
 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑ 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  
ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒ 

   ค าน า 
เทคโนโลยี 5G เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีอยู่ในแนวโน้มกระแสหลักของโลก ด้วยความสามารถทางเทคนิค

ท่ีมีความแตกต่างจากเทคโนโลยี 4G เป็นอย่างมาก โดยคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G สามารถรองรับ 

การประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศท้ังภาคเศรษฐกิจ เช่น  
การประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติความหน่วงต่่า (Low Latency Automation) ในโรงงานอุตสาหกรรม  
การประยุกต์ใช้กับอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) ส่าหรับการท่าเกษตรกรรมอัจฉริยะ 
เป็นต้น และภาคสังคม เช่น การประยุกต์ใช้กับการส่ือสารของระบบการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) 
การประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) ในภาคการศึกษาส่าหรับยกระดับ 

การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยี 5G สามารถยกระดับการส่ือสาร 
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ เห็นควรให้มีการจัดท่าแผนปฏิบัติการว่าด้วย 

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยขึ้น โดยได้ค่านึงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศตามนโยบายและแผนระดับชาติ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ 

ในการกระตุ้นให้ประเทศไทยสามารถใช้งานเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแก้ไขปัญหาตลอดจน
อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีขัดขวางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกการขับเคล่ือน
ด้วยการบูรณาการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนปฏิบัติการร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๑ | 
 

สถานการณ์ของประเทศไทย
ต่อการส่งเสริมการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๙ 

ส่วนที่ ๑ สถานการณ์ของประเทศไทยต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

๑.๑ ความเป็นมาและขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี  

5G ของประเทศไทย 

ปัจจุบัน ประเทศไทยก่าลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ท่ีเศรษฐกิจและสังคมขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G จึงเป็นอีกหนึ่ง
กลไกท่ีส่าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคม รวมถึงเกื้อหนุนให้เกิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต  

อันส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป คณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ จึงได้จัดท่าแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะท่ี ๑ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายท่ีชัดเจนในการวางรากฐานการพัฒนา โครงข่าย 5G 

ประสิทธิภาพสูง  เพ่ือรองรับรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในทุกภาคส่วนได้อย่างแพร่หลาย โดยอาศัย
กลไกการขับเคล่ือนด้วยการบูรณาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงพัฒนามิติท่ีเป็นจุดอ่อนทางด้านความพร้อม
ของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G โดยค่านึงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
นโยบายและแผนระดับชาติ 

ขั้นตอนการจัดท่าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 

มีรายละเอียดดังนี้  

๑) การวิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนา (Gap Analysis) 
 มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี 5G ของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน (Current State) ในประเด็นด้าน  
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
 ความต้องการบริการ 5G ใน ๑๐ อุตสาหกรรมหลักท่ีส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม 

ได้แก่ ๑) ภาคการเกษตร ๒) ภาคอุตสาหกรรม ๓) ภาคการขนส่ง ๔) ภาคการท่องเท่ียว  
๕) ภาคการศึกษา ๖) ภาคสาธารณสุข ๗) ภาคเมืองอัจฉริยะ ๘) ภาคการเงิน  
๙) ภาคการค้าส่งและค้าปลีก และ ๑๐) ภาคโทรคมนาคม 

 โอกาสการลงทุนเทคโนโลยี 5G ในแต่ละพื้นท่ี  
 อุปสรรคทางด้านอุปทานและอุปสงค์ 

 สถานะการพัฒนา 5G Testbed และ Sandbox 

 มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่คาดหวังในอนาคต 
(Desired State) โดยได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีในต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์และก่าหนด
แนวทางการพัฒนาด้านคล่ืนความถี่ ด้านโครงข่าย ด้านการลงทุนและการแข่งขัน และ 
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๑๐ 

ด้านองค์กรก่ากับดูแลท่ีเหมาะสมส่าหรับประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายและ  

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 ใช้เคร่ืองมือ Gap Analysis เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในปัจจุบัน (Current State) กับเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี 
5G ท่ีคาดหวังในอนาคต (Desired State) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางท่ีประเทศไทยควรปฏิบัติ 

๒) การรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมกว่า ๑๐ หน่วยงาน 
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้แก่ ๑) กระทรวงอุตสาหกรรม  
๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) กระทรวงสาธารณสุข ๔) กระทรวงคมนาคม  
๕) ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ๖) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๗) บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จ่ากัด (มหาชน) ๘) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ่ากัด (มหาชน) ๙) บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ่ากัด และ ๑๐) บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จ่ากัด 

 การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จ่านวน ๓ ครั้ง ร่วมกับผู้เช่ียวชาญและผู้แทน 

จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคสังคม  
ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่น ท้ังหมด ๑๒๕ คน จาก ๘๑ หน่วยงาน  และ การจัดประชุม
สรุปผลเชิงปฏิบัติการ จ่านวน ๑ ครั้ง ท้ังหมด ๓๔ คน จาก ๑๘ หน่วยงาน   

 การหารือร่วมกันกับผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (Expert Discussion) 
๓) การก าหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

 มีการก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา  

ในแต่ละด้าน 

 มีการพัฒนาและจัดท่าแผนงานโครงการส่าคัญ (Flagship Projects) และตัวอย่างโครงการ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
รูปท่ี ๑-๑: ข้ันตอนการจัดท่าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 

การวิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศไทย
ที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข (Gap Analysis) 

การรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การก าหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ
ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

๑
๒
๓

สถานะปัจจุบันของ 5G ในประเทศไทย (Current State)
 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
 ความต้องการบริการ 5G ใน ๑๐ อุตสาหกรรมหลัก
 โอกาสการลงทุนเทคโนโลยี 5G ในแต่ละพ้ืนที่
 อุปสรรคทางด้านอุปทานและอุปสงค์ 
 สถานะ 5G Testbed และ Sandbox

การพัฒนาท่ีคาดหวัง (Desired State) 
 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
 แนวทางปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ
 แนวทางการพัฒนาด้านคลื่นความถี่ 

โครงข่าย การลงทุนและการแข่งขัน และ
องค์กรก่ากับดูแล

การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In-depth Interview)

การจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group)

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การหารือร่วมกันกับ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

(Expert Discussion) 

ก าหนดยุท ศาสตร์การพัฒนา เป าหมาย ตัวช้ีวัด 
กลยุท ์ และแนวทางการพัฒนาในแต่ละด้าน

พัฒนาและจัดท าแผนงานโครงการส าคัญ 
(Flagship Projects) 

และตัวอย่างโครงการในแต่ละยุท ศาสตร์

ขั้นตอน



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๑ 

๑.๒ ภาพรวมเทคโนโลยี 5G  

๑.๒.๑ การพัฒนาสู่เทคโนโลยี 5G 

การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ได้รับการกล่าวถึงต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication Union: ITU) ได้ก่าหนด
แผนง าน โดยร วม ส่ าหรั บก ารพัฒน า เ ทค โน โ ลยี  5G ภ าย ใ ต้ม าตรฐาน  International Mobile 

Telecommunications-2020 (IMT-2020) ประกอบด้วยการก่าหนดประเภทการใช้งานและคุณสมบัติท่ีพึงมี
ส่าหรับเทคโนโลยี 5G รวมถึงการก่าหนดระยะเวลาการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ส่าหรับเทคโนโลยี 5G๑ โดย 
IMT-2020 แบ่งการประยุกต์ใช้ตามคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G ออกเป็น ๓ หมวดหมู่ส่าคัญ ดังรูปท่ี ๑-๒ ได้แก่  

๑) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) หรือศักยภาพการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง  
ซึ่งเหมาะแก่การประยุกต์ใช้ท่ีมีการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การดาวน์โหลดวิดีโอคุณภาพสูง เป็นต้น  

๒) Massive Machine Type Communications (mMTC) หรือการรองรับการเช่ือม ต่อ
จ่านวนมาก ซึ่งเหมาะแก่การประยุกต์ใช้กับบริการท่ีจ่าเป็นต้องมีการเช่ือมต่ออุปกรณ์เป็นจ่านวนมาก เช่น 
บริการในเมืองอัจฉริยะ 

๓) Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) การเช่ือมต่อท่ีเสถียร
และตอบสนองไว ซึ่งเหมาะแก่การประยุกต์ใช้ท่ีต้องการความแม่นย่าสูง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในหลายกรณี มีความจ่าเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติ 

ของเทคโนโลยี 5G มากกว่า ๑ รูปแบบ เช่น การประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: 
VR) ท่ีต้องอาศัยคุณสมบัติเทคโนโลยี 5G ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ eMBB และรูปแบบ URLLC เป็นต้น 

 
รูปท่ี ๑-๒: ความสามารถของเทคโนโลยี 5G ในการรองรบัการท่างาน 

                                            
๑ ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส่านักงาน กสทช.) 

eMBB
ศักยภาพของเทคโนโลยี 5G๑๐ เท่า

เม่ือเทียบกับเทคโนโลยี 4G

๒๐ เท่า
เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี 4G

อัตราการส่งข้อมูล
ท่ีผู้ใช้ได้รับเพิ่มข้ึน

ความหน่วงของ
ระบบลดลง

ความหนาแน่นของ
การเช่ือมต่อเพิ่มขึ้น

อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดเพิ่มขึ้น mMTC
URLLC

ที่อยู่อาศัยอัจ ริยะ

เมืองอัจ ริยะ

โรงงานอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ

รถยนต์ไร้คนขับ

เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม

วิดีโอคุณภาพสูง คลาวด์คอมพิวติง้

การประยุกต์ใช้
รูปแบบภารกิจส าคัญ

Lower power, Lower costs
อายุแบตเตอรี่ยาวนาน ๑๐ ปี

Mass Connectivity
๒ ล้านการเช่ือมต่อ ตร กม 

High Reliability
โครงข่ายมีความเสถียรสูง

Improved User Experience
อัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง

ที่มา: ITU



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๒ 

The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) คือ องค์กรก่าหนดมาตรฐานสากลตาม
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนารายละเอียดด้านมาตรฐานทางเทคนิค (Standards Development 

Organizations: SDOs) ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการพัฒนารายละเอียดด้านมาตรฐานทางเทคนิคของ
ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดย 3GPP ได้เริ่มจัดท่าข้อก่าหนดทางเทคนิคของเทคโนโลยี 5G ต้ังแต่ Release 14  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐๒  

โดย Release 14 เป็นการน่าเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Release 15  
ซึ่ง 3GPP ได้ประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก่าหนดและเผยแพร่มาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ในรูปแบบ  
Non-standalone (NSA) โดยมาตรฐานดังกล่าวเป็นการใช้งานเทคโนโลยี 5G ท่ียังร่วมอยู่บนระบบเครือข่าย
หลัก Long-Term Evolution (LTE Core Network) เดิม และแบบ Standalone (SA) ซึ่งเป็นการใช้งาน
เทคโนโลยี 5G บนระบบเครือข่ายหลัก New Radio (NR Core Network) เท่านั้น๓ ท้ังนี้ มาตรฐานฉบับนี้ 
จะเน้นบริการด้าน eMBB และมีการกล่าวถึงการพัฒนามาตรฐานส่าหรับบริการด้าน mMTC ในแง่ของ
เทคโนโลยี Internet of things (IoT) และบริการด้าน URLLC เช่นกัน ส่วน Release 16 และ Release 17  
ท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามล่าดับ จะเน้นการก่าหนดมาตรฐานส่าหรับ
การน่าเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแนวด่ิง (Vertical Industry) หรือธุรกิจต่าง ๆ ต้ังแต่ต้นน้่า
จนถึงปลายน้่าของอุตสาหกรรม โดย Release 16 จะก่าหนดมาตรฐานเพิ่มเติมส่าหรับบริการ 5G เช่น Vehicle-
to-everything (V2X) และ Industrial IoT ส่วน Release 17 จะก่าหนดมาตรฐานเพิ่มเติมส่าหรับบริการ 5G 
เช่น เทคโนโลยี Extended Reality (XR) บริการ Multicast Broadcast เทคโนโลยี NR Positioning และ
เทคโนโลยี Unmanned Aerial Systems เป็นต้น 

ในปัจจุบันผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลากหลายประเทศอยู่ในระยะเริ่มต้นของการให้บริการ
เทคโนโลยี 5G แก่ภาคประชาชน ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีวิวัฒนาการ  

ทุก ๑๐ ปี๔ ดังรูปท่ี ๑-๓ และจะพัฒนาเข้าสู่เทคโนโลยีถัดไป ดังนั้น นอกจากเพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การขับเคล่ือนประเทศไทยให้พร้อมส่าหรับการใช้เทคโนโลยี 
5G ยังเป็นอีกหนึ่งขั้นท่ีส่าคัญในการเตรียมความพร้อมไปสู่ประเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถก้าวเข้าไปสู่กลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 

                                            
๒ ที่มา: บริษัท ควอลคอมม์ (Qualcomm)  
๓ ที่มา: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
๔ ที่มา: International Telecommunication Union (ITU) 
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๓ 

 
รูปท่ี ๑-๓: วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

๑.๒.๒ ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G 

เทคโนโลยี 5G เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ีพัฒนาข้ึนจากเทคโนโลยี 4G  

ซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายรูปแบบใหม่ท่ีมีบทบาทส่าคัญท้ังในการช่วยยกระดับและปฏิรูปประเทศสู่ยุคดิจิทัล  
โดยเทคโนโลยี 5G จะมิได้เข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยีก่อนหน้า แต่เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านโครงข่ายท่ีเทคโนโลยี 4G ไม่สามารถรองรับได้ ดังนี้ 

การรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband: eMBB) ซึ่งเทคโนโลยี 5G 
มีความเร็วสูงกว่าเทคโนโลยีเดิมถึง ๒๐ เท่า (ความเร็วสูงสุดอยู่ท่ี ๒๐ Gbps ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยี 4G  

ท่ีมีความเร็วสูงสุดอยู่ท่ี ๑ Gbps) มีอัตราการส่งข้อมูลท่ีผู้ใช้ได้รับเพิ่มข้ึน (อัตราการส่งข้อมูลส่งข้อมูลอยู่ท่ี  
๑๐๐ Mbps) และยังมีอัตราการส่งข้อมูลสูงสุดต่อพื้นท่ีเพิ่มขึ้น (อัตราการส่งข้อมูลสูงสุดต่อพื้นท่ีอยู่ ท่ี  
๑๐ Mbps/m2 ) ด้วยเหตุนี้ จึงท่าให้เทคโนโลยี 5G สามารถครอบคลุมการใช้งานท่ีหลากหลายมากข้ึน และ
รองรับอุปกรณ์จ่านวนมากขึ้น มีประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลท่ีรองรับการใช้งานในลักษณะท่ีต้องการรับส่ง
ข้อมูลปริมาณสูงหรือคุณภาพสูง และเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นท่ีนอกเมืองและพื้นท่ีแออัดกว่าเทคโนโลยี
ก่อนหน้า ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการส่งต่อบิท๕ ซึ่งเป็นปัจจัยส่าคัญในการส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชัน
บนโครงข่ายเพื่อสร้างสังคมดิจิทัล โดยเน้นการใช้งานท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย  

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้บริการ รวมท้ังยังสามารถประยุกต์ใช้งานกับ
บริการอื่น ๆ ได้ เช่น เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality: VR) วิดีโอสตรีมมิ่ง ๓๖๐ องศา คลาวด์คอมพิวต้ิงบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Cloud 

Computing) เป็นต้น 

                                            
๕ บิท (Binary Digit: Bit) คือ หน่วยส่าหรับวัดขนาดข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล ซ่ึงเป็นหน่วยที่มีขนาดเล็กที่สุด 
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
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๑๔ 

การเชื่อมต่อที่เสถียรและตอบสนองไว (Ultra-Reliable and Low Latency Communications: 
URLLC) ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีลักษณะเด่นคือมีอัตราความหน่วงต่่า โดยความเร็วจากการใช้เวลารับส่งข้อมูลหรือ 
Latency อยู่ท่ีประมาณ ๑ มิลลิวินาที (๑ : ๑,๐๐๐ วินาที) ซึ่งต่างจากเทคโนโลยี 4G ท่ีมีความหน่วงประมาณ 
๑๐ มิลลิวินาที ท่าให้เทคโนโลยี 5G สามารถสนับสนุนการใช้งานในแอปพลิเคชันท่ีต้องการความแม่นย่า  
ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และความปลอดภัยทางข้อมูล เช่น การควบคุมการผ่าตัดผ่านทางไกล 
การควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน หรือการควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น   

การรองรับการเชื่ อมต่อจ านวนมาก (Massive Machine Type Communication: 
mMTC) ซึ่งเทคโนโลยี 5G มีลักษณะเด่นท่ีสามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์ได้ครั้งละมากถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
อุปกรณ์ ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร แตกต่างจากเทคโนโลยี 4G ท่ีสามารถเช่ือมต่อได้จ่านวน ๑๐๐,๐๐๐ อุปกรณ์
ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตรเท่านั้น อีกท้ัง การใช้งานอุปกรณ์ IoT ร่วมกับเทคโนโลยี 5G จะมีการส้ินเปลืองพลังงาน
ท่ีน้อยลงในการเช่ือมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ IoT ประกอบกับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ IoT ท่ีใช้บน
โครงข่าย 5G มีอายุการใช้งานได้มากกว่า ๑๐ ปีข้ึนไป จากลักษณะดังกล่าวข้างต้น เทคโนโลยี 5G จึงเป็นปัจจัย
ส่าคัญรองรับการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ IoT ในพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่นสูง เช่น การติดต้ังและควบคุมดูแล
เซนเซอร์ในเมืองอัจฉริยะ เป็นต้น  

ประเด็นอื่น ๆ หากเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม พบว่าปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสม 

ในการใช้งานกับเทคโนโลยีเดิม สามารถใช้ได้ ๓ GHz ซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูล 

ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แต่คล่ืนความถี่ 5G สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากสามารถใช้งานคล่ืน
ความถี่ได้ถึง ๓๐ GHz นอกจากนี้ โครงข่าย 5G ยังเป็นโครงข่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน (Reliability) 
สามารถให้บริการส่ือสารในยามท่ีเกิดเหตุการณ์วิกฤติ (Mission Critical Communication) โดยท่าให้
โครงข่ายไม่ล่มเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน และด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ท้ัง ๓ ประการข้างต้น ได้แก่ ๑) eMBB 

๒) URLLC และ ๓) mMTC ส่งผลให้สามารถขยายการรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแนวด่ิง และ
อุตสาหกรรมใหม่ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีเดิมเน้นเพียงการให้บริการแก่
ผู้บริโภค อีกหนึ่งประเด็นท่ีเทคโนโลยีเดิมยังประสบปัญหา คือการลากสายไฟเบอร์ออฟติคไปยังบริการ
ปลายทาง (Last Mile Access) ซึ่งมีความยากล่าบากและต้นทุนสูงในบางพื้นท่ี ส่งผลให้มีกลุ่มประชากร  

ท่ีต้องการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ท่าให้
เทคโนโลยีบรอดแบนด์แบบสายไฟเบอร์ออฟติดลดความต้องการลง และท่าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 

บรอดแบนด์ได้เพ่ิมมากขึ้น 
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๕ 

 

รูปท่ี ๑-๔: ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G 

๑.๒.๓ ผลกระทบของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจไทย 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแนวด่ิง จะขับเคล่ือน
และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี 5G  
จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศไทย ประมาณ ๒,๓๑๙,๔๕๔ - ๕,๐๕๙,๗๙๘ ล้านบาท๖ หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ ๑๐.๑๒ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ อันส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคตจะเติบโตสูงขึ้นกว่าค่าเฉล่ียในปัจจุบัน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะเป็นผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์
สูงท่ีสุด 

ท้ังนี้ เทคโนโลยี 5G สามารถขยายโอกาสในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม อย่างน้อย 
๗๐๐,๐๐๐ – ๑,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ โดยเฉพาะในภาคต่าง ๆ ดังนี้ ๑) ภาคการผลิต  
โดยเทคโนโลยี 5G สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานจากการประยุกต์ใช้เครื่องจักร 
(Machine) เซนเซอร์ (Sensor) และระบบอัตโนมัติ (Automation) บนโครงข่าย 5G ๒) ภาคการเกษตร  
โดยเทคโนโลยี  5G สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การท่าเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) อาทิ  
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก เช่น ดิน น้่า และทรัพยากรต่าง ๆ เป็นต้น ๓) ภาคการขนส่ง 
โลจิสติกส์ โดยเทคโนโลยี 5G สามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการขนส่ง 

ท้ังรูปแบบการขนส่งทางบก ทางน้่า และทางอากาศ ๔) ภาคการท่องเท่ียว โดยเทคโนโลยี 5G สามารถยกระดับ
ประสบการณ์การท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ๆ ผ่านเทคโนโลยี AR/VR และ ๕) ภาคสาธารณสุข โดยเทคโนโลยี 5G 
จะช่วยยกระดับระบบการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) หรือการรักษาผ่านระบบทางไกลให้มีความเสถียร 
ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาล อาทิ 
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงวัย เป็นต้น ท่าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ 
นอกเหนือจากการรักษาผ่านระบบทางไกล เทคโนโลยี 5G ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในรูปแบบ
อื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยประมาณการว่าเทคโนโลยี 5G สามารถลดค่าใช้จ่าย 

                                            
๖ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 

ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G

อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด          
(  Gbit/s)

อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด
ต่อพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน 
(๑๐ Mbit/s/m2 )

ความหน่วงของระบบลดลง 
(<๑ ms)

แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสูงขึ้น 
(๑๐ ป )

ปริมาณคลื่นความถี่มากข้ึน 
(๓๐ GHz)

ความหนาแน่นในการเชื่อมต่อเพ่ิมขึ้น  
(๑ ๐๐๐ ๐๐๐ อุปกรณ ์ตร.กม.) 

ขยายการรองรับการใช้งาน
ในอุตสาหกรรมแนวดิ่ง

ลดความต้องการการลากสาย
ไ เบอร์ออ ติค

โครงข่ายมีความเสถียร
(ร้อยละ ๙๙.๙๙๙)

ประโยชน์ในด้าน eMBB ประโยชน์ในด้าน mMTC ประโยชน์ในด้าน URLLC ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ
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๑๖ 

ในการรักษาพยาบาล อย่างน้อย ๓๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี๗ นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G ยังสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสรุปได้ดังรูปท่ี ๑-๕ 

 

รูปท่ี ๑-๕: ผลกระทบของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจไทย 

๑.๓ ความพร้อมของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  เทียบกับบริบทโลก 

เทคโนโลยี 5G เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้หลายภาคส่วน ท่าให้ประเทศต่าง ๆ  
ท่ัวโลกส่งเสริมและปรับการใช้งานเทคโนโลยี 5G เพ่ิมมากขึ้น โดยประเทศไทยมีความพร้อมในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G เทียบกับบริบทโลกใน ๖ ด้านหลัก ดังนี้ 

๑.๓.๑ นโยบายและแผนระดับประเทศ 

ประเทศไทยมีนโยบายและแผนระดับประเทศท่ีส่งเสริมให้เกิดการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแผนต่าง ๆ ได้แก่ 

แผนระดับที่ ๑ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านความมั่นคง 

แผนระดับที่ ๒ ได้แก่ ๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล่้า ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ๒) แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านกฎหมาย และ ๓) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

                                            
๗ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 

มูลค่าผลกระทบของเทคโนโลยี 5G

ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
อย่างน้อย ๓๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อป 

เพ่ิมโอกาสในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๗๘
อย่างน้อย ๗ แสนล้าน   ๑.๖ ล้านล้านบาท๒.๓ - ๕ ล้านล้านบาท  

(พ.ศ. ๒๕๗๘) 

ไม่มีการใช้
งาน 5G ๑๐.๑๒ผลกระทบของ

5G ต่อ GDP

ผลกระทบของเทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจไทย

ท่ีมา: กสทช.

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๗๘

ร้อยละ
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แผนระดับที่ ๓ ได้แก่ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ - ๖ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  
ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ – ๖ และแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในยุทธศาสตร์การบริหาร 

คล่ืนความถ่ีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่านโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวล้วนแต่สนับสนุนให้เกิด 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรวมไปถึงเทคโนโลยี 5G อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับประเทศผู้น่า
ด้านโทรคมนาคมท่ีมีการปรับใช้งานเทคโนโลยี  5G เชิงพาณิชย์ พบว่าหลายประเทศมีแผนหรือนโยบาย 

ท่ีสนับสนุนเทคโนโลยี 5G โดยตรง ตัวอย่างเช่น ประเทศเกาหลีใต้มีแผน 5G+ Strategy๘ ท่ีมีการก่าหนด
ยุทธศาสตร์ในหลากหลายด้าน เพื่อน่าเทคโนโลยี  5G มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
โดยก่าหนดเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะสามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มปริมาณการส่งออก ๗๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างต่าแหน่งงานเพิ่มข้ึน ๖๐๐,๐๐๐ ต่าแหน่ง 
ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีแผน 5G Fast Plan๙ ท่ีเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก 5G ได้ในระยะเวลาอันส้ัน 

ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสรรคล่ืนความถี่ การแก้ไขนโยบายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
และการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย สหราชอาณาจักรมีแผน 5G Strategy for the UK๑ ๐ ท่ีได้เน้น 

การส่งเสริมให้มีพ้ืนท่ีทดลองทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ให้เกิดข้ึนครอบคลุมทุกภูมิภาคจนสามารถ
น่าไปสู่การปรับใช้เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ท่ัวประเทศ ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบาย 5G Roadmap Toward 

2020๑ ๑ ท่ีสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะการทดลองทดสอบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G และประเทศจีนได้ระบุถึงทิศทางการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G ในแผน 13th Five-Year Plan๑ ๒  
ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักของโครงข่าย 5G และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ 
เป็นต้น ดังรูปท่ี ๑-๖ 

ดังนั้น เพื่อน่าเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นผล 

อย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจึงจ่าเป็นต้องมีการก่าหนดนโยบายและแผนท่ีส่งเสริมการใช้ประโยชน ์

จากเทคโนโลยี 5G โดยตรง 

                                            
๘ ที่มา: Ministry of Science and ICT (ประเทศเกาหลีใต้) 
๙ ที่มา: Federal Communications Commission (สหรัฐอเมริกา) 
๑ ๐ ที่มา: Department for Digital, Culture, Media and Sport (สหราชอาณาจักร) 
๑ ๑ ที่มา: Ministry of Internal Affairs and Communications (ประเทศญี่ปุ่น) 
๑ ๒ ที่มา: Central Committee of the Communist Party of China (ประเทศจีน) 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๘ 

 

 

รูปท่ี ๑-๖: นโยบายและแผนระดับประเทศท่ีเกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G 

๑.๓.๒ กฎหมายและกฎระเบียบ 

เทคโนโลยี 5G ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น กฎหมายและ
กฎระเบียบจึงมีความจ่าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเทคโนโลยี  5G  
ตลอดจนบริการใหม่ ๆ ท่ีเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ท้ังในภาคโทรคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมอื่น 
ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเอื้อให้ภาคส่วนต่าง ๆ เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในบางประเด็นเพ่ิมเติม 
เพ่ือเอื้อให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลายมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น  

กฎระเบียบเร่ืองการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ปัจจุบัน ส่านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส่านักงาน กสทช.) ได้ออกกฎระเบียบเรื่อง
การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส่าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเน้นเกี่ยวกับการใช้เสาโทรคมนาคมร่วมกันในระดับ Macro Site 
เท่านั้น แต่ยังไม่ครอบคลุมในระดับ Micro/Pole Site ซึ่งเป็นระดับการขยายโครงข่ายท่ีส่าคัญต่อการสร้าง 

ความครอบคลุมของโครงข่าย 5G ในขณะท่ีต่างประเทศได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการขยาย
โครงข่ายโทรคมนาคม เช่น สหราชอาณาจักรออกกฎระเบียบส่งเสริมการใช้เสาและโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกัน เพื่อเน้นให้เกิดความครอบคลุมของโครงข่ายในพื้นท่ีชนบท ประเทศจีนออกกฎระเบียบ
การใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวกของผู้ให้บริการสาธารณะร่วมกัน ของท่ีอนุญาตให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
สามารถติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมในพื้นท่ีสาธารณะท่ีถูกก่าหนดไว้ เป็นต้น  

5G Fast Plan

13th Five-Year 

Plan

5G+ Strategy

5G Roadmap 
Toward 2020

5G Strategy 
for the UK

ระ
ดับ
    
 ยุท ศาสตร์ชาติ ๒๐ ป 

 ด้านความมั่นคง
 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนา   บับที่ ๑๒

นโยบายและแผนระดับชาตว่ิาด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

 ย.๑ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
 ย.๒ เศรษฐกิจดิจิทัล
 ย.๓ สังคมดิจิทัล

ระ
ดับ
    
 

ระ
ดับ

ที่ 
๓

นโยบายและแผนระดับชาติของประเทศไทย นโยบายและแผน 5G ของต่างประเทศ

5G

         
       
   

        

National Plan

 ย.๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้่า

 ย.๔ รัฐบาลดิจิทัล 
 ย.๕ ก่าลังคน
 ย.๖ ความเชื่อมั่นในการใช้งาน

แผนความมั่นคง
 ทางไซเบอร์

 ย.๔ ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

 ย.๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
 ย.๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
 ย.๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 ย.๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 ด้านกฎหมาย

 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายและแผนระดับประเทศท่ีสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในทางอ้อม
 การท่ีจะน่าเอาเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบาย

และแผนที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยตรง



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๙ 

ดังนั้น ประเทศไทยควรออกกฎระเบียบหรือมาตรการส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมร่วมกันส่าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย โดยครอบคลุมถึงการใช้เสาระดับ Micro/Pole Site 

ส่าหรับติดต้ังอุปกรณ์โทรคมนาคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขยายโครงข่าย 5G ท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ัวประเทศ 

กฎหมายรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดบริการใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย เช่นเดียวกับเทคโนโลยี 5G ท่ีไม่เพียงแต่น่ามาใช้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส่ือสารผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นหลัก (Mobile Communication) แต่เทคโนโลยี 5G 
จะขยายสู่การให้บริการในรูปแบบใหม่  ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่ ง ข้ึน อาทิ ยานพาหนะไร้คนขับ 
(Autonomous Car) การสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่รองรับต่อการประยุกต์เทคโนโลยีบางประเภท  
ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศท่ีมีการปรับใช้เทคโนโลยี 5G ซึ่งได้ท่าการปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 

การปรับใช้เทคโนโลยี 5G เช่น สหราชอาณาจักรศึกษาและปรับปรุงกฎหมายควบคู่ไปกับการทดลองทดสอบ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นท่ีทดสอบ และในสหภาพยุโรปจัดท่าแผนเพ่ือก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิค
ส่าหรับการน่าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้กับอากาศยานไร้คนขับโดยจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๑ ๓  
ในขณะท่ี สหรัฐอเมริกาก่าหนดนิยามส่าหรับระบบโทรเวชกรรมและหน้าท่ีของแพทย์ ท่ีมีต่อ ผู้ ป่วย  

รวมถึงก่าหนดให้บริการระบบโทรเวชกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรือมาตรฐานการรักษาเช่นเดียวกับ 

การรักษาผู้ป่วยแบบตัวต่อตัว และแพทย์ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อน (Informed Consent) ก่อนท่ีจะ
รักษาด้วยระบบดังกล่าว เป็นต้น 

 
รูปท่ี ๑-๗: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ท่ีจ่าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้รองรับการใช้ประโยชน์ 

ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และแพร่หลาย ประเทศไทยควรปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้งานบริการ 5G  
ท่ีเหมาะสมส่าหรับบริบทของประเทศไทย เช่น กฎหมายเรื่องอากาศยานไร้คนขับท่ีแม้ว่าประเทศไทยมี
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมี

                                            
๑ ๓ ที่มา: The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ที่จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ

ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Car) การสาธารณสุขทางไกล  Telehealth อากาศยานไร้คนขับ  Drone 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒๐ 

ความไม่ชัดเจนหรือเอื้อต่อการใช้งานในภาคการขนส่งโดยเฉพาะ ซึ่งหากภาคการขนส่งสามารถน่าอากาศยาน
ไร้คนขับมาประยุกต์ใช้งานได้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าอย่างมาก 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ียากต่อการเข้าถึงและในสถานการณ์เร่งรีบ นอกจากนี้ ควรมีการก่าหนดมาตรฐานข้ัน
พื้นฐานเชิงเทคนิคของบริการ 5G (Quality of Service) ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดบริการ 5G ท่ีมีคุณภาพ และสร้างความเช่ือมั่นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้แก่ผู้ใช้งาน 

มาตรการป องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว (Cyber Security and 

Privacy) จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในรูปแบบการส่ือสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (Machine 

to Machine: M2M) ท่ีมีแนวโน้มเป็นท่ีนิยมมากขึ้น ซึ่งการส่ือสารในรูปแบบนี้จะเกิดการสร้างและบันทึกข้อมูล
แบบอัตโนมัติ ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว เช่น ขอบเขตการน่าข้อมูลของบุคคลท่ีสามไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
เนื่องจากผู้ให้บริการระบบ M2M มักจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บ ต่าแหน่งท่ีต้ังของผู้ใช้งาน 
และข้อมูลท่ีสามารถระบุตัวตนได้  ดังเช่น สหราชอาณาจักรปรับปรุงกฎระเบียบขยายความคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลให้ครอบคลุมถึงข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจากระบบ IoT๑ ๔ อีกท้ังมีการก่าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลส่าคัญให้อยู่ใน
รูปแบบการเข้ารหัสท่ีเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ผู้ใช้งาน  

 

รูปท่ี ๑-๘: กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G 

 

 

                                            
๑ ๔ ที่มา: The Office of Communications (ประเทศอังกฤษ) 
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กฏหมายการรับส่งข้อมูลที่เกิดจากอุปกรณ์ IoT: 
UK’s New Data Protection Act 2018 (“DPA 2018”) 

นโยบายการใช้เสาและโครงสร้างโทรคมนาคมร่วมกัน 
เพ่ือวางโครงข่ายในพ้ืนที่ชนบท (Shared Rural Network)

     : Ofcom Policy Document (    ), 3GPP, MIIT Guideline(    )

กรณีศึกษาในต่างประเทศสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย

Regulation and Policy

กระทรวง MIIT ส่งเสริมให้มีรัฐบาลท้องถิ่นเป ดให้มีการใช้
งานสิ่งอ่านวยความสะดวกของผู้ให้บริการสาธารณะร่วมกัน 

3GPP มีแผนจะก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการใช้งาน
โดรนบนโครงข่าย 5G (Release 17 ในปี พ ศ  ๒๕๖๔)Europe

UK

UK

China

USA

ให้ Telehealth อยู่ภายใต้กฎหมาย/มาตรฐานการรักษา
เช่นเดียวกับการรักษาผู้ป่วยตัวต่อตัว 



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๒๑ 

๑.๓.๓ ความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 5G 

ความต้องการการใช้งานจะพิจารณาท้ังในด้านความต้องการใช้บริการ 5G ในด้านผู้บริโภค และ
ความต้องการใช้งาน  5G  ในด้านธุรกิจ โดยพิจารณาจากประเด็นรายละเอียดดังนี้ 

 ความต้องการใช้บริการ 5G ในด้านผู้บริโภค 

 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ี (Mobile Broadband) 
 โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ี (Fixed Internet Broadband)  
 ปริมาณการใช้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ี 

 ความต้องการใช้บริการ 5G ในด้านธุรกิจ 

 เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT)  
 เครือข่ายส่วนตัว (Private/Local Network) 
 แนวโน้มการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G  
 การทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย (5G Testbed)  

๑) ความต้องการใช้บริการ 5G ในด้านผู้บริโภค 

ปัจจุบันพบว่า ผู้บริ โภคในประเทศไทยมีความต้องการใช้บริการ  5G อยู่ ในระดับหนึ่ง  
โดยพิจารณาจากอัตราการเข้าถึงเทคโนโลยี 4G และมีปริมาณการใช้ข้อมูลอยู่ในระดับปานกลาง รวมถึงอัตรา
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลเชิงบวกต่อการปรับใช้
เทคโนโลยี 5G ในด้านผู้บริโภค  

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนที่ (Mobile Broadband) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมีจ่านวนผู้ใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ี (Mobile Broadband) ท้ังส้ิน ๙๒.๕
ล้านราย คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีต่อประชากรอยู่ท่ีร้อยละ ๑๓๙ ซึ่งหากเป็นไป
ตามกรณีฐาน (Base Scenario) คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จ่านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เคล่ือนท่ีผ่านเทคโนโลยี 5G จะมีประมาณ ๗๐ ล้านราย หรือคิดเป็นอัตราการเช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์เคล่ือนท่ีผ่านเทคโนโลยี 5G อยู่ท่ีร้อยละ ๗๓ ดังรูปท่ี ๑-๙ อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปตามกรณีท่ีดี
ท่ีสุด (Best Scenario) จ่านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีผ่านเทคโนโลยี 5G ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  
จะสามารถโตได้ถึงประมาณ ๗๗ ล้านราย หรือคิดเป็นอัตราการเช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เคล่ือนท่ีผ่านเทคโนโลยี 5G อยู่ท่ีร้อยละ ๘๐๑ ๕ ดังรูปท่ี ๑-๑๐ 

                                            
๑ ๕ ที่มา: TIME Research 
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒๒ 

 
รูปท่ี ๑-๙: จ่านวนผู้ใช้และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยกรณี Base Scenario 

 
รูปท่ี ๑-๑๐: จ่านวนผู้ใช้และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีในประเทศไทยกรณี Best Scenario 

ปัจจุบันการเช่ือมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีส่วนใหญ่จะผ่านเทคโนโลยี  
4G ส่วนหนึ่งเนื่องจากผู้ให้บริการรายหลักท้ัง ๓ ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ่ากัด 
(มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท TRUE และ 

กลุ่มบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ่ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท DTAC ได้ขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีครอบคลุมประชากรแล้วกว่าร้อยละ ๙๔ ซึ่งท้ังกลุ่มบริษัท AIS และ 

กลุ่มบริษัท TRUE ต่างมีโครงข่าย 4G ครอบคลุมประชากรมากถึงร้อยละ ๙๘ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประชากรไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีด้วยเทคโนโลยี 4G ได้แล้วกว่าร้อยละ ๙๖.๙  
ซึ่งใกล้เคียงกับในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร  
โดยมีอัตราการเข้าถึงเทคโนโลยี 4G อยู่ท่ีร้อยละ ๑๐๕.๒ ร้อยละ ๑๐๔.๔ ร้อยละ ๑๐๒.๙ และร้อยละ ๙๗.๙ 
ตามล่าดับ ซึ่งการเป ดให้บริการโครงข่ายบนเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาส่งเสริมการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์เคล่ือนท่ีได้  

จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ี และอัตราการเข้าถึงต่อประชากร (Mobile Broadband) ในกรณีท่ี ๑: Base Scenario
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หน่วย: ล้านราย
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* ตัวเลขคาดการณ์
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ร้อยละ ๗๓
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อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์เคลื่อนที่ต่อประชากร

จ่านวนผู้ใช้ 3G
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จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนที่ และอัตราการเข้าถึงต่อประชากร (Mobile Broadband) ในกรณีที่ ๒: Best Scenario

หน่วย: ล้านราย
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 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๒๓ 

โครงข่ายอิน เทอร์เน็ตบรอดแบน ด์ประจ าที่  (Fixed Broadband Internet)  ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีจ่านวนผู้ใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีท้ังส้ิน ๑๐.๑ ล้าน
ครัวเรือน คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีต่อครัวเรือนอยู่ท่ีร้อยละ ๔๗ ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังรูปท่ี ๑-๑๑ โดยถึงแม้อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปอย่างค่อนข้างช้า ส่วนหนึ่งเนื่องจากความยากล่าบากและต้นทุนท่ีสูงในการลากสาย 

ไฟเบอร์ออฟติคไปยังบริการปลายทาง (Last Mile Access) ส่งผลให้มีกลุ่มประชากรท่ีต้องการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ส่าหรับการใช้เทคโนโลยี 
5G ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เพ่ือขยายความครอบคลุมโครงข่ายและกระตุ้น
อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ี โดยคาดการณ์ว่าหากมีนโยบายท่ีส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จ่านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีจะเพิ่มข้ึนเป็น ๑๕ ล้าน
ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีต่อครัวเรือนอยู่ ท่ีร้อยละ ๗๐  
ดังรูปท่ี ๑-๑๒ 

 
รูปท่ี ๑-๑๑: จ่านวนผู้ใช้และอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีในต่างประเทศ 
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สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าที่ได้

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าท่ีต่อครัวเรือน ป  พ ศ  ๒๕๖๒

อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ าท่ี (Fixed Broadband Internet) 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒๔ 

รูปท่ี ๑-๑๒: จ ำนวนผูใ้ชแ้ละอตัรำกำรเขำ้ถึงอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดป์ระจ ำท่ีในประเทศไทย 

ท้ังนี้ การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G จะช่วยส่งเสริมให้เกิดบริการ 5G Fixed Wireless Access 

(FWA) และส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีเพิ่มมากข้ึน  
ในปัจจุบัน มี ๑๒ ประเทศท่ัวโลก๑ ๖ เริ่มให้บริการในรูปแบบดังกล่าวแก่ประชาชนแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศฟ นแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ประเทศโรมาเนีย ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศกาตาร์ ประเทศฟ ลิปป นส์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
นิวซีแลนด์ ดังรูปท่ี ๑-๑๓ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือขยายความครอบคลุมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ประจ่าท่ี และให้บริการท่ีมีความเร็วท่ีมากขึ้นในพื้นท่ีท่ีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจ่าท่ีรูปแบบเดิม 

มีข้อจ่ากัดในการให้บริการ ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความต้องการใช้เทคโนโลยี 5G 

 
รูปท่ี ๑-๑๓: สถานะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในการให้บริการ Fixed Wireless Access (FWA) 

                                            
๑ ๖ ที่มา: บริษัท โอวุม (OVUM) 

สหรัฐอเมริกา

ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประเทศกาตาร์

ประเทศ  นแลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สหราชอาณาจักร

สถานะการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในการให้บริการ Fixed Wireless Access 
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ที่มา: Ovum (๒๐๑๙)



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๒๕ 

ปริมาณการใช้ข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนที่ ประเทศไทยมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้งานโครงข่ายอินเทอร์ เน็ต  

บรอดแบนด์เคล่ือนท่ีท่ัวโลกท่ีผู้ใช้งานรับชมวิดีโอผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีเพิ่มข้ึน 

อย่างมาก โดยบริษัท อีริคสัน (Ericsson) คาดการณ์ว่าจากปริมาณการใช้ข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์เคล่ือนท่ีท้ังหมด จะมีสัดส่วนการรับชมวิดีโอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๕๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นร้อยละ ๗๔ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังรูปท่ี ๑-๑๔ ส่งผลให้ปริมาณการใช้ข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ี
ของโลกเติบโตด้วยอัตราเฉล่ียแบบทบต้นร้อยละ ๓๔ ต่อปี๑ ๗ ดังรูปท่ี ๑-๑๕ โดยส่วนหนึ่งมาจากรูปแบบของ
วิดีโอท่ีมีความน่าสนใจและมีคุณภาพมากขึ้น ท่าให้การรับชมวิดีโอดังกล่าวมีความจ่าเป็นต้องใช้ปริมาณการ
รับส่งข้อมูลค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อให้สามารถรับชมเนื้อหาต่าง ๆ และใช้บริการท่ีต้องมีการรับส่งข้อมูลเป็น
จ่านวนมากได้ จึงมีความจ่าเป็นท่ีผู้ใช้งานต้องเริ่มหันมาใช้บริการ 5G เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดีในการใช้งาน  

