื่น ตัว และเร่ ง พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานด้ า น
โทรคมนาคมของประเทศไปสู่ยุค 5G บทความฉบับนี้จงึ จะขอนาท่านผูอ้ ่านไปทาความรูจ้ กั พร้อมทัง้ สารวจ
ความพร้อมและทิศทางในการเปลีย่ นถ่ายไปสู่ 5G เพื่อทีจ่ ะได้เข้าใจและเห็นภาพว่าโลกกาลังหมุนไปทางไหน
และธุรกิจของท่านพร้อมทีจ่ ะรับมือกับความเปลีย่ นแปลง หรือคว้า โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างไร เพราะโอกาส
ของธุรกิจในยุค 5G ไม่ใช่แค่โลกของผูท้ ย่ี อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ แต่เป็ นโลกของผูท้ ป่ี รับตัวให้เข้ากับการ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว
พัฒนำกำรสู่ยคุ 5G ...ยุคใหม่ของกำรสื่อสำร
เพือ่ ให้เห็นภาพ จะขอยกพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารของโทรศัพท์มอื ถือในแต่ละยุค เริม่ ตัง้ แต่
ยุค 1G หรือยุคแรกของโทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ เป็ นโทรศัพท์ระบบแอนะล็อก (Analog) ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ราคาแพง
และสามารถสือ่ สารด้วยเสียงผ่านการโทรเข้า -โทรออกเท่านัน้ ต่อมาในยุค 2G ก็มกี ารพัฒนาเทคโนโลยี GSM
(Global System for Mobile Communications) ซึง่ เปลีย่ นมาส่งสัญญาณแบบดิจทิ ลั (Digital) ทีม่ คี วามทนทาน
ต่อสัญญาณรบกวนมากกว่าระบบแอนะล็อก จึงทาให้เสียงทีไ่ ด้รบั มีความคมชัดมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ จุดเด่น
ของโทรศัพท์ในยุค 2G ทีแ่ ตกต่างจากยุค 1G อย่างเห็นได้ชดั คือสามารถส่งข้อความ (SMS) ได้ดว้ ย
ต่อมาจึงเข้าสู่ยุค 3G ทีเ่ ปลี่ยนประสบการณ์ การใช้งานโทรศัพท์มอื ถือของผู้บริโภคไปโดยสิ้นเชิง
เพราะเป็ นยุคเริม่ ต้นของการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Mobile Broadband) ทีร่ องรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
หรือบริการรับ-ส่งข้อมูล (Data Service) เมื่อผนวกกับการเกิดขึน้ ของสมาร์ตโฟน โทรศัพท์มอื ถือจึงไม่ได้มไี ว้
เพียงแค่ใช้โทรเข้า-ออก หรือส่งข้อความ SMS เท่านัน้ แต่ยงั สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตทัง้ ในการพูดคุยผ่าน
แอพพลิเคชันแชต
่
(อาทิ LINE, WhatsApp และ Messenger) รับ-ส่งอีเมล ใช้คน้ หาข้อมูล เล่นเกม ดูหนัง ฟั งเพลง
ซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) หรือการพูดคุยผ่านวิดโี อ เช่น
Facetime ทัง้ นี้ เทคโนโลยี 3G ได้ถกู พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปั จจุบนั คือยุค 4G ซึง่ มีอตั ราการส่งข้อมูลที่
สูงขึน้ กว่ายุค 3G มีประสิทธิภาพในการใช้งานคลื่นความถีเ่ พิม่ ขึน้ (มีความจุเพิม่ และส่งข้อมูลได้เร็วขึน้ ) และมี
ความหน่วงของระบบลดลง
ปั จจุบนั ผูค้ นทัวโลกมี
่
อตั ราการรับ-ส่งข้อมูลเพิม่ ขึน้ จากในอดีตมาก โดยชาวยุโรปมีการใช้ขอ้ มูลเพิม่ ขึน้
ถึง 6 เท่า ในช่วงระหว่างปี 2553 ถึงปี 2560 และการใช้ขอ้ มูลก็ยงั มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ปั จจุบ ัน ร้อยละ 75 ของการใช้ข ้อมูล ผ่านโทรศัพท์ม ือถือเป็ นการใช้งานไฟล์ วิดีโอซึ่งต้องดาวน์ โ หลดข้อมูล
จานวนมากในแต่ละครัง้ ส่วนคนไทยก็มแี นวโน้มใช้ขอ้ มูลเพิม่ ขึน้ เช่นกัน โดยปั จุบนั คนไทยใช้เวลาชมรายการ

