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บทที่ 1

บทนำ�

1.1 หลักการและเหตุผล
ตลาดสื่อสาร (Communication Market) เป็นตลาดหลักและมีความสาคัญในฐานะที่
เป็นแรงขับเคลื่อนตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Market) อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มีบทบาทและกลไกสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาและเติบโตของภาค
เศรษฐกิ จจริ ง (Real Sector) และสั งคมของชาติ โดยตลาดสื่ อสารดั งกล่ าว จ าแนกเป็น
องค์ประกอบหลักได้ 2 ส่วน ได้แก่ ตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสาร (Communication Equipment) และ
ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) ซึ่ งตลาดเหล่านี้ล้วนอยู ่ภายในขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ที่จะต้องอนุญาตและกากับดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แนวโน้มเทคโนโลยีและอุ ตสาหกรรมการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว อย่างกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม
ดั งนั้ น การมี ข้ อมู ลพื้ นฐานที่ เป็นปั จจุ บั น ทั้ งข้ อมู ลปฐมภู มิ และข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ
สาหรับประกอบการวิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย การอนุญาตและกากับดูแล เป็น
พื้นฐานสาคัญและจาเป็นสาหรับองค์กรกากับดูแลระดับสากล กสทช. จึงได้สนับสนุนให้มี
การศึกษามู ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยปี 2559 และประมาณการปี 2560 เพื่อเป็นการ
สร้างความต่อเนื่องของการดาเนินงานของการมีข้อมู ลด้านตลาดสื่อสารของประเทศ อันเป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจและขอบเขตหน้าที่ของ กสทช. และสนับสนุนการเป็นแหล่งข้อมู ลสาคัญ
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สาหรับกิจการโทรคมนาคมของประเทศสาหรับเผยแพร่ข้อมู ลแก่สาธารณะในวงกว้างอย่าง
ทันสมัยและต่อเนื่องสืบไป

1.2 วัตถุประสงค์
• เพื่ อ จั ด ท าข้ อ มู ล มู ล ค่ า ตลาดสื่ อ สาร อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมของอุ ปสงค์และอุ ปทานของตลาดบริการอินเทอร์เน็ต และตลาดสื่อสาร เพื่อเป็น
พื้นฐานไปสู่การกาหนดกรอบและทิศทางการกากับดูแลของ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบู รณาการการจัดทาข้อมู ล
มู ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศ การวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อตลาด
สื่อสารที่เป็นปั จจุ บันและมีความต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาข้อมู ลไปใช้งาน
• นาข้อมู ลที่ได้มาเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา วิจัย
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศทางด้านโทรคมนาคม สามารถนาข้อมู ลไปใช้
ประโยชน์เพื่อประกอบการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดสื่อสารตามภารกิจของแต่ละ
ภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยใน
ภาพรวม

1.3 วิธกี ารศึกษา
การศึกษามู ลค่าตลาดสื่อสารประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560 ครอบคลุมทั้ง
อุ ปกรณ์ส่ือสารและบริการสื่อสาร โดยการจัดเก็บข้อมู ลจะดาเนินการจัดเก็บจากผู ้ขายและผู ้
ให้บริการสื่อสารในประเทศแทนการจัดเก็บจากผู ้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมู ลตั้งอยู ่
บนสมมติฐานที่ว่าปริมาณการขายเท่ากับปริมาณการซื้ อ สาหรับระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัย
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เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งจัดเก็บ
ข้อมู ลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู ้ประกอบรายหลัก (Key
Player) ในตลาดจานวน 15 ราย ร่วมกับข้อมู ลทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ อาทิ รายงานประจาปี
รายงานตลาดหลักทรัพย์ บทวิเคราะห์ทางธุ รกิจ และข่าว เป็นต้น โดยมีการจัดระดมความ
คิดเห็น (Focus Group) เพื่อตรวจสอบข้อมู ลจากการสารวจโดยผู ้ประกอบการ และผู ้เชี่ ยวชาญ
ก่อนทาเผยแพร่ผลการสารวจอย่างเป็นทางการ

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษามู ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยนี้ ได้นาแนวคิดขอบเขตตลาดมาใช้ใน
2 ลักษณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ขอบเขตตลาดสื่อสารจาแนกตามประเภทสินค้าและบริการ
ในการสารวจมู ลค่าตลาดสื่อสารคณะวิจัยใช้ขอบเขตตลาดตามสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้อง โดยกาหนดเป็นกรอบนิยามการศึกษา แบ่งออกเป็นตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารและตลาด
บริการสื่อสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1) ตลาดอุ ปกรณ์ ส่ื อ สาร (Communication Equipment) หมายถึ ง ตลาดที่
จาหน่ายอุ ปกรณ์ส่ือสาร เพื่อรองรับการสื่อสารรู ปแบบต่างๆ สามารถจาแนกออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
1.1.1) ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset) เป็นอุ ปกรณ์ส่ือสารปลายทาง
ที่รองรับการใช้งานแบบสนทนาหรือการสื่อสารข้อมู ลประเภทเสียงเป็นหลัก ทั้งนี้เครื่องโทรศัพท์
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สามารถรองรับการสื่อสารประเภทอื่นๆ ได้ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีรับ – ส่งข้อมู ลได้
เช่ นกัน โดยตลาดเครื่องโทรศัพท์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 เครื่องโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed Line Handset) เป็นอุ ปกรณ์เครื่องโทรศัพท์
ผ่ านการสื่ อสารทางสาย ประกอบด้ วย เครื่ องโทรศั พท์ ประจ าที่ สั ญญาณอนาล็ อ ก
(Conventional Handset) เครื่ องโทรศั พ ท์ ป ระจ าที่ สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล (IP Phone) และ
เครื่องโทรสาร (Fax)
 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset) ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบดั้งเดิม (Feature Phone) และเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยมีเงื่อนไขการ
พิจารณาเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดังนี้
- เป็นโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ แบบมี หน่ วยประมวลผลประสิ ทธิ ภาพสู ง มี พื้ นที่
สาหรับจัดเก็บข้อมู ล มีหน้าจอขนาดใหญ่ตั้งแต่ 3 นิ้ว แต่ไม่เกิน 7 นิ้ว (ตั้งแต่ 7 นิ้วขึ้นไปจัด
ให้อยู ่ในกลุ่มแท็บเล็ตพีซี) และรองรับการสั่งการระบบสัมผัส
- ท างานด้ วยระบบปฏิ บั ติ การ เช่ น Android, iOS และ Windows Mobile
เป็นต้น
browsing

- รองรับการเชื่ อมต่อไร้สายผ่าน WiFi, 3G, 4G และสามารถใช้งาน Web

1.1.2) ตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment) เป็นอุ ปกรณ์
โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร ซึ่ งอุ ปกรณ์เหล่านี้ใช้ในกลุ่มผู ้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและผู ้
ให้บริการโทรคมนาคมสาหรับการเชื่ อมต่อระหว่างโครงข่ายหรือเป็นอุ ปกรณ์ในโครงข่ายหลัก
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ของผู ้ให้บริการก่อนถึงส่วนของผู ้ใช้ปลายทาง โดยสามารถจาแนกประเภทอุ ปกรณ์โครงข่าย
จาแนกออกเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้
 อุ ปกรณ์ โ ครงข่ า ยพื้ น ฐาน (Core Network Equipments หรื อ TelCo
Infrastructure Equipments) ประกอบด้วย อุ ปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed Line
Infrastructure Equipments) ไ ด้ แ ก่ PSTN (Public Switch Telephone Network), DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexer), Wavelength Converter, SDH (Synchronous
Digital Hierarchy), IPTN, IP Router, L2/L3 Switch เป็นต้น
 อุ ปกรณ์โครงข่ายประเภทสายเคเบิล (Infrastructure Cabling) หมายถึง สาย
เคเบิลสาหรับสื่อสารในโครงข่ายหลัก ซึ่ งรวมถึงสายเคเบิลภายนอกอาคาร (Outdoor Cabling)
ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคม ประกอบด้ ว ย อุ ปกรณ์ Optical
Communication Equipment, Fiber Optic, Coaxial และสายเคเบิลอื่นๆ
1.1.3) ตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สาย (Wireline Equipment) คืออุ ปกรณ์เชื่ อมต่อ
ปลายทางสาหรับใช้เชื่ อมต่อสัญญาณจากโครงข่ายหลักและโครงข่ายสื่อสัญญาณ จาแนกเป็น
3 กลุ่ม จาแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ดังนี้
 อุ ปกรณ์เชื่ อมต่อปลายทางใชส้ าย (Access Equipment) เป็นอุ ปกรณ์เชื่ อมต่อ
สัญญาณกับโครงข่ายหลัก ประกอบด้วยอุ ปกรณ์ประเภท TDM Switching (Time Division
Multiplexer Switching), Media Gateway, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (ครอบคลุม
ถึ ง อุ ปกรณ์ Terminal FTTX), Switching Equipment, Concentrator, Controller, Connector
Attenuator, Router, Hub, NIC และ Modem เป็นต้น
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 อุ ปกรณ์ ชุ มสายโทรศั พ ท์ แ ละตู้ ส าขา (PBX/PABX) ได้ แ ก่ Conventional
PBX/PABX และ IP PBX เช่ น DVC, DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer),
MSAN (Multi Service Access Node) และ ATA (Analog Telephone Adapter) เป็นต้น
 อุ ปกรณ์ สายสั ญญาณเครื อข่ าย (Network Cabling) หมายถึ ง สายสื่ อ
สัญญาณประเภทต่างๆ และอุ ปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง สาหรับติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร
(Indoor Cabling) เช่ น สายไฟเบอร์ออปติก สายเคเบิล สายโทรศัพท์ สายทองแดง Switching,
Patch และ Panel Cord เป็นต้น
1.1.4) ตลาดอุ ปกรณ์ ส่ื อสารประเภทไร้ สาย (Wireless Equipment) หมายถึง
อุ ปกรณ์ ส่ื อสั ญญาณ และอุ ปกรณ์ เชื่ อมต่ อปลายทางส าหรั บการสื่ อสารไร้ สาย ยกเว้ น
อุ ปกรณ์ประเภทเครื่องโทรศัพท์ ประกอบด้วย BTS (Base Station Transceiver), MSC (Mobile
Switching Center), GGSN (Gateway GPRS Support Node) Booster, Filter, RRH, HLR/VLR,
SGW, SGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell, Compact Base Station, Microwave
Backhaul, Amplifier, Access Point, Wireless Router Pocket WiFi และ Air Card เป็นต้น
1.2) ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) หมายถึง ตลาดผู ้ให้บริการ
สื่อสารทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1.2.1) ตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed Line Service) ประกอบด้วย โทรศัพท์
ใช้สายภายในพื้นที่เดียวกัน การให้บริการทางไกลในประเทศ และการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
โดยครอบคลุมบริการเสียง (Voice) และบริการเสริม (Value added) โดยไม่รวมตลาดบริการ
อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
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1.2.2) ตลาดบริ การโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ (Mobile Service) ประกอบด้ วย การ
ให้ บ ริ ก ารโทรศั พท์ เคลื่ อ นที่ ป ระเภทช าระค่ าบริ การล่ วงหน้ า (Prepaid) การให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทชาระค่าบริการหลังการใช้ (Postpaid) รวมถึงการให้บริการเสริ ม
สาหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Non Voice) เช่ น SMS, MMS, E-mail และการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ผ่าน GPRS, EDGE ระบบเครือข่าย 3G
และ 4G เป็นต้น
1.2.3) ตลาดบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Service) ส าหรั บ การให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต (Internet Access) หมายถึง การให้บริการเชื่ อมต่อเพื่อเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ต
ซึ่ งครอบคลุมทั้งการให้บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วต่ า (Narrow-band) และการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) แบบใช้สาย (Fixed Line Internet) ได้แก่ Dial Up, DSL,
FTTx, Cable Modem/ DOCSIS และรวมไปถึงบริการอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi เป็นต้น
ในส่ วนของบริ การวงจรอิ นเทอร์ เน็ ตระหว่ างประเทศ (International Internet
Gateway) หมายถึง การให้บริการเชื่ อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ซึ่ งถือว่าเป็น
ต้นทุนของผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) จึงไม่ถูกนารวมไปในมู ลค่า
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต เนื่องจากจะทาให้เกิดการนับซ้ ามู ลค่าตลาด
1.2.4) ตลาดบริ การโทรศั พท์ ระหว่ างประเทศ (International Calling Service)
ประกอบด้ วยการให้ บริ การโทรศั พท์ ระหว่ างประเทศผ่ านโครงข่ ายโทรศั พท์ แบบต่ อตรง
(International Direct Dialing: IDD) และการให้บริการโทรศัพท์ ระหว่างประเทศผ่านโครงข่าย
อิ นเทอร์ เน็ ต (Voice Over Internet Protocol: VoIP) รวมถึ ง การให้ บริ การบั ตรโทรศั พท์
ระหว่างประเทศ (Calling Card)
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำ�ปี
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
2560

