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การประยุุกต์ใ์ช้้ 5G ในธุุรกิจอสัังหาริมทรัพยุไ์ทยุ
Applying 5G for Real Estate Sector in Thailand
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บทคััดย่่อ

  บทควีามวีิจััยนี้ี�มีวัีติถุุประสงค์เพ่�อศึึกษ์าการนี้ำาระบบ 5G ไปใชุ้ในี้ภัาคธุุรกิจั
อสงัหารมิทรพัย ์และศึกึษ์าผลกระทบติอ่ภัาคธุุรกจิัอสงัหารมิทรพัยใ์นี้แงก่ารสรา้งควีาม
โปร่งใส
  ผลการศึึกษ์าพบวี่า การนี้ำาระบบ 5G มาใชุ้กับธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์จัะส่งผล
บวีกติ่อธุุรกิจั เพราะจัะทำาให้ระบบมีควีามรวีดเร็วีและมีประสิทธุิภัาพ (Efficiency) มี
ควีามโปร่งใส (Transparency) ประหยัดติ้นี้ทุนี้ในี้การบริหารจััดการ (Economics of 
Scale) และเพิ�มควีามสามารถุในี้การแข่่งข่ันี้ทางธุุรกจิั (Competitiveness) ได้อีกด้วีย
นี้อกจัากนี้ั�นี้ระบบ 5G จัะเป็นี้ระบบกลั�นี้กรองข่้อมูลข่นี้าดใหญ่่ (Big Data) เกี�ยวีกับ
พฤติิกรรมด้านี้ติ่างๆ ข่องผู้ซื้่�อผ่านี้ระบบปัญ่ญ่าประดิษ์ฐ์์ หร่อ AI กลายเป็นี้ฐ์านี้ข่้อมูล
สำาคญั่ใหแ้กผู่ป้ระกอบการในี้ธุุรกจิัอสงัหารมิทรพัยแ์ละสถุาบนัี้การเงนิี้ในี้การติดัสนิี้ใจั 
อนีุ้มัติิสินี้เชุ่�อได้อย่างรวีดเร็วี และมีประสิทธิุภัาพ ผลดังกล่าวีจัะสามารถุยกระดับ
คุณภัาพและมาติรฐ์านี้การให้บริการระหว่ีางหนี้่วียงานี้ภัาครัฐ์ที�เกี�ยวีข้่อง ภัาคธุุรกิจั
อสังหาริมทรัพย์ และประชุาชุนี้ในี้ฐ์านี้ะผู้บริโภัคได้เป็นี้อย่างดี อีกทั�งยังเป็นี้การสร้าง
ควีามโปร่งใสในี้การดำาเนี้ินี้การและควีามเป็นี้ธุรรมในี้แง่ราคาซ่ื้�อข่าย อีกทั�งยัง
สามารถุป้องกันี้ปัญ่หาหนี้ี�เสียหร่อ NPL ข่องธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วีย ซื้ึ�งจัะทำาให้
เศึรษ์ฐ์กิจัโดยรวีมข่องประเทศึหร่อ GDP สามารถุข่ยายติัวีเพิ�มข่ึ�นี้ได้ อย่างไรก็ติาม
เม่�อระบบ 5G ถุูกนี้ำามาใชุ้ได้อย่างเติ็มที�แล้วี ระบบจัะผลักดันี้เข่้าสู่ฐ์านี้เครดิติสังคม 
(Social Credit) ดังนี้ั�นี้หนี้่วียงานี้ภัาครัฐ์ที�เกี�ยวีข่้อง ธุนี้าคารพาณิชุย์ และสถุาบันี้การ
เงินี้ติ่างๆ ทั�งรวีมประชุาชุนี้ผู้บริโภัค จัะได้รับผลกระทบโดยติรง จัึงควีรปรับติัวีเพ่�อ
รองรับผลกระทบดังกล่าวีในี้อนี้าคติ
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Abstract

  The objectives of this research paper are to study the use of 5G in the 

real estate sector, and to study the impact on the real estate sector in terms of 

transparency creation.

  The result shows that the implementation of the 5G system in real estate 

will have a positive impact on the business. Because the system will be fast and 

efficient with transparency, saving cost of management and better economics 

of scale and increasing business competitiveness. In addition, the 5G system 

will be a filter for Big Data about various behavior of buyers through artificial 

intelligence or AI, becoming an important database for entrepreneurs in real 

estate and financial institutions to make credit approval decisions quickly and 

effectively. The above results will be able to upgrade the quality and service 

standards among relevant government agencies, real estate sectors and the 

people who are consumers as well. It will also create transparency in operations 

and fairness in price terms. Also, it will be able to prevent NPLs of real estate 

businesses; this will enable the country’s overall economy or GDP to expand. 

However, once the 5G system is fully implemented the system will push into 

the social credit base (Social Credit). Therefore, the relevant government agen-

cies, commercial banks, and various financial institutions including the public, 

consumers will be directly affected. Therefore, they should adjust to support 

the above effects in the future.
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1.  บทนำำ�

  การเปลี�ยนี้แปลงเทคโนี้โลยีเป็นี้เคร่�องม่อสำาคัญ่ในี้การบริหารจััดการทั�ง

ภัาครัฐ์และภัาคธุุรกิจัเอกชุนี้ในี้ยุคอตุิสาหกรรม 4.0 ผู้บรหิารทั�งภัาครัฐ์และภัาคเอกชุนี้

จัึงกำาหนี้ดยุทธุศึาสติร์และกลยุทธุ์ในี้การทำางานี้ให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนี้ไปข่อง

เทคโนี้โลยี อาทิ Blockchain หร่อ Internet of Things รวีมทั�งระบบ 5G จัะเชุ่�อมโยง

ทุกอย่างเข่้าด้วียกันี้ ทำาให้เกิดการเปลี�ยนี้แปลงทางดิจัิทัลที�จัะปรับปรุงประสิทธุิภัาพ

ประสิทธุิผล และการบริหารจััดการองค์กรทั�งระบบ (World Economic Forum, 2015)

  ระบบ 5G เป็นี้พ่�นี้ฐ์านี้ข่องแนี้วีคิด Internet of Thing และ Machine to Ma-

chine ซื้ึ�งเป็นี้การส่�อสารระหวี่างอุปกรณ์ติ่าง ๆ  ไม่วี่าจัะเป็นี้ เคร่�องม่อ เคร่�องจัักร 

ยานี้พาหนี้ะ หรอ่ระบบภัายในี้อาคารที�มกีารติดิตัิ�งวีงจัรอเิลก็ทรอนิี้กส ์ซื้อฟแวีร ์เซ็ื้นี้เซื้อร์

และเคร่อข่่ายการเชุ่�อมต่ิอต่ิาง ๆ ที�ทำาให้อุปกรณ์เหล่านี้ี�สามารถุส่งผ่านี้ข้่อมูลถุึงกันี้

อย่างรวีดเร็วี และมีควีามล่าชุ้าข่องเวีลา (Time Lag) นี้้อยมาก ทำาให้สามารถุพัฒนี้า

เทคโนี้โลยีติ่าง ๆ ที�ในี้อดีติไม่เคยทำาได้ เชุ่นี้การควีบคุมกล้องวีงจัรปิดหร่อเคร่�องใชุ้

     ต่ิาง ๆ จัากทางไกลด้วียอินี้เทอร์เน็ี้ติบนี้ม่อถุ่อหร่อแม้แต่ิอุปกรณ์พกพาติิดตัิวี สำาหรับ

วีัดระดับควีามเครียดและอัติราการเติ้นี้ข่องหัวีใจั ที�สามารถุเข่้ามาชุ่วียลดอาการหัวีใจั

วีายได้ เป็นี้ติ้นี้ ทั�งนี้ี� เทคโนี้โลยี 5G จัะทำาให้เม่องกลายเป็นี้ Smart City หร่อเม่อง

อจััฉรยิะเป็นี้การนี้ำาเทคโนี้โลยดีจิัทิลัมาปรบัใชุก้บัเมอ่งเพ่�อให้มคีวีามสะดวีกสบายและ

นี้า่อยู่มากยิ�งข่ึ�นี้ ประชุาชุนี้สามารถุเข้่าถึุงบริการสาธุารณะข่องเมอ่งได้อย่างรวีดเร็วี การ

เชุ่�อมโยงข่้อมูลถึุงกันี้เพ่�อชุ่วียพัฒนี้าระบบบริการให้มีประสิทธุิภัาพสูงสุด มีคุณภัาพ

ชุีวีิติที�ดีข่ึ�นี้และสร้างควีามปลอดภััยได้มากข่ึ�นี้

  5G จัะสร้างการเปลี�ยนี้แปลงในี้ 5 ดา้นี้สำาคญั่ คอ่ สร้างการเชุ่�อมต่ิอที�ไม่จัำากัด 

สร้างสรรค์นี้วีัติกรรมทางเศึรษ์ฐ์กิจั ข่ยายพลังอินี้เทอร์เนี้็ติควีามเร็วีสูง สร้าง IoTs และ

ปฏิิรปูอตุิสาหกรรมทั�งทางกว้ีางและทางลึก และควีามจัำาเปน็ี้ติอ้งใชุค้ล่�นี้ควีามถีุ�ใหมท่ี�มี

ข่นี้าดแบนี้ด์วิีธุกว้ีางมาก ซื้ึ�งมกีารมองไว้ี 3 ยา่นี้ คอ่ ติำ�ากวีา่ 1 GHz, 1-6 GHz และสูงกว่ีา 

6 GHz ข่ึ�นี้ไป ซื้ึ�งเป็นี้หนี้ึ�งในี้เหติุผลวี่าทำาไมประเทศึไทยควีรมีแผนี้จััดสรรคล่�นี้ควีามถุี�

และควีรกำาหนี้ดใหม้กีารจัดัสรรคล่�นี้ควีามถีุ�ลว่ีงหน้ี้าเพ่�อใชุใ้นี้กจิัการโทรคมนี้าคม จัาก

นี้ั�นี้ควีรกำาหนี้ดให้มีการประมูลล่วีงหนี้้าอย่างนี้้อย 3-5 ปี เพ่�อให้ผู้ประกอบการที�สนี้ใจั
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สามารถุเติรียมควีามพร้อมทางการลงทุนี้และทำาแผนี้ธุุรกิจั และยังเป็นี้ผลดีกับบริษ์ัท

พัฒนี้าเทคโนี้โลยีที�เกี�ยวีข่้องอ่�นี้ ๆ จัะได้มั�นี้ใจัวี่าอนี้าคติจัะมีคล่�นี้ควีามถีุ�มารองรับ

นี้วีัติกรรมใหม่ (ITU Telecom World, 2016)