 
รูปท่ี ๑-๑๔: ประเภทของการใช้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีท่ัวโลก 

                                            
๑ ๗ ที่มา: บริษัท อีริคสัน (Ericsson) 

59%

11%

2%
5%

5%
1%

17%

74%

8%

1%
2%

3%
1%

11%

อื่น ๆ
การแชร์ไฟล์

การอัปเดตซอฟแวร์
การสืบค้นข้อมูล

การรับฟังไฟล์เสียง

การใช้งานเครือข่ายสังคม
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ป  พ ศ  ๒๕๖๑

ป  พ ศ  ๒๕๖๗

ประเภทของการใช้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ทั่วโลก

ที่มา: Ericsson (๒๐๑๙)



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒๖ 

 
รูปท่ี ๑-๑๕: ปริมาณการใช้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีท่ัวโลก 

ในไตรมาสท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีการใช้งานข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

บรอดแบนด์เคล่ือนท่ีอยู่ท่ีประมาณ ๖.๗ GB/เดือน/ผู้ใช้งาน๑ ๘ ดังรูปท่ี ๑-๑๖ ซึ่งจัดอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ แต่ในอนาคตผู้ใช้งานจะมีพฤติกรรมการใช้งานท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยปริมาณการใช้ข้อมูลบน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีในประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะโตข้ึนอย่างมาก จากรูปท่ี ๑-๑๗ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ในกรณี Base Scenario ปริมาณการใช้ข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เคล่ือนท่ีท้ังหมดในประเทศไทยจะเติบโตถึง ๓๕,๘๘๐ PB/ปี ซึ่งเป็นปริมาณการใช้งานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 5G 
อยู่ท่ีร้อยละ ๗๘ ในขณะท่ีกรณี Best Scenario จะมีอัตราการใช้ข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เคล่ือนท่ีเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๓๙,๑๘๔ PB/ปี ซึ่งสูงขึ้นจากกรณี Base Scenario อยู่ ท่ีร้อยละ ๙ ของปริมาณ 

การใช้งานข้อมูลท้ังหมด๑ ๙  

                                            
๑ ๘ ที่มา: Tefficient 
๑ ๙ ที่มา: TIME Research 
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ปัจจัยส าคัญของการเติบโตในปริมาณข้อมูลในการรับชมวิดีโอ
 เนื้อหาออนไลน์สว่นใหญ่อยู่ในรูปแบบวิดีโอที่ดูได้ในทุกสถานที่

และทุกเวลา
 การเติบโตของบริการสตรีมม่ิงวิดีโอ และวิดีโอตามค่าขอ
 หน้าจอท่ีใช้รับชมมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความละเอียดสูงขึ้น
 รูปแบบของวิดีโอที่มีความน่าสนใจและมีคุณภาพดีมากขึ้น

ปริมาณการใช้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีท่ัวโลก

ที่มา: Ericsson (๒๐๑๙)



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๒๗ 

  
รูปท่ี ๑-๑๖: ปริมาณการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีท่ัวโลก 

 
รูปท่ี ๑-๑๗: ปริมาณการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีของประเทศไทย 

 

๒) ความต้องการในภาค ุรกิจ 

เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทส่าคัญในภาคธุรกิจมากข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยี 5G สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ความสามารถของการรับส่งข้อมูล รวมถึงรองรับ 

การให้บริการท่ีจ่าเป็นต้องใช้ความหน่วงต่่า ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม 
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ไตรมาสท่ี ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ีมา: tefficient (๒๐๑๙) 
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กรณีที่ ๑: Base Scenario

กรณีท่ี ๒: Best Scenario

ปริมาณการใช้ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลือ่นท่ีทั้งหมด (PB/ป )
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ปริมาณการใช้งานข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 3G/4G

5G

ที่มา: Ovum (๒๐๑๙), Euromonitor (๒๐๑๙), Worldometer (๒๐๑๙), UN DESA (๒๐๑๙), Statista (๒๐๑๙), Singstat (๒๐๑๙), IMDA (๒๐๑๙), U.S. Census (๒๐๑๙), Dopa (๒๐๑๙),  Dosm (๒๐๑๙) 
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* ตัวเลขคาดการณ์
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ร้อยละ ๗๘

คิดเป็น
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 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒๘ 

รวมถึงรูปแบบการด่าเนินธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนี้เทคโนโลยี 5G ยังช่วยส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีแนวโน้มการใช้งานท่ีเพ่ิมสูงมากขึ้น 

เทคโนโลยี Internet of Thing ( IoT) เป็นอีกเทคโนโลยี ท่ีมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มข้ึน 

อย่างมากในภาคธุรกิจเนื่องจากการด่าเนินงานธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง โดยมูลค่าของ
ตลาด IoT ในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นจาก ๓,๗๐๙ ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ๗,๖๙๑  
ล้านบาทในปี พ.ศ. ๒๕๖๕๒ ๐ หรือคิดเป็นการเติบโตถึง ๒.๑ เท่า ดังรูปท่ี ๑-๑๘ ซึ่งการเติบโตนี้สอดคล้องกับ
การเติบโตของการเช่ือมต่อท่ัวโลกท่ีส่วนใหญ่ถูกขับเคล่ือนด้วยการใช้งานอุปกรณ์ IoT ท้ังจากการใช้งาน 

โดยผู้บริโภค (เช่น Smart Home เป็นต้น) และองค์กร (เช่น เครื่องจักรท่ีมีการเช่ือมต่อกับระบบต่าง ๆ  
เป็นต้น) ส่าหรับตลาดโลกนั้น มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดการใช้งาน IoT ท่ัวโลกจะมีแนวโน้มเติบโต 
๓.๕ เท่า จากมูลค่า ๑๕๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ๕๓๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕๒ ๑ นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าฐานผู้ใช้งานเทคโนโลยี Low Power Wide Area (LPWA)  
จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง ๗.๗ เท่า จากท้ังหมด ๑๔๕ ล้านผู้ใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น ๑,๑๑๑ ล้าน
ผู้ใช้งานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕๒ ๒ ดังรูปท่ี ๑-๑๙ 

 
รูปท่ี ๑-๑๘: แนวโน้มการเติบโตของบริการโครงข่าย IoT ของประเทศไทย 

                                            
๒ ๐ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 
๒ ๑ ที่มา: IoT Analytics 
๒ ๒ ที่มา: บริษัท โอวุม (OVUM) 

การคาดการณ์การเติบโต ุรกิจ IoT ในประเทศไทย
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หน่วย: ล้านบาท

ท่ีมา: รายงานเทคโนโลยี Internet of Things และนโยบายประเทศไทย ๔.๐

มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เพิ่มข้ึนจากการใช้ IoT

ในระยะแรก พ.ศ. ๒๕๖๑-พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนถึง ๒ เท่า หลังจากการน่าเทคโนโลยี 
IoT มาประยุกต์ใช้ โดยมูลค่าเศรษฐกิจจะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ ๗,๖๐๐ ล้านบาท ในป  พ ศ  ๒๕๖๕

๒.๑ เท่า

* ตัวเลขคาดการณ์



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๒๙ 

 
รูปท่ี ๑-๑๙: แนวโน้มการเติบโตของบริการโครงข่ายสรรพสิ่งของท่ัวโลก 

เครือข่ายส่วนตัว (Private/Local Network) มีแนวโน้มเป็นท่ีต้องการใช้งานในหลากหลาย
ประเภทธุรกิจมากขึ้น อาทิ สนามบิน เหมืองแร่ โรงงานผลิต ฯลฯ การใช้งานเครือข่ายส่วนตัวแบ่งออกเป็น ๒ 
รูปแบบ ได้แก่ ๑) การใช้เครือข่ายส่วนตัวบนโครงข่าย 5G ผ่านผู้ให้บริการโครงข่าย 5G สาธารณะ ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีธุรกิจผู้ใช้บริการใช้งานกันเป็นส่วนใหญ่ และ ๒) การใช้เครือข่ายส่วนตัวบนคล่ืนความถ่ีท่ีถูกจัดสรรให้
ในเฉพาะพื้นท่ี ดังนั้น หลายประเทศได้มีการจัดสรรคล่ืนความถี่เผ่ือไว้ส่าหรับ  Private/Local Network 

โดยเฉพาะ ดังรูปท่ี ๑-๒๐ ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตในลักษณะให้ใช้คล่ืนความถ่ีได้ในพื้นท่ีเฉพาะแห่ง 
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเยอรมนี ได้มีการจัดสรรคล่ืนความถี่เพิ่มเติมในช่วง ๓๗๐๐ - ๓๘๐๐ MHz ไว้
ส่าหรับ Private/Local Network เท่านั้น นอกเหนือจากคล่ืนความถ่ีส่าหรับใช้งานเทคโนโลยี 5G ของประเทศ
ท่ีมีคล่ืนความถี่ ๓๔๐๐ - ๓๗๐๐ MHz โดยมีบริษัทในภาคอุตสาหกรรมแนวด่ิงเข้าร่วมประมูลถึง ๓๓ แห่ง  
ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดสรรคล่ืนความถี่ส่าหรับ Private/Local Network ในคล่ืนความถ่ีย่านสูงช่วง ๒๘.๒ - 
๒๘.๓ GHz และในสหราชอาณาจักร ได้จัดสรรคล่ืนความถี่ส่าหรับ Private/Local Network ท้ังคล่ืนความถ่ีย่าน
กลางและย่านสูงในช่วง ๓๘๐๐ - ๔๒๐๐ MHz และ ๒๔.๒๕ - ๒๖.๕ GHz ตามล่าดับ เป็นต้น๒ ๓ 

                                            
๒ ๓ ที่มา: บริษัท ควอลคอมม์ (Qualcomm) และ 5G Observatory 
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ฐานผู้ใช้งานเทคโนโลยี LPWA

หน่วย: ล้านผู้ใช้งาน

การคาดการณ์การเติบโต ุรกิจ IoT ทั่วโลก
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มูลค่าตลาด IoT ท่ัวโลก
หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปีพ.ศ. ๒๕๖๕ มูลค่าตลาด IoT 
ท่ัวโลกมีแนวโน้มเติบโต ๓.๕ เท่าจากปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๕ เท่า

ท่ีมา: IoT Analytics

ฐานผู้ใช้งานของเทคโนโลยี LPWA เติบโตอย่างก้าวกระโดด

๗.๗ เท่า

ท่ีมา: Ovum

๕๓๑

๑๕๑

* ตัวเลขคาดการณ์ * ตัวเลขคาดการณ์



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๓๐ 

 

รูปท่ี ๑-๒๐: คลื่นความถ่ีเทคโนโลยี 5G ส่าหรับเครือข่ายส่วนตัวเพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรมแนวด่ิง 

แนวโน้มการประยุ ก ต์ ใช้ งาน เทคโนโลยี  5G จะ ไม่ จ่ ากั ดแค่กับ ผู้บริ โภคเท่านั้น  
แต่การประยุกต์ใช้งานจะขยายไปยังภาคธุรกิจมากขึ้นกว่าเทคโนโลยี 4G ซึ่งปัจจุบันภาคธุรกิจในประเทศไทย 

มีความตระหนักถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในระยะแรกของการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศ 5G นอกจากนี้  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดการประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากกว่า ๕๐ หน่วยงานใน ๑๐ ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ๑) ภาคการเกษตร ๒) ภาคอุตสาหกรรม ๓) ภาคการขนส่ง 
๔) ภาคการท่องเท่ียว ๕) ภาคการศึกษา ๖) ภาคสาธารณสุข ๗) ภาคเมืองอัจฉริยะ ๘) ภาคการเงิน  
๙) ภาคการค้าส่งและค้าปลีก และ ๑๐) ภาคโทรคมนาคม ท่าให้สามารถสรุปปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อ 

ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของภาคธุรกิจ ประกอบด้วย  

 แผนการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G 

ปัจจุบัน ภาครัฐมีการส่งเสริมให้เกิดการทดลองทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
ภายในพื้นท่ี 5G Testbed อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มีแผนและแนวทางการสนับสนุน 

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในภาคธุรกิจอย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังไม่พร้อมท่ีจะลงทุน ดังนั้น การน่า
เทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ประเทศไทยจึงจ่าเป็นต้องมีการก่าหนดแผนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
โดยตรง 

 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี 5G 

ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ โดยอาศัย
การด่าเนินงานบนโครงข่าย 3G/4G ซึ่งภาคธุรกิจมีความเห็นว่าปัจจุบันยังมีการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3G/4G ไม่เต็มประสิทธิภาพ ภาคธุรกิจจึงยังตระหนักถึง
ความส่าคัญและศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ในระดับท่ีไม่มากนัก อีกท้ังยังขาดความรู้ 

ญี่ปุ น
๒๘.๒ – ๒๘.๓ GHz

สวีเดน
๓๗๒๐-๓๘๐๐ MHz 

5G Spectrum for Private/Local Network

สหราชอาณาจักร
๓๘๐๐-๔๒๐๐ MHz

เนเ อร์แลนด์
๓๗๕๐-๓๘๐๐ MHz

เนเ อร์แลนด์
๓๔๐๐-๓๔๕๐ MHz

 รั่งเศส
๒๕๗๐-๒๖๒๐ MHz

เยอรมัน
๓๗๐๐-๓๘๐๐ MHz

สหรัฐอเมริกา
๓๗-๓๗.๖ GHz

มาเลเซีย
๒๖.๕-๒๘.๑ GHz

๒๕๐๐ MHz ๓๘ GHz

สหราชอาณาจักร
๒๔.๒๕-๒๖.๕ GHz

๓๕๐๐ MHz ๒๖ GHz ๒๘ GHz

ตัวอย่างภาคอุตสาหกรรมแนวดิ่ง

โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
การผลิต เมืองอัจ ริยะ พลังงาน เหมืองแร่



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๓๑ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยี 4G และ 5G อย่างแท้จริง ส่งผลให้
ภาคธุรกิจไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพิ่มเติม
จากการเปล่ียนมาใช้เทคโนโลยี 5G ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

 เงินทุน 

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ภาคธุรกิจจ่าเป็นต้องลงทุนในอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับ 

การใช้งานบนโครงข่าย 5G ซึ่งส่วนใหญ่ต้องน่าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทย
มีการน่าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าการลงทุนเพื่อ วิ จัยและพัฒนา  

เทคโนโลยีเอง ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนท่ีสูง การลงทุน  

เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในระยะส้ัน จึงมีความไม่คุ้มค่ากับผู้ประกอบการธุรกิจ 

ท่ีมีข้อจ่ากัดด้านขนาดกิจการและเงินทุน 

 

รูปท่ี ๑-๒๑: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากเทคโนโลยี 5G ของภาคธุรกิจ 

การทดลองทดสอบเทคโนโลยี  5G ในประเทศไทย (5G Testbed)  ประเทศไทย 

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมแนวด่ิงค่อนข้างน้อย โดยปัจจุบันภาครัฐ เช่น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่านักงาน กสทช. จึงผลักดันให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนในการทดสอบ 

การใช้งาน 5G ในประเทศ เพ่ือค้นคว้าและวิจัยการใช้งานเทคโนโลยี 5G เป็นต้น โดยปัจจุบันศูนย์การทดสอบ 

การใช้งานหลัก ๆ กระจุกตัวตามพื้นท่ีทางเศรษฐกิจหรือมหาวิทยาลัย เช่น ส่านักงาน กสทช. ร่วมมือกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาต้นแบบรถยนต์ขับเคล่ือนได้เองอัตโนมัติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดลองรถยนต์ไร้คนขับด้วยเทคโนโลยี  5G เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมี
การทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้นการทดสอบท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านอัตลักษณ์ภูมิศาสตร์ โอกาส 
และความท้าทายในแต่ละภูมิภาคเป็นตัวก่าหนดดังรูปท่ี ๑-๒๒ 

 นอกจากนี้  ภาคเอกชนได้จัดท่าโครงการน่าร่องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เช่น  
การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัท AIS และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ่ากัด (มหาชน) เพื่อทดสอบนวัตกรรม 5G 
ในภาคอุตสาหกรรม การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทในเครือเจริญ

ความรู้ความเข้าใจ
ภาคธุรกิจยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี 5G อย่างแท้จริง 

จึงไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากเทคโนโลยี 5G ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นโยบาย 5G

ภาครัฐยังไม่มีนโยบายและแนวทางการ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 

5G ต่อภาคธุรกิจอย่างชัดเจน 

เงินทุน

การน่าเข้าอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ
เทคโนโลยี 5G จากต่างประเทศ มีต้นทุนที่สูง 

ในระยะสั้น การลงทุนเทคโนโลยี 5G 
จึงไม่คุ้มค่ากับผู้ประกอบการที่มีข้อจ่ากัด

ด้านขนาดกิจการและเงินทุน ปัจจัยท่ีส่งผลให้ความต้องการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
ในภาค ุรกิจยังไม่ชัดเจน



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๓๒ 

โภคภัณฑ์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด และกลุ่มบริษัท TRUE จัดต้ัง โครงการ True 5G World of 

Agriculture ในการน่าเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาการด่าเนินงานในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจ่านวนของการทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G และพื้น ท่ี  
5G Testbed ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ถือว่ามีจ่านวนการทดลองน้อย และยังไม่ครอบคลุม
ทุกอุตสาหกรรม เช่น ประเทศสเปนได้ท่าการทดลองทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G มากถึง ๓๐  
การทดลอง ประเทศเยอรมันและอิตาลีประเทศละ ๒๑ การทดลอง ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร
ประเทศละ ๑๙ การทดลอง  เป็นต้น๒ ๔ และมีการทดสอบในคล่ืนความถ่ีย่าน ๓.๖ GHz มากท่ีสุด นอกจากนี ้
ในหลายประเทศมีพื้นท่ี Testbed กระจายตัวอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค เช่น พื้นท่ี Testbed ในสหราชอาณาจักร
กระจายตัวไปอยู่ ท่ัวทุกพื้น ท่ีของประเทศท้ังในพื้นท่ีเขตเมืองและชนบท เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งเน้น 

การพัฒนาการทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ให้กระจายตัวและครอบคลุมหลากหลายภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
บูรณาการร่วมกันในระดับท้องถิ่น จึงเป็นประเด็นส่าคัญท่ีประเทศไทยควรพิจารณาให้เป็นแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยี 5G อีกท้ังประเทศไทยควรมีองค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศ 5G เช่น ส่านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เป็นต้น ในการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าในระบบนิเวศ 

5G เพื่อให้เกิดการทดลองทดสอบการประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถผลักดันการทดลองทดสอบสู่การใช้งาน  

ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบนิเวศ 5G ของประเทศต่อไปเว้น 

 
รูปท่ี ๑-๒๒: การทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับกรณีในต่างประเทศ 

๑.๓.๔ โครงสร้างพื้นฐาน 

ประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในระดับกลาง โดยมีประเด็น  

ท่ียังควรพิจารณาเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการให้บริการเทคโนโลยี 5G ดังนี้  
๑) ด้านคล่ืนความถ่ี 5G ท่ีจัดสรรในคล่ืนย่านกลางและคล่ืนย่านสูงท่ียังมีปริมาณไม่เพียงพอส่าหรับการรองรับ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และ ๒) ด้านโครงข่าย เพื่อให้ 
                                            
๒ ๔ ที่มา: 5G Observatory 

5G R&D และ Testbed ในต่างประเทศ5G R&D และ Testbed ในประเทศไทย

ฝร่ังเศส ๑๙

เยอรมัน ๒๑
อิตาลี ๒๑ 

สเปน ๓๐ 

สหราชอาณาจักร ๑๙ 

จ่านวนการทดสอบ
 Trials 

พ้ืนที่ส าหรับทดลองทดสอบ

สัดส่วนคล่ืนความถี่ท่ีใช้ในการทดสอบ

๓.๖ GHz

๗๐ % ๕% ๗% ๗%๑๑%

* ประกอบด้วยคลื่น ๔.๕ GHz ๑๕ GHz และ ๗๐๐ MHz

รถยนต์ขับเคลื่อนได้เองอัตโนมติั พัฒนาต้นแบบ 5G ใน
ภาคอุตสาหกรรม

Smart Airport Terminal

True 5G World of Agriculture

ขอนแก่น

สระบุรี
ชลบุรี

EEC

กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

สงขลา
การสาธารณสุขทางไกล

การควบคุมโดรนใน
ภารกิจการดับไฟ 

ระบบเกษตรกรรมน่าสมัย

รถยนต์ไร้คนขับ

 การทดลอง 5G ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย
 Testbed ยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๓๓ 

การลงทุนโครงข่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (Investment Efficiency) จ่าเป็นต้องมีการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนการติดต้ัง Small Cell   

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ี 

ในระดับสูง หรือประมาณร้อยละ ๙๘ ของประชากร๒ ๕ โดยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีของคนไทย
ในปัจจุบันเป็นการเข้าถึงผ่านเทคโนโลยี 4G เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ ๖๙ รองลงมาคือการเข้าถึง
ผ่านเทคโนโลยี  3G ท่ีมี สัดส่วนร้อยละ ๓๑ ดังรูปท่ี ๑-๒๓ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของเทคโนโลยี  3G  
มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา และถูกแทนท่ีด้วยเทคโนโลยี  4G ท่ีมีสัดส่วนเพิ่มมากข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการเข้าถึงเทคโนโลยี 4G ของประชากรไทย นอกจากนี้  
ในอนาคตอันใกล้ การเป ดให้บริการโครงข่ายบนเทคโนโลยี 5G จะเข้ามาส่งเสริมการใช้งานโครงข่ายบน
เทคโนโลยี 4G โดยแนวโน้มดังกล่าวจะปรากฏอย่างชัดเจนมากขึ้นนับจากปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  
ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามกลไกตลาดแล้ว การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนท่ีของคนไทย
ผ่านเทคโนโลยี 5G จะมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ ๗๓๒ ๖ 

 
รูปท่ี ๑-๒๓: ความครอบคลุมและเทคโนโลยีการใชง้านบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนท่ีของประเทศไทย 

หลังจากท่ีประเทศไทยได้จัดให้มีการประมูลคล่ืนความถ่ีครั้งล่าสุดในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีของประเทศไทยในปัจจุบันจึงมีปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีใช้ให้บริการ
ท้ังส้ิน ๓,๒๒๐ MHz โดยรายละเอียดของปริมาณคล่ืนความถี่และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส่าหรับให้บริการ  
มีดังนี้ 

 

                                            
๒ ๕ ที่มา: nPerf 
๒ ๖ ที่มา: TIME Research และ บริษัท โอวุม (OVUM) 
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ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมต่อผา่นเทคโนโลย ี
4G และคาดการณ์ว่าจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลย ี5G มากขึ้นในอนาคต

ความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์เคล่ือนที่ในประเทศไทย

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ของประเทศไทย
มีความครอบคลุมประมาณร้อยละ ๙๘

     : nperf (    )      : TIME Research, Ovum (    )

สัดส่วนเทคโนโลยีส าหรับการใช้งานและเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคล่ือนทีใ่นประเทศไทย

พ้ืนท่ีความครอบคลุมของ
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
เคล่ือนที่

Infrastructure

* ตัวเลขคาดการณ์
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๓๔ 

ตาราง ๑-๑: คลื่นความถ่ีและเทคโนโลยีท่ีใช้ในกิจการโทรคมคมเคลื่อนท่ีในปัจจุบัน 

 ย่านคล่ืนความถ่ี ช่วงคล่ืนความถ่ี ปริมาณ 
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

๑ ๗๐๐ MHz๒ ๗ ๗๐๓-๗๔๘/ 
๗๕๘-๘๐๓ MHz 

๒x๔๕ MHz 4G และ 5G 

๒ ๘๕๐ MHz ๘๒๔-๘๓๙/ 
๘๖๙-๘๘๔ MHz 

๒x๑๕ MHz 3G 

๓ ๙๐๐ MHz ๘๙๐-๙๑๕/ 
๙๓๕-๙๖๐ MHz 

๒x๒๕ MHz 3G  

๔ ๑๘๐๐ MHz ๑๗๑๐-๑๗๕๐/ 
๑๘๐๕-๑๘๔๕ MHz 

๒x๔๐ MHz 4G 

๕ ๒๑๐๐ MHz ๑๙๒๐-๑๙๘๐/ 
๒๑๑๐-๒๑๗๐ MHz 

๒x๖๐ MHz 3G และ 4G 

๖ ๒๓๐๐ MHz ๒๓๑๐-๒๓๗๐ MHz ๖๐ MHz 4G 

๗ ๒๖๐๐ MHz ๒๕๐๐-๒๖๙๐ MHz ๑๙๐ MHz 5G 

๘ 
๒๖ GHz 

๒๔.๓๐ - ๒๕.๑๐ GHz และ  
๒๕.๒๐ - ๒๗.๐๐ GHz 

๒,๖๐๐ MHz 5G 

ท้ังหมด 

๒x๑๘๕ MHz 

(FDD) 
+ ๒,๘๕๐ MHz 

(TDD) หรือ  
๓,๒๒๐ MHz 

3G 4G และ 5G 

ในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G นั้น ผู้ให้บริการจะต้องครอบครองคล่ืนความถ่ีทุกย่าน
เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะเฉพาะและปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีเหมาะสม 

ในแต่ละย่านคล่ืนความถ่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                            
๒ ๗ ยังไม่สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้ทันที เนื่องจากต้องรอเรียกคืนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต ตามค่าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคลื่นความถี่จะสามารถใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๓๕ 

๑) Low Band หรือ คล่ืนย่านความถ่ีต่ า (ย่านคล่ืนความถ่ีต่ ากว่า ๑ GHz) เป็นคล่ืน
ความถี่ เพื่อรองรับความครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) เป็นบริ เวณกว้าง  
โดยผู้ให้บริการควรมีคล่ืนความถี่ย่าน Low Band ในปริมาณอย่างน้อย ๒x๑๐ MHz๒ ๘ 
เพื่อให้สามารถครอบคลุมการให้บริการเป็นวงกว้างได้ ซึ่งรวมถึงความครอบคลุม 

ภายในอาคาร (In-door Coverage) 
๒) Mid Band หรือ คล่ืนย่านความถ่ีกลาง (ย่านคล่ืนความถ่ีระหว่าง ๑ - ๖ GHz)  

เป็นคล่ืนความถี่ส่าหรับรองรับความจุของโครงข่าย (Capacity) ท้ังนี้ ผู้ให้บริการรายหนึ่ง
จะต้องมีคล่ืนความถี่ย่าน Mid Band ด้วยความกว้าง ติดกันอย่างน้อยประมาณ  
๘๐ - ๑๐๐ MHz๒ ๙ จึงจะสามารถให้บริการ 5G ได้อย่างดีท่ีสุดในมิติของความครอบคลุม
และความสามารถในการให้บริการ 

๓) High Band หรือ คล่ืนย่านความถ่ีสูง (ย่านคล่ืนความถ่ีสูงกว่า ๖ GHz) เป็นคล่ืน
ความถี่ ท่ีเหมาะสมส่าหรับรองรับการใช้งานในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณการใช้งานสูงหรือ 

มีความต้องการอัตราข้อมูลท่ีสูง โดยบริษัท หัวเว่ย (Huawei) ได้แนะน าไว้ว่าผู้ให้บริการ
รายหนึ่งจะต้องมีคล่ืนย่านความถ่ีสูงด้วยความกว้างติดกันอย่างน้อย ๘๐๐ MHz 
เพ่ือท่ีจะสามารถให้บริการบางประเภทท่ีมีปริมาณการใช้งานสูงหรือมีความต้องการอัตรา
ข้อมูลท่ีสูง อย่างไรก็ตาม องค์กร DIGITALEUROPE กลับมองว่าปริมาณคล่ืนความถ่ี
ดังกล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากในแต่ละพื้นท่ีมีปริมาณการใช้งานรับส่งข้อมูล  

ในอัตราท่ีสูงต่างกัน และผู้ให้บริการบางรายอาจไม่ได้ท่า Network Slicing ดังนั้น  
ผู้ให้บริการจึงไม่จ่าเป็นต้องครอบครองคล่ืนย่านความถ่ีสูงมากนัก โดยปริมาณคล่ืนย่าน
ความถ่ีสูงที่เหมาะสมที่องค์กร DIGITALEUROPE แนะน า คือ ๔๐๐ - ๑,๐๐๐ MHz 
นอกจากนี้ องค์กร GSM Association (GSMA) ยังได้แนะน าให้มีการจัดสรรคล่ืนย่าน
ความถ่ีสูงประมาณ ๑,๐๐๐ MHz แก่ผู้ให้บริการแต่ละรายอีกด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงคล่ืนความถี่ท่ีเหมาะสมส่าหรับการใช้บริการ 5G ประเทศไทยมีการจัดสรร 

คล่ืนความถี่ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแล้วท้ังหมด ๒,๘๘๐ MHz โดยกลุ่มบริษัท AIS ถือเป็น 

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมท่ีมีคล่ืนความถี่ส่าหรับให้บริการ 5G มากท่ีสุดด้วยปริมาณ ๑,๓๓๐ MHz แบ่งเป็น 
คล่ืนย่านความถี่ ต่่าปริมาณ ๓๐ MHz คล่ืนย่านความถี่กลางปริมาณ ๑๐๐ MHz และคล่ืนย่านความถ่ีสูง
ปริมาณ ๑,๒๐๐ MHz ถัดมา คือ กลุ่มบริษัท TRUE มีคล่ืนความถี่ท้ังหมด ๙๑๐ MHz แบ่งเป็น คล่ืนย่าน
ความถี่ ต่่าปริมาณ ๒๐ MHz คล่ืนย่านความถี่กลางปริมาณ ๙๐ MHz และคล่ืนย่านความถ่ีสูงปริมาณ  
๘๐๐ MHz ต่อด้วย กลุ่มบริษัท ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท TOT มีคล่ืนความถ่ีท้ังส้ิน ๔๐๐ MHz 

                                            
๒ ๘ ที่มา: DIGITALEUROPE 
๒ ๙ ที่มา: The GSM Association (GSMA) 
 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๓๖ 

ซึ่งปริมาณท้ังหมดเป็นของคล่ืนย่านความถี่สูง ตามด้วย กลุ่มบริษัท DTAC มีคล่ืนความถ่ีปริมาณท้ังหมด  
๒๒๐ MHz แบ่งเป็น คล่ืนย่านความถี่ต่่าปริมาณ ๒๐ MHz และคล่ืนย่านความถ่ีสูงปริมาณ ๒๐๐ MHz และ
กลุ่มบริษัท กสท โทรคมนาคม จ่ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท CAT มีคล่ืนความถ่ีท้ังหมด ๒๐ MHz  

ซึ่งปริมาณท้ังหมดเป็นของคล่ืนย่านความถ่ีต่่า ดังรูปท่ี ๑-๒๔ 

 
รูปท่ี ๑-๒๔: การจัดสรรคลื่นความถ่ี 5G ในประเทศไทย 

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณคล่ืนความถี่ในแต่ละย่านท่ีผู้ให้บริการแต่ละราย 

ควรถือครองกับปริมาณคล่ืนความถี่ ในแต่ละย่านท่ีถูกจัดสรร รวมถึงมาตรฐานสากลและกรณีศึกษา 

ในต่างประเทศ พบว่า 

๑) ปริมาณคล่ืนย่านความถ่ีต่ าที่ได้น าออกมาท าการประมูลมีความเพียงพอกับจ านวน 

ผู้ให้บริการทั้งหมด ไ ด้แก่  ก ลุ่มบริษัท AIS กลุ่มบริษัท TRUE กลุ่มบริษัท DTAC  
กลุ่มบริษัท TOT และกลุ่มบริษัท CAT  

๒) ปริมาณคล่ืนย่านความถ่ีกลางยังถือว่ามีปริมาณที่ไม่เพียงพอส าหรับให้บริการ 5G  
เพื่อรองรับการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมดในอนาคตในด้านความจุของโครงข่าย 
(Capacity) และการครอบคลุมของสัญญาณ (Coverage) ดังนั้น หน่วยงานก่ากับดูแล
จึงควรมีแนวทางการจัดสรรคล่ืนย่านความถ่ีกลางเพ่ิมเติมในอนาคต  

๓) ปริมาณคล่ืนย่านความถ่ีสูงถือว่ายังไม่เพียงพอส าหรับการให้บริการ 5G ต่อผู้ให้บริการ
ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานก่ากับ
ดูแลควรท่าการจัดสรรคล่ืนย่านความถี่สูงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถครอบครอง
คล่ืนย่านความถ่ีประมาณ ๔๐๐ - ๑,๐๐๐ MHz 

ถึงแม้โดยรวมแล้วประเทศไทยมีการจัดสรรคล่ืนความถี่ท่ีเหมาะสมส่าหรับการให้บริการ 5G  
ในปริมาณท่ีสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ส่าหรับคล่ืนย่านความถี่กลางแล้ว ยังมีปริมาณท่ีน้อยอยู่มาก 

เมื่อเทียบกับต่างประเทศ ดังรูปท่ี ๑-๒๕ ในประเทศญี่ปุ่นท่ีมีการจัดสรรคล่ืนย่านความถ่ีกลางท้ังหมด ๖๐๐ MHz 

ปริมาณการถือครองคล่ืนความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz

๓๐ MHz

๒๐ MHz

๒๐ MHz

๒๐ MHz

ปริมาณการถือครองคล่ืนความถี่ย่าน ๒๖๐๐ MHz

๑๐๐ MHz

๙๐ MHz

อย่างน้อยประมาณ ๘๐-๑๐๐ MHz*

ปริมาณคลื่นความถี่ย่าน Mid Band ท่ีแต่ละรายควรมี 

๑,๒๐๐ MHz

๘๐๐ MHz

๒๐๐ MHz

๔๐๐ MHz

ปริมาณการถือครองคล่ืนความถี่ย่าน ๒๖ GHz

ประมาณ ๔๐๐-๑,๐๐๐ MHz**

ปริมาณคลื่นความถี่ย่าน High Band ท่ีแต่ละรายควรมี 

อย่างน้อย ๒x๑๐ MHz

ปริมาณคลื่นความถี่ย่าน Low Band ท่ีแต่ละรายควรมี 

ปริมาณคลื่นย่านความถี่ต่่าท่ีน่าออกมาให้ประมูลมี
ปริมาณท่ีเพียงพอส่าหรับให้บริการ 5G เพื่อรองรับ

การให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมด

ปริมาณคลื่นย่านความถี่กลางยังถอืว่ามีปริมาณ
ยังไม่เพียงพอส่าหรับให้บริการ 5G เพื่อรองรับ

ผู้ให้บริการท้ังหมด

ปริมาณคลื่นย่านความถ่ีสูงถือว่ายังไม่มีเพียงพอ
ส่าหรับการให้บริการ 5G เพื่อรองรับ

ผู้ให้บริการทั้งหมด

ทั้งหมด  
๙๐ MHz ทั้งหมด ๑๙๐ MHz ทั้งหมด 

๒,๖๐๐ MHz

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) - คลื่นความถ่ี >> คลื่นความถ่ี 5G ที่มีการจัดสรรแล้วในประเทศไทยท้ังสิ้น ๒,๘๘๐ MHz 

* ที่มา: GSMA, ** ที่มา: GSMA และ Huawei
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๓๗ 

ส่าหรับผู้ให้บริการท้ังหมด ๔ ราย ประกอบด้วย บริษัท เอ็นทีที โดโคโม (NTTdocomo) บริษัท เคดีดีไอ (KDDI) 
บริษัท ซอฟต์แบงค์ (SoftBank) และบริษัทราคูเท็น (Rakuten) โดยท่ีบริษัทราคูเท็น (Rakuten) เป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหม่ (Mobile Network Operator: MNO) ท่ีเปล่ียนจากการเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย
เคล่ือนท่ีแบบไม่มีโครงข่าย (Mobile Virtual Network Operator: MVNO) ซึ่งผู้ให้บริการทุกรายได้รับการจัดสรร
คล่ืนย่านความถี่กลางอย่างน้อยรายละ ๑๐๐ MHz ในส่วนของประเทศจีนมีการจัดสรรคล่ืนย่านความถ่ีกลาง
ท้ังหมด ๔๖๐ MHz ส่าหรับผู้ให้บริการท้ังหมด ๓ ราย ประกอบด้วย บริษัท ไชน่า เทเลคอม (China Telecom) 
บริษัท ไชน่า ยูนิคอม (China Unicom) และบริษัท ไชน่า โมบาย (China Mobile) ซึ่งแต่ละรายได้รับการ
จัดสรรคล่ืนย่านความถ่ีกลางอย่างน้อยรายละ ๑๐๐ MHz เช่นกัน นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการจัดสรร
คล่ืนย่านความถ่ีกลางท้ังหมด ๒๘๐ MHz ส่าหรับผู้ให้บริการท้ังหมด ๓ ราย ประกอบด้วยบริษัท แอลจี ยูพลัส 
(LGU+) บริษัท เค ที คอร์ปอเรช่ัน (KT Corporation) และบริษัท เอสเค เทเลคอม (SK Telecom) โดยแต่ละ
รายได้รับการจัดสรรคล่ืนย่านความถ่ีกลางระหว่าง ๘๐-๑๐๐ MHz ในขณะท่ีประเทศไทยมีการจัดสรรคล่ืนย่าน
ความถ่ีกลางท้ังหมดเพียง ๑๙๐ MHz ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้เพียง 
๒ ราย 

 
รูปท่ี ๑-๒๕: การจัดสรรคลื่นย่านความถ่ีกลางในต่างประเทศ 

ท้ังนี้ ประเทศไทยได้มีการวางแผนเรียกคืนและจัดสรรคล่ืนย่านความถ่ีกลางและสูงเพิ่มเติม  
โดยคล่ืนย่านความถี่กลาง หรือ ๓.๕ GHz จะถูกเรียกคืนเพื่อน่ามาจัดสรรใหม่เพื่อใช้ในการให้บริการ 5G  
เพิ่มอีก ๒๐๐ – ๓๐๐ MHz๓ ๐ (๓.๔ – ๓.๗ GHz) และคล่ืนย่านความถ่ีสูง หรือ ๒๘ GHz จะถูกเรียกคืน 

เพ่ือน่ามาจัดสรรใหม่เพ่ือใช้ในการให้บริการ 5G เพ่ิมอีก ๒,๕๐๐ MHz (๒๗– ๒๙.๕ GHz) โดยท้ัง ๒ ย่านคล่ืน
ความถี่จะถูกเรียกคืนเมื่อส้ินสุดสัญญาการด่าเนินกิจการดาวเทียมส่ือสารภายในประเทศระหว่าง  
บริษัท ไทยคม จ่ากัด (มหาชน) กับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีได้ระบุ
ไว้ในแนวทางการเรียกคืนคล่ืนความถี่ แนวทางในการคืนคล่ืนความถ่ีเพื่อน่าไปจัดสรรใหม่ และแนวทาง  

                                            
๓ ๐ ปริมาณคลื่นความถี่ย่าน ๓.๔ – ๓.๗ GHz ที่จะจัดสรรเพ่ิมจะขึ้นอยู่กับ Guard Band ที่ก่าหนด 

190 MHz

200 MHz

270 MHz

270 MHz

280 MHz

460 MHz

600 MHz

ไทย

อิตาลี

ไต้หวัน

สหราชอาณาจักร

เกาหลีใต้

จีน

ญี่ปุ่น

การจัดสรรคลื่นย่านความถ่ีกลางในต่างประเทศ*

*ไม่รวมคลื่นความถี่ท่ีจัดสรรเพ่ือ Private Use

๓.๖ GHz
๓.๗ GHz

๓.๘ GHz
๓.๙ GHz

๔.๐ GHz
๔.๑ GHz

๔.๕ GHz
๔.๖ GHz

๑๐๐ MHz ๑๐๐ MHz ๑๐๐ MHz ๑๐๐ MHz ๑๐๐ MHz ๑๐๐ MHz

๘๐ MHz ๑๐๐ MHz ๑๐๐ MHz
๓.๔ GHz ๓.๕ GHz ๓.๖ GHz ๓.๗ GHz

ค่ายละ ๑๐๐ MHz 
ในคล่ืนความถ่ีย่าน 

๓.๕ GHz

๒๖๐ MHz ในคล่ืน
ความถ่ีย่าน ๒.๖ GHz 

และ ๔.๘ GHz
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๓๘ 

การปรับปรุงการใช้คล่ืนความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ในประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหาร 

คล่ืนความถี่ (พ.ศ. ๒๕๖๒) นอกจากนี้ ยังมีย่านความถี่สูงยิ่งยวด (Extremely High Frequency: EHF) ท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมท่ีจะก่าหนดส่าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล
เพิ่มเติมส่าหรับเทคโนโลยี 5G ประกอบด้วยคล่ืนความถี่ช่วง ๓๗ – ๔๓.๕ GHz ช่วง ๔๕.๕ - ๕๐.๒ GHz  

ช่วง ๕๐.๔ - ๕๒.๖ GHz ช่วง ๖๖ – ๗๖ GHz และช่วง ๘๑ - ๘๖ GHz อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมใหญ่ระดับ
โลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ (World Radio Communication Conference 2019: WRC-19)  
ได้ก่าหนดเพ่ิมเติมให้คล่ืนความถ่ีในช่วง ๓๗ - ๔๓.๕ GHz ช่วง ๔๕.๕ - ๔๗ GHz ช่วง ๔๗.๒ - ๔๘.๒ GHz และ
ช่วง ๖๖ - ๗๑ GHz เหมาะสมท่ีจะใช้ส่าหรับกิจการโทรคมนาคม๓ ๑ ดังรูปท่ี ๑-๒๖ นอกจากนี้ การประชุมใหญ่
ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๒๓ (World Radio Communication Conference 2023: WRC-23

)  ในอนาคต จะมีการพิจารณาย่านคล่ืนความถี่ท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมส่าหรับเทคโนโลยี 5G ได้แก่ ช่วง ๔๗๐ - 
๙๖๐ MHz ย่าน ๓ GHz ย่าน ๖ GHz และย่าน ๑๐ GHz 

 
รูปท่ี ๑-๒๖: การบริหารจัดการคลื่นความถ่ีของประเทศไทยส่าหรับกิจการโทรคมนาคม 

ส่าหรับการลงทุนด้านโครงข่ายให้เกิดความครอบคลุม ท่ัวประเทศ และให้มี คุณภาพ 

ในการบริการท่ีดี (Quality Service) จ่าเป็นต้องติดต้ัง Small Cell จ่านวนมาก โดยหลักการติดต้ัง  
Small Cell สามารถติดได้ทุกท่ีในพื้นท่ีท่ีต้องการให้สัญญาณครอบคลุม เช่น เสาไฟฟ้า (Utility Pole) เสาไฟ
ส่องสว่าง (Street Light)  ตู้โทรศัพท์ ไฟจราจร อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และป้ายโฆษณา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การเข้าถึงหรือเข้าใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวกท่ีมีอยู่แล้วถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการขยายโครงข่าย 
เนื่องจากขั้นตอนในการติดต้ัง Small Cell ยังมีความยุ่งยาก ดังนั้น ในบริบทของเทคโนโลยี 5G การส่งเสริม
การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการสร้างให้เกิดการบริการโครงข่าย 5G  
โดยแบ่งออกเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบพาสซีฟ (Passive Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานแบบ
แอ็คทีฟ (Active Infrastructure) ร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยได้เห็นถึงความส่าคัญในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน

                                            
๓ ๑ ที่มา: ITU News 

การบริหารจัดการคลื่นความถ่ีของประเทศไทยส าหรับกิจการส าคัญ
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 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๓๙ 

โทรคมนาคมร่วมกันส่าหรับเทคโนโลยี 5G ในลักษณะของพาสซีฟ โดยก่าหนดเงื่อนไขส่าหรับการจัดสรรคล่ืน
ความถี่ ในหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ส่าหรับกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล๓ ๒ แต่ยัง 
ไม่มีการบังคับให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันโดยเฉพาะ Micro/Pole Site สอดคล้องกับ
แนวทางในต่างประเทศท่ีสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบพาสซีฟร่วมกัน เช่นเดียวกัน  
โดยวางกรอบการก่ากับดูแลอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อและสนับสนุนให้เกิดการใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวกของ  

