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๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทันต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์  

๒.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5  
(5 Generation: 5G) อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการหลอมรวมของกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน์ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาออกนโยบาย 
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๔. สาระส าคัญของการประชุม 

 

ศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอิริคสัน ( Ericson Consumer Lab) ได้นําเสนอผลวิจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภคซึ่งได้จากการสํารวจผู้บริโภคเทคโนโลยีทั่วโลก ว่าผู้บริโภคมีความต้องการอะไรจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาสรุปทิศทางการพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ว่าในปี 2018 เทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเป็นเทคโนโลยีที่จะได้รับความนิยม 



 

รูปที่ ๑ รบัฟังการบรรยาย จาก  Ericson Consumer Lab 

๑. เทคโนโลยีที่ทําให้ร่างกายของคนกลายเป็นตัวกลางนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ  (Your body is the user 
interface) อาทิ ระบบการสั่งการด้วยเสียง เป็นต้น 
๒. เทคโนโลยีที่ช่วยการรับรู้ผ่านการได้ยิน (Augmented hearing) อาทิ หูฟังช่วยแปลภาษา หรือหูฟังที่ตัด
เสียงรบกวนรอบข้าง เป็นต้น 
๓. เทคโนโลยีที่ช่วยทําให้มนุษย์เข้าถึงและเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้ตลอดเวลา (Eternal newbies) อาทิ ระบบ
ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
๔. เทคโนโลยีการออกอากาศผ่านสังคมออนไลน์ (Social broadcasting) 
๕. เทคโนโลยีการโฆษณาที่ตรงกับความต้องการและรสนิยมของผู้ใช้งานเฉพาะตัว (Intelligent ads) รวมถึง
สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการโฆษณาได้ทันที 

 

รูปที่ ๒  Hot technology in 2018 by Ericson Consumer Lab 



๖. เทคโนโลยีการตอบโต้ของคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ได้เสมือนการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง (Uncanny 
communication) 
๗. เทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์มาทํางานบางประเภทแทนมนุษย์ (Leisure Society) 
๘. เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่สร้างประสบการณ์ให้มนุษย์เสมือนเข้าไปอยู่ในรูปภาพได้จริง (Your photo is a 
room) 
๙. เทคโนโลยีการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าทางอากาศผ่านโดรน (Streets in the air) 
๑๐. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ทําสามารถรองการใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพมาก ข้ึน (The 
charged future) 

 

รูปที่ ๓ รบัฟังการบรรยาย จาก  Ericson Consumer Lab 

จากเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมของผู้บริโภคที่จะเกิดข้ึนในอนาคตที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่จําเป็น
สําหรับการอาศัยอยู่บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง และรองรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย 
ซึ่งด้วยเทคโนโลยีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับความหลากหลายของบริการที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต 

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถือได้ว่าเป็นโครงข่ายหลักที่ใช้เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผ่านมาจะถูกออกแบบมาบนแนวคิดที่ไม่ได้คํานึงความหลากหลายของบริการ ดังนั้น
คุณสมบัติของโครงข่ายจึงเป็นคุณสมบัติที่มีลักษณะกว้างๆ และสามารถรองรับบริการทุกบริการได้ในระดับ
ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติที่พอใช้สําหรับการรับชมวีดิโอ พอใช้สําหรับการใช้งานของระบบบ้านอัตโนมัติ 



เป็นต้น แต่หากจะใช้โครงข่ายดังกล่าวเพื่อบริการบางประเภทที่จําเป็นต้องอาศัยประสิทธิภาพเฉพาะด้านของ
โครงข่าย เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันจะไม่สามารถรองรับได้ อาทิ เทคโนโลยีรถไร้คนขับ  (Driverless Car) ที่
จะต้องอาศัยการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่ไม่สามารถ
ยอมรับการล่าช้าของการส่งสัญญาณ (Latency) ได้เลย เป็นต้น  

แนวคิดของการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๕ (5 Generation: 5G) คือ การ
พัฒนาโครงข่ายไปพร้อมกับบริการ เนื่องจากบริการต่างๆมักจะเกิดข้ึน หลังจากที่มีโครงข่ายแล้ว ดังนั้นจึงเป็น
ข้อจํากัดในการออกแบบบริการมากพอสมควรที่จะต้องออกแบบบริการมาเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทาง
เทคนิคของโครงข่าย ซึ่งกลับกลายเป็นข้อจํากัดของบริการ อนึ่งหากไม่มีข้อจํากัดด้วยคุณสมบัติทางเทคนิคของ
โครงข่ายแล้ว บริการอาจจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนได ้