  การมุ่งไปสู่การพัฒนี้า 5G บวีกกับการให้บริการทุกรูปแบบบนี้ระบบคลาวีด์

จัะชุ่วียให้เกิดการบริการใหม่ ๆ รวีมไปถุึงการพัฒนี้าแอปพลิเคชุั�นี้ On-demand ข่อง

องค์กร และเนี้่�องจัากระบบดังกลา่วีมคีวีามย่ดหยุ่นี้ มคีวีามรวีดเร็วีในี้การติอบสนี้องต่ิอ

ควีามติ้องการข่องธุุรกิจัและองค์กร มีข่ีดควีามสามารถุในี้การประมวีลผล และจััดเก็บ

ข่อ้มลูข่นี้าดใหญ่่ ทำาให้ระบบเครอ่ข่่ายข่ององคก์รสามารถุลดค่าใชุจ้ัา่ยไดอ้ยา่งมหาศึาล

สามารถุสร้างธุุรกิจัที�ปรับข่นี้าด และปรับตัิวีไดอ้ย่างรวีดเร็วี และยงัเปน็ี้เคร่�องมอ่สำาคญั่

ติ่อองค์กรในี้การปรับติัวีรับม่อกับสิ�งใหม่ ๆ ที�จัะเข่้ามาในี้อนี้าคติโดยไม่ติ้องแบกรับ

ติ้นี้ทุนี้จัม เพราะองค์กรสามารถุใชุ้งานี้โครงข่่าย 5G ที�ให้บริการอย่างมีประสิทธุิภัาพ

อยู่แล้วีจันี้ไม่ติ้องสร้างโครงสร้างข่องตินี้เอง จัึงไม่ติ้องแบกรับกับต้ินี้ทุนี้ที�มหาศึาลในี้

ระยะยาวีอีกติ่อไป นี้อกจัากเร่�องควีามเร็วีข่องการรับส่งข่้อมูล การติอบสนี้องที�รวีดเร็วี

กว่ีาและการปรับปรุงประสิทธิุภัาพในี้การใชุ้คล่�นี้ควีามถีุ�ที�ดีขึ่�นี้แล้วี อุปกรณ์บนี้เคร่อข่่าย 

5G ยังใชุ้พลังงานี้นี้้อยกว่ีา 4G อีกด้วีย ซื้ึ�งถุ่อเป็นี้ควีามสามารถุที�จัำาเป็นี้สำาหรับการ

เติิบโติข่อง Internet of Things (IoT) ในี้อนี้าคติ

  ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์กับเทคโนี้โลยี 5G ถุูกนี้ำามาประยุกติ์ใชุ้ในี้การสร้างฐ์านี้

ข่้อมูลข่นี้าดใหญ่่เพ่�อเก็บข้่อมูลที�สามารถุเชุ่�อมโยงกันี้ในี้หลายมิติิ ๆ เชุ่นี้ สติาร์ทอัพ

ด้านี้เทคโนี้โลยีสำาหรับอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Tech Startups) ซื้ึ�งครอบคลุม

ติั�งแติ่การจััดการบริหารโครงการ แพลติฟอร์มติ่าง ๆ ไปจันี้ถุึงการทำาเคร่�องม่อสำาหรับ

ผู้กู้ย่มและนี้ายหนี้้าติ่าง ๆ ด้วียระบบนี้ี�ทำาให้พวีกเข่าข่ายบ้านี้ได้อย่างรวีดเร็วี กวี่าการ

ข่ายบ้านี้ระบบเก่าที�ติ้องใชุ้เวีลาถุึง 70 วีันี้กวี่าจัะจับกระบวีนี้การซื้ึ�งถุ่อเป็นี้ก้าวีสำาคัญ่

ในี้การสรา้งควีามไดเ้ปรยีบในี้การแข่ง่ข่นัี้ใหก้บัองคก์ารมีควีามโปรง่ใส สะดวีกรวีดเร็วี 

มีอย่างติ่อเนี้่ �องและยั �งย่นี้ ด้วียเหติุผลดังกล่าวีทำาให้ผู ้วีิจััยจัึงสนี้ใจัศึึกษ์าการนี้ำา

5G ไปใชุ้ในี้ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ และผลกระทบติ่อธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์จัาก 5G นี้ั�นี้

จัะก่อให้เกิดควีามโปร่งใสและมีประสิทธุิภัาพอย่างไร
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2.  วััตถุุประสำงคั์ก�รวัิจััย่

  1. เพ่�อศึึกษ์าการนี้ำา 5G ไปใชุ้ในี้ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ รวีมทั�งผลกระทบจัาก

การนี้ำา 5G ติ่อธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ในี้ประเทศึไทย

3.  คัำ�ถุ�มในำก�รวัิจััย่

  การนี้ำา 5G ไปใชุ้ในี้ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์นัี้�นี้ ก่อให้เกิดควีามโปร่งใสและมี

ประสิทธุิภัาพอย่างไร?

4.  ก�รดำ�เนำินำก�รวัิจััย่

  การศึึกษ์าวีิจััยครั�งนี้ี�เป็นี้การวีิจััยเชุิงคุณภัาพ (Qualitative Research) โดยใชุ้

เทคนี้คิวีธิุเีชุงิคณุภัาพ คอ่ การสมัภัาษ์ณเ์จัาะลกึ (In-Depth Interview) และการสนี้ทนี้า

กลุ่ม (Focus group) จัากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการ และเจั้าหนี้้าที�รัฐ์ ซื้ึ�ง

เป็นี้หลักวีิธุีหนี้ึ�งข่องการเก็บข่้อมูลที�ใชุ้ในี้การวีิจััยเชุิงคุณภัาพ (Legard, Keegan and 

Ward, 2003 ; Gordon and Langmaid, 1998) ซื้ึ�งข่้อมูลที�ได้รับจัากการสัมภัาษ์ณ์ มี

การวีิเคราะห์อย่างเป็นี้ระบบติามประเด็นี้เนี้่�อหาที�ศึึกษ์า โดยผู้วีิจััยติีควีามข่้อมูล แบ่ง

แยกเป็นี้กลุ่มติามเนี้่�อหา ในี้แต่ิละประเด็นี้หลัก เพ่�อคัดสรรข้่อมูลที�ติ้องการ รวีมทั�ง

ติัดทอนี้ข้่อมูลที�ไม่เกี�ยวีข้่องออกไป แล้วีวิีเคราะห์ข่้อมูลโดยแสดงข้่อมูลในี้รูปข่องการ

บรรยาย พรรณนี้าควีาม

  สำาหรับผู้ให้ข่้อมูลหลัก (Key Informant) นี้ั�นี้ เป็นี้ผู้ที�มีควีามรู้ควีามเข่้าใจัและ

มีประสบการณ์ในี้การบริหารจััดการในี้ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ติามแนี้วีทางการบริหาร

จัดัการนี้วีตัิกรรม 5G โดยนี้ำาหลกัธุรรมาภับิาล (Good Governance) มาใชุเ้ปน็ี้กรอบในี้

การวิีเคราะหเ์พ่�อพัฒนี้าประสทิธิุภัาพในี้การบริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้มศีึกัยภัาพสูงสุด

 สามารถุอำานี้วียควีามรวีดเร็วี ถุูกติ้อง โปร่งใสให้เกิดแก่ทุกฝ่่ายได้อย่างยั�งย่นี้ประกอบ

ด้วีย สมาคมอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบการธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ จัำานี้วีนี้ 10 คนี้ 

(วีันี้ที� 10 กันี้ยายนี้ 2562) หนี้่วียงานี้ภัาครัฐ์ที�เกี�ยวีข่้องกับเทคโนี้โลยี 5G จัำานี้วีนี้ 5 คนี้ 

(วีันี้ที� 24 ติุลาคม 2562) และนี้ักวีิชุาการและผู้เชุี�ยวีชุาญ่ด้านี้เทคโนี้โลยี 5G จัำานี้วีนี้ 

4 คนี้ (วีันี้ที� 8 พฤศึจัิกายนี้ 2562)
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5.  แนำวัคัิดทฤษฎีีและกรอบแนำวัคัิดก�รวัิจััย่
  5.1  แนำวัคัิดเกี�ย่วักับ 5G

  ในี้ปจััจับุนัี้โลกเปน็ี้ยคุดจิัทิลัมกีารเปลี�ยนี้แปลงเทคโนี้โลยแีละนี้วีตัิกรรม (Dig-

ital Transformation) อย่างกวีา้งข่วีาง ทำาใหอ้งคก์รธุุรกจิัติอ้งมกีารปรับติวัีปรับกลยทุธุ์

ในี้การดำาเนิี้นี้ธุุรกิจัเพ่�อให้มีควีามพร้อมในี้การแข่่งข่ันี้และสามารถุติอบสนี้องควีาม

ติอ้งการผู้บริโภัคได้อย่างหลากหลาย (Price water house Cooper, 2016; เศึรษ์ฐ์พงค์ 

มะลิสุวีรรณ, 2560) โลกธุุรกิจัในี้ศึติวีรรษ์ที� 21 ถุูกปฏิิวีัติิให้เริ�มติ้นี้ใหม่ด้วียเทคโนี้โลยี 

(Startup) ทำาให้รูปแบบธุุรกิจัเปลี�ยนี้แปลงไปจัากอดีติโดยสิ�นี้เชุิง ทุกสิ�งทุกอย่างถุูก

ข่ับเคล่�อนี้ให้เข่้าสู่อินี้เทอร์เนี้็ติ อินี้เทอร์เนี้็ติจัึงเป็นี้เคร่�องม่อสำาคัญ่สำาหรับการทำาการ

ติลาดบนี้โลกออนี้ไลนี้์ที�ทรงพลังและนี้่าสนี้ใจัที�สุดในี้ศึติวีรรษ์ที� 21 สินี้ค้าแทบจัะไม่มี

ควีามแติกติา่งกันี้ทั�งรูปแบบ คณุสมบัติ ิและคณุภัาพจึังทำาใหก้ารจัดัการควีามสัมพันี้ธ์ุ

ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) เริ�มไม่เพียงพอที�จัะติรึงลูกค้า

ใหอ้ยู่กับองค์การอีกติ่อไป (Rouse, 2016) กระบวีนี้การทางธุุรกิจัเปลี�ยนี้แปลงไปจัาก

เดิม ร้านี้ค้าอยู่บนี้อากาศึ สาข่าค่อมนีุ้ษ์ย์ทุกคนี้ทรัพยากรพ่�นี้ฐ์านี้ในี้การดำาเนี้ินี้ธุุรกิจั

ทกุสิ�งยิ�งนี้อ้ยยิ�งด ีมกีารผสมผสานี้นี้วีตัิกรรมและเทคโนี้โลย ีรวีมถุงึมกีารนี้ำาเทคโนี้โลยี

