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หากเริ่ มต้ นตังแต่
้ ยคุ แรกของการพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สาร ระบบเครื อข่าย 1G ได้ เกิดขึ ้นในปี 1981 ซึง่ ถูกพัฒนาขึ ้นมาโดย
Nordic Mobile Telephone ระบบเทคโนโลยีนี ้ทาให้ เราสามารถพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ต่อมาในปี 1992 ระบบเครือข่าย 2G ได้
ถูกพัฒนาขึ ้นโดยใช้ เวลาประมาณ 10 ปี เพื่อมาแทนที่เทคโนโลยีเดิมและทาให้ เราสามารถส่งข้ อความหากันได้ ผา่ นอุปกรณ์สอื่ สารต่างๆ
และเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทัง่ ถึงปี 2001 ระบบเครื อข่ายได้ ถกู พัฒนาขึ ้นจนเป็ นเทคโนโลยี 3G ทาให้ คนทัว่ โลกมีอินเทอร์ เน็ตใช้ และการ
สือ่ สารกันเป็ นไปอย่างได้ สะดวกรวดเร็ วขึ ้น โดยในยุคนี ้อุตสาหกรรมด้ านเทคโนโลยีเริ่ มเติบโตขึ ้นอย่างมากโดยเฉพาะกลุม่ อุปกรณ์สอื่ สาร
อย่างมือถือและชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิคต่างๆที่เกี่ยวข้ อง จนกระทัง่ ในปี 2012 โลกได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่เมื่อระบบเครื อข่าย 4G
เข้ ามาทาให้ เราสามารถสือ่ สารกันได้ โดยเห็นภาพและเสียงที่มีความรวดเร็ วและการรับส่งข้ อมูลตรงตามเวลาจริ งมากขึ น้ กว่าเดิมหลาย
เท่า และถูกใช้ มาจนถึงปั จจุบนั เทคโนโลยีที่ถกู พัฒนาขึ ้นมาอย่างต่อเนื่องนี ้นอกจากจะให้ ประโยชน์ด้านการสื่อสารแล้ ว ยังทาให้ เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอีกด้ วย
จากข้ อมูล World GDP ตังแต่
้ ปี 1981
จนถึงปี 2019 พบว่า GDP ของโลกเติบโตขึ ้นอย่าง
มากโดยมีมลู ค่าเศรษฐกิจที่ขยายขึ ้นกว่าเท่าตัว
ในช่วงยุคแรกของการพัฒนาเทคโนโลยี นาโดยการ
เติบโตของกลุม่ สือ่ สารและอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และมีแนวโน้ มขยายตัวต่อเนื่องไป
ตามการพัฒนาเทคโนโลยีตงแต่
ั ้ ช่วง 1G ถึง 4G
ตัวอย่างการเติบโตที่เห็นได้ ชดั คือ บริ ษัท Apple ที่มี
มูลค่าบริ ษัทประมาณ 928 พันล้ านดอลลาร์ ฯ และ
บริ ษัท Facebook ที่มีมลู ค่าบริ ษัทอยู่ที่ 518
พันล้ านดอลลาร์ ฯ
ทังนี
้ ้มูลค่าดังกล่าวยังมากกว่า GDP ของประเทศไทยที่มลู ค่า 455 พันล้ านดอลลาร์ ฯอีกด้ วย การเติบโตอย่างก้ าวกระโดดนี ้มาจากการที่
ผู้คนทัว่ โลกมีความต้ องการเข้ าถึงอินเตอร์ เน็ตมากขึ ้นผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ โดยจานวนผู้เข้ าถึงอินเตอร์ เน็ต ณ ต้ นปี
2019 อยูท่ ี่ 4,388 ล้ านคนจากจานวนประชากรโลก 7,876 ล้ านคน และอีกหนึง่ อุตสาหกรรมที่เติบโตไปพร้ อมกันคือ อุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์และการขนส่งไม่วาจะเป็ น fedEX ,UPS, KERRY ที่มีรายได้ ร่วมเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องภายในระยะเวลาไม่กี่ปี รวมไปถึงการสร้ างอาชีพ
ใหม่ๆเช่น นักกีฬา E-Sport , Youtuber , การค้ าออนไลน์

เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยฝ่ายธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ข้อมูล และบทความ รวมถึงการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสาร
ฉบับนี้จัดทาบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เปิดเผย และพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก ารลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นคาเสนอหรือคาชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทาขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