ผู้ให้บริการสาธารณะท่ีมีอยู่แล้วร่วมกันก่อน ซึ่งประเภทของส่ิงอ่านวยความสะดวกและบริเวณท่ีจะใช้ร่วมกัน
ขึ้นอยู่กับนโยบายและพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงข่ายให้ครอบคลุม โดยเฉพาะการใช้เสาส่งสัญญาณ (Pole) 
ร่วมกัน เพ่ือติดต้ัง Small Cell  

สหภาพยุโรปก่าหนดให้โครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นท่ีเมืองหลักและเส้นทางขนส่งสาธารณะ
หลัก ๆ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามนโยบายสหภาพยุโรป ‘EU Strategy on Connectivity for a European 

Gigabit Society’๓ ๓ ดังนั้น ประเทศเยอรมนีจึงก่าหนดให้มีการติดต้ังสถานีฐานตลอดแนวสายไฟเบอร์ตามแนว
ถนนหลัก ทางรถไฟ รวมถึงให้มีการอ่านวยความสะดวกในการต่อสัญญาณจากสถานีฐาน๓ ๔  

ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ เน้น ให้มี โครงข่ ายอิน เทอร์ เน็ ต ท่ี เอื้ อ ต่อ การบริก าร ท้ั ง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และบริการ Fixed Wireless Access (FWA) ในตึกสูง Infocomm Media Development 

Authority ( IMDA) ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐท่าหน้าท่ี ในการพัฒนาและก่ากับดูแลส่ือสารสนเทศต่าง  ๆ 
ภายในประเทศสิงคโปร์ โดยก่าหนดแนวทาง ‘The Code of Practice for Info-communication Facilities 

in Buildings หรือ COPIF’ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักส่าหรับจัดการการติดต้ังส่ิงอ่านวยความสะดวกในตึกใหม่ 
รวมถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้พัฒนาตึกและเจ้าของตึก โดยก่าหนดให้ผู้พัฒนาตึกและเจ้าของตึกต้องเป ด
ให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถเข้าถึงพื้นท่ีรวมถึงส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีจ่าเป็นต่อการให้บริการ  
โดยคิดผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า นอกจากนี้จะมีการอัพเดทเพื่อให้กฎระเบียบมีความทันสมัยตลอดเวลา  
ซึ่งปัจจุบันกฎระเบียบ COPIF ฉบับแก้ไขล่าสุดเริ่มบังคับใช้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒๓ ๕ 

ประเทศมาเลเซียได้ระบุให้การใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวกของผู้ให้บริการสาธารณะท่ีมีอยู่แล้ว 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่าย 5G เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยเน้นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นเจ้าของส่ิงอ่านวยความสะดวกเหล่านั้น๓ ๖ นอกจากนี้ประเทศเยอรมน ี

ได้ระบุในนโยบาย 5G ถึงการสนับสนุนการใช้ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่แล้วท้ังสัญญาณไฟจราจร/เสาไฟ ในการติดต้ัง 
Small Cell เพื่อลดต้นทุนในการสร้างเสา Pole ขึ้นใหม่ รวมถึงการให้บริการ Hotspot ส่าหรับโครงข่าย 5G 
และในสหราชอาณาจักร National Infrastructure Commission (NIC) ซึ่งท่าหน้าท่ีเป็นองค์กรอิสระ 

                                            
๓ ๒ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 
๓ ๓ ที่มา: European Commission 
๓ ๔ ที่มา: The Federal Government (ประเทศเยอรมนี) 
๓ ๕ ที่มา: Info-communications Media Development Authority (ประเทศสงิคโปร์) 
๓ ๖ ที่มา: The Malaysian Communications and Multimedia Commission (ประเทศมาเลเซีย) 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๔๐ 

ในการให้ค่าแนะน่ารัฐบาลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ มีแนวทางสนับสนุนการท่างานร่วมกันของ 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นเจ้าของส่ิงอ่านวยความสะดวก เช่น ท่ีดิน ตึก ถนน เสาไฟฟ้า 
เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเทคโนโลยี 5G โดยไม่ต้องลงทุนซ้่าซ้อน ท่าให้
เกิดการขยายความครอบคลุมของโครงข่ายท่ัวสหราชอาณาจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  

 
รูปท่ี ๑-๒๗: การเข้าถึงสิ่งอ่านวยความสะดวกสาธารณะท่ีใช้ส่าหรับการขยายโครงข่าย 5G 

๑.๓.๕ บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ ICT 

จากรายงานข้อมูลการจ้างงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT)๓ ๗  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยส่านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีจ่านวนบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT รวมทั้งส้ิน 
๔๑๕,๖๒๓ คน๓ ๘ ซึ่งมีจ่านวนเพ่ิมขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๘ หากพิจารณาตามประเภทการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ พบว่าบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ส่วนมากอยู่ในภาคการค้าและบริการร้อยละ ๘๓ และ 

ภาคการผลิตร้อยละ ๑๗ อย่างไรก็ตาม บุคลากรด้านดิจิทัล และ ICT กว่าร้อยละ ๕๖๓ ๙ ของประเทศ  
เป็นบุคลากรท่ีไม่ได้ส่าเร็จการศึกษาทางด้านดิจิทัลและ ICT โดยตรง ซึ่งกว่าร้อยละ ๒๒ ของบุคลากร 

ด้านดิจิทัลและ ICT ท่ีไม่ได้ส่าเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการศึกษาในข้ันพื้นฐาน
เท่านั้น๔ ๐ อันสะท้อนถึงความไม่สอดคล้องทางการศึกษาในตลาดบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ในขณะท่ี 

                                            
๓ ๗ ที่มา: ส่านักงานสถิติแห่งชาติ 
๓ ๘ บุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจ่านวน ๒.๖ แสนคน ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ๗.๘ หมื่นคน นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เกือบ ๔.๑ หมื่นคน ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ๒.๔ หมื่นคน และช่างเทคนิคด้านติดต่อสื่อสาร  
๑.๓ หมื่นคน 
๓ ๙ บุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ประกอบด้วยบุคลากรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่่ากว่าร้อยละ ๑๑ มัธยมตอนปลายร้อยละ ๑๑ อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ ๒ ปริญญาตรี
ร้อยละ ๒๗ และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ ๔ 
๔ ๐ ที่มา: ITU News 

การขออนุญาตเข้าถึงส่ิงอ่านวยความสะดวก
จ่าเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของแต่ละหน่วยงาน 

ซึ่งแยกอ่านาจหน้าท่ีกันก่ากับดูแล

กฎระเบียบการติดตั้ง Small Cell บนเสาไ   าของ
ประเทศไทย

ระเบียบการไฟฟ้า
นครหลวง 

ระเบียบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

การเข้าถึงส่ิงอ่านวยความสะดวกในการขยาย
โครงข่าย 5G ของประเทศไทยในปัจจุบัน

สนับสนุนให้ใช้สิ่งปลูก
สร้างท่ีมีอยู่แล้ว เช่น 
เสาไฟ เป็นต้น ในการ
ติดตั้ง Small Cell 

ระบุให้ใช้ส่ิง
อ่านวยความ

สะดวกท่ีมีอยู่แล้ว

เจ้าของตึกต้องเป ด
ให้ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม

สามารถเข้าถึงพ้ืนที่

สนับสนุนการร่วมมือ
ของผู้ให้บริการ

โทรคมนาคม และ
ภาครัฐที่เป็นเจ้าของสิ่ง
อ่านวยความสะดวก

ติดตั้งสถานีฐานตลอด
แนวสายไฟเบอร์ และ
อ่านวยความสะดวก
ในการต่อสัญญาณ

จากสถานีฐาน

ตึกสูงเส้นทางขนส่งอุปกรณ์
ประกอบถนนเสา (Pole)

ส่ิงอ านวยความ
สะดวกสา ารณะ

เป าหมายการขยายโครงข่าย ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ควรเป ดให้เข้าถึง
ติดตั้ง Small Cell ได้ครั้งละจ่านวนมาก

เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีตามเป้าหมาย 

การส่งเสริมให้เกิดการเข้าใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในต่างประเทศ

เสา ถนน 
เส้นทางขนส่ง

อาคาร สิ่งอ่านวย
ความสะดวกใน
พื้นท่ีสาธารณะ
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๔๑ 

ผู้จบการศึกษาด้านดิจิทัลและ ICT มีประมาณร้อยละ ๔๔๔ ๑ ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ ๕ โดยท่ีส่วนมาก
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ท้ังนี้ แม้ภาพรวมปริมาณบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ของประเทศไทยมีอัตราท่ีเพิ่มข้ึน  
แต่หากเปรียบเทียบกับจ่านวนบุคลากรท้ังหมดในประเทศไทยแล้ว จ่านวนบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT  

คิดเป็นเพียงร้อยละ ๑.๑ เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบุคลากรทางด้านนี้ เนื่องจากความต้องการ
บุคลากรดิจิทัลและ ICT ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นท่ีโครงการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ยังคงต้องการบุคลากรดิจิทัลและ ICT 
จ่านวนกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖๔ ๒ โดยเป็นบุคลากรท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญด้าน
ดิจิทัลรวมท้ังส้ิน ๑๘๐,๐๐๐ ต่าแหน่ง แบ่งเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นจ่านวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
ต่าแหน่ง บุคลากรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ๔๘,๐๐๐ ต่าแหน่ง และบุคลากรในอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ๓๑,๐๐๐ ต่าแหน่ง ดังรูปท่ี ๑-๒๘ 

 

 
รูปท่ี ๑-๒๘: บุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิทัล โดยสถาบัน International 

Institute for Management Development ( IMD) ซึ่ งเป็นการประเมินท่ีสะท้อนถึงศักยภาพขององค์กร 
ในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การด่าเนินธุรกิจ โดยพบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  
องค์กรในประเทศไทยมีศักยภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเติบโตเฉล่ียต่อปี ร้อยละ ๓ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                            
๔ ๑ ผู้จบการศึกษาด้านดิจิทัลและ ICT ประกอบด้วยบุคลากรในระดับมัธยมตอนปลายร้อยละ ๒ อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ ๘ ปริญญาตรีร้อยละ ๒๗ และสูงกว่าปริญญาตร ี
ร้อยละ ๕ 
๔ ๒ ที่มา: คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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ท่ีมา: ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, TDRI (๒๐๑๘)

Human Capital

ในปี พ ศ  ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีจ่านวนบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ท้ังหมด ๔๑๕,๖๒๓ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๑ ของบุคลากรทั้งหมด และในอนาคต
มีแนวโน้มท่ีจะต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ี EEC

๕๖%

๔๔%

หน่วย: % บุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT

 เกินกว่าครึ่งของจ่านวนบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ของประเทศไม่ได้ส่าเร็จ
การศึกษาทางด้าน ICT โดยร้อยละ ๒๒ มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นพื้นฐาน

บุคลากรท่ีส่าเร็จ
การศึกษาด้าน ICT

บุคลากรท่ีไม่ส่าเร็จ
การศึกษาด้าน ICT

 ในพ้ืนท่ี EEC ยังคงต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT จ่านวน
๑๘๐ ๐๐๐ คน ภายใน ๕ ปี

๑๘๐ ๐๐๐
คน

ความต้องการบุคลากรดิจิทัลและ ICT ในพ้ืนท่ี EECสัดส่วนบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ของประเทศไทยตามระดับการศึกษา



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๔๒ 

ได้ ๖๘.๔๔ ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หรืออยู่ในอันดับท่ี ๔๐ สูงข้ึนหนึ่งอันดับจากเดิมในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ (อยูอ่ันดับท่ี ๓๙) เมื่อวิเคราะห์จากตัวช้ีวัดย่อย พบว่าด้านความพร้อมในการรับการเปล่ียนแปลง 
(Future Readiness) มีคะแนนลดลง ในขณะท่ีด้านเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นการวัดสภาพแวดล้อม
โดยรวมท่ีมีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านองค์ความรู้ (Knowledge) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ 
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการผลิตเทคโนโลยี มีคะแนนเพิ่มข้ึน  อย่างไรก็ตาม  
ผลการประเมินความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีภายในองค์กรของประเทศไทยยังอยู่ใน
ระดับต่่ากว่าค่าเฉล่ียโลก (คะแนน ๗๔.๘) ร้อยละ ๙  

ท้ังนี้ หากพิจารณารายละเอียดการประเมินด้านองค์ความรู้ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะ
ของบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT โดยเฉพาะ พบว่าประเทศไทยมีคะแนนด้านดังกล่าวสูงข้ึนอยู่ที่ ๕๘.๔ คะแนน 
หรืออยู่ในอันดับท่ี ๔๓ จาก ๖๓ ประเทศ แต่ยังน้อยกว่าค่าเฉล่ียของท่ัวโลกร้อยละ ๑๕ ซึ่งค่าเฉล่ีย 

ท่ัวโลกอยู่ท่ี ๖๗.๑ คะแนน ดังรูปท่ี ๑-๒๙ โดย ๑ ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ด้านองค์ความรู้ของประเทศไทย 

คือ บุคลากรไทยส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดท่ีเปล่ียนไป 
อีกท้ังการฝึกอบรมและการศึกษาไทยยังต่่ากว่าค่าเฉล่ีย อาทิ การประเมินสมรรถนะของบุคลากรในการใช้
ความรู้และทักษะในชีวิตจริง (Programme for International Student Assessment) และการประเมิน
อัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครู เป็นต้น 

 
รูปท่ี ๑-๒๙: ระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล และ ICT เปรียบเทียบกับท่ัวโลก 

จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องระหว่างบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ของ
ประเทศไทยและการศึกษา และความไม่สอดคล้องระหว่างคุณสมบัติของบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT  

ต่อความต้องการบุคลากรท่ีเปล่ียนแปลง อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัจจุบัน 

ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ท่ีมีคุณภาพจ่านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี 5G และส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีข้ันสูงในประเทศไทยเติบโตช้า 

                                            
๔ ๓ ที่มา: The Institute for Management Development 

ที่มา: IMD (๒๐๑๙)

แรงงานด้านดิจิทัลและ ICT ของ
ประเทศไทยประสบปัญหา
ความไม่สอดคล้องของการศึกษา
และการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล
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หน่วย: คะแนน

๘๕.๐
คะแนนเ ลี่ย ๖๗.๑ คะแนน

ระดับความรู้และทักษะด้าน ICT และดิจิทัลของประเทศไทย อยู่อันดับที่ ๔๓ จาก ๖๓ ทั่วโลก โดยยังต่ ากว่าค่าเ ลี่ย
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๔๓ 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถเร่งการผลิตและน่าเทคโนโลยี 
5G ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย อีกท้ังสามารถดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศได้เช่นกัน 

๑.๓.๖ ภูมิทัศน์นวัตกรรม 

ปัจจุบัน สตาร์ทอัพของประเทศไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในระดับเดียวกัน โดยยังไม่พบสตาร์ท
อัพระดับยูนิคอร์นหรือสตาร์ทอัพท่ีมีมูลค่าบริษัทมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ การพัฒนาสตาร์ทอัพ 

สู่ระดับยูนิคอร์นได้นั้นต้องอาศัยหลากหลายปัจจัย กล่าวคือ ต้องมีระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีพร้อม ซึ่งประเทศไทย 

ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีภาครัฐหลายหน่วยงานท่ีให้ 
การสนับสนุนสตาร์ทอัพ เช่น ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สศด. ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ส่านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และส่านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) เป็นต้น อีกท้ังยังมีภาคเอกชนท่ีเป็นนักลงทุนประเภทนักลงทุนอิสระ 
(Angel Investor) และนักลงทุนในรูปแบบองค์กร (Venture Capitalist) ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เช่น AddVentures by SCG ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ่ากัด (มหาชน) บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จ่ากัด 
บริษัท เอสโอเอสวี (SOSV) และบริษัท เวอริซอน เวนเจอร์ส (Verizon Ventures) เป็นต้น นอกจากนี้ หาก
พิจารณาการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากผู้สนับสนุนการบ่มเพาะให้เกิดสตาร์ทอัพใหม่ ๆ (Incubator) และผู้
เร่งผลักดันให้สตาร์ทอัพเกิดความส่าเร็จ (Accelerator) พบว่าส่วนมากอยู่ภายใต้การด่าเนินงานขององค์กรช้ัน
น่าของประเทศไทย เช่น โครงการ AIS The Startup โครงการ True Incube โครงการ Bangkok Bank 

Innohub และโครงการ DEPA Accelerator x Techsauce เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนท้ังในรูปแบบ
เงินทุนและองค์ความรู้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ส่งผลให้การสนับสนุนเหล่านี้ยังไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ในเชิง
ผลกระทบ (Impact) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท่าให้ประเทศไทยยังไม่มีสตาร์ทอัพระดับ 

ยูนิคอร์นหรือสตาร์ทอัพท่ีมีมูลค่าบริษัทมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

จากรูปท่ี ๑-๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ัวโลกมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นท้ังส้ิน ๓๒๖ ราย๔ ๔  
หากพิจารณาถึงกรณีศึกษาในประเทศท่ีมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นมากท่ีสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่   
๑) สหรัฐอเมริกา มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นจ่านวน ๑๕๖ ราย ๒) ประเทศจีน มีจ่านวน ๙๔ ราย  
๓) สหราชอาณาจักร จ่านวน ๑๗ ราย ๔) ประเทศอินเดีย จ่านวน ๑๓ ราย และ ๕) ประเทศเยอรมนี จ่านวน 
๘ ราย พบว่าปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้ประเทศเหล่านี้สามารถพัฒนาสตาร์ทอัพได้จ่านวนมาก โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ
ระดับยูนิคอร์น คือการบูรณาการของทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศท่ีพร้อมต่อการสร้างนวัตกรรม 
ประกอบกับมี Incubator และ Accelerator จ่านวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยส่าคัญของการยกระดับศักยภาพของ
สตาร์ทอัพ 

 

                                            
๔ ๔ ที่มา: Visual Capitalist 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๔๔ 

ดังนั้นประเทศไทยควรผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เสริมสร้าง
ศักยภาพของสตาร์ทอัพไทย เพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
ดังนั้นการบูรณาการจึงเป็นอีกปัจจัยหลักอันก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และแพร่หลาย 

 

 
รูปท่ี ๑-๓๐: ภูมิทัศน์นวัตกรรมของประเทศไทย 

หากพิจารณาบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม พบว่าประเทศไทยมีสิทธิประโยชน ์

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมครอบคลุมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพบุคลากร การวิจัย
และพัฒนา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ตลอดจนการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ท้ังในรูปแบบเงินทุนและไม่ใช่เงินทุน โดยผู้ให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่ 
 ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ สศด. เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน

การลงทุนหรือการประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะ 
ปัจจุบัน สศด. ได้ให้การส่งเสริมครอบคลุมท้ังมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (DEPA Digital 

Infrastructure Fund for Private Investment) มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน
เพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (DEPA Digital 

Transformation Fund) เพ่ือส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

Innovation Landscape

Unicorn Startup ๙๔ ราย

 Unicorn Startup ๑๕๖ ราย

 ตัวอย่าง Accelerators

 Unicorn Startup ๘ ราย

 ตัวอย่าง Accelerators

Unicorn Startup ๑๓ ราย

 Unicorn Startup ๑๗ ราย
 ตัวอย่าง Accelerators ใน EU 

อันดับท่ี ๑ อันดับท่ี ๒

ล าดับท่ี ๓

อันดับท่ี ๔

อันดับท่ี ๕

ท่ีมา: Visual Capitalist (๒๐๑๙)

ประเทศไทยยังไม่มี Startup ระดับ Unicorn

(มูลค่าบริษัท > ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ)Startup ที่มีอยู่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหลัก
จากภาคเอกชน (VC และ Angel Investor) 
แต่ Incubators/Accelerator ยังมีน้อย

ผู้สนับสนุนให้เกิด Startup ใหม่ ๆ ยังมีอยู่น้อยภาครัฐ ๑๒ หน่วยงานที่สนับสนุน Startup 



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๔๕ 

ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และ
การตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ/เพิ่มประสิทธิภาพ/เพิ่มผลิตภาพหรือ
มูลค่าเพ่ิม อีกท้ังมีมาตรการการพัฒนาศักยภาพก่าลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Manpower) ท่ีมุ่ ง เน้นการสร้างศักยภาพของบุคลากร 

ด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือระดับการใช้พื้นฐาน 
ตลอดจนระดับบริหาร รวมถึงมีเงินทุนสนับสนุนส่าหรับส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล (Digital R&D and Innovation Fund) นอกจากนี้  ส่านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมมือกับบริษัท 
เทคซอส มี เ ดีย  จ่ ากั ด  หรื อ  Techsauce จัด ต้ั ง โครงการ  DEPA accelerator x 

Techsauce เพื่อยกระดับศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากลผ่านการฝึกอบรม
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ  

 ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สนับสนุนด้านเงินทุนภายใต้
โครงการนวัตกรรมแบบเป ด (Open Innovation) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  
อีกท้ังได้จัดต้ังกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เพื่อผลักดันเยาวชนสู่ 

การเป็นสตาร์ทอัพผ่านการบ่มเพาะ การสร้างประสบการณ์จริง และการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากนี้ สนช. ยังให้ความส่าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของผู้ประกอบการและบุคลากรท่ัวไป โดยจัดกิจกรรมและหลักสูตรอบรมต่าง ๆ เช่น 
กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (Managing Innovation 

Development Credit: MIND CREDIT) เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงการบริการให้ค่าปรึกษา
จากผู้เช่ียวชาญ น่าไปสู่การพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม เป็นต้น 

นอกจากหน่วยงานหลักท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยยังมีหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพ 

อื่น ๆ อาทิ ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งให้การสนับสนุนพื้นท่ีและอุปกรณ์
ในการวิจัยและพัฒนา และส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านภาษี 
แก่นักลงทุน เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาก 

ท่ีสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่มี 
การจัดสรรงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างชัดเจน  



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๔๖ 

 
รูปท่ี ๑-๓๑: ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาประเทศผู้น่าด้านเทคโนโลยี 5G พบว่าประเทศเหล่านี้ ได้ก่าหนดนโยบาย 

เพื่อส่งเสริม 5G โดยเฉพาะ จึงมีกรอบการด่าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณส่าหรับ 5G อย่างชัดเจน  
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมนี้
ครอบคลุมทุกปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบนิเวศ 5G ท่ีเหมาะสม อาทิ สหราชอาณาจักรได้จัดท่านโยบาย 
“5G Strategy for UK”๔ ๕ โดยมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย เช่น การก่าหนดหลักเกณฑ์
ส่าหรับการติดต้ัง Small Cell เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในพื้นท่ีต่าง ๆ เป็นต้น และ 

ได้จัดต้ังองค์กร UK 5G Innovation Network เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาและ
กระจายข้อมูลการวิจัย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G อย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์อีกท้ังสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ให้บริการโครงข่ายเพ่ือขยายโครงสร้างพื้นฐาน 5G และ
จัดต้ังโครงการ 5G Testbeds and Trials Program (5GTT Programme) เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการวิจัย
และทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G รวมถึงผลักดันให้มีการให้บริการโครงข่ายบริเวณพื้นท่ีชนบท
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการปรับเปล่ียนสู่ 

ยุคเทคโนโลยี 5G ผ่านโครงการ 5G Testbed Accelerator Programme  

ประเทศเยอรมนีมีการจัดท่านโยบาย “5G Strategy for Germany”๔ ๖ พร้อมท้ังจัดสรร
งบประมาณ 5G Initiative Fund เพื่อพัฒนาโครงข่ายและบริการ 5G ในพื้นท่ีและอุตสาหกรรมท่ีมุ่งเน้น  
โดยมีการก่าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้มีการขยายโครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น 
ก่าหนดให้มีการติดต้ังสถานีฐานตลอดแนวสายไฟเบอร์ตามแนวถนนหลัก ทางรถไฟ รวมถึงให้มีการอ่านวย
ความสะดวกในการต่อสัญญาณจากสถานีฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย EU Strategy on Connectivity 

for a European Gigabit Society ท่ีสหภาพยุโรปได้ก่าหนดให้โครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นท่ีเมืองหลักและ

                                            
๔ ๕ ที่มา: Department for Culture Media and Sport (สหราชอาณาจักร) 
๔ ๖ ที่มา: The Federal Government (ประเทศเยอรมนี) 
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 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๔๗ 

เส้นทางขนส่งสาธารณะหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีได้จัดต้ัง 5G Dialogue Forum ซึ่งเกิดจาก 

การบูรณาการระหว่างผู้ให้บริการโครงข่าย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแนวด่ิง และหน่วยงานอื่น ๆ  
เพื่อขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G อีกท้ังอ่านวยความสะดวกแก่นักวิจัยและพัฒนา โดยจัดต้ัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาท่ัวประเทศ (5G Research Center) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่าง ๆ  

ในขณะท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต้จัดท่านโยบาย “5G+ Strategy”๔ ๗  
ซึ่งภายใต้นโยบายนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีความเช่ือมั่นต่อการใช้เทคโนโลยี 5G อีกท้ังให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ให้เครดิตภาษีแก่ผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 5G เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุน
และดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน และสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้พัฒนาบริการ 5G ภายใต้โครงการ  
5G Convergence Service เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังให้ความส่าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับ 5G ของบุคลากรด้านส่ือ จึง จัดท่าหลักสูตร Nurture Talent พร้อมท้ังจัดต้ัง  
5G Immersive Content Lab เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพให้มีองค์ความรู้ในการจัดท่าคอนเทนต์  
โดยกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ภายใต้กรอบนโยบายของประเทศเกาหลีใต้เหล่านี้ 
ถูกขับเคล่ือนด้วยหน่วยงาน 5G+ Strategy Committee ซึ่ ง เป็นการบูรณาการการท่างานระหว่าง 
ภาคส่วนต่าง ๆ  

ส่าหรับประเทศสิงคโปร์  มีการจัดท่านโยบาย Policy for 5G Mobile Networks and 

Services In Singapore๔ ๘ โดยมีหน่ วยงาน  Info-communications Media Development Authority 

(IMDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีก่ากับดูแลระบบส่ือสารสนเทศ และเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดัน
เทคโนโลยี 5G พร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศของเทคโนโลยี 5G โดยมีแนวทาง 
การด่าเนินงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 5G และจัดให้มีพื้นท่ีศูนย์ทดสอบเทคโนโลยี 
ใน ๖ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบกับการปรับปรุงหลักสูตรของโครงการ TechSkills Accelerator 

(TeSA) เพ่ือพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในภาคส่วนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ก่าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี โดย ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถี่ต้องให้บริการขายส่งแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีโครงข่ายเสมือน โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีโครงข่ายครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อรองรับ 

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในเชิงกว้าง 

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน่าเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยจึงจ่าเป็นต้องมีการก่าหนดนโยบายและแผน พร้อมท้ังจัดสรร
งบประมาณท่ีส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยตรง 

                                            
๔ ๗ ที่มา: Ministry of Science and ICT (ประเทศเกาหลีใต้) 
๔ ๘ ที่มา: Info-communications Media Development Authority (ประเทศสงิคโปร์) 
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เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 
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รูปท่ี ๑-๓๒: นโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยี 5G ในต่างประเทศ 

๑.๔ ความท้าทายของการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G และประเด็นการพัฒนาหลักของประเทศไทย 

๑.๔.๑ ความท้าทายของการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

แม้ว่าเทคโนโลยี 5G จะสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ท้ังในภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพ่ือพัฒนา 

ขีดความสามารถ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านต่าง ๆ  
เทคโนโลยี 5G ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งในการน่าเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้นั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้อง 

ก้าวข้ามความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ ท้ังด้านอุปสงค์และอุปทาน ดังนี้ 
๑) ความตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี 5G  

เทคโนโลยี 5G มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างจากเทคโนโลยีก่อนหน้า ซึ่งการสร้างความตระหนัก
ถึงความแตกต่างของประเด็นดังกล่าว และประโยชน์ของการปรับใช้เทคโนโลยี  5G  
เป็นอีกความท้าทายท่ีมีความส่าคัญต่อการเพิ่มความต้องการเทคโนโลยี 5G โดยเฉพาะ 

ในภาคธุรกิจ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย พบว่า 

 ปัจจุบันภาคประชาชนและภาคธุรกิจส่วนน้อยท่ีตระหนักถึงบทบาทความส่าคัญและ
ศักยภาพของเทคโนโลยี 5G โดยท่ีการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในคล่ืนย่านความถ่ีกลาง
ท่ีมีความจุการใช้งานสูงขึ้น ท่าให้สามารถยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ได้อย่างมาก  
ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( International Telecommunication 

Union: ITU) ได้แนะน่าเกณฑ์การให้บริการโครงข่าย 5G ท่ีความเร็ว ๑๐๐ Mbps  
ในเขตเมือง ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาแนวทางในระยะยาว เพ่ือเป็นมาตรฐานบริการ
ในประเทศส่าหรับเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งาน 

 การสนับสนุน ให้ เกิ ดการทดลองทดสอบการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี  5G  
ในอุตสาหกรรมแนวด่ิงยังมีจ่านวนน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและ 

ความมั่นใจของผู้ประกอบการต่อประสิทธิภาพเทคโนโลยี 5G 

National Plan Regulation Infrastructure Demand Innovation Human

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงนโยบายเพ่ือผลักดันการใช้ประโยชน์ 5G อย่างชัดเจน
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 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๔๙ 

 การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อการปรับใช้เทคโนโลยี 5G  
ในประเทศไทยอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก เห็นได้จากโครงการในการผลักดัน
เทคโนโลยี 5G ร่วมกันระหว่างภาคส่วนยังมีจ่านวนน้อย ซึ่งการบูรณาการระหว่าง
ภาคส่วนเป็นปัจจัยส่าคัญในการขับเคล่ือนให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  
โดยหากทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในความส่าคัญของเทคโนโลยี 5G และร่วมมือ
กันปฏิบัติงาน จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ได้รวดเร็วยิ่งข้ึน 

๒) ต้นทุนของเทคโนโลยีและบริการ 5G 

การลงทุนในเทคโนโลยี 5G และการประยุกต์ใช้บริการ 5G มีต้นทุนท่ีสูง ซึ่งต้นทุนเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อความต้องการการใช้งาน รวมถึงด้านความคุ้มค่าในการลงทุนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีน่าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าการลงทุน  

เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเอง ส่งผลให้ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการมีภาระต้นทุน 

การน่าเข้าอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G 

 ผู้ ใ ช้ ง านมีความ จ่า เป็น ต้องแบกรับ ต้น ทุน ผันผวนอื่ น  ๆ  เ ช่น  ค่า ใ ช้ จ่ า ย 

ในการบ่ารุงรักษา ซึ่งการบ่ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์บางประเภท จ่าเป็นต้อง
ส่งไปซ่อมยังประเทศผู้ผลิต เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีข้อจ่ากัดด้านศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

 เนื่องจากคล่ืนความถี่ ท่ีท่าให้เกิดคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยี 5G ในเรื่องของ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลและการตอบสนองท่ีเร็วข้ึน คือ คล่ืนย่านความถ่ีสูง  
ซึ่งเป็นคล่ืนความถี่ท่ีส่งสัญญาณได้ในพื้นท่ีระยะส้ัน จึงท่าให้ผู้ให้บริการโครงข่าย
จ่าเป็นต้องติดต้ังเสาสัญญาณและสถานีฐานเป็นจ่านวนมากข้ึน เพื่อให้มีโครงข่าย
ครอบคลุมพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง  

 แนวโน้มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมแนวด่ิงส่วนมากจะลงทุน
โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีทรัพยากรท่ีพร้อมต่อ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในขณะท่ีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 

แ ละ ข น าดย่ อ ม  ( Small and Medium Enterprises:  SMEs)  ยั ง มี ข้ อ จ่ ากั ด 

ด้านองค์ความรู้และเงินทุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
๓) กฎหมายและกฎระเบียบ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจ่าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย 
เพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนในโครงข่าย และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมแนวด่ิง 
จ่าเป็นต้องพิจารณากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๕๐ 

 กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการอนุญาตน่าเข้าและติดต้ังอุปกรณ์โครงข่าย 5G 
และการน่าเข้าอุปกรณ์ปลายทาง 5G (5G Customer Premises Equipment) 

 กฎหมายเรื่องการใช้คล่ืนความถ่ีร่วมกัน (Spectrum Sharing) การเช่าใช้คล่ืนความถ่ี 
(Spectrum Leasing) และการโอนใบอนุญาตให้ ใ ช้ค ล่ืนความ ถ่ี (Spectrum 

Trading) 
 กฎระเบียบในการปรับเปล่ียนการใช้งานคล่ืนความถ่ีเดิม (In-band Migration)  
 กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่าย 5G เช่น ข้ันตอนการอนุญาตติดต้ัง 

Small Cell เป็นต้น 

 กฎหมายและกฎระเบียบในการรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) 
เช่น การสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) การส่ือสารระหว่างยานพาหนะกับทุกส่ิง 
(Vehicle-to-everything: V2X) และอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นต้น 

๔) โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G 

ความท้าทายของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี 5G ได้แก่ การจัดสรรคล่ืนความถ่ีส่าหรับ
การให้บริการ 5G ให้เพียงพอ และการเตรียมโครงข่าย 5G ให้พร้อมต่อการให้บริการ
โครงข่าย 5G ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศ โดยมีประเด็น 
ดังต่อไปนี้ 

 ปริมาณการจัดสรรคล่ืนความถี่ ส่าหรับการให้บริการ  5G ยังคงไม่ เพียงพอ  
เมื่อพิจารณาถึงจ่านวนผู้ประกอบการท้ังหมดในปัจจุบัน 

 การเข้าถึง ส่ิงอ่านวยความสะดวกและการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันของ 

ประเทศไทยยังขาดมาตรการจูงใจให้เกิดการใช้งานร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

 ประชากรในพื้นท่ีชนบทยังมีอุปสรรคในการเช่ือมต่ออินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ท่ีมี
ประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

๕) ความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ ICT  

บุคลากรด้านดิจิทัลและ  ICT เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรับใช้
เทคโนโลยี 5G โดยประเด็นท่ีประเทศไทยควรพัฒนาเพื่อให้ประเทศสามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

 ประเทศไทยมีบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ท่ีมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

 ความไม่สอดคล้องทางการศึกษาและคุณสมบัติของบุคลากรด้านดิจิทัลและ ICT ต่อ 

ความต้องการทักษะบุคลากรท่ีเปล่ียนแปลงไป 



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๕๑ 

๑.๔.๒ สรุปประเด็นการพัฒนาหลักส าหรับประเทศไทย  
 

ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยี 5G 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงท่ีสุด โดยบรรลุตามมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท่ีได้คาดการณ์ไว้นั้น 
ประเทศไทยจ่าต้องปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาในประเด็นความท้าทายท้ัง ๕ ประเด็น โดยจ่าเป็นต้องมี
การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังรูปท่ี ๑-๓๓ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
และมุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ประเทศไทย ในประเด็นดังต่อไปนี้  

 การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน (Awareness) 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตระหนักถึงความส่าคัญ
ของเทคโนโลยี 5G ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
อย่างเป็นรูปธรรม 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) ในอุตสาหกรรมแนวด่ิง เพื่อให้เกิด
ตัวอย่างบริการการใช้งานต่าง ๆ บนโครงข่าย 5G ในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
เทคโนโลยี 5G อย่างไรก็ตาม การลงทุนเทคโนโลยี 5G ค่อนข้างสูง ดังนั้นผลกระทบจาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G รายอุตสาหกรรมจ่าเป็นต้องชัดเจน รวมถึงมีต้นทุน 

ท่ีสมเหตุสมผล และมีการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท้ังเชิงคุณภาพ
และปริมาณ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในการลงทุน ส่งผลให้เกิด 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลายท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (Research and 

Trials) เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการใหม่ ๆ บนพื้นฐานของเทคโนโลยี 5G และเหมาะสม
กับบริบทประเทศไทย นอกจากนี้ ส่งผลให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาต่างประเทศ 

ในการน่าเข้าเทคโนโลยี  
 การขยายโครงข่าย 5G (5G Network) เพื่อให้พร้อมต่อการให้บริการโครงข่าย 5G 

ประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศ ท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจ และพื้นท่ีชนบท  
 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้รองรับการขยายโครงข่าย 5G และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี  5G (Law and Regulation)  เพื่อรองรับบริการใหม่  ๆ และอ่านวย 

ความสะดวกผู้ให้บริการโทรคมนาคมขยายโครงข่าย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการลงทุน  

ในเทคโนโลยี 5G และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมแนวด่ิง  
 การสร้างและพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (5G Digital Workforce) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ขีดความสามารถก่าลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยเน้นการตอบสนองตาม 

ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคต 

 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๕๒ 

  
รูปท่ี ๑-๓๓: ประเด็นการพัฒนาหลักส่าหรับการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G 

 

  

องค์กรก่ากับดูแล

รัฐ เอกชน

ประชาชน การ
ศึกษา

หน่วยงาน
ภาครัฐท่ัวไป

อุตสาหกรรมแนวดิ่ง 

ผู้ให้บริการโครงข่าย

Equipment Vendor

Solution Provider

ผู้ใช้งาน

บุคลากรดิจิทัล

มหาวิทยาลัย

นักวิจัย

ประเด็น
การพัฒนา
หลัก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ต่าง ๆ
(5G Use Case)

การวิจัยและพัฒนา 
(Research and Trials)

การปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ 
(Law and Regulation)

การสร้างและพัฒนาก าลังคนดจิิทัล
(5G Digital Workforce)

การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้แก่
ทุกภาคส่วน (Awareness) 

การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน

การขยายโครงข่าย 5G (5G Network) 



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๕๓ 

 

ส่วนที่ ๒ | 
 

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  

ของประเทศไทย ระยะท่ี ๑ 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๕๔ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบตัิการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  
ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒.๒ เป าหมาย 

 

รูปท่ี ๒-๑: ภาพรวมของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย  

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยก่าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะ ๒ ปี และระยะ ๕ ปี ซึ่งสอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย 

ในระยะท่ี ๒ (Digital Thailand I: Inclusion) และระยะท่ี ๓ (Digital Thailand II: Full Transformation) 
ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 เป าหมายระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) - 5G Inclusion 

ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมในพื้นท่ีเป้าหมาย และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบนิเวศ 5G เพื่อให้เทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 เป าหมายระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) – 5G Transformation 

ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 

เป าหมาย

วิสัยทัศน์

เป าหมาย ระยะ ๒ ป 
5G Inclusion 

เป าหมาย ระยะ ๕ ป 
5G Transformation 

ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่าน
เทคโนโลยี 5G 

ส่งเสริมการพัฒนา
โครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง

สร้างสังคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยี 5G

พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อ
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

ยุท ศาสตร์

ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมในพ้ืนที่เป าหมาย และทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศ 5G เ พ่ือให้
เทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิท ิภาพ 
เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน



 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๕๕ 

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดรวมท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)๔ ๙ และสะท้อนเป้าหมายของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย เมื่อส้ินสุด ปี พ.ศ. ๒๕๗๐๕ ๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑  โครงข่าย 5G มีความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ Mbps ในเขตพื้นท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps ในทุกพื้นท่ี  
รวมถึงมีโครงข่าย 5G ท่ีเข้าถึง 
 ร้อยละ ๙๘ ของประชากร 

 ทุกพื้นท่ีของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี EEC๕ ๑  
 ประชากรท้ังหมดในแต่ละจังหวัดท่ีได้รับการประกาศเขตให้เป็น Smart City๕ ๒ 

๒  เศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการปรับใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ ๖.๖  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

๓  ผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า ๑๐,๐๐๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๒ 
ของผู้ประกอบการ SME๕ ๓ 

๔  ประชาชนทุกพื้นท่ีสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้ค่าแนะน่าด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรค  

โดยผู้เช่ียวชาญผ่านเทคโนโลยี 5G จ่านวนไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน 

๕  ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลด้านการศึกษา โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G จ่านวนไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ราย 

๖  เมืองอัจฉริยะทุกเมือง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างน้อย ๖ บริการต่อเมือง 
๗  บุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของ

ภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรด้านดิจิทัล 

๘  ประชากรไทย ร้อยละ ๘๐ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G 

 

 

                                            
๔ ๙ รายละเอียดความสอดคล้องของตวัช้ีวัดอยู่ในข้อ ๒.๕ ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวดั 
๕ ๐ รายละเอียดเกณฑ์ตัวช้ีวดัอยู่ในภาคผนวก ก ค่าอธิบายตัวช้ีวดั 
๕ ๑ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๕ ๒ เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๕ ๓ สัดส่วนร้อยละของผู้ประกอบการ SME ค่านวณจากข้อมูลจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
โดยประเทศไทยมีจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ่านวน ๔๖๐,๐๑๒ บริษัท (ไม่นับรวมวิสาหกิจขนาดย่อย) 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๕๖ 

๒.๓ ภูมิทัศน์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนา 

ท่ีสอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) จึงแบ่งเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 
๒ ระยะ ได้แก่ ระยะ ๒ ปี (5G Inclusion) เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัล
ประเทศไทยระยะ ท่ี ๒ (Digital Thailand I:  Inclusion)  ท่ี ส้ิน สุดปี  พ .ศ.  ๒๕๖๕ และระยะ ๕ ปี   
(5G Transformation) เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งสอดคล้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทย 

ระยะท่ี ๓ (Digital Thailand II: Full Transformation) ท่ีส้ินสุดปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ท้ังนี้  หลายหน่วยงาน 

ในประเทศไทยได้เริ่มด่าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในช่วงระยะเวลาการจัดท่าแผนปฏิบัติการ 

ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ดังนั้น ภูมิทัศน์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยจึงแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

 ระยะเร่ิมต้น (พ ศ  ๒๕๖๓) 
ประเทศไทยตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี 5G ตลอดจนมีแนวทางในการผลักดันและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

 ระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) – 5G Inclusion  

ในปีท่ี ๑ - ๒ ทุกภาคส่วนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5G และใช้ประโยชน ์

จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างแพร่หลายในพื้นท่ีเป้าหมาย 

 ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) – 5G Transformation  

ในปีท่ี ๓ - ๗ ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้  ภูมิทัศน์ของการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G แบ่งได้เป็น ๔ มิติ ได้แก่  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการพัฒนาระบบนิเวศ เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของการพัฒนาตามกรอบระยะเวลา โดยภูมิทัศน์ในแต่ละมิติมีรายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี ๒-๑ 

 

 



 

 

๕๗ 

  
รูปท่ี ๒-๒: ภูมิทัศน์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  

ระยะที่ ๑
Digital Foundation

ประเทศไทยลงทุน และสร้าง
รากฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ระยะที่ ๒
Digital Thailand I: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีสว่น
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ ๓
Digital Thailand II: 

Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่

ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
ดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระยะที่ ๔
Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

ภูมิทัศน์ดิจิทัลประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)

๑ ป  ๖ เดือน ๕ ป ๑๐ ป ๒๐ ป 

พ ศ  ๒๕๖๑ พ ศ  ๒๕๘๐

ระยะเริ่มต้น (พ ศ  ๒๕๖๓)
ประเทศไทยตระหนักถึงศักยภาพของ

เทคโนโลยี 5G ตลอดจนมีแนวทางในการผลักดัน
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลย ี5G

ระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
5G Inclusion

ทุกภาคส่วนในประเทศไทยสามารถเขา้ถึง
เทคโนโลยี 5G และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