และฟั งเพลงออนไลน์ (Online Streaming) เฉลีย่ วันละ 4 ชัวโมง
่ และอัตราการใช้งานข้อมูลของคนไทยก็เพิม่ ขึน้
จากเฉลีย่ เดือนละ 7 GB ณ สิน้ ปี 2560 เป็ นเดือนละ 11.8 GB เมื่อสิน้ ปี 2561 แนวโน้มการใช้ขอ้ มูลทีเ่ พิม่ ขึน้
ไปในทิศทางเดียวกันทัวโลกเช่
่
นนี้มสี ่วนทาให้โครงสร้างพืน้ ฐานเดิมอย่าง 4G ในหลายประเทศเริม่ ไม่เพียงพอ
ทีจ่ ะรองรับการใช้งานทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการคาดการณ์ว่าในปี 2563 ผูป้ ระกอบการบางรายใน
สหรัฐฯ จะเริม่ มีคลื่นสัญญาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขณะทีจ่ นี ญี่ป่ ุน และสหราชอาณาจักร จะเริม่ ประสบ
ปั ญหาดังกล่าวในปี 2568 ผูป้ ระกอบการจึงมีแรงจูงใจทีจ่ ะย้ายไปสูร่ ะบบ 5G
นอกจากนี้ จะสังเกตได้ว่า เทคโนโลยีตงั ้ แต่ในยุค 1G จนถึง 4G ล้วนเกิดขึน้ เพือ่ รองรับการติดต่อสื่อสาร
ของมนุ ษย์เท่านัน้ ต่างกับ ยุค 5G ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ หรือทีเ่ รียกว่า Internet of Things แม้ว่าภาพรวมของเทคโนโลยี 5G จะคล้ายคลึงกับ 3G และ
4G แต่กม็ กี ารพัฒนาให้ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงขึน้ กว่า 10 เท่า ซึง่ ทาให้ความเร็วในการส่งข้อมูลแบบไร้สาย
เพิม่ ขึน้ จนเทียบเท่ากับการเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์ มีอตั ราการส่งข้อมูลสูงสุด (Peak Data Rate) 20 เท่าเมื่อ
เทียบกับ 4G จึงรองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่าในช่วงเวลาทีเ่ ท่ากัน สามารถรองรับจานวนอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อ
กับระบบได้มากขึน้ เป็ น 10 เท่า รวมทัง้ ลดการใช้พลังงานลงเหลือเพียง 1 ใน 100 ของเทคโนโลยีเดิม
ควำมคืบหน้ ำและมุมมองของผู้ประกอบกำรในกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยคุ 5G
แม้จะเป็ นทีช่ ดั เจนแล้วว่าขณะนี้ทวโลกต่
ั่
างมองเห็นประโยชน์และโอกาสจากการลงทุนเทคโนโลยี 5G
ซึง่ ถือเป็ นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมทีส่ าคัญในยุคนี้ ประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐฯ
และจีนต่างก็พยายามแข่งขันกันเพือ่ ขึน้ เป็ นผูน้ าในเทคโนโลยี 5G ขณะทีป่ ระเทศต่างๆ ก็มแี ผนทยอยลงทุน 5G
ตามความพร้อมของตน จากผลสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนา 5G รวม 46 คน จากทัวโลก
่
พบว่าผูป้ ระกอบการเกือบทัง้ หมดมีแผนจะลงทุน 5G เต็มรูปแบบ
ภายในปี 2565 และภูมภิ าคอเมริกาเหนือ เป็ นภูมภิ าคที่มคี วามพร้อมมากทีส่ ุด ผู้ประกอบการร้อยละ 56 ใน
ภูมภิ าคนี้ระบุว่ามีแผนจะลงทุน 5G เต็มรูปแบบภายในปี 2562 รองลงมาคือภูมภิ าคเอเชีย ทีร่ อ้ ยละ 40 ขณะที่
ผูป้ ระกอบการในยุโรปทีต่ งั ้ ใจจะลงทุน 5G เต็มรูปแบบภายในปี 2562 มีเพียงร้อยละ 11 เท่านัน้ เนื่องจากในช่วง
หลายปี ทผ่ี า่ นมาเศรษฐกิจของยุโรปขยายตัวน้อยกว่าจีนและสหรัฐฯ มาโดยตลอด
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่ายังมีความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยี 5G กับรูปแบบ
การนาเทคโนโลยี 5G ไปใช้งานจริง (Use Case) สังเกตจากผลสารวจทีพ่ บว่าผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมส่วนใหญ่