1.2.5) ตลาดบริ การสื่ อสารข้ อมู ล (Data Communication Service) หมายถึ ง
บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมู ลเฉพาะภายในองค์กร ซึ่ งเป็นการให้บริการสาหรับการสื่อสารข้อมู ล
ระหว่างจุ ด (Point to Point) และระหว่างจุ ดต่อหลายจุ ด (Point to Multipoint) บนเครือข่าย
ส่วนบุ คคล หรือเรียกว่าบริการ (Leased Line) ซึ่ งนิยมใช้สาหรับสื่อสารข้อมู ลระหว่างสานักงาน
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และรวมไปถึงบริการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุ คคลเสมือน (Virtual
Private Network) ซึ่ งตลาดสื่อสารข้อมู ลสามารถให้บริการด้วยเทคโนโลยีหลายรู ปแบบ เช่ น
บริการเครือข่ายส่วนบุ คคลเสมือนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP-VPN), บริการ ATM
(Asynchronous Transfer Mode), Frame Relay และ Multi-Protocol Label Switching (MPLS)
เป็นต้น
2) ขอบเขตตามภูมิศาสตร์
การสารวจตลาดสื่อสารในประเทศไทยเป็นการสารวจมู ลค่าตลาดทางด้านการใช้จ่าย
(Spending) ภายในประเทศไทย ของภาคครัวเรือน ภาคธุ รกิจเอกชน และภาครัฐบาล สาหรับ
อุ ปกรณ์ ส่ื อสารและบริ การสื่ อสารที่ น ามานั บรวมเป็นมู ลค่ าตลาดนั้ น มี ทั้ งผลิ ตขึ้ นเอง
ภายในประเทศ และนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ งมีการใช้จ่ายภายในประเทศสาหรับสินค้าและบริการ
นั้นๆ เพื่อเป็นการสะท้อนมู ลค่าตลาดสื่อสารในประเทศไทยอย่างแท้จริง ดังนั้น มู ลค่าการ
ส่งออกซึ่ งเป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภายนอกประเทศจึงไม่ถูกนับรวมเป็นมู ลค่าตลาดของการ
สารวจนี้

1.5 การดาเนินการสารวจข้อมู ล
การสารวจข้อมู ลมู ลค่าตลาดสื่อสารในครั้งนี้ ทาการรวบรวมข้อมู ลระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 – พฤษภาคม 2558 โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
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ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
และประมาณการปี
2560

ทุติยภูมิ

ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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1) การจัดเตรียมแนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และชนิดข้อมู ลที่จัดเก็บจากแหล่ง
2) ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

3) สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ พร้อมรวบรวมข้อมู ลจากแหล่งทุติยภูมิไปพร้อมกัน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลระหว่างกัน (Cross Check) ได้
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี 2559 และประมาณการปี 2560

บทที่ 2
มูลค่าตลาดสื่อสาร
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ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี 2559 และประมาณการปี 2560

บทที่ 2

มูลค่าตลาดสื่อสาร

2.1 ภาพรวมตลาดสื่อสาร
การสารวจมู ลค่าตลาดสื่อสารประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560 ในครั้งนี้
จาแนกตลาดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสาร (Communication Equipment)
และ 2) ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) ทั้งนี้ ในการสารวจได้มีการจาแนก
ประเภทย่อยภายในตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารและตลาดบริการสื่อสาร ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 การจัดกลุ่มตลาดสื่อสาร
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ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
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ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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ปี 2559 มี สั ดส่ วนร้ อยละ 57.3 ขณะที่ มู ลค่ าตลาดอุ ปกรณ์ ส่ื อสารมี สั ดส่ วนร้ อยละ 42.7
นอกจากนี้ ยังประมาณการว่าในปี 2560 สัดส่วนของมู ลค่าตลาดบริการสื่อสารต่อมู ลค่าตลาด
รวมจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 58.7 ขณะที่สัดส่วนมู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารต่อมู ลค่าตลาดรวม
จะลดลงเหลือร้อยละ 41.3 ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 สัดส่วนมู ลค่าตลาดสื่อสารปี 2559 และประมาณการปี 2560
จาแนกตามตลาดย่อย
ตลำดอุ ปกรณ์ส่อื สำร
41.3%
(261,109)

2560f

58.7%
(371,011)

42.7%
(246,513)

2559
0%
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ตลำดบริกำรสื่อสำร

20%

57.3%
(330,815)
40%

60%

(ล้ำนบำท)
80%
100%
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ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำ�ปี
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
2560

การเติบโตของมู ลค่าตลาดสื่อสารยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
ความต้องการใช้งานแบบเคลื่อนที่ (Mobility) ที่ได้รับความนิยมสูงและขยายตัวต่อเนื่อง จาก
การเปลี่ยนเข้าสู่เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุ คที่ 4 (Forth Generation: 4G) ทาให้เกิดการลงทุน
ขยายโครงข่าย และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสายของผู ้ให้บริการโทรคมนาคม รวม
ไปถึงการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท่ีพัฒนาจากสื่อเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร สู่การเป็นช่ อง
ทางการทาธุ รกรรมและการค้าขาย อันเป็นตลาดพื้นฐานของการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ ภาคธุ รกิจได้เล็งเห็นถึงความสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน และบริหารจัดการ
องค์กร หากไม่มีการปรับองค์กรเข้าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จึงมีการลงทุนทางด้าน
ICT เพื่อรองรับการนาเทคโนโลยีดิจิทัลรู ปแบบต่างๆ มาใช้ภายในองค์กร แม้ว่าการตัดสินใจ
ลงทุนของภาคเอกชนจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากสถานการทางเศรษฐกิจยังไม่ดีข้ึนอย่างชัดเจน
มากนักก็ตาม อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางด้านราคาเป็นปั จจัยที่เป็นแรงกดดันต่อการเติบโต
ของตลาดสื่อสารในเชิ งมู ลค่า จึงทาให้การประมาณการมู ลค่าตลาดในปี 2560 ไม่สามารถเติบโต
ได้ในระดับสูง รวมไปถึงการคลายตัวจากแรงหนุนของการลงทุนด้านโครงข่าย 4G ที่ลดลง
สาหรับรายละเอียดผลการสารวจมู ลค่าตลาดสื่อสาร แต่ละประเภทดังตารางที่ 1
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ผลการศึ
กษามูและประมาณการปี
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี
ประจำ�ปี
2559
2560

2559 และประมาณการปี 2560

ตารางที่ 1 มู ลค่าตลาดสื่อสารปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
ประเภทตลาด
ตลาดอุ ปกรณ์ส่ อื สาร
เครื่องโทรศัพท์

โทรศัพท์ประจาที่
Conventional Handset
IP Phone
Fax

โทรศัพท์เคลื่อนที่
Feature Phone
Smartphone

อุ ปกรณ์โครงข่ายหลัก
Core Network
Equipment
Infrastructure Cabling

อุ ปกรณ์ส่อื สารใช้สาย

Access Equipment
Network Cabling
PBX
Conventional PBX
IP PBX

อุ ปกรณ์ส่อื สารไร้สาย
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มูลค่าตลาด

%

2558
226,539
105,020
1,295
181
1,036
78
103,725
675
103,050
69,680

2559
246,513
111,410
1,151
70
1,020
61
110,259
256
110,003
73,284

2560f
261,109
119,970
1,157
52
1,052
53
118,812
229
118,583
75,459

58-59
8.8
6.1
-11.1
-61.3
-1.5
-21.8
6.3
-62.1
6.7
5.2

59-60f
5.9
7.7
0.6
-25.2
3.1
-12.3
7.8
-10.5
7.8
3.0

45,160
24,520
16,030

47,048
26,236
16,733

47,754
27,706
18,115

4.2
7.0
4.4

1.5
5.6
8.3

6,935
5,878
3,217
1,737
1,480
35,809

7,635
6,460
2,638
1,150
1,488
45,086

8,743
6,925
2,447
827
1,620
47,565

10.1
9.9
-18.0
-33.8
0.5
25.9

14.5
7.2
-7.2
-28.1
8.9
5.5
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ประเภทตลาด
ตลาดบริการสื่อสาร
บริการโทรศัพท์ประจาที่
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile Voice
Mobile Nonvoice

บริการอินเทอร์เน็ต
บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
IDD/VoIP
Calling Card

บริการสื่อสารข้อมู ล
มูลค่าตลาดสื่อสารรวม

มูลค่าตลาด

%

2558
309,450
14,809
216,404
108,864
107,540
53,578

2559
330,815
12,006
241,564
95,897
145,667
55,740

2560f
371,011
10,265
282,961
86,020
196,942
57,691

58-59
6.9
-18.9
11.6
-11.9
35.5
4.0

59-60f
12.2
-14.5
17.1
-10.3
35.2
3.5

10,357
9,950
407
14,302
535,989

6,960
6,763
197
14,546
577,329

5,170
5,045
125
14,924
632,120

-32.8
-32.0
-51.5
1.7
7.7

-25.7
-25.4
-36.8
2.6
9.5

หมายเหตุ: สารวจข้อมู ลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – เมษายน 2560

2.2 ตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารปี 2559 และประมาณการปี 2560
ตลาดอุ ปกรณ์ ส่ื อสารสามารถจ าแนกได้ เป็ น 4 ประเภทย่ อย ได้ แก่ 1) ตลาด
เครื่ องโทรศั พท์ (Telephone Handset) 2) ตลาดอุ ปกรณ์ โครงข่ ายหลั ก (TelCo Network
Equipment) 3) ตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารใช้สาย (Wireline Equipment) และ 4) ตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสาร
ไร้สาย (Wireless Equipment) โดยมีรายละเอียดมู ลค่าตลาดแต่ละประเภท ดังนี้
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
และประมาณการปี
2560

ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset)
ตลาดเครื่องโทรศัพท์ปี 2559 พบว่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 111,410 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset) ่
การเติบโตร้อยละ 6.1 โดยประมาณการว่า ในปี 2560 ตลาดเครืองโทรศัพท์จะมีอัตราการเติบโต
่ องโทรศั
ามีมลู้ ลาค่นบาท
าทั้งสิดั้นงภาพที
111,410่ ล้4านบาท คิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นเล็กตลาดเครื
น้อยที่ร้อยละ
7.7 พหรืท์อปมีี ม2559
ู ลค่า พบว่
119,970
การเติบโตร้อยละ่ 6.1 โดยประมาณการว่
า ในปี 2560 ตลาดเครื่องโทรศัพท์จะมีอัตราการเติบโต
ภาพที 4 มู ลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ปี 2558 - 2559 และประมาณปี 2560
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 7.7 หรือมีมูลค่า 119,970 ล้านบาท ดังภาพที่ 4
่ 4 มู ลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ปี 2558 - 2559 และประมาณปี 2560
มูลภาพที
ค่า: ล้านบาท
125,000
7.7%

120,000
มูลค่า: ล้านบาท
125,000
115,000

6.1%

7.7%

120,000
110,000
115,000
105,000

12.5%

110,000
100,000
105,000
95,000

105,020
12.5%

100,000

2558
105,020

111,410
2559

2560f

2558

2559

2560f

6.1%
111,410

119,970
119,970

95,000

เมื่ อ พิ จ ารณาตลาดเครื่ อ งโทรศั พท์ จ าแนกเป็ น รายประเภท พบว่ า เครื่ อ ง
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ แบบสมาร์ ทโฟน (Smartphone) เป็นอุ ปกรณ์ ประเภทเดียวที่มี การเติบโต
เมื่ อ่อพิุ ปจกรณ์
ารณาตลาดเครื
เครื่ อ ง
เพิ่มขึ้น ขณะที
อ่นื ได้แก่ เครื่ อ่ งโทรศั
งโทรศัพพท์ท์ปจระจาแนกเป็
าที่แบบดันง้ รายประเภท
เดิม (Conventiพบว่
onal าHandset)
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ แบบสมาร์ ทโฟน (Smartphone) เป็นอุ ปกรณ์ ประเภทเดียวที่มี การเติบโต
เพิ่มขึ้น ขณะที่อุปกรณ์อ่นื ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์ประจาที่แบบดัง้ เดิม (Conventional Handset)
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี 2559 และประมาณการปี 2560

เครื่องโทรศัพท์ประจาที่ระบบไอพี (IP Phone) เครื่องโทรสาร (Fax) และเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบดั้งเดิม (Feature Phone) มีมีททิศิศทางการหดตั
ทาง
วลงอย่างต่อเนื่ อง โดยเป็นผลต่อเนื่องจาก
พฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้ท่ใี ช้ง่ านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ่ สมาร์ทโฟนเป็นหลัก เนือ่ งจากรองรับ ่
การหดตัวลงอย่างต่อเนือง โดยเป็นผลต่อเนืองจากพฤติกรรมการใช้งานของผู ้ใช้ที
การติดต่อสื่ อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเข้าถึง Content ผ่านบริการ OTT และ
ใช้งานโทรศั
พท์เคลื่ อนที่ สมาร์ทโฟนเป็นหลัก เนื่ องจากรองรับการติดต่อสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม
การซื
อ้ ขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็นแนวโน้มการใช้บริการบนโลก
ออนไลน์ขการเข้
ง Content
ผ่านบริ
การ OTT
ขายสินอค้งการใช้
าผ่านระบบพาณิ
่ ได้รับความนิ
ออนไลน์
องผู้บาริถึโภคที
ยมมากขึ
น้ และการซื
ดังนัน้ ้ อความต้
อุปกรณ์กชารย์
กทรอนิกส์ม ซึ่ งเป็โดยเฉพาะการสื
นแนวโน้มการใช่ อ้บสารด้
ริการบนโลกออนไลน์
โภคที่ ได้รพับท์ความนิ
ยมมาก
่ แบบ
สือิ่ อเล็สารแบบเดิ
วยโทรศัพท์ประจำของผู
�ที่ ้บริและโทรศั
เคลือ่ นที
่
่
งการใช
อสารแบบเดิ
ม โดยเฉพาะการสื
สารด้
พท์
่ลดลง้อุปกรณ์
ดัขึ้งนเดิดัมงจึนัง้นมีกความต้
ารใช้งอานที
เหลือกเพีารสื
ยงกลุ
่มตลาดเฉพาะ
เช่น ผู้ใช้อองค์
กรธุวรยโทรศั
กิจ และ
่ อนที่ แบบดั
่ ลดลง จเหลื
และโทรศั
พท์เคลื
งมีการใช้ง�านที
อเพียงกลุ
ตลาดเฉพาะ
่ ียัง่ เคยชิ
่ อง
ผูประจ
้ใช้ทาที
นการใช้
งานแบบเดิ
ม ้งทัเดิง้ นีม้จึสามารถจำ
แนกการพิ
ารณามู
ลค่า่มตลาดเครื
่
้ รกิจ และผู ้ใช้ ทียังเคยชิ นการใช้ งานแบบเดิม ทั้งนี้ สามารถจาแนกการ
เช่ น ผูพ้ใท์ชไ้ อด้งค์
โทรศั
ดังกนีรธุ
พิจารณามู ลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ได้ดังนี้
เครื่องโทรศัพท์ประจาที่ (Telephone Handset)
ตลาดเครื่ องรับโทรศัพท์ประจาที่ ประกอบด้วย เครื่ องโทรศัพท์ประจาที่ แบบดั้งเดิม
เครื่ องโทรศั พท์ ประจ าที่ ระบบไอพี และเครื่ องโทรสาร ซึ่ งแนวโน้ มการใช้ จ่ ายในตลาด
เครื่ องโทรศัพท์ประจาที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการสื่ อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ได้รับความ
นิยมมากกว่า จากความคล่องตัวในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายรู ปแบบ
ของโทรศัพท์เคลื่ อนที่ แบบสมาร์ทโฟน ทั้งการสื่ อสารทางเสียง ข้อความ การรับชม Content
รวมไปถึงการทาธุ รกรรมต่างๆ โดยมีเพียงเฉพาะผู ้ใช้งานประเภทองค์กรที่ ยังคงมีการใช้จ่าย
เพื่ อซื้ ออุ ปกรณ์ ส่ื อสารประเภทเครื่ องโทรศัพท์ ประจาที่ ขณะที่ ผู้ ใช้ งานครัวเรื อนทั่ วไปไม่
จาเป็นต้องใช้บริการโทรศัพท์ประจาที่ พ่วงกับบริการอินเทอร์เน็ตอย่างเช่ นในอดีต จึงทาให้
แนวโน้มการใช้จ่ายในการซื้ อเครื่องโทรศัพท์ประจาที่ลดลงตามไปด้วย
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตลาดเครื่องโทรศัพท์ประจาที่และโทรสารปี 2559 พบว่า มีมูลค่า
1,151 ล้านบาท เป็นการหดตัวลงร้อยละ 11.1 อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี 2560 มู ลค่าตลาดจะ
สามารถกลับขึ้นมามีอัตราการเติบโตเป็นบวกที่ร้อยละ 0.6 หรือมีมูลค่าตลาด 1,157 ล้านบาท
เนื่องจากมีสัญญาณของการใช้จ่ายในตลาดโทรศัพท์ประจาที่มากขึ้น โดยเฉพาะการดาเนิน
นโยบายด้านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่เป็นการส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนทั้งระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุน
ของภาคอุ ตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่ งคาดว่าจะส่งผลให้
มีความต้องการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องโทรศัพท์ประจาที่มากขึ้น เพื่อรองรับการขยายและ
จัดตั้งสานักงาน หรือโรงงานอุ ตสาหกรรมต่างๆ
เครื่องโทรศัพท์ประจาที่ระบบไอพีได้รับการประมาณการว่าจะมีความต้องใช้จ่ายหรือ
มีมูลค่าตลาดที่ดีขึ้น โดยในปี 2559 มีมูลค่าตลาด 1,020 ล้านบาท เป็นการหดตัวลงร้อยละ 1.5
และประมาณการว่า ในปี 2560 เครื่องโทรศัพท์ประจาที่ระบบไอพีจะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น
1,052 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.1 เนื่องมีต้นทุนค่าใช้ต่ า และสามารถติดตั้งระบบ
เพื่อใช้งานร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององค์กรได้ แต่ในส่วนของเครื่องโทรศัพท์ประจาที่
แบบดั้งเดิม และเครื่องโทรสาร ยังคงมีแนวโน้มมู ลค่าตลาดหดตัวลง กล่าวคือ เครื่องโทรศัพท์
ประจาที่แบบดั้งเดิมในปี 2559 มีมูลค่าตลาดเพียง 70 ล้านบาท เป็นการหดตัวลงร้อยละ 61.3
และประมาณการว่าในปี 2560 จะหดตัวลงอีกร้อยละ 25.2 หรือมีมูลค่าเพียง 52 ล้านบาท
ขณะที่ เครื่ องโทรสารปี 2559 มี มู ลค่ าตลาด 61 ล้ านบาท หรื อเป็นหดตั วลงร้ อยละ 21.8
โดยประมาณการว่า ในปี 2560 มู ลค่าตลาดจะเหลือเพียง 53 ล้านบาท หรือคิดเป็นการหดตัว
ลงร้อยละ 12.3 ดังภาพที่ 5
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ภาพที่ 5 มู ลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ประจาที่ และโทรสารปี 2558 - 2559
และประมาณการปี 2560 จาแนกตามประเภทอุ ปกรณ์
ภาพที่ 5 มู ลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์ประจาที่ และโทรสารปี 2558 - 2559
และประมาณการปี 2560 จาแนกตามประเภทอุ ปกรณ์
1,500
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
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-31.6%
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2560f
0
Conventional Handset
IP Phone
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Conventional Handset

IP Phone
Fax
2558 2559 2560f
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset)

ตลาดโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ยั งเป็นตลาดที่ มี การเติ บโตได้ อย่ างต่ อเนื่ อง ตามความ
เครื่อองโทรศั
พท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset)
ต้องการสื่อสารผ่านอุ ปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยความคล่
งตัว และความสะดวกสบายในการใช
้งาน
่ องโทรศั
่ อนที่ปี ่ 2559 มีมูลค่า 110,259 ล้า่นบาท เป็นการ
โดยภาพรวมของตลาดเครื
่ อนที่ ยพั งท์เป็เคลื
ตลาดโทรศั พท์ เคลื
นตลาดที
มี การเติ บโตได้ อย่ างต่ อเนื อง ตามความ
เติ
บ
โตร้
อ
ยละ
6.
3
และประมาณการว่
า
ในปี
2560
ยั
ง
บโตอีกร้อยละ 7.8 หรือมีมูลงค่านา
ต้องการสื่อสารผ่านอุ ปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยความคล่คงมี
องตักวารเติ
และความสะดวกสบายในการใช
้
118,
8
12
ล้
า
นบาท
โดยภาพรวมของตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2559 มีมูลค่า 110,259 ล้านบาท เป็นการ
เติบโตร้อยละ 6.3 และประมาณการว่าในปี 2560 ยังคงมีการเติบโตอีกร้อยละ 7.8 หรือมีมูลค่า
118,812 ล้านบาท
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กษามูและประมาณการปี
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
2560
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หากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดั้งเดิม (Feature Phone) กับ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบสมาร์ ท โฟน (Smartphone) แล้ ว อาจกล่ าวได้ ว่ ามู ลค่ าตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่เกือบทั้งหมดมาจากมู ลค่าของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน โดยใน
ปี 2559 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดั้งเดิมมีมูลค่า 256 ล้านบาท เป็นการหดตัวลงร้อยละ 62.1
และประมาณการว่าในปี 2560 มู ลค่าตลาดจะยังหดตัวลงอีก ร้อยละ 10.5 โดยมีมูลค่า 229
ล้านบาท ซึ่ งสาเหตุสาคัญที่ขนาดของการหดตัวที่ลดลงนั้น เกิดการจานวนผู ้ใช้ท่ีเปลี่ยนจาก
การใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดั้งเดิมไปใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนนั้นเริ่ม
คลายตัวลง จากการพยายามส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู ้ใช้งานจากระบบ 2G เป็น 3G ในช่ วง
ก่อนหน้า จึงยังคงเหลือผู ้ใช้งานจานวนหนึ่งที่มีความเคยชิ นเฉพาะการใช้งานพื้นฐาน และไม่
ต้องการเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
ในส่วนของตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนปี 2559 มีมูลค่า 110,003
ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.7 โดยประมาณการว่าในปี 2560 จะมีการเติบโตแบบชะลอ
ตัวลงเป็นร้อยละ 7.8 หรือมีมูลค่าตลาด 118,583 ล้านบาท โดยแรงหนุนสาคัญของกลุ่มผู ้ใช้
ระดับบน (High-end) ซึ่ งเป็นตลาดที่ยังรักษาราคาระดับสูงไว้ได้ อีกทั้งผู ้ใช้ในตลาดระดับบนยัง
มีรอบการเปลี่ยนเครื่องค่อนข้างถี่ ขณะที่ตลาดระดับกลางและระดับล่างมีรอบการเปลี่ยนเครื่อง
ค่อนข้างช้า และยังมีแนวโน้มระดับราคาเฉลี่ยลดลง จึงทาให้ภาพรวมของการเติบโตจึงไม่สูง
มากนัก
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ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
2560
ประจำ�ปี
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560