ได้อย่างแพร่หลายในพ้ืนที่เป้าหมาย

ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
5G Transformation

ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี5G 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม

ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเต็มประสิทธิภาพ

z



 

 

๕๘ 

ตาราง ๒-๑: ภูมิทัศน์ของการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ท้ัง ๔ มิติ 

 ระยะเร่ิมต้น 

(พ.ศ. ๒๕๖๓) 

ระยะ ๒ ป  
5G Inclusion 

(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

ระยะ ๕ ป  
5G Transformation 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ภูมิทัศน ์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประเทศไทยมีความพร้อมขยาย
โครงข่าย 5G ในพื้นท่ีเป้าหมาย 

ประ เทศ ไทยมี โ ค ร ง ข่ าย  5 G พร้ อมรอ ง รั บ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
ได้แก่ พื้นท่ี EEC เมืองอัจฉริยะ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต่าบล และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากร
อย่างน้อยร้อยละ ๙๘ ของประเทศ และสามารถ
ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ จ า ก ทุ ก ภ าค ส่ ว น 
ได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเต็มประสิทธิภาพ 

ภูมิทัศน ์
ด้านเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์
และ ศักยภาพในการประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยี 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจ 

ประเทศไทยเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
ในอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ เพื่ อยกระดับ ขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันของประเทศไทย 

ประเทศไทยสามารถเปล่ียนผ่าน สู่ประเทศท่ี
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  

ภูมิทัศน ์
ด้านสังคม 

ประเทศไทยมีแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G เพื่อยกระดับคุณภาพ
และเพ่ิมการเข้าถึงบริการสาธารณะ 

ประเทศไทยเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 
ลดความเหล่ือมล่้าในการเข้าถึงบริการสาธารณะ  

ประชาชนสามารถ เ ข้ า ถึ ง และ ใ ช้ประ โ ยชน์
เ ทค โน โ ลยี  5G เพื่ อ ยก ระ ดับ คุณภาพ ชี วิ ต 
ของประชาชน ได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

ภูมิทัศน ์
ด้านระบบนิเวศ 

ประเทศไทยตระหนักถึงความส่าคัญ
ของการบูรณาการการท่างานร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง ทุ ก ภ าค ส่ ว น เ พื่ อ ส ร้ า ง 
ระบบนิ เวศท่ีพร้อมส่าหรับการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

ทุ กภาค ส่ วน เ ริ่ มพัฒนาระบบนิ เ วศร่ วมกัน  
เพื่ อ ส่ ง เสริ มการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโน โลยี  5G  
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประเทศไทยมีระบบนิเวศและเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง
พร้อมรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในทุก
ภาคส่วน   



 

 
๕๙ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๒.๓.๑ ภูมิทัศนด้์านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระยะเร่ิมต้น (พ ศ  ๒๕๖๓) 
ประเทศไทยมีความพร้อมส่าหรับการขยายโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมในพื้นท่ีเป้าหมาย 

ระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 
ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G รองรับการให้บริการท่ีจะเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรมต่าง  ๆ  

โดยท่ีโครงข่าย 5G พร้อมรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นท่ีเป้าหมาย และสามารถรองรับ 

การ ใ ช้ ง าน ใน รู ปแบบ  Enhanced Mobile Broadband (eMBB)  รู ปแบบ  Massive Machine Type 

Communications (mMTC) และรูปแบบ Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงข่าย 5G มีความครอบคลุมในพื้นท่ีอย่างน้อย ได้แก ่

๑) ร้อยละ ๕๐ ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC๕ ๔  

๒) ร้อยละ ๕๐ ของประชากรในเมืองอัจ ริยะ (Smart City)๕ ๕  

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ในพื้นท่ีชนบทท่ีสามารถรองรับการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ส่าหรับการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และลดความเหล่ือมล่้าของสังคม โดยโครงข่าย 5G มีความครอบคลุมในพื้นท่ีอย่างน้อย ได้แก่ 

๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๕๐๐ แห่ง  
๒) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๑๐๐ แห่ง  
ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ประเทศไทยขยายโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งท่าให้ประเทศไทย 

มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประสิทธิภาพสูง และสามารถรองรับการใช้ประโยชน์จาก
ทุกภาคส่วนได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และเต็มประสิทธิภาพ น่าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย  

บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีโครงข่าย 
5G ท่ีมีความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ Mbps ในเขตพื้นท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps ในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ได้แก่ 

๑) ครอบคลุมร้อยละ ๙๘ ของประชากร เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

                                            
๕ ๔ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕ ๕ การก่าหนดเป้าหมายความครอบคลุมที่ร้อยละ ๕๐ สอดคล้องกับเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ของส่านักงาน กสทช. โดยที่เป้าหมายความครอบคลุมในระยะ ๒ ปี คาดว่าจะ
สามารถครอบคลุมประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากรในเมืองอัจฉริยะในเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

  แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๖๐ 

๒) ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่  EEC๕ ๖ เพื่อรองรับ 

การใช้งานท่ีหลากหลายของอุตสาหกรรมแนวด่ิง หรือธุรกิจต่าง ๆ ต้ังแต่ต้นน้่าจนถึงปลายน้่าของอุตสาหกรรม 
ซึ่งท่าให้เกิดการผลิตและการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 

๓) ครอบคลุมประชากรทั้งหมดในเมืองอัจ ริยะ๕ ๗ เพื่อรองรับการพัฒนาบริการต่าง ๆ  
ในเมืองอัจฉริยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

๔) ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 
เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี SEZ เนื่องจากพื้นท่ี SEZ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด 
สงขลา มุกดาหาร หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส เป็นพื้นท่ีชายแดนท่ีติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้านท่าให้พื้นท่ี SEZ มีความส่าคัญในการเป็นประตูเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับต่างประเทศ  

๕) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๗,๘๐๐ แห่ง รองรับประชาชนในพื้นท่ีอื่น ๆ ให้มี
โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพของภาครัฐผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล 

๖) ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๑,๘๐๐ แห่ง รองรับประชาชนในพื้นท่ี 

อื่น ๆ ใหม้ีโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐท่ีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

 
รูปท่ี ๒-๓: ภูมิทัศน์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒.๓.๒ ภูมิทัศนด้์านเศรษฐกิจ 

ระยะเร่ิมต้น (พ ศ  ๒๕๖๓) 
ประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์และศักยภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในประเด็น

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของภาคการผลิต และการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ  

ภาคบริการด้วยเทคโนโลยี 5G 

  

                                            
๕ ๖ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๕ ๗ เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที่มา: รฟท. สกพอ. กนอ. และส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เชียงใหม่ ขอนแก่น

กรุงเทพ 

ภูเก็ต

EEC (ชลบุรี 
ระยอง และ
 ะเชิงเทรา)

นรา ิวาส

ตราด

สระแก้ว

หนองคาย

เชียงราย

กาญจนบุรี
ตาก

นครพนม

สงขลา

มุกดาหาร

พม่า
ลาว

เวียดนาม

กัมพูชา

มาเลเซีย

ระยะ ๒ ป 5G Inclusion
(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)

ระยะ ๕ ป  5G Transformation
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ทุกพื้นที่ในเขตพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจชายแดน (SEZ)

ร้อยละ ๕๐ ของประชากร
ในเมืองอัจฉริยะ

ร้อยละ ๕๐ ของเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC

ครอบคลุมประชากรทั้งหมด
ในพื้นท่ีเมืองอัจฉริยะ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล ๕๐๐ แห่ง และ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๑๐๐ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล
๗,๘๐๐ แห่ง และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๑,๘๐๐ แห่ง

ขยายการครอบคลุม ไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ ให้
ครอบคลุมร้อยละ ๙๘ ของประชากร และ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีดังต่อไปน้ี

โครงข่าย 5G ครอบคลุมเ พาะพ้ืนท่ี โดยเ พาะ
พื้นท่ีท่ีมีศักยภาพสูง และพื้นท่ีชนบท

ทุกเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นท่ี EEC



 

 
๖๑ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

ระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 
ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

5G เพื่อปรับปรุงกระบวนการด่าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และสามารถขยายผล  

เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นท่ี
เป้าหมายของประเทศ ซึ่งในระยะ ๒ ปี มุ่งเน้น ๖ อุตสาหกรรมหลัก๕ ๘ ดังนี้ 

 ภาคอุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ อุปกรณ์ Industrial Internet of Things ( IIoT) เป็นต้น ส่าหรับ 

การพัฒนาระบบอัตโนมัติความหน่วงต่่าในโรงงานอัจฉริยะ อันส่งผลต่อการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหส้ามารถด่าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 ภาคขนส่ง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และการส่ือสารระหว่างยานพาหนะกับ 

ทุกส่ิง (Vehicle-to-everything: V2X) ในการพัฒนาการขนส่งทางบก ทางน้่า และ 

ทางอากาศให้ด่าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของ  

การขนส่งได้มากยิ่งขึ้น 

 ภาคเกษตรกรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อช่วยในการท่าการเกษตรและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสามารถ
ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย อันเป็นกลุ่มอาชีพหลักของประเทศไทย   

 ภาคการท่องเที่ยว สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ร่วมกับ แหล่งท่องเท่ียว  
การเดินทาง และการให้บริการด้านการท่องเท่ียว เพื่อยกระดับประสบการณ์และสร้าง
ความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 

 ภาคการเงิน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้บริการ
ทางการเงินและยกระดับประสิทธิภาพของระบบธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความปลอดภัย  

มีเสถียรภาพ และมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  
 ภาคการค้าส่งและค้าปลีก สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาศักยภาพของ

ระบบค้าส่งและค้าปลีก รวมถึงการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ 
ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ัวประเทศไทยสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  

5G ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังรูปท่ี ๒-๔ น่าไปสู่
การเปล่ียนผ่านประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ ท่ีมีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Value-
Based Economy) โดยเทคโนโลยี 5G เป็นโครงข่ายท่ีรองรับการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ่

                                            
๕ ๘ อุตสาหกรรมหลักทั้ง ๖ เป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทั้ง ยังเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-curve) ของประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล 



 

  แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๖๒ 

ต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศขึ้นไปอีกระดับ ท้ังในแง่ของมูลค่าเศรษฐกิจ 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก 

 

 

รูปท่ี ๒-๔: ภูมิทัศน์ด้านเศรษฐกิจของแต่ละอุตสาหกรรมในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒.๓.๓ ภูมิทัศน์ด้านสังคม 

ระยะเร่ิมต้น (พ ศ  ๒๕๖๓) 
ประเทศไทยมีแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็น 

การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี 5G และประเด็นการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี 5G 

ระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 
ประเทศไทยเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 

ลดความเหล่ือมล่้าในการเข้าถึงบริการสาธารณะ โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีความครอบคลุมของโครงข่าย 5 G  

โดยในระยะ ๒ ปี มุ่งเน้นภาคส่วนท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมคุณภาพ ดังนี้ 

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรม  Innovation Driven Enterprise: IDE ที่มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี   G อย่างแพร่หลายใน
การพัฒนาบริการด้านการตรวจวัด การควบคุม และการ
เช่ือมโยงระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ภายในโรงงานอัจฉริยะ 
 Connected and Automated Smart Factory 

ประเทศไทยมีการท่า เกษตรแม่นย่ า   Precision 
Farming) และการบริหารจัดการห่วงโ ซ่อุปทาน 
 Supply Chain) โดยน่าเทคโนโลยี  G มาผสมผสาน
ในการบริหารจัดการทางการเกษตรและอาหารเพื่อเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ

การขนส่งของประเทศไทยทั้งทางบก น้่า และอากาศ
ได้ รั บการพัฒนาให้มี ประ สิท ธิภาพมากขึ้ นจาก
การใช้งานระบบขนส่งอัจฉริยะ  Intelligent Transport 
System: ITS) และการสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับ
ทุก ส่ิ ง  Vehicle-to-everything: V2X) เ พ่ือรองรับ
การให้บริการต่าง ๆ ของภาคขนส่งได้อย่างแพร่หลาย

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคขนส่ง

ประเทศไทยมีการพัฒนาและให้บริการธุรกรรมทาง
การเ งินที่หลากหลายในรูปแบบดิจิทัล ตลอดจน
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการท่าธุรกรรมออนไลน์
ผ่านโครงข่าย 5G ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และ
มีเสถียรภาพสูง อีกทั้ ง  การท่าธุรกรรมออนไลน์
มี บ ท บ า ท เ พิ่ ม ขึ้ น ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ
ชีวิตประจ่าวันของประชาชน

ภาคการค้าส่งและค้าปลีกของประเทศไทยใช้โครงข่าย
5G เป็นโครงข่ายหลักในการให้บริการดิจิทัลรูปแบบ
ต่าง ๆ ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจน
สามารถรองรับและตอบสนองต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในการซื้อขายสิ่งของผ่านช่องทางออนไลน์ได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพ

ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเงิน ภาคการค้าส่งและค้าปลีก

ประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับ
แหล่งท่องเที่ยว (Tourist Attraction) การเดินทางของ
นักท่องเที่ยว (Tourist Journey) และระบบนิเวศในการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยว (Tourism Ecosystem) ได้
อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
ความโดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่
ท่องเที่ยว ตลอดจนความมั่นใจในความปลอดภัยและ
คุณภาพของบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ



 

 
๖๓ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

 ภาคสา ารณสุข ใช้การสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) ผ่านโครงข่าย 5G ท่าให้
ประชาชนในพื้นท่ีชนบทสามารถเข้าถึงแพทย์ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทาง ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การรักษาเพิ่มมากขึ้น  

 ภาคการศึกษา ปรับใช้เทคโนโลยี 5G ร่วมกับเทคโนโลยี AR/VR เพื่อเป ดประสบการณ์
การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้ 

 ภาคเมืองอัจ ริยะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในการให้บริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ส่าหรับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น 

ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ประชาชนในประเทศสามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณสุข บริการด้านการศึกษา และบริการ
ในเมืองอัจฉริยะ ดังรูปท่ี ๒-๕ รวมถึงประชาชนและองค์กรในระดับท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน 

การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองด้วยเทคโนโลยี 5G เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นท่ีได้อย่างยั่งยืน 

 
รูปท่ี ๒-๕: ภูมิทัศน์ด้านสังคมของแต่ละภาคส่วนในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๒.๓.๔ ภูมิทัศน์ด้านระบบนิเวศ 

ระยะเร่ิมต้น (พ ศ  ๒๕๖๓) 
ประเทศไทยตระหนักถึงความส่าคัญของการบูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างภาคส่วน 

เพ่ือผลักดันให้เกิดการสร้างระบบนิเวศท่ีมีความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

ระยะ ๒ ป  (พ ศ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเริ่มพัฒนาระบบนิเวศร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  

โดยระบบนิเวศครอบคลุมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ 5G อุปกรณ์ 5G การลงทุนจาก
ภาคเอกชน การสนับสนุนจากทางภาครัฐ กฎหมาย/กฎระเบียบ/กระบวนงานของภาครัฐท่ีเอื้อต่อการใช้

ประเทศไทยสามารถให้บริการสาธารณสุขดิจิทัล
(Digital Healthcare) หลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย
บนโครงข่าย 5G ท่าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
ตลอดจนภาคสาธารณสุขของประเทศสามารถยกระดับ
การรักษาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่้าสมัย โดยใช้
ประโยชน์จากประสิทธิภาพของโครงข่าย 5G

ภาคการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยสามารถถูก
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งคุณภาพของ
การเรียนการสอน และการฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง
ถูกยกระดับจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยอาศัยเทคโนโลยี 5G 
เป็นโครงข่ายหลักส่าหรับการการพัฒนาบริการ
สาธารณะหลากหลายประเภทภายในเมือง ตลอดจน
มีการใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยอื่น ๆ 
ที่มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในเมืองอัจฉริยะให้ดีข้ึน 

ภาคสา ารณสุข ภาคการศึกษา ภาคเมืองอัจ ริยะ 



 

  แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๖๔ 

ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ความเช่ือมั่นในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล ก่าลังคนทางด้านดิจิทัล ความรู้ 
ความเข้าใจเทคโนโลยี 5G ความตระหนักในความส่าคัญของเทคโนโลยี 5G ตลาดการให้บริการเทคโนโลยี 5G 
และความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายและบริการ  5G อีกท้ังมีช่องทางท่ีอ่านวยความสะดวกส่าหรับ 

การบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ จากการมีระบบนิเวศและเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งพร้อมรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G ในทุกภาคส่วน 

๒.๔ ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ  ต่อนโยบายและแผนระดับประเทศ 

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนของประเทศไทยต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ๒๕๖๕) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียด
ความเช่ือมโยงสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ของแผนต่าง ๆ ดังรูปท่ี ๒-๖  

นอกจากนี้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 
มีรายละเอียดความสอดคล้องต่อนโยบาย แผน กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) แผนแม่บทบริหาร
คล่ืนความถี่ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก่ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถแบ่งตามระดับของแผนได้ ดังนี้



 

 

๖๕ 

 

 
รูปท่ี ๒-๖: ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติสู่ประเด็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะท่ี ๑

ยุท ศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป สร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสและ

ความเท่าเทียมกันทางสังคม

ภาพความเชื่อมโยงยุท ศาสตร์และนโยบายระดับชาติสู่ประเดน็การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

ความมั่นคง

ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมแผนปฏิรูป
ประเทศ ด้านไซเบอร์ ด้านทรัพยากร รรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา 
 บับท่ี ๑๒

แผนความ
ม่ันคง 

ยุท ศาสตร์ท่ี ๓ การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุท ศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม

ยุท ศาสตร์ท่ี ๙
การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ยุท ศาสตร์ท่ี ๗
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุท ศาสตร์ท่ี ๒
การสร้างความเป็น รรมและ
ลดความเหล่ือมล้ าในสังคม

ยุท ศาสตร์ท่ี ๖
สร้างความเชื่อม่ัน
ในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ท่ี ๒
ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ท่ี ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิท ิภาพสูง

ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ยุท ศาสตร์ท่ี ๕
พัฒนาก าลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๓
สร้างสังคมคุณภาพด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๔ 
ปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลแผนปฏิบัติการ 

DE ๕ ป 

นโยบาย DE
๒๐ ป 
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๑) แผนระดับ ๑ ได้แก่ ยุท ศาสตร์ชาติ ๒๐ ป  เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และพัฒนาสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยมีเป้าหมายการพัฒนา คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีประกอบด้วยการพัฒนาใน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนากลไกท่ีส่าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ท้ังในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย อีกท้ังยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีให้ความส่าคัญกับการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ตลอดจนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง ประเด็นการแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดข้ึน 

๒) แผนระดับ ๒ หมายถึง นโยบายและแผนระดับชาติท่ีเป็นแนวทางและกรอบการพัฒนาประเทศ 

ในองค์รวมที่สนับสนุนการด่าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้แก่ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุท ศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทท่ีสนับสนุนกรอบแนวคิดการพัฒนา

ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติโครงสร้างพื้นฐาน มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติระบบนิเวศ โดยมิติ
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G สอดคล้องต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท้ังส้ิน ๒๐ ด้านจาก ๒๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการต่างประเทศ ด้านการเกษตร 
ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านการท่องเท่ียว ด้านพื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ด้านพลังทางสังคม  

ด้านเศรษฐกิจฐานราก ด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ด้านการเติบโต 

อย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการน้่าท้ังระบบ ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
ดังตารางท่ี ๒-๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอีก ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวัฒนธรรม ด้านศักยภาพการกีฬา และด้านการต่อต้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ) 
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ตาราง ๒-๒: ความสอดคล้องต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน ๒๐ ด้าน 

 

มิติ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

มิติ
เศรษฐกิจ 

มิติ 

สังคม 

มิติ 

ระบบนิเวศ 

ความม่ันคง     

การต่างประเทศ     

การเกษตร     

อุตสาหกรรมและ 

บริการแห่งอนาคต 
    

การท่องเท่ียว     

พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ     

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล     

ผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่      

เขตเศรษฐกิจพิเศษ     

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต      

การพัฒนาการเรียนรู้     

การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดี     

พลังทางสังคม      

เศรษฐกิจฐานราก      

ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม      

การเติบโตอย่างย่ังยืน      

การบริหารจัดการน่้าท้ังระบบ     

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ     

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม     

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม      
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  บับที่ ๑๒ เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีก่าหนดทิศทาง 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สู่การเป็น
เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ด้าน ได้แก่  

๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล่้าในสังคม  
๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื  
๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๕  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
๖  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๙  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ  
๑๐  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล่้าในสังคม ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ท่ีเน้นในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และท่าให้เศรษฐกิจไทยสามารถโตได้ตามศักยภาพ
และมีเสถียรภาพ ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งมุ่งเน้น 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ยุทธศาสตร์ ท่ี ๘ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งให้ความส่าคัญกับการเพิ่มความสามารถ
ทางการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระ ดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีมีการพัฒนาศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พื้นท่ี เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส่าคัญ 
รวมถึงการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับธุรกิจต่าง ๆ  

 แผนการปฏิรูปประเทศ มีประเด็นขับเคล่ือนการปฏิรูปท่ีส่าคัญในมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และ 

มิติส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต้ังแต่ระดับประชาชน ระดับชุมชนและท้องถ่ิน ระดับภาคธุรกิจ 
ตลอดจนระดับภาครัฐ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีการพัฒนา 

อย่างมั่นคง มั่ง ค่ัง และยั่งยืน อันประกอบด้วยแนวทางปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้แก่  
ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม  
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ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านส่ือสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G อยู่ภายใต้แนวทาง 
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้เน้นการสร้ างฐานอุตสาหกรรมใหม่ท่ีรวมไปถึง
อุตสาหกรรมดิจิทัลในการยกระดับศักยภาพบุคลากร ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมไทย 
ด้านสังคมในประเด็นการสร้างโอกาสให้ทุกกลุ่มคนในสังคมเข้าถึงสวัสดิการตามสิทธิข้ันพื้นฐาน
ได้อย่างครอบคลุม และด้านกฎหมายในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายท่ีล้าสมัยหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ตามบริบทของสังคม 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ ศ  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เป็นแผน
ระดับชาติด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G อยู่ภายใต้
เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ท่ีเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของ 

ทุกภาคส่วนส่าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงการเตรียม  

ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคาม 

ทางไซเบอร์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

๓) แผนระดับ ๓ หมายถึง นโยบายและแผนเพื่อสนับสนุนการด่าเนินงานตามแผนระดับ ๑ และ 

แผนระดับ ๒ หรือตามท่ีกฎหมาย หรือพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ก่าหนดไว้ ซึ่งมีนโยบาย  
แผน ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีส่าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ได้แก่ 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ ศ  ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) จัดเป็นแผนแม่บทหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย  
ระยะ ๒๐ ปี โดยการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการขับเคล่ือน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมถึงน่านวัตกรรมดิจิทัลมาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศไทยเกิดความมั่งค่ังและยั่งยืนในระยะยาว ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลท่ี
ทันสมัยและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไ ด้ในยุทธศาสตร์ ท่ี  ๒  
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓ 
การสร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนและท่าให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ 

อย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้น 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๕  
การพัฒนาก่าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๗๐ 

วัยท่างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบอาชีพ 
และยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความมั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลครอบคลุมในเรื่องมาตรฐาน  (Standard)  
เรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) และเรื่องการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ป  (พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เป็นแผนปฏิบัติการระยะท่ี ๑ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ท้ังนี้ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
เทคโนโลยี 5G อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) เป้าหมายขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้เฉล่ียของครัวเรือน การกระจายรายได้และความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ๒) เป้าหมายสร้าง
สังคมคุณภาพ มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิต โอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณะจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ๓) เป้าหมายพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ๔) เป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปล่ียนแปลง มุ่งเน้น
การให้บริการสาธารณะหรือส่วนรวมของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
๕) เป้าหมายสร้างความเช่ือมั่น มุ่งเน้นการขจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนสร้าง  

ความเช่ือมั่นให้กับภาคธุรกิจและประชาชนในยุคดิจิทัล และ ๖) เป้าหมายพัฒนาก่าลังคนดิจิทัล 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากร รวมถึง 

การสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ 

 แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  บับที่ ๒ พ ศ  ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ เป็นแผนแม่บทท่ีก่าหนด
ทิศทางในการก่ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมของส่านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส่านักงาน กสทช.) ในระยะ  
๕ ปี เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมระบบนิเวศดิจิทัลท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดการณ์
ว่าเทคโนโลยี 5G และ Internet of Thing (IoT) จะมีบทบาทส่าคัญในระยะเวลาอันใกล้  
โดยมุ่งเน้นไปท่ีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมให้เพียงพอ การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ครอบคลุม การส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของกลไกตลาด การวางรากฐานการก่ากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค สู่สังคมดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ซึ่งแผนแม่บทฉบับดังกล่าวมีประเด็นท่ีสอดคล้องกับการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G  
ทุกยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและการส่งเสริม 

การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง  

ท่ีครอบคลุม ท่ัวถึง และส่งเสริมนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการใช้
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การอนุญาตและ 

ก่ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๗๑ 

การออกใบอนุญาตและก่ากับดูแลการประกอบกิจการ รวมถึงการน่าเทคโนโลยีดิจิทั ล 

มาสนับสนุนการด่าเนินงานเพื่ออ่านวยความสะดวก ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การบริหารทรัพยากร
โทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริหารคล่ืนความถ่ีและเลขหมายโทรคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม น่าคล่ืนความถี่ไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ความมั่นคง 
และการติดต่อส่ือสารกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคมมุ่งเน้นให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานท่ัวถึงครอบคลุม
ท้ังมิติเชิงพื้นท่ีและสังคม การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ในพื้นท่ีชนบท เพื่อเพิ่มโอกาส 

การเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข บริการสาธารณะและข่าวสาร ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการให้บริการเพื่อประโยชน์สังคมและสาธารณะ มุ่งเน้นให้
ประชาชนสามารถรู้และเท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก่ากับ
ให้มีบริการโทรคมนาคมท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การสนับสนุน 

การขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ 

เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดิจิทัล ผ่านการวิจัยและพัฒนาท่ีสร้างคุณค่าให้แก่อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม 

 แผนแม่บทบริหารคล่ืนความถ่ี พ ศ  ๒๕๖๒ เป็นแผนแม่บทท่ีก่าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
และก่ากับดูแลการบริหารจัดการคล่ืนความถี่ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ  

ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสากล แผนแม่บทบริหารคล่ืนความถ่ีนี้  
ได้ก่าหนดช่วงคล่ืนความถี่ไว้รองรับส่าหรับการใช้งานกับเทคโนโลยี 5G ได้แก่ ช่วง ๓.๔ –  
๓.๗ GHz ช่วง ๒๔.๒๕ - ๒๗.๕ GHz และช่วง ๒๗.๕ – ๒๙.๕ GHz 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบส่าคัญอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปรับใช้เทคโนโลยี 5G ของ
ประเทศไทย ได้แก่ 

 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ( บับที่ ๓) พ ศ  ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การก่ากับการประกอบกิจการและการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ โดยประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
งานเทคโนโลยี 5G ในเรื่องการใช้คล่ืนความถี่ ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้สนับสนุนการใช้คล่ืนความถ่ี
ให้มีการอนุญาตเป็นไปตามแผนแม่บทบริหารคล่ืนความถ่ีตามช่วงคล่ืนความถ่ีท่ีได้ระบุไว้ 

ในข้างต้น และมีความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ในส่วนท่ี ๓ การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ มาตราท่ี ๔๑ การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีไป
ประกอบกิจการต้องเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถ่ี มาตราท่ี ๔๒ การอนุญาต
คล่ืนความถี่ไปใช้ต้องเป็นวิธีการประมูล มาตรา ๔๓ การอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตคล่ืน
ความถี่สามารถประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๗๒ 

และมาตรา ๔๔ การระงับการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีก่อให้เกิดการรบกวนคล่ืนความถ่ีท่ีได้รับอนุญาต
อยู่ก่อนหน้า 

 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ ศ  ๒๕๖๐ เป็นกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม โดยมีหมวดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หมวดกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่าหรับส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ 

การด่าเนินการพัฒนาดิจิทัลต่าง ๆ ท้ังนี้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีความเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการ 

ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในมาตรา ๒๖ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน่า
เงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเงินกองทุน 

มี จุดประสง ค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน  หรือให้ความช่วยเหลือแก่ภาครัฐหรือเอกชน 

ในการด่าเนินการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมีจุดประสงค์เพ่ืออุดหนุนการวิจัย
และพัฒนาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๕ ยุท ศาสตร์และตัวชี้วัด 

ในการขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ตลอดจนน่าพา
ประเทศสู่ภูมิ ทัศน์ ท่ีไ ด้กล่าวถึงในหัวข้อท่ี ๒.๓ แผนปฏิบั ติการว่าด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยี  5G  

จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน อีกท้ังในแต่ละยุทธศาสตร์ 
มีความเช่ือมโยงกับภูมิทัศน์ในแต่ละมิติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นการพัฒนาท่ีส่าคัญ ดังนี้ 

 
รูปท่ี ๒-๗: ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

 ยุท ศาสตร์ที่ ๑: ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง (5G Infrastructure 

Development) ส่งเสริมให้เกิดความครอบคลุมของโครงข่าย 5G โดยเฉพาะในพื้นท่ีเป้าหมาย 
และส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน ๓ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) การมีโครงข่าย 5G และมีปริมาณคล่ืนในย่านท่ีเหมาะสม

มุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล
เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิด

ความพร้อมในการน าเทคโนโลยี 5G 
ไปใช้เชิงพาณิชย์

มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรม

เป าหมายของประเทศ

อุตสาหกรรม

 
การเกษตร

การเงิน

มุ่งเน้นความครอบคลุมของโครงข่าย 
5G และส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการให้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 
5G ประสิท ิภาพสูง

การขนส่ง

การท่องเท่ียว

การค้าส่งและปลีก ความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย

การต่อยอดงานวิจัย

 
การก ากับดูแล

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
ผ่านเทคโนโลยี 5G 

สร้างสังคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยี 5G

พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อ
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

ภาพรวมยุท ศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย

การพัฒนาโครงข่าย 5G

การลงทุนในเทคโนโลยี 5G

การให้บริการโครงข่าย

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า
จากการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ในทุกภาคส่วน

การศึกษา

 
สา ารณสุข 

ภาคเมืองอัจ ริยะ

บุคลากร 

แพลต อร์ม



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๗๓ 

เพียงพอท่ีจะท่าให้เกิดการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพสูง (Network and Spectrum Holding 

Efficiency) ๒) การลงทุนในโครงข่ายให้ เกิดประสิทธิภาพการลงทุนสูงสุด ( Investment 

Efficiency) และ ๓) การบริหารโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนการให้บริการ 

ท่ีเหมาะสม (Operational Efficiency)  
 ยุท ศาสตร์ที่  ๒: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี  5G (5G for Economic 

Expansion)  ส่ง เสริมให้ ผู้ประกอบการทุกระ ดับ เกิ ดการ ใ ช้ประโยชน์ เทคโนโลยี  5G  
ในอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยในระยะเริ่มต้น มุ่งเน้น 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการขนส่ง ภาคการเงิน 
ภาคการท่องเท่ียว และภาคการค้าส่งและค้าปลีก 

 ยุท ศาสตร์ที่ ๓: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G (5G for Social Development) 
ส่ง เสริมการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี  5G ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 

ลดความเหล่ือมล่้าจากการเข้าถึงบริการภาครัฐในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ในภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข และภาคเมืองอัจฉริยะ 

 ยุท ศาสตร์ที่  ๔: พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G (5G 

Ecosystem Acceleration) สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ 5G เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
บูรณาการการท่างานและเกิดความพร้อมในการน่า เทคโนโลยี  5G ไปใช้ประโยชน์ ไ ด้ 

อย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร แพลตฟอร์ม การต่อยอดงานวิจัย การก่ากับดูแล 
และความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่าย 

ท้ังนี้ ๔ ยุทธศาสตร์ข้างต้นมุ่งเน้นการด่าเนินงานในระยะ 5G Inclusion และมีการปฏิบัติต่อเนื่องไปยัง
ระยะ 5G Transformation โดยมีตัวช้ีวัดในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ปรับใช้จากตัวช้ีวัดใน ๖ ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมถึงก่าหนดตัวช้ีวัดใหม่ท่ีสะท้อนต่อการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ท้ังในระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) ดังท่ีแสดงในรูปท่ี ๒-๘ รูปท่ี ๒-๙ รูปท่ี ๒-๑๐ และรูปท่ี ๒-๑๑ ซึ่งแสดงความเช่ือมโยงและท่ีมาของ
ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ในระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 

 



 

 

๗๔ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุท ศาสตร์ท่ี ๒ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ๑ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถงึทุกหมู่บ้าน
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว > ๑๐๐ Mbps
- ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน รพ สต  อปท  และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๒  มีบริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่นที่ความเรว็สูง  Mobile Broadband) ที่สามารถเข้าถึง 
และพร้อมใช้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน ชุมชน และสถานท่ีท่องเที่ยว

๑ ขีดความสามารถในการแขง่ขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึน้จากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
๒  ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 
โดยอันดับของประเทศไทยในดัชนีช้ีวัดการใช้นวัตกรรมและความเช่ียวชาญในการใช้
เทคโนโลยีภายใต้ Global Competitiveness Index (GCI) อยู่ในดันดับที่ ๓๐

- อันดับการพัฒนาด้าน Technological Infrastructure ของ World 
Competitiveness Scoreboard อยู่ใน ๓๕ อันดับแรก

ธุรกิจ SMEs ปรับเปลี่ยนเป็น Digital SMEs ๕๐๐ ๐๐๐ ราย
แผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมระยะ ๕ ปี 

 พ ศ  ๒๕๖๑   ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการว่าด้วย
การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยี 5G
ของประเทศไทยระยะ ๒ ปี

 พ ศ  ๒๕๖๔   ๒๕๖๕ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง

ยุท ศาสตร์ท่ี ๒ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G

๑  โครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายส่าคัญของประเทศ
  ร้อยละ ๕๐ ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC 
- ร้อยละ ๕๐ ของจ่านวนประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัดที่ได้รบัการประกาศเขตให้
เป็น Smart City  
- จ่านวนอย่างน้อย ๕๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล และ ๑๐๐ ศูนย์
การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
๒  อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ International 
Institute for Management Development (IMD  ในด้าน Technological 
Infrastructure ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ 
๓  การจัดสรรใหม่ให้เพียงพอในทุกย่านคลื่นความถี่ 
๔  การอนุญาตให้ผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมสามารถน่าคลื่นความถีเ่ดิมใช้กับเทคโนโลยี 5G ได้
๕  การใช้สิ่งอ่านวยความสะดวกสาธารณะรว่มกัน ได้แก่ เสาไฟฟ้า เสาไฟ เป็นต้น ไม่
น้อยกว่า ๒ ๐๐๐ เสา

๑  อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ IMD ภายใต้
หัวข้อประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ  Business Efficiency) ด้าน 
Overall Productivity (PPP) ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ
๒. จ่านวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า 
๒ ๐๐๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๐ ๔ ของผู้ประกอบการ SME*** 
๓  อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ IMD ภายใต้
หัวข้อประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ  Business Efficiency) ด้าน Use 
of Digital Tools and Technologies ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ 

ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดในระยะ ๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม  พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

หมายเหตุ: *เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ ศ  ๒๕๖๒
**การก่าหนดเป้าหมายความครอบคลุมที่ร้อยละ ๕๐ สอดคล้องกับเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่ของส่านักงาน กสทช  โดยที่เป้าหมายความครอบคลุมในระยะ ๒ ปี คาดว่าจะสามารถครอบคลุมประมาณ
ร้อยละ ๓๐ ของประชากรในเมืองอัจฉริยะในเมอืงที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ ศ  ๒๕๖๒
***สัดส่วนร้อยละของผู้ประกอบการ SME ค่านวณจากข้อมูลจ่านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ของส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สสว   
โดยประเทศไทยมีจ่านวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ ศ  ๒๕๖๓ เป็นจ่านวน ๔๖๐ ๐๑๒ บริษัท  ไม่นับรวมวิสาหกจิขนาดย่อย 

    
 

 

  

รูปท่ี ๒-๘: ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระยะ ๒ ปี ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๒ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 

 

๗๕ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔ 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาก่าลังคนให้พร้อม

เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๖ 
สร้างความเช่ือม่ันในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๑  บุคลากรวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ
๒  เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจ
ใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓  บุคลากรผู้ท่างานทุกสาขามีความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัล

๑ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒  ประชาชนทุกคนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๓  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล

๑  บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน 
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย่า
๒  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก 
และเหมาะสม 

๑  ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเช่ือมั่น ใน
การท่าธุรกรรมออนไลน์
๒  มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบทันสมัยรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล
๓  มีมาตรฐานข้อมูลท่ีเป็นสากล

- ประชาชนร้อยละ ๗๕ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
- สร้างก่าลังคนดิจิทัล 

เมืองอัจฉริยะ ๗๗ เมือง ผลคะแนนการจัดอันดับ
E-Government Development Index 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๒๕

อันดับความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์
ต่่ากว่าอันดับ ๑๐ ของโลก

ยุท ศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

ยุท ศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G

๑. อันดับการพัฒนาตามดัชน ีInternational Institute for Management 

Development (IMD) ภายใต้หัวข้อการศึกษาดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ  
๒. จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 
๔ บริการ
๓. เมืองอัจฉริยะทุกเมือง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อให้เกิดบริการ
สาธารณะอย่างน้อย ๑ บริการต่อเมือง*
๔. จ่านวนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลด้าน
การศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า ๓๐๐ ๐๐๐ ราย
๕. ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่เมืองสามารถเข้าถึงบริการการให้ค่าแนะนา่ด้าน
สุขภาพและวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านเทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า 
๓๐๐,๐๐๐ คน

๑. ประเทศไทยมีอันดับความสามารถทางการแข่งขันดิจทิัลตามดัชนี IMD 

ด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๒ อันดับ 
๒. บุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรดิจิทัล 
๓. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนร่วมมือกันบูรณาการใน
ลักษณะของเครือข่าย พันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

๔. ผลงานวิจัยนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐
๕. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ 5G อย่างน้อย ๒ มาตรการ 
๖. ประชากรไทย ร้อยละ ๕ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G 

๗. มีมาตรฐานทางเทคนิคของบริการ 5G เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างน้อย ๑๐ บริการ 

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

แผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมระยะ ๕ ปี 

 พ ศ  ๒๕๖๑   ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการว่าด้วย
การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยี 5G
ของประเทศไทยระยะ ๒ ปี

 พ ศ  ๒๕๖๔   ๒๕๖๕ 

ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดในระยะ ๒ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ และ ๔ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

หมายเหตุ: *เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ ศ  ๒๕๖๒

  
  

รูปท่ี ๒-๙: ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระยะ ๒ ปี ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ และ ๔ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 

 

๗๖ 

ยุท ศาสตร์ท่ี ๑
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ยุท ศาสตร์ท่ี ๒ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ๑ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้ใช้ในเขตเทศบาลมีอินเทอร์เน็ตความเร็ว > ๑๐๐ Mbps
- ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน รพ สต  อปท  และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๒  มีบริการอินเทอร์เน็ตเคลือ่นที่ความเรว็สูง  Mobile Broadband) ที่สามารถเข้าถึง 
และพร้อมใช้แก่ประชาชน โดยครอบคลุมพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน ชุมชน และสถานท่ีท่องเท่ียว

๑ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
๒  ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
โดยอันดับของประเทศไทยในดัชนีช้ีวัดการใช้นวัตกรรมและความเช่ียวชาญในการใช้
เทคโนโลยีภายใต้ Global Competitiveness Index (GCI) อยู่ในดันดับท่ี ๓๐

แผนปฏิบัติการว่าด้วย
การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยี 5G
ของประเทศไทยระยะ ๕ ปี

 พ ศ  ๒๕๖๖   ๒๕๗๐ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง

ยุท ศาสตร์ที่ ๒ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G

๑  โครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ ๙๘ ของประชากร ภายในปี พ ศ  ๒๕๗๐ และ
มีความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ Mbps ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps ในทุกพ้ืนที่
๒  โครงข่าย 5G ครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้าหมายส่าคัญของประเทศ และมีความเร็วไม่ต่่ากวา่ 
๑๐๐ Mbps ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps ในทุกพ้ืนที่
  ทุกพ้ืนที่ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ EEC 
- ประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัดที่ได้รับการประกาศเขตให้เป็น Smart City  
- จ่านวนอย่างน้อย ๗ ๘๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล และ ๑ ๘๐๐ 
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
๓  อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ International 
Institute for Management Development (IMD) ด้าน Technological 
Infrastructure ดีข้ึน ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ 
๔  การจัดสรรใหม่ให้เพียงพอในทุกย่านคลื่นความถ่ี 
๕  การใช้สิ่งอ่านวยความสะดวกสาธารณะรว่มกัน ได้แก่ เสาไฟฟ้า เสาไฟ เป็นต้น ไม่
น้อยกว่า ๑๐ ๐๐๐ เสา

๑  อันดับการพัฒนาตามดัชน ีWorld Competitiveness ของ IMD ภายใต้
หัวข้อประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ  Business Efficiency) 
ด้าน Overall Productivity (PPP) ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ
๒  เศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๖ ๖ ของ GDP
๓. จ่านวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า 
๑๐ ๐๐๐ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๒ ๒ ของผู้ประกอบการ SME*** 
๔  อันดับการพัฒนาตามดัชน ีWorld Competitiveness ของ IMD ภายใต้
หัวข้อประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ  Business Efficiency) ด้าน Use of 
Digital Tools and Technologies ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ 

ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดในระยะ ๕ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

หมายเหตุ: *เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ ศ  ๒๕๗๐
**เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ ศ  ๒๕๖๕
***สัดส่วนร้อยละของผู้ประกอบการ SME ค่านวณจากข้อมูลจ่านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ของส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สสว   
โดยประเทศไทยมีจ่านวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในป ีพ ศ  ๒๕๖๓ เป็นจ่านวน ๔๖๐ ๐๑๒ บริษัท  ไม่นับรวมวิสาหกจิขนาดย่อย 

  
 

 

รูปท่ี ๒-๑๐: ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระยะ ๕ ปีในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ ๒ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 

 

๗๗ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔ 
ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาก่าลังคนให้พร้อม

เข้าสู่ยุคดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๖ 
สร้างความเชื่อม่ันในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุท ศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๑  บุคลากรวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอ
๒  เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจ
ใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓  บุคลากรผู้ท่างานทุกสาขามีความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัล

๑ ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒  ประชาชนทุกคนมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๓  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล

๑  บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน 
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นย่า
๒  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก 
และเหมาะสม 

๑  ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเช่ือมั่น ใน
การท่าธุรกรรมออนไลน์
๒  มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบทันสมัยรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล
๓  มีมาตรฐานข้อมูลท่ีเป็นสากล

ยุท ศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

ยุท ศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G

๑. อันดับการพัฒนาตามดัชน ีInternational Institute for Management 

Development (IMD) ภายใต้หัวข้อการศึกษาดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๑๒ อันดับ  
๒. จ่านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์
อย่างน้อย ๑๔ บริการ 
๓. เมืองอัจฉริยะทุกเมือง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อให้เกิดบริการ
สาธารณะอย่างน้อย ๖ บริการต่อเมือง*
๔  อันดับการพัฒนาตามดัชน ีE-Government Development Index ดีขึ้นไม่
น้อยกว่า ๑๐ อันดับ
๕. จ่านวนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลด้าน
การศึกษาโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า ๗๐๐ ๐๐๐ ราย
๖. ประชาชนท่ีอาศัยอยู่นอกพื้นท่ีเมืองสามารถเข้าถึงบริการการให้ค่าแนะนา่ด้าน
สุขภาพและวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านเทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า 
๗๐๐,๐๐๐ คน

