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1
ตลาด ื่อ าร (Communication Market) เป็นตลาดที่มีค าม �าคัญต่อประเท
ทั้งทางด้านเ ร ฐกิจและ ังคม เนื่องจากทุกภาค ่ นของภาคธุรกิจ ภาครัฐ รือแม้แต่การใช้ชี ิต
ประจ�า ันทั่ ไปจ�าเป็นต้องมีการติดต่อ ื่อ ารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ค ามก้า น้าทาง
เทคโนโลยี ื่อ ารท�าใ ้รูปแบบการ ื่อ ารในปัจจุบันและอนาคตได้มีการเปลี่ยนจากในอดีตอย่าง
มีนัย �าคัญ ดังนั้น การทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นและเป็นปัจจุบันของตลาด ื่อ ารจะเป็น
ประโยชน์ �า รับการ ิเคราะ ์และจัดท�าแผนเชิงนโยบาย �า รับประเท ต่อไป
�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม
แ ่ ง ชาติ ( � า นั ก งาน ก ทช.) ในฐานะผู ้ ใ ้ ใ บอนุ ญ าตและก� า กั บ ดู แ ลผู ้ ป ระกอบการใน
ตลาด ื่อ ารได้เล็งเ ็นถึงประโยชน์ของการจัดท�าข้อมูลที่เกี่ย ข้องกับตลาด ื่อ าร จึงได้จัดท�า
โครงการ ึก าและ �าร จข้อมูลที่เกี่ย กับตลาด ื่อ ารมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. . 2555
ผลจากการด�าเนินโครงการ อดคล้องกับแผนพัฒนาเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติที่ต้องการ
เพิ่ ม ขี ด ค าม ามารถในการแข่ ง ขั น ของประเท โดยพั ฒ นาโครง ร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล และ
การขั บ เคลื่ อ นเ ร ฐกิ จ ด้ ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ตลาด ื่ อ ารนั บ ่ า เป็ น กลไก � า คั ญ ของ
การขับเคลื่อนเ ร ฐกิจดิจิทัลดังกล่า
วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อใ ้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ิเคราะ ์ ภาพแ ดล้อมด้านอุป งค์และอุปทาน
ของตลาด ื่อ ารอย่างครบถ้ นรอบด้าน จากแ ล่งข้อมูลที่มีประ บการณ์ตรงในการ �าร จ
มีค ามน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
2. เพื่อ ่งเ ริมใ ้เกิดค ามร่ มมือในการจัดท�าและบูรณาการฐานข้อมูลตลาด ตลอดจนการ
ิเคราะ ์และพยากรณ์แน โน้มเทคโนโลยีที่มีผลต่อตลาด ื่อ ารที่เป็นปัจจุบัน
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลใ ้แก่ น่ ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นัก ึก า นัก ิจัย ประชาชนทั่ ไป
และองค์กรระ ่างประเท ทางด้านกิจการโทรคมนาคม ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ ประกอบ
การ างแผนงานที่เกี่ย ข้องกับการพัฒนาตลาด ื่อ าร ตลอดจนการก�า นดกลยุทธ์ในการ ิจัย
และพัฒนาอุต า กรรมโทรคมนาคมโดยร มของประเท
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ขอบเขตการศึกษา

การ กึ าครัง้ นีไ้ ด้จา� แนกตลาด อื่ าร
ออกเป็น 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดอุปกรณ์ ื่อ าร
และตลาดบริการ ื่อ าร ตลาดอุปกรณ์ ื่อ าร
ประกอบด้ ย เครื่ อ งรั บ โทร ั พ ท์ อุ ป กรณ์
โครงข่ายโทรคมนาคม ลัก อุปกรณ์ ื่อ ารใช้
าย และอุปกรณ์ ื่อ ารไร้ าย โดยในอุปกรณ์
แต่ละประเภทยังจ�าแนกย่อยได้ดังนี้
เครื่องรับโทรศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ โทร ัพท์ประจ�าที่ และโทร ัพท์เคลื่อนที่
- โทร พั ท์ประจ�าที่ เป็นอุปกรณ์ อื่ าร
ทีต่ งั้ อยูก่ บั ที่ กรณีที่ อื่ ารด้ ย ญ
ั ญาณอนาล็อก
จัดอยู่ในกลุ่ม Conventional Handset และ
าก ื่อ ารด้ ย ัญญาณดิจิทัลจัดอยู่ในกลุ่ม
IP Phone
- โทร ั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เป็ น อุ ป กรณ์
ื่ อ ารไร้ าย ปั จ จุ บั น ื่ อ ารด้ ย ั ญ ญาณ
ดิจิทัลทั้ง มด ามารถจ�าแนกได้เป็น 2 แบบ
คือ ฟีเจอร์โฟน (Feature Phone) ซึ่งเป็น
โทร ัพท์เคลื่อนที่ที่เน้นการใช้งานง่าย ผู้ใช้ไม่
ามารถดา น์โ ลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้เอง
่ น มาร์ ท โฟน (Smart Phone) เป็ น
โทร ัพท์เคลื่อนที่ที่ ามารถรองรับระบบปฏิบัติ
การต่ า งๆ ได้ ม ากก ่ า ฟี เ จอร์ โ ฟน และผู ้ ใ ช้
ามารถดา น์โ ลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้

อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ลัก เป็นอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการใ บ้ ริการ อื่ าร ามารถจ�าแนกออก
เป็น 2 กลุม่ ลัก ดังนี้
- Core Network Equipment
เป็นอุปกรณ์โครงข่าย ลักที่ติดตั้งก่อนถึง ่ น
ปลายทางทีเ่ ชือ่ มต่อเข้าถึงบ้านผูใ้ ช้ เช่น MPLS
(Multi-Protocol Label Switching), OLT
(Optical Line Terminal) เป็นต้น
- Infrastructure Cabling
เป็น ายเคเบิลที่ติดตั้งบริเ ณโครงข่าย ลักถึง
บริเ ณ Distribution Layer

Core
Core Network
Network Equipment
Equipment
Infrastructure
Infrastructure
e Cabling
Cabling