มีความเชือ่ มันในเทคโนโลยี
่
และมีแผนการดาเนินงานด้านเทคนิคเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมันใจว่
่ าการขยายไปสู่
5G จะเป็ นหนทางในการรักษาหรือสร้างฐานลูกค้าของตนเองให้เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ จะช่วยสร้างประสบการณ์ทดี่ ี
ในการใช้งานให้แก่ลกู ค้า ซึง่ ต่างจากด้านการนาไปใช้งาน ทีย่ งั ขาดความชัดเจนในเรื่องรูปแบบการนาเทคโนโลยี
5G ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้อุตสาหกรรมทีม่ กั ถูกนามายกเป็ นตัวอย่างในการใช้งาน 5G จึงยัง
จากัดอยูใ่ นวงแคบเพียงยานยนต์ไร้คนขับ และการผ่าตัดทางไกลทีอ่ าศัยจุดเด่นของเทคโนโลยี 5G ในการ
รับและประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที มาช่วยให้มคี วามปลอดภัยในการ
ใช้งานเพิม่ ขึน้ หรือเทคโนโลยีจาพวก Smart Home/ Smart Factory ทีผ่ นวกรวมเทคโนโลยี IoT เข้ากับการ
ทางานของระบบอัตโนมัตใิ นบ้านหรือในโรงงาน เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลีย่ นข้อมูล
และสังงานกั
่
นได้โดยตรง ซึง่ นอกจากจะมีประโยชน์ทส่ี ามารถรับคาสัง่ (จากคน) ในระยะไกล และปรับเปลีย่ น
การทางานได้อย่างรวดเร็ว แล้ว ยังอาจใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการบ ารุงรักษาเชิงป้ องกัน (Proactive
Maintenance) ก่อนทีเ่ ครือ่ งจักรจะเสียได้อกี ด้วย แต่ตวั อย่างเหล่านี้ก็ยงั ไม่ได้ทาให้ผบู้ ริโภคเห็นภาพชัดเจนว่า
เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจาวันของตนเองหรือสร้างประสบการณ์ ใหม่ในการใช้งานได้
อย่างไร

เหตุการณ์เช่นนี้คล้ายกับ ช่วงต้นของการเข้าสู่ยุค 3G ในราวปี 2546 ทีม่ กี ารพัฒนาในฝั ง่ เทคโนโลยี
การสื่อสารขึน้ มาก่อน โดยที่ในฝั ง่ ผูบ้ ริโภคยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3G ได้อย่างไร
ทาให้อตั ราการใช้งาน (Adoption Rate) ในช่วงแรกค่อนข้างต่า โดยมีเพียงการนาไปใช้งานในลักษณะบริการ
บรอดแบนด์ไร้สายประจาที่ (Fixed Wireless) และยังมีราคาสูง จนหลายปี ต่อมา เมื่อมีโทรศัพท์มอื ถือ Blackberry
และ iPhone ออกวางจาหน่ าย ก็ทาให้ผบู้ ริโภคหันมาใช้สมาร์ตโฟนและมีการใช้งาน Mobile Broadband เพิม่ ขึน้
จนตลาดสมาร์ตโฟนและแอพพลิเคชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกลายเป็ นอุตสาหกรรมใหม่ท่มี ีตลาดขนาดใหญ่และยังคง
ขยายตัวต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนการเปิ ดประตูไปสู่สมรภูมกิ ารค้าใหม่ๆ
ทีเ่ ต็มไปด้วยโอกาสสาหรับผูท้ ป่ี รับตัวได้ดี สมาร์ตโฟนจึงนับเป็ น Use Case สาคัญของเทคโนโลยี 3G ซึ่ง
เกิดขึน้ ได้เพราะผูผ้ ลิต (เช่น Apple) เข้าใจความต้องการของผูซ้ ้อื (Customer Insight) และปรับให้เข้ากับ
เทคโนโลยีได้อ ย่า งเหมาะสม โดยหากย้อนกลับ ไปถามผูใ้ ช้โ ทรศัพ ท์ม อื ถือในช่ว งปี 2546 ว่า ต้องการให้
โทรศัพท์มอื ถือเครื่องใหม่เป็ นอย่างไร คาตอบที่ได้อาจเป็ นเพียงความต้องการเครื่องที่ขนาดเล็กลง หรือมี
แบตเตอรีท่ ใ่ี ช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าเดิมเท่านัน้
ทัง้ นี้ ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการทัวโลกต่
่
างก็เห็นตรงกันว่า เทคโนโลยี 5G จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปสู่โลกแห่ง