๑. ประเทศไทยมีอันดับความสามารถทางการแข่งขันดิจทัิลตามดัชนี IMD 

ด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ 
๒. บุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรดิจิทัล 
๓. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนร่วมมือกันบูรณาการใน
ลักษณะของเครือข่าย พันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อ
การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G

๔. ผลงานวิจัยนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
๕. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ 5G อย่างน้อย ๗ มาตรการ 
๖. ประชากรไทย ร้อยละ ๘๐ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G 

๗. มีมาตรฐานทางเทคนิคของบริการ 5G เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างน้อย ๑๐๐ บริการ 

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

แผนปฏิบัติการว่าด้วย
การส่งเสริมการใช้

ประโยชน์เทคโนโลยี 5G
ของประเทศไทยระยะ ๕ ปี

 พ ศ  ๒๕๖๖   ๒๕๗๐ 

ความสอดคล้องของตัวช้ีวัดในระยะ ๕ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๔ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทัิลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  พ ศ  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

หมายเหตุ: *เมืองท่ีได้รับการประกาศให้เปน็เมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ ศ  ๒๕๖๕

  
 

รูปท่ี ๒-๑๑: ความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระยะ ๕ ปีในยุทธศาสตร์ท่ี ๓ และ ๔ ต่อนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๗๘ 

๒.๕.๑ ยุท ศาสตร์ที่ ๑: ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง  
 (5G Infrastructure Development) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมให้เกิดความครอบคลุมของโครงข่าย 5G โดยเฉพาะในพื้นท่ีเป้าหมาย 
และส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพใน ๓ ด้าน
หลัก ได้แก่ ๑) การมีโครงข่าย 5G และมีปริมาณคล่ืนในย่านท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะท่าให้เกิดการให้บริการท่ีมี
ประ สิทธิภาพสูง  (Network and Spectrum Holding Efficiency)  ๒)  การลงทุนในโครง ข่ายให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพการลงทุนสูงสุด (Investment Efficiency) และ ๓) การบริหารโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีต้นทุนการให้บริการท่ีเหมาะสม (Operational Efficiency) 

 
รูปท่ี ๒-๑๒: ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิทธิภาพสูง 

เป าหมาย  

๑  ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย๕ ๙ อย่างรวดเร็ว และเพียงพอต่อ 

การใช้งาน รวมถึงเพ่ิมโอกาสการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่าย 5G เพ่ือลดอุปสรรค 

ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ  
ตัวชี้วัด 

 โครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ ๙๘ ของประชากร และมีความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ 
Mbps ในเขตพื้นท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps ในทุกพื้นท่ี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 โครงข่าย 5G มีความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ Mbps ในเขตพื้นท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps 

ในทุกพื้นท่ี และครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมายส่าคัญของประเทศ ได้แก่ 

                                            
๕ ๙ พ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง พ้ืนทีท่ี่ต้องการตดิตัง้โครงขา่ยเทคโนโลยี 5G ในระยะแรก เพ่ือประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม  

ยุท ศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง  5G Infrastructure Development)  

กลยุท ์ท่ี ๑  ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจาก
ภาคเอกชน ในการติดตั้งโครงข่าย 5G ในพ้ืนท่ี

เป าหมายส าคัญของประเทศ

กลยุท ์ท่ี ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การติดตั้งโครงข่ายในพ้ืนท่ีชนบท เพ่ือให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม

กลยุท ์ท่ี ๓  ส่งเสริมการจัดสรรคลื่น
ความถี่อย่างเหมาะสมในทุกย่านคลื่นให้

เพียงพอต่อการให้บริการและใช้งาน
เทคโนโลยี 5G อย่างมีประสิท ิภาพ

กลยุท ์ท่ี ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน บริการร่วมกัน

 เป าหมายท่ี ๑  ประเทศไทยมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมพ้ืน
เป าหมาย  อย่างรวดเร็ว และเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึง 

เพ่ิมโอกาสการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงข่าย 5G 
เพ่ือลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสา ารณะ 

 เป าหมายท่ี ๒  ประเทศไทยมีปริมาณคลื่นความถี่ในทุก
ย่านคลื่นเพียงพอต่อการให้บริการโครงข่าย 5G 

ประสิท ิภาพสูงสุด

 เป าหมายท่ี ๓  ประเทศไทยมีการลงทุนโครงข่าย 5G 
อย่างมีประสิท ิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดต้นทุนการลงทุน

โครงข่าย 5G 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๗๙ 

 ร้อยละ ๕๐ ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี EEC๖ ๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี EEC๖ ๑ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 ร้อยละ ๕๐ ของจ่านวนประชากรท้ังหมดในเมืองอัจฉริยะ๖ ๒ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และครอบคลุมประชากรท้ังหมดในเมืองอัจฉริยะ๖ ๓ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 โครงข่าย 5G ครอบคลุมสถานท่ีให้บริการสาธารณะ และมีความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ 
Mbps ในเขตพื้นท่ีเทศบาล และ ๕๐ Mbps ในทุกพื้นท่ี 

 จ่านวนอย่างน้อย ๕๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล และ ๑๐๐  
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจ่านวน
อย่ า งน้ อย  ๗ ,๘๐๐ โร งพยาบาลส่ง เสริ ม สุขภาพ ต่าบล และ  ๑ ,๘๐๐  
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ International Institute 

for Management Development (IMD) ด้าน Technological Infrastructure ดีข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐๖ ๔ 

๒  ประเทศไทยมีปริมาณคล่ืนความถี่ในทุกย่านคล่ืนเพียงพอต่อการให้บริการโครงข่าย 5G 
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวชี้วัด 

 ปริมาณคล่ืนความถี่ท่ีมี เพียงพอในทุกย่านคล่ืนความถ่ี เหมาะสมกับสภาพตลาด  
สภาพการแข่งขัน และจ่านวนผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 5G  

 ปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีมีการอนุญาตให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสามารถน่า
คล่ืนความถ่ีเดิมใช้กับเทคโนโลยี 5G ได้  

๓  ประเทศไทยมีการลงทุนโครงข่าย 5G อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือลดต้นทุนการลงทุนโครงข่าย 5G  

 

                                            
๖ ๐ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ ๑ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ EEC ที่ได้รับการประกาศภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
๖ ๒ การก่าหนดเป้าหมายความครอบคลุมที่ร้อยละ ๕๐ สอดคล้องกับเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ของส่านักงาน กสทช. โดยที่เป้าหมายความครอบคลุมในระยะ ๒ ปี คาดว่าจะ
สามารถครอบคลุมประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากรในเมืองอัจฉริยะในเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ ๓ เมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
๖ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีคะแนน IMD World Competitiveness ดา้น Technological Infrastructure อยู่ในอันดับที่ ๓๘ 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๘๐ 

ตัวชี้วัด 

 ปริมาณการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพ่ิมขึ้น 

 การใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวกสาธารณะร่วมกัน เช่น เสาไฟฟ้า เสาไฟ เป็นต้น  
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ เสา ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 อัตราการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานประเภทเสาโทรคมนาคมร่วมกัน๖ ๕ (Tower 

Tenancy Ratio) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๖ ๖ 

กลยุท ์ 

กลยุท ์ที่ ๑: ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ในการติดต้ังโครงข่าย 5G ในพื้นที่
เป าหมายส าคัญของประเทศ     

 แนวทางที่ ๑: ก่าหนดพื้นท่ีเป้าหมายการขยายโครงข่ายและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
ชัดเจน เพ่ือให้นักลงทุนมั่นใจและเพ่ิมโอกาสการเข้ามาลงทุน โดยบูรณาการการท่างานกับ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 แนวทางที่ ๒: ก่าหนดความต้องการเชิงเทคนิคของโครงข่าย 5G ในแต่ละพื้นท่ีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามคุณภาพการให้บริการ (Quality of Services)๖ ๗ ของแต่ละ
รูปแบบการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนการออกแบบโครงข่ายให้ตรง
ตามพื้นท่ีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม  

 แนวทางที่ ๓: กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัย และก่าหนดกฎเกณฑ์/
เงื่อนไขท่ีเอื้อต่อการขยายโครงข่าย 5G ในพื้นท่ีเป้าหมายการขยายโครงข่ายและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามท่ีได้มีการตกลงร่วมกัน รวมถึงออกมาตรการจูงใจการลงทุน 
อาทิ มาตรการด้านภาษี มาตรการลดค่าธรรมเนียม และมาตรการลดค่าสาธารณูปโภค 

ต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

 แนวทางที่ ๔: ปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขยายโครงข่าย 

สายใยแก้วน่าแสง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการให้บริการ 5G อย่างมีคุณภาพ 

                                            
๖ ๕ อัตราการเช่าใช้โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทเสาโทรคมนาคมร่วมกัน = จ่านวนเสาโทรคมนาคมที่มีการใช้ร่วมกัน/จ่านวนเสาโทรคมนาคมที่สามารถให้ใช้ร่วมกันได้ ซ่ึงอัตรา 
การเช่าใช้โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทเสาโทรคมนาคมร่วมกัน  (Tower Tenancy Ratio) ๑.๕ เป็นผลการศึกษาของ GSMA 
๖ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีอัตราการเช่าใช้โครงสร้างพ้ืนฐานประเภทเสาโทรคมนาคมร่วมกันอยูท่ี่ ๑.๑ 
๖ ๗ ตัวอย่างความต้องการเชิงเทคนคิส่าหรับการประยุกต์ใช้ 5G อยู่ใน ภาคผนวก ข ตัวอย่างความต้องการเชิงเทคนคิส่าหรับการประยุกต์ใช้ 5G 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๘๑ 

กลยุท ์ที่ ๒: ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการติดต้ังโครงข่ายในพื้นที่ชนบท๖ ๘ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 แนวทางที่  ๑:  สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่าง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เค ล่ือน ท่ี 

ในการลงทุนโครงข่าย 5G และใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่ ร่ วมกันระหว่าง ผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยมุ่งเน้นให้ลดการลงทุนซ้่าซ้อน 

 แนวทางที่ ๒: สร้างความร่วมมือระดับภาคท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท่างาน 

ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงข่าย และบริการสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 
ในพื้นท่ีท้องถิ่น 

 แนวทางที่ ๓: ออกกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนการติดต้ังโครงข่าย 

ในพื้นท่ีชนบท 

กลยุท ์ที่ ๓: ส่งเสริมการจัดสรรคล่ืนความถ่ีอย่างเหมาะสมในทุกย่านคล่ืนให้เพียงพอต่อ 

การให้บริการและใช้งานเทคโนโลยี 5G อย่างมีประสิท ิภาพ 

 แนวทางที่ ๑: สนับสนุนให้ศึกษา ทดสอบ และทดลองเครื่องมือการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 

ท่ีเหมาะสม เพื่อบริหารคล่ืนความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้
เพียงพอต่อการให้บริการและใช้งาน  

 แนวทางที่ ๒: ก่าหนดแนวทาง และปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและการบริหารคล่ืนความถ่ีให้เพียงพอต่อการให้บริการและใช้งาน       

กลยุท ์ที่ ๔: ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐาน/บริการร่วมกัน 

 แนวทางที่ ๑: สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการขออนุญาต  
กฎเกณฑ์ และเงื่อนไข รวมถึงอ่านวยความสะดวกให้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

ในการเข้าใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวกในการติด Small Cell 

 แนวทางที่ ๒: ส่งเสริมให้มีการให้บริการโครงข่าย 5G ท่ีเหมาะสมต่อการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ เพ่ือกระตุ้นความต้องการในการประยุกต์ใช้งาน และลดการผูกขาดในตลาด 

๒.๕.๒ ยุท ศาสตร์ที่ ๒: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G  
 (5G for Economic Expansion) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกระดับเกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  

ในอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยในระยะเริ่มต้น มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการขนส่ง ภาคการเงิน  ภาคการท่องเท่ียว และ 

ภาคการค้าส่งและค้าปลีก 

                                            
๖ ๘ พ้ืนที่ชนบท หมายถึง พ้ืนที่โซน C ตามนิยามของส่านักงาน กสทช. ซ่ึงนิยามไว้ดังนี้ “Zone C: พ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ หมายถึง พ้ืนที่ที่การให้บริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานยังมีไม่ทั่วถึง และคาดว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็นพ้ื นที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริการได้ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัย
แวดล้อมในปัจจุบัน”  



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๘๒ 

 
รูปท่ี ๒-๑๓: ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลผา่นเทคโนโลยี 5G 

เป าหมาย 

๑  ประเทศไทยสามารถเพิ่มผลผลิต (Output) ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G น่าไปสู่ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด 

 อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ International Institute 

for Management Development (IMD) ภายใต้หัวข้อประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจ (Business Efficiency) ด้าน Overall Productivity (PPP) ดีข้ึน ไม่น้อยกว่า  
๓ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๖ ๙ 

 เศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนอย่างน้อย 

ร้อยละ ๖.๖ ของ GDP ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๒  ภาคธุรกิจในประเทศไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการด่าเนิน
ธุรกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 

 จ่านวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า ๒,๐๐๐ ราย ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๔ ของผู้ประกอบการ SME และ ๑๐,๐๐๐ ราย ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๒ ของผู้ประกอบการ SME๗ ๐ 

 อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ IMD ภายใต้หัวข้อประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจ (Business Efficiency) ด้าน Use of Digital Tools and Technologies ดีข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๗ ๑ 

                                            
๖ ๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีคะแนน IMD World Competitiveness ดา้น Overall Productivity (PPP) อยู่ในอันดับที่ ๕๔ 
๗ ๐ สัดส่วนร้อยละของผู้ประกอบการ SME ค่านวณจากข้อมูลจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของส่านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
โดยประเทศไทยมีจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ่านวน ๔๖๐,๐๑๒ บริษัท (ไม่นับรวมวิสาหกิจขนาดย่อย) 
๗ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีคะแนน IMD World Competitiveness ดา้น Use of Digital Tools and Technologies อยู่ในอันดับที่ ๔๐ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๒ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G (5G for Economic Expansion)  

กลยุท ์ท่ี ๑: ผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคการผลิต โดยเ พาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เทคโนโลยี 5G 

เพ่ือเพ่ิมประสิท ิภาพของกระบวนการผลิต

กลยุท ์ท่ี ๒: ผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคบริการ โดยเ พาะผู้ประกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ภาคบริการ

 เป าหมายที่ ๑: ประเทศไทยสามารถเพิ่มผลผลิต (Output) ด้วยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G น าไปสู่การสร้างมลูค่าเพ่ิมตอ่ระบบเศรษฐกิจ

 เป าหมายที่ ๒: ภาค ุรกิจในประเทศไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพ่ือพัฒนาประสิท ิภาพ
ในการด าเนิน ุรกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๘๓ 

กลยุท ์ 

กลยุท ์ที่  ๑: ผลักดันให้ ผู้ประกอบการในภาคการผลิต โดยเ พาะผู้ประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี  5G เพื่อเพิ่ม
ประสิท ิภาพของกระบวนการผลิต 

 แนวทางที่ ๑: สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีเป้าหมาย อาทิ พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
เป็นต้น 

 แนวทางที่ ๒: สนับสนุนการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท่าเกษตรอัจฉริยะ
ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เป็นต้น 

กลยุท ์ที่ ๒: ผลักดันให้ผู้ประกอบการในภาคบริการ โดยเ พาะผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

แก่ภาคบริการ 

 แนวทางที่  ๑: ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคการขนส่ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการ 

 แนวทางที่  ๒: สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  5G ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ  
เพ่ือยกระดับประสบการณ์การท่องเท่ียว 

 แนวทางที่ ๓: ปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G ในภาคบริการ 

 แนวทางที่ ๔: ส่งเสริมการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ให้มีความปลอดภัย  
มีเสถียรภาพ และมีความน่าเช่ือถือ 

๒.๕.๓ ยุท ศาสตร์ที่ ๓: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G  
 (5G for Social Development) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและลดความเหล่ือมล่้าจากการเข้าถึงบริการสาธารณะในทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ในภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข และภาคเมืองอัจฉริยะ 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๘๔ 

 

รูปท่ี ๒-๑๔: ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G 

เป าหมาย 

๑  ประเทศไทยยกระดับบริการสาธารณะเพื่อการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

ตัวชี้วัด 

 อันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ International Institute 

for Management Development (IMD) ภายใต้หัวข้อการศึกษา (Education) ดีข้ึน 
ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า ๑๒ อันดับ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐๗ ๒ 

 จ่านวนนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยี สุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือ ท่ีพัฒนาต่อยอด 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์อย่างน้อย ๔ บริการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อย 
๑๔ บริการภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 เมืองอัจฉริยะทุกเมือง๗ ๓ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อให้เกิดบริการสาธารณะ
ส่าหรับการป้องกันภัยหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนอย่างน้อย ๑ บริการ
ต่อเมืองภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อย ๖ บริการต่อเมืองภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 อันดับการพัฒนาตามดัชนี E-Government Development Index ดีข้ึนไม่น้อยกว่า 
๑๐ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๗ ๔ 

๒  ประชาชนทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นท่ีชนบท สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ 

ท่ีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

                                            
๗ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีคะแนน IMD World Competitiveness ภายใต้หัวข้อการศึกษา (Education) อยู่ในอันดับที่ ๕๖ 
๗ ๓ เมืองอัจฉริยะทุกเมือง หมายถึง จ่านวนเมืองที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๗ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีคะแนน E-Government Development Index อยู่ในอันดับที่ ๗๓ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G (5G for Social Development)

กลยุท ์ที่ ๑: ส่งเสริมการยกระดับประสทิ ิภาพและลด
ความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

กลยุท ์ที่ ๒: ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาเมืองอัจ ริยะให้น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม

กลยุท ์ท่ี ๓: ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิท ิภาพ
การเรียนการสอนในระบบการศึกษาไทย

 เป าหมายที่ ๑: ประเทศไทยยกระดับบริการสา ารณะเพ่ือการบริการทีม่ีคุณภาพและ
ประสิท ิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

 เป าหมายที่ ๒: ประชาชนทุกพื้นที่ โดยเ พาะกลุ่มผู้อาศัยในพ้ืนท่ีชนบท สามารถเข้าถึง
บริการสา ารณะท่ีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน โดยการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยี 5G



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๘๕ 

ตัวชี้วัด 

 จ่านวนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลด้าน
การ ศึกษา ท่ี ช่วย ส่ง เ สริ มก าร เรี ยนการสอน ให้ มี ประ สิท ธิภ าพมาก ยิ่ ง ข้ึ น  
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ รายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และไม่ต่่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ รายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการให้ค่าแนะน่าด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรค  

โดยผู้เช่ียวชาญผ่านเทคโนโลยี 5G ไม่ต่่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ คนภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และไม่ต่่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ คนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

กลยุท ์ 
กลยุท ์ที่ ๑: ส่งเสริมการยกระดับประสิท ิภาพและลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการ 
ทางการแพทย์ 
 แนวทางที่ ๑: ปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน่าเทคโนโลยี 5G  

ไปประยุกต์ใช้ในบริการทางการแพทย์ 
 แนวทางที่ ๒: ส่งเสริมให้เกิดการน่าอุปกรณ์ Internet of Thing (IoT) มาประยุกต์ใช้ 

ในบริการทางการแพทย์และส่าหรับระบบโรงพยาบาลมากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการทางการแพทย์ 
 แนวทางที่  ๓: ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในด้าน Enhanced Mobile 

Broadband (eMBB) เพ่ือลดความเหล่ือมล่้าในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ  
กลยุท ์ที่  ๒: ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต  
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

 แนวทางที่ ๑: สนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่ออ่านวยความสะดวกให้เกิดบริการสาธารณะส่าหรับการรักษาความปลอดภัยและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในเมืองอัจฉริยะ 

 แนวทางที่ ๒: ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในด้านความปลอดภัยสาธารณะ 

เพ่ือป้องกันความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สิน   
 แนวทางที่  ๓: ส่ง เสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  5G เพื่อบริหารจัดการปัญหา 

ด้านส่ิงแวดล้อมในเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุท ์ที่ ๓: ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิท ิภาพการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาไทย 

 แนวทางที่ ๑: ส่งเสริมให้ภาคการศึกษาเกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพ่ือใหป้ระชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๘๖ 

 แนวทางที่ ๒: ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของการศึกษาไทยผ่านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G โดยมุ่งเน้นให้เกิดการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริง 

แก่ผู้ศึกษา 

๒.๕.๔ ยุท ศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  
 (5G Ecosystem Acceleration) 

ยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  
โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ แพลตฟอร์ม การต่อยอดงานวิจัย การก่ากับดูแล ตลอดจนความมั่นคง
ปลอดภัยของโครงข่าย เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความพร้อมและความเช่ือมั่นในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลาย  

 
รูปท่ี ๒-๑๕: ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

เป าหมาย 

๑  บุคลากรดิจิทัลมีทักษะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
ของภาคอุตสาหกรรมได้ 

ตัวชี้วัด 

 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถทางการแข่งขันดิจิทัลตามดัชนี World Digital 

Competitiveness ของ International Institute for Management Development 

(IMD) ด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Knowledge) ดีข้ึน ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐๗ ๕ 

 บุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรด้านดิจิทัล 

                                            
๗ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีคะแนน IMD World Digital Competitiveness ด้านองคค์วามรู้เทคโนโลยดีิจิทัล (Knowledge) อยู่ในอันดับที่ ๔๓ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G (5G Ecosystem Acceleration)

กลยุท ์ที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร

ด้านดิจิทัลให้มีทักษะท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรม

กลยุท ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ

ภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศให้
พร้อมต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

เป าหมายที่ ๑: บุคลากรดิจิทัลมีทกัษะที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

ของภาคอุตสาหกรรมได้

 เป าหมายที่ ๒  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ท างาน เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยี 5G

 เป าหมายที่ ๓  ทุกภาคส่วนตระหนักถงึความส าคัญของ
เทคโนโลยี 5G ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ความเช่ือมั่นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

กลยุท ์ที่ ๓  มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 5G 

ให้แก่ทุกภาคส่วน

กลยุท ์ที่ ๔  มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเช่ือมั่นในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ให้แก่

ทุกภาคส่วน



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๘๗ 

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรด้านดิจิทัล ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๒  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบูรณาการการท่างาน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

ตัวชี้วัด 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนร่วมมือกันบูรณาการ 

ในลักษณะของเครือข่าย/พันธมิตรผ่านแพลตฟอร์มกลาง เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 

ท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

 ผลงานวิจัยนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ 
ไ ด้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของนวัตกรรม 5G ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของนวัตกรรม 5G  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศ 5G อย่างน้อย ๒ มาตรการ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อย ๗ มาตรการ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๓  ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส่าคัญของเทคโนโลยี 5G ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ และ 

ความเช่ือมั่นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  

ตัวชี้วัด 

 ประชากรไทย ร้อยละ ๕ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และร้อยละ ๘๐ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 มีมาตรฐานทางเทคนิคของบริการ 5G เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างน้อย ๑๐ บริการ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และอย่างน้อย ๑๐๐ บริการ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

กลยุท ์ 

กลยุท ์ที่ ๑: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านดิจิทัล
ให้มีทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

 แนวทาง:  พัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ และความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี ดิ จิทัล 

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรมแก่
บุคลากรดิจิทัล 

กลยุท ์ที่ ๒: ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G  



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๘๘ 

 แนวทางที่ ๑: ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการบูรณาการการท่างานของทุกภาคส่วน 

เพื่อเกื้อหนุนและเช่ือมโยงกันท้ังในแนวต้ังและแนวนอน รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีสามารถสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ  

 แนวทางที่  ๒: ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม 

ท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และผลักดันนวัตกรรม 5G สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ 
 แนวทางที่ ๓: สร้างกลไกและแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศ 

ท่ีเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้แก่นักวิจัยและพัฒนาบริการ 5G ผู้ผลิต
อุปกรณ์/บริการ 5G ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

กลยุท ์ที่ ๓: มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี 5G ให้แก่ทุก
ภาคส่วน  

 แนวทาง: สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส่าคัญของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  

กลยุท ์ที่ ๔: มุ่งเน้นการสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความเชื่อม่ันในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ให้แก่ทุกภาคส่วน 

 แนวทางที่ ๑: สนับสนุนให้เกิดการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ีเหมาะสม 

 แนวทางที่ ๒: ปรับปรุงกฎหมาย พร้อมท้ังก่าหนดมาตรฐาน/มาตรการการก่ากับดูแล  
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

 



 

 

๘๙ 

๒.๖ แผนงานตัวอย่างโครงการในแต่ละยุท ศาสตร์ 

คณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ ได้จัดท่าแผนงานตัวอย่างโครงการท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ และภูมิทัศน์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย จ่านวนท้ังส้ิน ๓๑ โครงการ ประกอบด้วย 

 โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิทธิภาพสูง จ่านวน ๑ โครงการ 

 โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G จ่านวน ๑๑ โครงการ 

 โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G  จ่านวน ๑๐ โครงการ 

 โครงการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G จ่านวน ๙ โครงการ  

รายละเอียดของเป้าหมายและแนวทางด่าเนินงาน รวมถึงหน่วยงานรับผิดชอบมีดังต่อไปนี้ 

 

 

  



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๐ 

๒.๖.๑ แผนงานตัวอย่างโครงการภายใต้ยุท ศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง  

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๑) โครงการโครงข่าย 5G ในพื้นท่ี
ชนบท  
(5G Network in Rural Area) 

*** ๑) สร้างความร่วมมือให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(RAN Infrastructure) ส่าหรับเทคโนโลยี 5G ให้ครอบคลุม
ในพื้น ท่ี เป้าหมายโซน C๗ ๖ หรือพื้น ท่ี ท่ี ไม่มี ศักยภาพ 
เ ชิ ง พ า ณิชย์ และ ไม่ มี บ ริ ก า ร  เพื่ อ ให้ สอดค ล้องกับ
โครงการเน็ตประชารัฐ 
๒) ประชุมและบูรณาการร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการออกมาตรการให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่น 
ให้บริการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เช่น ให้ผู้ประกอบการ
แบ่งพื้นท่ีลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G (RAN Infrastructure) 
ส่าหรับเทคโนโลยี 5G ในพื้นท่ีโซน C และให้บริการ 5G 
ผ่านโรมมิ่ง เป็นต้น 
๓) จัดหา และติดต้ังอุปกรณ์บริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ี
เป้าหมาย  
๔) สร้างการบูรณาการระดับภาคท้อง ถ่ินเพื่อให้ เกิด 
ความต้องการในบริการสาธารณะ (Local Engagement) 
และสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาบริการสาธารณะท่ีใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เช่น บริการทางการแพทย์ 
บริการทางการศึกษา เป็นต้น 

๑) เพื่อให้มีโครงข่าย 5G ในพื้นท่ีชนบท และ 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการอิน เทอร์ เน็ ต 

บรอดแบนด์ในพื้นท่ีชนบท 

๒) เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการลดต้นทุนของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และสนับสนุนให้เกิด
การใช้โครงข่ายร่วมกัน ลดการลงทุนซ้่าซ้อน 

๓) เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือระดับ 

ภาคท้องถ่ินในการพัฒนาโครงข่าย 5G และ
บริการสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
5G 

หน่วยงานหลัก 

กสท. / ทีโอที 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ.  
สป.พน. 

                                            
๗ ๖ พ้ืนที่โซน C ตามนิยามของส่านักงาน กสทช. ได้นิยามไว้ดังนี้ “Zone C: พ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ หมายถึง พ้ืนที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานยังมีไม่ทั่วถึง และคาดว่าในพ้ืนที่ดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาสในการจะพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่เชิง
พาณิชย์ที่มีบริการได้ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน”  



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๑ 

๒.๖.๒ แผนงานตัวอย่างโครงการภายใต้ยุท ศาสตร์ที่ ๒ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๑) โครงการน่าร่องเกษตรอัจฉริยะ 5G  
(5G Precision Farming Trials) 

*** ๑) จัดต้ังพื้นท่ีน่าร่องส่าหรับท่าเกษตรอัจฉริยะ 5G  

โดย เริ่ มจากการ ท่าเกษตรอั จฉริยะในพื้น ท่ี เป ด  
ผ่านการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรราย
ย่อย หรือกับสหกรณ์การเกษตรในพื้น ท่ี หรือกับ
เกษตรกรหน้าใหม่ ส่าหรับการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ 
Internet of Thing ( IoT)  บนโครง ข่าย  5G รองรับ
ปริมาณการรับส่งข้อมูลจ่านวนมาก 

๒) ขยายผล ส่งเสริม และแลกเปล่ียนองค์ความรู้แก่
เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 
( Agritech and Innovation Center:  AIC)  ใ น ก า ร
ยกระดับการเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจน
หารือร่วมกันถึงปัญหา และอุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลบนโครงข่าย 5G 

๓) สรุปผลรายได้ ต้นทุน ปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
รวมถึง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ 

 

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อย สหกรณ์
การเกษตร และเกษตรกรหน้าใหม่เกิดการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G และอุปกรณ์ IoT กับ
ภูมิปัญญาด้านการเกษตร 

๒) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ 

การปลูกพืชรายชนิด โดยสามารถน่าเอาข้อมูล
เหล่านี้ไปวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการของพืช 

แต่ละชนิดได้อย่างแม่นย่า 

๓) เพื่อทราบถึงต้นทุน และผลลัพธ์ท่ีเพิ่มข้ึน 

ท้ังในเชิงรายได้และปริมาณผลผลิตจากการท่า
เกษตรอัจฉริยะ 5G 

หน่วยงานหลัก 

สป.กษ. 
 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สดช. / กวก. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๒ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๒) โครงการโรงงานอุตสาหกรรมการ
ผลิตอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติ 5G 

( 5 G Automated Manufacturing 

Factory) 

*** ๑) จัดต้ังโรงงานอัจฉริยะต้นแบบ 5G โดยเริ่มต้นในพื้นท่ี
ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต 

๒) พัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
อาศัยคุณสมบัติความหน่วงต่่าและการเช่ือมต่ออุปกรณ์
ปริมาณมากของโครงข่าย 5G ได้แก ่ 

 ระบบอัตโนมัติ เช่น รถขนถ่ายอัตโนมัติใน
โรงงาน (Automated Guided Vehicle: AGV) 
อุปกรณ์ IoT ส่าหรับเก็บข้อมูลเครื่องจักรใน
การบ่ารุงรักษาตามสภาพ (Condition Based 

Maintenance) เป็นต้น  
 ระบบควบคุมระยะไกล เช่น การควบคุมแขน

กลในโรงงาน (Remote-controlled Factory 
Robots) เป็นต้น 

๓) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ผ่าน
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ และให้ค่าปรึกษาด้านการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้วยการ

๑) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง
ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแลกเปล่ียนองค์
ความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน 

๒) เพื่ อสร้ างแรง จูง ใจแก่ ผู้ประกอบการ 

ในภาคอุตสาหกรรมเกิดการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ได้จริงในสถานประกอบการ 
ของตนเอง 

๓ )  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร
ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงการปรับใช้
เทคโนโลยี 5G ท่ีเหมาะสม น่าไปสู่การลงทุน
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

๔) เพื่อให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมี
โครงข่ายท่ีมีความเสถียรรองรับการประยุกต์ใช้
งานกับระบบต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานหลัก 

กสอ. 
 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

สดช./สกพอ./ส.
อ.ท./สป.อก. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๓ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

ประยุกต์ใช้บริการ 5G ในสภาพแวดล้อมจริงของ
ภาคอุตสาหกรรม 

๕) เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน ประโยชน์ และ 

ความคุ้มค่าของการประยุกต์ใช้บริการ 5G  

อย่างแท้จริง 

๓) โครงการพัฒนาสนามบินอัจฉริยะ 
5G  

(5G Smart Airport) 

*** ๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบอัตโนมัติ อย่างน้อย ได้แก่ 
ระบบเช็คอินด้วยตนเอง ระบบติดตามกระเป๋าสัมภาระ 
และระบบยืนยันตัวตนแบบไบโอเมทริกซ์ ในสนามบิน
นานาชาติโดยอาศัยโครงข่าย 5G เข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ร่วมกับส่วนงานราชการอื่น และสายการ
บิน 

๒) ศึกษา ทดลอง และทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G เพิ่มเติมส่าหรับการยกระดับการใหบ้ริการของ
สนามบินให้ทันสมัย อย่างเช่น การจัดท่าข้อมูลเชิง
โต้ตอบ (Interactive Content) ส่าหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้โดยสาร อาทิ แผนท่ี การแนะน่าจุดพัก
แหล่งต่าง ๆ เป็นต้น 

๓) ผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับ
บริการต่าง ๆ ในสนามบิน 

๑) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ
ของสนามบิน 

๒) เพื่อแก้ไขปัญหาแออัดของสนามบินด้วย 

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติบนโครงข่าย 5G 

 

หน่วยงานหลัก 

ทอท. 

 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ทย. / สตม. / 
กศก. / กรม
ควบคุมโรค /
สมาคมธุรกิจ
สายการบิน 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๔ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๔) โครงการยกระดับแหล่งท่องเท่ียว
ด้วยเทคโนโลยี 5G 

(5G Augmented Tourist 
Attraction) 

*** ๑) สร้างแพลตฟอร์มส่าหรับเทคโนโลยี AR/VR ท่ีท่าให้
นักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสประสบการณ์การบอกเล่า
เรื่องราวเสมือนจริงผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

โดยอาศัยโครงข่าย 5G 

๒) จัดท่าคอนเทนต์ AR/VR บนสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ส่ าหรั บบอก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า วแบบ เสมื อนจริ ง ผ่ าน
แพลตฟอร์มโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้มี ส่วน
เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนส่าหรับการสร้างคอนเทนต์ท่ี
ถูกต้อง อาทิ ผู้คนท้องถ่ิน กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

๓) จัดท่าแนวทาง ส่าหรับการเตรียมความพร้อมสถานท่ี
ท่อง เ ท่ียวแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน  เ ช่น 
โครงข่ าย  5G และอุปกรณ์ ท่ีสามารถใ ช้ ง านบน
แพลตฟอร์ม AR/VR ร่วมกับเทคโนโลยี 5G เป็นต้น 
เพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถเช่าหรือยืมในกรณี ท่ี
นักท่องเท่ียวไม่มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานแพลตฟอร์ม 
AR/VR บนเครือข่าย 5G 

๔) บูรณาการแพลตฟอร์ม AR/VR เข้ากับส่ือสังคม
ออนไลน์ ให้นัก ท่อง เ ท่ียวสามารถส่ง ต่อ/แบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีได้รับ รวมถึงท่าการตลาดการท่องเท่ียว

๑) เพื่อยกระดับประสบการณ์ ความบันเทิง 
และความประทับใจในรูปแบบใหม่ ส่าหรับ 

การท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ 

๒) เพื่อเพิ่มคุณค่าและขีดความสามารถทาง 
การแข่งขันของภาคการท่องเท่ียวในประเทศ
ไทย 

 

หน่วยงานหลัก 

สป.กก. 
 

 

 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

ททท./ สป.วธ. / 
สป.ทส. 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๕ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

ท้ังบนโลกออนไลน์ และบนสถานท่ีท่องเท่ียวจริง เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม AR/VR 

๕) โครงการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ 
5G  

(5G Smart Greenhouse) 

** ๑) จัดท่าโรงเรือนอัจฉริยะ 5G น่าร่องในศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 

Center: AIC) ซึ่งเป็นการจ่าลองในพื้นท่ีป ด และเน้นพืช
เศรษฐกิจท่ีมีราคาสูง เช่น มะเขือเทศ สตรอว์เบอร์รี เม
ลอน เป็นต้น 

๒) เน้นการประยุกต์เทคโนโลยีท่ีเกิดจากวิสาหกิจดิจิทัล 
(Digital Startup) โดยต่อยอดจากโครงการศูนย์ AIC  
ในการประยุกต์ใช้ร่วมกับโครงข่าย 5G      
๓) ติดต้ังคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์  เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลท่ีเก็บได้จากอุปกรณ์ IoT ในโรงเรือน
อัจฉริยะ และน่าเสนอข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ       
๔) แลกเปล่ียนองค์ความรู้จากสตาร์ทอัพสู่เกษตรกร  
ผ่าน Knowledge Sharing Workshop 

๑) เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT  

บนโครงข่าย 5G ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ลดต้นทุนในการท่าเกษตรกรรม  

๒) เพื่อทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ปลูกพืชรายชนิดท่ีปลูกในโรงเรือน โดยสามารถ
น่าข้อมูลเหล่านี้ไปแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด 

๓) เพื่อทราบถึงต้นทุน และผลลัทธ์ท่ีเพิ่มข้ึน  
ท้ังในเชิงรายได้และปริมาณผลผลิต 

๔) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์
คว ามรู้  น่ า โ ดย วิ สาหกิ จ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 

Startup) ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร อีกท้ังให้
เ กิ ด 

การต่อยอด โดยการน่าไปใช้จริง 

 

หน่วยงานหลัก 

สป.กษ. 
 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

กวก. / สดช. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๖ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๖) โครงการผู้ช่วยซ่อมบ่ารุงเครื่องจักร
อุตสาหกรรมผ่านระบบทางไกล  
(5G Remote Support for Machine 

Maintenance) 

** ๑) จัดหา/พัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์มท่ีสามารถ
เช่ือมต่อโครงข่าย 5G ด้วยการก่าหนดพารามิเตอร์และ
ตัวเช่ือมต่อท่ีหลากหลาย เช่น จอแสดงผลแบบติดศีรษะ 
โดยการจัดเตรียมข้ันตอนการแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์ ณ 
สถานท่ี หรือการแสดงผลข้อมูลตาม ข้ันตอนของ
ผู้เช่ียวชาญ ซึ่งท่าหน้าท่ีเป็นผู้ให้ค่าแนะน่า เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานง่ายข้ึน 

 ๒ )  คัด เ ลือกและบู รณาการการ ใ ช้ ง านร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพและมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่าหรับซ่อมบ่ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

๓) ขยายผลและส่งเสริมการใช้งานให้แก่ผู้ประกอบการ 

ในภาคอุตสาหกรรม 

๔) จัดท่ารายงานติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน  
ในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

๑) เพื่อลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมเครื่องจักร
อุตสาหกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขนย้าย  

๒) เพ่ือช่วยลดเวลาในการด่าเนินการซ่อมบ่ารุง
เครื่องจักร และค่าเสียโอกาสท่ีเกิดข้ึนจาก 

การหยุดท่างานของเครื่องจักร 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบ่ารุงรักษาและง่าย
ต่อการท่าความเข้าใจ ท่าให้เห็นข้อมูลเชิงลึก
และสถานการณ์ ท่ี เกิด ข้ึนจริ ง  โดยอาศัย
เครื่องมือดิจิทัลและค่าแนะน่าจากผู้เช่ียวชาญ 

แบบเรียลไทม์ 

หน่วยงานหลัก 

กรอ. 
 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สดช. / สกพอ. / 
ส.อ.ท. 

๗) โครงการระบบตรวจวัดอัจฉริยะ 5G 

ส่าหรับสถานประกอบการ 

(5G Smart Monitoring for 

Industrial Sector) 

** ๑) จัดหาระบบตรวจวัดและรายงานคุณภาพน้่าและ
อากาศของสถานประกอบการผ่านเว็บไซต์ 

๒) ติดต้ังอุปกรณ์ IoT ท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G ส่าหรับ 

ตรวจสภาพแวดล้อมทางน้่าและอากาศส่าหรับอัพโหลด

๑) สนับสนุนการพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ IoT 

ท่ีรองรับเทคโนโลยี 5G ส่าหรับตรวจวัดสภาพ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท า ง อ า ก า ศ / น้่ า  ใ น
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

หน่วยงานหลัก 

สป.อก. 
 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๗ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

และจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมั ติ ในบริ เวณสถาน
ประกอบการท่ีได้รับการประเมินว่าควรมีการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  

๓) พัฒนาระบบรายงานผ่าน Dashboard ส่าหรับ
รายงานข้อมูลให้แก่ ผู้บริหารและเ จ้าหน้า ท่ี ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

๒) ส่ง เสริมให้ เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูล
สภาพแวดล้อมทางอากาศ เพื่ อน่ าไปใ ช้ 

ประโยชน์ในการวิเคราะห์และก่าหนดแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกัน 

๓) เพื่อลดหรือแก้ไขปัญหาด้านมลพิษเพื่อมุ่ง
ไปสู่การสร้างความยั่งยืนด้านภาพแวดล้อม
ให้แก่สถานประกอบการ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

กรอ. / สป.อว. 

