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เทคโนโลยี 5G กบัผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย: 
Smart Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

เทคโนโลยี 5G จะไม่เข้ามาแทนที่ 3G และ 4G ทั้งหมด แต่ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่าทั้งด้านของ 
ความสามารถในการรองรับข้อมูลและความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ท าให้ 5G จะเข้ามาเป็นฐานราก 
(Platform) ส าหรับองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable 
and Low Latency Communications (uRLLC) และ Massive Machine Type Communications 
(mMTC)1 รายละเอียดดังปรากฏในส่วนที่ 1 ของบทความ  เนื่องจาก 5G สนับสนุนการรองรับงานที่
หลากหลายและการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ านวนมหาศาล อาทิ IoT จึงเชื่อว่า 5G จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิง
คุณภาพโดยเปลี่ยนแปลงระบบ Ecosystem ผ่านการเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามทฤษฎี New Institutional Economics และหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะน ามาซึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2  

ขณะที่ส่วนที่ 3 ของบทความกล่าวถึงผลการทบเชิงปริมาณในช่วง 2563-2578 (ค.ศ. 2020-2035) ซึ่ง
ค านวณจากผลงานวิจัยของสถาบัน IHS เป็นหลัก ส านักงาน กสทช. คาดว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก 5G ใน
ประเทศไทยปี 2578 จะอยู่ที่ 2.3 ล้านล้านบาท โดยภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการเงิน รวมถึงภาค
โทรคมนาคมจะได้รับมูลค่าเพ่ิมสูงสุด และด้วยสมมติฐานที่คาดว่า 1) ปีแรกๆ จะเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมเน้นไปที่
การลงทุนโครงข่ายและมูลค่าเพ่ิมต่ า เพราะอัตราการตอบรับ (Adoption Rate) และการใช้งานจริงยังต่ าอยู่ 2) ปี
หลังๆ จะลดการลงทุนเพื่อจ่ายค่าบ ารุงรักษาโครงข่ายขณะที่มูลค่าเพ่ิมจะขึ้นสู่ขีดสุด ส านักงาน กสทช. คาดว่า
เม็ดเงินลงทุนอาจสูงถึง 1.1 แสนล้านบาทในปี 2563 และลดต่ าลงจนถึงเพียง 1 หมื่นล้านบาทในปี 2578 ส่วน
มูลค่าเพ่ิมนั้นมีทิศทางสวนการลงทุน โดยเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 2 พันล้านบาท จนถึง 2.3 ล้านล้านบาท  

1. เทคโนโลยี 5G ในภาพรวม 

 ประเทศไทยไดม้ีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาโดยตลอด ตั้งแต่ยุคเทคโนโลยี 2G เปลี่ยนผ่านเป็น 
3G และ 4G ท าให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยนจากการรับ -ส่งข้อความ หรือโทรหากันผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเดิม เป็นการสื่อสารด้วยภาพ เสียง หรือวิดีโอ รวมทั้งข้อความแบบสองทาง (Interactive 
Communications) ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม โดยการดาวน์โหลดรูปภาพที่เคยใช้เวลาหลายนาที จะใช้เวลาเพียง
ไม่ก่ีวินาทีในระบบ 3G/4G ได้โดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone ในวันนี้มีการพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ที่
ก าลังจะเข้ามามีบทบาทในโลกของการสื่อสารไร้สายในอนาคตอันใกล้ คือ เทคโนโลยี 5G ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นใช้
งานเชิงพาณิชย์ในปี 2563 ในการแข่งขันกีฬา Olympics 2020 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
                                                           
1 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหลา่นี้และหนทางความเป็นไปได้เชิงเทคนิคจากบทความเชิงวิชาการประจ าไตรมาสที่ 1 ปี
2561 ของส านักงาน กสทช. 
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ภาพรวมของ 5G แม้ว่ามีความคล้ายคลึงกับ 3G และ 4G แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ หลาย
ท่านทราบดีว่าเทคโนโลยี 5G คล้ายกับ 3G และ 4G ตรงที่มีการพัฒนาให้มีความเร็วในการรับ-ส่ง ข้อมูลสูงขึ้น
กว่าเทคโนโลยีก่อนหน้าถึงกว่า 10 เท่า รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงกว่าด้วยการรองรับปริมาณข้อมูลได้มากกว่าใน
ช่วงเวลาเท่ากัน อย่างไรก็ดีสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือการเข้ามาของ 5G ไม่ใช่การแทนที่เทคโนโลยี 3G หรือ 
4G เหมือนกรณีที่ 3G หรือ 4G แทนที่ 2G อีกนัยหนึ่งคือเทคโนโลยี 5G จะช่วยสนับสนุนและขยายโอกาสการ
สรรสร้างบริการดิจิทัลให้กว้างขวางและครอบคลุม ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับบริการ 3G หรือ 4G 
ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่เรียกว่า 5G จะประกอบไปด้วย 3 คุณสมบัติหลักคือ ความเร็วของการ
เชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือ Enhanced Mobile Broadband (eMBB) ความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่ต่ ามาก 
หรือ Ultra-Reliable and Low Latency Communications (uRLLC) และความสามารถในการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จ านวนมากพร้อมกันโดยใช้พลังงานต่ า หรือ Massive Machine Type Communications (mMTC)  

 

รูปที่ 1 ลักษณะของระบบเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ของ 5G แยกเป็น 3 ประเภท 
ที่มา: ETRI (2016) จาก https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/157/0905002097/0905002097.html 

 1.1 Enhanced Mobile Broadband (eMBB) 

  เทคโนโลยี 5G มีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถใช้ส าหรับกิจกรรมออนไลน์ที่ใช้แบนด์วิดท์จ านวนมาก
ได้ เช่น การรับชมวีดีโอหรือการเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสคุณภาพบริการเทียบเท่ากับการใช้
งานผ่านโครงข่ายใยแก้วน าแสง (Fibre-optic) ซึ่งมีความเร็วมากกว่าเทคโนโลยี 4G เกิน 10 เท่า โดยเทคโนโลยี
ที่ช่วยพัฒนา 5G ในด้าน eMBB คือ Gigabit LTE ซึ่งเป็นอีกขั้นของการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเร็วดาวน์
โหลดและอัพโหลดสูงกว่าเทคโนโลยี 4G ที่ให้บริการทั่วไปแต่ยังไม่ถึงระดับตามมาตรฐานของเทคโนโลยี 5G  

   ทั้งนี้ eMBB มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานของเทคโนโลยี 5G คือ  
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  1) ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคารส านักงาน นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์การค้ า รวมไปถึงศูนย์ประชุม
ขนาดใหญซ่ึ่งมคีวามเร็วในการรับส่งข้อมูลทีสู่งมาก  
  2) ช่วยเพิ่มความจุโครงข่าย (Capacity) หรือความสามารถของโครงข่ายในการรองรับ
ปริมาณการใช้งาน ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นจากความจุโครงข่ายที่สูงขึ้นจะช่วยรองรับการส่งข้อมูลจ านวน
มหาศาลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  
  3) ส่งเสริมให้เกิดจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Hotspot) กล่าวคือ การเปิดจุดกระจาย
สัญญาณในพ้ืนที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น มีปริมาณทราฟฟิกจ านวนมากและมีการเคลื่อนที่ต่ า จะช่วยให้มี
ความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าการส่งสัญญาณในพื้นที่ขนาดใหญ่ 

  ปัจจัยข้างต้นจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายในการรับส่งข้อมูล ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยใน
การรับส่งข้อมูลลดลง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูงที่เพ่ิมขึ้น ในช่วงต้นของการ
ใช้งาน 5G เทคโนโลยี eMBB จะถูกพัฒนาขึ้นโดยยึดหลักการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centric) 
กล่าวคือ eMBB จะเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านต่างๆ อาทิ การเข้าถึงเนื้อหา
มัลติมีเดีย การเข้าถึงบริการรูปแบบใหม่ที่ใช้แบนด์วิดท์จ านวนมาก รวมถึงการใช้งานความจริงเสริม 
(Augmented Reality: AR) และความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นต้น  