Access
Access Equipment
Equipment
Network
Network Cabling
Cabling

PBX,
PBX, Conventional
Conventional PBX,
PBX, IP
IP PBX
PBX

Serving Gateway
Mobility Management Entity
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อุปกรณ์ อ่ื ารใช้ าย เป็นอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อ ัญญาณจากโครงข่าย ลักจนถึงบ้านผู้ใช้
อุปกรณ์ที่ติดตั้งใน ่ นนี้จา� แนกได้ดังนี้
- อุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางใช้ าย (Access Equipment) เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจาก
โครงข่าย ลักจนถึงบ้านผู้ใช้
- ายเคเบิลที่เชื่อมต่อไปถึงบ้านผู้ใช้ (Network Cabling) เช่น ายทองแดง (Copper
Wire) ายใยแก้ น�าแ ง (FTTH)
- อุปกรณ์ชุม ายและตู้ าขา ได้แก่ ตู้โทร ัพท์ าขาแบบอนาล็อก (Switching PBX)
ตู้โทร ัพท์ าขาแบบดิจิทัล (IP PBX, IPBX)
อุปกรณ์ ื่อ ารไร้ าย เป็นอุปกรณ์ ื่อ ัญญาณและเชื่อมต่อการ ื่อ ารไร้ าย อาทิ Serving
Gateway (SGW), Mobility Management Entity (MME), Packet Data Network
Gateway (PDNG) เป็นต้น

การ กึ าครัง้ นีไ้ ด้จา� แนกตลาดบริการ อื่ ารเป็น 5 กลุม่
ธุรกิจ ดังนี้
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่ (Fixed Line Service)
เป็นบริการโทร ัพท์ใช้ ายทั้งที่ผ่าน ายทองแดงและ
ายใยแก้ น�าแ ง มูลค่าที่ค�าน ณในตลาดนี้ประกอบ
ด้ ย ค่ า บริ ก ารที่ เ กิ ด จากการติ ด ต่ อ ื่ อ ารภายใน
ประเท ทัง้ ภายในพืน้ ทีเ่ ดีย กันและการ อื่ ารทางไกล
ในประเท ทั้งที่เป็นบริการทางเ ียงและบริการเ ริม
ร มถึงการใ ้บริการโทร ัพท์ าธารณะ

DDaattaa CCeenntteerr
CClo
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ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)
ประกอบด้ ย บริการโทร พั ท์เคลือ่ นทีท่ งั้ ประเภทช�าระ
ค่าบริการล่ ง น้า (Prepaid) และประเภทช�าระค่า
บริการ ลังการใช้ (Postpaid) มู ล ค่ า ที่ ค�า น ณใน
ตลาดนี้ ประกอบด้ ย บริการทางเ ยี ง (Voice Service)
บริการทีไ่ ม่ใช่เ ยี ง (Non-Voice Service) และบริการ
อินเทอร์เน็ตบนโทร ัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet)

ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ (Internet Service) เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่ใ ้บริการ
เชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ตแบบใช้ าย โดยครอบคลุมทั้งการใ ้บริการอินเทอร์เน็ต
ค ามเร็ ต�่า (Narrowband) และการใ ้บริการอินเทอร์เน็ตค ามเร็ ูง (Broadband) และ
เพื่อใ ้การคิดมูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตไม่ซา�้ ซ้อนกัน..การค�าน ณใน ่ นนี้จะไม่ร มมูลค่าที่
เกิดจากการใช้ งจรอินเทอร์เน็ตระ ่างประเท (International Internet Gateway) เนื่องจาก
เป็นต้นทุนของผู้ใ ้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งได้ร มไ ้แล้ ในการค�าน ณอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ตลาดบริการโทรศัพท์ระ ว่างประเทศ (International Calling Service)..มูลค่าที่ค�าน ณใน
ตลาดนี้ ประกอบด้ ย การใ ้บริการโทร ัพท์ระ ่างประเท ผ่านโครงข่ายโทร ัพท์แบบต่อตรง
(International Direct Dialing รือ IDD) การใ ้บริการโทร ัพท์ระ ่างประเท ผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol รือ VoIP) ร มถึงการใ ้บริการบัตร
โทร ัพท์ระ ่างประเท (Calling Card)
ตลาดบริการ อื่ ารข้อมูล (Data Communication Service) เป็นบริการเครือข่าย อื่ ารข้อมูล
เฉพาะภายในองค์กรทั้งที่เป็นแบบระ ่างจุด (Point to Point) และระ ่างจุดต่อ ลายจุด
(Point to Multipoint) มู ล ค่ า ที่ ค� า น ณในตลาดนี้ ประกอบด้ ย ค่ า บริ ก าร งจรเช่ า
(Leased Circuit Services) บริ ก ารที่ เ ชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะ าขา (IP VPN) ร มถึ ง
บริการ Data Center และบริการ Cloud Services เป็นต้น
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วิธีการศึกษา

ในการ กึ ามูลค่าตลาด อื่ ารนอกจากข้อมูลทุตยิ ภูมทิ รี่ บร มได้จากแ ล่งต่างๆ อาทิ ข้อมูลจาก
รายงานประจ�าปีของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาด ลักทรัพย์ ข้อมูลงบการเงินที่เปิดเผยใน
เ ็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทีม ิจัยยังได้ด�าเนินการ ัมภา ณ์เชิงลึกและการจัด ่งแบบ
า� ร จใ แ้ ก่ผปู้ ระกอบการทีด่ า� เนินธุรกิจตลาดอุปกรณ์ อื่ ารและตลาดบริการ อื่ ารทัง้ ในกลุม่ ที่
เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ใ ้บริการ และผู้จัดจ�า น่าย ร มถึงข้อมูลจากผู้ทรงคุณ ุฒิที่ได้จากการ
จัดประชุมระดมค ามคิดเ ็นจ�าน น 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อ ันที่ 6 มีนาคม 2562
ณ ้องบอลรูม 2 โรงแรม S31 เพื่อรับฟังค ามคิดเ ็นของผู้ประกอบการต่อการก�า นด
กรอบนิยามในการ ึก ามูลค่าตลาด ื่อ ารประจ�าปี 2561 และประมาณการปี 2562 และ
ครั้งที่ องจัดขึ้นเมื่อ ันที่ 2 เม ายน 2562 ณ ้อง The Chamber โรงแรม S31 เพื่อตร จ อบ
ผลการ �าร จมูลค่าตลาด ื่อ ารของประเท ไทยก่อนที่จะจัดท�าเอก ารเผยแพร่ฉบับนี้