๘) โครงการจัดท่าแผนสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี การส่ือสาร
ระหว่างยานพาหนะกับทุก ส่ิงและ
อากาศยานไร้คนขับ 

(5G V2X and Drone 
Development) 

** ๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์
และความเป็นไปได้ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
การส่ือสารระหว่างยานพาหนะกับทุกส่ิง (V2X) และ 

อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บนโครงข่าย 5G ท้ังด้านอุป
สงค์และอุปทาน ในบริบทของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี V2X และ Drone บนโครงข่าย 5G ท้ังใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการใช้งาน 

๑) เพื่อให้มีแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เ ท ค โ น โ ล ยี  V2X แ ล ะ  Drone ส่ า ห รั บ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) เพื่อจัดท่าแผนงานปรับปรุงกฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์ V2X และ Drone บนโครงข่าย 5G 

๓) เพื่อลดปัญหาและยกระดับประสิทธิภาพ 

การขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งในพื้นท่ีท่ียาก
ต่อการเข้าถึง ตลอดจนในสถานการณ์ฉุกเฉิน
และเร่งรีบ 

หน่วยงานหลัก 

สปค. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ. / สนข. 
/ ขบ. / กพท. / 
สศอ. / สศด. / 
สมอ. / สกพอ. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๘ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๓) ศึกษาพ้ืนท่ีศักยภาพท่ีมีความพร้อมต่อการทดลองใช้  
V2X และ Drone บนโครงข่าย 5G ในภาคอุตสาหกรรม 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔) จัดท่าแผนสนับสนุนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี V2X 

และ Drone ผ่านโครงข่าย 5G ในภาคอุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 

๕) ทดลองทดสอบการใช้งาน V2X และ Drone ผ่าน
โครงข่าย 5G 

๔) เพื่อให้เกิดการทดลองทดสอบ V2X และ 

Drone น่าไปสู่การใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง
ของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

๙) โครงการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ 5G  

(5G Smart Port) 
 

** ๑) พัฒนาบริการการจัดการท่าเรือ เช่น ระบบควบคุม
เครนส่าหรับขนถ่ายจากเรือข้ึนฝ่ัง (Ship-to-Shore) 
ระยะไกลระบบตรวจตราแบบเรียลไทม์ 5G (Video 

Surveillance 5G) และ เทคโนโลยี AI ในการคัดแยกตู้
เก็บสินค้า เป็นต้น และคลังสินค้าอัจฉริยะด้วยระบบ
อัตโนมัติ อาทิ ระบบควบคุมตู้เก็บสินค้าอัตโนมัติ รถ
ล่าเลียงสินค้า เป็นต้น ท่ีต้องใช้โครงข่าย 5G ในการ
พัฒนาบริการท่ีอาศัยคุณสมบัติความหน่วงต่่า และการ
รับส่งข้อมูลวิดีโอขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

๑) เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในภาค
ขนส่งเกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ได้
จ ริ ง 
ในสถานประกอบการของตนเอง 

๒) เพื่อเสริมศักยภาพของบริการด้านการ
จัดการท่าเรือให้มีประ สิทธิภาพด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 

๓) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิ จ  เพิ่ มมู ล ค่าแก่ ภาคการขน ส่ ง ด้ ว ย

หน่วยงานหลัก 

กทท. 
 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สดช. / สปค. / 
สกพอ. 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๙๙ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

การด่าเนินงานของท่าเรือ โดยเริ่มจากท่าเรือน่าร่อง 
เช่น ท่าเรือในพื้นท่ี EEC เป็นต้น 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบกลุ่มผู้ประกอบการ
ข น ส่ ง ผ่ า น ท่ า  ( Port Community System:  PCS) 
ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นไปใ ด้ในการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบ PCS ด้วยเทคโนโลยี 5G 

๓) ติดตามผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G รวมถึง
สรุปผลการด่าเนินงานเปรียบเทียบกับต้นทุน 

เทคโนโลยี 5G และกระตุ้นมูลค่าการส่งออก
ของประเทศไทย 

๔) เพ่ือส่งเสริมให้ท่าเรือของประเทศไทยพร้อม
เป็นศูนย์กลางในการขนส่งและกระจายสินค้า 

ในภูมิภาค 

๑๐) โครงการระบบไฟจราจรอัจฉริยะ 5G  

(5G Intelligent Traffic System) 

 

** ๑) ติดต้ังระบบไฟจราจรอัจฉริยะในพื้นท่ีน่าร่อง อาทิ 
ภายในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งของพื้นท่ี EEC เป็นต้น 

๒) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างพื้นท่ี  
โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูลท่ีได้จากระบบ 

ไฟจราจรอัตโนมัติในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูง ข้ึนแบบ
เรียลไทม์ 

๑)  เพื่ อแก้ ไ ข ปัญหาหรื อบรร เทา ปัญหา
การจราจรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 

๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรในการคมนาคม 

หน่วยงานหลัก 
กรมทางหลวง 

(ทล.) / กรมทาง
หลวงชนบท 
(ทช.) และ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

สนข. สปค. 
สศด. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๐ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๑๑) โครงการยกระดับการเข้าถึงการ
ให้บริการทางการเงิน  

(5G Financial Service Inclusion) 

** ๑) ศึกษารูปแบบการให้บริการทางการเงิน ด้วย
เทคโนโลยี 5G ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยี 
IoT เทคโนโลยีความเป็นจริ ง เสริม  (Augmented 

Reality: AR) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual 

Reality: VR) เทคโนโลยีผสมผสานระหว่างโลกจริงกับ
โลกเสมือน (Mixed Reality:  MR) เป็นต้น ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สร้างบริการทางการเงิน
ดิจิทัลท่ีรองรับรูปแบบการด่าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไป อาทิ ระบบการยืนยันเอกลักษณ์บุคคลรูปแบบไบโอ
เ ม ท ริ ก ซ์  ( Biometric Authentication)  ร ะ บ บ ให้
ค่าปรึกษาด้านการเงินทางไกล (Remote Financial 

Advisers) ระบบบริการธุรกรรมทางการเงินในลักษณะ
ธนาคารเสมือน (Virtual Banking) เป็นต้น 

๒) บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดลองทดสอบ
บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยี 5G  

๑) เพื่ อยกระดับประสิทธิภาพของระบบ
ธุรกรรมทางการเงิน ท่ีมีความปลอดภัย มี
เสถียรภาพ และมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 

๒) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการให้บริการ
ทางการเงินท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 

๓) เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับบริการทางการเงินในอนาคตท่ี
เกิดข้ึนจากเทคโนโลยี 5G 

หน่วยงานหลัก 

ธปท. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สมาคมธนาคาร
ไทย / สป.ดศ. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๑ 

ชื่อโครงการ ล าดับ
ความส าคัญ 

แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๓) ท่าการทดลองทดสอบการให้บริการการท่าธุรกรรม
ทางการเงินในหลากหลายลักษณะ (Multiple Form) 
และหลากหลายประเภทอุปกรณ์ (Multiple Device)  

๔) ก่าหนดกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ  
ให้พร้อมรองรับในการให้บริการอย่างแพร่หลายใน
อนาคต 

  



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๒ 

๒.๖.๓ แผนงานตัวอย่างโครงการภายใต้ยุท ศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๑) โครงการยกระดับแพทย์
ทางไกลด้วยเทคโนโลยี 5G 

(5G Telehealth) 

 

*** ๑) ปรับปรุ งกฎหมายและกฎระเบียบท่ี เป็นอุปสรรคต่อ 

การ ท่ าก ารสาธ ารณ สุขทาง ไกล  ( Telehealth)  อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ให้มีความชัดเจน ท้ังด้าน ข้อควรปฏิบัติ ระบบ
ยืนยันตัวตน ระบบการเงิน ระบบการจ่ายยา และด้านอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒) พัฒนาแพลตฟอร์มในการเช่ือมต่อแพทย์ทางไกลกับผู้ป่วยท่ี
ไม่มีอาการฉุกเฉิน เพื่อลดความจ่าเป็นของผู้ป่วยในทุกพื้นท่ีและ
ทุกช่วงวัย ในการเดินทางเข้าไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 
และระหว่างแพทย์ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล  
(รพ.สต.) /โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อให้แพทย์ใน รพ.สต. / 
รพช. ได้รับค่าแนะน่าการรักษาแบบตรงจุด และผู้ป่วยท่ีอยู่นอก
พื้นท่ีเมืองสามารถได้รับการรักษาจากผู้เช่ียวชาญ 

๓) พัฒนาแอปพลิเคชันส่าหรับระบบสาธารณสุขทางไกล 
(Telehealth) ให้สามารถครอบคลุมท้ัง ระบบนัดหมายในการ
ปรึกษาแพทย์ ระบบจัดส่งยา ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการ
รักษาท่ีต่อเนื่อง และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยใน
การคัดกรองโรคและเพ่ือน่าไปสู่แนวทางการรักษาท่ีเหมาะสม 

๑) เพื่อลดความเหล่ือมล่้าในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ท่ีมี คุณภาพส่าหรับประชาชน 

ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชนบท และท่าให้สามารถ
ให้บริการในบริเวณท่ีเข้าถึงยากได้อย่างท่ัวถึง 

๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 

ในการให้บริการทางการแพทย์ ส่าหรับผู้ป่วย 

ในทุกพื้นท่ีและทุกช่วงวัย โดยใช้ประโยชนจ์าก
เทคโนโลยี 5G 

๓) เพื่อปรับแก้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการน่าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้
ส่าหรับการให้บริการสาธารณสุขทาง ไกล 
(Telehealth) 

 

หน่วยงานหลัก 

สป.สธ 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ./สพร./
แพทยสภา 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๓ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๔) จัดท่าแนวทางส่าหรับการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือท่ี
จ่าเป็นในการเข้าถึงการเช่ือมต่อแพทย์ทางไกลให้แก่โรงพยาบาล
ท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอุปกรณ์ 5G และ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพ่ือส่งเสริม
การเช่ือมต่อท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลต่อยอดจาก
การด่าเนินงานโครงการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) ท่ี
ส่านักงาน กสทช. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดท่าข้ึน  

๒) โครงการระบบตรวจจับ
และเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ 

(5G Real-Time 

Surveillance) 

*** ๑) ตรวจสอบความครอบคลุม คุณภาพ รวมถึงการใช้งาน 

ของกล้องวงจรป ดเดิมท่ีมีอยู่ ในปัจจุบัน ส่าหรับวางแผน 

การติดต้ังใหม่ หรือแทนท่ีกล้องเดิมด้วยกล้องวงจรป ดอัจฉริยะท่ี
สามารถใช้งานบนโครงข่าย 5G ได้ 

๒) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ (Real-
Time Analytics)  ท่ี ไ ด้ ร ว ม เ ท ค โ น โ ล ยี  AI เ ข้ า ไ ป ด้ ว ย  
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพท่ีบันทึกโดยกล้องวงจรป ดอัจฉริยะ 
และตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละเมืองอัจฉริยะ อาทิ  
การตรวจจับการเคล่ือนไหว การตรวจจับความร้อน การตรวจจับ
ป้ายทะเบียนรถ การตรวจจับใบหน้า การเฝ้าระวังเพลิงไหม้  
การเฝ้าระวังเหตุร้าย เป็นต้น 

๑ )  เพื่ อ ยก ระ ดับประ สิท ธิภ าพ กา ร ดู แ ล 

ความปลอดภัยสาธารณะ รวมท้ังความปลอดภัย 

ด้าน ชี วิตและทรัพย์ สินของประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 

๒) เพื่อส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลจากกล้อง
วงจรป ดในแต่ละพื้นท่ี เพื่อน่าข้อมูลจากกล้อง
วงจรป ดไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับประเทศ 

หน่วยงานหลัก 

สศด. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ. /  
สป.มท. /
สปปท. / 

บริษัทพัฒนา
เมือง 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๔ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๓) เช่ือมต่อระบบการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของกล้อง 

วงจรป ดเข้ากับแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City Data 

Platform) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถลงพื้นท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างทันท่วงที และส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลดังกล่าว
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน่าข้อมูลจากกล้องวงจร
ป ดไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับประเทศ 

๓) โครงการห้องเรียนเสมือน
จริง 5G  

(5G Virtual Classroom) 

*** ๑) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีอาจารย์และนักเรียน
สามารถมีการโต้ตอบกันได้ (Interactive) และ/หรือ นักเรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้ในเวลาท่ีต้องการ  

๒) พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน  

 ส่าหรับนักเรียน โดยสามารถเน้นเรื่องท่ีต้องใช้อาจารย์ท่ี
มีความเช่ียวชาญในการสอนเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิด 

ความเท่าเทียมในด้านการศึกษา เช่น ภาษาท่ีสาม  
หรือ เนื้ อหา ท่ียากต่อการท่าความเ ข้าใจ เป็น ต้น 

เพ่ือสามารถให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาเพิ่มเติมในประเด็น
ท่ีมีข้อข้องใจหรือทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในเวลาท่ี
สะดวก ซึ่งในระยะยาวสามารถขยายความครอบคลุม
ของเนื้อหาการเรียนการสอนไปยังหัวข้ออื่นได้  

๑ )  เพื่ อ เพิ่ ม โ อก าสและความ เสม อ ภ าค 

ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
ทุก ช่ว ง ทุก วัย  โดย เฉพาะ ผู้ เ รี ยน ในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

๒ )  เพื่ อ ส่ ง เ สริ มก าร พัฒนาคุณภ าพ แ ละ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในทุกพื้นท่ี
อย่างต่อเนื่อง 

๓) เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาวีดีโอท่ีมีปริมาณ
การรับส่งข้อมูลจ่านวนมากได้อย่างมีคุณภาพ 
ผ่านการใช้เทคโนโลยี 5G 

หน่วยงานหลัก 

สป.ศธ. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ. / 
สดช. / กสท. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๕ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

 ส่าหรับอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีการเรียนรู้ อย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาการสอนของตนเองให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น สามารถท่าในลักษณะของ
การฝึกอบรมรายเดือน โดยท่ีอาจารย์ไม่จ่าเป็นต้อง 

แบกรับภาระการเดินทาง เป็นต้น 

รวมถึงมีการจัดท่าแบบทดสอบออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในบทเรียนท่ีได้เข้าร่วมไป 

๓) จัดท่าแนวทางการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือท่ี
จ่าเป็นในการเข้าถึงแพลตฟอร์มห้อง เรียนเสมือนจริงให้แก่
โรงเรียนท่ีขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอุปกรณ์ 5G 

และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐส่าหรับ
การเช่ือมต่อท่ีมีคุณภาพในพื้นท่ีชนบท 

๔) โครงการพัฒนาต้นแบบ
โรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G 

(5G Smart Hospital) 

 

** ๑) คัดเลือกผู้ประกอบการด้าน HealthTech ท่ีมเีทคโนโลยี หรือ
สนใจเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยี โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 

ส่าหรับการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วม
โครงการ หรือยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ังบริการ
ใ น รู ป แ บ บ  Massive Machine Type Communications 

๑) เพื่ อ ส่ง เสริมการพัฒนา เทคโนโลยีและ
น วัตกรรมใหม่  ๆ  ท่ีสร้ า งประ โยชน์ ให้แก ่

ภาคสาธารณสุข 

๒) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและ 

การด่าเนินงานของโรงพยาบาลผ่านการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

หน่วยงานหลัก 

สป.ดศ. 

 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๖ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

(mMTC) เช่น การใช้อุปกรณ์ Internet of Thing (IoT) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือ
เพื่อสังเกตการณ์ผู้ป่วย เป็นต้น รูปแบบ Enhanced Mobile 

Broadband (eMBB) เช่น การใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อคัดกรองผู้ป่วย การใช้เทคโนโลยี Multi-
Access Edge Computing (MEC) บนเครือข่ายส่วนตัว เพื่อ
เพิ่ มประ สิท ธิภ าพ ด้ านคว ามปลอด ภัยขอ ง ข้อมู ลและ
ประสิทธิภาพการให้บริการในโรงพยาบาล เป็นต้น และรูปแบบ 
Ultra- reliable and Low Latency Communications 

(URLLC) เช่น การสแกนอัลตร้าซาวด์ทางไกล หุ่นยนต์พยาบาล 
และการผ่าตัดทางไกล เป็นต้น 

๒) น่าเทคโนโลยีไปทดลองและใช้งานจริงในโรงพยาบาล 

ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
๓) ติดตามผลการด่าเนินงาน และผลท่ีได้รับเปรียบเทียบกับ
ต้นทุน เพื่อประเมินผลว่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวคุ้มค่า
หรือไม่ สมควรท่าซ้่าหรือไม่ โดยเป ดเผยข้อมูลแก่สาธารณะให้ผู้
ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.สธ. / 
สวทช. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๗ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๕)  โครงการรถพยาบาล
อัจฉริยะ 5G  

(5G Ambulance) 

** ๑) พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในรถพยาบาล 
และอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในรถพยาบาล
สามารถปรึกษาอาการคนไข้กับผู้เช่ียวชาญในโรงพยาบาล
ปลายทาง ผ่านระบบการส่ือสารด้วยวีดีโอ ภาพ และเสียงท่ีมี
คุณภาพสูงและความหน่วงต่่า และเพื่อให้โรงพยาบาลปลายทาง
ได้รับข้อมูลส่าคัญเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยเพื่อท่าการจัดเตรียม
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ส ถ า น ท่ี ใ ห้ พ ร้ อ ม ส่ า ห รั บ ก า ร รั ก ษ า ต่ อ 

๒) น่าเทคโนโลยีไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลน่าร่องท่ีต้องรองรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นจ่านวนมาก  

เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก เ ท ค โ น โ ล ยี  5 G  

ใ น ก า ร เ พิ่ ม คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 

หน่วยงานหลัก 

กรมการแพทย์ 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ. / 
สพฉ. / สวทช. 

๖) โครงการระบบเฝ้าติดตาม
สุขภาพส่าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ  

( 5 G Remote Monitoring 

for Elderly Care & People 

with Special Needs) 

** ๑) จัดท่าระบบแจ้งเตือนต่อบุคลากรทางการแพทย์ โดยอาศัย
โครงข่าย 5G ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เมื่อเกิดเหตุผู้สูงอายุหรือ 

ผู้พิการมีสัญญาณบ่งช้ีต่อสุขภาพท่ีผิดปกติให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบ 

ได้ทันที 

๒) จัดหาอุปกรณ์ Internet of Medical Things (IoMT) จ่าพวก
สวมใส่ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีได้รับการรักษาเบื้องต้น และมี
ความจ่าเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง 

๓) พัฒนาระบบการติดตามค่าทางการแพทย์ส่าหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการผ่านการใช้งานอุปกรณ์ IoMT จ่าพวกสวมใส่ ส่าหรับ

๑) เพ่ือเฝ้าติดตามสภาวะสุขภาพส่าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการได้อย่างทันที โดยอาศัยศักยภาพ
เทคโนโลยี 5G ท่ีมีความรวดเร็วและแม่นย่าสูง 

๒) เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่องและได้รับการรักษาท่ีมีประสิทธิผล 

๓) เพ่ือท่าการรักษาแบบเชิงรุก อันเป็นประโยชน์
ต่อการตรวจพบโรคแทรกซ้อนได้ต้ังแต่ระยะแรก 
และสามารถการป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรง
มากข้ึน 

หน่วยงานหลัก 

สป.สธ. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ. / 
แพทยสภา / 

กรมการแพทย์ 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๘ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

บันทึกข้อมูลค่าการแพทย์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน แล้วส่งข้อมูลไปยัง
บุคลากรทางการแพทย์ส่าหรับเฝ้าติดตามอาการเป็นระยะ ๆ 
และผู้ใช้งานสามารถเรียกขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินได้ 

๔) ท่าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีบันทึกจากอุปกรณ์ IoMT โดยอาศัย
เทคโนโลยี AI ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลค่าทางการแพทย์ท่ี
อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลตามประเภทของโรค และ
ใช้ผลการวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา 

๗) โครงการระบบเฝ้าระวัง
ภัยพิบัติ 5G  

(5G Disaster Sentinel 

System) 

** ๑) น่าข้อมูลสภาพแวดล้อมและข้อมูลอุทกภัยท่ีได้มีการจัดเก็บ
มารวบรวมในแพลตฟอร์มกลาง เพื่อน่าไปวิเคราะห์และ
คาดการณ์เหตุการณ์อุทกภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และ 

แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

๒ )  น่ า อุ ป ก ร ณ์  IoT ท่ี ส า ม า ร ถ เ ช่ื อ ม ต่อ โค ร ง ข่ า ย  5 G  
มาประยุกต์ใช้ส่าหรับข้อมูลท่ีมีความยุ่งยากในการจัดเก็บ  
และ ให้ อุ ปกรณ์  IoT สามารถ เ ช่ือม ต่อและ จัด ส่ง ข้อมู ล 

ไปยังแพลตฟอร์มกลางได้ 

๓) เช่ือมต่อข้อมูลเข้ากับแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (City 

Data Platform) 

๑) เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลสภาพแวดล้อม
ส่าหรับคาดการณ์และแจ้งเตือนอุทกภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึน และช่วยลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๒ )  เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก อุ ป ก ร ณ์  IoT  

ในการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความแม่นย่า รวดเร็ว 
และสามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน 

หน่วยงานหลัก 

ปภ. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ. / 
สมาคมไทย 

ไอโอที 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๐๙ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๘) โครงการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 5G 

(5G Environmental 

Monitoring) 

** ๑) เช่ือมต่อระบบการบันทึกข้อมูลของอุปกรณ์ IoT ส่าหรับ
ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมเข้ากับแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง
อัจฉริยะ (City Data Platform) 

๒) ติดต้ังอุปกรณ์ IoT ส่าหรับตรวจวัดคุณภาพน้่าและอากาศให้
กระจายตัวท่ัวท้ังเมืองอัจฉริยะ ส่าหรับบันทึกค่าสภาพน้่าและ
อากาศ รวมถึงมลพิษต่าง ๆ 

๓) น่าข้อมูลท่ีบันทึกโดยอุปกรณ์ IoT ไปวิเคราะห์และใช้
ประกอบการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเมืองอัจฉริยะ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเก็บข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลสภาวะการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางน้่ าและอากาศ ส่าหรับ 

การน่าไปใช้ในการบริหารต่อไป 

หน่วยงานหลัก 

อต. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ทส. / 
สมาคมไทย 

ไอโอที / 
บริษัทพัฒนา

เมือง 

๙) โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพด้วยเทคโนโลยี 5G 

(Vocational Skill 

Enhancement with 5G) 

** ๑) ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยมีเนื้อหาดิจิทัลส่าหรับ
เทคโนโลยี  Virtual Reality (VR)  หรือ  เทคโนโลยี  Mixed 

Reality (MR) ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ในสภาพแวดล้อมท่ีอาจเกิดความเส่ียงหรืออันตราย เช่น 
หลักสูตรส่าหรับสาขาวิชาไฟฟ้า วิชาช่างกลโรงงาน และ 

วิชาช่างยานยนต์ เป็นต้น 

๑) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

ของอาชีวศึกษาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
5G โดยมุ่งเน้นให้เกิดการฝึกปฏิบัติจริง 

๒) เพื่อผลิตและพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
ศั ก ยภาพและ ทักษะ วิ ชา ชีพ ให้ พ ร้ อ ม ต่ อ 

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

หน่วยงานหลัก 

สอศ. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๐ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๒) ส่งเสริมให้มีเทคโนโลยี VR และ/หรือ เทคโนโลยี MR ภายใน
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก่าลังคนอาชีวศึกษา 

ทุกภูมิภาค เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

๓) เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนครุภัณฑ์และ
วัสดุส่าหรับการฝึกปฏิบัติจริง  

๔) เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันอุ บั ติ เหตุ 

จากการทดลองปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 

สศด. / 
สป.อว. 

๑๐) โครงการบริการภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ 5G 

(5G Government e-Service 

Kiosk) 

** ๑) ศึกษาและจัดล่าดับความส่าคัญของบริการของภาครัฐท่ีเป็นท่ี
ต้องการใช้งานของประชาชนส่าหรับพัฒนาบริการภาครัฐ 

ในรูปแบบอิเล็กทรอกนิกส์ 

๒) ติดต้ังโครงข่าย 5G ส่าหรับรองรับและเสริมศักยภาพ 

การรับส่งข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้บริการภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลวิดีโอคุณภาพสูง (High-
Quality Video)  ส่ื อคอน เทน ต์แบบโ ต้ตอบ  ( Interactive 

Content) เป็นต้น 

๓) น่าตู้คีออส (Kiosk) ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถให้บริการ
ภาครัฐอิ เ ล็กทรอนิกส์ไปติดต้ัง ท่ี ศูนย์บริการ ดิจิ ทัล ชุมชน 

ในระยะแรก ส่าหรับเป็นตัวแสดงผล (Interface) ของบริการ
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

๑) เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงบริการภาครัฐของ
ประชาชนให้มีคุณภาพและมีความรวดเร็วสูง 

๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 

หน่วยงานหลัก 

สพร. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

กสท / ทีโอที 
/ สป.ดศ. 

 

  



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๑ 

๒.๖.๔ แผนงานตัวอย่างโครงการภายใต้ยุท ศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบนิเวศใหพ้ร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๑) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและ
ผ ลั ก ดั น ก า ร น่ า บ ริ ก า ร จ า ก
เทคโนโลยี 5G ไปใช้  

(5G Accelerator Program) 

*** ๑) จัดต้ังเครือข่ายและผลักดันบริการจากเทคโนโลยี 5G  

ให้ เ กิ ดก าร ด่ า เนิ น ก าร เ ชิ งพ า ณิชย์  โ ดยประสาน 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงาน
ภ าค รั ฐ  ม ห า วิ ทย า ลั ย  ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ท ร คม นาคม
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่น ๆ เป็นต้น 

๒) จัดท่าแพลตฟอร์มในการบูรณาการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ท่ีรองรับการแสดงผล
บนคอมพิวเตอร์  (Desktop Version) และบนอุปกรณ์
พกพา (Mobile Version) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นพื้นท่ีส่าหรับ
แลกเปล่ียนและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G (5G Use Cases) และศูนย์ทดสอบการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เป็นต้น และเพ่ือให้ค่าปรึกษา
แก่ ผู้ประกอบการ ท่ี ต้องการพัฒนาและประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยี 5G ตลอดจนผลิตเพื่อจ่าหน่ายในเชิงพาณิชย์ใน
ทุกด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
เป็นต้น 

๑) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
รวมถึงผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันบริการจากเทคโนโลยี 
5G ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) เพื่ออ่านวยความสะดวกในการพัฒนาบริการ
จากเทคโนโลยี 5G ให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านการ 

บูรณาการข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม 

๓) เพื่อส่งเสริมให้กรณีการใช้งาน 5G สามารถ
ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ 

๔) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างโอกาส 

ในการเข้าถึงตลาดให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 

หน่วยงานหลัก  
สศด. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สดช./สป.อก./
สป.สธ./สปค./
สป.กษ / สภา

ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ

สังคมแห่ง
ประเทศไทย 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๒ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๓) อ่านวยความสะดวกในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business 

Matching) ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เช่น การจับคู่ระหว่างผู้ใหโ้ทรคมนาคมท่ีเป็น 
Digital Service Enable/  Digital Service Creator กั บ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ  การจับคู่ระหว่างนักวิจัยกับผู้ผลิต
และจ่าหน่ายบริการ 5G /ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แนวด่ิง การจับคู่ระหว่างผู้ผลิตและจ่าหน่ายบริการ 5G  

กับ ผู้ประกอบการ ในอุ ตสาหกรรมแนว ด่ิ ง  เป็น ต้น  
โดยอ่านวยความสะดวกในเรื่องสถานท่ี ในกรณีท่ีการจับคู่
ทางธุรกิจส่าหรับกิจกรรมข้างต้นไม่มีสถานท่ีรองรับการวิจัย 
หรือการทดลองทดสอบต่าง ๆ 

๔) จัดท่ารายงานติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน 

ในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  

๒) โครงการส่งเสริมความตระหนัก
ในการพัฒนาบริการต่าง ๆ จาก
เทคโนโลยี 5G  

(5G Awareness) 

*** ๑ )  จั ด ท่ า ค อ น เ ท น ต์ อ อ น ไ ล น์  เ พื่ อ ส ร้ า ง เ ส ริ ม 

องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและหน่วยงานต่าง ๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงศักยภาพเทคโนโลยี 5G 
และการน่าเทคโนโลยี 5G ไปประยุกต์ใช้งาน รวมถึง
ประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ความแตกต่างระหว่าง
เทคโนโลยี เ ดิมและเทคโนโลยี  5G ความส่าคัญของ

๑) เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน เกิ ดความตระหนักรู้  และ 

มีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานบริการ
ต่าง ๆ จากเทคโนโลยี 5G ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่า
ทา ง ธุ ร กิ จ  และยกระ ดับ คุณภาพ ชี วิ ต ไ ด้ 

อย่างแท้จริง  

หน่วยงานหลัก  
สดช. 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สศด./สป.ดศ./ 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๓ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

เทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาบริการ
จากเทคโนโลยี 5G และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
การปรับตัวของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในยุค
เทคโนโลยี 5G ตลอดจนประเด็นเรื่องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย (Cybersecurity) และการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) เป็นต้น 

๒) จัดท่าส่ือและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ เช่น 
คลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ในการน่าเทคโนโลยี 5G 

มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชน  

๒) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาบริการ
จากเทคโนโลยี 5G และกระตุ้นความต้องการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  

 

 

๓) โครงการพัฒนาทักษะก่าลังคน
ดิจิทัลสู่ยุคเทคโนโลยี 5G 

( Upskills Digital Workforce for 

5G Technology) 

 

*** ๑) จัดท่าหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับทักษะให้แก่บุคลากรด้านดิ จิ ทัล ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยประกอบด้วย  
๓ หลักสูตรหลัก ๆ ได้แก่ 

 หลักสูตรท่ี ๑: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล
ให้มีความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี  
5G (User) เช่น เรื่องความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับ
โครงข่าย 5G ความรู้โครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย  
5G และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบนโครงข่าย 5G 

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัล/
บุคลากรด้านเทคนิค ให้มีความรู้และทักษะ 

ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา/
ประยุกต์ใช้งาน/บ่ารุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ ทค โ น โ ลยี  5 G เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการด่าเนินงานและให้เกิดมูลค่า
แก่อุตสาหกรรม 

หน่วยงานหลัก  
สศด. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.อว./สป.
อก./ สคช. /



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๔ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

เช่น การใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี  Internet of 

Thing (IoT) เทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ และ
เ ท ค โ น โ ล ยี อื่ น  ๆ  ท่ี เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 หลักสูตรท่ี ๒: การพัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัล
ด้านการพัฒนา (Developer) ให้มีความสามารถ
ในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี ดิ จิทัลและ
นวัตกรรมท่ีใช้งานบนโครงข่าย 5G  

 หลักสูตรท่ี ๓: การพัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัล
ด้าน เทคนิค  (Technician)  ในอุ ตสาหกรรม
โทรคมนาคมหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ 

การบ่ารุงรักษา (Operation and Maintenance) 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

๒) จัดฝึกอบรมและทดสอบความรู้ให้แก่บุคลากรดิจิทัล 

ในแต่ละหลักสูตร  

๒) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้าน
ดิ จิ ทัล  ท้ั ง เ ชิ งปริ มาณและ เ ชิ ง คุณภาพแก่
ภาคอุตสาหกรรม  
 

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๕ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๓) เผยแพร่หลักสูตรท่ีมีการจัดท่าบนแพลตฟอร์มบริการ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ยุคดิจิทัล  (Lifelong Learning)  
ท่ีประชาชนท่ัวประเทศเข้าถึงได้ 

๔) โครงการเครือข่ายบูรณาการเพ่ือ
การวิจัยบริการจากเทคโนโลยี 5G 

(Thailand 5G R&D Incubator) 

** ๑) สร้างเครือข่ายความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยประสาน
ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม ผู้ผลิตเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาคเอกชนอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ
ท่างานร่วมกัน 

๒) วิจัยและพัฒนาบริการจากเทคโนโลยี 5G ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

๓) บูรณาการและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ข้อมูล และ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ท่ี ไ ด้จากการ วิ จัย  
ภายในเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดให้แก่ 
กลุ่มนักวิจัยและสาธารณะชนท่ัวไป  

๑) เพื่ อร่ วมกันสร้างแพลตฟอร์มเครือข่าย
หน่วยงาน/ องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
พัฒนาบริ การจาก เทคโน โลยี  5 G ในการ
ขับเคล่ือนระบบนิเวศ 5G 

๒) เพื่อบ่มเพาะความสามารถในการพัฒนา 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  5G เชิงพาณิชย์   
ท้ั ง ภ าค ผู้บริ โ ภค  และภาค ธุ รกิ จ  ร วม ถึ ง 
การสนับสนุนการประยุกต์ใช้คลาวด์คอมพิวต้ิง 
เทคโนโลยี  AI บนเทคโนโลยี  5G และสร้าง 
ความร่ ว มมื อร ะห ว่ า ง ผู้ มี ส่ วน ไ ด้ ส่ วน เ สีย 

ในระบบนิเวศ 5G  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปสู่ยุค
ดิจิทัล 

หน่วยงานหลัก 

สป.อว. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.ดศ./ 
สศด./ สนช./ 
มหาวิทยาลัย 

/ ผู้ผลิต
อุปกรณ์/ 

ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคม 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๖ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๔) สร้างพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการพัฒนาวิจัยและทดลองบริการ
จากเทคโนโลยี 5G ภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

๕) ก่าหนดมาตรการส่งเสริม โดยการให้ทุนในการวิจัยและ
พัฒนาบริการจากเทคโนโลยี 5G เพื่อสนับสนุนการคิดค้น
นวัตกรรมใหม ่ๆ จากเทคโนโลยี 5G 

๖) สร้างสภาพแวดล้อมการทดสอบเทคโนโลยี 5G และท่า
ให้เกิดการบูรณาการแบบครบวงจร เพ่ือให้การด่าเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และให้เกิดบริการใหม่ๆ 

๕) โครงการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากเทคโนโลยี 5G ราย
อุตสาหกรรม 

(5G Economic & Social Impact 

Assessment) 

** ๑) ตรวจสอบและ วิ เคราะห์ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยี  5G ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมหลัก 

ของประเทศไทย 

๒) ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในแต่ละอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย 

๓) วิเคราะห์ปัจจัยและอุปสรรคการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ในแต่ละอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย 

๑) เพื่อประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมจากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในแต่
ละอุตสาหกรรม 

๒) เพื่ อพัฒนาแนวทางการบริหาร จัดการ 

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
ของภาคอุตสาหกรรม 

 

หน่วยงานหลัก 

สดช. 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สศด. 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๗ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๔) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศไทย 

๖) โครงการส่งเสริมการกระจาย
ศูนย์ข้อมูลส่าหรับเทคโนโลยี 5G 

( Incentive for 5 G Data Center 

Expansion) 

** ๑) จัดท่ามาตรการเพื่อดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้ เกิด 

การกระจาย ศูนย์ ข้ อมู ล ไปยั งพื้ น ท่ีทดลองทดสอบ  
โดยมาตรการส่งเสริมครอบคลุมท้ังห่วงโซ่อุปทาน ท่ี
เกี่ยวข้องกับการขยายศูนย์ข้อมูลครอบคลุมท้ังระบบ
ประมวลผล Cloud และ Edge เพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 5G โดยมาตรการการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
การลดหย่อนภาษี/ยกเว้นภาษีท่ีดิน การลดหย่อน/ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล การให้เงินทุน
สนับสนุนการขยายศูนย์ข้อมูล เป็นต้น 

๒) ก่าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาการให้สิทธิ
ประโยชน์ 

๓ )  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข ย า ย 

การให้บริการศูนย์ข้อมูล 

 

๑) เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการกระจายของศูนย์ข้อมูล
ไปยังพื้นท่ีทดลองทดลอบการประยุกต์ใช้งาน 5G 

ผ่านกลไกการสร้างแรงจูงใจ  

๒) เพื่อสร้างระบบนิเวศให้พร้อมแก่การรองรับ
การลงทุนและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  

ท่ีจะเกิดข้ึน  

๓) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
5G ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

หน่วยงานหลัก 

สศด. 

 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สดช./สกท. 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๘ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

๗) โครงการพื้น ท่ีทดลองก่ากับ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง ไ ซ เ บ อ ร์
โครงสร้ างพื้นฐาน ท่ี ส่ า คัญทาง
สารสนเทศ 

( Cyber and Network Security 

Sandbox) 

** ๑) จัดต้ังพื้นท่ีทดลอง (Regulatory Sandbox) ส่าหรับ
ออกแบบและจ่าลองการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์เพื่อเตรียมการรับมือต่อสถานการณ์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (Cyber Threats) โดยรวมถึงความมั่นคง
ปลอดภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ 

๒) ด่าเนินการทดสอบประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานส่าคัญทาง
สารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) 

๓) สร้างระบบจ่าลองยุทธ์ไซเบอร์ (Cyber Simulation) 
ต้ น แ บ บ ส่ า ห รั บ ใ ช้ ฝึ ก อ บ ร ม บุ ค ล า ก ร ท า ง ด้ า น 

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

๑) เพื่อสร้างพื้นท่ีการก่ากับทดลอง/ทดสอบ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย ค้นหาช่องโหว่และ 

การเจาะระบบของหน่วยงานด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ส่ า คั ญ ท า ง ส า ร ส น เ ท ศ  ( Critical 

Information Infrastructure: CII)  

๒) เพื่อให้เกิดมาตรการและกลยุทธ์ในการดูแล
ก่ากับโครงสร้างพื้นฐานท่ีส่าคัญทางสารสนเทศ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ทางไซเบอร์ 

หน่วยงานหลัก 

สกมช. 
 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สมช./สพธอ./
บก.ปอท. 

 

๘) โครงการประเมินสภาพตลาด
และการใช้งาน 5G IoT 

( 5 G IoT Monitoring & Market 

Potential Assessment) 

** ๑) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพตลาด สภาวะการแข่งขัน และ
แนวโน้มการใช้งานของอุปกรณ์ IoT ในประเทศไทย  

๒) วิเคราะห์ศักยภาพของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT  

บนโครงข่าย 5G ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

๓) ก่าหนดแนวทางส่งเสริมการใช้งานอุปกรณ์ 5G IoT และ
แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศของประเทศไทยให้ม ี

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ 
IoT บนโครงข่าย 5G ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและแพร่หลาย  

๒) เพื่ อพัฒนาระบบนิ เวศให้พร้อมรองรับ 

การใช้งานอุปกรณ์ IoT จ่านวนมหาศาลบน 

โครงข่าย 5G  

หน่วยงานหลัก 

สดช. 

 

 



 

 ***ส่าคัญมาก **ส่าคัญปานกลาง *ส่าคัญ 

๑๑๙ 

ชื่อโครงการ 
ล าดับ

ความส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงาน เป าหมาย หน่วยงาน 

ความพร้อมต่อการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในปริมาณมหาศาล 
(Massive IoT) 

๔) พิจารณาความจ่าเป็นของการก่าหนดนิยามและก่ากับ
ดูแลอุปกรณ์ IoT รวมถึงความจ่าเป็นในการปรับปรุง
หลักเกณฑ์หรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีช่วยพัฒนาระบบนิเวศ 

ให้พร้อมต่อการใช้งานอุปกรณ์ IoT จ่านวนมหาศาล  
บนโครงข่าย 5G  

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สศด. 

 

 

๙) โครงการสนับสนุนทางด้านภาษี
ให้แก่การผลิตอุปกรณ์ 5G 

(5G Equipment Tax Incentive & 

Exemption) 

** ๑) ก่าหนดมาตรการทางภาษีส่าหรับการผลิตอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ท่ีรองรับการใช้งานบนโครงข่าย 5G เช่น วงจรรวม 
(Integrated Circuits) อุปกรณ์ IoT วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็ก (Microelectronics) เป็นต้น 

๒) ก่าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี 

๓) ประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีให้ประชาชนท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง ๆ รับรู้ 

๑) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่ีรองรับการใช้
งานบนโครงข่าย 5G โดยมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
กับการใช้งานในบริบทประเทศไทย  

๒) เพื่อให้ผลิตอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบสนอง 

ความ ต้องการ ใ ช้ ง าน เทคโน โลยี  5G ของ
ภาคอุตสาหกรรม 

๓ )  เพื่อ ลดการพึ่ ง พ าก ารน่ า เ ข้ าอุ ปก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจากต่างประเทศและ 

เพิ่ ม ขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน ของ
ผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ  

หน่วยงานหลัก 

สกท. 

 

 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

สป.อว./สศด. 



 

  

๑๒๐ 

๒.๗ ตัวอย่างโครงการส าคัญ (Flagship Projects) 

จากแผนงานตัวอย่างโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีสอดรับกับแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G โดยครอบคลุมท้ัง ๔ ยุทธศาสตร์ 
จ่านวนท้ังส้ิน ๓๑ โครงการ คณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ ได้จัดล่าดับความส่าคัญของโครงการน่าร่องดังกล่าว เพื่อได้มาซึ่งโครงการส่าคัญ (Flagship Projects) ๗ ๗ 
ท่ีควรได้รับการเร่งปฏิบัติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑  ความเร่งด่วน คือ การประเมินความเร่งด่วนของประเด็นท่ีประเทศไทยควรได้รับการพัฒนาในระยะแรก เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  5G และ
วิเคราะห์ว่าโครงการใดสามารถด่าเนินการเพ่ือพัฒนาประเด็นดังกล่าวได้ 

๒  ระดับผลกระทบ คือ การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากการด่าเนินโครงการต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยพิจารณาผลกระทบท้ังเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ  

ท้ังนี้ การจัดล่าดับความส่าคัญของโครงการ มีท้ังหมด ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) *** ส่าคัญมาก ๒) ** ส่าคัญปานกลาง และ ๓) * ส่าคัญ ดังรูปท่ี ๒-๑๖ โดยโครงการส่าคัญ 
(Flagship Projects)  คือ โครงการท่ีมีล่าดับความส่าคัญมาก พิจารณาตามเกณฑ์การจัดอันดับท่ีได้กล่าวข้างต้น ซึ่งมีท้ังส้ิน ๑๑ โครงการ ประกอบด้วย  

๑  ตัวอย่างโครงการส่าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ จ่านวน ๑ โครงการ 

๒  ตัวอย่างโครงการส่าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ จ่านวน ๔ โครงการ 

๓  ตัวอย่างโครงการส่าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ จ่านวน ๓ โครงการ 

๔  ตัวอย่างโครงการส่าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ จ่านวน ๓ โครงการ 

                                            
๗ ๗ หมายเหตุ: ล่าดับดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเมื่อปฏิบัติงานจริง 



 

  

 

๑๒๑ 

 

 
รูปท่ี ๒-๑๖: หลักเกณฑ์การเลือกตัวอย่างโครงการส่าคัญ (Flagship Projects) 

 

ความเร่งด่วน

๓๑ 

5G 
Infrastructure 
Development

5G for Social
Development

5G for 
Economic 
Expansion

5G Ecosystem 
Acceleration

๑ โครงการ

๑๑ โครงการ

๑๐ โครงการ

๙ โครงการ
หลักเกณฑ์ความเร่งด่วนและความส่าคัญถูกใช้เพ่ือประเมินโครงการที่ส่งผลต่อการสร้าง
รากฐานที่มั่นคงให้แก่เทคโนโลยี 5G ในระยะแรก เพื่อเตรียมพร้อมส่าหรับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลายในอนาคต

๑ โครงการ

๔ โครงการ

๓ โครงการ

๓ โครงการ

๑๑
โครงการส าคัญตัวอย่างโครงการยุท ศาสตร์ ความส่าคัญ

หลักเกณ ์การเลือกโครงการส าคัญ (Flagship Projects)

5G

5G

5G

5G



 

  

๑๒๒ 

  

 

รูปท่ี ๒-๑๗: ตัวอย่างโครงการส่าคัญ (Flagship Projects) 

โครงการส าคัญต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G 

๑  โครงการโครงข่าย 5G ในพื้นที่ชนบท  5G Network in Rural Area)
5G 

Infrastructure 
Development

5G for Social
Development

5G for 
Economic 
Expansion

5G Ecosystem 
Acceleration

๑  โครงการยกระดับแพทย์ทางไกลด้วยเทคโนโลยี 5G (5G Telehealth)
๒  โครงการระบบตรวจจับและเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ (5G Real-Time Surveillance)
๓  โครงการห้องเรียนเสมือนจริง 5G (5G Virtual Classroom)

๑  โครงการน่าร่องเกษตรอัจฉริยะ 5G (5G Precision Farming Trials)
๒  โครงการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติ  G 

(5G Automated Manufacturing Factory)
๓  โครงการพัฒนาสนามบินอัจฉริยะ  G (5G Smart Airport)
๔  โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี 5G (5G Augmented Tourist Attraction)

๑  โครงการพัฒนาทักษะก่าลังคนดิจิทัลสู่ยุคเทคโนโลยี 5G (Upskills Digital Workforce for 5G Technology)
๒  โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและผลักดันการน่าบริการจากเทคโนโลยี 5G ไปใช้ (5G Accelerator Program)
๓  โครงการส่งเสริมความตระหนักในการพัฒนาบริการต่าง ๆ จากเทคโนโลยี 5G (5G Awareness)

มีโครงข่าย 5G ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี
ชนบท ตามเป้าหมายการขยาย

โครงข่าย

มีการทดลองน่าไปใช้ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมจริง

ในการพัฒนาและกระตุ้น
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เป้าหมาย

กระตุ้นการน่าเทคโนโลยี 5G ไปใช้เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้่าในการเข้าถึง   

บริการของภาครัฐ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ผลลัพ ์ยุท ศาสตร์

ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก ความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี 5G และบูรณาการ

ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ



 

  

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๓ 

 

โครงการส่าคัญ (Flagship Projects) แต่ละโครงการมีเป้าหมายและการด่าเนินงานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อเป้าหมายตัวช้ีวัด ระยะเวลาการด่าเนินโครงการและ
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ยุท ศาสตร์ที่ ๑: ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง (5G Infrastructure Development) 

โครงการ ตัวชี้วัด 

เป าหมายตัวชี้วัดรายป  งบประมาณ
รวม  

(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ 

ป  
๒๕๖๔ 

ป  
๒๕๖๕ 

ป  
๒๕๖๖ 

๑) โครงการโครงข่าย  
5G ในพื้นท่ีชนบท (5G 

Network in Rural 

Area) 

จ่านวนจุด
บริการท่ี
ประชาชน

สามารถเข้าถึง 

อย่างน้อย ๒๐๐
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล และ  

๔๐ ศูนย์การ
เรียนรู้ไอซีที
ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 

อย่างน้อย ๓๐๐
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล และ  

๖๐ ศูนย์การ
เรียนรู้ไอซีที
ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 

อย่างน้อย ๕๐๐
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล และ  

๑๐๐ ศูนย์การ
เรียนรู้ไอซีที
ชุมชน/ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 

๑,๘๐๐.๐๐ ๓๖๐.๐๐ ๕๔๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ กสท. ทีโอที /  
สป.ดศ. สป.พน. 