  การใช้ประโยชน์จาก eMBB  มีหลายด้าน อาทิ ช่วยพัฒนาความครอบคลุมและประสิทธิภาพ
ของบรอดแบนด์ไร้สาย เช่น การรับชมสาระบันเทิงที่มีภาพชัดระดับ High Definition การเข้าถึงบรอดแบนด์
เมื่อใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานบรอดแบนด์ไร้สายประจ าที่ ผู้ให้บริการมีการ
ให้บริการที่หลากหลายโดยมีต้นทุนต่อหน่วยต่ า  ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรข้าม
อุตสาหกรรม  การพัฒนาของเครื่องมือสื่อสารระยะไกล ท าให้พนักงานสามารถท างานทางไกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมและการศึกษาผ่านทางบรอดแบนด์  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้
งาน AR และ VR ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส ารวจภาคสนาม การสาธารณสุขทางไกล และความบันเทิง ช่วย
ส่งเสริมศักยภาพ Mobile Computing2 ท่อส่งข้อมูลขนาดใหญ่และการเข้าใช้งาน Cloud Computing3ท าให้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 5G สามารถท างานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ และช่วยส่งเสริมให้เกิดสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signage) พัฒนาศักยภาพของระบบค้าปลีก  การซื้อของ
ออนไลน์ รวมถึงการใช้งานต่างๆของระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)  ซึ่ง eMBB จะส่งผลกระทบ โดย
กระตุ้นให้เกิดการเติบโตของปริมาณทราฟฟิกอย่างก้าวกระโดด และจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริการ

                                                           
2 การเชื่อมโยงระหวา่งเครือข่ายคอมพวิเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท าให้สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ท างานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
3 การใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกการประมวลผล เลือก
จ านวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการใช้งาน และสามารถเข้าถึงข้อมูลบนคลาวด์จากที่ใดๆ 

 



2561 ไตรมาส 2 
[เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย: Smart 
Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย] 

 

4 
 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจาก eMBB ได้แก่ 
ภาคสื่อและบันเทิง ภาคการศึกษา ภาคข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคการผลิต และบริการด้านวิชาชีพ     

 1.2 Ultra-Reliable and Low Latency Communications (uRLLC)  

  เทคโนโลยี 5G นอกจากจะสนับสนุนการท างานของอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ให้สามารถรับส่งข้อมูลได้
ด้วยความเร็วสูงด้วยคุณสมบัติ eMBB แล้ว ยังสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความหน่วงหรือความล่าช้าในระดับต่ า
มาก ที่เรียกว่า Ultra-Reliable and Low Latency Communications (uRLLC) กล่าวคือ หากเป็น
เทคโนโลยี 4G จะมีความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลสูงกว่า 5G ถึง 10 เท่า (4G มีความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่ 
0.01 วินาที ส่วน 5G อยู่ที่ 0.001 วินาที) ท าให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันเป็นไปแบบ real time มากขึ้น 
เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความแม่นย าสูงและต้องมีความผิดพลาดน้อยหรือเกือบเป็นศูนย์ เช่น ระบบควบคุม
รถยนต์ไร้คนขับ ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือระบบการแพทย์ระยะไกล เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ หากพัฒนาได้
ในอนาคตจะมีประโยชน์อย่างมาก ต่อเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดี หากระบบเหล่านี้มีการล่าช้าในการรับส่ง
ข้อมูล ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายมากเช่นกัน ดังนั้น เทคโนโลยี 5G จึงเป็นกุญแจส าคัญส าหรับการพัฒนา
ระบบดังกล่าวให้เป็นจริงและมีความสมบูรณ์และปลอดภัยในการใช้งาน 

 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบความลา่ช้าในการรับส่งข้อมูล (Latency) ระหวา่งเทคโนโลยี 4G กับ 5G 
ที่มา: Samsung Developers จาก https://developer.samsung.com/tech-insights/5G/5g-requirements 

  ความแม่นย าสูงของเทคโนโลยี 5G ท าให้หลายภาคธุรกิจสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ
ในส่วนของ 1) ระบบสาธารณูปโภค 2) ระบบการแพทย์และสาธารณสุข และ 3) ระบบยานพาหนะและการ
ขนส่ง โดยในส่วนของระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยี 5G จะช่วยสนับสนุนด้านการบริหารพลังงานและระบบ
จ่ายไฟอัจฉริยะ ซึ่งสามารถควบคุมการจ่ายไฟได้ตามช่วงเวลาการใช้งานและง่ายต่อการควบคุม ท าให้ประเทศ
ประหยัดพลังงานได้มาก  ในส่วนของระบบการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยี 5G จะถูกน ามาใช้กับ
การแพทย์ระยะไกล การผ่าตัดหรือการรักษาโดยใช้หุ่นยนต์หรือใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นต้น นอกจากนั้น
อุปกรณ์อัจฉริยะที่ใช้สวมใส่ต่างๆ (smart wearable) ยังสามารถช่วยในการตรวจสอบ ตรวจวัด และเฝ้าระวัง 
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ดูแลสุขภาพทั่วไปได้เช่นกัน และท้ายสุด ระบบยานพาหนะและการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันหลายประเทศได้มีการ
พัฒนาในเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป โดยสถาบัน J’son & Partners Consulting (2017) คาดว่าจะเพ่ิมยอดขายของรถยนต์ไร้คนขับเริ่มต้น
ในปี 2563 ประมาณเกือบ 2 ล้านคันทั่วโลก และเพ่ิมเป็นกว่า 12 ล้านคันทั่วโลกในปี 25684   

 1.3 Massive Machine Type Communications (mMTC) 

  คุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการของเทคโนโลยี 5G คือ mMTC ช่วยเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  mMTC จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี 
LPWA (Low Power Wide Area) อาทิ NB-IoT (Narrowband-Internet of Things) ซึ่งเป็นการให้บริการที่
เน้นไปที่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานไม่มากแต่ใช้ในจ านวนมหาศาล โดยต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่ืนๆ ใน
บริเวณกว้าง ผู้น าทางเทคโนโลยีหลายฝ่ายจึงมีความเชื่อว่าการพัฒนา mMTC จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี 5G 
เพราะ 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้มากถึงสองแสนถึงหนึ่งล้านเครื่องต่อตารางกิโลเมตร และยังลด
ปริมาณการใช้พลังงานส าหรับการเชื่อมต่ออีกกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเก่าๆ  ที่ผ่านมา (การ
เชื่อมต่อมากกว่าเทคโนโลยี 4G กว่า 1,000 เท่า) นอกจากนี้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากชนิดผ่าน NB-IoT ยัง
เปรียบเสมือนโปรแกรมเสริมเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (MNO) 
สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยี IoT ประเภทอ่ืนที่ใช้คลื่นความถี่ประเภทที่ไม่ต้องขออนุญาต (Unlicensed 
Band) อาทิ Sigfox และ LoRaWan อย่างไรก็ดี NB-IoT จะมีความปลอดภัยที่สูงกว่าและเสถียรกว่า IoT 
ประเภทอ่ืนที่ใช้คลื่นความถี่ประเภทที่ไม่ต้องขออนุญาต 