ปัญ่ญ่าประดิษ์ฐ์์ (Artificial Intelligence: AI) และหุ่นี้ยนี้ติ์ (Robotics) ที�ล้าสมัยเข่้า

มาแทนี้ที�การทำางานี้ข่องมนุี้ษ์ย์ เป็นี้ติ้นี้ (Chang, 2017) องค์ควีามรู้ที�เคยมีและเคย

ใชุ้ประสบควีามสำาเร็จัในี้อดีติล้าหลังอย่างฉับพลันี้ ไม่สามารถุนี้ำามาใชุ้เพ่�อปรับตัิวีให้

สอดคล้องกับสภัาพแวีดล้อมที�กำาลังเปลี�ยนี้แปลงอย่างรุนี้แรงในี้ศึติวีรรษ์ที� 21 ได้ หาก

องค์การยังคงมีควีามมั�นี้ใจั และตัิดสินี้ใจัอยู่บนี้พ่�นี้ฐ์านี้องค์ควีามรู้เดิม โดยไม่สนี้ใจั หร่อ

ไม่ได้คำานึี้งถุึงการเปลี�ยนี้แปลงข่องสภัาพแวีดล้อมที�กำาลังเกิดข่ึ�นี้อย่างรุนี้แรง จัะก่อให้

เกิดควีามเสียหายที�เกิดจัากการตัิดสินี้ใจัที�ผิดพลาด และส่งผลกระทบทำาให้องค์การ

เสียหายในี้ระยะยาวี (โกศึล จัิติวีิรัตินี้์, 2561) ซื้ึ�งสอดคล้องกับข่้อมูลร้อยละ 90 ที�ใชุ้

ประโยชุนี้์ทาง Internet of Things: IoT ในี้ปัจัจัุบันี้ถุูกพัฒนี้าและสร้างข่ึ�นี้เม่�อ 2 ปีที�

ผ่านี้มานีี้�เอง บ่งบอกวี่าทุกอย่างเกิดข่ึ�นี้รวีดเร็วีมาก (กระทรวีงเทคโนี้โลยีสารสนี้เทศึ

และการส่�อสาร, 2559) ในี้ศึติวีรรษ์ที� 21 องค์การที�ไม่สามารถุปรับติัวีให้สอดคล้องกับ

การเปลี�ยนี้แปลงทางด้านี้เทคโนี้โลยีดจิัทิลัได้จัะถูุกทำาลายล้าง (Disruption) ดงัจัะเห็นี้



วารสารนวัตกรรมสังคม114

ได้จัากติอนี้นี้ี�คล่�นี้ยักษ์์ดิจัิทัลได้ทำาลายล้างหลายอาชุีพหลายกิจัการติ้องล้มหายติาย

จัากไปแล้วี เชุ่นี้ ธุุรกจิัฟิลม์ถุา่ยรปู ธุุรกิจัเทปซีื้ด ีติอนี้นี้ี�คล่�นี้ดจิัทัิลลกูนีี้�กำาลังทำาลายล้าง

ธุุรกิจัทวีีี และธุุรกิจัสิ�งพิมพ์ ผลวิีจัยัชุี�วีา่ปัจัจับุนัี้คนี้แทบไม่ดทีูวีีและอ่านี้หนัี้งสอ่น้ี้อยลง

มากแติห่นัี้ไปเล่นี้สมารท์โฟนี้กนัี้แทนี้ ติอ่ไปคล่�นี้ลกูนี้ี�กำาลงัมุง่สูธุุ่รกจิัการเงนิี้ สาข่าข่อง

ธุนี้าคารหลายแหง่กำาลงัถุกูปดิติวัีลง หรอ่ควีบรวีมกจิัการ หา้งสรรพสนิี้คา้ในี้อนี้าคติจัะ

กลายเป็นี้เหม่อนี้โชุวี์รูม ค่อคนี้ไปเดินี้ดูสินี้ค้าแติ่ไม่ซื้่�อ กลับมาซื้่�อผ่านี้ออนี้ไลนี้์ที�ถุูก

กวี่า 20-30% และมีธุุรกิจัอีกมากมายที�รอคิวีที�จัะถุูกทำาลายล้างจัากคล่�นี้ลูกนี้ี�ภัายในี้

อีกไม่กี�ปีข่้างหนี้้า แนี้วีโนี้้มในี้อนี้าคติรถุยนี้ติ์ไฟฟ้าจัะกลายเป็นี้รถุยนี้ติ์กระแสหลัก

ภัายในี้ปี 2020 อุติสาหกรรมรถุยนี้ต์ิจัะล่มสลาย ธุุรกิจัประกันี้ภััยรถุยนี้ต์ิจัะหายไป

อสงัหารมิทรพัยจ์ัะมีการเปลี�ยนี้แปลง ราคาคา่ไฟฟา้จัากพลงังานี้แสงอาทติิยจ์ัะถุกูลง

อย่างมากจันี้ทำาให้บริษ์ัทเหม่องแร่ถุ่านี้หินี้ติ้องปิดติัวีลงในี้ปี 2025 ราคาค่าไฟฟ้าที�ถุูก

ลงจัะทำาให้มีนี้ำ�าราคาถุูกและเหล่อเฟือจัากการเปลี�ยนี้นี้ำ�าทะเลให้กลายเป็นี้นี้ำ�าจั่ดโดย

การใชุ้กระแสไฟฟ้าเพียง2kWh ติ่อการผลิตินี้ำ�าจั่ดหนี้ึ�งลูกบาศึก์เมติร และในี้อีกไม่กี�

ปีข่้างหน้ี้ามนุี้ษ์ย์ทุกคนี้บนี้โลกนีี้�ก็จัะสามารถุเข้่าถึุงการแพทย์ระดับโลกได้ในี้ราคาที�

เก่อบฟรี การเกษ์ติรในี้อนี้าคติจัะมีหุ่นี้ยนี้ติ์ที�ใชุ้สำาหรับการเกษ์ติรราคาถุูก เนี้่�อลูกวีัวีที�

ผลิติในี้จัานี้เพาะเลี�ยงเซื้ลล์และเริ�มมีการข่ายในี้ข่ณะนี้ี�จัะมีราคาถุูกลงกวี่าเน่ี้�อลูกวีัวี

จัริงภัายในี้ปี 2018 ซึื้�งตัิวีอย่างที�เกิดขึ่�นี้นัี้�นี้สะท้อนี้ว่ีาการทำาลายล้างข่องดิจิัทัล (Digital 

Disruption) กำาลังเกิดขึ่�นี้กับทุกองค์การ และมีผลกระทบอย่างแน่ี้นี้อนี้กับองค์การที�ไม่

ปรับตัิวี (โกศึล จิัติวิีรัติน์ี้, 2559;ประสิทธิุ� องอาจัติระกูล, 2559; ปิยพร อรุณเกรียงไกร, 

2559) จัากผลกระทบข่องเทคโนี้โลยีดิจิัทัล ที�กำาลังส่งผลกระทบอย่างรุนี้แรงในี้วีงกว้ีาง

กำาลังแผ่ข่ยายกระจัายไปทั�วีทุกมุมโลก รัฐ์บาลจัำาเป็นี้ติ้องนี้ำาพาประเทศึปรับติัวีให้

สอดคลอ้งกบักระแสการเปลี�ยนี้แปลงที�กำาลงัเกดิขึ่�นี้ โดยการวีางนี้โยบายก้าวีผ่านี้คล่�นี้

ลกูนี้ี� ดว้ียการนี้ำาพาประเทศึเปลี�ยนี้ผ่านี้ใหม้คีวีามมั�นี้คง มั�งคั�ง และยั�งย่นี้ ดว้ียการปฏิริปู

ประเทศึไทยสูร่ะบบเศึรษ์ฐ์กจิัดจิัทิลั (Digital Thailand) โดยการข่บัเคล่�อนี้ดว้ียนี้โยบาย 

Thailand 4.0 กระติุ้นี้ให้องค์การทุกภัาคส่วีนี้ปรับติัวีให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนี้แปลง

ที�กำาลังเกิดข่ึ�นี้อย่างรุนี้แรงอย่างเร่งด่วีนี้ ดังรูปที� 5.1
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รูปที� 5.1 พััฒนำ�ก�รของเทคัโนำโลย่ี 5G

ที�มา: World Economic Forum, 2015

  จัากระบบ 1G เริ�มขึ่�นี้ในี้ชุว่ีงป ีค.ศึ.1950 ศึ -1980 โดยเริ�มติน้ี้จัากระบบ 1G หรอ่ 

The first generation of wireless mobile telecommunications ซื้ึ�งโทรศึัพท์เคล่�อนี้ที�

ยุค 1G เป็นี้โทรศึัพท์ระบบแอนี้ะล็อก มีติัวีเคร่�องข่นี้าดใหญ่่ มีราคาแพง และสามารถุ

ใชุ้งานี้ได้เพียงการส่�อสารด้วียเสียงผ่านี้การโทรเข้่าและโทรออกเท่านัี้�นี้ ในี้ชุ่วีงแรก มี

การเริ�มใชุ้งานี้โทรศึัพท์ระบบ 1G ในี้ประเทศึญ่ี�ปุ่นี้ และในี้ประเทศึยุโรปติอนี้เหนี้่อ

  2G เริ�มขึ่�นี้ในี้ชุ่วีงปี ค.ศึ.1981-2000 องค์กรบริหารงานี้ไปรษ์ณีย์และ

โทรคมนี้าคมข่องสหภัาพยุโรป หร่อ The European Conference of Postal and 

Telecommunications Administrations (CEPT) ได้กำาหนี้ดมาติรฐ์านี้ระบบโทรศึัพท์

เคล่�อนี้ที�ยุคที� 2 หรอ่ 2G โดยมเีทคโนี้โลยหีลกั คอ่ Global System for Mobile commu-

nications (GSM) ซื้ึ�งไดม้กีารใชุง้านี้อยา่งแพรห่ลายทั�วีโลกในี้ป ีค.ศึ. 1991 ลกัษ์ณะเดน่ี้

ข่องโทรศึัพท์เคล่�อนี้ที�ในี้ยุคนี้ี� ค่อ การส่งสัญ่ญ่าณด้วียระบบดิจัิทัล ซื้ึ�งมีควีามทนี้ทานี้

ติ่อสัญ่ญ่าณรบกวีนี้มากกวี่าระบบแอนี้ะล็อก ทำาให้เสียงที�ได้รับมีควีามคมชุัดมากข่ึ�นี้ 

นี้อกจัากนี้ี� โทรศึัพท์เคล่�อนี้ที�ในี้ยุค 2G ยังสามารถุส่งข่้อควีาม หร่อ SMS และสามารถุ