  



 

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๔ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๒: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G (5G for Economic Expansion) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป าหมายตัวชี้วัดรายป  

งบประมาณรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ ป  

๒๕๖๔ 
ป  

๒๕๖๕ 
ป  

๒๕๖๖ 
๑) โครงการน่าร่อง
เกษตรอัจฉริยะ 5G  

(5G Precision 

Farming Trials) 

ผลการศึกษารายชนิด
พืช แสดงถึงต้นทุน
ผลลัพธ์ที่เพ่ิมขึน้ 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการปลูกพืช 

อย่างน้อย  
๑ ชนิด 

อย่างน้อย  
๑ ชนิด 

 

 

อย่างน้อย  
๑ ชนิด 

 

 

๖๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ สป.กษ. /  
สดช. กวก. 

จ่านวนโครงการใน
พื้นท่ีน่าร่อง 

๕ โครงการ ๕ โครงการ ๕ โครงการ 

๒) โครงการโรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิต
อัจฉริยะด้วยระบบ
อัตโนมัติ 5G 

(5G Automated 

Manufacturing 

Factory) 

จ่านวนโรงงาน
อัจฉริยะต้นแบบ 

๑๐ โรงงาน
อัจฉริยะ 

๑๐ โรงงาน
อัจฉริยะ 

๑๐ โรงงาน
อัจฉริยะ 

๒๔๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ กสอ. /  
สดช. สกพอ. ส.อ.ท. 

สป.อก. จ่านวผู้ประกอบการ 
SME ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

การพัฒนาศักยภาพ 

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ระบบอัตโนมัติ

อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ระบบควบคุม

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ระบบอัตโนมัติ

อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ระบบควบคุม

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ระบบอัตโนมัติ

อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 

การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ระบบควบคุม



 

  

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๕ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๒: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G (5G for Economic Expansion) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป าหมายตัวชี้วัดรายป  

งบประมาณรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ ป  

๒๕๖๔ 
ป  

๒๕๖๕ 
ป  

๒๕๖๖ 
ระยะไกล
อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 

 

ระยะไกล
อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 

ระยะไกล
อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 

๓) โครงการพัฒนา
สนามบินอัจฉริยะ 5G  

(5G Smart Airport) 

จ่านวนสนามบินท่ีมี
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G 

 

อย่างน้อย  
๑ แห่ง 

อย่างน้อย  
๑ แห่ง 

อย่างน้อย  
๑ แห่ง 

๑๙๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ทอท. / 
ทย. สตม. กศก.  
กรมควบคุมโรค 
สมาคมธุรกิจ 

สายการบิน จ่านวนบริการท่ี
ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี 5G 

 

 

 

 

อย่างน้อย  
๔ บริการ 

อย่างน้อย  
๔ บริการ 

อย่างน้อย  
๔ บริการ 



 

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๖ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๒: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G (5G for Economic Expansion) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป าหมายตัวชี้วัดรายป  

งบประมาณรวม 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ ป  

๒๕๖๔ 
ป  

๒๕๖๕ 
ป  

๒๕๖๖ 
๔) โครงการยกระดับ
แหล่งท่องเท่ียวด้วย
เทคโนโลยี 5G  

(5G Augmented 

Tourist Attraction) 

จ่านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีการใช้
งานแพลตฟอร์ม 

AR/VR 

๑๐ แห่ง ๒๐ แห่ง 

 

๒๐ แห่ง 

 

๑๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ สป.กก. /  
ททท. สป.วธ. 

สป.ทส. 

ระดับความพึงพอใจ
ของแพลตฟอร์มจาก
นักท่องเท่ียวผู้ใช้งาน 

- ความพึงพอใจ
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ ๘๐ 

ความพึงพอใจ
ไม่ต่่ากว่า 

ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

ยุท ศาสตร์ที่ ๓: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G (5G for Social Development) 

โครงการ ตัวชี้วัด 

เป าหมายตัวชี้วัดรายป  
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ 

ป  
๒๕๖๔ 

ป  
๒๕๖๕ 

ป  
๒๕๖๖ 

๑) โครงการยกระดับ
แพทย์ทางไกลด้วย

จ่านวนโรงพยาบาล 

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต่าบล 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต่าบล 

โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพต่าบล 

๔๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ สป.สธ. / 
สป.ดศ. สพร.  
แพทยสภา 



 

  

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๗ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๓: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G (5G for Social Development) 

โครงการ ตัวชี้วัด 

เป าหมายตัวชี้วัดรายป  
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ 

ป  
๒๕๖๔ 

ป  
๒๕๖๕ 

ป  
๒๕๖๖ 

เทคโนโลยี 5G  

(5G Telehealth) 
 อย่างน้อย  

๑๕ แห่ง 
โรงพยาบาล

ชุมชน  
อย่างน้อย  
๗ แห่ง 

โรงพยาบาล
ท่ัวไป  

อย่างน้อย  
๕ แห่ง 

โรงพยาบาล
ศูนย์ อย่าง
น้อย ๓ แห่ง 

อย่างน้อย  
๑๕ แห่ง 

โรงพยาบาล
ชุมชน  

อย่างน้อย  
๗ แห่ง 

โรงพยาบาล
ท่ัวไป  

อย่างน้อย  
๕ แห่ง 

โรงพยาบาล
ศูนย์ อย่าง
น้อย ๓ แห่ง 

อย่างน้อย  
๑๕ แห่ง 

โรงพยาบาล
ชุมชน  

อย่างน้อย  
๗ แห่ง 

โรงพยาบาล
ท่ัวไป  

อย่างน้อย  
๕ แห่ง 

โรงพยาบาล
ศูนย์ อย่าง
น้อย ๓ แห่ง 

๒) โครงการระบบ
ตรวจจับและเฝ้าระวัง

จ่านวนเมือง
อัจฉริยะท่ีม ี

อย่างน้อย ๒๕ 
เมืองอัจฉริยะ 

อย่างน้อย ๒๕ 
เมืองอัจฉริยะ 

อย่างน้อย ๒๗ 
เมืองอัจฉริยะ 

๘๐.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๘.๐๐ สศด. /  
สป.ดศ. สป.มท. 



 

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๘ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๓: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G (5G for Social Development) 

โครงการ ตัวชี้วัด 

เป าหมายตัวชี้วัดรายป  
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ 

ป  
๒๕๖๔ 

ป  
๒๕๖๕ 

ป  
๒๕๖๖ 

แบบเรียลไทม์  
(5G Real-Time 

Surveillance) 

การพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล
อัตโนมัติแบบ

เรียลไทม์จากกล้อง
วงจรป ดอัจฉริยะ 

 

 

 สปปท.  
บริษัทพัฒนาเมือง 

๓) โครงการห้องเรียน
เสมือนจริง 5G  

(5G Virtual Classroom) 

จ่านวน 5G  

คอนเทนต์ส่าหรับ
นักเรียน 

อย่างน้อย  
๒ หลักสูตรใน
แต่ละช้ันเรียน 

อย่างน้อย  
๓ หลักสูตรใน
แต่ละช้ันเรียน 

อย่างน้อย  
๕ หลักสูตรใน
แต่ละช้ันเรียน 

๑๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๔๕.๐๐ สป.ศธ. /  
สป.ดศ. สดช. กสท. 

จ่านวน 5G  

คอนเทนต์ส่าหรับ
อาจารย์ 

อย่างน้อย  
๔ หลักสูตร 

อย่างน้อย  
๔ หลักสูตร 

อย่างน้อย  
๔ หลักสูตร 

 
 



 

  

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๒๙ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G (5G Ecosystem Acceleration) 

โครงการ ตัวชี้วัด 

เป าหมายตัวชี้วัดรายป  
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ 

ป  
๒๕๖๔ 

ป  
๒๕๖๕ 

ป  
๒๕๖๖ 

๑) โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มและ
ผลักดันการน่าบริการ
จากเทคโนโลยี 5G ไปใช้  

(5G Accelerator 

Program) 

แพลตฟอร์ม 

 

 

จัดต้ัง
แพลตฟอร์ม

เสร็จส้ิน 

- - ๘๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ สศด. /  
สดช. สป.อก. สป.สธ. 

สปค. สป.กษ.  
สภาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย 

จ่านวนความร่วมมือ/
จ่านวนบริการท่ีถูก
ผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 

5G  

- จ่านวน ๕ 
โครงการ 

จ่านวน ๕ 
โครงการ 

๒) โครงการส่งเสริม
ความตระหนักในการ
พัฒนาบริการต่าง ๆ 
จาก เทค โน โลยี  5 G  

(5G Awareness) 

อัตราการประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยี 5G 

(5G Adoption 

Rate) 

 

ร้อยละ ๒.๕ 
ของประชากร

ไทย 

ร้อยละ ๕  
ของประชากร

ไทย 

- ๖๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๐.๐๐ - สดช. /  
สศด. สป.ดศ.  



 

 หมายเหตุ: รายละเอียดเป้าหมายตัวชี้วัดรายปีและงบประมาณโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

๑๓๐ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G (5G Ecosystem Acceleration) 

โครงการ ตัวชี้วัด 

เป าหมายตัวชี้วัดรายป  
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
หน่วยงานขับเคล่ือน 
(หลัก/สนับสนนุ) ป  ๒๕๖๔ ป  ๒๕๖๕ ป  ๒๕๖๖ 

ป  
๒๕๖๔ 

ป  
๒๕๖๕ 

ป  
๒๕๖๖ 

๓)  โครงการพัฒนา
ทักษะก่าลังคนดิจิทัลสู่
ยุคเทคโนโลยี 5G 

(Upskills Digital 
Workforce for 5G 

Technology) 
 

จ่านวนบุคลากรดิจิทัล
ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยี 5G 

อย่างน้อย 
๒,๐๐๐ ราย 

อย่างน้อย 
๒,๐๐๐ ราย 

อย่างน้อย
๒,๐๐๐ ราย 

๔๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ สศด. /  
สป.อว. สป.อก.  

สคช. กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ่านวนบุคลากร

ดิจิทัลท่ีมีความรู้ 
ในการสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลท่ีใช้ประโยชน์
จาก 5G 

อย่างน้อย 
๑,๐๐๐ ราย 

อย่างน้อย 
๑,๐๐๐ ราย 

อย่างน้อย
๑,๐๐๐ ราย 

จ่านวนบุคลากรดิจิทัล
ด้านเทคนิคมีทักษะ
การปฏิบัติงานและ
การบ่ารุงรักษาท่ี
เกี่ยวกับเทคโนโลยี  

5G 

อย่างน้อย  
๒๐๐ ราย 

อย่างน้อย  
๓๐๐ ราย 

อย่างน้อย  
๕๐๐ ราย 



 

  

  ด่าเนินงานตามแผนงานในข้อ ๒.๖ 

๑๓๑ 

๒.๘ กรอบระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ 

กรอบระยะเวลาการด่าเนินโครงการจะสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G โดยตัวอย่างโครงการท่ีได้เสนอในหัวข้อ ๒.๖ แผนงานตัวอย่าง
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ จะเริ่มต้นในระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) และบางโครงการควรต่อยอดการด่าเนินงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะแรก โดยมีรายละเอียดของโครงการและกรอบระยะเวลา 

การด่าเนินงานดังนี้  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
การด าเนินงานระยะ ๒ ป  

(5G Inclusion) 
การด าเนินงานระยะ ๕ ป  
(5G Transformation) ความส าคัญ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ยุท ศาสตร์ที่ ๑: ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิท ิภาพสูง (5G Infrastructure Development) 
๑ โครงการโครงข่าย 5G ในพื้นท่ีชนบท  

(5G Network in Rural Area) 
      ต่ อ ย อ ด ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม  ร พ . ส ต  แ ล ะ 

ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน/ศูนย์ ดิ จิทัล
ชุมชนท่ัวประเทศ 

*** 

ยุท ศาสตร์ที่ ๒: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านเทคโนโลยี 5G (5G for Economic Expansion) 
๒ โครงการน่าร่องเกษตรอัจฉริยะ 5G 

(5G Precision Farming Trials) 
      ต่อยอดและขยายผลไปสู่การท่าเกษตรกรรม

รูปแบบอื่น เช่น การประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น 
*** 

๓ โครงการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติ 5G  
(5G Automated Manufacturing Factory) 

      ต่อยอดและ ส่ง เสริม ให้ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปรับใช้ 

*** 

๔ โครงการพัฒนาสนามบินอัจฉริยะ 5G  
(5G Smart Airport) 

      ขยายผลการใช้งานไปยังสนามบินนานาชาติ
ท่ัวประเทศ 

*** 



 

  ด่าเนินงานตามแผนงานในข้อ ๒.๖ 

๑๓๒ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
การด าเนินงานระยะ ๒ ป  

(5G Inclusion) 
การด าเนินงานระยะ ๕ ป  
(5G Transformation) ความส าคัญ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๕ โครงการยกระดับแหล่งท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยี 5G  

(5G Augmented Tourist Attraction) 
      พัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ 

อย่างต่อเนื่อง 
*** 

๖ โครงการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ 5G  
(5G Smart Greenhouse) 

      
ต่อยอดและส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ 

** 

๗ โครงการผู้ช่วยซ่อมบ่ารุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมผ่านระบบทางไกล 
(5G Remote Support for Machine Maintenance) 

   
    

** 

๘ โครงการระบบตรวจวัดอัจฉริยะ 5G ส่าหรับสถานประกอบการ 
(5G Smart Monitoring for Industrial Sector) 

      ต่ อ ยอด ใน สถานประกอบการ ต่ า ง  ๆ  
ท่ัวประเทศ 

** 

๙ โครงการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ 5G  
(5G Smart Port) 

      
ต่อยอดการใช้งานไปยังท่าเรือท่ัวประเทศ 

** 

๑๐ โครงการระบบไฟจราจรอัจฉริยะ 5G  
(5G Intelligent Traffic System) 

      ขยายไปยังเมืองอัจฉริยะท่ัวประเทศ 
** 

๑๑ โครงการจัดท่าแผนสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการ
ส่ือสารระหว่างยานพาหนะกับทุกส่ิงและอากาศยานไร้คนขับ  
(5G V2X and Drone Development) 

   

    

** 

๑๒ โครงการยกระดับการเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน  
(5G Financial Service Inclusion) 
 

   ขยายผล สู่ก า ร ให้ บ ริ ก า รทา ง ก าร เ งิ น 
ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน 

** 

ยุท ศาสตร์ที่ ๓: สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G (5G for Social Development)   



 

  

  ด่าเนินงานตามแผนงานในข้อ ๒.๖ 

๑๓๓ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
การด าเนินงานระยะ ๒ ป  

(5G Inclusion) 
การด าเนินงานระยะ ๕ ป  
(5G Transformation) ความส าคัญ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๑๓ โครงการยกระดับแพทย์ทางไกลด้วยเทคโนโลยี 5G 

(5G Telehealth) 
      

ต่อยอดไปยังโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
*** 

๑๔ โครงการระบบตรวจจับและเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์  
(5G Real-Time Surveillance) 

      ขยายความครอบคลุมไปยังเมืองอัจฉริยะ 
ท่ัวประเทศ 

*** 

๑๕ โครงการห้องเรียนเสมือนจริง 5G  
(5G Virtual Classroom) 

   
พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

*** 

๑๖ โครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ 5G  
(5G Smart Hospital) 

      ขยายผลไปยั ง โ ร งพยาบาลขนาดใหญ่ 
ท่ัวประเทศ 

** 

๑๗ โครงการรถพยาบาลอัจฉริยะ 5G  
(5G Ambulance) 

      ขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นท่ัวประเทศ 
** 

๑๘ โครงการระบบเฝ้าติดตามสุขภาพส่าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(5G Remote Monitoring for Elderly Care & People with 
Special Needs) 

   ขยายผลก ลุ่ม เ ป้ าหมายการปรับ ใ ช้ ให้
กว้างขวางข้ึน 

** 

๑๙ โครงการระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ 5G  
(5G Disaster Sentinel System) 

      ขยายความครอบคลุมไปยังเมืองอัจฉริยะ 
ท่ัวประเทศ 

** 

๒๐ โครงการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 5G  
(5G Environmental Monitoring) 

      ขยายความครอบคลุมไปยังเมืองอัจฉริยะ 
ท่ัวประเทศ 

** 

๒๑ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้วยเทคโนโลยี 5G  
(Vocational Skill Enhancement with 5G) 

    
พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

** 



 

  ด่าเนินงานตามแผนงานในข้อ ๒.๖ 

๑๓๔ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
การด าเนินงานระยะ ๒ ป  

(5G Inclusion) 
การด าเนินงานระยะ ๕ ป  
(5G Transformation) ความส าคัญ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๒๒ โครงการบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 5G 

(5G Government e-Service Kiosk) 
   ขยายพื้นท่ีการให้บริการและเพิ่มเติมบริการ

ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมมากข้ึน 
** 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G (5G Ecosystem Acceleration)  
๒๓ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มและผลักดันการน่าบริการ 

จากเทคโนโลยี 5G ไปใช้ (5G Accelerator Program) 
      ส่ง เสริมให้ เกิดการบูณาการร่วมกันของ 

ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
*** 

๒๔ โครงการส่งเสริมความตระหนักในการพัฒนาบริการต่าง ๆ  
จากเทคโนโลยี 5G (5G Awareness) 

              *** 

๒๕ โครงการพัฒนาทักษะก่าลังคนดิจิทัลสู่ยุคเทคโนโลยี 5G  
(Upskills Digital Workforce for 5G Technology) 

      ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะก่าลังคนดิจิทัล
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างก่าลังคนดิจิทัล
ใหม่  เพื่ อ ให้ เพียงพอกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม 

*** 

๒๖ โครงการเครือข่ายบูรณาการเพ่ือการวิจัยบริการจากเทคโนโลยี 5G 
(Thailand 5G R&D Incubator) 

      ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ด ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
นวัตกรรม 5G ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

** 

๒๗ โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากเทคโนโลยี 5G รายอุตสาหกรรม  
(5G Economic & Social Impact Assessment) 

      ป ร ะ เ มิ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ ต่ อ ย อ ด 
การประ เมิน ไปยั งอุ ตสาหกรรมอื่ น  ๆ  
เพื่อน่ามาพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ท่ีเหมาะสมแก่
อุตสาหกรรมนั้น ๆ  

** 

๒๘ โครงการส่งเสริมการกระจายศูนย์ข้อมูลส่าหรับเทคโนโลยี 5G 
(Incentive for 5G Data Center Expansion) 

              ** 



 

  

  ด่าเนินงานตามแผนงานในข้อ ๒.๖ 

๑๓๕ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
การด าเนินงานระยะ ๒ ป  

(5G Inclusion) 
การด าเนินงานระยะ ๕ ป  
(5G Transformation) ความส าคัญ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
๒๙ โครงการพื้นท่ีทดลองก่ากับความปลอดภัยทางไซเบอร์โครงสร้าง

พื้นฐานท่ีส่าคัญทางสารสนเทศ 
(Cyber and Network Security Sandbox) 

           ** 

๓๐ โครงการศึกษาสภาพตลาดและการใช้งาน 5G IoT  
(5G IoT Monitoring & Market Potential Assessment) 

  

    

ประ เมินสภาพตลาดของอุปกรณ์  IoT 
ต่อ เนื่ อ ง ทุก ปี  เพื่ อ ให้ เห็น ถึ ง จ่ าน วน ผู้
ให้บริการ การกระจุกตัวของตลาด และ
สภาพการแข่งขัน 

** 

๓๑ โครงการสนับสนุนทางด้านภาษีให้แก่การผลิตอุปกรณ์ 5G  
(5G Equipment Tax Incentive & Exemption) 

  

            

** 

 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๓๖ 

 

 

๓ | 
 

วิสัยทัศน์ และเป าหมายของ 
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริม 

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G  
ของประเทศไทย 

ส่วนที่ ๓ | 
 

กลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผล 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๓๗ 

ส่วนที่ ๓ กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมนิผล 

๓.๑ กลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของ 
ประเทศไทยสู่ความส าเร็จ 

เนื่องจากเทคโนโลยี 5G เข้ามามีบทบาทส่าคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมท้ังยังมี
บทบาทส่าคัญในการช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ่าเป็น
อย่างยิ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์และโอกาสของการน่า
เทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในแต่ละภาคส่วน และให้แต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองในการช่วยส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในประเทศ นอกจากนี้ การสร้างการบูรณาการ 

การท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐก็เป็นส่ิงท่ีจ่าเป็นเช่นกัน เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและ
ทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา รวมถึงการบรรลุเป้าหมายองค์รวมร่วมกัน โดยรายละเอียดกลไก 

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G มีดังต่อไปนี้  

๑) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ในการจัดท่าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 
ก่าหนดให้หน่วยงานและผู้ประกอบการท่ีมีบทบาทส่าคัญในการผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย เพื่อก่าหนดทิศทาง 
การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ท่ีเหมาะสมส่าหรับประเทศไทยให้ตรงตามความต้องการของทุกภาคส่วน และ
สามารถน่าไปปฏิบัติได้จริง โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องจะรับทราบถึงบทบาทภารกิจของตนเองในการช่วย
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจแนวทางการด่าเนินงานท่ีต้องด่าเนินการ
ต่อนับจากนี้ เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทันทีท่ีแผนปฏิบัติการได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมนี้สามารถท่าได้ผ่านคณะกรรมการ
ขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
หลังจากแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติแล้ว หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการหารือ
ร่วมกันเพื่อก่าหนดกลไกการบูรณาการการท่างานร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการด่าเนินงานท่ีทับซ้อนกันและระบุ
ประเด็นท่ีสามารถเกิดการด่าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา นอกจากนี้ เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานมีจุดมุ่งหมายและกรอบการด่าเนินงานท่ีสอดคล้องกัน จ่าเป็นต้องมีการร่วมก่าหนดท้ังตัวช้ีวัด
เฉพาะหน่วยงานและตัวช้ีวัดท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้สามารถส่งเสริมการด่าเนินงานให้สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงองค์รวม โดยคณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท่างานจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กันในทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีบทบาทส่าคัญในการเป็นศูนย์กลางการส่ือสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ี



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๓๘ 

เกี่ยวข้อง เพื่อน่าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยสู่การ
ปฏิบัติการจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 5G 

คณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท่างาน มีบทบาทส่าคัญใน
การติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ตามความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานท่ีได้ระบุไว้ ในแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 
เพื่อให้ทราบถึงสถานะและความก้าวหน้าของการด่าเนินงานในแต่ละหน่วยงานและในเชิงองค์รวมเพื่อน่าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายท่ีได้ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ การก่าหนดกลไกและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด่าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องก็เป็นส่ิงจ่าเป็นเช่นกัน ซึ่งกระบวนการนี้จ่าเป็นต้องมีการจัดเก็บผลการประเมินอย่างเป็นระบบ และให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย เพื่อให้สามารถติดตามสถานะและผลการด่าเนินงานของ
โครงการต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด่าเนินงานของหน่วยงานตนเอง นอกจากนี้เมื่อใกล้ถึงระยะเวลา
ส้ินสุดปีงบประมาณ ให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละแผนงาน
โครงการส่าคัญ เพ่ือหารือ ทบทวน และปรับปรุงแผนงานโครงการส่าคัญ หากมีความจ่าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ/หรือ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

รูปท่ี ๓-๑: กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยสู่ความส่าเร็จ 

โดยรายละเอียดการด่าเนินงานเพื่อติดตามและประเมินผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการว่าด้วย 

การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย มีดังนี้  

๑) การประสานงานติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท่างานมีหน้าท่ีประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละแผนงานกิจกรรม/โครงการส่าคัญภายใต้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ และรวบรวมข้อมูลท้ังจาก ๑) รายงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องมี
การจัดท่ารายงานฉบับส้ันทุกครึ่งปีและรายงานฉบับสมบูรณ์ประจ่าปี เพื่อสรุปความคืบหน้าและปัญหา  

๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 5G
เพ่ือให้ทราบถึงสถานะและความก้าวหน้าของการด่าเนินงานของแต่ละหน่วยงานและในเชิงองค์รวม

รวมถึงวิเคราะห์และประเมินผล เพ่ือสรุปผลและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ 5G เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ยุทธศาสตร์และนโยบายได้อย่างทันทว่งที ในการบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 5G

๒  การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 

        การแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
           และเพ่ือส่งเสริมการด่าเนินงานในลักษณะเชื่อมโยงสอด
              ประสานกันให้บรรลุเป้าหมายในเชิงองค์รวม

๑. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประโยชน์และโอกาสของการน่าเทคโนโลยี 

5G มาประยุกต์ใช้ และก่าหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G 
ท่ีเหมาะสมส่าหรับประเทศไทย ตรงตามความต้องการของ

อุตสาหกรรม และสามารถน่าไปปฏิบตัิได้จริง กลไกการ
ขับเคลื่อน



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๓๙ 

ในการด่าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ๒) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจากการด่าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องและจากคณะผู้เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นจากหลากหลายมุมมอง 
และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีมีบทบาทส่าคัญต่อการช่วยผลักดันการพัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย โดยสามารถจัดท่าเป็นประจ่าทุกปี และ ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม เพื่ อให้ทราบถึงสถานะ 

การพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในประเทศ และผลลัพธ์จากการน่าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ 
โดยสามารถจัดท่าเป็นรายปีได้เช่นกัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม
ของ 5G Accelerator เพ่ือให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถน่าไปใช้ต่อได้โดยง่าย 

๒) การวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท่างานมีหน้าท่ีวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลท้ัง ๓ ส่วนดังกล่าวใน
ลักษณะท่ีสะท้อนให้เห็นถึง ๑) ขั้นตอนการด่าเนินงานของหน่วยงาน (Milestones) ๒) ผลผลิต (Output) และ  
๓) ผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งสามารถเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานและภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยไม่จ่าเป็นต้องครอบคลุมท้ัง ๓ องค์ประกอบ แต่ต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามนโยบายและ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 

๓) การจัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท่างานในแต่ละยุทธศาสตร์ต้องน่าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์และประเมินผล
มาจัดท่ารายงานสรุปผล ท้ังรายงานฉบับส้ันท่ีท่าทุกครึ่งปี เพ่ือรายงานความคืบหน้าและปัญหาการด่าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และรายงานฉบับสมบูรณ์ประจ่าปีท่ีเพ่ิมเติมการรายงานสถานะการพัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G ในประเทศ รวมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ของการน่าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ พร้อมท้ังจัดท่า
ข้อเสนอแนะเบ้ืองต้น ในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีก่าหนดไว้ และน่าเสนอ
รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการขับเคล่ือน 5G แห่งชาติ ซึ่งผลการประเมินและข้อสรุปจาก
การหารือควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบบนแพลตฟอร์ม 5G Accelerator เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถติดตาม
สถานะและผลการด่าเนินงาน และน่าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ไปต่อยอดหรือปรับแก้การด่าเนินงานของหน่วยงาน
ตนเองต่อไป 

 
 

รูปท่ี ๓-๒: ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการด่าเนินงาน  
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ค าอ ิบายตัวชี้วัด 

เกณฑ์ตัวช้ีวัดแบ่งออกเป็นระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) และระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  
๒๕๗๐) สอดคล้องกับภูมิทัศน์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย 

ยุท ศาสตร์ ตัวชี้วัด เกณ ์ตัวชี้วัด 
ยุท ศาสตร์ที่ ๑: 
ส่งเสริม 
การพัฒนา
โครงข่าย 5G 
ประสิทธิภาพสูง    

โครงข่าย 5G ครอบคลุม 
ร้อยละ ๙๘ ของประชากร 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ และมี
ความเร็วไม่ต่่ากว่า ๑๐๐ 
Mbps ในเขตพื้นท่ีเทศบาล 
และ ๕๐ Mbps ในทุกพื้นท่ี 

เมื่อพิจารณาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และแนวโน้มของการใช้งานเทคโนโลยี 
5G  รวมถึงพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ โครงข่าย  
5G มีศักยภาพท่ีจะครอบคลุมร้อยละ ๙๘ ของประชากร
ในประเทศ 

ร้อยละ ๕๐ ของเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี EEC  
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพื้นท่ี EEC ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีส่าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ย่าน ๗๐๐ MHz 

๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) ก่าหนด
ไว้ว่าผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน ๒๖๐๐ MHz

จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบ
กิจการและบริการโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพื้นท่ีในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ณ วันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นท่ีดังกล่าว ภายใน ๑ ปี 
นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางของ กสทช. และภูมิทัศน์การส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G จึงก่าหนดให้ใช้การขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุม ร้อยละ ๕๐ ของเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี EEC เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดต้ังต้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และก่าหนดให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
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ร้อยละ ๕๐ ของจ่านวน
ประชากรท้ังหมดในเมือง
อัจฉริยะ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และครอบคลุม
ประชากรท้ังหมดในเมือง
อัจฉริยะ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีส่าหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล ย่าน ๗๐๐ MHz 

๑๘๐๐ MHz ๒๖๐๐ MHz และ ๒๖ GHz (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒) ก่าหนด
ไว้ว่า "ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีย่าน ๒๖๐๐ MHz 

จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อการประกอบ
กิจการและบริการโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น 
สงขลา และภูเก็ต เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของจ่านวนประชากรท้ังหมดในแต่ละจังหวัด ภายใน ๔ 
ปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ดังนั้น หากยึดโยงการขยาย
โครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุม ร้อยละ ๕๐ ของ
ประชากรท้ังหมดในพื้นท่ีเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
หรือเมืองอัจฉริยะภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศ 
กสทช. ฉบับดังกล่าว และคาดการณ์แนวโน้มการขยาย
โครงข่าย 5G ในประเทศไทย จึงได้ก่าหนดให้การขยาย
โครงข่าย 5G ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
จ่านวนประชากรท้ังหมดในเมืองอัจฉริยะภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ การก่าหนดเป้าหมายความครอบคลุมท่ีร้อย
ละ ๕๐ สอดคล้องกับเงื่อนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีของ
ส่านักงาน กสทช. อย่างไรก็ตาม เป้าหมายความ
ครอบคลุมในระยะ ๒ ปี คาดว่าจะสามารถครอบคลุม
ประมาณร้อยละ ๓๐ ของประชากรในเมืองอัจฉริยะท่ี
ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และในระยะ ๗ ปี จะครอบคลุมประชากรท้ังหมดในเมือง
อัจฉริยะท่ีได้รับการประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕  



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๔๓ 

จ่านวนอย่างน้อย ๕๐๐ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต่าบล และ ๑๐๐  
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และจ่านวนอย่าง
น้อย ๗,๘๐๐ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต่าบล และ 
๑,๘๐๐ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

จากจ่านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล ๙,๘๖๓ 
แห่ง (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๖๑) และศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุ มชน / ศูนย์ ดิ จิ ทั ล ชุมชน  ๒ ,๒๗๗  แห่ ง  ( ข้ อมู ล  
พ.ศ. ๒๕๖๒) และอัตราการใช้งานเทคโนโลยี  5G 
โดยประมาณการท่ีร้อยละ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ  
ร้อยละ ๘๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อค่านวณตามจ่านวน
ดังกล่าวแล้วจะได้ ตัว ช้ี วัด จ่านวนอย่างน้อย ๕๐๐ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล และ ๑๐๐ ศูนย์การ
เรี ยนรู้ ไ อซี ที ชุมชน/ ศูนย์ ดิ จิ ทั ล ชุมชน  ภายใน ปี   
พ.ศ. ๒๕๖๕ และจ่านวนอย่างน้อย ๗,๘๐๐ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต่าบล และ ๑,๘๐๐ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

อันดับการพัฒนาตามดัชนี 
World Competitiveness 
ของ International Institute 
for Management 
Development (IMD) ด้าน 
Technological 
Infrastructure ดีขึ้น ไม่น้อย
กว่า ๓ อันดับ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า 
๘ อันดับ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ดัชนีบ่งช้ีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ี
เป็น ท่ียอมรับกัน ท่ัว ไ ป  จัด ท่า โดย  International 

Institute for Management Development ( IMD) และ 

มีการเผยแพร่ ดัชนีบ่งช้ีนี้ เป็นประจ่าทุกปี ซึ่ง ในด้าน 

โครงสร้ างพื้นฐานทางเทคโนโลยี  (Technological 
Infrastructure) เป็นปัจจัยย่อยของการพัฒนาทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยอยู่
ท่ีอันดับ ๓๘ โดยท่ีคาดการณ์ว่าจะข้ึน ๑ อันดับทุกปี 
ดังนั้นจะอยู่ท่ีอันดับ ๓๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ อันดับ 
๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  
โดยมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

๑. การลงทุนด้านโทรคมนาคม (สัดส่วนต่อ GDP)  
๒. จ่านวนผู้ใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์เคล่ือนท่ี 
๓. ความพร้อมของเทคโนโลยีการส่ือสาร 
เพ่ือการด่าเนินธุรกิจ  
๔.  ความเร็วของอินเทอร์เน็ต  
๕. สภาพแวดล้อมทางกฎหมายด้านการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
๖.  เงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 
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๗ ๘ ภาวะเสมอภาคของอ่านาจซ้ือ (Purchasing Power Parity: PPP) เป็นหน่วยทีเ่กิดจากการประมาณทางเทคนิคโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพ่ือค่านวณหาระดบัการบริโภค
สินค้าและบริการในแต่ละประเทศ 

ปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีมี
เพียงพอในทุกย่านคล่ืนความถ่ี 
เหมาะสมกับสภาพตลาด 
สภาพการแข่งขัน และจ่านวน
ผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 5G  
 

ตั ว ช้ี วั ด เ ชิ ง คุณภาพบ่ ง ช้ีก าร จัดสรรค ล่ืนค ว าม ถ่ี 
เพื่อให้บริการโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับ 
ความต้องการใช้งาน โดยศึกษาจากมาตรฐานสากล และ
การจัดสรรคล่ืนความถ่ีในประเทศผู้น่าทางเทคโนโลยี  
 

ปริมาณคล่ืนความถ่ีท่ีมี 
การอนุญาตให้ผู้ให้บริการ
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
สามารถน่าคล่ืนความถ่ีเดิมใช้
กับเทคโนโลยี 5G ได้ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพื่อน่ามาวัดประสิทธิภาพการบริหาร
คล่ืนความถี่ เพื่อให้บริการโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอกับความต้องการการใช้งาน โดยควรอนุญาตให้
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถน่าคล่ืนความถ่ีเดิมใช้กับ
เทคโนโลยี 5G ได้ 

การใช้ส่ิงอ่านวยความสะดวก
สาธารณะร่วมกัน เช่น  
เสาไฟฟ้า เสาไฟ เป็นต้น  
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เสา
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ เสา 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

จ่านวนเสาท่ี เป ดให้ ใ ช้ร่วมกัน เพื่อติด Small Cell  
ในการขยายโครงข่าย 5G ค่านวณจากความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  

อัตราการเช่าใช้โครงสร้าง
พื้นฐานประเภทเสา
โทรคมนาคมร่วมกัน  (Tower 
Tenancy Ratio) ไม่น้อยกว่า 
๑.๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐   

อัตราการเช่าใช้ค่านวณโดยใช้จ่านวนเสาโทรคมนาคมท่ี
ปล่อยให้เช่าท้ังหมด หารด้วยจ่านวนเสาโทรคมนาคมท่ี
สามารถให้บริการเช่าใช้ได้ท้ังหมด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมีอัตราการเช่าใช้อยู่ท่ี ๑.๑ ซึ่งอยู่ในระดับต่่า
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอินเดียท่ีมีอัตราการเช่าใช้สูงถึงร้อยละ ๒.๒ และ 
๒.๑ ตามล่าดับ ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเช่า
ใช้อยู่ในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๖ โดยการใช้
โครงสร้ างพื้นฐานร่วมกันมี จุดประสง ค์ในการลด 
การลงทุนท่ีซ้่าซ้อน 

ยุท ศาสตร์ที่ ๒: 
ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดิจิทัล
ผ่านเทคโนโลยี  
5G 

อันดับการพัฒนาตามดัชนี 
World Competitiveness ของ 
International Institute for 
Management Development 
(IMD) ภายใต้หัวข้อ
ประสิทธิภาพการประกอบ

ดัชนีย่อยในส่วนของ Overall Productivity (PPP๗ ๘)  
คือ ดัชนี ท่ีบ่ ง ช้ีถึ ง ผลิตภาพต่อหัวของประชากร ท่ี 
มีการประกอบอาชีพ โดยประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถูกจัดอันดับท่ี ๕๔ ดังนั้น การปรับใช้เทคโนโลยี 5G ของ
ประเทศไทยจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออันดับในทิศทาง



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๔๕ 

ธุรกิจ (Business Efficiency) 
ด้าน Overall Productivity 
(PPP) ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓ 
อันดับ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ท่ีดีขึ้น จึงก่าหนดเป้าหมายข้ันต่่าให้ ดีข้ึนอย่างน้อย  
๑ อันดับต่อป ี
 

เศรษฐกิจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 
๖.๖ ของ GDP ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ค่านวณจากวิธีการในผลการศึกษาของส่านักงาน กสทช. 
เรื่องเทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทย 
โดยใช้การคาดการณ์จากการเติบโตของ GDP ในอนาคต
ด้วยอัตราเฉล่ียการเติบโต GDP ของประเทศไทยย้อนหลัง 
และต้ังสมมติฐานสัดส่วนผลประโยชน์เทคโนโลยี 5G ต่อ
เศรษฐกิจไทยมีค่าเท่ากับสัดส่วนผลประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ต่อเศรษฐกิจโลกจากงานวิจัยของบริษัท ไอเอชเอส มาร์
กิ ต  ( IHS Markit)  หลังจากนั้ น จึ ง ใ ช้ โม เดล Logistic 
Function ซึ่งเป็นสูตรท่ีใช้ในการอธิบายการแพร่กระจาย
ของนวัตกรรมใหม่ เพื่อค่านวณหามูลค่าเพิ่มของเทคโนโลยี 
5G ต่อเศรษฐกิจในแต่ละปี จึงได้ค่าประมาณการมูลค่า
เทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจไทยส่าหรับปี พ.ศ. ๒๕๗๐ อยู่
ท่ีร้อยละ ๖.๖ ของ GDP 

จ่านวนผู้ประกอบการ SME 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่
ต่่ากว่า ๒,๐๐๐ ราย ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๐.๔ ของผู้ประกอบการ 
SME และ ๑๐,๐๐๐ ราย 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๒.๒ ของ
ผู้ประกอบการ SME 

ปรับจากตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ ๕ ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายให้ธุรกิจ 
SMEs ปรับเปล่ียนเป็น Digital SMEs จ่านวน ๕๐๐,๐๐๐ 
ราย ประกอบกับการรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมจึงประมาณการว่า
ควรมีจ่านวนผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
ไม่ต่่ากว่า ๒,๐๐๐ ราย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือคิด
เป็นร้อยละ ๐.๔ ของผู้ประกอบการ SME และ ๑๐,๐๐๐ 
ราย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๒ ของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  SME ท้ั ง นี้  สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ละ ข อง
ผู้ประกอบการ SME ค่านวณจากข้อมูลจ่านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ของส่านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยประเทศ
ไทยมีจ่านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ่านวน ๔๖๐,๐๑๒ บริษัท (ไม่นับรวม
วิสาหกิจขนาดย่อย) 

อันดับการพัฒนาตามดัชนี 
World Competitiveness 

ดั ชนี ย่ อ ย ใ น ส่ ว นข อ ง  Use of Digital Tools and 
Technologies คือ ดัชนีท่ีบ่งช้ีถึงการใช้เทคโนโลยีของ



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๔๖ 

ชอง International Institute 
for Management 
Development (IMD) ภายใต้
หัวข้อประสิทธิภาพ 
การประกอบธุรกิจ (Business 
Efficiency) ด้าน Use of 
Digital Tools and 
Technologies ดีขึ้น  
ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า 
๘ อันดับ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

บริษัทต่าง ๆ ในการประกอบธุรกิจ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี ๔๐ ดังนั้น การปรับใช้
เทคโน โลยี  5G ของภาค ธุ รกิจจะ ส่งผลต่ออัน ดับ 
ในทิศทางท่ีดีขึ้น จึงก่าหนดเป้าหมายข้ันต่่าให้ ดี ข้ึน 
อย่างน้อย ๑ อันดับต่อป ี

ยุท ศาสตร์ที่ ๓:  
สร้างสังคม
คุณภาพด้วย
เทคโนโลยี 5G 

อันดับการพัฒนาตามดัชนี 
World Competitiveness 
ของ International Institute 
for Management 
Development (IMD) ภายใต้
หัวข้อการศึกษา (Education) 
ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ๘ อันดับ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ อันดับ ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

สอดคล้องกับ ตัว ช้ี วั ด ในแผนการ ศึกษาแห่ งชา ติ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งระบุไว้ภายใต้หัวข้อ การตอบ
โจทย์บริบทท่ีเป ล่ียนแปลง (Relevancy) ว่าอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดี
ขึ้น (IMD) เป็นอันดับท่ี ๔๘ ส่าหรับเป้าหมายปีท่ี ๑-๕ 
และอันดับท่ี ๔๔ ส่าหรับเป้าหมายปีท่ี ๖-๑๐ 
 

จ่านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่
หรือท่ีพัฒนาต่อยอดโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G มี
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
การคุ้มครองผู้บริโภค หรือ 
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย  
๔ บริการภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อย 
๑๔ บริการภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้
ระบุ ใน ค่าเป้าหมาย ส่าหรับปี  พ .ศ.  ๒๕๖๔ และ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ว่าต้องมีจ่านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
สุขภาพท่ีคิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอดในปีงบประมาณ
ก่อนหน้านี้  มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  หรือ 
การคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย ๔ เรื่อง 
ต่อปี ซึ่งเทคโนโลยี 5G ควรมาช่วยผลักดันการเกิดหรือ
ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ดังนั้น  
ในแต่ละปี ควรมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอดจากเดิมอย่างน้อย ๒ เรื่อง 

เมืองอัจฉริยะทุกเมืองมี 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
เพ่ือให้เกิดบริการสาธารณะ
ส่าหรับการป้องกันภัยหรือ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ

ก่าหนดขั้นต่่าไว้ที่ ๑ บริการต่อเมืองส่าหรับในระยะ ๒ ปี
เพื่อให้ทุกเมืองอัจฉริยะมีการค่านึงถึงและให้ความส่าคัญ
เกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยหรือส่งเสริมความ
เป็นอยู่ ท่ีดีของประชาชน และก่าหนดข้ันต่่าไ ว้ท่ี ๖ 
บริการต่อเมืองในระยะ ๕ ปี เพ่ือใหก้ารพัฒนาเมืองมีการ



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๔๗ 

                                            
๗ ๙ ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประชาชนอย่างน้อย ๑ บริการ
ต่อเมืองภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และอย่างน้อย ๖ บริการต่อ
เมืองภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

พิจารณาถึงทุกมิ ติของเมืองอัจฉริยะ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ภาคสังคม ซึ่งประกอบด้วย ส่ิงแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart 
Environment)  พ ลั ง ง านอั จฉริ ยะ  ( Smart Energy)  
การบริหารภาครัฐอั จฉริ ยะ  (Smart Governance)  
การด่ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) การเดินทางและ
ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และพลเมืองอัจฉริยะ 
(Smart People) ซึ่งบริการสาธารณะในแต่ละเมือง
สามารถเลือกท่าตามความเร่งด่วนและความส่าคัญตาม
บริบทของเมืองนั้น ๆ ได้ 