  ด้วยเหตุนี้ mMTC จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของ IoT ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น 
เนื่องจาก IoT เป็นการออกแบบระบบโครงข่ายเพ่ือให้รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เซนเซอร์ หรืออุปกรณ์โครงข่ายเองก็ตาม ซึ่งปัจจุบัน IoT เริ่มเข้ามามี
บทบาทในการด ารงชีวิตมากขึ้น ดังเห็นได้จากตัวอย่างรอบๆ ตัว อาทิ Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะที่มี
เซนเซอร์ตรวจสอบว่าเราอยู่ในบ้านหรือไม่ จะเปิดปิดไฟในช่วงเวลาใด  รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
(Autonomous vehicles) ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของ IoT เพราะรถยนต์เหล่านี้อาศัยระบบประมวลผลกลาง
ในการแปรสัญญาณจากเซนเซอร์ที่ติดไว้รอบตัวรถ  ส่วนในระบบเครื่องยนต์เพ่ือการผลิตในโรงงาน ก็มีระบบที่
จะท าให้เครื่องจักรแต่ละชิ้นสามารถสื่อสารกันได้อย่างแม่นย า จนสามารถท างานได้เองโดยไม่ต้องอาศัย
แรงงานมนุษย ์เป็นต้น  จากการศึกษาของ McKinsey (2015) จะพบว่า IoT จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่ 1) ภาคการผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรม 2) ระบบการจัดการเมือง การบริการสาธารณูปโภค และ 
3) ภาคการขนส่งรวมถึงระบบโลจิสติกส์ อาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติ mMTC ประกอบกับ uRLLC จะช่วยสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้าน IoT อย่างมหาศาล 

                                                           
4 ที่มา http://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/the-world-market-for-self-driving-cars-in-2020-2035 
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รูปที่ 3 แสดงการเช่ือมต่อเพื่อการใช้งาน IoT 
ที่มา: IBM จาก https://www.ibm.com/developerworks/library/iot-lp201-iot-architectures/index.html 

2. เทคโนโลยี 5G กับผลกระทบเชิงคุณภาพ – ผลกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงของระบบ Ecosystem 

  ตามที่ได้อธิบายแล้วในตอนต้น คุณสมบัติส าคัญสองประการของ 5G อันได้แก่ mMTC และ 
uRLLC ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม IoT  ซึ่งจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเทคโนโลยีเดิมที่ใช้กันอยู่แพร่หลายในยุค 4G  อย่าง Blockchain และ Smart Contract 
เนื่องจากการเข้ามาของ IoT พร้อมกับเทคโนโลยี 5G จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการน า Smart Contract ไปใช้
งานจริงในชีวิตประจ าวันในรูปแบบที่หลากหลาย โดย IoT จะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้ Smart Contract สามารถด าเนินการตามสัญญาต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ  

  ส่วนผสมระหว่าง IoT ของ 5G กับ Smart Contract จะเป็นสิ่งที่ท าให้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่ง
เดิมในยุค 4G  มีผู้ใช้งานจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี กลับกลายเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้งาน
ทั่วไปได้ ตามที่กล่าวใน 1.3 คุณสมบัติ mMTC ของเทคโนโลยี 5G ท าให้การเชื่อมต่อของเทคโนโลยี IoT นั้น
สูงกว่าเทคโนโลยี 4G กว่า 1,000 เท่า ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อน าปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) 
ประกอบกับเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) บน Blockchain เข้ามาเสริมสร้างการท างานของ 
IoT ส่วนผสมดังกล่าวก็อาจมีผลเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจต่างๆ ไปอย่างสิ้นเชิง ส่วนที่ 2 นี้จะชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบในเชิงคุณภาพจากการเข้ามาของ 5G โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาวงการกฎหมาย โดยอาศัยทฤษฎี 
New Institutional Economics เข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว 

 2.1 AI กับงานด้านกฎหมาย 
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  ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ภายในอนาคต
อันใกล้นี้ โดยหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่โดย AI มากที่สุด ก็คืออาชีพนักกฎหมาย ด้วย AI มี
ศักยภาพที่จะมคีวามช านาญเดียวกับนักกฎหมาย ได้แก่ 1) ความสามารถในการจดจ ากฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมหาศาล 2) ความสามารถในการดึงกฎหมายนั้นๆ มาวิเคราะห์เพ่ือปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ 3) ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์เพ่ือเลือกการด าเนินงานที่ดีที่สุดแก่องค์กรหรือ
บุคคลนั้นๆ จากความช านาญหลักสามประการที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า AI ซึ่งย่อมมีคุณสมบัติใน
การจัดเก็บข้อมูลได้ดีกว่ามนุษย์ สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานโดยรวดเร็วและตรงจุด  โดยเฉพาะเมื่อมี
ความก้าวหน้าทางด้าน Natural Language Processing ซ่ึงย่อมได้เปรียบมนุษย์ในหลายๆ ด้าน 
 อย่างไรก็ดี AI เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายได้ทั้งหมด เนื่องจาก
กฎหมายโดยสภาพนั้น มิใช่เรื่องทางทฤษฎีอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและการกระท าที่
ต้องเกิดขึ้นจริงในสังคม  AI มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลต่างๆ แต่หากไม่มีเครื่องมืออ่ืนก็จะไม่สามารถรับรู้
ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ ช่องว่างตรงนี้คือส่วนที่ IoT ซึ่งได้รับการเอ้ืออ านวยโดย 5G และ Smart Contract 
จะเข้ามาเติมเต็ม โดยท าหน้าที่อยู่ในรูปแบบระบบ Smart Contract   

 2.2 New Institutional Economics 

  ก่อนที่จะอธิบายให้เห็นว่า AI, IoT และ Smart Contract จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
หรือ Paradigm Shift ในวงการกฎหมายได้อย่างไร ขออธิบายถึงกรอบทฤษฎีที่จะน ามาอธิบายการคาดการณ์
ดังกล่าวก่อน ดังนี้ 

  Institutional Economics หากแปลตามตัวอักษรแล้ว หมายถึง เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย “สถาบัน” 
ซึ่งค าว่า Institution หรือสถาบัน มีความหมายกว้างกว่าสถาบันในลักษณะองค์กรอย่างที่เข้าใจทั่วไป กล่าวคือ 
Institution เปรียบเสมือน “Rules of the Game” ซึ่งหมายรวมถึง กฎหมาย กฎระเบียบซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร จารีต ประเพณี และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งอาจมิได้มีใครบัญญัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่เป็นสิ่งที่รู้กันทั่วไป และมีการยึดมั่นปฏิบัติตาม 

  นักเศรษฐศาสตร์สาย Institutional Economics เห็นว่า การอธิบายสภาพเศรษฐกิจ และการ
จัดสรรทรัพยากรในสังคม โดยอาศัยความเข้าใจในกลไกตลาดตามราคาอย่างเดียวนั้น มิได้แสดงให้เห็นถึง
สภาพที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก Institution ซึ่งมีอยู่ในทุกๆ ระดับของห่วงโซ่เศรษฐกิจ เข้ามา
แทรกแซง ขัดขวาง หรือกระตุ้นกลไกราคาในตลาด ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์สายนี้จึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ Institution ในรูปแบบต่างๆ และผลกระทบของ Institution นั้นๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ โดย
Oliver Williamson ได้เสนอว่า Institution นั้น มี 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้ 
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รูปที่ 4 ระดับต่างๆ ของสถาบันในมุมมองของ Institutional Economics 

ที่มา Oliver Williamson: The New Institutional Economics: Take Stock, Looking Ahead  

  1) ระดับที่ 1 คือ สถาบันที่เป็น กฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการ ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร อาจเป็น
จารีต ประเพณี หรือวิถีปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา โดยสถาบันในระดับที่ 1 นี้ ใช้เวลานานในการ
เปลี่ยนแปลง อาจถึง 100 – 1,000 ปี 

  2) ระดับที่ 2 คือ สถาบันที่เป็นกฎอย่างเป็นทางการ แต่เป็นกฎหมายอย่างกว้าง เช่น รัฐธรรมนูญ 
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ การจัดระบบการเมือง ซึ่งใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง 10 – 100 ปี 

  3) ระดับที่ 3 คือ การบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท าสัญญา ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยสถาบันอันว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ใช้เวลา 1 – 10 ปี 
ในการเปลี่ยนแปลง 