ภาพที่ 6 มู ลค่าตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
ภาพที่ 6 มู ลค่าตลาดเครื่องโทรศั
พท์เคลื่อนที่ปี 2558
– 2559 และประมาณการปี 2560
จาแนกตามประเภทอุ
ปกรณ์
จาแนกตามประเภทอุ ปกรณ์
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท

มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
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0
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-76.3%
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2558
2558
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6.7%
6.7%
110,003
110,003
-62.1%
256
-62.1%
256

2559
2559
Feature Phone
Smartphone
Feature Phone
Smartphone

118,583
118,583
-10.5%
-10.5%
229
229

2560f
2560f

จากแนวโน้มการเติบโตของมู ลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนที่คลาย
มการเติ
บโตของมู ลค่งขัาตลาดโทรศั
พท์เคลื่อนที่แบบสมาร์
ทโฟนที้ผ่ คลิลาย
่ งมาจากการแข่
ความหวือจากแนวโน้
หวาลง ส่วนหนึ
นทางด้านราคาจากการเข้
าสู่ตลาดของผู
ตที่
่่ งมาจากการแข่งขันทางด้านราคาจากการเข้าสู่ตลาดของผู ้ผลิ่ตที่
ความหวื
อ
หวาลง
ส่
ว
นหนึ
หลากหลาย ทาให้ตลาดทีมีความอ่อนไหวต่อราคา ได้แก่ ตลาดระดับกลางถึงระดับล่างซึ งมี
่ มีความอ่อนไหวต่อราคา ได้แก่ ตลาดระดั
หลากหลาย
ทาให้ตลาดที
บล่างซึ่ย่ งให้มี
กลุ
่มผู ้ใช้จานวนมาก
ใช้ราคาเป็
นตัวกาหนดการตัดสินใจซื้ อ จึงยิ่งกดดับกลางถึ
นต่อระดังระดั
บราคาเฉลี
กลุ
่มผู ้ใชม้จลดลง
านวนมาก
ดสินปใจซื
้ อ จึงยิท่ง่ีจกดดั
บราคาเฉลี
่ ยนเครื่ย่ อให้ง
มีแนวโน้
รวมถึใชง้รยัาคาเป็
งไม่มนีฟตัั วงกก์าหนดการตั
ช่ั นการใช้งานรู
แบบใหม่
าเป็นนต่ต่ออระดั
การเปลี
่ั นการใช้งานรู ปแบบใหม่
่ีจาเป็นต่อการเปลี่ยนเครื
่
รวมถึงบยัเคลื
งไม่่ อมนมูีฟลั งค่ก์าชตลาดโทรศั
ดัมีงแนวโน้
นั้นอิทมธิลดลง
พลของการขั
พท์เคลื่อนที่จึงทมาจากผู
้ใช้ระดับบน ที่แม้อวง่า
ดังนั้นอิทธิพลของการขับเคลื่อนมู ลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมาจากผู ้ใช้ระดับบน ที่แม้ว่า
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จะมีจานวนผู ้ใช้งานไม่มาก แต่มีรอบการเปลี่ยนเครื่องค่อนข้างถี่ และยังสามารถตั้งราคาให้
สูงขึ้นได้ เนื่องจากผู ้ใช้กลุ่มนี้เน้นสมรรถนะการทางาน และความหรู หรามากกว่าระดับราคา
ตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment)
ตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลักปี 2559 มีมูลค่าทั้งสิ้น 73,284 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 5.2 โดยคาดว่าในปี 2560 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลักจะเท่ากับ 75,459
ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.0 ดังภาพที่ 7
ภาพที่ 7 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลักปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
มูลค่า: ล้านบาท

3.0%

76,000
74,000
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68,000
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ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ทั้งนี้ เมื่อจาแนกประเภทอุ ปกรณ์ย่อย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Core
Network Equipment และ Infrastructure Cabling พบว่ า แนวโน้ ม การเติ บ โตของตลาด
อุ ปกรณ์ทั้ง 2 ประเภท แม้ว่ายังคงมีแนวโน้มเติบโตจากปี ท่ีผ่านมา แต่เป็นแนวโน้มการเติบโต
แบบชะลอตัวลง โดย Core Network Equipment ในปี 2559 มีมูลค่า 47,048 ล้านบาท คิด
เป็นการเติบโตร้อยละ 4.2 และคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่า 47,754 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต
ที่ร้อยละ 1.5 ขณะที่ Infrastructure Cabling ในปี 2559 มีมูลค่า 26,236 ล้านบาท คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 7.0 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2560 มีมูลค่า 27,706 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 5.6 ดังภาพที่ 8
ภาพที่ 8 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลักปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
จาแนกตามประเภทอุ ปกรณ์
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
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การเติบโตของมู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลักนั้นมาจากการลงทุนด้านโครงข่าย
ของผู ้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งแบบใช้สายและไร้สาย รวมไปถึงองค์การที่มีการลงทุนด้าน
ระบบเครือข่ายสาหรับการสื่อสารระหว่างสาขา แต่การเติบโตของตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลัก
แบบชะลอตัวลงที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการชะลอการลงทุนโครงข่ายทางสายของผู ้ประกอบการ
โทรคมนาคม เนื่องจากผู ้ประกอบการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายส่วนใหญ่เป็นผู ้ประกอบทั้งแบบ
ใช้สายและไร้สาย ซึ่ งเม็ดเงินลงทุนถูกใช้เพื่อขยายโครงข่ายหลักรองรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผ่านคลื่นความถี่ 900 MHz และ 1800 MHz ซึ่ งได้มีการเร่งลงทุนในปี 2558 ขณะที่การลงทุน
สาหรับให้บริการทางสายยังเป็นการขยายบริการในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่รอบนอกใกล้เคียงจาก
การขยายความเป็นเมือง ซึ่ งยังสามารถใช้การปรับปรุ งอุ ปกรณ์ Core Network Equipment
เดิม เพื่อรองรับการใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังพบว่า มู ลค่าของอุ ปกรณ์สายเคเบิลมีระดับราคา
ตลาดลดต่ าลง จากการเข้ามาทาตลาดของผลิตภัณฑ์ราคาถูก ซึ่ งผลของระดับราคาที่ต่ าลง
เป็นแรงกดดันให้มูลค่าตลาดต่ าลงด้วย แม้ว่าความต้องการใช้สายเคเบิลในกลุ่ม Infrastructure
Cabling จะมีจานวนมากก็ตาม
แม้ว่าในปี 2560 ภาครัฐมีความชัดเจนว่า จะสามารถผลักดันให้นโยบายอินเทอร์เน็ต
ประชารัฐเกิดขึ้นได้ ซึ่ งเป็นการทยอยดาเนินการ และยังเป็นการให้บริการเฉพาะจุ ดในหมู ่บ้าน
รวมถึงกระบวนการภาครัฐอาจทาให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นต่อการเติบโตของตลาด
ในปี 2560 จึงอาจจะไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม หากสามารถต่อขยายการเชื่ อมต่อไปสู่ครัวเรือน
ในหมู ่บ้านได้ จะสามารถช่ วยกระตุ้นตลาดโครงข่ายหลักและตลาดอุ ปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมหาศาล

34

34

ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สาย (Wireline Equipment)
ภาพรวมมู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารใช้สายในปี 2559 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4
โดยมีมูลค่าตลาดทั้งสิ้น 16,733 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่า ปี 2560 ตลาดจะมีการเติบโตขึ้นอีกร้อย
ละ 8.3 หรือมีมูลค่าตลาด 18,115 ล้านบาท ซึ่ งการเติบโตของตลาดในปี 2559 และในปี 2560 เป็น
ผลจากความต้องการใช้งานเครือข่ายภายใน ไม่ว่าจะเป็นองค์กร ศูนย์การค้า รวมถึง โรงแรม
ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่ งให้บริการเครือข่าย WiFi เป็นบริการให้แก่ลูกค้าที่มีใช้บริการ
ทั้ งนี้ เมื่ อพิ จารณาเป็นรายกลุ่ มอุ ปกรณ์ ย่ อย พบว่ า Access Equipment เป็น
อุ ปกรณ์ท่ียังคงมีระดับการเติบโตที่ดี โดยในปี 2559 มีมูลค่าตลาด 7,635 ล้านบาท มีการ
เติบโตร้อยละ 10.1 และยังคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าตลาด 8,743 ล้านบาท หรือมีการเติบโต
ร้ อยละ 14.5 ซึ่ งการเติ บโตของตลาด Access Equipment นั้ นมาจากความต้ องการขยาย
เครือข่ายการให้บริการ WiFi สาหรับการใช้งานในองค์กร และให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
ในส่วนของตลาด Network Cabling เป็นตลาดที่มีการเติบโตในทิศทางชะลอตัวลง
ด้วยผลของระดับราคาที่ลดลง จากการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ราคาถูกเช่ นเดียวกับตลาด
Infrastructure Cabling จึงทาให้มูลค่าตลาดมีการเติบโตแบบชะลอตัว แม้จะว่ามีความต้องการ
ใช้งานมากขึ้น จากการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลขององค์กรก็ตาม โดยในปี 2559 ตลาด Network
Cabling มีมูลค่าตลาด 6,460 ล้านบาท เป็นการเติบโตร้อยละ 9.9 และคาดว่าในปี 2560 ตลาด
จะมีมูลค่า 6,925 ล้านบาท หรือเป็นการเติบโตร้อยละ 7.2
สาหรับตลาดตู้สาขา (PBX) พบว่า ตลาดโดยรวมหดตัวลงสวนทางกับอุ ปกรณ์
ประเภทอื่นในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สาย โดยในปี 2559 มีมูลค่าตลาด 2,638 ล้านบาท เป็น
การหดตัวลงร้อยละ 18.0 และคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าตลาด 2,447 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การหดตัวลงอีกร้อยละ 7.2 ซึ่ งการหดตัวลงของตลาด PBX สืบเนื่องจากการใช้งานทางเสียง
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
และประมาณการปี
2560

ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560

35

โดยเฉพาะโทรศั พท์ ประจ าที่ ท่ี ล ดลง เนื่ อ งจากในธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ กที่ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ขณะเดียวกัน องค์กรที่ยังมีความต้องการใช้
งานโทรศัพท์ประจาที่ได้เปรียบระบบโทรศัพท์เป็นตู้สาขาแบบ IP PBX มากขึ้น เนื่องจากเป็นการ
สื่อสารผ่านระบบ IP จึงทาให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดี แต่สาหรับองค์กรที่ไม่ต้องการมีภาระ
การดูแลเครือข่ายโทรศัพท์องค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและเล็ก มีตัวเลือกการใช้งาน
Cloud PBX ซึ่ งผู ้ ใช้ ไม่ จ าเป็นต้ องลงทุ นติ ดตั้ งระบบ PBX เอง เพี ยงแต่ ผู้ ใช้ มี การใช้ งาน
เครือข่าย IP หรือมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในองค์กร โดยใช้บริการเช่ าแม่ข่ายสาหรับ IP PBX
จากผู ้ให้บริการ จากที่กล่าวมา จึงส่งผลให้ตู้สาขาแบบดั้งเดิม (Conventional PBX) หดตัวลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ตลาด Conventional PBX มีมูลค่าตลาด 1,150 ล้านบาท หดตัว
ลงร้อยละ 33.8 และยังคาดว่าในปี 2560 ตลาดจะมีมูลค่าเพียง 827 ล้านบาท หรือเป็นการหด
ตัวลงร้อยละ 28.1 ในขณะที่ IP PBX มีมูลค่าตลาดปี 2559 ที่ 1,488 ล้านบาท เป็นการเติบโต
ร้อยละ 0.5 และคาดว่าในปี 2560 มู ลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,620 หรือเป็นการเติบโตร้อยละ
8.9 ดังภาพที่ 9
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ภาพที่ 9 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สายปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
จาแนกตามประเภทอุ ปกรณ์
มู ลค่ำรำยอุ ปกรณ์: ล้ำนบำท

มู ลค่ำรวม: ล้ำนบำท

10,000

10.8%
14.7%

5,000

1,6030
6,935 -10.5%
5,878
3,217

0
2558

Access Equipment
PBX

10.1%

14.5%
9.9%

7,635

16,733

8,743

-18.0%

-7.2%
6,925
2,447

6,460
2,638

2559

18,115
7.2%

19,000

18,000
17,000

16,000
15,000
14,000

2560f

Network Cabling
Total Wireline Equipment

ตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารไร้สาย (Wireless Equipment)
ตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารไร้สายปี 2559 มีมูลค่า 45,086 ล้านบาท เป็นการเติบโตร้อยละ
25.9 และคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นอีกในปี 2560 โดยมีมูลค่า 47,565 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ
เติบโต ร้อยละ 5.5 ดังภาพที่ 10
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
และประมาณการปี
2560

ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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ภาพที่ 10 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารไร้สายปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
ภาพที่ 10 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารไร้สายปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
มูลค่า: ล้านบาท
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำ�ปี
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
2560

กลุ่มเกษตรกรรม และพลังงาน นอกจากนี้ ด้วยเสถียรภาพของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 4G
ที่ มี มากขึ้ น จึ งท าให้ อุ ปกรณ์ ส าหรั บกระจายสั ญญาณเครื อข่ ายโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ เป็ น
สัญญาณ WiFi มีความต้องการมากขึ้น เช่ น Pocket WiFi Car WiFi รวมไปถึง 4G Route
เพื่อการรับส่งข้อมู ล ATM และเครื่องรับชาระเงินพกพา (mPOS)
อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คาดว่าการเติบโตในตลาดอุ ปกรณ์ไร้สายจะลดลง จาก
การคลายตัวของการลงทุนขยายสถานีฐาน แต่ในกลุ่มอุ ปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบ
พกพายังคงมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของการใช้งานดาต้า
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างมู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สาย และอุ ปกรณ์
สื่อสารไร้สาย พบว่า สัดส่วนของอุ ปกรณ์ส่ือสารไร้สายมีแนวโน้มสัดส่วนที่ลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากการคลายตัวจากการลงทุนด้านสถานีฐาน ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า โดยในปี 2559
อุ ปกรณ์ส่ือสารไร้สายมีสัดส่วนร้อยละ 72.9 และลดลงเป็นร้อยละ 72.4 ในปี 2560 ขณะที่
อุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สายมีสัดส่วนจากร้อยละ 27.1 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 27.6 ในปี 2560 ดัง
ภาพที่ 11
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามูและประมาณการปี
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
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2560
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ภาพที่ 11 สัดส่วนมู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สาย และอุ ปกรณ์ส่ือสารไร้สาย
ปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560

2560f

18,115 / 27.6%

47,565 / 72.4%

2559

16,733 / 27.1%

45,086 / 72.9%

0%

20%

40%

Wireline Equipment

60%

80%

ล้ำนบำท / %
100%

Wireless Equipment

2.3 มู ลค่าตลาดบริการสื่อสารปี 2559 และประมาณการปี 2560
การสารวจมู ลค่าตลาดบริการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย ได้แก่ 1) ตลาด
บริ การโทรศั พท์ ประจ าที่ (Fixed Line Service) 2) ตลาดบริ การโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ (Mobile
Service 3) ตลาดบริ การอิ นเทอร์ เน็ ต (Internet Service) 4) ตลาดบริ การโทรศั พท์ ระหว่ าง
ประเทศ (International Calling Service) และ 5) ตลาดบริ การสื่ อสารข้ อมู ล (Data
Communication Service) โดยมีรายละเอียดของมู ลค่าตลาดแต่ละประเภท ดังนี้
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed Line Service)
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่มีมูลค่าตลาดลดลงต่อเนื่อง จากความนิยมการใช้งาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาทดแทนการใช้งาน ซึ่ งเป็นพฤติกรรมลักษณะเดียวกันทั่วโลก ด้วย
บริการประเภท OTT ที่ทาให้ความต้องการใช้งานประเภทเสียงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แบบเดิม
ลดลง แต่เปลี่ยนเป็นการใช้งานประเภทเสียงผ่านเครือข่ายออนไลน์หรือผ่านดาต้ามากขึ้น รวมไป
ถึงพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรู ปแบบ Chatting ที่ยังคง
ได้รับความนิยม จนอาจเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารพื้นฐานของยุ คปั จจุ บัน โดยผลการศึกษา
พบว่า ตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่ในปี 2559 มีมูลค่า 12,006 ล้านบาท เป็นการหดตัวลง
ร้อยละ 18.9 และประมาณการว่า ในปี 2569 มู ลค่าตลาดจะเท่ากับ 10,265 ล้านบาท หรือเป็น
การหดตัวลงอีกร้อยละ 14.5 ดังแสดงในภาพที่ 12
ภาพที่ 12 มู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่ ปี 2558 – 2559
และประมาณการปี 2560
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
16,000
-7.4%

14,000
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10,000
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-18.9%
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-14.5%
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2560f
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ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
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และประมาณการปี
2560

ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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นอกเหนือจาก มู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่จะได้รับผลกระทบจากการสื่อสาร
ผ่านบริการ OTT และเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้ว การเปลี่ยนเทคโนโลยีโทรศัพท์ประจาที่ไปสู่
การใช้งาน VoIP ในกลุ่มผู ้ใช้องค์กรที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อบริการจัดการต้นทุนขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรด้าน IT ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
รู ปแบบธุ รกิจแบบเช่ าใช้บริการในลักษณะ Cloud PBX ดังที่กล่าวถึงในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้
สายแล้วนั้น เป็นอีกสาเหตุสาคัญต่อการหดตัวของมู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ ประจาที่
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การให้บริการเสียง (Voice) และ
บริการที่ไม่ใช่ เสียง (Nonvoice) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ SMS MMS และบริการดาต้า
(Mobile Data) ผ่าน GPRS EDGE 3G และ 4G โดยผลการสารวจในปี 2559 พบว่า ตลาด
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาพรวมมีมูลค่า 241,564 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.6
และคาดว่าในปี 2560 ตลาดจะเติบโตได้อีกร้อยละ 17.1 หรือมีมูลค่า 282,961 ล้านบาท ดังภาพ
ที่ 13
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำ�ปี
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
2560

ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่ อสารของประเทศไทย ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560

ภาพที่ 13 มู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2558 – 2559
และประมาณการปี 2560
ภาพที่ 13 มู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2558 – 2559
และประมาณการปี 2560
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
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17.1%
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2560f
0

2558
2559
2560f
เป็นที่น่าสนใจว่า ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2558 มีการเติบโตในระดับต่ า
แต่สามารถกลับ่มาเติบโตได้ในระดับที่ดีในปี 2559 ได้น่ ั้น เกิ่ ดการแรงขับเคลื่อนของการใช้งาน่
เป็นทีน่าสนใจว่า ตลาดบริการโทรศัพท์เคลือนทีในปี 2558 มีการเติบโตในระดับตา
สื่อสารดาต้าที่มีสัดส่วนสูงกว่าการใช่ ้งานทางเสียง รวมถึงผู ้ให้บริการโทรศั่ พท์เคลื่อนที่หากล
แต่สามารถกลับมาเติบโตได้ในระดับทีดีในปี 2559 ได้นั้น เกิดการแรงขับเคลือนของการใช้งาน
ยุ ทธ์ใหม่ๆ ทั้งการจัดแพ็คเกจตามพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มลู กค้า การพ่่ วงบริ
าร
่อนที
่ หกากล
การใช้้งงานทางเสี
านทางเสียยงงรวมถึ
รวมถึ
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ท์เคลื
ห่ า
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งผูง้ใผูห้ใ้ บห้ริบกริารโทรศั
พท์พเคลื
อนที
ร่วมกับบริการอื่น้ เช่ น บริการรับชม Content รายการโทรทัศน์บอกรับสมาชิ ก ภาพยนตร์
ธ์ใหม่
งการจัดแพ็
ดแพ็คเกจตามพฤติ
คเกจตามพฤติกกรรมการใช
รรมการใช้้ งานของกลุ
งานของกลุ่มม่ ลูลูกกค้ค้าา การพ่วงบริการ
ยุกลยุ
ทธ์ทใหม่
ๆ ๆทั้งทัการจั
่อให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ OTT จึง
หรือการเป็นพันธมิ
ต
รร่
ว
มกั
บ
ผู
ใ
้
ห้
บ
ริ
ก
าร
Content
เพื
ร่วมกับบริการอื่น เช่ น บริการรับชม Content รายการโทรทัศน์บอกรับสมาชิ ก ภาพยนตร์
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใชงานดาต้ามากขึ้น และเป็นการสร้างความคุ้มค่าจากการ
หรือการเป็นพันธมิตรร่วมกับผู ้ให้บริก้ าร Content เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในลักษณะ OTT จึง
ลงทุนโครงข่ายให้มากที่สุด
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้งานดาต้ามากขึ้น และเป็นการสร้างความคุ้มค่าจากการ
ลงทุนโครงข่ายให้มากที่สุด
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามูและประมาณการปี
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เมื่อพิจารณามู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ออกเป็น บริการเสียง (Mobile
Voice) ซึ่ งประกอบด้วย บริการ Prepaid และบริการ Postpaid เมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่
ไม่ใช่ เสียง (Mobile Nonvoice) ประกอบด้วย บริการ SMS MMS และบริการดาต้า (Data)
ผ่าน 3G/4G พบว่า สัดส่วนมู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากบริการที่ไม่ใช่ เสียง
ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีสัดส่วนร้อยละ 60.3 หรือมีมูลค่า 145,667 ล้านบาท
และเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.6 หรือมีมูลค่า 196,942 ล้านบาท ในปี 2560 ขณะที่บริการ
ประเภทเสียงลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 39.7 ในปี 2559 เหลือร้อยละ 30.4 ในปี 2560 หรือมี
มู ลค่าลดลงจาก 95,897 ล้านบาท เป็น 86,020 ล้านบาท ตามลาดับ ดังภาพที่ 14
ภาพที่ 14 สัดส่วนมู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเทียบระหว่างบริการเสียง
กับบริการที่ไม่ใช่ เสียง ปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560

