
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยี 5G ความท้าทายของการใช้งานในภาคการผลิต  
KEY SUMMARY 
_____ 
 

5G เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยเข้าสู่ 
Industry 4.0  
จากความพร้อมในการใช้งานของเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและคุณภาพของสัญญาณ 
ท่ีสามารถรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ดีมากข้ึน โดยเฉพาะการใช้งานนวัตกรรมใหม่ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจาก 5G สามารถรองรับการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณมากในเวลา
อันรวดเร็ว มีความเสถียร และความหน่วงต ่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้ ในจ านวนมหาศาลเมื่อเทียบกับ 
4G ดังน้ัน 5G จึงเหมาะส าหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติภายในโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้ระบบการท างานภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความรวดเร็ว แม่นย า และมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่าง
การผลิต และการควบคุมเคร่ืองจักรในพ้ืนท่ีเส่ียงอันตรายผ่านระยะไกล  
 

ผู้ประกอบการยังเผชิญกับข้อจ ากัดการลงทุนในเทคโนโลยี 5G ท้ังในด้านความเข้าใจ
นโยบายส่งเสริมการใช้งาน การขาดแคลนบุคลากร และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
การลงทุนในเทคโนโลยี 5G ผู้ประกอบการยังมีข้อจ ากัดในการลงทุน 3 ด้าน ได้แก่ 1. การขาดความเข้าใจนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี 5G รวมถึงเงื ่อนไขในการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 2. การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง ที่จะเข้ามารองรับการใช้งานเทคโนโลยีใน
อนาคต และ 3. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เน่ืองจากการลงทุนเทคโนโลยี 5G ต้องใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงและมีระยะเวลา
คืนทุนหลายปี ท าให้ผู้ประกอบการบางส่วนตัดสินใจชะลอการลงทุน 
 
ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้องเริ ่มปรับตัวทั้งการสร้างองค์ความรู้ น าเทคโนโลยีมาใช้  
และพัฒนาทักษะแรงงาน เพ่ือให้พร้อมต่อการใช้งาน 5G ในภาคการผลิตท่ีมากข้ึน 
เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ิมมากข้ึน และจะเข้ามาเปล่ียนแปลงการด าเนินธุรกิจ
ในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น
การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง การรู้เท่าทัน
และการเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเริ่มน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ภายในโรงงาน จะช่วยหนุนให้ธุรกิจเติบโต 
และสามารถแข่งขันได้ ในระยะยาว รวมถึง การพัฒนาทักษะแรงงานในองค์กร (Upskill, Reskill) โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการเข้าร่วมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษากับสถานศึกษา ท่ีจะช่วยให้แรงงานทักษะ 
ในอนาคตตรงตามความต้องการของตลาด 
 
การผลักดันให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลายและเต็มศักยภาพ ในระยะแรก 
ผู้ประกอบการยังต้องการการส่งเสริมการใช้งานท่ีชัดเจนเพ่ือบรรเทาข้อจ ากัด 
ความท้าทายส าคัญของการส่งเสริมการใช้งานในระยะแรกคือ เป้าหมายและทิศทางการใช้เทคโนโลยี 5G ท่ีชัดเจน
และเข้าใจง่าย เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึงจะช่วยผ่อนคลายปัญหาความต้องการแรงงานทักษะสูง ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว และการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายข้ึน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงิน
ซึ ่งจะท าให้ผู ้ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการลงทุนนวัตกรรมสมัยใหม่ผ่านการใช้งานเทคโนโลยี 5G  
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากข้ึน  



ความส าคัญของเทคโนโลยี 5G ต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
 

เทคโนโลยี 5G นับว่าเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส าคัญในการผลักดันใหเ้กิดการปฎิวัติอุตสาหกรรมสู่ระบบอัตโนมัติ 

หรือ Industry 4.0 โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยคุณสมบัติของ 5G ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูล

ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว มีความเสถียร และความหน่วงต ่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ในจ านวนมหาศาล

เมื่อเทียบกับ 4G ดังนั้น การน าเทคโนโลยี 5G มาประยุกตเ์ข้ากับการใช้งานอุปกรณ์ (Internet of Things : IoT) หรือระบบ