การเชื่อมต่อทุกสิง่ เป็ นหนึ่งเดียวกัน แต่ระหว่างที่คนกลุ่มหนึ่งกาลังลองผิดลองถูกหาทางสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เปลีย่ นโลกเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้วกับเทคโนโลยี 3G คนส่วนใหญ่กก็ าลังดึงศักยภาพของเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้
เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า ดังเช่นแอพพลิ เคชัน่ View In Your Room ของ Amazon ทีเ่ ป็ นการนา
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาให้ลกู ค้าทดลองจัดวางสินค้าทีต่ อ้ งการซื้อในสถานทีจ่ ริงได้ เพียงแค่เปิ ด
แอพพลิเคชันแล้
่ วหันกล้องไปตรงจุดที่ต้องการวางสินค้า จากนัน้ เลือกสินค้าที่สนใจซื้อจากเว็บ Amazon
แอพพลิเคชันจะจ
่ าลองภาพสิน ค้าทีม่ ขี นาด รูปทรง และสีเหมือนจริงทุกประการมาแสดงในจอ และลูกค้ายัง
สามารถทดลองขยับหรือหมุนเพื่อเปลีย่ นทิศทางการวางได้อย่างอิสระ ซึง่ จะทาให้เห็นภาพว่ าสินค้าดังกล่าวมี
ขนาดพอเหมาะกับพื้นทีท่ จ่ี ะวางหรือไม่ มีสหี รือรูปทรงเข้ากับสไตล์การตกแต่งห้องหรือของชิ้นอื่นๆ ในห้อง
มากน้ อยเพีย งใด หรือ รถยนต์ข ายของเคลื่อนที่อตั โนมัติ Robomart ในสหรัฐอเมริกา ที่เ สมือนการยก
ซูเปอร์มาร์เก็ตมาหาลูกค้าถึงทีด่ ว้ ยการนาเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับมาใช้กบั ธุรกิจค้าปลีก โดยลูกค้าสามารถ
กดเรียก Robomart จากแอพพลิเคชันในโทรศั
่
พท์ในลักษณะเดียวกับการกดเรียก Uber หรือ Grab เมื่อ Robomart
มาถึงจุดที่เรียก ลูกค้าก็สามารถปลดล็อกประตูเพื่อ เข้าไปเลือกหยิบสินค้าที่ต้องการ ระบบเซ็นเซอร์ร่วมกับ
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพจะตรวจจับสินค้าทีผ่ ซู้ ้อื หยิบจากชัน้ วาง ก่อนส่งข้อมูลต่อไปยังขัน้ ตอนการชาระ
ค่าสินค้า โดยระบบจะตัดเงินค่าสินค้าดังกล่าวแบบออนไลน์ผา่ นช่องทางทีล่ กู ค้าผูกไว้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างบริการ
เหล่านี้ แม้จะไม่ใช่การก้าวข้ามสูผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่ทค่ี นทัวโลกรอคอย
่
แต่เป็ นโอกาสในการสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ
และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเป็ นช่องทางในการนาเทคโนโลยีเหล่านี้มาต่อยอดธุรกิจของ
ตนเองอีกด้วย ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใด จึงไม่ควรรอช้าทีจ่ ะติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี
เหล่านี้ และมองหาแนวทางในการนามาใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กจิ การของท่าน เพราะในยุค 5G ที่
ต้องสูก้ นั ด้วยความรวดเร็ว โอกาสย่อมตกเป็ นของผูท้ เ่ี ล็งเห็นและเริม่ ก่อนเสมอ
Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที ป่ รากฏ เป็ นข้อมูลที ไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลที ห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ใน
การให้ข้อมูลแก่ผู้ทีส่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิ ดชอบในความเสี ยหายใดๆ ที อ่ าจเกิ ดขึ้ นจาก
การทีม่ ีบคุ คลนาข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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