เข่้าใชุ้งานี้อินี้เติอร์เนี้็ติในี้เบ่�องติ้นี้ได้ด้วีย

  3G เริ�มขึ่�นี้ในี้ชุ่วีงปี ค.ศึ.2000 เป็นี้ยุคเริ�มต้ินี้ข่องการส่�อสารไร้สายควีามเร็วีสูง 

(Mobile broadband) โดยติั�งแติ่ชุ่วีงปี ค.ศึ. 2000 โทรศึัพท์ม่อถุ่อถุูกใชุ้งานี้ในี้รูปแบบ

ที�แติกติ่างออกไปจัากเดิม ในี้ยุคที� 3 นี้ี� ค่อ มาติรฐ์านี้ IMT-2000 และยุค 3G ยังเป็นี้

ยุคที�เริ�มมีการใชุ้งานี้โทรศึัพท์ม่อถุ่อที�มีควีามซื้ับซื้้อนี้และควีามสามารถุใชุ้งานี้มากข่ึ�นี้ 

ที�เราเรียกกันี้วี่า สมาร์ทโฟนี้ ติ่อมา เทคโนี้โลยี 3G ได้ถุูกพัฒนี้าข่ึ�นี้เร่�อย ๆ  จันี้เกิดระบบ 
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Long Term Evolution หร่อ LTE ซื้ึ�งระบบ LTE นี้ี�ได้รับการยอมรับใหเ้ป็นี้จัุดเริ�มติน้ี้ข่อง

โทรศึัพท์เคล่�อนี้ที�ยุค 4G ในี้เวีลาติ่อมา

  4G เป็นี้ระบบมาติรฐ์านี้ IMT-Advanced ข่อง International Telecommuni-

cation Union Radio Communication Sector (ITU-R) และมาติรฐ์านี้ LTE Release 

10 ข่อง 3GPP ซื้ึ�งมาติรฐ์านี้ดังกล่าวีทั�งสองมาติรฐ์านี้ได้มีการกำาหนี้ดระบบที�มีอัติรา

การส่งข้่อมูลที�สูงขึ่�นี้ มีประสิทธิุภัาพการใชุ้งานี้คล่�นี้ควีามถีุ�เพิ�มขึ่�นี้และควีามหน่ี้วีง 

(Latency) ข่องระบบลดลง เทคนี้ิคหลักในี้การเพิ�มประสิทธุิภัาพข่องโทรศึัพท์ม่อถุ่อในี้

ยุคนี้ี� ค่อ การใชุ้เทคนี้ิค Carrier Aggregation หร่อการรวีมชุ่องควีามถุี�จัำานี้วีนี้มากเพ่�อ

ให้ได้ควีามจัุที�มากข่ึ�นี้และสามารถุส่งข่้อมูลได้เร็วีข่ึ�นี้

  5G มาติรฐ์านี้ IMT for 2020 and beyond ข่อง ITU-R นัี้�นี้ ก่อให้เกิดการเชุ่�อมโยง 

การรองรบัการติดิติอ่ส่�อสาร และการเข่า้ถุงึข่อ้มลูข่องคนี้ (Human-centric communi-

cation) เพียงอย่างเดียวีอีกติ่อไป แติ่ยังมีวีัติถุุประสงค์เพ่�อรองรับควีามติ้องการในี้การ

ติิดติอ่ส่�อสารข่องสรรพสิ�ง (Machine-centric communication) ในี้ภัาคส่วีนี้ต่ิางๆ ข่อง

เศึรษ์ฐ์กิจั หร่อที�เราเรียกวี่า Verticals ซื้ึ�งระบบ 5G สามารถุรองรับการติิดติ่อส่�อสาร

ในี้ภัาคส่วีนี้ติ่าง ข่องเศึรษ์ฐ์กิจั จัะส่งผลให้โลกข่องเราก้าวีสู่ยุคที� 4 ข่องการปฏิิวีัติิ

อุติสาหกรรมซื้ึ�งเป็นี้ยุคข่องการเปลี�ยนี้ผ่านี้สู่สังคมดิจัิทัลอย่างเต็ิมตัิวี ไม่วี่าจัะเป็นี้ 

เกษ์ติรกรรม ยานี้ยนี้ติ์ การข่นี้ส่ง สิ�งก่อสร้าง พลังงานี้ การเงินี้ สุข่ภัาพ อุติสาหกรรม

การผลิติ การบันี้เทิง ควีามมั�นี้คงปลอดภััย และพฤติิกรรมผู้บริโภัค ทั�งนีี้� ITU-R ได้

กำาหนี้ดมาติรฐ์านี้ IMT for 2020 and beyond ซื้ึ�งมีข่ีดควีามสามารถุในี้ด้านี้ติ่าง ๆ

เพิ�มข่ึ�นี้จัากมาติรฐ์านี้ IMT-Advanced ข่องระบบ 4G โดยมีรายละเอียดที�สำาคัญ่ติาม

แผนี้ภัาพใยแมงมุม ดังรูปที� 5.2
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รูปที� 5.2 ม�ตรฐ�นำสำำ�หรับระบบ 5G ต�ม ITU-R M.2083--0

ที�มา: International Telecommunications, 2015

  5.2  แนำวัคัิดเกี�ย่วักับธรรม�ภิิบ�ล

  ธุรรมาภิับาล (Good Governance) หร่อ การกำากับดูแลกิจัการ หร่อบรรษั์ทภิับาล

 ทั�งหมดล้วีนี้ในี้ควีามหมายเดียวีกันี้ เพ่�อให้องค์การมีควีามรับผิดชุอบ ควีามโปร่งใส 

การสร้างการมีส่วีนี้ร่วีม ระบบกฎหมายเข่้มแข่็ง การติอบสนี้องทันี้ควีามติ้องการ การ

เห็นี้ชุอบร่วีมกันี้ ประสิทธิุภัาพและประสิทธิุผล รวีมทั�งควีามเสมอภัาค ซื้ึ�งเป็นี้การนี้ำา

เอาหลักธุรรมาภิับาลมาใชุ้ในี้สังคมผ่านี้หน่ี้วียงานี้ภัาครัฐ์ ภัาคธุุรกิจัเอกชุนี้ และภัาค

ประชุาสังคม ได้แก่

  1.  ควีามรับผิดชุอบ หมายถุึง บุคคล องค์การ และผู้ที�ทำาหนี้้าที�ในี้การติัดสินี้

ใจัซื้ึ�งมีหนี้้าที� เกี�ยวีกับการบริหารงานี้ภัาครัฐ์ ติ้องมีควีามรับผิดชุอบติ่อสาธุารณะ ในี้

การกระทำากิจักรรมหรอ่การตัิดสินี้ใจัใด ๆ  จัะติอ้งเปดิเผยข่อ้มูลอย่างโปร่งใส ติรวีจัสอบ

ได้ ภัายใติ้การดำาเนี้ินี้การติามกรอบข่องกฎหมาย

  2.  ควีามโปร่งใส หมายถึุง การตัิดสินี้ใจัและการดำาเนิี้นี้การต่ิาง ๆ อยู่บนี้

กฎระเบียบชุัดเจันี้ การดำาเนี้ินี้งานี้ข่องรัฐ์บาลในี้ด้านี้นี้โยบายติ่าง ๆ นี้ั�นี้ สาธุารณะชุนี้

สามารถุรับทราบ และมีควีามมั�นี้ใจัได้วี่า การดำาเนี้ินี้งานี้ข่องรัฐ์นี้ั�นี้มาจัากควีามติั�งใจั

ในี้การดำาเนี้ินี้งานี้เพ่�อให้บรรลุผลติามเป้าหมายข่องนี้โยบาย
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  3.  การป้องกันี้และปราบปราบการทุจัริติ การที�องค์การภัาครัฐ์ใชุ้อำานี้าจั

หนี้้าที� หร่อการแสวีงหาผลประโยชุนี้์ส่วีนี้ติัวีถุ่อเป็นี้การคอร์รัปชุันี้ต่ิอองค์การและ

ประชุาชุนี้ การปรับปรุงประสิทธุิภัาพในี้การทำางานี้เพ่�อให้เกิดควีามโปร่งใส รวีมไปถุึง

การปฏิิร ูประบบราชุการจัะเป็นี้เคร่ �องม่อในี้การปราบปรามการคอร์ร ัปชุันี้และ 

เสริมสร้างธุรรมาภัิบาล

  4.  การสร้างการมีส่วีนี้ร่วีม การมีส่วีนี้ร่วีมเป็นี้การเปิดโอกาสให้กับภัาค

ประชุาชุนี้ หรอ่ผู้ที�มสีว่ีนี้เกี�ยวีข่อ้งเข่า้มามบีทบาทในี้การติดัสนิี้ใจัดำาเนี้นิี้นี้โยบาย มส่ีวีนี้

ร่วีมในี้การควีบคุมการปฏิิบัติิงานี้ข่องสถุาบันี้ การมีส่วีนี้ร่วีมจัะก่อให้เกิดกระบวีนี้การ

ติรวีจัสอบ และเรียกร้องในี้กรณีที�เกิดควีามสงสัยในี้กระบวีนี้การดำาเนี้ินี้งานี้ข่องรัฐ์ได้

เป็นี้อย่างดี

  5.  การมกีฎหมายที�เข่ม้แข่ง็ ธุรรมาภับิาลมพ่ี�นี้ฐ์านี้การดำาเนี้นิี้การอยู่บนี้กรอบ

ข่องกฎหมายโดยไม่เล่อกปฏิิบัติิ มีการให้ควีามเสมอภัาคเท่าเทียม และเป็นี้ธุรรมกับ

ทุกฝ่่าย มีกฎหมายที�เข่้มแข่็งมีการระบุการลงโทษ์ที�ชุัดเจันี้ และมีผลบังคับใชุ้ได้จัะ

เป็นี้สิ�งที�ชุ่วียพัฒนี้าระบบการปกครอง เพ่�อป้องกันี้การละเมิดหร่อฝ่่าฝื่นี้ การมีระบบ

กฎหมายที�ดีจัะส่งเสริมการปกครองติามหลักนี้ิติิธุรรม

  6.  การติอบสนี้องที�ทันี้การ หมายถุึง การให้การติอบสนี้องที�ทันี้การติ่อผู้มี

ส่วีนี้เกี�ยวีข่้องทุกฝ่่ายในี้เวีลาที�ทันี้การและเหมาะสม

  7.  ควีามเห็นี้ชุอบร่วีมกันี้ บุคคลมักจัะมีควีามคิดเห็นี้แติกติ่างกันี้ แติ่

ธุรรมาภัิบาลจัะทำาหนี้้าที� เป็นี้ติัวีกลางในี้การประสานี้ควีามแติกติ่างนี้ั�นี้ ให้อยู่บนี้พ่�นี้