อันดับการพัฒนาตามดัชนี  
E-Government 
Development Index ดีขึ้นไม่
น้อยกว่า ๑๐ อันดับ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้ ว ยการพัฒนา ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เ ศรษ ฐกิ จ และ สั ง คม  
(พ .ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่ ง ดัชนี  E-Government 
Development Index (EGDI)  จัด ท่า ข้ึน โดยอง ค์กร
สหประชาชาติ (United Nations:  UN)  เป็น ดัชนี ท่ี
สะท้อนถึงความสามารถของภาครัฐในการน่าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี ๗๓ 
ดังนั้น การปรับใช้เทคโนโลยี 5G ของภาครัฐจะส่งผล
กระทบต่ออันดับในทิศทางท่ีดีข้ึน จึงก่าหนดเป้าหมาย 
ขั้นต่่าให้ดีขึ้นอย่างน้อย ๑ อันดับต่อปี แต่เนื่องจากดัชนี 
EGDI มีการจัดอันดับทุก ๆ ๒ ปี จึงก่าหนดค่าเป้าหมาย
ไว้ส่าหรับระยะ ๕ ปี เท่านั้น 

จ่านวนผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีสามารถ
เข้าถึงบริการดิจิทัล 
ด้านการศึกษาท่ีช่วยส่งเสริม
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G ไม่ต่่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ราย
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่
ต่่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ ราย 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีจ่านวนสถานศึกษาท้ังส้ิน 
๔๑,๐๗๓ แห่ง ครอบคลุมผู้เรียนท้ังหมด ๑๐,๘๔๑,๖๘๘ ราย 
โดยเฉล่ียแล้ว หนึ่งสถานศึกษารองรับผู้เรียน ๒๖๓ ราย ซึ่ง
ประเทศไทยมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยู่ ๒๙,๗๑๕ แห่ง๗ ๙ 
โดยมสีถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีต้ังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล 
และในอ่าเภอเมืองของจังหวัดต่าง ๆ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 
๑๕ ซึ่งผู้เรียนท่ีศึกษาในกรุงเทพและปริมณฑล และในอ่าเภอ
เมืองมีโอกาสท่ีจะสามารถเข้าถึงโครงข่ายและอุปกรณ์ดิจิทัล
ได้มากกว่า ดังนั้น บริการดิจิทัลด้านการศึกษาท่ีถูกพัฒนาข้ึน
มาอย่างน้อยต้องเข้าถึงผู้เรียนในกลุ่มนี้ในระยะแรก ซึ่งคิด
เป็นผู้เรียนประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ รายภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และในระยะ ๕ ปี ต้องครอบคลุมผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ หรือคิดเป็นผู้เรียนประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ รายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
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๘ ๐ ที่มา: ส่านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๘ ๑ ที่มา: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

๘ ๒ ที่มา: ส่านักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีประชากร ๖๖,๔๑๓,๙๗๙ คน 

๘ ๓ ที่มา: The International Institute for Management Development (IMD) 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการด้านการให้ค่าแนะน่า
ด้านสุขภาพและวินิจฉัยโรค 
โดยผู้เช่ียวชาญผ่านเทคโนโลยี 
5G ไม่ต่่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่
ต่่ากว่า ๗๐๐,๐๐๐ คนภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ประเทศไทยมีหน่วยบริการปฐมภูมิอยู่ 
๑๐,๘๗๓ แห่ง ซึ่งมีประชากรท่ีรับผิดชอบอยู่ ๓๙.๘๗ 
ล้านคน๘ ๐ ในขณะท่ีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอยู่ประมาณ ๑๘.๒๕ ล้านราย เป็น
ผู้ป่วยในประมาณ ๓.๓๓ ล้านราย๘ ๑ จึงมีผู้ป่วยนอกท่ี
เป็นโรคเรื้อรังและต้องมาตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลเป็น
ประจ่าอยู่ประมาณ ๑๔.๙๒ ล้านราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒ 
ของจ่านวนประชากรไทยท้ังหมด๘ ๒ ดังนั้น หน่วยบริการ
ปฐมภูมิต้องดูแลผู้ป่วยนอกท่ีเป็นโรคเรื้อรังประมาณ ๘.๘ 
ล้านคนต่อปี ซึ่งการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) 
เป็นหนึ่งในวิธีท่ีท่าให้ผู้ป่วยเหล่านี้เข้าถึงการรักษาจาก
ผู้เช่ียวชาญในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องมีปัญหา
ด้านการเดินทางในสหรัฐอเมริกาเองมี ผู้ป่วย ท่ีรับ 
การรักษาผ่าน Telehealth อยู่ร้อยละ ๘ ของผู้ป่วย 
ดังนั้น หากประเทศไทยเริ่มมีการใช้งาน Telehealth 
ควรจะสามารถรองรับอย่างน้อยร้อยละ ๔ ของผู้ป่วย 
หากเน้นผู้ป่วยนอกท่ีเป็นโรคเรื้อรัง Telehealth ต้องเข้า
มารองรับผู้ป่วยอย่างน้อยประมาณ ๓๐๐ ,๐๐๐ คน 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และในระยะ ๕ ปี ต้องสามารถ
รองรับอย่างน้อยร้อยละ ๘ ของผู้ป่วยนอกท่ีเป็นโรคเรื้อรัง 
ซึ่งคิดเป็นผู้ป่วยอย่างน้อยประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน 

ยุท ศาสตร์ที่ ๔: 
พัฒนาระบบนิเวศ
ให้พร้อมต่อการใช้
ประโยชน์
เทคโนโลยี 5G 

ประเทศไทยมีอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน
ดิจิทัล (World Digital 
Competitiveness) ของ 
International Institute for 
Management Development 
(IMD) ด้านองค์ความรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Knowledge) ดีขึ้น  
ไม่น้อยกว่า ๓ อันดับ ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่น้อยกว่า 

การจัดอันดับความสามารถทางการแข่ง ขัน ดิ จิ ทัล 
โ ด ย  IMD๘ ๓ ( IMD World Digital Competitiveness 
Ranking) ค่านวณจากการหาค่าเฉล่ียของปัจจัยย่อย ๓ 
ปัจจัย ได้แก่ ๑) องค์ความรู้ (Knowledge) ๒) เทคโนโลยี 
( Technology)  แ ล ะ  ๓ )  ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร รั บ 
การ เป ล่ี ยนแปลง  ( Future Readiness)  โ ดย ใน ปี   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับคะแนนด้านองค์ความรู้ 
๕๘ .๔  คะแนน  ซึ่ ง ใน ร ะยะ เ วลา  ๓  ปี ท่ี ผ่ านมา  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
ด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในอันดับท่ี ๔๔ อันดับ
ท่ี ๔๔ และอันดับทท่ี ๔๓ ตามล่าดับ สะท้อนให้เห็นถึง
การพัฒนา ๑  อัน ดับ  โดยปัจ จัย ด้านอง ค์ความรู้
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๘ อันดับ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐  
 

ประกอบด้วย ๓ ปัจจัยย่อย ได้แก่ ปัจจัยย่อย Talent 
ปั จ จั ยย่ อ ย  Training & Education และปั จ จั ยย่ อ ย 
Scientific Concentration  และ ในปี  พ . ศ .  ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับท่ี ๔๐ อันดับท่ี ๕๐ และ
อันดับท่ี ๓๕ ตามล่าดับ ดังนั้น หากมีการจัด Training & 
Education เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
บุคลากร จะท่าให้ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะเพิ่มอันดับ
ปัจจัยด้านองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า ๑ อันดับต่อปี โดยใช้
อันดับในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีฐาน 

บุคลากรด้านดิจิทัลมีทักษะท่ี
สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G ของ
ภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 
ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากร
ดิจิทัล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ 
ของบุคลากรดิจิทัล ภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ปรับจากตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์พัฒนาก่าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี โดยระหว่างปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของ
บุคลากรด้านดิจิทัลประมาณ ร้อยละ ๘ ดังนั้น หากมีการ
ส่ง เสริ มการพัฒนาทักษะ ดิ จิ ทัล ท่ีสามารถน่ าม า
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี 5G ได้ อย่างน้อยบุคลากร
ดิจิทัลท่ีเพิ่มขึ้น หรือประมาณการเฉล่ียต่อปีร้อยละ ๑๐ 
ของบุคลากรดิจิทัลท้ังหมด จะต้องมี ทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรด้านดิจิทัลท่ีมีงานท่า จะต้องมี
ทักษะท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรมได้ และภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรด้านดิจิทัลท่ีมีงาน
ท่า จะต้องมีทักษะสามารถตอบสนองความต้องการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ของภาคอุตสาหกรรมได้ 
และเนื่องจากตัวช้ีวัดดังกล่าวประเมินจากจ่านวน
บุคลากรดิจิทัลท่ีมีงานท่า จึงสะท้อนได้ว่าผู้ท่ีมีงานท่า 
ย่อมเป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา และ 
ภาคประชาชนร่วมมือกัน 
บูรณาการในลักษณะของ
เครือข่าย/พันธมิตรผ่าน
แพลตฟอร์มกลาง เพ่ือพัฒนา
ระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 

ในการส่งเสริมการบูรณาการการท่างานของทุกภาคส่วน 
จ่าเป็นต้องมีแพลตฟอร์มกลางท่ีหน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถอ่านวยความสะดวก
ในการสร้างเครือข่ายและบูรณาการการท่างานของ 
ทุกภาคส่วนแบบเบ็ดเสร็จภายในท่ีเดียว เพ่ือรวบรวมและ
แลกเปล่ียนข้อมูล บริการ นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันให้
เกิ ดการ ใ ช้ประ โยชน์จาก เทคโนโลยี  5 G ร่ วมกัน  
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ผลงานวิจัยนวัตกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G 
สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยเป็นแผนท่ีอยู่ภายใต้นโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ซึง่วัดความส่าเร็จด้าน
การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของนวัตกรรม
ไทย เพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรมในสภาพแวดล้อมจริงของภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และภาคสังคม โดยนวัตกรรมดังกล่าวควรเป็น
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทในประเทศไทย และ 
ในระยะ ๕ ปี มีการปรับจากตัวช้ีวัดของแผนดังกล่าว 
เนื่ องจาก ผู้ วิ จัยและพัฒนามีประสบการณ์พัฒนา
นวัตกรรม 5G แล้ว จึงควรสามารถพัฒนานวัตกรรมเดิม
ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนได้ รวมถึงพัฒนานวัตกรรม 5G 
ใหม่ ๆ ตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

มาตรการส่งเสริมการพัฒนา 
ระบบนิเวศ 5G อย่างน้อย  
๒ มาตรการ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อย  
๗ มาตรการ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

เพื่อสร้างแรงจูงใจ/ดึงดูดให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาระบบนิเวศให้พร้อมต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G โดยในระยะ ๒ ปีควรมีมาตรการส่งเสริม
อย่างน้อย ๑ มาตรการในทุก ๆ ปี เพื่อให้แน่ใจ ว่า 
ในทุก ๆ ปี จะเกิดการพัฒนาระบบนิเวศ 5G และในระยะ 
๕ ปี ควรมีการผลักดันมาตรการเดิม พร้อมกับก่าหนด
มาตรการใหม่ ๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง 

ประชากรไทย ร้อยละ ๕  
มีการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยี 5G ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 
ร้อยละ ๘๐ มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ค่านวณจากจ่านวนผู้ใช้งานบนโครงข่ายเทคโนโลยี 5G 
(5G Penetration Rate) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจ่านวนผู้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G โดยรวบรวมข้อมูลจาก  
บริษัท เอ.ที.เคียร์นีย์  (AT Kearney) ซึ่งเป็นบริษัทท่ี
ปรึกษาด้านเทคโนโลยี และบริษัท โอวุม (OVUM) ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีปรึกษาด้านโทรคมนาคม ส่ือ และเทคโนโลยี แล้ว
น่าข้อมูลมาประมาณการ ซึ่งก่าหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นปีฐาน เนื่องจากคาดการณ์ว่าประเทศไทยเริ่มใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในปีดังกล่าว 

มีมาตรฐานทางเทคนิคของ
บริการ 5G เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 5G อย่างน้อย  
๑๐ บริการ ภายในปี  

ก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคข้ันต่่าของบริการ 5G  
อย่างน้อย ๑๐ บริการ ในระยะ ๒ ปี โดยต้องครอบคลุม
และสอดคล้องกับบริการ 5G ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ท่ีภาครั ฐก่ า ลั ง ส่ ง เสริ ม  อย่ า งน้ อย  ๑  บริ การ ต่อ  
๑ อุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นการประยุกต์ใช้
งานเทคโนโลยี 5G และคุ้มครองความปลอดภัยของ



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ๑๕๑ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และอย่างน้อย 
๑๐๐ บริการ ภายในปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G  
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับข้อก่าหนดสากล 
และในระยะ ๕ ปี ต้องก่าหนดมาตรการทางเทคนิคข้ันต่่า 
อย่างน้อย ๑๐๐ บริการ เพื่อให้ครอบคลุมการ ใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในรูปแบบใหม่ ๆ ของทุก
ภาคอุตสาหกรรม 



 

 

๑๕๒ 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างความต้องการเชิงเทคนิคส าหรับการประยุกต์ใช้ 5G 

อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ 5G 
ความต้องการเชิงเทคนิค๘ ๔ 

Data Rate Latency Mobility Density Reliability Security Coverage Availability 
ภาคโทรคมนาคม
และการสื่อสาร 

การสตรีมวิดีโอบน
โทรศัพท์มือถือ (4K) 
 

DL: ๑๕ Mbps 
UL: ๕๐๐ kbps 

<๑s ปานกลาง <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ต่่า ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙ 

การรับชมสื่อบันเทิง
ผ่านเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน  
(8K Panorama) 
 

๑๔๐ Mbps <๒๐ms ต่่า <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ต่่า ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙ 

บริการเล่นเกมสตรีมม่ิง
บนมือถือผ่าน
เทคโนโลยีความจรงิ
เสมือน (4K) 
 

DL: ๑๕ Mbps 
UL: ๑ Mbps 

<๑๐ms ปานกลาง <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ต่่า ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙ 

การถ่ายทอดสด 
ผ่านมือถือ (Full HD) 
 

DL: ๒๕๐ kbps 
UL: ๕ Mbps 

<๕๐๐ms ปานกลาง <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๐ ต่่า ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙ 

บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
แบบประจ่าท่ี 
 
 

DL: ๓๐๐ Mbps 
UL: ๑๐๐ Mbps 

<๕๐ms ไม่มี ๕๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ปานกลาง ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙ 

                                            
๘ ๔ ที่มา: 5G America และ บริษัท โนเกีย (Nokia) 



 

 

๑๕๓ 

อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ 5G 
ความต้องการเชิงเทคนิค๘ ๔ 

Data Rate Latency Mobility Density Reliability Security Coverage Availability 
ภาคอุตสาหกรรม เครื่องเฝ้าระวัง

สิ่งแวดล้อม 
๑ Mbps <๖๐s ไม่มี <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ปานกลาง เขต

อุตสาหกรรม 
ร้อยละ ๙๙.๙๙ 

รถล่าเลียงสินค้า
อัตโนมัติ 

DL: ๑ Mbps 
UL: ๐.๐๑ Mbps 

<๑๕๐ms ต่่า ๑๒๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙๙ ปานกลาง เขต
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ ๙๙.๙๙๙ 

การใช้เทคโนโลยี 
ความจริงเสมือนส่าหรับ
การบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 

๑๕ Mbps <๑๐ms ต่่า <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙ สูง เขต
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ ๙๙.๙ 

การควบคุมเครื่องจักร
ระยะไกล 
 

UL: ๑๐๐ Mbps 
DL: ๑ Mbps 

<๒๐ms ต่่า ๑๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙ ปานกลาง เขต
อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙๙ 

ภาคเมือง
อัจฉริยะ 

ระบบ V2X DL: ๑ Mbps 
UL: ๒๕ Mbps 

<๕ms ปานกลาง - ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙ 

ปานกลาง ระดับเมือง ร้อยละ ๙๙.๙๙๙ 

กล้องวงจรป ดอัจฉริยะ DL: ๓๐๐ kbps 
UL: ๑๐ Mbps 

<๑s ไม่มี ๕๐๐/km2 ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙ 

ปานกลาง ระดับเมือง ร้อยละ ๙๙.๙๙๙ 

ยานพาหนะไร้คนขับ DL: ๓๐ Mbps 
UL: ๑ Mbps 

<๕๐ms ต่่า - ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙ 

สูง พ้ืนท่ีป ดในเขต
ธุรกิจหรือ

อุตสาหกรรม 

ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙๙ 

ภาคการขนส่ง ระบบติดตามทรัพย์สิน DL: ๑๐๐ kbps 
UL: ๑๐๐ Kbps 

<๑s ปานกลาง ๑๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙๙ ปานกลาง ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙๙ 

อุปกรณ์จัดการ 
ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า
อัตโนมัติ 

DL: ๕๐ Mbps 
UL: ๑๕๐ Mbps 

<๑๕๐ms ต่่า ๑๗๒/km2 ร้อยละ ๙๙.๙๙ ปานกลาง เขตท่าเรือหรือ
คลังสินค้า 

ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙๙ 

อากาศยานไร้คนขับ
ส่าหรับขนส่ง 

๒๕ Mbps <๑๐๐ms ปานกลาง - ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙ 

สูง ระดับเมือง ร้อยละ 
๙๙.๙๙๙๙ 



 

 

๑๕๔ 

อุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ 5G 
ความต้องการเชิงเทคนิค๘ ๔ 

Data Rate Latency Mobility Density Reliability Security Coverage Availability 
ภาคสาธารณสุข ระบบปรึกษาแพทย์

ทางไกล 
 

DL: ๑.๕ Mbps 
UL: ๑.๕ Mbps 

<๒๕๐ms ต่่า - ร้อยละ ๙๙ สูง ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙๙ 

อุปกรณ์สวมใส่ท่ี
เก่ียวกับสุขภาพ 
 

๑ Mbps <๖๐s ปานกลาง - ร้อยละ ๙๙.๙๙ ปานกลาง ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙๙ 

รถพยาบาลอัจฉริยะ 
 

๑๐๐ Mbps <๑๕๐ms ปานกลาง - ร้อยละ ๙๙.๙๙ สูง ระดับเมือง ร้อยละ ๙๙.๙๙๙ 

ภาคเกษตร Internet of Thing 
(IoT) ส่าหรับเกษตร
อัจฉริยะ 
 

๑ Mbps <๖๐s ไม่มี <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ปานกลาง ระดับเมือง/
เขตเกษตร 

ร้อยละ ๙๙.๙๙ 

ภาคการศึกษา การฝึกฝนทักษะผ่าน
เทคโนโลยีความจรงิ
เสมือน 
 

๕๐-๑๐๐ Mbps <๓๐ms ต่่า <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙ ต่่า เขตการศึกษา ร้อยละ ๙๙.๙ 

ภาคการ
ท่องเท่ียว 

บริการการท่องเท่ียว
ผ่านเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสริม 
 

๑๕ Mbps <๑๐ms ต่่า <๑๐,๐๐๐/km2 ร้อยละ ๙๙.๙ ต่่า ท่ัวประเทศ/
แหล่ง

โบราณสถาน 

ร้อยละ ๙๙.๙ 

ภาคกิจกรรม 
ทางการเงินและ
การประกันภัย 
 

การประกันรถยนต์โดย
อ้างอิงจากการใชง้าน 

๑ Mbps <๖๐s ปานกลาง - ร้อยละ ๙๙.๙๙ ปานกลาง ท่ัวประเทศ ร้อยละ ๙๙.๙๙ 



 

 

๑๕๕ 

ภาคผนวก ค สรุปภาพรวมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในมิติต่าง ๆ 

ภาพรวมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในมิติด้าน กฎหมายและกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 5G บุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และคณะท่างาน ท่ีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้  

 

รูปท่ี ค-๑: สรุปภาพรวมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในมิติต่าง ๆ

Law & Regulation Infrastructure Demand Innovation Human Capital Working Group

กฎหมายให้รองรับบริการ 
5G เช่น Telehealth 

เป็นต้น

ทดสอบ 5G Use Cases 
เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและ

ความม่ันใจแก่
ผู้ประกอบการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
ในการให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชน

 สร้างความรู้ความเข้าใจ 
5G ของทุกภาคส่วน

 พัฒนาทักษะบุคลากร
ดิจิทัล

 กฎหมายโครงข่าย Ran 
Infrastructure และ 
Optical Fiber

 ก่ากับดูแล Small Cell

 กฎหมายให้รองรับ
บริการ 5G เช่น Drone 
และ V2X

 หลักเกณฑ์ Sandbox

 ข้อบังคับมาตรฐาน
บริการ 5G

 การก่าหนดนิยามและ
ก่ากับดูแลอุปกรณ์ IoT

บูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์

อย่างเป็นรูปธรรม

 สนับสนุนเงินทุนการวิจัย
และพัฒนาบริการ 5G

 จัดท่ามาตรการส่งเสริม
การผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะ

สนับสนุนให้พัฒนาบริการ 
5G ส่าหรับภาคสังคม

สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการพัฒนา
บริการ 5G ส่าหรับ

ภาคเศรษฐกิจ

พัฒนาองค์ความรู้ทั่วไป
ของอาจารย์และ

นักเรียน

พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ประกอบการ SMEs 

และเกษตรกร 
ในการประยุกต์ใช้ 5G

 ขยายโครงข่าย
ครอบคลุมพื้นที่
ยุทธศาสตร์ เช่น EEC 
และ Smart City

  โครงข่าย 5G 
ครอบคลุมสถานท่ี
ให้บริการสาธารณะ
เช่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
รพ.สต.

 การใช้โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน

 การจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้เพียงพอ

5G 
Accelerator

ย. 
๑

ย. 
๒

ย. 
๓

ย. 
๔

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาโครงข่าย 5G ประสิทธิภาพสูง 
เพื่อเอ้ือให้การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G

ย. ๑



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๕๖ 

ภาคผนวก ง อภิ านศัพท์ 

  

                                            
๘ ๕ ที่มา: ส่านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
๘ ๖ ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
๘ ๗ ที่มา: บริษัท เทเลคอม อิตาเลีย (Telecom Italia) 
๘ ๘ ที่มา: The GSM Association (GSMA) 
๘ ๙ ที่มา: The GSM Association (GSMA) 

การสา ารณสุขทางไกล 
(Telehealth) 

การให้ค่าปรึกษาทางด้านการแพทย์ระยะไกล โดยผ่านระบบประชุมทางไกล 
หรือผ่านระบบโทรคมนาคมอื่นๆ และ/หรือ มีการส่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูล
เวชระเบียน ภาพเอ็กซ์เรย์ หรือเสียงการเต้นของหัวใจผ่านระบบจากผู้ขอรับ
การปรึกษาไปยังผู้ให้ค่าปรึกษาได้ เป็นต้น๘ ๕ 

เกษตรแม่นย า  
(Precision Farming) 

การน่าเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อการเกษตรยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เซนเซอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ังนาโน
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โดยเกษตรแม่นย่าเป็น
การท่าเกษตรท่ีมีการให้น้่า ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงในปริมาณและเวลาท่ีถูกต้อง
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เป็นหลักการบริหารจัดการเพาะปลูกเพื่อใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับแปลงหรือโรงเรือน๘ ๖ 

คล่ืนความถ่ี mmWave คล่ืนความถ่ีย่านสูง (ย่าน ๒๔ GHz ถึง ๑๐๐ GHz ) เป็นคล่ืนความถ่ีท่ีส่าคัญ
ท่ีจะก่อให้เกิดการให้บริการเทคโนโลยี 5G ศักยภาพสูง โดยคล่ืนความถ่ี 
mmWave สามารถรองรับการใช้งานในพื้นท่ีท่ีมีปริมาณการใช้งานสูงหรือมี
ความต้องการอัตราข้อมูลท่ีสูงได้๘ ๗ 

โครงสร้างพื้นฐานแบบ 

พาสซี  (Passive 

Infrastructure) 

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแบบไม่มีสัญญาณ ได้แก่ เสาโทรคมนาคม 
ท่ีดิน อาคารส่ิงปลูกสร้าง และส่ิงอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบ 

จ่ายไฟฟ้า แบตเตอรี่ส่ารองไฟฟ้า เชลเตอร์ เป็นต้น๘ ๘ 

โครงสร้างพื้นฐานแบบ 

แอ็คที  (Active 

Infrastructure) 

โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมท่ีมีส่ือน่าสัญญาณ เช่น อุปกรณ์ควบคุม
สัญญาณโครงข่าย ระบบเสาอากาศ ศูนย์กลางของเครือข่าย และ 

คล่ืนความถ่ี เป็นต้น๘ ๙ 
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๙ ๐ ที่มา: 5GUK 
๙ ๑ ที่มา: มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๙ ๒ ที่มา: Virtual Reality Society 
๙ ๓ ทีมา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โครงสร้างพื้นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ (Critical 

Information 

Infrastructure: CII) 

คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหน่วยงานรัฐหรือเอกชนใช้ในกิจการ
ของตนท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะ 

เครือข่ายส่วนตัว 
(Private/Local Network) 

เครือข่ายประเภทการเช่ือมโยงระยะใกล้ (Local Area Network: LAN) 
หรือเป็นเครือข่ายท่ีใช้ภายในพื้นท่ีบริเวณจ่ากัด ซึ่งการเช่ือมต่อในลักษณะ
เครือข่ายส่วนตัวเป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายภายใต้ระบบเดียว ส่งผลให้
คุณลักษณะทางเทคนิคของโครงข่ายส่วนตัวนั้น ๆ สามารถปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมตามประเภทการใช้งาน อีกท้ัง โครงข่ายส่วนตัวมีความปลอดภัยสูง 
เนื่องจากข้อมูลการใช้งาน ในเครือข่ายส่วนตัวจะไม่ผ่านบุคคลท่ีสาม๙ ๐ 

เทคโนโลยีความเป็นจริง
ขยาย (Extended 

Reality: XR) 

เทคโนโลยีท่ีมุ่งเน้นในเรื่องของแถบประสบการณ์ (Spectrum of Experience) 
ของมนุษย์ โดยใช้วิธีลดรอยต่อระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนเพื่อ
ข ย า ย ค ว า ม ส ม จ ริ ง ใ ห้ สู ง ขึ้ น  ท่ า ใ ห้ ม นุ ษ ย์ เ กิ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ 

ท่ีด่ืมด่่ามากขึ้น โดยเทคโนโลยีความเป็นจริงขยายจะผสมผสานเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เข้ากับเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality: AR) และท่าการพัฒนาเพิ่มข้ึนโดยปรับปรุง
มุมมองการแสดงผลให้สมจริงยิ่งขึ้น๙ ๑ 

เทคโนโลยีผสมผสานระหว่าง
โลกจริงกับโลกเสมือน 
(Mixed Reality: MR) 

เทคโนโลยีท่ีท่างานผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual 

Reality: VR) 

เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน (Virtual Reality: 
VR) 

การจ่าลองทัศนียภาพให้เสมือนจริงแบบ ๓ มิติ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ให้แก่ผู้ใช้ และในการใช้งานบางประเภท ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับเหตุการณ์ใน
โลกความเป็นจริงเสมือนได้ โดยเทคโนโลยี VR ต้องใช้ควบคู่ไปกับแว่นตา VR๙ ๒ 

เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (Augmented 

Reality: AR) 

เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่างสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน
ในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุเสมือนท่ีว่านั้น อาจเป็น ภาพ วิดิโอ เสียง ข้อมูล
ต่าง ๆ ท่ีประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์ มือถือ เทปเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่
ขนาดเล็กต่าง ๆ และท่าให้เราสามารถตอบสนองกับส่ิงท่ีจ่าลองนั้นได้๙ ๓ 
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๙ ๔ ที่มา: 5G Automotive Association 
๙ ๕ ที่มา: บริษัท แซดทีอี คอร์ปอเรชัน (ZTE Corporation) 
๙ ๖ ที่มา: Stanford University 
๙ ๗ ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สา่นักงานสถิติแห่งชาติ 

เทคโนโลยี Low Power 

Wide Area (LPWA) 
การส่ือสารไร้สายแบบวงกว้างท่ีใช้พลังงานต่่า ออกแบบเพื่อใช้ส่ือสาร
ระหว่างเครื่องจักร (M2M) และอุปกรณ์ IoT โดยมีจุดเด่นคือต้นทุนท่ีต่่า 
ครอบคลุมอุปกรณ์จ่านวนมาก 

เทคโนโลยี Vehicle-to-
everything (V2X) 

การส่ือสารระหว่างยานพาหนะกับทุกส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการขับเคล่ือน
ยานพาหนะหรือเส้นทางการเดินรถ และในทางกลับกัน ซึ่งสามารถเป็นได้ท้ัง
การส่ือสารระหว่างยานพาหนะด้วยกันเอง การส่ือสารระหว่างยานพาหนะ
กับโครงสร้างพื้นฐานจราจร การส่ือสารระหว่างยานพาหนะกับคนเดิน และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย๙ ๔ 

บริการอินเทอร์เน็ตประจ าที่
แบบไร้สายด้วยเทคโนโลยี 
5G (5G Fixed Wireless 

Access: 5G FWA) 

การน่าเทคโนโลยี 5G มาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประจ่าท่ีแบบไร้สาย เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

ในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสายใยแก้วน่าแสง (Fiber Optic) หรือ 

มีต้นทุนในการติดต้ังและบ่ารุงรักษาท่ีสูง ซึ่ง 5G FWA จะช่วยลดปัญหา 

ด้านการเช่ือมต่อโครงข่ายไปให้บริการปลายทาง (Last Mile Access)๙ ๕ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence: AI) 
ความฉลาดเทียมท่ีสร้างขึ้นให้กับส่ิงท่ีไม่มีชีวิต หรือคือการเขียนโปรแกรมให้
คิดเหมือนมนุษย์และเลียนแบบการกระท่าของมนุษย์ รวมถึงคุณสมบัติ 

ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Problem Solving) ท่ีเกิดจากการเรียนรู้
ของปัญญาประดิษฐ์ ไม่ได้เกิดจากการเขียนโดยใช้มนุษย์๙ ๖ 

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special 

Economic Zone: SEZ) 

บริเวณพื้นท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 
ก่าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนซึ่งรัฐจะสนับสนุน  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ 

การอื่น ๆ ท่ีจ่าเป็น ซึ่งเน้นพัฒนาเมืองชายเดน โดยใช้ประโยชน์จาก 

การเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน๙ ๗ 

 

 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๕๙ 

                                            
๙ ๘ ที่มา: ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
๙ ๙ ที่มา: ส่านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 
๑ ๐ ๐ ที่มา: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
๑ ๐ ๑ ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic 

Corridor: EEC)  

พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการขับเคล่ือน เศรษฐกิจ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้ 

การก่ากับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิ เศษ  

ภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในระยะแรกจะเป็น 

การยกระดับพ้ืนท่ีในเขต ๓ จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา๙ ๘  
 

เมืองอัจ ริยะ  
(Smart City) 

เมืองท่ีใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง  
ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้น
การออกแบบบริการท่ีดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

ในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย  
ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข  อย่างยั่งยืน๙ ๙ 

อากาศยานไร้คนขับ
(Unmanned Aerial 

Systems) 

อากาศยานท่ีไม่มีนักบินประจ่าการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานท่ีไร้คนขับ
หรือนักบิน แต่สามารถควบคุมได้ โดยอากาศยานไร้คนขับมีรูปร่าง ขนาด 
รูปแบบ และเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป ตามหลักแล้วอากาศยานไร้
คนขับหมายถึง โดรน (Drone) เป็นอากาศยานท่ีควบคุมจากระยะไกล  
ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การควบคุมอัตโนมัติจาก
ระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเอง๑ ๐ ๐ 

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
(Internet of Things: 
IoT) 

สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพส่ิงท่ีสามารถส่ือสารและเช่ือมต่อกันได้
ผ่านโพรโทคอลการส่ือสารท้ังแบบใช้สายและไร้สายโดยสรรพส่ิงต่าง ๆ  
มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบและท่างานร่วมกันได้ IoT จะเปล่ียนรูปแบบและกระบวนการผลิต 

ในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือท่ีเรียกว่า อุตสาหกรรม ๔.๐ ท่ีจะอาศัย 

การเช่ือมต่อส่ือสารและท่างานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล 
เพ่ือเพ่ิมอ่านาจในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย่าสูง๑ ๐ ๑ 
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๑ ๐ ๒ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 
๑ ๐ ๓ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 
๑ ๐ ๔ ที่มา: บริษัท ควอลคอมม์ (Qualcomm) 
๑ ๐ ๕ ที่มา: Digi International Inc. 

อุตสาหกรรมแนวด่ิง 
(Vertical Industry) 

การกล่าวอ้างอิงถึงประเภทธุรกิจต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม ต้ังแต่ต้นน้่าจนถึง
ปลายน้่า 

5G Small Cell ตัวกระจายสัญญาณขนาดเล็กท่ีออกแบบเพื่อให้สัญญาณครอบคลุมพื้นท่ี 
การให้บริการมากข้ึน โดยเฉพาะในกรณีการให้บริการ 5G ท่ีย่านความถ่ีสูงๆ 
ซึ่งมีความครอบคลุมของสัญญาณต่่า๑ ๐ ๒  
 

Enhanced Mobile 
Broadband (eMBB) 

การใช้งานในลักษณะท่ีต้องการการส่งข้อมูลความเร็วสูงในระดับกิกะบิตต่อ
วินาที (Gbps) ซึ่งการใช้งานลักษณะนี้ตอบสนองความต้องการการส่งและ
รับข้อมูลท่ีมากขึ้นเรื่อย ๆ๑ ๐ ๓ 

 

Frequency Division 
Duplex (FDD) และ Time 
Division Duplex (TDD) 

การส่งข้อมูลระหว่างสถานีฐานกับสถานี ลูกข่ายมีสองทิศทาง ได้แก่   
๑) การส่งข้อมูลจากสถานีลูกข่ายไปสถานีฐาน หรือ การส่งข้อมูลขาข้ึน 
(Uplink) และ ๒) การส่งข้อมูลจากสถานีฐานไปสถานีลูกข่าย หรือ การส่ง
ข้อมูลขาลง (Downlink) ซึ่งเทคโนโลยี FDD หมายถึงการส่งข้อมูล Uplink 
และ Downlink ด้วยคนละช่วงคล่ืนความถ่ี ซึ่งท่าให้ข้อมูลสามารถส่งได้ 
ในช่วงเวลาเดียวกัน และเทคโนโลยี TDD หมายถึงการส่งข้อมูล Uplink 
และ Downlink ด้วยช่วงคล่ืนความถี่เดียวกัน ซึ่งต้องมีการแบ่งช่วงเวลา 
ในการส่งข้อมูล๑ ๐ ๔ 

HealthTech เทคโนโลยีท่ีเข้ามาแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นได้ท้ัง
อุปกรณ์และโซลูชัน 

Industrial Internet of 
Things (IoT) 

การใช้งานอุปกรณ์ IoT ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือน่าไปใช้ส่าหรับหลากหลาย
วัตถุประสงค์ เช่น ส่าหรับตรวจจับการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิหรือผลผลิต 
ส่าหรับระบบกระบวนการท่างานอัตโนมัติเพื่อการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
แม่นย่า และปลอดภัย หรือส่าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ  
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดย IIoT จะมีความเสถียรและ
แม่นย่ากว่าอุปกรณ์ IoT ท่ีน่าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือส่าหรับผู้บริโภค๑ ๐ ๕ 

Macro Site เสาโทรคมนาคมและเสาอากาศท่ีสามารถส่งสัญญาณท่ีมีความครอบคลุม 
ในวงกว้าง ซึ่งสัญญาณจะสามารถครอบคลุมพื้นท่ีได้กว้างกว่า Micro Site 
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๑ ๐ ๖ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 
๑ ๐ ๗ ที่มา: มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
๑ ๐ ๘ ที่มา: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

และสามารถติดต้ังได้ท้ังบนช้ันดาดฟ้าและบนพื้นดิน โดยประเภทของเสา 
มี ๔ แบบ ได้แก่ เสา Pole เสา Self-support เสา Guyed และเสา Pipe 

 

 

Massive Machine Type 
Communications 
(mMTC) 

การใช้งานท่ีมีการเช่ือมต่อของอุปกรณ์จ่านวนมากในพื้นท่ีเดียวกัน โดยมี
ปริมาณมากถึงระดับล้านอุปกรณ์ต่อตารางกิโลเมตร โดยการส่งข้อมูลของ
อุปกรณ์ในการใช้งานลักษณะนี้ เป็นการส่งข้อมูลปริมาณน้อย ๆ ท่ีไม่
ต้องการความเร็วสูง หรือความหน่วงเวลาต่่า อุปกรณ์โดยท่ัวไปมีราคาถูก 
และมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ท่ีมากกว่าอุปกรณ์ท่ัวไป ซึ่งความสามารถ
นี้ท่าให้ระบบ 5G เหมาะสมกับการท่างานของอุปกรณ์จ่าพวกอุปกรณ์ 
IoT๑ ๐ ๖ 

 

Micro/Pole Site เสาส่งสัญญาณในพื้น ท่ี ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ซึ่ ง โครงข่าย 5G ต้องใช้  
Micro/Pole Site จ่านวนมากในการให้บริการโครงข่าย 5G อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่น โดย Pole 
Site สามารถแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ เสาไฟฟ้า (Utility Pole) เสาไฟ
ส่องสว่าง (Street Light) และเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) 
 

Multicast รูปแบบการส่งข้อมูลประเภทหนึ่งท่ีเจาะจงกลุ่มผู้รับ อุปกรณ์เครือข่าย เช่น 
เราเตอร์หรือสวิตช์ ท่ีท่างานในระบบ Multicast สามารถแยกแยะได้ว่า 
ในเส้นทางหนึ่งจะมีสถานีรับปลายทางท่ีสังกัดอยู่ในกลุ่ม เพื่อน่าส่งข้อมูล 
Multicast เพียงชุดเดียวไปให้สถานีท่ีอยู่ในสังกัดเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วย
ลดปริมาณการใช้งานแบนด์วิดธ์ได้๑ ๐ ๗ 

NR Positioning การระบุต่าแหน่งท่ีต้ังของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ ท่ีมีความแม่นย่าสูง  
เพื่อรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในบริการใหม่ ๆ ในหลากหลาย
อุตสาหกรรมท่ีมีความจ่าเป็นต้องใช้ความแม่นย่าสูง เช่น ส่าหรับบริการฉุกเฉิน 
กรณีการใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ และในโรงงานอัจฉริยะ๑ ๐ ๘ 

Regulatory Sandbox หลักเกณฑ์การอนุญาตในพื้นท่ีก่ากับดูแลเป็นการเฉพาะเพ่ือการพัฒนาและ
ทดสอบนวัตกรรม เพื่อลดความซับซ้อนของข้ันตอนการก่ากับดูแลการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้วยระบบ
นิเวศท่ีเหมาะสมจนกว่านวัตกรรมนั้นจะมีความพร้อมต่อการใช้งานในเชิง
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๑ ๐ ๙ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 
๑ ๑ ๐ ที่มา: The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 
๑ ๑ ๑ ที่มา: The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 
๑ ๑ ๒ ที่มา: The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 
๑ ๑ ๓ ที่มา: The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) 

พาณิชย์ เนื่องจากสามารถก่ากับดูแลการทดสอบเป็นพื้นท่ี ท่าให้ง่ายต่อ  
การติดตามและตรวจสอบ๑ ๐ ๙ 
 

Release 14 มาตรฐานทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดท่าขึ้นโดยองค์กร  
The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) โดย Release 14 เ ป ็น
มาตรฐานท่ีเริ่มกล่าวถึงข้อก่าหนดทางเทคนิคของเทคโนโลยี 5G๑ ๑ ๐ 

Release 15 มาตรฐานทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจัดท่าข้ึนโดยองค์กร 3GPP 
โดยใน Release 15 เป็นการก่าหมดมาตรฐานเทคโนโลยี 5G ระยะท่ี ๑ 
รวมถึงมีการก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G
ต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้รูปแบบ Massive MTC and IoT การประยุกต์ใช้
กับ V2X ระยะท่ี ๒ เป็นต้น๑ ๑ ๑ 

Release 16 มาตรฐานทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจัดท่าข้ึนโดยองค์กร 3GPP 
โดยใน Release 16 เป็นการก่าหนดมาตรฐานเทคโนโลยี 5G ระยะท่ี ๒ 
รวมถึงการก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
ต่าง ๆ เช่น การประยุกต์ใช้รูปแบบ URLLC การประยุกต์ใช้กับ V2X  
ระยะท่ี ๓ เป็นต้น๑ ๑ ๒ 

Release 17 มาตรฐานทางเทคนิคของระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจัดท่าข้ึนโดยองค์กร 3GPP 
โดยใน Release 17 เป็นการก่าหนดมาตรฐานทางเทคนิคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี 5G เช่น เทคนิคการท่า New Radio Multiple-input and 
Multiple-output (NR MIMO) การพัฒนามาตรฐาน Dynamic Spectrum 
Sharing (DSS) เป็นต้น รวมถึงมีการพัฒนามาตรฐานการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G เพ่ิมเติม อาทิ อุปกรณ์ IIoT บริการ V2X เป็นต้น๑ ๑ ๓ 

Ultra-Reliable and Low 
Latency 
Communications 
(URLLC) 

การใช้งานท่ีต้องการความสามารถในการส่งข้อมูลท่ีมีความเสถียรมาก 
รวมท้ังมีความหน่วงเวลา (Latency) หรือความหน่วงในการส่งข้อมูลต่่า 
ในระดับ ๑ มิลลิวินาที (ระบบ 4G ในปัจจุบันรองรับความหน่วงเวลา 
ในระดับ ๑๐ มิลลิวินาที) ซึ่งความสามารถนี้ท่าให้ระบบ 5G เหมาะกับ 
การใช้งานระบบท่ีต้องการความแม่นย่าสูง (Critical Application) เช่น  
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๑ ๑ ๔ ที่มา: ส่านักงาน กสทช. 

การผ่าตัดทางไกล การควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน หรือการควบคุมรถยนต์
ไร้คนขับ เป็นต้น๑ ๑ ๔ 
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ภาคผนวก จ อักษรย่อหน่วยงาน 

ตัวอักษรย่อ ชื่อเต็ม 

กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
กพท. ส่านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
กฟน. การไฟฟ้านครหลวง 
กฟภ. การไฟฟ้าภูมิภาค 
กสท. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ่ากัด (มหาชน) 
กสทช. ส่านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
กสอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กรอ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กวก. กรมวิชาการเกษตร 
กศก. กรมศุลกากร 
ขบ. กรมการขนส่งทางบก 

ททท. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ทย. กรมท่าอากาศยาน 

ทอท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ่ากัด (มหาชน) 
ทีโอที บริษัท ทีโอที จ่ากัด (มหาชน) 
ธปท. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

บก.ปอท. กองบังคับการปราบปรามการกระท่าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สกท. ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
สกพอ. ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
สกมช. ส่านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ 
สคช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
สดช. ส่านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สตม. ส่านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

สทอภ. ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
สนข. ส่านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
สนช. ส่านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สป.กก. ส่านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
สป.กค. ส่านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
สป.กษ. ส่านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สป.ดศ. ส่านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สป.ทส. ส่านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สป.พน. ส่านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
สป.มท. ส่านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 

 แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ 

๑๖๕ 

ตัวอักษรย่อ ชื่อเต็ม 

สป.วธ. ส่านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สป.ศธ. ส่านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สป.สธ. ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สป.อก. ส่านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
สป.อว. ส่านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สปค. ส่านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

สปปท. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
สพฉ. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
สพธอ. ส่านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สพร. ส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สมช. ส่านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สมอ. ส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
สวทช. ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
สศด. ส่านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
สศอ. ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สสช. ส่านักงานสถิติแห่งชาติ 
ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สอศ. ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
อต. กรมอุตุนิยมวิทยา 

 