10

2

11

2

ภาพรวมตลาดสื่อสารของประเทศไทย (รวมตลาดอินเทอร์เน็ต)

ผลการ �าร จ พบ ่า ตลาด ื่อ ารของ
ประเท ไทยปี 2561 มีมลู ค่า 613,920 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.2 และคาด ่า
ในปี 2562 ยั ง มี ทิ ทางที่ เ ป็ น บ กมี มู ล ค่ า
ประมาณ 629,673 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปี 2561 ร้อยละ 2.6
เมื่อจ�าแนกมูลค่าตลาด ื่อ ารออกเป็น
2 ตลาด ได้แก่ ตลาดอุปกรณ์ ื่อ าร และตลาด
บริการ อื่ าร พบ า่ การลงทุนในตลาดอุปกรณ์
ื่อ ารปี 2561 มีมูลค่า 256,914 ล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 41.8 ที่เกิดขึ้นในตลาด ื่อ าร
ขณะทีก่ ารใช้จา่ ยในตลาดบริการ อื่ ารมีมลู ค่า
ประมาณ 357,006 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้อยละ 58.2 ของมูลค่าตลาด ื่อ าร โดยแน
โน้มที่เกิดขึ้นในปี 2562 คาด ่ายังเป็นไปใน
ทิ ทางเดีย กัน กล่า คือ ัด ่ นของตลาด
อุปกรณ์ ื่อ ารต่อตลาดบริการ ื่อ าร เท่ากับ
41.8 : 58.2

+4.0%
600,542

+2.6%
+2.2% 629,673
613,920

577,329

2559
2016

2560
2017

:

2561
2018

2562f
2019f

(Million )

แม้ ่าเ ร ฐกิจโดยร มยังอยู่ในช่ งชะลอตั แต่การลงทุนในอุปกรณ์ ื่อ ารและ
การใช้จ่ายในบริการ ื่อ ารที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 คาด ่าจะปรับตั เป็นบ กในช่ งแคบๆ
กล่า คือ มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 263,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.5 และ
มีการใช้จ่ายในด้านบริการ ื่อ ารประมาณ 366,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.6
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ภาพที่ 4
มูลค่าตลาดสื่อสารจ�าแนกเป็นมูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
และตลาดบริการสื่อสาร
330,816
246,513

2559
2016

+2.5%

-1.7%

261,360

263,444

256,914

2560
2017

2561
2018

:

366,229

357,006

339,182
+6.0%

+2.6%

+5.3%

+2.5%

(Million

2562f
2019f

)

42.7%

43.5%

41.8%

41.8%

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562f
2019f

57.3%

56.5%

58.2%

58.2%

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร
มูลค่าตลาดเครื่องรับโทรศัพท์

ผลการ ึก า พบ ่า ตลาดเครื่องรับโทร ัพท์ในปี 2561 มีมูลค่า 118,976 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.4 โดยคาด า่ ในปี 2562..จะปรับตั เป็นบ กเพิม่ ขึน้ จากปี..2561
ร้อยละ 4.0 มีมูลค่าโดยร ม 123,692 ล้านบาท
เมือ่ พิจารณามูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดย่อย พบ า่ ตลาดโทร พั ท์ประจ�าทีท่ ี่ อื่ ารด้ ย
ญ
ั ญาณอนาล็อก (Conventional Handset) และตลาดเครื่องโทร าร (Fax) มีแน โน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากผู้บริโภคนิยมใช้เทคโนโลยี ื่อ ารแบบดิจิทัล
มากขึ้น ่งผลใ ้ตลาด IP Phone มีมูลค่าประมาณ 1,151 ล้านบาท และคาด ่าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 1,185 ล้านบาท ในปี 2562
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ภาพที่ 5

การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อ
กระตุน้ ผูบ้ ริโภคใ ้ งั่ ซือ้ นิ ค้า รือท�าธุรกรรม
ผ่านแอปพลิเคชันบนโทร พั ท์เคลือ่ นที่ ง่ ผลใ ้
ตลาดโทร พั ท์เคลือ่ นทีแ่ บบ Feature Phone
มีค ามต้องการลดลงอย่างต่อเนื่องมีมูลค่า
ประมาณ 291 ล้ า นบาท และคาด ่ า ใน
ปี 2562 จะลดลงอีกร้อยละ 10.0
แม้ ่าปัจจุบันโทร ัพท์เคลื่อนที่แบบ
Smart Phone จะเป็นที่นิยม แต่ด้ ย ภาพ
เ ร ฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ท� า ใ ้ ต ลาดโทร ั พ ท์
:
(Million )
เคลือ่ นทีแ่ บบ Smart Phone ในปี 2561 มี
มูลค่า 117,423 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560
ค ามต้องการใช้โทร ัพท์ประจ�าที่ ร้อยละ 2.5 แต่คาด ่าจะปรับตั เป็นบ กใน
แบบอนาล็อกและโทร ารทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง ปี 2562 มีมลู ค่าประมาณ 122,142 ล้านบาท
แต่ยังมีค ามต้องการในตลาดเพื่อทดแทน รือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.0
เครือ่ งเดิม ง่ ผลใ ต้ ลาดโทร พั ท์ประจ�าทีใ่ น ภาพที่ 6
ปี 2561 มีมลู ค่า 85 ล้านบาท และลดลงเ ลือ
82 ล้านบาทในปี 2562 ขณะทีต่ ลาดโทร าร
+2.1%
ในปี 2561 มีมลู ค่า 26 ล้านบาท และลดลง
+6.6% +2.8%
เ ลือเพียง 21 ล้านบาทในปี 2562
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคที่ต้องการ ื่อ ารได้ทุกที่ ทุกเ ลา มูลค่ารวม 1,151 1,227 1,262 1,288
่งผลใ ้ค ามต้องการใช้โทร ัพท์เคลื่อนที่มี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ ่าตลาดโทร ัพท์
เคลื่อนที่จะปรับตั ลดลงเล็กน้อยในปี 2561
เนื่องจากเ ร ฐกิจอยู่ในช่ งชะลอตั ท�าใ ้
มีมูลค่า 117,714 ล้านบาท แต่มูลค่าของ
ตลาดนีค้ าด า่ จะปรับตั เป็นบ กในปี 2562
และมีมูลค่าประมาณ 122,404 ล้านบาท
รือเพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 4.0
14