ฐ์านี้ข่องผลประโยชุนี้์ส่วีนี้รวีมและข่ององค์การเป็นี้หลัก

  8.  ประสิทธุิภัาพและประสิทธุิผล จัะติ้องการให้มีการใชุ้ทรัพยากรติ่าง ๆ ให้

เกิดประโยชุนี้์สูงสุดและคุ้มค่าติ่อองค์กร ประชุาชุนี้ และผู้มีส่วีนี้ได้เสีย

  9.  ควีามเสมอภัาค จัะเนี้้นี้ให้บุคลากรทุกคนี้ในี้องค์การ รู้สึกมีส่วีนี้ร่วีมหร่อ

รู้สึกเป็นี้ส่วีนี้หนึี้�งกับองค์การ บุคคลสามารถุมีส่วีนี้เกี�ยวีข่้องในี้กิจักรรมหลักที�จัะชุ่วีย

สร้างควีามเติิบโติให้กับหนี้่วียงานี้
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  5.3  กรอบแนำวัคัิดก�รวัิจััย่

  การศึึกษ์านี้ี�จัะใชุ้แนี้วีคิดเกี�ยวีกับ 5G ประสานี้กับแนี้วีคิดธุรรมภัิบาล เป็นี้ 

กรอบในี้การศึึกษ์า ทั�งนี้ี�ระบบ 5G และหลักธุรรมาภัิบาลจัะทำาให้องค์การสามารถุเพิ�ม

ประสิทธิุภัาพการบริหารงานี้ ได้ อกีทั�งยงัเป็นี้กลไกในี้การควีบคุมติดิติามและติรวีจัสอบ 

โดยมีประชุาชุนี้หร่อ องค์การภัายนี้อกมีส่วีนี้ร่วีม ทั�งนีี้� เพ่�อป้องกันี้ไม่ให้เกิดควีามเสียหาย

แก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธุรรมาภัิบาลให้เกิดข่ึ�นี้ในี้องค์การเป็นี้การสร้าง

จัิติสำานี้ึกที�ดีในี้การบริหารงานี้ และการทำางานี้ในี้องค์การ และจััดระบบที�สนี้ับสนีุ้นี้ให้

มกีารปฏิิบตัิงิานี้อยา่งมปีระสทิธุภิัาพ ไมส่ิ�นี้เปลอ่ง การติดิติามการทจุัริติ ควีามโปร่งใส 

โดยคำานึี้งถุึงผู้ที�เกี�ยวีข้่องที�จัะได้รับผลกระทบ เนี้่�องจัากผู้ที�ได้รับผลกระทบจัากการ

ปฏิิบัติิงานี้ในี้หน่ี้วียงานี้ข่องรัฐ์นัี้�นี้ จัะเกี�ยวีข้่องกับประชุาชุนี้โดยติรง เพ่�อป้องกันี้และ

แกไ้ข่ปัญ่หาดังกลา่วีการเสนี้อแนี้วีทางการบริหารจัดัการที�ดใีนี้ภัาครัฐ์บนี้ฐ์านี้ข่องระบบ 

Big Data และ Digital Transformation เพ่�อเพิ�มประสิทธุิภัาพควีามโปร่งใสและ

ธุรรมาภัิบาลแก่ภัาครัฐ์และภัาคธุุรกิจัเอกชุนี้

  การบริหารจััดการระบบทะเบียนี้ที�ดินี้ในี้ประเทศึไทยข่องภัาครัฐ์ เชุ่นี้ การจััด

เก็บข่อ้มลูกรรมสทิธิุ�ในี้ที�ดนิี้การจัดทะเบียนี้อสงัหาริมทรพัย ์ยงัคงอยูใ่นี้รูปแบบกระดาษ์

เป็นี้หลัก ซื้ึ�งถุูกปลอมแปลงหร่อเสี�ยงต่ิอการสูญ่หายได้ง่าย นี้อกจัากนีี้�ยังก่อให้เกิด

ปัญ่หาอ่�นี้ๆ เชุ่นี้ ปัญ่หาการถุ่อครองสิทธุิในี้ที�ดินี้ ปัญ่หาการปลอมแปลงเอกสารสิทธุิ�

ในี้ที �ดินี้ ปัญ่หาการหลอกข่ายที�ดินี้ในี้เข่ติป่าสงวีนี้ ปัญ่หาการรุกลำ �าเข่ติป่าสงวีนี้ 

ปญั่หาการนี้ำาที�ดนิี้ ส.ป.ก. หรอ่ที�ดนิี้เพ่�อการเกษ์ติรไปใชุ้ผิดวีตัิถุุประสงค์ ปญั่หาการระบุ

ข่อบเข่ติที�ดินี้ หร่อแม้กระทั�งปัญ่หาการหลอกลวีงชุาวีติ่างชุาติิให้มาซื้่�อที�ดินี้ เป็นี้ติ้นี้

ซื้ึ�งปัญ่หาเหล่านี้ี�สามารถุลดลงได้ หากนี้ำาเทคโนี้โลยี 5G เข่้ามาบริหารจััดการบันี้ทึก

ข่้อมูลเอกสารสิทธุิและระวีางที�ดินี้ จััดเก็บข่้อมูลโฉนี้ดที�ดินี้ และข่้อมูลธุุรกรรมติ่าง ๆ  ที�

เกี�ยวีกับการจัดทะเบียนี้สิทธิุและนิี้ติิกรรมเกี�ยวีกับที�ดินี้ และเม่�อเอกสารและข้่อมูลต่ิาง ๆ 

ถุูกนี้ำาข่ึ�นี้ไปไวี้บนี้ระบบ ปัญ่หาติ่าง ๆ ที�กล่าวีมาแล้วีจัะลดนี้้อยลง เกิดควีามโปร่งใส

ในี้ดำาเนี้ินี้ธุุรกรรมในี้ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ในี้ประเทศึมากยิ�งขึ่�นี้ และภัาครัฐ์เองก็จัะ

สามารถุบริหารจััดการระบบทะเบียนี้ที�ดินี้ได้ดีมีประสิทธุิภัาพยิ�งข่ึ�นี้
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6.  ผลก�รวัิจััย่ และอภิิปร�ย่ผล
  6.1 ผลก�รวัิจััย่

  การนี้ำา 5G ไปในี้ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ ผลการศึึกษ์าพบวี่า 5G จัะส่งผลติ่อ

ห่วีงโซื้่อุปทานี้ข่องธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ จัะเพิ�มประสิทธุิภัาพให้แก่ผู้ประกอบการทั�ง

ข่นี้าดเล็ก ข่นี้าดกลาง และข่นี้าดใหญ่่เพราะสามารถุประหยัดต้ินี้ทุนี้ในี้การบริหาร

จััดการ และควีามโปร่งใสด้วีย

   6.1.1 ก�รนำำ� 5G ไปใช้้ในำธุรกิจัอสำังห�ริมทรัพัย่์

   เนี้่�องจัากเข่้าสู่การเปลี�ยนี้ผ่านี้สู่ยุคดิจัิทัล นี้วีัติกรรมติ่าง ๆ  ก็มีการพัฒนี้า

ให้เข่้ากับระบบดิจัิทัลเป็นี้ส่�อกลาง โดยธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ได้มีการพัฒนี้าสิ�งที�เรียก

วี่า Prop Tech (Property Technology) ซื้ึ�งเป็นี้นี้วีัติกรรมที�จัะเข้่ามาขั่บเคล่�อนี้และ

เปลี�ยนี้แปลงธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ให้ก้าวีหนี้้าข่ึ�นี้ อันี้เป็นี้ผลมาจัาก

   1. พัฤติกรรมของผู้บริโภิคัเปลี�ย่นำไป ทำาให้ผู้ประกอบการธุุรกิจั

อสงัหารมิทรพัยจ์ังึติอ้งปรบัตัิวีจัากกระแสเทคโนี้โลยทีี�เกดิข่ึ�นี้การพฒันี้าอสงัหารมิทรพัย์

จัำาติ้องนี้ำาเทคโนี้โลยีมาใชุ้ในี้การดำาเนี้ินี้ธุุรกิจัเพ่�อลดควีามเสี�ยง สร้างมูลค่าเพิ�ม และ

เพิ�มควีามเชุ่�อมั�นี้ในี้ระบบติลาด เชุ่นี้ เทคโนี้โลยีในี้การรักษ์าควีามปลอดภััย เทคโนี้โลยี

ในี้การออกแบบก่อสร้าง เทคโนี้โลยีในี้การติลาดและการข่าย รวีมทั�งเทคโนี้โลยี

ในี้การส่�อสารกับชุุมชุนี้มาใชุ้ในี้โครงการประเภัทบ้านี้เดี�ยวีและโครงการประเภัท

คอนี้โดมิเนี้ียม

   2.  ก�รปรับตัวัของผู้ประกอบก�ร ผูป้ระกอบการธุุรกจิัอสงัหารมิทรพัย์

สร้างสรรค์เทคโนี้โลยีเพ่�อปรับเปลี�ยนี้และสร้างกลยุทธุ์ทางการติลาดอสังหาริมทรัพย์

รูปแบบใหม่ ลงทุนี้และพัฒนี้านี้วีัติกรรมด้านี้อสังหาริมทรัพย์ เพ่�อใชุ้ชุีวีิติที�อยู่อาศึัยในี้

อนี้าคติ และ

   3.  ก�รใช้้ 5G ในำธุรกิจัอสำังห�ริมทรัพัย่์ จัะสามารถุแก้ไข่ปัญ่หาได้

อย่างนี้้อย 3 ประการดังนี้ี�

  	 ประการแรก ลดค่าใชุ้จั่ายที �เกิดจัากติัวีกลางในี้การทำาธุุรกรรมและ

คา่ธุรรมเนี้ยีมหรอ่ภัาษ์ตีิา่งๆ ได้ เพราะระบบทั�งหมดมคีวีามน่ี้าเชุ่�อถุ่อและอตัิโนี้มัติจิัาก 

Smart Contract ได้
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   ประการท่ี่�สอง ลดเวีลาที�ใชุ้ในี้การจััดการเอกสารที�เกี�ยวีข้่องกับทาง

กฎหมายหร่อข่้อบังคับติ่างๆ ได้ เพราะระบบมีควีามมั�นี้คงปลอดภััยสูงข่ึ�นี้

   ประการที่่�สาม การแบง่ปนัี้ข่อ้มลูระหวีา่งหลายๆ หนี้ว่ียงานี้สามารถุทำาได้

อย่างมีประสิทธุิภัาพมากขึ่�นี้ การคอร์รัปชุันี้จัึงทำาได้ยากทำาให้ระบบทะเบียนี้ที�ดินี้ทั�วี