  4) ระดับท่ี 4 คือ สถาบันว่าด้วยการจัดสรรและใช้ทรัพยากร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

  ในส่วนนี้ จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า เมื่อ Institution เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแล้ว การเปลี่ยนแปลงของ Institution จึงมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนั้นๆ นั่นเอง 
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 2.3  IoT และ Smart Contract 

  การท าสัญญาระหว่างกันเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 
การเข้ามาของ AI, IoT และ Smart Contract การท าสัญญาระหว่างกันถือเป็นระดับที่ 3 ของ Institution 
ตามนิยามของ Oliver Williamson ซึ่งโดยปกติแล้วใช้เวลาเพียง 1-10 ปี ในการเปลี่ยนแปลง การท าสัญญา
จึงถือว่ามีศักยภาพท่ีจะรับความเปลี่ยนแปลงได้มาก 

  หลายๆท่านอาจคิดว่า การท าสัญญาเป็นเรื่องของกฎหมายและต้องมีแบบแผนยุ่งยาก แต่แท้จริงแล้ว 
สัญญา หมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งข้อตกลงนี้ อาจเป็นข้อตกลงเพียงวาจา หรือ
เป็นข้อตกลงในลักษณะที่ผู้ตกลงนั้น ไม่ได้ฉุกคิดว่าก าลังท าสัญญากับบุคคลอ่ืนอยู่ ยกตัวอย่างเช่น การจับจ่าย
ซื้อของจากร้านค้าต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน หรือการขึ้นรถสาธารณะเพ่ือเดินทางไปที่ต่างๆ ก็คือการท าสัญญา
ทั้งสิ้น โดยส าหรับการประกอบธุรกิจแล้ว การท าสัญญา เป็นสิ่งที่ท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็น
สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาซื้อขายเครื่องจักร สัญญาขนส่งทางทะเล ฯลฯ แน่นอนว่าส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ สิ่ง
ที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ สัญญาเหล่านั้น จะต้องสร้างค่าใช้จ่ายแก่ธุรกิจของตนให้น้อยที่สุด ซึ่งรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการนั้นๆ คืนมา และรวมถึงค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ขนส่งที่ช้า หรือลูกจ้างท างานผิดพลาด หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจกล่าวได้สั้นๆว่า การท าสัญญาคือรากฐาน
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง 

 
รูปที่ 5 สัญญาซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายและสัญญาทั่วไป 

ที่มา: รวบรวมโดยผูเ้ขียน 

  ด้วยการท าสัญญาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทนายที่มีความสามารถในการ
ร่างสัญญาให้ธุรกิจของตนได้เปรียบจึงมีบทบาทที่ส าคัญ โดยความสามารถในการร่างสัญญาของทนายคนหนึ่ง 
เกิดจาก 1) ความรู้ทั้งในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง 2) ประสบการณ์จริง และ 3) การวิเคราะห์และสร้าง
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แนวทาง (Strategy) อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่ AI สามารถท าได้ทั้งสิ้น และอาจจะท าได้ดีกว่ามนุษย์เมื่อ AI 
มีโอกาสเก็บข้อมูลและสั่งสมประสบการณ์ อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยคือ แม้ AI อาจช่วยร่างสัญญา
ได้ แต่เมื่อธุรกิจทั้งสองฝ่าย ได้เซ็นสัญญานั้นไปแล้ว สัญญาดังกล่าวก็กลับมาที่มนุษย์ ให้มนุษย์เป็นคนปฏิบัติ
ตามสัญญา ซึ่งตรงนี้ IoT จะมีบทบาทเข้ามาในการส่งเสริมการท างานของ AI  

  Siam Blockchain5 ได้อธิบายไว้ว่า Smart Contract แปลตรงตัวคือ “สัญญาอัจฉริยะ” ส าหรับค า
ว่า “สัญญา” ในที่นี้ อาจจะเป็นสัญญาการว่าจ้าง สัญญาการซื้อขาย หรือเอกสารของทางการ สิ่งนี้เริ่มจากการที่ 
Nick Szabo เสนอว่า Blockchain สามารถใช้ในการบันทึกข้อตกลงของสัญญาที่สามารถด าเนินการได้ด้วย
ตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องมีคนกลาง หรือพนักงานในการตรวจสอบเอกสาร ทุกอย่างสามารถจัดการโดยคอมพิวเตอร์
และโปรแกรม อีกทั้งสามารถป้องกันการทุจริตอีกด้วย เนื่องจากทุกคนในระบบ Blockchain เป็นพยานว่า
สัญญานี้เกิดขึ้นและบรรลุแล้วจริง โดย Vitalik Buterin โปรแกรมเมอร์เบื้องหลัง Ethereum วัย 22 ปี ได้นิยาม 
Smart Contract ไว้ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเงินตราเข้าไปในตัวโปรแกรม และโปรแกรมนี้จะท างาน
ด้วยตัวเอง และในทุกๆ การท าธุรกรรม โปรแกรมจะท าการตรวจสอบเงื่อนไขว่า สินทรัพย์นี้ควรจะถูกส่งต่อไปที่
ใคร หรือควรจะถูกโอนคืนกลับไปให้เจ้าของ 

  ทั้งสัญญาทั่วไปและ Smart Contract มีตรรกะเดียวกัน คือ If - Or เช่น A จ้าง B ท า X โดยจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเงินจ านวน Y1 เมื่อน าผลผลิตต้นแบบ หรือ Prototype มาแสดง และจะจ่ายเงิน Y2 เมื่อส่ง
มอบผลงานทั้งหมด ซึ่งสามารถเขียนขั้นตอนได้ ดังนี้ 

  If A builds prototype, then B pays Y1 
  If A does not build prototype, then B does not pay Y1 
  If A deliver the whole product, then B pays Y2 

  โดย IoT เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือตรวจสอบว่าเงื่อนไขตามสัญญาได้มีการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
หรือไม่ เมื่อ IoT ตรวจสอบแล้วพบว่าเงื่อนไขตามสัญญาได้รับการปฏิบัติตามแล้ว จึงส่งข้อมูลไปยัง Smart 
Contract จากนั้น Smart Contract จึงปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น การจ่ายเงินเข้าบัญชี เป็นต้น 

  ตัวอย่างการใช้งาน6 

  อพาร์ทเมนท์อัจฉริยะ – ประตูทุกบานในอพาร์ทเม้นท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ือรับข้อมูลและ
ยอมให้ผู้พักอาศัยที่มีคีย์การ์ดที่ถูกต้องผ่านเข้าห้องได้ และผู้อยู่อาศัยแต่ละคนจะมีคีย์การ์ด หรืออาจะเป็นแอป
พลิเคชันมือถือที่เอาไว้ใช้กับประตูเพ่ือเข้าห้อง พอถึงวันที่ต้องจ่ายค่าเช่า ผู้อยู่อาศัยสามารถช าระค่าเช่าห้อง
ของตนเองด้วยการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตไปที่บัญชีที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า Smart Contract ที่ดูแลเรื่องนี้จะ
                                                           
5
 https://siamblockchain.com/2017/06/08/smart-contract-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B 

9%84%E0%B8%A3/ 
6
 เช่นเดียวกับ 

4 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Szabo
https://siamblockchain.com/ethereum-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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ท าการตรวจสอบว่า มีเงินเข้ามาเป็นจ านวนที่ถูกต้องตามที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน โดย Blockchain จะบันทึก
การจ่ายครั้งนี้ไว้ และประตูก็จะยังสามารถูกเปิดด้วยคีย์การ์ดหรือแอปพลิเคชันนั้นอยู่ แต่ถ้าคุณจ่ายเงินช้ากว่า
ก าหนด Smart Contract ก็จะท างานในวันสุดท้ายที่ต้องจ่ายเงิน และสั่งล็อคห้องที่ค้างช าระ ไม่ให้ใช้คีย์การ์ด
ของลูกค้าในการเข้าห้องได ้ ในกรณีนี้ การใช้ Smart Contract จะช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแลอพาร์ทเม้นท์
และสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน 