ภาพที่ 7

+9.5%

มูลค่ารวม

110,259

120,735

-2.5%
117,714

+4.0%

122,404

มูลค่าตลาดอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคมหลัก

แม้ ่าเ ร ฐกิจโดยร มยังอยู่ในช่ ง
ชะลอตั และการลงทุนของภาคเอกชนในตลาด
ื่ อ ารที่ ด� า เนิ น การไ ้ แ ล้ ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตในปีก่อน น้า.แต่การลงทุนของ
ภาครัฐทีต่ อ้ งการ ง่ เ ริมใ เ้ กิดค ามเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงการ อื่ าร เช่น โครงการเน็ตชาย
ขอบ โครงการเน็ ต ประชารั ฐ และการ
่งเ ริมใ ้ ังคมไทยเข้า ู่ ังคมดิจิทัลมากขึ้น
ท�าใ ภ้ าพการลงทุนของตลาดอุปกรณ์โครงข่าย
โทรคมนาคม ลักในปี 2561 ดตั เล็กน้อย
โดยในภาพร มมีมลู ค่า 73,780 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 ร้อยละ 2.0 และคาด า่ จะปรับตั
เป็นบ กเล็กน้อยในปี 2562 มีมลู ค่าการลงทุน
ประมาณ 74,723 ล้านบาท

ากจ� า แนกมู ล ค่ า การลงทุ น ใน
อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ลักออกเป็น
2 กลุ่ม.ได้แก่.การลงทุนใน.Core.Network
Equipment และการลงทุนใน Infrastructure
Cabling ผลการ ึก า พบ ่า ในปี 2561
การลงทุนที่เกิดขึ้นในกลุ่ม.Core.Network
Equipment มี มู ล ค่ า ประมาณ 46,792
ล้านบาทลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.9 ขณะ
ที่ ก ารลงทุ น ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม Infrastructure
Cabling มีมูลค่า 26,988 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 ร้ อ ยละ 2.3 โดยคาด ่ า
ในปี 2562 ใน ่ นการลงทุ น ในตลาด
Core Network Equipment จะปรับตั
เป็นบ กมีมูลค่า 47,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ร้อ ยละ 2.1 ่ นการลงทุนใน
ตลาด Infrastructure Cabling จะมีค าม
ใกล้เ คียงกับ ที่เ กิดขึ้นในปี 2561 กล่า คือ
มีมูลค่าประมาณ 26,955 ล้านบาท
การ ึ ก าในค รั้ ง นี้ยังได้จ�าแ น ก
การลงทุนในกลุ่ม Infrastructure Cabling
ออกเป็ น 3 ตล าดย่ อย ไ ด้แก่ ท่อ ร้อย าย
ายเค เ บิ ล ใต้ น�้ า และก ารลงทุ น ทั่ ไป
ผลการ ึก า พบ ่ า ในปี 2561 การลงทุน
ในท่อ ร้อย าย มี มู ล ค่า 2,476 ล้า น บาท
การลงทุนใน ายเคเบิลใต้นา�้ มีมูล ค่า 7,753
ล้านบาท และการลงทุนทั่ ไปมีมลู ค่า 16,759
ล้านบาท โดยคาด ่ า ในปี ม2562มการลงทุน
ในท่อร้อย ายและ ายเคเบิลใต้นา�้ ยังมีทิ ทาง
ที่เป็ นบ กมี มู ล ค่ าประมาณ 2,709 ล้ านบาท
และ 8,155 ล้ า นบาทตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ร้ อ ยละ 9.4 และร้อยละ 5.2
ขณะที่ การลงทุ น ทั่ ไปในปี-2562-มีมู ลค่า
ลดลงป ร ะมาณร้ อ ย ล ะ 4.0 รือมีมูลค่า
ประมาณ 16,091 ล้านบาท
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ภาพที่ 8

Infrastructure
Cabling
2559
2016

26,236

2560
2017

:

(Million

)

Core Network
Equipment

27,616 +5.3%

2561
2018

26,988 -2.3%

2562f
2019f

26,955 -0.1%

+9.0%

2,271
2560
2017

2559
2016

47,048

2560
2017

47,699

2561
2018

46,792

2562f
2019f

47,768

:

+1.4%
6,715

-1.9%
+2.1%

(Million

2560
2017

18,630
2560
2017

:
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2,476

2,709

2561
2018

2562f
2019f

+15.5%

+5.2%

7,753

8,155

2561
2018

2562f
2019f

-10.0%

)

+9.4%

-4.0%

16,759

16,091

2561
2018

2562f
2019f

(Million

)

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย

นโยบายของภาครัฐที่ต้องการ ่ง
เ ริมใ ้ ังคมไทยเป็น ังคมดิจิทัลท�าใ ้การ
ลงทุนในอุปกรณ์ อื่ ารใช้ ายยังเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องแม้เ ร ฐกิจจะอยู่ในช่ งชะลอตั
โดยในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุนประมาณ
18,468 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560
ร้อยละ 4.3 และคาด ่าในปี 2562 จะมี
มู ล ค่ า ประมาณ 18,992 ล้ า นบาท รื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
ากจ�าแนกตลาดอุปกรณ์ อื่ ารใช้
ายออกเป็น 3 ตลาดย่อย ได้แก่ ตลาด
Access Equipment ตลาด Network
Cabling และตลาดอุปกรณ์ PBX ผลการ
ึ ก าพบ ่ า การลงทุ น ในตลาด Access
Equipment และตลาด Network Cabling
มีทิ ทางที่เป็นบ กเช่นเดีย กันกับภาพร ม
ขณะที่การลงทุนในตลาด PBX ที่เป็นแบบ
Conventional PBX มีมูลค่าลดลงอย่างต่อ
เนื่อง เนื่องจากอุปกรณ์ปัจจุบันจะรองรับ
ระบบดิจิทัลท�าใ ้ตลาด IP PBX มีมูลค่า
เพิ่มขึ้น
การลงทุ น ในตลาด Access
Equipment ในปี 2561 มีมูลค่าประมาณ
9,530 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560
ร้อยละ 9.1 โดยคาด า่ ในปี 2562 จะมีมลู ค่า
ประมาณ 9,998 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปี 2561 ร้อยละ 4.9