ประเทศึติ้องเปลี�ยนี้แปลงไปใชุ้เทคโนี้โลยีที� 5G มาใชุ้

   ดังนัี้�นี้ 5G เป็นี้ทั� งการสร้างโอกาสและชุ่วียทำาให้การลงทุนี้ในี้

อสังหาริมทรัพย์มีควีามสะดวีกรวีดเร็วีขึ่�นี้ สร้างมูลค่าเพิ�มในี้ทางธุุรกิจั แต่ิยังมีควีาม

เสี�ยงในี้แง่การควีบคุมเร่�องมูลค่าที�แท้จัริงและการเก็งกำาไรจัากนี้ักลงทุนี้ รวีมถุึงปัจัจััย

เสี�ยงในี้เร่�องการฟอกเงินี้อาจัเกิดข่ึ�นี้ได้

   6.1.2 ผลกระทบจั�กก�รนำำ�ระบบ 5G ม�ใช้ใ้นำธุรกิจัอสัำงห�ริมทรัพัย์่ 

ผลก�รศึึกษ�พับวั่�

   1.  ผู้ประกอบก�ร 5G ชุว่ียให้ผูป้ระกอบการลดปริมาณเอกสาร และเพิ�ม

ควีามเร็วีในี้การส่งถุ่าย จัดจัำาข้่อมลู ติดิติาม โอนี้ย้ายโฉนี้ดที�ดนิี้ สทิธิุในี้การครอบครอง 

ทำาให้เอกสารเหล่านีี้�มีควีามถูุกติ้องและสามารถุติรวีจัสอบย้อนี้กลับได้ นี้อกจัากนัี้�นี้

การนี้ำา 5G มาใชุ้ชุ่วียในี้การแก้ปัญ่หาการถุ่อครองสิทธุิในี้ที�ดินี้ เชุ่นี้ ปัญ่หาการหลอก

ข่ายที�ดนิี้ในี้เข่ติปา่สงวีนี้ การนี้ำาที�ดนิี้ ส.ป.ก. หรอ่ที�ดนิี้เพ่�อการเกษ์ติรไปหลอกหลวีงให้

ติ่างชุาติิมาซื้่�อ เป็นี้ติ้นี้

   2.  ก�รบรหิ�รจัดัก�ร 5G ชุว่ียให้การบริหารจัดัการอสังหาริมทรัพย์โดย

การนี้ำาเคร่�องม่อติรวีจัวัีดสัญ่ญ่าณเข้่ามาติดิติั�งภัายในี้ที�พักอาศึยัหรอ่อาคารสำานัี้กงานี้

จัะทำาให้ผู้ใชุ้สามารถุติรวีจัสอบและติิดติามควีามเป็นี้ไปภัายในี้บ้านี้และสำานัี้กงานี้ได้

โดยอตัิโนี้มตัิ ิระบบ 5G จัะชุว่ียข่ยายควีามสามารถุในี้การทำางานี้ข่องระบบ ใหส้ามารถุ

แจั้งผลการติิดติามได้อย่างทันี้ท่วีงทีและมีประสิทธุิภัาพมากยิ�งข่ึ�นี้ สามารถุทำาการ

เชุ่�อมโยงข้่อมูลไปยังหน่ี้วียงานี้ต่ิาง ๆ  ที�เกี�ยวีข้่องเม่�อเกิดปัญ่หาได้อย่างรวีดเร็วี โดยเฉพาะ

การจััดการระบบสาธุารณูปโภัคและเม่องอัจัฉริยะ

   3.  คัวั�มสำ�ม�รถุในำก�รแข่งขันำ 5G สามารถุจััดเก็บบัญ่ชุีธุุรกรรมไวี้

ในี้ที�ติ่างๆ โดยกระจัายฐ์านี้ข่้อมูลแยกศึูนี้ย์แติ่สามารถุเชุ่�อมติ่อเคร่อข่่ายแบบ Peer to 

Peer หร่อระบบที�ทุกคนี้แชุรข์่อ้มลูกนัี้ไปมาโดยไมม่ศีึนูี้ยก์ลาง ทำาให้ลดภัาระคา่ใชุจ้ัา่ย 

และสามารถุติรวีจัสอบและเข่้าถุึงข่้อมูลได้อย่างรวีดเร็วีมากข่ึ�นี้ ระบบนี้ี�มีควีาม
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เที�ยงติรงสูง สรา้งควีามโปรง่ใส และควีามเชุ่�อมั�นี้ใหก้บัธุุรกจิัมากขึ่�นี้ ทั�งในี้แงก่ารสรา้ง

ระบบนี้เิวีศึ การสรา้งกฎระเบยีบรว่ีมกนัี้ ซื้ึ�งปจััจับุนัี้ไดม้ภีัาคธุุรกจิัและหนี้ว่ียงานี้กำากบั

ได้มีการพัฒนี้าและปรับติัวีเพ่�อรองรับกับเทคโนี้โลยี 5 G แล้วีชุ่วียยกระดับและพัฒนี้า

นี้วัีติกรรมทางการเงินี้ และชุ่วียเพิ�มข่ดีควีามสามารถุในี้การแข่ง่ขั่นี้ข่องประเทศึอีกดว้ีย

   4.  ผู้บริโภิคั การซื้่�อที�ดินี้หร่อซื้่�อบ้านี้ จัะด้วียวีัติถุุประสงค์ใดก็ติาม เชุ่นี้

ที�อยู่อาศึัยเอง การปล่อยให้เชุ่าหร่อซื้่�อเพ่�อเก็งกำาไร ใชุ้เงินี้จัำานี้วีนี้มากทำาให้ติลาดนีี้�

ผู้บริโภัคจัึงเข่้ายาก เน่ี้�องจัากกระบวีนี้การข่อสินี้เชุ่�อจัากธุนี้าคารหร่อสถุาบันี้การเงินี้

ติ่างๆ ยังคงใชุ้ระบบเดิมๆ เป็นี้หลัก ซื้ึ�งติ้องใชุ้เวีลานี้านี้และทรัพยากรจัำานี้วีนี้มาก เชุ่นี้

เจั้าหนี้้าที�รัฐ์ที�เกี�ยวีข่้อง เจั้าหนี้้าที�สถุาบันี้การเงินี้ เม่�อผู้ซื้่�อและผู้ข่ายติกลงจัะซื้่�อข่าย 

ผู้ซื้่�อจัะย่�นี้ข่อสินี้เชุ่�อจัากธุนี้าคารรวีมถุึงการจััดทำาเอกสารหลายรายการ เชุ่นี้ ที�มาข่อง

รายได้ข่องผู้ซ่ื้�อ ข้่อมูลสินี้เชุ่�อที�มีอยู่ และรายงานี้เครดิติบูโร ซึื้�งกระบวีนี้การย่�นี้ข่อสินี้เชุ่�อ

ดังกล่าวี นี้ำาไปสู่ปัญ่หาที�สำาคัญ่ 3 อย่าง ค่อ ค่าใชุ้จั่ายเพิ�มข่ึ�นี้ มีกระบวีนี้การในี้การ

ดำาเนี้ินี้การยาวีนี้านี้ และข่าดควีามโปร่งใสในี้การดำาเนี้ินี้การ

   ดังนัี้�นี้ผลประโยชุน์ี้ทางเศึรษ์ฐ์กิจัจัากเทคโนี้โลยี 5G ในี้ประเทศึไทยได้

ประมาณ 2.3 ลา้นี้ล้านี้บาท ในี้ปี 2578 โดยแบ่งเป็นี้ผลประโยชุน์ี้จัากเทคโนี้โลยี eMBB 

mMTC และ uRLLC ได้ประมาณ 830 พันี้ล้านี้บาท 677 พันี้ล้านี้บาท และ 812 

พนัี้ล้านี้บาทติามลำาดบั ทั�งนี้ี� ผลการศึกึษ์าข่อง IHS พบว่ีา หากมีการกำาหนี้ดสมมติฐิ์านี้

ให้ผลกระทบทางเศึรษ์ฐ์กิจัเป็นี้ไปติามลักษ์ณะการรับมาใชุ้ข่องเทคโนี้โลยี เพราะเม่�อ

ประชุาชุนี้ใชุง้านี้มากขึ่�นี้ ยอ่มเกดิมลูค่าทางเศึรษ์ฐ์กิจัเพิ�มข่ึ�นี้เชุน่ี้กันี้ มลูค่าเพิ�มจัากการ

ใชุ้ประโยชุนี้์จัากเทคโนี้โลยี 5G สะท้อนี้ให้เห็นี้ถุึงการใชุ้ ประโยชุนี้์จัากเทคโนี้โลยี 5G 

ในี้ชุ่วีงปี ค.ศึ.2020-2035 กล่าวีค่อ ในี้ชุ่วีง 5 ปีแรก (ปี 2020--2025) การรับเทคโนี้โลยี 

5G มาใชุ้ยังไม่แพร่หลายมากนี้ัก ทำาให้มูลค่าเพิ�มจัากการใชุ้ประโยชุนี้์จัากเทคโนี้โลยี 

5G ค่อยๆ เพิ�มข่ึ�นี้ทีละนี้้อย ติั�งแติ่ปี 2025 เป็นี้ติ้นี้มา การใชุ้งานี้เทคโนี้โลยี 5G มีควีาม

แพร่หลายมากข่ึ�นี้ ทำาให้มูลค่าเพิ�มมีสัดส่วีนี้การเติิบโติที�เพิ�มข่ึ�นี้อย่างรวีดเร็วีจันี้ถุึงปี 

2032 ติั�งแติ่ปี 2032 เป็นี้ติ้นี้มา การใชุ้ประโยชุนี้์จัากเทคโนี้โลยี 5G เข่้าสู่ชุ่วีงอิ�มติัวี ซื้ึ�ง

ส่งผลให้มูลค่าเพิ�มมีการเพิ�มขึ่�นี้ในี้อัติราที�ลดลงโดยมูลค่าเพิ�มในี้ปี 2035 อยู่ที� 2.3 

ล้านี้ล้านี้บาท อย่างไรก็ดี ในี้ชุ่วีงที�เทคโนี้โลยี 5G เข่้าสู่ชุ่วีงอิ�มติัวี อาจัจัะมีเทคโนี้โลยี
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และนี้วีัติกรรมใหม่ๆ มาทดแทนี้หร่อสนี้ับสนีุ้นี้เทคโนี้โลยี 5G เพ่�อกระติุ้นี้มูลค่าเพิ�ม

ข่องเศึรษ์ฐ์กิจัให้เติิบโติข่ึ�นี้

   โดยสำาหรับมุมมองในี้ภัาคธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ กับการเปลี�ยนี้แปลงในี้