  การท าใบขับขี่ - หน่วยงานของรัฐสามารถส่งข้อสอบให้ท าแบบออนไลน์ หลังจากนั้น Smart 
Contract จะท าการตรวจสอบผลว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ข้อมูลการสอบครั้งนี้ก็
จะบันทึกไว้  ล าดับต่อมา เมื่อมีการช าระเงินออนไลน์แล้ว Smart Contract จะตรวจสอบและยืนยันว่า สอบ
ผ่าน และจ่ายเงินครบ ถือว่าบรรลุสัญญาที่ถูกตั้งไว้ ก็จะท าการส่งใบขับขี่ให้ ซึ่งอาศัยระบบ Blockchain ใน
การท างาน ท าให้ทุกคนเห็นว่ามีการออกใบขับข่ีใหม่แล้วอย่างถูกต้อง และสามารถเห็นได้ว่าใบขับขี่ยังใช้งานได้
อยู่ เมื่อใดก็ตามที่ที่โดนเรียกตรวจ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ดึงข้อมูลใบขับขี่ออกมาเพ่ือตรวจสอบ
ได้ทันที ดังนั้น ในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องไปต่อแถวยาวเพ่ือรอท าใบขับขี่ เราเพียงแค่ใช้ซอฟต์แวร์ใน
คอมพิวเตอร์ที่จ าลองการขับรถจริงแล้วให้ผู้คุมสอบตรวจดูจากระยะไกล  

  รถเช่าอัตโนมัติ – รถยนต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบนระบบ Blockchain ท าให้การเช่ารถง่ายและ
ปลอดภัยขึ้น โดยสามารถจอดไว้ในที่สาธารณะ ผู้เช่าแค่เลือกปลายทาง และโอนเงินออนไลน์เข้าบัญชีที่ผูกกับรถ
คันนี้ ต่อมา Smart Contract จะท าการตรวจสอบและยินยอมให้ประตูเปิด คล้ายกับระบบอพาร์ทเม้นท์อัจฉริยะ  

 
รูปที่ 6 การท างานของ Smart Contract 

ที่มา : https://readwrite.com/2018/04/11/a-marketplace-solution-for-iot-development-through-
decentralized-smart-contract-ledger/ 
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 2.4 การพัฒนา Institution ด้วย 5G  

  เมื่อพิจารณาทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องประกอบกัน จึงสรุปได้ไม่ยากว่า การเข้ามาของ 5G จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน Institution ระดับที่ 3 และ 4 เนื่องจาก Smart Contract และ IoT ลดต้นทุน
ทางธุรกรรม (Transaction Costs) และลดปัญหาด้านข้อมูล (Informational Problems) ผ่านการสร้างความ
น่าเชื่อถือในระบบ โดยในส่วนกระบวนการยุติธรรม ซึ่งโดยปกติแล้วมีศาลท าหน้าที่ตัดสินปัญหาข้อกฎหมาย 
การใช้ IoT Smart Contract ในการปฏิบัติตามสัญญา ก็อาจลดจ านวนคดีความที่ศาลได้ เนื่องจาก การใช้ IoT 
Smart Contract เป็นการลดความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดคดีความ  

  ทั้งนี้ แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยสัญญาจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบกฎหมาย แต่ก็เป็นส่วนที่ประชาชน
ทุกคนได้ใช้จริง เพราะเรามีปฏิสัมพันธ์กับการท าสัญญาอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงระบบการท าสัญญาจึง
อาจมีผลกระทบมากกว่าแค่ในตัวระบบการท าสัญญาเอง โดยอาจมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ 2 
และท าให้เกิดธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ Smart Contract จะท าให้ระบบมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่ง
เป็นการสร้างความเชื่อใจระหว่างหน่วยงานทางการเมืองต่างๆ มากขึ้น ในทางกลับกัน หากเกิดการละเมิดความ
เชื่อใจนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังมั่นใจได้ว่าจะระบผุู้กระท าความผิดได้อย่างแน่นอน เหล่านี้จะมีผลท าให้ประชาชนทุก
คนเชื่อมั่นในระบบมากยิ่งขึ้น 

3. เทคโนโลยี 5G กับผลกระทบเชิงปริมาณ – กรณีศึกษา: ประมาณการผลกระทบเชิงปริมาณในประเทศไทย 

 ตามที่กล่าวไปแล้ว จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี 5G มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสามารถ
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจ าวัน การออกสัญญา การออกกฎหมาย และ
นโยบายต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งที่กล่าวถึงในส่วนที่ 2 เป็นผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนในเชิงคุณภาพเท่านั้น ดังนั้น หากเราต้องการประมาณผลกระทบเหล่านี้ให้อยู่ในลักษณะของมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ แนวทางในการประมาณการและสมมติฐานในการค านวณจึงมีความส าคัญต่อการประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ 5G รวมทั้งของประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 ประมาณการผลประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจโลก 

  ธุรกิจทั่วโลกจะใช้เทคโนโลยี 5G ในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการด าเนินธุรกิจ และขับเคลื่อนให้
เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เน้นการจัดหาบริการเฉพาะเจาะจงตัวผู้บริโภค (Customized and User-friendly 
experience) เศรษฐกิจในยุค 5G จะพัฒนาไปพร้อมกับการขยายโครงข่าย เพราะฉะนั้นผลกระทบของ 5G จึง
จะยังไม่ชัดเจนมากนักจนกว่าโครงข่ายจะพร้อมให้บริการในวงกว้าง ทั้งนี้ การพัฒนาในขั้นต้นจะเน้นไปที่  
แอปพลิเคชันส าหรับ eMBB ส่วนเทคโนโลยีอ่ืนๆ อาทิ mMTC จะเริ่มเข้ามามีบทบาทชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะ
กลางและระยะยาว เป็นต้น 
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  ผลการศึกษาโดยการสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติเพ่ือประเมินมูลค่ายอดขายในอนาคต ภายใต้
ความร่วมมือระหว่าง IHS7 และหน่วยงานต่างๆ เช่น UN และมหาวิทยาลัย Berkeley สหรัฐอเมริกา แสดงให้
เห็นว่า 5G ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทุกธุรกิจ ผู้ศึกษาวิจัยเชื่อว่า 5G จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในอนาคตและ
เป็นเทคโนโลยีส าหรับบริการทุกประเภท (General Purpose Technologies: GPT) เพราะว่าแต่ละ
อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศมีโครงสร้างเศรษฐกิจและการก ากับดูแลที่แตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผล
โดยตรงต่ออัตราการยอมรับ (Adoption Rate) ของ 5G ผู้ท าการวิจัยจึงเลือกที่จะประเมินมูลค่าในระยะยาว
ถึงปี 2578 เพราะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เพียงพอให้ทุกประเทศปรับตัวและน า 5G เข้าสู่ตลาดค้าปลีกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังคาดการณ์ว่า 5G จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมูลค่ารวมกว่า 12.3 ล้าน
ล้านดอลล่ารส์หรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 4.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกในหน่วยจริง (Global Real Output) 
ในปี 2578 ปริมาณที่ค่อนข้างสูงเกิดข้ึนจากธรรมชาติของการใช้ 5G อาทิ หากอุตสาหกรรมบริการขนส่งจะใช้
เครื่องบินไร้คนขับอย่าง Drones ในการส่งสินค้าให้ผู้บริโภค ก็จ าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์หรือเช่าโครงข่ายส าหรับ
การสื่อสาร และซื้อ Drones จากอุตสาหกรรมฝ่ายผลิต 5G จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยให้
ธุรกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์และการสื่อสารเติบโตเป็นพิเศษ 

  ผลการศึกษาของ IHS ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติม สรุปไดโ้ดยสังเขปดังนี้  