ที่จริงแล้วข้อจํากัดของโครงข่ายปัจจุบันไม่ได้เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือการ
ออกแบบแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากการออกแบบที่อยู่บนพื้นฐานการรองรับการใช้งานเป็นการทั่วไป และใน
ข้ันตอนการออกแบบเดิมกับบริการใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่เกิดข้ึน ดังนั้นจึงไม่สามารถออกแบบ
โครงข่ายให้รองรับบริการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้พอดี 

ดังนั้นการออกแบบเทคโนโลยี 5G จึงได้นําเอาบริการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการพยากรณ์
พฤติกรรม ผู้บริโภค เป็นหลักสําคัญในการออกแบบโครงข่าย เพื่อให้บริการต่างๆสามารถแสดงศักยภาพได้
อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจํากัดของโครงข่าย ซึ่งหากนําเอาลักษณะสําคัญของบริการที่ใช้อยู่มาจัดหมวดหมู่
รูปแบบการใช้งานของโครงข่าย สามารถแบ่งได้ ๓ ประเภท 

๑. บริการที่ต้องการการส่งข้อมูลปริมาณมาก แต่มีการเคลื่อนที่น้อย เช่น การดูโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  
เป็นต้น 
๒. บริการที่ต้องการการเช่ือมต่อของอุปกรณ์จํานวนมาก โดยแต่ละอุปกรณ์ใช้ข้อมูลน้อย และไม่มีการเคลื่อนที่ 
เช่น ระบบตรวจวัดต่าง (Sensor) เป็นต้น 
๓. บริการที่ไม่สามารถยอมรับต่อความล่าช้าของข้อมูลได้ และมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา เช่น รถไร้คนขับ 
เป็นต้น  
 



 

รูปที่ ๔   Key Concept 

Ref. http://5gmf.jp/wp/wp-content/uploads/2016/07/5GMF_WP100_06_5G_Key_Concept.pdf 

บริการในแต่ละประเภทข้างต้น ต่างต้องใช้ข้อกําหนดทางเทคนิคที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเป็นเทคโนโลยี
โครงข่ายแบบเดิม จริงอยู่ที่ทุกบริการอาจจะสามารถใช้งานร่วมกันบนโครงข่ายเดียวกันได้ แต่บริการก็ไม่
สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงอาจจะกลายเป็นข้อจํากัดที่ไม่สามารถทําให้บริการเหล่าน้ันใช้ได้
จริง อาทิ บริการรถไร้คนขับหากใช้คุณสมบัติทางเทคนิคของโครงข่ายเดียวกับบริการโทรทัศน์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ที่ยอมรับความล่าช้าของการส่งข้อมูลในระดับ ๑๖ มิลิวินาทีได้ ที่สําหรับบริการรถไร้คนขับ ความ
ล่าช้าของการส่งข้อมูลในระดับ ๑๖ มิลิวินาทีก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

หลักการของเทคโนโลยี 5 G คือการที่ให้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โครงข่ายเดียวกันที่สามารถปรับ
คุณสมบัติทางเทคนิคได้เฉพาะเจาะจงสําหรับบริการนั้นๆ  โดยผู้ให้บริการสามารถที่จะซื้อบริการจากโครงข่าย 
โดยกําหนดความต้องการจําเพาะที่เหมาะสมกับบริการของตนเองได้ อาทิ ผู้ให้บริการรถไร้คนขับที่จะต้องมี
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจจะกําหนดลักษณะทางเทคนิคของการเช่ือมโยง
สัญญาณที่ลดระยะเวลาความล่าช้าของสัญญาณจากการเช่ือมต่อทั่วไปที่กําหนดไว้ ๑๖ มิลิวินาทีให้เหลือเพียง 
๔ มิลิวินาที เพื่อให้การตอบสนองของรถได้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะต้องตัดสินใจแบบทันที 

เพื่อให้ตอบสนองเรื่องการลดระยะความล่าช้าของการเช่ือมโยงสัญญาณของบริการเพื่อรองรับรถไร้
คนขับ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาจจะปรับลดคุณสมบัติบางประการของการใช้งาน อาทิ คุณสมบัติเพื่อ
รองรับการสื่อสารข้อมูลจํานวนมาก เพื่อนําทรัพยากรไปเสริมให้โครงข่ายมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในเรื่องการลด
ระยะความล่าช้าของการเช่ือมโยงสัญญาณ สําหรับบริการไร้คนขับโดยเฉพาะ 

ในกรณีของบริการการดูโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงข่ายจะทําการ
ลดการใช้ทรัพยากรโครงข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความลดระยะความล่าช้าของการเช่ือมโยงสัญญาณ และการ
รองรับการใช้งานระหว่างการเคลื่อนที่ลง เพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการสามารถส่งปริมาณข้อมูลได้มาก
และรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการการดูโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ราบรื่นมากข้ึน 



จะเห็นว่าเทคโนโลยี 5 G ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับบริการที่หลากหลาย และยังเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนา
บริการหรือแม้แต่ผู้ใช้บริการ สามารถที่จะปรับคุณสมบัติทางเทคนิคของโครงข่ายให้รองรับกับการใช้งาน
เฉพาะของตนเองได้ (Taylor-Made) นี่ก็คือความโดดเด่นของเทคโนโลยีโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๕ 
หรือ 5G ที่ทําให้แตกต่างจากโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมๆ และจะกลายเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในยุค
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing: IoT)  

นอกจากนั้นแล้วผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรายได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โครงข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยได้มีการนําระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) มาช่วยใน
การบริหารจัดการการใช้งานให้ตอบสนองกับผู้ใช้บริการได้ดีข้ัน อาทิ ในเมืองที่มีการเคลื่อนที่ของประชากรอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงมีอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีการเช่ือมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทําให้การ
บริหารจัดการโครงข่ายเพื่อรองรับกับปริมาณข้อมูลข่าวสารจํานวนมากมายมหาศาล เป็นเรื่องที่ยากลําบาก 
ดังนั้นโดยทั่วไปผู้ออกแบบโครงข่ายจึงมักจะออกแบบโครงข่ายเพื่อรองรับปริมาณสูงสุดของการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารที่อาจจะมีเพียงไม่กี่ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลื้องทรัพยากรมากพอสมควร  

แต่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจวัดการใช้งาน ประมวลผล และพยากรณ์การใช้
โครงข่ายในแต่ละจุดได้อย่างแม่นยํา ทําให้ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงข่ายสามารถที่จะ
โยกย้ายทรัพยากรในส่วนของโครงข่ายที่มีการใช้งานน้อยในช่วงเวลานั้นๆ ไปยังส่วนของโครงข่ายที่มีการใช้
งานหนาแน่น ได้อย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการโครงข่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์นี้ทําให้ผู้ประกอบการโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถประหยัดต้นทุนในการสร้างโครงข่ายได้มหาศาล ดังนั้นระบบบริหารจัดการโครงข่าย
ด้วยปัญญาประดิษฐ์จากผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น Huawai หรือ Ericson จึงได้รับการตอบรับอย่างดี  

 

 

รูปที่ ๕ รบัฟังการบรรยาย จาก  Ericson  



  ๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
การประชุมในงาน GSMA Mobile World Congress 2018 ทําให้ไดเ้รียนรู้ถึงหลักการของเทคโนโลยี

โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๕ (5 Generation: 5G) ที่เน้นออกแบบเพื่อรองรับกับบริการที่หลากหลาย รวมถึง
รองรับบริการโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต และบริการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)     
ดังนั้นเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ ๕ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการหลอมรวมของกิจการโทรคมนาคม
และกิจการโทรทัศน์ ในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นนโยบายของ กสทช. จําเป็นต้องคํานึงถึงแนวโน้มดังกล่าว 
รวมถีงจําเป็นที่จะต้องออกแบบนโยบายที่รองรับกับทิศทางดังกล่าวด้วย   

นอกจากนีไ้ด้ประชุมร่วมกับ ZTE Corporation เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ได้รับฟังการบรรยายจากบริษัท Huawei ทั้งนี้ Huawei ได้เสนอ platform และ บริการที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท Qualcomm 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของ  Samsung mobile Android ตลอดจน Blackberry และ อื่น ๆ 

 

 

รูปที่ ๖ ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ บริษัท ZTE 



 

รูปที่ ๗ รบัฟังการบรรยาย จาก Huawei 

 

 

รูปที่ ๘ รบัฟังการบรรยาย จาก  BlackBerry 

 