ที�นี้ี� จัะไม่ได้เป็นี้การโฟกัสถุึงเทคโนี้โลยีใหม่ ๆ ในี้วีงการ หากแติ่จัะมุ่งแสดงให้เห็นี้

ถุึง รูปแบบการดำาเนี้ินี้ธุุรกิจัที�จัะติ้องเปลี�ยนี้แปลงไปอันี้ส่บเนี้่�องจัากควีามก้าวีหนี้้า

ข่องเทคโนี้โลยีที�มีผลติ่อพฤติิกรรมข่องผู้บริโภัค โดยอาจัแบ่งการวีิเคราะห์ธุุรกิจั

อสังหาริมทรัพย์ ได้เป็นี้ 2 ภัาคส่วีนี้หลัก ๆ ได้แก่ Commercial Real Estate และ 

Residential Real Estate

   Commercial Real Estate หร่อ อสังหาริมทรัพย์เชุิงพาณิชุย์ นี้ั�นี้เป็นี้ภัาค

ที�ได้รับผลกระทบอย่างมากจัากกระแสเทคโนี้โลยีที�เกิดขึ่�นี้ ผ่านี้โลกออนี้ไลน์ี้ ยกตัิวีอย่าง

เชุ่นี้ โรงแรม ที�มีรูปแบบคู่แข่่งข่ันี้ทางธุุรกิจัอย่าง Airbnb มาเป็นี้ผู้เล่นี้หนี้้าใหม่ หร่อ

ศึูนี้ย์การค้า ที�มีธุุรกิจั Shopping Online มาติอบโจัทย์ คนี้ยุคใหม่ เป็นี้ติ้นี้ จัึงทำาให้

ผู้พัฒนี้าอสังหาริมทรัพย์เชุิงพาณิชุย์อาจัจัะมีการเปลี�ยนี้แปลงรูปแบบแนี้วีคิดในี้การ

ดำาเนิี้นี้ธุุรกิจัในี้สองแนี้วีทาง ไม่ว่ีาจัะเป็นี้ในี้มุมข่องการแข่่งขั่นี้ด้วียการพัฒนี้าปรับเปลี�ยนี้

ธุุรกจิัเดมิ เพ่�อจัดุประสงคใ์นี้การรกัษ์าฐ์านี้ติลาดเดิมข่องตินี้เอง เชุ่นี้ การปรับปรงุพฒันี้า

พ่�นี้ที� การปรับเปลี�ยนี้ผู้เชุ่า การจััดกิจักรรม การสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า 

เป็นี้ต้ินี้ หร่อจัะเป็นี้การสร้างธุุรกิจัใหม่ด้วียการอาศัึยเทคโนี้โลยีต่ิาง ๆ  ในี้การสร้างมูลค่าเพิ�ม

ที�แติกติา่งจัากเดิม เชุ่นี้ การเปิดธุุรกจิัคา้ปลกีออนี้ไลน์ี้เพิ�มเติมิข่ึ�นี้มาจัากธุุรกิจัหลัก เพ่�อ

แข่่งข่ันี้กับธุุรกิจัใหม่ที�เข่้ามาในี้ติลาด เป็นี้ติ้นี้

   Residential Real Estate หร่อ อสังหาริมทรัพย์เพ่�อการอยู่อาศึัย ในี้ส่วีนี้

นี้ี� ในี้ภัาพรวีมยังจััดได้วี่า อาจัยังไม่ได้รับผลกระทบทางติรงที�ชุัดเจันี้นี้ัก เนี้่�องจัากยัง

ไม่ปรากฏิการเปลี�ยนี้แปลงเทคโนี้โลยีในี้การพัฒนี้าโครงการที�รุนี้แรงเหม่อนี้ภัาคส่วีนี้    

ติ่าง ๆ หากแติ่ จัะเป็นี้การเปลี�ยนี้แปลงในี้การใชุ้เทคโนี้โลยีในี้ลักษ์ณะที�มาเกี�ยวีข่้อง

กับการดำาเนี้ินี้ชุีวิีติข่องลูกค้าในี้ด้านี้ติ่าง ๆ เชุ่นี้ เทคโนี้โลยีในี้การสั�งสินี้ค้าออนี้ไลนี้์ 

เทคโนี้โลยีในี้การส่�อสารกับทีมงานี้บริหารชุมุชุนี้ เทคโนี้โลยีในี้การรักษ์าควีามปลอดภััย 

หร่อการสั�งการทางโทรศึัพท์ เป็นี้ติ้นี้ หร่ออาจัะเป็นี้การใชุ้เทคโนี้โลยีโดยฝ่ั�งผู้ประกอบ

การเพ่�อประโยชุนี้์ในี้การสนี้ับสนีุ้นี้การดำาเนี้ินี้ธุุรกิจั เชุ่นี้ งานี้การติลาดและการข่าย 

งานี้ก่อสร้าง งานี้การออกแบบ เป็นี้ติ้นี้
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อย่างไรก็ติามแม้วี่า 5G จัะเข่้ามาเปลี�ยนี้แปลงวีงการอสังหาริมทรัพย์ให้ทันี้สมัยมาก

ข่ึ�นี้ แต่ิหากเปน็ี้การนี้ำาเทคโนี้โลยีมาใชุ้อย่างไม่เข้่าใจัหร่อข่าดควีามเชุี�ยวีชุาญ่หร่อไม่มี

การดูแลที�ดี ก็อาจัจัะไม่สร้างประโยชุนี้์สูงสุดและยังอาจัทำาให้ผู้ซื้่�อแบกรับค่าใชุ้จั่ายที�

สูญ่เปล่าอีกด้วีย ดังนี้ั�นี้ ควีามทันี้สมัยจัะติ้องมาคู่กันี้กับทีมผู้บริหารจััดการโครงการที�

มีควีามเป็นี้ม่ออาชุีพ รู้เท่าทันี้ ชุำานี้าญ่ในี้เทคโนี้โลยี จัึงจัะทำาให้ได้ประโยชุนี้์สูงสุดกับ

การเปลี�ยนี้แปลงผ่านี้ทางเคร่อข่่ายส่�อสารไร้สาย 5G ซื้ึ�งเป็นี้ฐ์านี้ข่้อมูลสำาคัญ่สำาหรับ

ระบบเศึรษ์ฐ์กิจัยุคใหม่หร่อระบบเศึรษ์ฐ์กิจั IoT ที�จัะเกิดข่ึ�นี้ในี้อนี้าคติ

  6.2 อภิิปร�ย่ผล
  การก้าวีสู่ยุค 5G จัะมีการเพิ�มจัำานี้วีนี้เคร่อข่่ายมากข่ึ�นี้และสามารถุรองรับ

การใชุ้งานี้ผ่านี้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ได้ถุึงล้านี้ล้านี้ชุิ�นี้ AI สามารถุเรียนี้รู้

สิ�งใหม่ๆ จัากข่้อมูลทั�วีทุกมุมโลกในี้ทุกวีินี้าทีผ่านี้ระบบโทรศึัพท์เคล่�อนี้ที�อินี้เทอร์เน็ี้ติ

บรอดแบนี้ด ์5G จันี้ทำาใหม้ขี่ดีควีามสามารถุข่อง AI มปีระสทิธุภิัาพมากขึ่�นี้ บริษ์ทัข่นี้าด

ใหญ่่ระดับโลก เชุ่นี้ Google, Facebook, Apple, IBM และ Microsoft ได้บรรจัุ AI ลง

ในี้สมองผลิติภััณฑ์์ข่องบริษ์ัทเหล่านี้ั�นี้ผ่านี้ผู้ใชุ้บริการนี้ับหลายพันี้ล้านี้คนี้ทั�วีโลก โดย 

World Economic Forum (2015) ประเมินี้วี่า ติั�งแติ่ปี 2025 เป็นี้ติ้นี้ไป AI จัะเข่้าสู่จัุด

ทะยานี้บินี้ (Tipping point) เสม่อนี้เคร่�องบินี้ที�กำาลังไติ่ระดับควีามสูงอย่างรวีดเร็วี AI 

ได้เริ�มส่งผลกระทบอย่างกว้ีางต่ิอการให้บริการข่องภัาครัฐ์ ติ่อภัาคธุุรกิจัอุติสาหกรรม

สาข่าต่ิางๆ เชุ่นี้ ธุุรกิจัโทรคมนี้าคม การบริการทางการเงินี้ โลจิัสติิกส์ ค้าปลีก การแพทย์ 

สุข่ภัาพ และการศึึกษ์า

  5G เป็นี้เทคโนี้โลยีเคร่อข่่ายที�ถุูกออกแบบมาเพ่�อใชุ้งานี้ในี้อุติสาหกรรมและ

ภัาคธุุรกิจัมากกวี่าการใชุ้งานี้แบบทั�วีไปแบบเคร่อข่่ายที�ผ่านี้มา ดังนี้ั�นี้ การเข่้ามาข่อง 

5G จัึงเป็นี้โอกาสสำาหรับผู้ประกอบการไทยเชุ่นี้กันี้ เพราะเราจัะไม่เป็นี้เพียงผู้ที�รอซ่ื้�อ

เทคโนี้โลยี 5G แต่ิจัะเดินี้หน้ี้าสร้างสรรค์และพัฒนี้าเทคโนี้โลยีนีี้�ร่วีมกับประเทศึอ่�นี้ๆ

หากผู้ประกอบการชุาวีไทยพร้อมที�จัะเรียนี้รู้และปรับตัิวีไปด้วียกันี้ ก็ยิ�งเป็นี้โอกาส

สำาคัญ่ในี้การพลกิประเทศึไทย ให้เปน็ี้ผูน้ี้ำาด้านี้นี้วีตัิกรรมได้เชุน่ี้กันี้ เพราะปจััจับุนัี้หลาย

ประเทศึทั�วีโลกกำาลังอยู่ในี้ชุ่วีงพัฒนี้า Solution เพ่�อนี้ำามาปรับใชุ้กับ 5G อย่างเหมาะสม 
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หากผู้ประกอบการไทยรายใดให้ควีามสนี้ใจัเทคโนี้โลยีใหม่นี้ี�มากพอ ก็อาจัชุ่วียให้

อุติสาหกรรมข่องไทยมีโอกาสพัฒนี้าและแข่่งข่ันี้กับประเทศึอ่�นี้ๆ ได้ หากเราชุ้าคนี้อ่�นี้

ก็จัะแซื้งหนี้้าไปมากข่ึ�นี้ และเราก็จัะเสียโอกาสทางรายได้ไปอีกมาก

  “Disruptive Technology” หรอ่แนี้วีคดิเทคโนี้โลยเีปลี�ยนี้โลกเปน็ี้แนี้วีคดิที�ได้