  1) กว่าร้อยละ 11.5 ของมูลค่าเพ่ิมที่สร้างโดย 5G ทั้งหมด จะเกิดกับอุตสาหกรรมสื่อสารและข้อมูล 
ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงที่สุด ขณะที่เพียงร้อยละ 2.3 จะเกิดกับอุตสาหกรรมบริการ เพราะยังต้องอาศัย
แรงงานมนุษย์เป็นหลัก อีกประมาณร้อยละ 6.5 และ 6.4 จะเกิดกับบริการสาธารณะ (ภาครัฐบาล) และ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามล าดับ  

  2) ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น หากต้องการพิจารณาถึงผลกระทบที่ แท้จริง ควร
ค านึงด้วยว่าการใช้งานจริง (Use Case) จะเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมใดบ้าง แล้วอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีความ
เกี่ยวโยงกันอย่างไร อาทิ ผู้บริโภคท่ัวไปย่อมซื้อยานพาหนะไร้คนขับ ทั้งนี้ รถยนต์ไร้คนขับก็อาจจะน าไปใช้กับ
การเกษตรอัจฉริยะหรืออุตสาหกรรมขุดเหมืองแร่ น าไปใช้เป็นรถยนต์สาธารณะแทนแท็กซี่ หรือแม้แต่น าไปใช้
ในการจัดระบบเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น  

  สุดท้ายนี้ ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของ 5G รวมมูลค่ากว่า 3.5 ล้านล้านดอลล่ารส์หรัฐฯ รวมถึง
สร้างอาชีพเพ่ิมเติมอีกกว่า 22 ล้านต าแหน่งทั่วโลก ทั้งนี้ ห่วงโซ่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการลงทุนจากกลุ่ม
ธุรกิจที่เก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ผลิตเทคโนโลยีและวัสดุ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) ผู้ผลิตโครงสร้างพ้ืนฐาน และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงเนื้อหา 
(Content) รายงานของ IHS ยังกล่าวด้วยว่า ห่วงโซ่นี้จะเกิดจากการลงทุนและการพัฒนา (R&D) รวมถึง

                                                           
7
 https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf 
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รายจ่ายลงทุน (CAPEX) เป็นหลัก และยังมีการคาดการณ์ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนจะเป็นผู้ใช้จ่ายสูงสุด
สองราย จึงถือเป็นผู้น าด้านการลงทุน 5G อย่างแท้จริง 

3.2 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ต่อประเทศไทย 

  จากการประมาณการของสถาบัน IHS ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยี 5G ทั่วโลกมีค่าสูง
ถึง 12.3 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 385 ล้านล้านบาท)  ในปี 2578 อย่างไรก็ดี เพื่อจะประเมิน
เฉพาะมูลค่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย ส านักงาน กสทช. จะใช้การ
ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยและผลผลิตมวลรวมทั่วโลกมาเป็นสมมติฐานในการ
ประมาณค่า หากพิจารณาค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยและทั่วโลกย้อนหลังใน 10 ปีที่ผ่านมา 8 

ต้ังแต่ปี 2550-2559 (ค.ศ. 2007-2016) พบว่าประเทศไทยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.19 ซึ่งมีค่าสูง
กว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 2.51 ดังที่แสดงในตาราง 1 

ปี พ.ศ. ร้อยละการเติบโต (ทั่วโลก) ร้อยละการเติบโต (ไทย) 
2550 4.25 5.44 
2551 1.82 1.73 
2552 -1.74 -0.69 
2553 4.32 7.51 
2554 3.18 0.84 
2555 2.45 7.24 
2556 2.63 2.73 
2557 2.86 0.91 
2558 2.83 2.94 
2559 2.49 3.24 

ค่าต่่าสุด  
 

-0.69 
ค่าสูงสุด 7.51 
ค่าเฉลี่ย 2.51 3.19 
ตาราง 1 เปรียบเทยีบร้อยละอัตราเติบโตเฉลีย่ของทั่วโลกเทียบกับประเทศไทย 

ที่มา : World Bank 
 

  สมมติฐาน  
  1) การประมาณค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยและท่ัวโลกไปอีก 19 ปี ตามอัตราเติบโตเฉลี่ย
ข้างต้น ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของทั่วโลกและประเทศไทยจะมีค่าประมาณ 121.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 
และ 740 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ตามล าดับ   
   2) สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยต่อทั่วโลกมีค่าเท่ากับสัดส่วนของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจาก 5G ในไทยต่อทั่วโลก  

                                                           
8
  ที่มาของข้อมูลผลผลิตมวลรวมมาจาก World Bank 
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  3) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ต่อทั่วโลกจะอยู่ที่ 385 ล้านล้านบาท (12.3 ล้าน
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) จากการวิจัยของ IHS ดังที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น  

  จึงสามารถค านวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยได้ประมาณ 2.3 
ล้านล้านบาท ในปี 2578 โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์จากเทคโนโลยี eMBB mMTC และ uRLLC ได้ประมาณ 
830 พันล้านบาท 677 พันล้านบาท และ 812 พันล้านบาทตามล าดับ  

  นอกจากนี้ หากพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตมีสภาพดีขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปัจจุบัน
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยใช้สมมติฐานให้ค่าการเติบโตมีค่าเท่ากับค่าสูงสุดจากการเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มาคือร้อยละ 7.51 ขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.51 ต่อปีเช่นเดิม และก าหนดให้
สมมติฐานที่ 2) และ 3) ข้างต้นมีผลเช่นเดิม จะพบว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ในประเทศ
ไทยอาจมีมูลค่าสูงถึง 5 ล้านล้านบาทในปี 2578 โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์จาก eMBB mMTC และ uRLLC 
ได้ประมาณ 1.81 ล้านล้านบาท 1.48 ล้านล้านบาท และ 1.77 ล้านล้านบาทตามล าดับ  

  ด้วยสองแนวทางส าหรับการประเมินมูลค่าข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก
เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยในปี 2578 อาจมีค่าประมาณ 2.3 ถึง 5 ล้านล้านบาท ซึ่งคิดเป็นค่าสูงถึงร้อยละ 
10.12 ของค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี 2578 โดยภาคธุรกิจที่จะได้รับผลประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G คือ ภาคการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และภาคโทรคมนาคมดังที่แสดงในตาราง 2 

ประเภท
เทคโนโลย ี

ประมาณการแบบค่าเฉลี่ย  
base case (บาท) 

ประมาณการแบบค่าสูงสุด 
best case (บาท) 

ภาคธุรกิจท่ีได้รับผลประโยชน์สูง 

eMBB 830,364,862,650 1,811,407,813,146 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
โทรคมนาคม การศึกษา การบันเทิง 

mMTC 677,280,837,692 1,477,461,121,337 การค้า การขนส่ง บริการสาธารณะ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

uRLLC 811,809,223,261 1,770,929,426,260 ระบบสาธารณูปโภค การเงินและ
ประกันภัย การแพทย์ การขนส่ง 

รวม 5G 2,319,454,923,604 5,059,798,360,744 ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
โทรคมนาคม การค้าและการเงิน 

ตาราง 2 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยปี 2578 
ที่มา : การประมาณการของ IHS และสมมติฐานในการประมาณการค่าผลิตภัณฑม์วลรวม   

  นอกจากนี้หากแยกเป็นรายภาคธุรกิจแล้ว จากสมมติฐานการประมาณการของ IHS ในปี 2578 ภาค
ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสุด คือ ภาคการผลิต ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 31.49 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิด
จากเทคโนโลยี 5G หรือประมาณ 0.7 – 1.6 ล้านล้านบาท ภาคธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีมูลค่าสูงรองลงมา คือ การค้า
และการเงินร้อยละ 16.02 (การค้าร้อยละ 10.53 และการเงินร้อยละ 5.50 ) และภาคโทรคมนาคมร้อยละ 
11.55 ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยปี 2578 แยกภาคธุรกิจ 
ที่มา : การประมาณการของ IHS และสมมติฐานในการประมาณการค่าผลิตภัณฑม์วลรวม 