2560f
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ผู ้ใช้บริVoice
การโทรศัพท์เคลื
ยนรู ้การใช้บริการที่หลากหลาย
Mobile
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น เช่ น บริการชาระเงินและธุ รกรรมทางการเงิน จากการส่งเสริม
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

การใช้บริการพร้อมเพย์ และ QR code ของรัฐบาล ตลอดจนการค้าขายทาง e-Commerce
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถลดต้นทุนหน้าร้านของผู ้ขาย และพฤติกรรมที่อยู ่ในโลกออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น แม้ว่ามู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนจะยังเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง
แต่เป็นที่คาดการณ์ว่า แนวโน้มรายได้จากดาต้า (บาท/MB) อาจจะชะลอตัวลงในอนาคต ซึ่ งผู ้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายต่างๆ จะต้องพัฒนาบริการในลักษณะ OTT และบริการอื่นๆ ที่
ใช้งานผ่านดาต้าของตนเองเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตในที่นี้ คือ บริการเชื่ อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย โดยไม่
รวมบริการอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผลการสารวจพบว่า ในปี 2559 มู ลค่า
ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตมีมูลค่า 55,740 ล้านบาท หรือมีการเติบโตร้อยละ 4.0 และคาดว่าในปี
2560 ตลาดจะมีการเติบโตร้อยละ 3.5 หรือมีมูลค่า 57,691 ล้านบาท ดังภาพที่ 15
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
และประมาณการปี
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ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย

ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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ภาพที่ 15 มู ลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
ภาพที่ 15 มู ลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
58,000มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
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2560f
2560f

หมายเหตุ: มู ลค่าตลาดวงจรอินเทอร์ เน็ ตระหว่ างประเทศ (International Gateway)
หมายเหตุ: มู ลค่าตลาดวงจรอินเทอร์ เน็ ตระหว่ างประเทศ (International Gateway)
นับเปน็ ต้นทุนของการให้บริการอินเทอร์เน็ต
นับเปน็ ต้นทุนของการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แม้ว่ามู ลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับ
แม้ว่ามู ลค่่ าตลาดบริ
การอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับ
บริการโทรศัพท์เคลือนที่แบบไม่ใช่ เสียง ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากบริการดาต้า พบว่า มู ลค่า
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ใช่ เสียง ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากบริการดาต้า พบว่า มู ลค่า
ตลาดยังคงห่างกันอยู ่มาก ที่เป็นเช่ นนี้เพราะ ผู ้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตลาดยังคงห่างกันอยู ่มาก ที่เป็นเช่ นนี้เพราะ ผู ้ใชงานสามารถเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ได้สะดวกและครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากเป็นบริ้ การผ่านคลื่นความถี่ ขณะที่การให้บริการ
่ การให้บริการ
ได้สะดวกและครอบคลุมมากกว่า เนื่องจากเป็นบริการผ่านคลื่นความถี่ ขณะที
อินเทอร์เน็ตต้องมีการลงทุนทางสายอย่างมหาศาล และมีข้อจากัดในเชิ งพื้นที่และภูมิประเทศจึง
อินเทอร์เน็ตต้องมีการลงทุนทางสายอย่างมหาศาล และมีข้อจากัดในเชิ งพื้นที่และภูมิประเทศจึง
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

เป็นข้อจากัดและเป็นต้นทุนสาคัญที่ทาให้การลงทุนขยายโครงข่ายสาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต
กระจายเฉพาะในพื้นที่ท่ีมีความเป็นเมือง และมีความหนาแน่นของประชากรสูง เพราะคุ้มค่าต่อ
การลงทุนมากกว่า
ปั จจุ บัน ผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพยายามเปลี่ยนเทคโนโลยีของการให้บริการเป็น
FTTx ผ่านสายใยแก้ว (Fiber optic) ทดแทน xDSL ผ่านสายทองแดง เนื่องสามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีเสถียรภาพ และให้บริการได้ด้วยความเร็วที่สูงกว่า อีกทั้งผู ้ให้บริการยังมี
บริการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขายนอกจากความเร็วของการให้บริการ เช่ น บริการ Content
รายการโทรทั ศ น์ บริ ก ารโทรศั พ ท์ VoIP รวมถึ ง การให้ ส่ ว นลดเมื่ อเปิ ดใช้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการให้บริการในรู ปแบบการหลอมรวมบริการกับบริการ
อื่นๆ ของผู ้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตมีการแข่งขันกันสูงทั้งในตลาด
ผู ้ใช้ครัวเรือน และตลาดผู ้ใช้องค์กร โดยเฉพาะตลาดผู ้ใช้องค์กรมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง
มาก จากผู ้ประกอบการรายใหญ่ท่มี ีโครงข่ายของตนเองสามารถตั้งราคาที่เป็นแรงจู งใจต่อการ
ตัดสินใจได้ง่าย ดังนั้น ผู ้ให้บริการรายย่อยจึงต้องขยายธุ รกิจไปยังบริการ Data Center และ
Cloud ซึ่ งให้ ผลตอบแทนที่ มากกว่า แต่ กระนั้ น ผู ้ เข้ าสู่ ธุ รกิ จ Data Center และ Cloud มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นประเด็นการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
รายย่อยต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งทางธุ รกิจเพื่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ในส่วนของนโยบายอินเทอร์เน็ตประชารัฐ ที่รัฐบาลจะทยอยเปิ ดให้บริการในปี 2560
นั้น อาจจะยังไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตมากนัก เนื่องจากเป็นการ
ให้บริการเฉพาะจุ ดในหมู ่บ้าน และยังไม่สามารถขยายบริการไปยังระดับครัวเรือนได้
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามู
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี
2559
และประมาณการปี
2560

ประจาปี 2559 และประมาณการปี 2560
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ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Service)
บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศปี 2559 ในภาพรวมมีมูลค่าตลาดรวมกันทั้งสิ้ น
6,960 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราการหดตัวลงร้อยละ 32.8 ประมาณการว่าในปี 2560 มู ลค่า
ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศจะยังคงหดตัวลงต่อเนื่องเหลือมู ลค่า 5,170 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการหดตัวลงอีกร้อยละ 32.8 ดังภาพที่ 16
ภาพที่ 16 มู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ปี 2558 – 2559
และประมาณการปี 2560 จาแนกตามประเภทบริการ
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
12,000
10,357 /-16.6%
-14.7%
10,000
6,960 /-32.8%
8,000
-32.0%
5,170 /-32.8%
6,000
-25.4%
9,950
4,000
6,763 -51.5%
-45.7%
5,045 -36.8%
2,000
407
197
125
0
2558
2559
2560f
IDD/VoIP
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Calling Card

Total International Calling Service
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำ�ปี
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
2560

การหดตัวของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีสาเหตุท่คี ล้ายคลึงกับบริการโทรศัพท์
ประจาที่ กล่าวคือ ผู ้ใช้เปลี่ยนไปสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และบริการ OTT ในรู ปแบบ
Chatting Voice และ Video ผ่านออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าและสามารถ
สื่อสารถึงกันได้อย่างทันที และมีคุณภาพที่แตกต่างกันไม่มาก หากคุณภาพเครือข่ายออนไลน์
ของคู่ส่ือสารมีคุณภาพสูงเพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อจาแนกประเภทบริการออกเป็น บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศทางเสียง ทั้งแบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) และแบบผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (Voice Over Internet Protocol: VoIP) และอีกหนึ่งประเภทบริการ ได้แก่ บัตร
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ (Calling Card) จากผลการสารวจพบว่า มู ลค่าตลาดบริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศทั้งแบบ IDD และ VoIP ในปี 2559 มีมูลค่า 6,763 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
หดตัวลง ร้อยละ 32.0 และคาดว่าในปี 2560 มู ลค่าตลาดจะยังคงลดลงต่อเนื่องเหลือมู ลค่า
5,045 ล้านบาท หรือเป็นการหดตัวลงร้อยละ 25.4 ขณะที่ตลาดบัตรโทรศัพท์มีแนวโน้มการใช้
บริการลดลงอย่างต่อเนื่องเช่ นกัน โดยในปี 2559 มู ลค่าตลาดบัตรโทรศัพท์เท่ากับ 197 ล้าน
บาท ซึ่ งเป็นการหดตัวลงถึงร้อยละ 51.5 และคาดว่าในปี 2560 ตลาดจะยังคงหดตัวอีกร้อยละ
36.8 หรือเหลือมู ลค่าตลาด 125 ล้านบาท
แม้ว่าค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของผู ้ให้บริการายต่างๆ จะถูกลง แต่ก็ไม่
สามารถกระตุ้นให้มีการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการคิดค่าบริการเป็นรายนาทีทาให้ผู้ใช้งาน
รั บรู ้ ว่ ามี ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ มขึ้ นเมื่ อใช้ งานนานขึ้ น ซึ่ งแตกต่ างจากการสื่ อสารผ่ านดาต้ นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกคิดรวมอยู ่ในค่าบริการดาต้า จึงทาให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่ามี
ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ น ผู ้ ใช้ งานโทรศั พท์ ระหว่ างประเทศจึ งเป็นกลุ่ มผู ้ ใช้ องค์ กรได้ ให้
ความสาคัญกับการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีค่าใช้จ่ายถูกลงซึ่ งมีการใช้งานทั้งแบบ IDD และ
VoIP
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึ
กษามูและประมาณการปี
ลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี
ประจำ�ปี
2559
2560

2559 และประมาณการปี 2560
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ตลาดบริการสื่อสารข้อมู ล (Data Communication Service)
ตลาดบริการสื่อสารข้อมู ล หมายถึง บริการวงจรเช่ าสื่อสารข้อมู ลทุกประเภทที่มีการ
เชื่ อมต่อทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่ น Leased Line International Private Leased
Circuit (IPLC) และ Virtual Private Network (VPN) ซึ่ งคิ ด เฉพาะมู ล ค่ าการใช้ จ่ า ยเกิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศไทย โดยภาพรวมของตลาดบริการสื่อสารข้อมู ลปี 2559 พบว่า มีมูลค่าตลาด
14,546 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.7 และประมาณการว่าในปี 2560 ตลาดบริการ
สื่อสารข้อมู ลจะมีมูลค่า 14,924 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.6 ดังภาพที่ 17
ภาพที่ 17 มู ลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมู ลปี 2558 – 2559 และประมาณการปี 2560
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
15,000
14,800
14,600
14,400
5.2%
14,200
14,302
14,000
13,800
2558
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2.6%
1.7%