การลงทุ น ในตลาด Network
Cabling ในปี 2561 มี มู ล ค่ า ประมาณ
6,959 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560
ร้อยละ 3.6 โดยคาด ่าในปี 2562 จะมี
มูลค่าประมาณ 7,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2561 ร้อยละ 2.7
การลงทุ น ในตลาด PBX ใน
ปี 2561 มีมลู ค่า 1,979 ล้านบาท จ�าแนกเป็น
การลงทุนในอุปกรณ์แบบ Conventional
PBX ประมาณ 382 ล้านบาท และอุปกรณ์
แบบ IP PBX ประมาณ 1,597 ล้านบาท
โดยคาด ่ า การลงทุ น ในอุ ป กรณ์ แ บบ
Conventional PBX ในปี 2562 จะลดลง
เ ลือเพียง 202 ล้านบาท ขณะที่การลงทุน
ในอุปกรณ์แบบ IP PBX จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เป็น 1,648 ล้านบาท
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ภาพที่ 9

+4.3%
18,468

+5.8%
17,702

+2.8%
18,992

PBX

16,733
-14.7%

2559
2016

2560
2017

2561
2018

:

(Million

2562f
2019f

)

2,638

2559
2016

-12.0%

2,249

2560
2017

-6.5%

1,979

1,850

2561
2018

2562f
2019f

Conventional PBX

Access
Equipment

+14.4%
7,635
2559
2016

8,735
2560
2017

+9.1%

+4.9%

9,530

9,998

2561
2018

2562f
2019f

2559
2016

1,150

2560
2017

703 -38.9%

2561
2018

382 -45.7%

2562f
2019f

202 -47.1%

IP PBX

Network
Cabling

+4.0%
6,460
2559
2016

+3.6%

6,718

6,959

2560
2017

2561
2018

+2.7%
7,144

2562f
2019f

:
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2559
2016

1,488

2560
2017

1,546

2561
2018

1,597

2562f
2019f

1,648

(Million

)

+3.9%
+3.3%
+3.2%

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

ในปี 2561 การลงทุ น ในตลาด
อุ ป กรณ์ ื่ อ ารไร้ ายมี มู ล ค่ า .45,690
ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.5 โดย
คาด า่ มูลค่าการลงทุนในปี 2562 จะปรับตั
เป็นบ กเล็กน้อยมีมูลค่า 46,037 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 0.8

ภาพที่ 10
่ สารไร้สาย
มูลค่าตลาดอุปกรณ์สือ
ปี 2559-2561 และประมาณการ
ปี 2562

:

(Million

)

มูลค่าตลาดบริการสื่อสาร
ภาพที่ 11
มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่
ปี 2559-2561 และประมาณการ
ปี 2562

:

(Million

)

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจ�าที่

พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่ ั น มานิ ย ม
ื่อ ารด้ ยโทร ัพท์เคลื่อนที่แทนโทร ัพท์
ประจ�าที่ ร มถึงใช้บริการ ื่อ ารทางเ ียง
ผ่านช่องทางเลือก (Over the Top รือ OTT)
ท� า ใ ้ ต ลาดบริ ก ารโทร ั พ ท์ ป ระจ� า ที่ ด
ตั อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีมูลค่า
ประมาณ 9,516 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560
ร้อยละ 12.1 และคาด ่าในปี 2562 ตลาด
บริ ก ารโทร ั พ ท์ ป ระจ� า ที่ จ ะมี มู ล ค่ า
ประมาณ 8,458 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
ร้อยละ 11.1
19

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผลจากการ า� ร จภาค นาม พบ า่ ตลาดบริการโทร พั ท์เคลือ่ นทีไ่ ด้เข้า ภู่ า ะอิม่ ตั
ง่ ผลใ ม้ ลู ค่าโดยร มของตลาดบริการโทร พั ท์เคลือ่ นทีเ่ ติบโตในกรอบจ�ากัด โดยในปี 2561
มีมลู ค่าประมาณ 251,241 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 2.1 และแม้ า่ ผูใ้ บ้ ริการจะ
ใช้กลยุทธ์ ง่ เ ริมการขายในรูปแบบต่างๆ ร มถึง ร้างแรงจูงใจเพือ่ ใ ผ้ ใู้ ช้บริการปรับเปลีย่ น
จากการใช้บริการแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือนเพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อเลข มาย (ARPU)
มูลค่าตลาดบริการโทร ัพท์เคลื่อนที่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 คาด ่าจะมีอัตราเติบโตเพียง
ร้อยละ 2.5 มีมลู ค่าประมาณ 257,522 ล้านบาท
ากจ�าแนกมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดบริการโทร พั ท์เคลือ่ นทีอ่ อกเป็น 2 ตลาดย่อย
ได้แก่ มูลค่าทีเ่ กิดจากบริการทางเ ยี ง (Mobile Voice Service) และมูลค่าทีเ่ กิดจากบริการที่
ไม่ใช่เ ียง (Mobile Non-voice Service) ซึ่งประกอบด้ ย SMS MMS และบริการ
อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายโทร พั ท์เคลือ่ นที่ ผลการ กึ า พบ า่ ปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคนิยม อื่ าร
และใช้บริการต่างๆ ผ่านบริการทีไ่ ม่ใช่เ ยี งเพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ าร อื่ ารทางเ ยี งมีแน โน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มูลค่าที่เกิดขึ้นจากบริการทางเ ียงมีค่า 69,276 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 14.0 และคาด ่าจะลดลงเ ลือ 60,963 ล้านบาทในปี 2562
่ นบริการทีไ่ ม่ใช่เ ยี งได้ ร้างรายได้ใ ก้ บั ผูใ้ บ้ ริการในปี 2561 มีมลู ค่า 181,965 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 9.9 และเพิม่ ขึน้ เป็น 196,559 ล้านบาทในปี 2562
ภาพที่ 12

Mobile Voice

95,897

-16.0%
80,553

+13.6%

:

20

145,667

165,549

2559
2016

2560
2017

(Million

-14.0%
69,276

+9.9%
181,965
2561
2018

-12.0%
60,963

+8.0%
196,559
2562f
2019f

)