รับการกล่าวีถุึงมานี้านี้กวี่าหลายสิบปีในี้แวีดวีงวีิชุาการเพียงแติ่ที�ผ่านี้มายังไม่ค่อยมี

ใครเห็นี้ภัาพชุัดเจันี้เท่าไรกับแนี้วีคิดดังกล่าวี เพราะยังไม่ได้มีเทคโนี้โลยีที�เปลี�ยนี้โลก

เกดิข่ึ�นี้มากมายเทา่โลกในี้ยุคปจััจับุนัี้นี้ี�ที�เทคโนี้โลยมีกีารพฒันี้าที�กา้วีกระโดดไปอยา่ง

มาก สง่ผลใหเ้กิดการเปลี�ยนี้แปลงอยา่งมาก ติอ่หลากหลายธุุรกจิั เชุน่ี้ การปฏิวิีตัิวิีงการ

ธุนี้าคาร การปฏิิวีัติิวีงการส่�อสิ�งพิมพ์ เป็นี้ติ้นี้ ดังนี้ั�นี้ ธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ ก็เชุ่นี้กันี้ที�

ไม่อาจัหลีกเลี�ยงการเผชุิญ่หนี้้าติ่อการเปลี�ยนี้แปลงดังกล่าวี

  ดังนี้ั�นี้ ผลกระทบจัากการนี้ำา 5G มาใชุก้บัธุุรกจิัอสงัหารมิทรพัย ์ในี้มมุมองข่อง

สมาคมอสงัหารมิทรพัยแ์ละผูป้ระกอบการ รวีมทั�งผู้เชุี�ยวีชุาญ่ดา้นี้เทคโนี้โลย ี5G และ

หนี้่วียงานี้รัฐ์ที�เกี�ยวีข่้องที�มีควีามเห็นี้พ้องกันี้ว่ีา การนี้ำาเทคโนี้โลยี 5G มาใชุ้ในี้ธุุรกิจั

อสังหาริมทรัพย์จัะส่งผลบวีกต่ิอธุุรกิจั มากกว่ีา เพราะจัะทำาให้ระบบมีควีามรวีดเร็วี

และมีประสิทธุิภัาพกวี่า (Efficiency) มีควีามโปร่งใส (Transparency) ประหยัดติ้นี้ทุนี้

ในี้การบริหารจัดัการ (Economic of scale) และควีามสามารถุในี้การแข่ง่ขั่นี้ทางธุุรกิจั 

(Competitiveness) ได้สูงขึ่�นี้อีกด้วีย นี้อกจัากนัี้�นี้เทคโนี้โลยี 5G จัะเป็นี้ระบบกลั�นี้กรองข้่อมลู

ข่นี้าดใหญ่่ (Big data) เกี�ยวีกับพฤติกิรรมด้านี้ต่ิางๆ ข่องผูซ่้ื้�อผา่นี้ระบบปัญ่ญ่าประดิษ์ฐ์์

 หร่อ AI กลายเป็นี้ฐ์านี้ข่อ้มูลสำาคญั่ใหแ้กผู่้ประกอบการในี้ธุรุกิจัอสังหาริมทรัพย์และ

สถุานี้บันี้การเงินี้ในี้การติัดสินี้ใจัอนีุ้มัติิสินี้เชุ่�อได้อย่างรวีดเร็วี มปีระสทิธุภิัาพ และ

ลดควีามเสี�ยง ผลดังกล่าวีจัะสามารถุยกระดับคุณภัาพและมาติรฐ์านี้การให้บริการ

ข่องภัาคธุุรกิจัอสงัหาริมทรัพยข์่องประเทศึอย่างก้าวีกระโดด รวีมทั�งยงัสามารถุป้องกนัี้

ปัญ่หาหนี้ี�เสียหร่อ NPL ข่องธุุรกิจัอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นี้อย่างดีในี้อนี้าคติซื้ึ�งจัะทำาให้

เศึรษ์ฐ์กจิัโดยรวีมข่องประเทศึหรอ่ GDP สามารถุข่ยายติวัีเพิ�มข่ึ�นี้ได ้อยา่งไรกต็ิามเม่�อ

ระบบ 5G ถุกูนี้ำามาใชุไ้ดอ้ยา่งเติม็ที�แลว้ี ธุนี้าคารพาณชิุยแ์ละสถุาบนัี้การเงนิี้แบบเดมิๆ 

และหนี้ว่ียงานี้ภัาครฐั์ที�เกี�ยวีข่อ้งกบัธุุรกรรมอสงัหารมิทรพัยจ์ัะไดร้บัผลกระทบ ดงันัี้�นี้ทั�ง

ธุนี้าคารพาณิชุย์สถุาบันี้การเงินี้ติ่างๆและหนี้่วียงานี้ภัาครัฐ์ควีรปรับติัวีเพ่�อรองรับการ

เปลี�ยนี้แปลงในี้อนี้าคติ และระบบดังกล่าวีจัะผลักดันี้เข่้าสู่ฐ์านี้เครดิติสังคม (Social 
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Credit) ติ่อไป ซื้ึ�งสอดคล้องกับหลักการธุรรมภิับาลที�ติ้องการทำาให้องค์การ มีระบบ

กลไก ติรวีจัสอบ ถุว่ีงดลุ ยกระดบัการให้บริการที�มปีระสทิธุภิัาพ ดงัที�รฐั์บาลไทยได้ปรับ

แนี้วีทางการบริหารจััดการภัาครัฐ์ผ่านี้ระบบ Big Data และ Digital Transformation 

รองรับการเปลี�ยนี้แปลงข่องนี้วีัติกรรมทางเทคโนี้โลยี เพ่�อเพิ�มประสิทธุิภัาพในี้การให้

บริการ และควีามโปร่งใสในี้การบริหารให้เกิดข่ึ�นี้แก่ภัาครัฐ์อย่างทั�วีถึุงติ่อไป ซื้ึ�งเป็นี้

ไปติามหลักธุรรมาภับิาลในี้การบริหารจััดการองคก์าร นี้บัติั�งแติก่ารมีควีามรบัผดิชุอบ 

ควีามโปร่งใส การสร้างการมีส่วีนี้ร่วีม ระบบกฎหมายเข่้มแข่็งการติอบสนี้องทันี้ควีาม

ติ้องการ การเห็นี้ชุอบร่วีมกันี้ ประสิทธุิภัาพและประสิทธุิผล

รวีมทั�งควีามเสมอภัาคด้วีย

7.  ข้อเสำนำอแนำะ
  1.  ควีรศึึกษ์าการนี้ำา Big Data มาใชุ้ประโยชุน์ี้บนี้เทคโนี้โลยี 5G ในี้การ

พัฒนี้าหร่อแก้ไข่ปัญ่หาและติอบโจัทย์ควีามต้ิองการข่องประเทศึไทยในี้อนี้าคติ โดย

เนี้้นี้ในี้ 4 ด้านี้ได้แก่ Cashless Society, Healthcare, Aristech และ Industry

  2.  ควีรมีนี้โยบายในี้การเพิ�มควีามปลอดภััยทาง Cyber Security เพ่�อสร้าง

ควีามมั�นี้ใจัให้กับประชุาชุนี้ในี้ประเทศึหร่อผู้ใชุ้บริการเทคโนี้โลยีดิจัิทัล

  3.  ควีรสรา้งควีามติระหนี้กัรูด้า้นี้ดจิัทิลัแกส่งัคมผา่นี้เครอ่ข่่ายภัาคประชุาชุนี้ 

เพ่�อให้ประชุาชุนี้สามารถุประยุกต์ิใชุ้และเท่าทันี้เทคโนี้โลยี พร้อมรับและสามารถุปรับตัิวี

ติ่อการเปลี�ยนี้แปลงที�จัะเกิดข่ึ�นี้ได้

  4.  ควีรสนี้บัสนี้นุี้บรกิารสาธุารณะที�เกี�ยวีข่อ้งกบัสวีสัดกิารภัาครฐั์ โดยมุง่เนี้น้ี้

ให้เกิดประโยชุนี้์ติ่อมิติิงานี้บริการเพ่�อเศึรษ์ฐ์กิจัและสังคมด้วียการใชุ้เทคโนี้โลยีดิจัิทัล 

เพ่�อพัฒนี้าไปสู่ The Intelligent Innovative Mixed Use District

  5.  ควีรจัะศึึกษ์าและคัดเล่อกกรอบมาติรฐ์านี้ 5G ติามแนี้วีทางข่อง ITU ที�

เป็นี้ประโยชุนี้์ในี้การสนี้ับสนีุ้นี้ภัารกิจั 4 อุติสาหกรรมหลักข่องประเทศึไทย

  6.  ประเทศึไทยติอ้งจัดัสรรย่านี้ควีามถีุ�เพ่�อใชุใ้นี้กจิัการโทรคมนี้าคม โดยต้ิอง

กำาหนี้ดไว้ีในี้แผนี้จัดัสรรคล่�นี้ควีามถีุ� จัากนัี้�นี้ควีรกำาหนี้ดให้มกีารประมูลล่วีงหน้ี้าอย่าง

นี้อ้ย 3-5 ปี เพ่�อใหผู้้ประกอบการที�สนี้ใจัสามารถุเติรียมควีามพร้อมทางการลงทุนี้และ
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ทำาแผนี้ธุุรกิจั และยังเป็นี้ผลดีกับบริษ์ัทพัฒนี้าเทคโนี้โลยีที�เกี�ยวีข่้องอ่�นี้ ๆ จัะได้มั�นี้ใจั

วี่าอนี้าคติจัะมีคล่�นี้ควีามถุี�มารองรับนี้วีัติกรรมใหม่ ๆ

  7.  ภัาครัฐ์ควีรทบทวีนี้และจัดัทำาแผนี้ รวีมทั�งอนุี้ญ่าติให้มกีารใชุ้คล่�นี้ควีามถีุ�

ร่วีม (Spectrum Sharing) และการซื้่�อข่ายคล่�นี้ควีามถุี� (Spectrum Trading) ซื้ึ�งเป็นี้

แนี้วีปฏิิบัติทิั�วีไปในี้ต่ิางประเทศึ และส่งเสริมให้มกีารใชุ้คล่�นี้ในี้ย่านี้ควีามถีุ� Unlicensed 

Band ซื้ึ�งเทคโนี้โลยีใหม่อย่าง LTE-U (LTE Unlicensed) จัะมาร่วีมใชุ้งานี้บนี้ย่านี้

ควีามถีุ� 5 GHz ร่วีมกับเทคโนี้โลยี Wi-Fi เพ่�อให้ระบบ LTE สามารถุใชุ้งานี้ได้ด้วีย

ควีามเร็วีที�สูงข่ึ�นี้โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ใหม่ๆ
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