14,924
14,546

2559

2560f
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

แม้ว่าความต้องการใช้บริการสื่อสารข้อมู ลจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการ
ปรับตัวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของภาคธุ รกิจเอกชนและภาครัฐ โดยเฉพาะการใช้งานเทคโนโลยี
Cloud ที่มากขึ้น ทั้งในรู ปแบบ Cloud สาธารณะ (Public Cloud) และ Cloud ส่วนตัว (Private
Cloud) ตลอดจนการรับ-ส่งข้อมู ลระหว่างสาขาขององค์กรที่มีปริมาณของข้อมู ลขนาดใหญ่
มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ งจะน่าจะส่งต่อการเติบโตในเชิ งรายได้หรือมู ลค่าตลาดมากขึ้น แต่เนื่องจากการ
แข่งขันทางด้านราคาเช่ นเดียวกับบริการตลาดสื่อสารอื่นๆ ทาให้ผู้ใช้บริการซึ่ งส่วนใหญ่เป็น
ผู ้ใช้ประเภทองค์กรมีการเจรจากผู ้ให้บริการ เพื่อขอต่อรองการคงราคาหรือมู ลค่าการใช้จ่าย
ขององค์กรไว้ไม่ให้ต่างจากเดิมในปี ก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณหรือขนาดของข้อมู ลการรับ-ส่ง
เพิ่มขึ้น จึงสะท้อนถึงการเติบโตของมู ลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปี 2559 และที่ประมาณ
การในปี 2560
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี 2559 และประมาณการปี 2560
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ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำ�ปี 2559 และประมาณการปี 2560

บทที่ 3
มูลค่าการใช้จ่าย
ตามกลุ่มผู้ใช้
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บทที่ 3
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มูลค่าการใช้จ่าย
ตามกลุ่มผู้ใช้

มู ลค่าการใช้จ่ายตามกลุ่มผู ้ใช้ จาแนกออกเป็น การใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสาร
และการใช้จ่าย
ในตลาดบริการสื่อสาร ซึ่ งในการศึกษานี้ แบ่งกลุ่มผู ้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้ใช้
ภาคครั วเรื อนและธุ รกิ จครั วเรื อนขนาดเล็ ก (Household and Small Office and Home
Office: SOHO) และผู ้ใช้ภาคธุ รกิจเอกชนและรัฐ (Corporate and Government)
สาหรับผลการสารวจการใช้จ่ายในตลาดสื่อสารปี 2559 พบว่า ในตลาดอุ ปกรณ์
สื่อสารภาพรวมมีการใช้จ่ายมากที่สุดในอุ ปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset) คิด
เป็นมู ลค่า 111,410 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 45.2 โดยมู ลค่าดังกล่าวสามารถจาแนกได้เป็น
มู ลค่าการใช้จ่ายในเครื่องโทรศัพท์ประจาที่ (Fixed Line Handset) 1,151 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.0 ของการใช้จ่ายในตลาดเครื่องโทรศัพท์ ขณะที่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile Handset) มี มูลค่ า 110,259 ล้ านบาท หรื อคิ ดเป็นสั ดส่ วนร้ อยละ 99.0 ของตลาด
เครื่องโทรศัพท์
ขณะที่การใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารอันดับรองลง คือ อุ ปกรณ์โครงข่ายหลัก
(TelCo Network Equipment) โดยมีมูลค่าการใช้จ่าย 73,284 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ
29.7 ของตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สาร สาหรับการใช้จ่ายในอุ ปกรณ์ประเภทอื่นที่เหลือ ได้แก่ อุ ปกรณ์
สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment) มีมูลค่าการใช้จ่าย 45,806 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
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ละ 18.3 และอุ ปกรณ์ส่ือสารใช้สาย (Wireline Equipment) มีมูลค่าการใช้จ่ายน้อยที่สุดที่ 16,733
ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนร้อยละ 6.8 ของตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สาร ดังภาพที่ 18
่ 18สมู่ือลสารใช
ละ 18.3 และอุ
ปกรณ์
reline Equi
ment) มีมูปลค่กรณ์
าการใช
ยที่สุดที่ 16,733
ภาพที
ค่าและสั
ส่วนการใช
ส่ือสารปี
้สายด(Wi
้จ่ายน้อ2559
้จ่าpยในตลาดอุ
ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนร้อยละจาแนกตามประเภทตลาดย่
6.8 ของตลาดอุ ปกรณ์ส่อื อสาร
ย ดังภาพที่ 18
่ 18 มู ลค่าและสัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารปี 2559
Wireless
ภาพที
Equipment
จาแนกตามประเภทตลาดย่อย
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
45,086
Fixed Line
18.3%
Wireline Wireless
Handset
มู ลค่ำ: ล้ำนบำท
EquipmentEquipment
1,151
45,086
Fixed Line
16,733
Telephone
1.0%
18.3%
Wireline
6.8%
Handset
Equipment
TelCo
Network
16,733
Equipment
6.8%
73,284
TelCo29.7%
Network
Equipment
73,284
29.7%

Handset
111,410
Telephone
45.2%
Handset
111,410
45.2%

1,151
Mobile
1.0%
Handset
110,259
Mobile
99.0%
Handset
110,259
99.0%

ด้ า นการใช้ จ่ า ยในตลาดบริ ก ารสื่ อสารภาพรวมปี 2559 พบว่ า บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการสื่อสารที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด โดยมีมูลค่า 241,564 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็นสัดส่วนร้อยละ 73.0 ของมู ลค่าตลาดบริการสื่ ่ อสาร ขณะที่การใช้จ่ายในอันดับรองลงมา
ด้ า นการใช้ จ่ า ยในตลาดบริ ก ารสื อสารภาพรวมปี 2559 พบว่ า บริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการสื่อสารที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด โดยมีมูลค่า 241,564 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็นสัดส่วนร้อยละ 73.0 ของมู ลค่าตลาดบริการสื่อสาร ขณะที่การใช้จ่ายในอันดับรองลงมา
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ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตที่มีมูลค่าการใช้จ่าย 55,740 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 16.8
สาหรับการใช้จ่ายในบริการสื่อสารประเภทอื่นที่เหลือมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้จ่ายในบริการทั้ง 2 ประเภทข้างต้น กล่าวคือ บริการโทรศัพท์ประจาที่มีมูลค่าการใช้จ่าย
12,006 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 บริการสื่อสารข้อมู ลมีมูลค่าการใช้จ่าย 14,545
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.4 ในส่วนของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็นบริการ
ที่มีการใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยมีมูลค่า 6,960 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ดังภาพที่
19
ภาพที่ 19 มู ลค่าและสัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสารปี 2559
จาแนกตามประเภทตลาดย่อย
International Data Com
Calling
Service
Service
14,545
Internet 6,960
4.4%
Service 2.1%
55,740
16.8%
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Fixed Line
Service
12,006
3.6%
Mobile
Service
241,564
73.0%
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3.1 มู ลค่าการใช้จา่ ยตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สาร จาแนกตามกลุม่ ผู ใ้ ช้
เมื่อพิจารณามู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสาร จาแนกตามกลุ่มผู ้ใช้หลัก พบว่า ผู ้ใช้
องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐ (Corporate and Government) เป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดใน
ตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารดังเช่ นปี ท่ีผ่านๆ มา โดยมีการใช้จ่ายกว่าร้อยละ 60.7 ของมู ลค่าตลาด
อุ ปกรณ์ส่ือสาร หรือคิดเป็นมู ลค่า 149,737 ล้านบาท ขณะที่ผู้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือน
ขนาดเล็ก (Household and SOHO) มีการใช้จ่ายร้อยละ 39.3 หรือคิดเป็นมู ลค่า 96,776 ล้าน
บาท ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทตลาดย่อย พบว่า ผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือน
ขนาดเล็กมีการใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีสูงมากถึง
93,720 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนการใช้จ่ายร้อยละ 85.0 ขณที่ผู้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐ มี
การใช้จ่าย
ในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงร้อยละ 15.0 หรือคิดเป็นมู ลค่า 16,539 ล้านบาท
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดประเภทย่อยอื่นๆ พบว่า กลุ่มผู ้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐมี
สัดส่วนการใช้จ่ายที่สูงกว่าผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือนขนาดเล็กทั้งสิ้น กล่าวคือ กลุ่ม
ผู ้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐมีสัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์โครงข่ายหลักร้อยละ 100
หรือมีมูลค่าการใช้จ่าย 73,284 ล้านบาท มีการใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารไร้สาย ร้อยละ
94.5 หรือมีมูลค่าการใช้จ่าย 42,606 ล้านบาท การใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่อื สารใช้สายร้อยละ
96.9 หรือมีมูลค่าการใช้จ่าย 16,215 ล้านบาท และสุดท้ายคือ การใช้จ่ายในตลาดเครื่องโทรศัพท์
ประจาที่ร้อยละ 95.0 หรือมีมูลค่า 1,093 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารปี 2559 จาแนกตามกลุ่มผู ้ใช้
ตารางที่ 2 มู ลค่าตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารปี Corporate
2559 จาแนกตามกลุ
ผู ้ใช้
and ่มHousehold
and
รวม
Government
SOHO and
Corporate
and Household
ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร
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(ล้มูานบาท)
ลค่า สัด%
ส่วน (ล้มูานบาท)
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1,151 100
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58
5.0
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58
5.0
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5.5
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สืรองรั
สายบโตของการใช
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่ นจะใช้ระยะเวลาในก่
ลงทุนบเพืการเติ
การเป็นปกติ้งานที
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นั้นด้วในส่
วนขององค์
กรธุเรพืกิ่ อจการรั
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การตัดสินใจลงทุนพอสมควร แต่ด้วยการเป็นเทคโนโลยีเพื่อการรักษาความสามารถในการ
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แข่งขันที่ภาคธุ รกิจเอกชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและใหญ่ ที่
จาเป็นต้องพัฒนาระบบสื่อสารในยุ คดิจิทัล เพื่อรองรับการใช้งานภายในองค์กร การบริการแก่
ลูกค้า และรักษาพื้นที่ทางธุ รกิจในโลกดิจิทัล จึงทาให้องค์กรเอกชนยังคงมีการใช้จ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐมีการลงทุนอยู ่บ้างตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี 2559 แต่คาดว่าแรง
หนุนจากโครงการสาคัญในปี 2560 เช่ น อินเทอร์เน็ตประชารัฐ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนและการใช้จ่ายในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารมากขึ้น หากสามารถดาเนินการได้อย่างตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่รัฐได้ตั้งไว้
สาหรับการใช้จ่ายอุ ปกรณ์ส่อื สารของภาคครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือนขนาดเล็กจาก
ที่มีการเติบโตในตลาดเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ด้วยแรงผลักดันจากการเร่งย้ายฐานลูกค้า
จากคลื่นความถี่ย่านเดิมสาหรับให้บริการ 2G สู่การให้บริการ 3G/4G ได้คลายอิทธิพลลง แต่
ยั งได้ รั บ แรงกระตุ้ น ตลาดจากกลุ่ ม ผู ้ ใ ช้ ร ะดั บ บนที่ มี พ ฤติ ก รรมการเปลี่ ยนเครื่ อ ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนค่อนข้างถี่ และระดับราคาเครื่องยังสามารถตั้งไว้ในระดับ
ค่อนข้างสูง จึงทาให้การใช้จ่ายในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือน
ขนาดเล็กโดยรวมสูงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอุ ปกรณ์ส่ือสารอื่น