เท่านั้น ห้ามมิให้นาไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด ทั้งนี้ "ธนาคาร" ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของ
เอกสารฉบับนี้
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การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของโลกยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น โดยเห็นได้ จาก ช่วงปี 2000
เป็ นต้ นไป การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทาได้ เร็ วขึ ้น เราสามารถเปลีย่ นผ่านเทคโนโลยี 3G เป็ น 4G และพัฒนาจนเป็ น 5G ด้ วยระยะเวลาที่
สันขึ
้ ้น โดยปั จจุบนั เทคโนโลยี 5G ได้ ถกู พัฒนาขึ ้นมาเพื่อแทนที่ 4G และเริ่ มเป็ นที่พดู ถึงกันในวงกว้ างเนื่องจากความพิเศษของเทคโนโลยี
นี ้ที่เรี ยกว่า Millimeter Waves เป็ นคลืน่ ที่มีความถี่สงู ความยาวคลืน่ สันและมี
้
ประสิทธิภาพความเร็ วสูงสุดถึ ง 20 กิกะบิตต่อวินาที โดยที่
ความเร็ วในการรับส่งข้ อมูลมากกว่า 4G ถึง 10 เท่า ที่สาคัญใช้ ระยะเวลาในการเชื่อมต่อไปยังปลายทางน้ อยกว่า 0.001 วินาที และรองรับ
การเชื่อมต่อจานวนมากๆได้ ขณะที่การใช้ พลังงานในการเชื่อมต่อน้ อยลง 90% ปั จจุบนั มีองค์กร International Telecommunications
Union (ITU) เป็ นผู้กาหนดมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีนี ้และหลายบริ ษัทระดับโลกก็ได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยี 5G ของตนเพื่อรองรับโลก
อนาคตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัท Apple, Huawei, Samsung, Qualcomm, Nokia, Ericsson, ZTE และคาดการณ์ว่า 5G จะ
ครอบคุลมใช้ ได้ ทวั่ โลกได้ ภายในปี 2020
นอกจาก 5G จะมีจดุ เด่นในเรื่ องของความรวดเร็ วและแม่นยาแล้ ว เทคโนโลยีนี ้ยัง ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเชื่ อมต่อจานวน
มากผ่านอินเตอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกกันว่า Internet of Things (IoT) เพื่อการประยุกต์ใช้ กบั กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทาได้ หลากหลาย โดยใน
อนาคตเราจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ตา่ งๆจากทางไกลได้ แบบ Real Time ทังภาพและเสี
้
ยงที่มีความคมชัด, การควบคุมรถยนต์ไร้ คนขับ
การสัง่ การหุ่นยนต์ในโรงงาน การช่วยพัฒนาศักยภาพของระบบค้ าปลีก การซื ้อขายออนไลน์ การรักษาและการผ่าตัดจากทาง ไกลผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง (Telehealth) รวมไปถึงการพัฒนาเมืองให้ กลายเป็ น Smart City เป็ นต้ น จากทังหมดนี
้
้หากสรุ ปประโยชน์
หลักๆของ 5G ที่จะเกิดขึ ้นต่อระบบเศรษฐกิจโลกคือ เราสามารถลดการใช้ ทรัพยากรทังด้
้ านต้ นทุนการผลิต ทรัพยากรมนุ ษย์ และเวลา
โดยที่ผลผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ ้นรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าการค้ าโลกได้ อย่างมหาศาล ซึ่งนับว่าเทคโนโลยี 5G จะเข้ ามาเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจโลกให้ สามารถใช้ ทรัพยากรได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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