ประมวลผลอัตโนมัติ (Artificial Intelligence : AI) ภายในโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยให้ระบบต่าง ๆ ท างานได้รวดเร็ว

และแม่นย ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิต ระบบการติดตามเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในโรงงาน และระบบ

การตรวจสภาพเครื่องจักรและซ่อมบ ารุงเครื่องจักร โดยหลายประเทศทั่วโลกได้ทดลองน าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้

กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื ่อเป็นต้นแบบการใช้งาน (Use cases) เช่น การเชื ่อมต่อเทคโนโลยี 5G กับหุ ่นยนต์

อุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติของโรงงานในจีนสามารถเพิ่มผลผลิต (Productivity) ได้กว่า 10% การตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าระหว่างการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับระบบการตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าผ่านการถ่ายภาพของกล้องตรวจจับและการประมวลผลในระบบ Cloud ที ่สามารถคัดแยกสินค้าที ่มี

ข้อบกพร่องได้ทันที โดยมีความแม่นย าสูงถึง 99.96% และท างานได้เร็วขึ้นถึง 30 เท่า และการควบคุมการท างานของ

เครื่องจักรในการท าเหมืองใต้ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายผ่านการตรวจสอบและควบคุมระยะไกล จะช่วยเพิ่มความ

ปลอดภัยให้กับพนักงาน รวมถึงการตรวจจับความผิดปกติของสภาพแวดล้อมภายในโรงงานผลิตเหล็กผ่านระบบเซนเซอร์

และกล้องตรวจจับที่สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของอุณหภูมิและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทันที ซึ่งสามารถ

ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ราว 30% อีกทั้ง ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและลดความเสียหายในกรณีที่การผลิต

หยุดชะงักได ้

รูปท่ี 1 : ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ GSMA, PwC และ Manufacturing Institute   

ทั้งนี้จากประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการผลิตผ่าน Use cases ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ในการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกับ 5G มากขึ้น สอดคล้องกับผลส ารวจความคิดเห็นของ Manufacturing 

Institute เกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคการผลิต 105 บริษัท ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2020 พบว่า 

ผู้ประกอบการราว 90% เชื่อว่า เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเป็นส่วนส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในระยะข้างหน้า และผลส ารวจ

ความคิดเห็นของ EY จาก 1,018 บริษัท ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2021 พบว่า ผู้ประกอบการมากกว่า 70% มีแผน 

ลงทุนเพื่อใช้งานเทคโนโลย ี5G ภายในป ี2025  



การน าเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้กับภาคการผลิตจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจ โดย PwC ได้

ประเมินผลของการใช้เทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจโลก พบว่า การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ของภาคธุรกิจทั่วโลก
ที่มีแนวโน้มแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในระยะยาว 
อีกทั้ง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจทั่วโลก โดยการใช้งาน 5G ในภาคการผลิต จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2030 ได้สูงถึง 1.30 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดต้นทุนจากสินค้าที่มีความบกพร่องได้ถึง 4 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ส าหรับไทย ทางส านักงาน กสทช. ได้ศึกษาประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี 5G ต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2018 
พบว่า เทคโนโลยี 5G จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาทภายในปี 2030  
โดยมูลค่าเพิ่มจากภาคการผลิตนับเป็นสัดส่วนที่สูงสุด ซึ ่งคิดเป็น 6 แสนล้านบาท หรือ 27% ของมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจโดยรวมจากการใช้งาน 5G ของประเทศในปี 2030 อย่างไรก็ดี วิกฤต COVID-19 ในช่วงเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ส่งผลให้โรงงานการผลิตที ่พึ ่งพาแรงงานในสัดส่วนสูงหลายแห่ง ต้องปิดด าเนินการชั ่วคราวจากการแพร่ระบาด 
แบบคลัสเตอร์ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้กระตุ้นให้ภาคการผลิตมีการตื่นตัวในการปรับใช้เทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะ
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อตุสาหกรรม นั่นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนใหเ้หน็ถึงการใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคการ
ผลิตที่อาจมีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้นกว่าที่ส านักงาน กสทช. ประเมินไว้ข้างต้น 

ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมท่ีพร้อมใช้งานเทคโนโลยี 5G และครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศ รวมถึงคุณภาพของสัญญาณสามารถรองรับการใช้งานระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตได้เป็นอย่างดี โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการเปิดให้บริการ 5G ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลจาก

การผลักดันของภาครัฐในการพัฒนาโครงข่ายระบบ 5G มาตั้งแต่ในปี 2019 และส านักงาน กสทช. ได้มีการจัดสรรคลื่นความถี่
ส าหรับระบบโครงข่าย 5G ให้กับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 โดยผู้ให้บริการ
เครือข่ายแต่ละรายต่างเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบ 5G ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะด้านความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งจากการทดสอบคุณภาพสัญญาณโครงข่ายระบบ 5G ทั่วโลก
เมื่อเทียบกับ 4G ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2021 ของ Opensignal พบว่า การดาวน์โหลดข้อมูลผ่านโครงข่าย 5G ของไทย มี
ความเร็วสูงสุดถึง 219.6 Mbps ซึ่งสูงกว่า 4G ถึง 19 เท่า และมีความหน่วงต ่าสุดน้อยกว่า 1 มิลลิวินาที ลดลงจาก 4G  
ราว 10 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับในญี่ปุ่นและเยอรมนีที่มีการใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าระบบ 5G  
ในไทยนั้น สามารถรองรับการใช้งานในภาคการผลิตที่ต้องอาศัยการจัดส่งและประมวลผลข้อมูลจ านวนมหาศาลอย่าง
รวดเร็วได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โครงข่ายสัญญาณ 5G ของไทยมีความพร้อมใช้งานครอบคลุมมากกว่า 81% ของพื้นที่ทั่ว
ประเทศแล้ว ซึ่งครอบคลุมการใช้งานในกรุงเทพฯ เกือบเต็มพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะ 
EEC ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมเต็มพื้นที่แล้วในปัจจบุัน 

รูปท่ี 2 : แผนท่ีแสดงความพร้อมใช้งานเทคโนโลยี 5G ในไทย  

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มิถุนายน 2022 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Ais, Dtac, True. และ nPerf   



อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเผชิญกับข้อจ ากัด 3 ประการหลักในการตัดสินใจลงทุนเพ่ือให้เกิด

การใช้งานเทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ 1. การขาดความเข้าใจนโยบายส่งเสริมและ

สนับสนุน ซึ่งผู้ประกอบการหลายรายยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี

รวมถึงเงื่อนไขในการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้าน

ดิจิทัลข้ันสูง โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเชิงเทคนิคและประโยชน์ที่จะได้รับจากการปรับเปลี่ยนกระ
บวนการผลิตแบบเดิมและหันไปใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น อีกทั้ง บุคลากรในองค์กรยังขาดทักษะด้านดิจิทัลขั ้นสูง 

ที่จะมารองรับการใช้งานเทคโนโลยีในอนาคต 3. ข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยี 5G 

ต้องใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงและมีระยะเวลาคืนทุนหลายปี จึงท าให้ผู้ประกอบการบางส่วนตัดสินใจชะลอการลงทุนหรือ

ผู้ประกอบการที่อยากจะลงทุนยังคงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท าให้การใช้งานเทคโนโลยี 5G ยังคงจ ากัดอยู่

ในกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการลงทุนเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก  

จากข้อจ ากัดทั้ง 3 ประการข้างต้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกระตุ้นให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี 5G ในระยะแรกจ าเป็นต้อง

ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบ 

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในยุคของเทคโนโลยี 5G 
 

เทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงการด าเนิน

ธุรกิจในอนาคต ดังนั ้น ผู ้ประกอบการอาจต้องเร่งปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการ

เปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้น แม้การกระตุ ้นและก าหนดมาตรการสนับสนุนการใช้งาน เทคโนโลยี 5G ใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่การกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลาย

จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารและมาตรการสนับสนุนอยู่เสมอ 

การเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนาทักษะแรงงานด้านดิจิทัลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

การติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือเข้าถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี 5G เช่น การเข้าร่วมเป็น