20

มู ล ค่ า ตลาดบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ประจ�าที่

ผลการ �าร จพบ ่า ในปี 2561
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าที่มีมูลค่า
ประมาณ 75,391 ล้ า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปี 2560 ร้อยละ 23.4 อัตราเติบโตทีเ่ พิม่ งู ขึน้
เป็นผลจากผลประกอบการของผู้ใ ้บริการ
บางราย
แม้ ่า ภาพเ ร ฐกิจในปัจจุบันยัง
อยู่ในช่ งชะลอตั แต่คาด ่าตลาดบริการ
อินเทอร์เน็ตประจ�าที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยคาด ่าในปี 2562 จะมีมูลค่าประมาณ
79,160 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561
ร้ อ ยละ 5.0 การเติ บ โตของตลาดบริ ก าร
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประจ� า ที่ ค าด ่ า เป็ น ผลจาก
มาตรการของรัฐทีต่ อ้ งการ นับ นุนใ ม้ กี ารใช้
อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ ่างไกล เช่น โครงการ
เน็ตประชารัฐ โครงการเน็ตชายขอบ แต่
เนื่องจากการแข่งขันที่เป็นไปอย่างรุนแรง
่งผลใ ้มูลค่าตลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้า
กระโดด
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ภาพที่ 13

:

(Million

)

มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ

การพัฒนาเทคโนโลยี อื่ ารท�าใ ก้ าร
ติดต่อผ่านช่องทางทางเลือก รือ OTT มี
คุณภาพดี มีค ามชัดเจนแต่มคี า่ ใช้จา่ ยทีต่ า�่ ก า่
การ อื่ ารผ่านโครงข่ายโทร พั ท์แบบต่อตรง
(International Direct Dialing รือ IDD)
ง่ ผลใ ม้ ลู ค่าของตลาดบริการโทร พั ท์ระ า่ ง
ประเท ทีผ่ า่ นโครงข่ายโทร พั ท์แบบต่อตรงลด
ลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีมูลค่า
ประมาณ 5,413 ล้ า นบาทลดลงจาก
ปี 2560 ร้อยละ 9.7 และคาด า่ จะลดลงอีก
ร้อยละ 10.0 ในปี 2562 ท�าใ ต้ ลาดบริการ
โทร ัพท์ระ ่างประเท โดยร มมีมูลค่า
ประมาณ 4,871 ล้านบาท
21

เมือ่ พิจารณามูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดบริการโทร พั ท์ระ า่ งประเท โดยจ�าแนกเป็น
ตลาดบริการโทร ัพท์ระ ่างประเท ที่ผ่านโครงข่ายโทร ัพท์แบบต่อตรง (IDD) โทร ัพท์
ระ า่ งประเท ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (VoIP) การใ บ้ ริการบัตรโทร พั ท์ระ า่ งประเท
และรายได้ทเี่ กิดจากการโรมมิง่ (International Roaming) พบ า่ ทุกตลาดมีมลู ค่าลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยเฉพาะตลาดการใ บ้ ริการบัตรโทร พั ท์ระ า่ งประเท ทีม่ ลู ค่าตลาดลดลงเ ลือ
เพียง 17 ล้านบาทในปี 2561
ภาพที่ 14

IDD/VoIP
6,763

-67.2%
2,217

2559
2016

2560
2017

-21.7%
1,737

-22.1%
1,353

2561
2018

2562f
2019f

International Roaming
-2.5%

:

(Million

3,753

)
2559
2016

2560
2017

3,659

-4.0%
3,513

2561
2018

2562f
2019f

Calling Card
197

-87.3%
25

-32.0%
17

-70.6%
5

2559
2016

2560
2017

2561
2018

2562f
2019f

:
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(Million

)

มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูล

การพัฒนาเทคโนโลยี าร นเท
และการ ื่อ ารท�าใ ้รูปแบบและ ิธีการเก็บ
ข้อมูลขององค์กรเปลีย่ นไปจากอดีต จากเดิม
ที่มีการเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิ เตอร์ รือ
เซิร์ฟเ อร์ที่ตั้งไ ้ภายในองค์กรนั้นๆ ปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ น่ ยงานภาคเอกชน
ได้ ันไปใช้บริการเก็บข้อมูลใน ูนย์ข้อมูลที่
บริ ารจัดการโดยผู้ใ ้บริการมากขึ้น ร มถึง
ใช้บริการอื่นๆ อาทิ Cloud Service ท�าใ ้
ตลาดบริการ ื่อ ารข้อมูลมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง การ �าร จพบ ่า ในปี 2561 ตลาด
นี้มีมูลค่าประมาณ 15,445 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ร้อยละ 1.9 และคาด ่าจะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 16,218 ล้านบาท รือเพิ่ม
ขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.0

ภาพที่ 15

:

(Million

)

ภาพที่ 16
รายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559-2561 และ
ประมาณการปี 2562
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ภาพที่ 16
รายละเอียดมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559-2561 และ
ประมาณการปี 2562 (ต่อ)

24

3

25

3
มูลค่าการใช้จา่ ยจ�าแนกตามกลุม
่ ผูใ้ ช้

กลุ่มผู้ใช้ในที่นี้จา� แนกการพิจารณา
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ในภาคครั เรือน
(Household) และผูใ้ ช้ภาคเอกชนและ น่ ย
งานรัฐ (Corporate and Government)

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

การ า� ร จ พบ า่ มูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดอุปกรณ์ อื่ ารในปี 2561 ร้อยละ 61.0
เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐ อีกร้อยละ 39.0 เป็นการใช้จ่ายของ
ภาคครั เรือน
ในตลาดเครื่องรับโทร ัพท์ประจ�าที่ ร้อยละ 99.0 เป็นการลงทุนของภาคเอกชน
และ น่ ยงานรัฐ ขณะทีผ่ ใู้ ช้ในภาคครั เรือนมีการใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ เครือ่ งรับโทร พั ท์ประจ�าทีเ่ พียง
ร้อยละ 1.0
ในตลาดโทร ัพท์เคลื่อนที่ ร้อยละ 85.0 เป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ในภาค
ครั เรือน อีกร้อยละ 15.0 เป็นการใช้จา่ ยของภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐ
่ นการลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม ลัก อุปกรณ์ ื่อ ารใช้ าย และ
อุปกรณ์ อื่ ารไร้ าย ทัง้ มดเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐ
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ภาพที่ 17
มูลค่าตลาดอุปกรณ์ส่อ
ื สาร ปี 2561 จ�าแนกตามกลุ่มผู้ใช้
มูลค่ารวมตลาดอุปกรณ์ส่อ
ื สาร