  หากมีการก าหนดสมมติฐานให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นไปตามลักษณะการรับมาใช้ของเทคโนโลยี 
เพราะเม่ือประชาชนใช้งานมากขึ้น ย่อมเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเช่นกัน มูลค่าเพ่ิมจากการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 5G จากการค านวณหามูลค่าเพ่ิมของ IHS ได้มีการประมาณค่ามูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในช่วงปี 2020-2035 ผลการศึกษาของ IHS พบว่า มูลค่าเพ่ิมในปี 2035 อยู่ที่ 
12.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การค านวณหามูลค่าเพ่ิมใช้ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการแพร่กระจายของ
นวัตกรรมใหม่ ตามสมการมาตรฐานของ  Logistic function โดยตั้งสมมติฐานค่าสูงสุดของการเติบโต (L) 
กล่าวคือ ประมาณการมูลค่าเพ่ิม โดยใช้สัดส่วน GDP ไทยหารด้วยสัดส่วน GDP โลก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2,319 
พันล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 3 ค่าจุดกึ่งกลางของ S-curve (x0) เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างปี 2020 กับปี 
2035 หรืออยู่ระหว่างปี 2027 กับปี 2028 และก าหนดให้ค่าความชันของกราฟ k = 1  

 

จากการประมาณค่า เส้นมูลค่าเพ่ิมมีลักษณะเป็นรูปตัว S สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
ในช่วงปี 2020-2035 กล่าวคือ ในช่วง 5 ปีแรก (ปี 2020-2025) การรับเทคโนโลยี 5G มาใช้ยังไม่แพร่หลาย
มากนัก ท าให้มูลค่าเพ่ิมจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้น
มา การใช้งานเทคโนโลยี 5G มีความแพร่หลายมากขึ้น ท าให้มูลค่าเพ่ิมมีสัดส่วนการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนถึงปี 2032 ตั้งแต่ปี 2032 เป็นต้นมา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เข้าสู่ช่วงอ่ิมตัว ซึ่งส่งผลให้
มูลค่าเพ่ิมมีการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยมูลค่าเพ่ิมในปี 2035 อยู่ที่ 2 ,319,455 ล้านบาท ตามรูปที่ 7 

ภาคธุรกิจ มูลค่าเพ่ิม (พันล้านบาท) ร้อยละ 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
   - อุตสาหกรรม 
   - เกษตรกรรม 

730.47 
634.31 
96.16 

31.50% 
27.35% 
4.15% 

ภาคการค้าและการเงิน 
   - การค้า 
   - การเงิน 

371.65 
244.18 
127.47 

16.03% 
10.53% 
5.50% 

ภาคโทรคมนาคม 267.90 11.55% 
ภาคบริการสาธารณะ 201.10 8.67% 
ภาคการขนส่ง 124.32 5.36% 
ภาคการศึกษา 52.19 2.25% 
ภาคการแพทย์ 22.50 0.97% 
อื่นๆ 549.48 23.69% 
รวม 2,319.45 100.00% 
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อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เทคโนโลยี 5G เข้าสู่ช่วงอ่ิมตัว อาจจะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาทดแทนหรือ
สนับสนุนเทคโนโลยี 5G เพ่ือกระตุ้นมูลค่าเพ่ิมของเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้น 

  นอกจากมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่จะเกิดจากเทคโนโลยี 5G แล้ว การลงทุนและพัฒนาโครงข่าย 5G 
ก็มีความส าคัญเช่นกันในการพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่จะได้จากเทคโนโลยีมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 
โดยใช้สมมติฐานการลงทุนจาก IHS และเทียบเป็นสัดส่วนของประเทศไทย และใช้สมมติฐานการลงทุนจะมี
ลักษณะลดลงตามแบบจ าลอง Exponential9 ซึ่งแปรผันตามเวลาโดยในปี 2020 มูลค่าการลงทุนมีค่าเท่ากับ 
112,215 ล้านบาท ซึ่งคือค่าเริ่มต้นของสมการ Yt = (112,215)(0.858)t−2020 โดย Yt เป็นปริมาณการ
ลงทุนของปี t ซึ่งมีหน่วยล้านล้านบาท และ t คือ จ านวนปี ค.ศ. ซึ่งเป็นตัวแปรต่อเนื่อง กล่าวคือ จะมีการ
ลงทุนในเทคโนโลยี 5G ด้วยเม็ดเงินจ านวนมากในช่วงต้น  เมื่อเวลาผ่านไปเงินลงทุนจะลดลงเรื่อยๆ ผลรวม
ของการลงทุนตลอดช่วงปี 2020-2035 หรือพ้ืนที่ใต้กราฟจะมีค่าเท่ากับ 659,680 ล้านบาท ทั้งนี้ ในช่วงต้น 
เงินลงทุนจะถูกใช้ส าหรับการวางโครงข่าย 5G ในสัดส่วนที่สูง รวมถึงมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ในช่วงต่อมา เงินลงทุนส าหรับการวางโครงข่ายจะมีสัดส่วนค่อยๆลดลง และเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในด้านอ่ืนๆ 
อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งาน 5G การลงทุนในธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น ในปี 
2035 ต้นทุนจะลดลงเหลือเฉพาะค่าบ ารุงรักษาโครงข่ายอยู่ท่ีประมาณ 11,281 ล้านบาท อนึ่ง คาดการณ์ได้ว่า 
ผู้ประกอบการจากหลายภาคมีส่วนร่วมลงทุนในเทคโนโลยี 5G หลังจากปี 2035 ผู้ประกอบการจะมีการลงทุน
ต่อไปในเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีศักยภาพสูงกว่าเทคโนโลยี 5G  

 

รูปท่ี 7 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยี 5G และการลงทุนในประเทศไทย ตั้งแตช่่วงปี 2563-2578 
ท่ีมา: จัดท าโดยผู้เขียน 

                                                           
9
 วิธีการค านวณโดยละเอียดตามภาคผนวก 
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 จากรูปที่ 7 ซึ่งแสดงผลการประมาณการมูลค่าเพ่ิมของ 5G และเม็ดเงินลงทุนตลอดช่วงปี 2563-
2578 ซึ่งจะสังเกตได้ว่ากราฟดังกล่าวมีแกนสองแกน ได้แก่ แกนซ้ายส าหรับมูลค่าเพ่ิมซึ่งมีหน่วยล้านบาท และ
แกนขวาส าหรับปริมาณเม็ดเงินลงทุนซึ่งมีหน่วยล้านบาทเช่นกัน จะเห็นว่า (1) ในช่วงแรกยังเป็นช่วงของการ
ลงทุนสร้างเครือข่ายและช่วงของการรับเทคโนโลยีใหม่ (Adoption period) แต่เมื่อพ้ืนที่ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับการน า 5G ไปใช้งานจริงเพ่ิมสูงขึ้น มูลค่าเพ่ิมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามผลของ Network 
Effect10 ซึ่งกล่าวว่าคุณค่าของสินค้าหรือบริการแปรผันตรงกับจ านวนผู้ใช้บริการ ขณะที่เม็ดเงินลงทุนก็ลด
ต่ าลงเมื่อโครงข่ายมีขนาดสูงขึ้นตามทฤษฎีของการประหยัดของขนาด (Increasing Economy of Scale) ซึ่ง
กล่าวว่าการลงทุนต่อหน่วยจะลดลงเมื่อขยายก าลังการผลิตและมีโครงสร้างพ้ืนฐาน (backbone structure) (2) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายปี จะพบว่าตั้งแต่ปี 2563-2566 คาดว่าจะเป็นช่วงที่มูลค่าเพ่ิมของ 5G ยังต่ ากว่าเม็ดเงิน
ลงทุน โดยปี 2563 จะมีมูลค่าเพ่ิมจาก 5G เพียง 1,983 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่เม็ดเงินลงทุนแรกเริ่มอาจสูงถึง
ประมาณ 112,215 ล้านบาท ส่งผลให้ทั้งตลาดขาดทุนภายในปีแรกของการลงทุนโครงข่าย 5G กว่า 1.1 แสน
ล้านบาท แต่ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่มูลค่าเพ่ิมของ 5G จะสูงกว่าเม็ดเงินลงทุนเมื่อเทียบรายปี 