สมาชิกและร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง

ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี 5G ส าหรับภาคการผลิตที่อาจมีการปรับปรุงเงื่อนไข

หรือการประกาศใช้มาตรการสนับสนุนใหม่ในระยะต่อไปได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงการได้รับค าแนะน าในการขอรับการ

สนับสนุนตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลย ี5G ออกมาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศให้ก้าวสู่ Industry 4.0 โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเทคโนโลยใีน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง 5G อุตสาหกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็น 1 ใน 4 แกนน าอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ใน

ระยะต่อไปของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก หรือ EEC (ซึ่งอีก 3 แกนน าอุตสาหกรรม 

ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง และอุตสาหกรรมการขนส่งโลจิสติกส์) 

โดย EEC ตั้งเป้าส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ทั้ง 5G, ดิจิทัล, โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory), 

Data center, Digital platforms เป็นมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาท/ปี  

การเปิดรับและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้ เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติภายใน

โรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ระบบการผลิตมีความรวดเร็ว แม่นย า และลดต้นทุนได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุนให้ธุรกิจ

เติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวได้ ในระยะเริ่มต้นผู้ประกอบการอาจเริ่มน าอุปกรณ์ IoT ที่ใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบันบางส่วนมาทดลองเชื ่อมต่อกับสัญญาณ 5G เพื ่อให้บุคลากรในองค์กรได้ปรับตัวให้คุ ้นชินและเกิด 



องค์ความรู้ในการท างานร่วมกับเทคโนโลยี เช่น ระบบการติดตามทรัพย์สินและอุปกรณ์ภายในโรงงานที่สามารถชว่ยให้

เกิดการประหยัดเวลาในการส ารวจและตรวจเช็กได้ และการฝึกอบรมพนักงานในการท างานร่วมกับเครื่องจักรด้วยการ

จ าลองสถานที่จริงผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ที่สามารถลดต้นทุนและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง

ฝึกอบรมได้ และในระยะต่อไปผู้ประกอบการอาจน าอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบการท างานและระบบการผลิต

มากขึ้น และอาจปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมภายในโรงงานบางส่วนให้ทันสมัยสามารถเชื่อมต่อสัญญาณระบบ 5G ได้เพื่อ

ทดสอบการใช้งานก่อนตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยี 5G ให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงงานอย่างเต็มรูปแบบ อย่างเช่นโรงงาน

ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องบินที่เริ ่มน าเทคโนโลยี 5G มาใช้กับ Augmented Reality (AR) ในการจ าลองภาพ

เครื่องบินในสถานที่จริงเพื่อออกแบบที่นั่งภายในห้องผู้โดยสาร ซึ่งท าให้สามารถเข้าถึงข้อจ ากัดและปรับแก้ไขแบบได้

ในทันที และในระยะต่อไปโรงงานดังกล่าวได้วางแผนขยายขอบเขตการใช้เทคโนโลยี 5G ไปยังระบบอื่นภายใน

โรงงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบการควบคุมแขนกลในการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงเครื่องบินผ่านระบบทางไกล  

และระบบการค้นหาพื้นที่จัดเก็บอะไหล่และช้ินส่วนภายในคลังสินค้าให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 

การพัฒนาทักษะแรงงาน (Upskill, Reskill) ในองค์กรอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล ที ่ผ่านมา 

เทคโนโลยดีิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจอย่างเหน็ได้ชัดส่งผลใหผู้้ประกอบการต่างเร่งปรับตัวและให้

ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ให้กับบุคลากรแล้ว 

ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความคุ้นชินในการใช้เทคโนโลยีและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที ซึ่งองค์กรที่บุคลากรมีความพร้อมด้านทักษะและเปิดรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ในกระบวนการท างานจะช่วยให้การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 5G ในกระบวนการผลิตแบบเดิมเป็นไปได้ง่ายขึ้น

และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ การให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติมในการปรับปรุงหรือจัดท าหลักสูตร

การศึกษาจะท าให้กลุ่มแรงงานใหม่ในระยะต่อไปที่จะเข้ามารองรับตลาดมีทักษะที่ตรงตามความต้องการของภาคการ

ผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

แนวทางการบรรเทาข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ 
การบรรเทาข้อจ ากัดของผู้ประกอบการ ทั้งการสร้างความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการใช้เทคโนโลยี การพัฒนา

บุคลากรดิจิทัล และการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

และเข้าใจง่ายถือเป็นหนึ ่งปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลายของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งปัจจุบันการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ในไทยมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นหลัก 

ขณะที่หลายประเทศอย่างเช่นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จีน และเกาหลีใต้ มเีป้าหมายในการส่งเสริมที่แยกเป็นล าดบั

ขั้นตอนตั้งแต่การจัดสรรคลื่นความถี่ การผลักดันให้เกิดการติดตั้งโครงข่าย 5G การสนับสนุนให้เกิดการใช้งานในทุก

ภาคส่วน รวมถึงการสร้าง 5G Ecosystem และแนวทางการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลให้พร้อมรองรับการใช้งาน 5G ที่จะ

เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังเร่งผลักดันให้เกิดต้นแบบการใช้งาน (Use cases) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก

เช่นเดียวกับไทยด้วย ซึ่งอาจท าให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นและเข้าใจเป้าหมายการใช้

เทคโนโลยี 5G ได้ง่ายขึ้นเป็นผลให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเหล่านี้ เริ่มพัฒนาและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะแรงงานทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะช่วย

ผ่อนคลายปัญหาความต้องการแรงงานทักษะสูงที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ COVID-19 ที ่ผ่านมา 

ผู้ประกอบการทั่วโลกรวมถึงไทยได้เร่งลงทุนน าเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในภาคธุรกิจกันมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ

แรงงานที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลขั้นสูง เช่น ทักษะทางด้าน Data science ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและควบคุม AI, 

การพัฒนา Software และ Application รวมถึงการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล Big data มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 



ขณะที่การพัฒนาทักษะแรงงานด้านดิจิทัลขั้นสูงเติบโตไม่ทันต่อความต้องการ ซึ่งอาจท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน

ทักษะขั้นสูงทางด้านดิจิทัลในอนาคต ท าให้การสร้างทักษะแรงงานด้านดิจิทัลให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนส าคัญให้เกิดการใช้เทคโนโลยี 5G เช่น การให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงแรงงานทักษะสูง

จากต่างประเทศควบคู่กับการดึงพลเมืองทักษะสูงในต่างประเทศให้กลับมาท างานในไทย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา

ทักษะแรงงานเดิมและแรงงานรุ่นใหม่ในอนาคต 

การให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะท าให้ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการลงทุนนวัตกรรมสมัยใหม่ผ่านการใช้งาน

เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ซึ่งการใช้เม็ดเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่
แน่นอนถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs โดยปัจจุบัน 

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติหรือน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีได้ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่, SMEs และ Startups  อย่างไรก็ดี 

ในหลายประเทศยังมีนโยบายสนับสนุนด้านการเงินเพื่อกระตุ้นใหเ้กิดการลงทุนและใช้งาน 5G ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะ เช่น สหราชอาณาจักรที่มีการสนับสนุนเงินทุนเต็มจ านวนเพื่อลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรม

การผลิตที่เข้าร่วมการทดลองใช้งานระบบ 5G และสิงคโปร์ที่ได้สนับสนุนเงินทุนบางส่วนให้ผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุง

โรงงานเป็นระบบอัตโนมัติ และทดลองใช้งาน 5G เพื่อพัฒนาเป็น Use cases  

รูปท่ี 3 : ทิศทางการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี 5G ของไทยและต่างประเทศ 

ข้อจ ากัดของ
ผู้ประกอบการ 

ทิศทางการด าเนินการของไทย  ทิศทางการด าเนินการของต่างประเทศ 

1. การสร้างความเข้าใจ
เป้าหมายและ 
ทิศทางการใช้งาน
เทคโนโลยี 5G 

• ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกลุม่อุตสาหกรรมเปา้หมาย
ภายใต้ยุทธศาตร์การพัฒนาอตุสาหกรรมไทย 4.0  

• จัดท าโครงการต้นแบบการใช้งาน 5G ด้านต่าง ๆ เช่น 
Smart hospital, Smart agricultural และ Smart 
manufacturing  

• ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในการ 
ใช้งาน 5G และเร่งผลักดันให้เกิดต้นแบบการใช้งาน 
(Use cases) เช่น สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต้ 
และสิงคโปร ์

2. การพัฒนาบคุลากร
ดิจิทัล 

• ปรับเงื่อนไขการพิจารณา Visa ส าหรับผู้เชีย่วชาญทักษะสูง 
นักลงทุน ผู้บริหารระดบัสงู และผูป้ระกอบการในกลุม่
อุตสาหกรรมเป้าหมายก าหนด 

• มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 250% ส าหรบัการสง่
พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรดา้น STEM ท่ีภาครัฐรับรอง 

• ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา การฝึกงานและ
รับเข้าท างานทันทีเมื่อเรียนจบ รวมถึงการเข้าร่วมจัดท า
หลักสูตรการเรียน 

• ให้สิทธิประโยชน์ชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงด้าน
เทคโนโลยีสามารถท างานไดอ้ย่างอสิระและให้
สิทธิในการน าครอบครัวมาอาศัยได้ เช่น สงิคโปร์  

• ให้สิทธิประโยชน์ในการช าระภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาส าหรับพลเมืองท่ีมีทักษะสูงด้านเทคโนโลยี
ท่ีกลับมาท างานในประเทศ เช่น มาเลเซีย 

• ให้ส่วนลดคา่ใช้จ่ายหลักสูตรระยะสั้นท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับผูป้ระกอบการท่ีมกีาร
ปรับโรงงานเป็นระบบอตัโนมัติ เช่น เกาหลีใต ้

3. การเข้าถึงแหลง่
เงินทุน 

• ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการท่ีปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรให้เป็นระบบอัตโนมัติหรือน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ 

• สนับสนุนผูป้ระกอบการ SMEs และ Startups ให้เข้าถึง
แหล่งเงินลงทุนได้มากขึ้น เช่น สนับสนุนเงินทุนบางส่วนใน
การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแหล่งเงินทุนจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ ่

• สนับสนุนเงินลงทุนเตม็จ านวนให้กบัภาคธรุกิจท่ี
ติดตัง้เทคโนโลยีใหม่และเข้าร่วมการทดลองใช้
งานระบบ 5G เช่น สหราชอาณาจักร 

• สนับสนุนเงินทุนบางส่วนให้ผู้ประกอบการ
ปรับปรงุโรงงานเป็นระบบอตัโนมัติและทดลอง
เชื่อมตอ่การใชง้าน 5G เพือ่พัฒนาเป็น Use 
cases เช่น เกาหลีใต้ และสงิคโปร ์

• สนับสนุนเงินทุนส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใชง้าน 5G ท้ังสถาบนัการศึกษาและ
ภาคเอกชน เช่น เยอรมนี  

ท่ีมา :  การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ EEC, GSMA, กระทรวง DES, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงแรงงาน, TalentCorp Malaysia, IDMA of 

Singapore, MOTIE of South Korea, 5G-PPP of The European Commission, GOV.UK และ CSET of China 



ท้ังนี้แม้เทคโนโลยี 5G ในไทยจะสามารถใช้งานในพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว อีกท้ัง คุณภาพรองรับการท างาน

ในระบบอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรมการผลิต แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการ

ส่งเสริมการใชง้าน การขาดแคลนแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัล และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ 

จึงยังเป็นความท้าทายในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มท่ี โดยการบรรเทาข้อจ ากัด

ดังกล่าวควบคู ่ไปกับการให้ความร่วมมือของผู ้ประกอบการ จะช่วยเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจไทยได้ในอนาคต 

บทวิเคราะห์โดย... https://www.scbeic.com/th/detail/product/5g-051022 
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Cluster 4  
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ 

รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ปราณิดา ศยามานนท์ 

ผู้อ านวยการฝ่าย Industry Analysis 

 

ดร.กมลมาลย์ แจ้งล้อม 

นักวิเคราะห์อาวุโส 

ปุญญภพ ตันติปิฎก 
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กีรติญา ครองแก้ว 

นักวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 