61.0%

39.0%

256,914
:

1.0%

85.0%

99.0%

15.0%

1,262

117,714

:

(Million

:

)

)

:

18,468

45,690

Household

จ�าแนกตามกลุ่มผู้ใช้

73,780

100%

(Million

)

)

100%

100%

:

มูลค่าตลาดสื่อสาร

(Million

(Million

:

(Million

(Million

)

)

Corporate and Government
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ตลาดบริการสื่อสาร

เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ใช้บริการในตลาด
บริการ ื่อ าร พบ ่า ร้อยละ 75.8 เป็นการ
ใช้ จ ่ า ยของภาคครั เรื อ น อี ก ร้ อ ยละ 24.2
เป็นการใช้จา่ ยของภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐ
ในตลาดบริ ก ารโทร ั พ ท์ ป ระจ� า ที่
ร้อยละ 75.0 เป็นการใช้จ่ายของภาคเอกชน
และ น่ ยงานรั ฐ อี ก ร้ อ ยละ 25.0 มาจาก
การใช้จ่ายของผู้ใช้ในภาคครั เรือน
ค ามนิยมในการใช้โทร ัพท์เคลื่อนที่ในการ ื่อ ารมากก ่าโทร ัพท์ประจ�าที่
ง่ ผลใ ม้ ลู ค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดบริการโทร พั ท์เคลือ่ นทีม่ าจากการใช้จา่ ยของภาคครั เรือน
ถึงร้อยละ 82.5 ่ นการใช้จ่ายของภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐมีเพียงร้อยละ 17.5
การใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจ�าทีเ่ ป็นไปในทิ ทางเดีย กับตลาด
บริการโทร พั ท์เคลือ่ นที่ กล่า คือ มูลค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดนีม้ าจากการใช้จา่ ยของภาคครั เรือน
งู ถึงร้อยละ 78.5 อีกร้อยละ 21.5 เป็นการใช้จา่ ยของภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐ
ในตลาดบริการโทร ัพท์ระ ่างประเท มูลค่าที่เกิดขึ้นมาจากการใช้จ่ายของ
ภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐถึงร้อยละ 70.0 อีกร้อยละ 30.0 เป็นการใช้จา่ ยของภาคครั เรือน
ค ามต้องการในการเก็บข้อมูลและ ง่ ข้อมูลจ�าน นมากของ น่ ยงานภาคเอกชน และ
น่ ยงานรัฐ ง่ ผลใ ม้ ลู ค่าทีเ่ กิดขึน้ ในตลาดบริการ อื่ ารข้อมูลมาจากการใช้จา่ ยของภาคเอกชน
และ น่ ยงานรัฐถึงร้อยละ 99.5 ขณะทีก่ ารใช้จา่ ยของภาคครั เรือนมีเพียงร้อยละ 0.5
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ภาพที่ 18
มูลค่าตลาดบริการสื่อสาร ปี 2561 จ�าแนกตามกลุ่มผู้ใช้

75.8%

มูลค่ารวมตลาดบริการสื่อสาร

24.2%

:

1%
25.0%

82.5%

78.5%

17.5%

21.5%
17.5%

251,241

75,391

75.0%
9,516
:

(Million

)

:

จ�าแนกตามกลุ่มผู้ใช้

:

)

0.5%

70.0%

99.5%

5,413

15,445

Household

มูลค่าตลาดสื่อสาร

(Million

30.0%

:

(Million

)

(Million

:

(Million

(Million

)

)

)

Corporate and Government
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ภาพที่ 19

มูลค่าตลาดสื่อสารในภาพรวมจ�าแนกตามกลุ่มผู้ใช้
มูลค่ารวมตลาดสื่อสารปี 2561

613,920
:

(Million

)

60.4%
39.6%

เมือ่ ค�าน ณมูลค่าการใช้จา่ ยตลาด อื่ ารจ�าแนกตามกลุม่ ผูใ้ ช้ในภาพร ม พบ า่
ในปี 2561 ดั ่ นการใช้จา่ ยของภาคครั เรือนเท่ากับร้อยละ 60.4 ขณะทีก่ ารใช้จา่ ยของ
ภาคเอกชนและ น่ ยงานรัฐเท่ากับร้อยละ 39.6
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4
่ ผ
ปัจจัยบวกทีม
ี ลกระทบต่อ
มูลค่าตลาดสื่อสาร
นโยบายและมาตรการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ

นโยบายของภาครั ฐ ที่ ต ้ อ งการ
่งเ ริมใ ้ ังคมไทยเป็น ังคมดิจิทัล ร มถึง
ใ ้ประชาชนมีค าม ามารถในการเข้าถึง
บริการ ื่อ ารได้อย่างเท่าเทียมกัน น�าไป ู่
การลงทุนจาก น่ ยงานภาครัฐในโครงการ
ต่างๆ อาทิ โครงการเน็ตชายขอบ โครงการเน็ต
ประชารั ฐ ซึ่ ง การลงทุ นในโครงการต่างๆ
เ ล่านี้ได้มี ่ นช่ ยใ ้มูลค่าตลาดอุปกรณ์
ื่ อ ารโดยเฉพาะใน ่ นที่ เ ป็ น การลงทุ น
โครงข่าย ลักในปี 2561 มีมูลค่าลดลงจากปี
2560 ไม่ ม าก แม้ ่ า เ ร ฐกิ จ ของไทย
โดยร มยังอยูใ่ นช่ งชะลอตั และการลงทุน
ของภาคเอกชนในตลาด ื่อ ารในปี 2561 มี
มู ล ค่ า ต�่ า ก ่ า ปี ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตใ ม่ ๆ
นอกจากนี้ ในปี 2562 น่ ยงานภาครัฐ
ยังมีแผนการลงทุนใน ่ นของอุปกรณ์ อื่ าร
อีก ลายโครงการ อาทิ โครงการระบบ าย
เคเบิลใต้นา้� (Submarine Cable) เกาะ มุย
มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท เป็นต้น
การลงทุ น ในโครงการดั ง กล่ า จึ ง คาด ่ า
จะช่ ยใ ้มูลค่าการลงทุนในอุปกรณ์ ื่อ าร
ในปี 2562 มีอัตราเติบโตเป็นบ ก
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การลงทุนของหน่วยงานภาค
เอกชนเพื่ อรองรับความต้องการ
ในการใช้บริการสื่อสารมากขึ้น

พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ที่
เปลี่ยนแปลงไปนิยม ื่อ ารผ่าน ื่อโซเชียล
ร มถึงรับรู้ข่า าร ดู นัง ฟังเพลง าข้อมูล
และท�าธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ท�าใ ้ผู้ใ ้
บริการต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย
โครงข่ายใ ้ ามารถรองรับกับค ามต้องการ
ของผู้บริโภค การลงทุนดังกล่า เป็นปัจจัย
บ กทีท่ า� ใ ต้ ลาด อื่ ารไม่ ยุดนิง่ และมีการ
ลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้ ่ า การลงทุ น ใน
ปี 2561 ในภาพร มมีอัตราเติบโตที่ต�่าก ่า
ปี 2560 เล็กน้อย แต่คาด ่าจะปรับตั เป็น
บ กในปี 2562 เนื่องจากมีการลงทุนเพื่อ
รองรั บ กั บ ทิ ทางการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีที่ก�าลังเป็นที่ นใจในตลาด เช่น
เทคโนโลยีปัญญาประดิ ฐ์ รือที่รู้จักกัน
โดยทั่ ไป ่า AI (Artificial Intelligence)
การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ั่งการ รือ Internet of Things (IoT)

่ ผ
ปัจจัยลบทีม
ี ลกระทบต่อ
มูลค่าตลาดสื่ อ สาร
เศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มเติบโตใน
อัตราที่ลดลง

ภาพเ ร ฐกิ จ ไทยที่ อ ยู ่ ใ นช่ ง
ชะลอตั กอปรกับตลาดบริการโทร ัพท์
เคลื่ อ นที่ ที่ เ ข้ า ู ่ ภ า ะอิ่ ม ตั และตลาด
บริการโทร พั ท์ประจ�าทีร่ มถึงตลาดบริการ
โทร ัพท์ระ ่างประเท ที่มีค ามต้องการ
ลดลง ่งผลใ ้การเติบโตของมูลค่าตลาด
ื่อ ารในปี 2561 อยู่ในกรอบที่จ�ากัด และ
คาด ่าอัตราเติบโตยังจ�ากัดในกรอบแคบๆ
ในปี 2562
การแข่งขันในตลาดสื่อสารที่
รุนแรงมากขึ้น

ตลาดอินเทอร์เน็ตที่มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรงในช่ ง ลายปีที่ผ่านมาท�าใ ้
ค่าบริการทีเ่ รียกเก็บในปัจจุบนั มีอตั ราทีล่ ดลง
โดยเปรี ย บเที ย บ กล่ า คื อ ค ามเร็ ใน
การ ง่ รือรับข้อมูลเพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราค่า
บริ ก ารเท่ า เดิ ม ดั ง นั้ น แม้ ่ า จ� า น นผู ้ ใ ช้
บริการอินเทอร์เน็ตจะมีเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และมี ก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ในระดั บ
ค ามเร็ ที่เพิ่มมากขึ้น แต่มูลค่าที่เกิดขึ้นใน
ตลาด ื่อ ารเติบโตในอัตราที่ช้าก ่า
ทางเลือกในการสื่อสารที่มีมากขึ้น
แต่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าในอดีต

การพัฒนาเทคโนโลยี ื่อ ารท�าใ ้
บริการ ื่อ ารผ่านช่องทางเลือก (Over the
top รื อ OTT) มี คุ ณ ภาพดี ื่ อ ารได้
ชัดเจนไม่ต่างจากการ ื่อ ารผ่านโครงข่าย
โทร ั พ ท์ ป ระจ� า ที่ รื อ โครงข่ า ยโทร ั พ ท์
เคลื่อนที่มากนักแต่มีค่าใช้จ่ายในการ ื่อ าร
ที่ต�่าก ่า ่งผลใ ้มูลค่าที่เกิดขึ้นในตลาด
บริการ ื่อ าร ลายตลาดปรับตั ลดลงอย่าง

ต่ อ เนื่ อ ง (ตลาดที่ มี มู ล ค่ า ลดลง เช่ น
ตลาดบริการโทร ัพท์ประจ�าที่ ตลาดบริการ
อื่ ารทางเ ยี งโทร พั ท์เคลือ่ นที่ และตลาด
บริการโทร ัพท์ระ ่างประเท )
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในอุปกรณ์
ื่อ ารร มถึงการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในตลาด
บริการ ื่อ ารตลาดอื่น เช่น ตลาดบริการ
ื่อ ารข้อมูล ตลาดบริการโทร ัพท์เคลื่อนที่
ที่ไม่ใช่เ ียง เป็นปัจจัยที่ช่ ยใ ้มูลค่าการใช้
จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตลาด ื่ อ ารโดยร มยั ง มี
อั ต ราเติ บ โตที่ เ ป็ น บ กแม้ จ ะจ� า กั ด อยู ่ ใ น
กรอบแคบๆ
ทิศทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ไปยุคหน้ามีความชัดเจนแต่องค์
ประกอบที่น�ามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ยังไม่มีความพร้อม

ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิ ฐ์
รือ AI ได้เข้ามามีบทบาทในอุต า กรรม
อย่างชัดเจน ร มถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือในการ ั่งการ (IoT) เพื่อเพิ่มค าม
ะด ก บายและค ามแม่นย�าใ ้มีมากขึ้น
เป็นข้อดีที่ท�าใ ้ผู้บริโภค รือผู้ประกอบการ
ใ ้ค าม นใจ และต้องการที่จะน�ามาใช้งาน
ทดแทนอุ ป กรณ์ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ทิ ทางการ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเป็ น ปั จ จั ย ที่
นับ นุนใ ้ตลาด ื่อ ารเติบโตขึ้น อย่างไร
ก็ ต าม บุ ค คลากรที่ เ ชี่ ย ชาญในด้ า นนี้ ยั ง
ขาดแคลนในประเท ไทย ย่อมเป็นอุป รรค
ที่ท�าใ ้การน�าเทคโนโลยีเ ล่านี้มาผน กกับ
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ์ ต ่ า งๆ
ไม่เป็นไปอย่างก้า กระโดด และ ง่ ผลกระทบ
ต่อการเติบโตของตลาดในระยะเ ลา นึ่ง
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