 

รูปท่ี 8 ประมาณการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสะสมจากเทคโนโลยี 5G และการลงทุนสะสมในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปี 2563-2571 
ที่มา: จัดท าโดยผู้เขียน 

  จากรูปที่ 8 ซึ่งแสดงมูลค่าเพ่ิมสะสมและเม็ดเงินลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2563 จะพบว่า ปี 2568 จะ
เป็นจุดคุ้มทุน กล่าวคือ ก่อนหน้านี้จะเป็นช่วงที่มีการขาดทุนสะสม (แสดงเป็นพ้ืนที่สีส้ม) แต่ตั้งแต่ปี 2568 
เป็นต้นไป จะเป็นช่วงที่มูลค่าเพ่ิมสะสมสูงกว่าเม็ดเงินลงทุนสะสมและตลาดโดยรวมจะสามารถพลิกกลับมา

                                                           
10

 Network Effect กล่าวว่าคูณค่าของสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเพียง
ประการเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ใช้สินค้าหรือบริการ ยิ่งมีจ านวนมาก คุณค่าก็จะยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น 
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สร้างก าไรในอัตราก้าวกระโดดได้ (แสดงเป็นพ้ืนที่สีเขียว) โดยในสิ้นปี 2568 ตลาดอาจขาดทุนสะสมประมาณ 
4.9 หมื่นล้านบาท  แต่ในสิ้นปี 2569 ตลาดอาจท าก าไรสะสมได้สูงถึง 5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ก าไรสะสม
อาจสูงถึง 1.6 ล้านในปี 2570, 3.2 ล้านล้านบาทในปี 2571 และ 18.8 ล้านล้านบาทในปี 2578   

4. สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  การพัฒนาเข้าสู่ยุค 5G ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในทุกที่ในโลกและจะ
สร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากคุณสมบัติหลัก 3 ประการของเทคโนโลยี 5G คือ eMBB 
mMTC และ uRLLC เพ่ือตอบสนองความต้องการของการสื่อสารในโลกอนาคตที่เน้นการรับ-ส่งข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง ความผิดพลาดต่ า ได้อย่างทันที และระหว่างอุปกรณ์ เซนเซอร์ซึ่งสามารถ
ประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่จ าเป็นต้องใช้คนในการควบคุม เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ได้ ก็จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมาก 

  ในบทความนี้ ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ประกอบกับ IoT ในรูปแบบของสัญญา
อัจฉริยะ หรือ Smart Contract ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับการท าสัญญาในแบบเดิม เพราะมีการ
ประมวลผลโดยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI) ลดปัญหาข้อขัดแย้ง ดุลพินิจ การ
ต่อรอง และความผิดพลาดของมนุษย์ หรือ Human Error ส่งผลให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น การให้เช่าที่อยู่อาศัย รถยนต์ และออกใบขับขี่ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนไม่
จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนในการด าเนินการ 

  ด้วยคุณสมบัติของ 5G และการประยุกต์ใช้ในรูปแบบของ Smart Contract ในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีการใช้งานในประเทศไทยในปี 2563 และใช้งานอย่างแพร่หลายภายใน 15 ปี
หลังจากนั้นตามการประมาณการโดยสถาบัน IHS ผู้จัดท าจึงได้ประมาณการผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อ
เศรษฐกิจไทยในปี 2578 โดยรวมขั้นต่ า 2.3 ล้านล้านบาท และขั้นสูง 5 ล้านล้านบาท ซึ่งเกิดจากการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมการผลิต ภาคโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และการขนส่ง เป็นหลัก  

  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทย ส านักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานจัดสรรคลื่นความถี่ 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเทคโนโลยี 5G จะต้องด าเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมเติม รวมถึงบริหารจัดการให้เกิดการใช้งานคลื่นความถี่ที่รองรับเทคโนโลยี 5G ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ย่าน 3.5 GHz 26 GHz และ 28 GHz เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัลแบบชาญฉลาด หรือ Smart Digital Economy ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0  
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ภาคผนวก 
 

วิธีการศึกษาการลงทุนในเทคโนโลยี 5G 

1. ค านวณมูลค่ารวมของเม็ดเงินลงทุนในไทย โดยใช้ข้อมูลจาก HIS มูลค่าการลงทุนในเทคโนโลยี 5G 

ประมาณจากการข้อมูลลงทุนรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.5 พันล้านล้านสหรัฐ และสัดส่วนของ GDP ไทยต่อ GDP โลก
ในปี 2578 เท่ากับ 0.00608 ซึ่งค านวณด้วยอัตราการโตของ GDP เฉลี่ย 

2. ค านวณหาสัดส่วนมูลค่าการลงทุนในปีแรกและปีสุดท้าย โดยที่ก าหนดให้ต้นทุนค่าบ ารุงรักษาโครงข่าย 
(Maintenance cost) เท่ากับ 10% ของมูลค่าการลงทุนในปี 2020  

3. ค านวณตัวแปรในแบบจ าลอง ก าหนดให้แบบจ าลองเป็นฟังก์ชัน Exponential ที่ลดลง เพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนที่ควรมีค่าสูงในช่วงต้นและลดลงตามล าดับ 
แบบจ าลองมีสมการ  Yt = abt−2020 เมื่อ 0 < b < 1 เพ่ือให้ปริมาณการลงทุนมีทิศทางขาลง, t = ปี โดย
เวลาเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variable) และ 𝑌t เป็นปริมาณการลงทุนของปี 𝑡 (หน่วยล้านล้านบาท) 
ดังนั้น จะพบว่า 

3.1 𝑌2020 = การลงทุนในปี 2020 = 𝑎𝑏2020−2020 = a 

3.2 𝑌2035 = การลงทุนในปี 2035 = 𝑎𝑏2035−2020 = ab15 

จาก 3.1 และ 3.2 ข้างต้น และจากสมมติฐานในข้อ 2 ท าให้สรุปได้ว่า 𝑌2035

𝑌2020
= 10% = 0.1 = 𝑏15 → 𝑏 =

0.858 
3.3 ผลรวมพ้ืนที่ใต้กราฟของแบบจ าลองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020-2035 หรือ พ.ศ. 2563-2578 เท่ากับ 

659,680 ล้านบาท ดังนี้ 

∫ 𝑎𝑏𝑡−2563𝑑𝑡
2578

𝑡=2563

= 𝑎 ∫ 𝑏𝑡−2563𝑑𝑡
2578

𝑡=2563

= a ∫ (𝑒ln 𝑏)
𝑡−2563

𝑑𝑡
2578

𝑡=2563

= a ∫ 𝑒(𝑡−2563) ln 𝑏𝑑𝑡
2578

𝑡=2563

=
𝑎

ln 𝑏
[𝑒(𝑡−2563) ln 𝑏]

2563

2578
 

∫ 𝑎𝑏𝑡−2563𝑑𝑡
2578

𝑡=2563
=

𝑎

ln 𝑏
(𝑒15 ln 𝑏 − 1) = 659680  

 

แทนค่า 𝑏 = 0.858  ในสมการของ 3.3 จะได้ว่า 
𝑎

−0.153
(𝑒−2.297 − 1) = 659680 → 𝑎 = 112215.432 

สรุปไดแ้บบจ าลอง Yt = 112215.432 (0.858)t−2563 หรือ Yt = 112215.432 (0.858)t−2020 
 