3.2 มู ลค่าการใช้จา่ ยตลาดบริการสื่อสาร จาแนกตามกลุม่ ผู ใ้ ช้
การใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสารเมื่อจาแนกตามกลุ่มผู ้ใช้ พบว่า กลุ่มผู ้ใช้จ่ายหลัก
ของตลาดคือ ผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือนขนาดเล็ก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 69.9 หรือมี
มู ลค่าการใช้จ่ายในตลาด 231,233 ล้านบาท ขณะที่ผู้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐมีสัดส่วนการ
ใช้จ่ายร้อยละ 30.1 หรือมีมูลค่าการใช้จ่าย 99,582ล้านบาท สาหรับการใช้จ่ายในตลาดบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ซ่ึ งเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง 241,564 ล้านบาทนั้น พบว่า เป็นการใช้จ่ายของ
ผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือนขนาดเล็กเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.7 หรือมีมูลค่า 182,864 ล้าน
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บาท ขณะที่ผู้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐ มีสัดส่วนการใช้จ่ายร้อยละ 24.3 หรือคิดเป็นมู ลค่า
58,700 ล้านบาท ขณะที่บริการอินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งประเภทบริการที่มีการใช้จ่ายของกลุ่ม
ผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือนขนาดเล็กในสัดส่วนสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 76.1 หรือมีมูลค่า
การใช้จ่าย 42,418 ล้านบาท ขณะที่ผู้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐมีสัดส่วนการใช้จ่ายร้อยละ
23.9 หรือมีมูลค่าการใช้จ่าย 13,322 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือน
ขนาดเล็กมีสัดส่วนการใช้จ่ายสูงในประเภทตลาดบริการที่มีมูลค่าสูงทั้งสิ้น ขณะที่ตลาดบริการ
อื่นที่เหลือนั้น แม้ว่าผู ้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายที่สูงก็ตาม แต่เป็น
ตลาดที่มีมูลค่าน้อย จึงทาให้ภาพรวมของการใช้จ่ายภาคองค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐค่อนข้าง
น้อยในตลาดบริการสื่อสาร โดยผู ้ใช้องค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐมีการใช้จ่ายในตลาดสื่อสาร
ข้อมู ลร้อยละ 99.7 หรือมีมูลค่า 14,502 ล้านบาท การใช้จ่ายในตลาดบริการโทรศัพท์ประจาที่
ร้อยละ 67.2 หรือมีมูลค่า 8,068 ล้านบาท และมีการใช้จ่ายในตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศร้อย
ละ 71.7 หรือมีมูลค่าตลาด 4,990 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่ 3
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ผลการศึกประจ
ษา มูาปีลค่2559
าตลาดสื
่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่่ อสารของประเทศไทย
และประมาณการปี
2560
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสือสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

ตารางที่่ 3 มู ลค่าตลาดบริการสื่่อสารปี 2559 จาแนกตามกลุ่มผู ้ใช้
ตารางที 3 มู ลค่าตลาดบริการสือสารปี 2559 จาแนกตามกลุ่มผู ้ใช้
Corporate and Household and
Corporate and Household and
รวม
รวม
Government
SOHO
Government
SOHO
ประเภทบริการสื่อสาร
ประเภทบริการสื่อสาร
มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน
(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %
(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) %
บริการโทรศัพท์ประจาที่
12,006
100 8,068
67.2 3,938 32.8
บริการโทรศัพท์ประจาที่
12,006
100 8,068
67.2 3,938 32.8
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
241,564 100 58,700 24.3 182,864 75.7
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
241,564 100 58,700 24.3 182,864 75.7
บริการอินเทอร์เน็ต
55,740
100 13,322 23.9 42,418 76.1
บริการอินเทอร์เน็ต
55,740
100 13,322 23.9 42,418 76.1
บริการโทรศัพท์ระหว่าง
6,960
100 4,990
71.7 1,970 28.3
บริการโทรศัพท์ระหว่าง
6,960
100 4,990
71.7 1,970 28.3
ประเทศ
ประเทศ
บริการสื่อสารข้อมูล
14,545
100 14,502 99.7
43
0.3
บริการสื่อสารข้อมูล
14,545
100 14,502 99.7
43
0.3
รวม
330,815 100 99,582 30.1 231,233 69.9
รวม
330,815 100 99,582 30.1 231,233 69.9

ตลาดบริการสื่่ อสารได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือน
ตลาดบริการสือสารได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มผู ้ใช้ครัวเรือนและธุ รกิจครัวเรือน
ขนาดเล็ กที่่ มี การใช้จ่ ายต่อตลาดสู ง ด้ วยการเข้าถึงบริ การโทรศั พท์เคลื่่ อนที่่ และบริ การ
ขนาดเล็ กที มี การใช้จ่ ายต่อตลาดสู ง ด้ วยการเข้าถึงบริ การโทรศั พท์เคลื อนที และบริ การ
อินเทอร์เน็ตของประชากรที่่เพิ่่มมากขึ้น ซึ่่ งเป็นช่ องทางในการเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างทั่่วถึงมากขึ้น
อินเทอร์เน็ตของประชากรทีเพิมมากขึ้น ซึ งเป็นช่ องทางในการเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างทัวถึงมากขึ้น
จากการเร่ งขยายการลงทุ นเพื่่ อความครอบคลุ มบริ การทั้ งบริ การ 3G/4G และบริ การ
จากการเร่ งขยายการลงทุ นเพื อความครอบคลุ มบริ การทั้ งบริ การ 3G/4G และบริ การ
อินเทอร์เน็ตของผู ้ให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พร้อมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่่อการ
อินเทอร์เน็ตของผู ้ให้บริการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา พร้อมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีเพือการ
ให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่่ อนที่่ ทาให้รูปแบบพฤติกรรมของผู ้บริโภคแบบ Mobile First ของ
ให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลือนที ทาให้รูปแบบพฤติกรรมของผู ้บริโภคแบบ Mobile First ของ
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ประเทศไทยมีความชัดเจนมากขึ้น จึงทาให้การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะการใช้งาน
สื่ อสารดาต้ าสามารถสร้ างความสะดวก สบาย และเป็ นสร้ างคุ ณค่ าของบริ การผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนในทิศทางที่ดีขึ้น
สาหรับการใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสารขององค์กรธุ รกิจเอกชนและรัฐแม้จะดีขึ้นแต่
ส่วนใหญ่ยังมีการลงทุนแบบระมัดระวังด้วยปั จจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ทรงตัวต่อเนื่องจาก
ปี ท่ีผ่านมา ทาให้การใช้จ่ายจึงต้องคานึงถึงความคุ้มค่าสูงที่สุด แม้จะเป็นการใช้จ่ายเพื่อคง
ความสามารถทางธุ รกิจของเอกชน แต่อาจจะไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ใช้ครัวเรือนและ
ธุ รกิจครัวเรือนขนาดเล็ก ขณะที่นโยบายภาครัฐที่จะเข้ามาส่งเสริมหลายด้านยังขาดการปฏิบัติ
และการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นรู ปธรรม จึงอาจทาให้บทบาทของรัฐต่อมู ลค่าตลาดบริการ
สื่อสารจึงยังมีค่อนข้างน้อยเช่ นเดียวกัน
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บทที่ 4

		

ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อตลาดสื่อสาร

ในปี 2559 ไทยมี ปั จจั ยที่ กระทบต่ อการประกอบธุ รกิ จของผู ้ ประกอบการที่
หลากหลายทั้งปั จจัยบวกและปั จจัยลบ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารนั้นมีปัจจัยที่
สาคัญ ดังต่อไปนี้
ปั จจัยบวก
• การเติบโตที่ต่อเนื่องของการใช้งานแบบเคลื่อนที่ (Mobility) ด้วยความต้องการใช้
งานสื่อสารและอุ ปกรณ์แบบเคลื่อนที่ท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้น ด้วยความคล่องตัว ความสะดวกสบาย
และบริการรู ปแบบ OTT ที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงทาให้ผู้ให้บริการต้องมีการลงทุนขยาย
โครงข่ายเพื่อรองรับความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการลงทุนด้านโครงข่าย
สาหรับให้บริการ 4G บนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ในช่ วงปี 2558 และ
ต่อเนื่องปี 2559 ซึ่ งนอกจากผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนจะมุ ่งให้บริการสื่อสารดาต้าในกลุ่มผู ใ้ ช้
ครัวเรือนที่มีการเติบโตแล้ว ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงสามารถนาไปใช้งานทาง
ธุ รกิจในกลุ่มธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มากขึ้นด้วย ตลอดจน การทดสอบนาคลื่น
ความถี่ไปใช้สาหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่ น NB-IoT เป็นปั จจัยที่ต่อยอดการใช้งานของโครงข่าย
และเกิดการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
• การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง มิเพียงแต่การใช้
ฟั งก์ช่ันสนทนาทางข้อความ (Instant Message) ตัวอักษร รู ปภาพและภาพเคลื่อนไหว สาหรับ

64

64

ผลการศึกษา มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจาปี2559
2559 และประมาณการปี
และประมาณการปี 2560
ประจำ�ปี
2560

การสื่อสารส่วนตัว หรือชุ มชน (Community) เท่านั้น แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์ยังมีระบบ
การชาระเงินเพื่อรองรับการจ่ายชาระและการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะเป็นการต่อ
ยอดทางธุ รกิจของผู ้พัฒนาแอพพลิเคชั่นแล้ว ยังเป็นการสร้างการเรียนรู ้และความคุ้นเคยของ
การทาธุ รกิจและการชาระเงินให้แก่ผู้ใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย
• ภาคธุ รกิจให้ความสาคัญต่อการสื่อสารและให้บริการลูกค้าผ่านช่ องทางออนไลน์
ในปั จจุ บันการทาธุ รกิจกับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าครัวเรือนทั่วไป คงจะไม่สามารถปฏิเสธ
การทาตลาดผ่านช่ องทางออนไลน์ได้ เพราะเนื่องจากประชากรบนโลกออนไลน์ (Online Citizen)
ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่ม ทุกวัย อีกทั้ง การตัดสินใจของกลุ่มผู ้ใช้ออนไลน์เป็นไป
อย่างรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสินใจเลือกชื้ อสินค้า หรือแม้แต่การตัดสินใจกล่าวโทษ
ผู ้ค้าหรือผู ้ให้บริการที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้น การทาตลาด การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการ
เฝ้ าระวั งภาพลั กษณ์ บนโลกออนไลน์ จึ งเป็ นสิ่ งส าคั ญที่ ผู้ ประกอบธุ รกิ จทุ กระดั บให้
ความสาคัญมากขึ้น
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร การแข่งขันทาง
ธุ รกิจหรือการดาเนินองค์กรในปั จจุ บันให้ความสาคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา แต่หากองค์กรต้องลงทุนเพิ่มจานวนบุ คลากร เพื่อ
ดาเนินงานดังกล่าว อาจต้องใช้เงินทุนอย่างมหาศาล เกิดการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า และขาด
ความคล่องตัวในการทางาน และสุดท้ายองค์กรหรือธุ รกิจไม่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากต้อง
แบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพการทางานขององค์กรยังลดลง ดังนั้น การลด
ภาระ และการสร้างความคล่องตัวขององค์กร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้รับความสนใจมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง เช่ น บริการ Cloud ระบบบริหารจัดการและวางแผน (ERP) ระบบจัดการหน้า
ร้าน ซึ่ งมีการใช้งานไม่เพียงแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ยังมีความต้องการใช้งานในกลุ่มธุ รกิจ
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ขนาดเล็กอีกด้วย ดังนั้นความต้องการใช้อุปกรณ์ส่ือสารที่เกี่ยวข้อง เช่ น สายสัญญาณ รวม
ไปถึงบริการอินเทอร์เน็ต และบริการสื่อสารข้อมู ล เพื่อรองรับการใช้งานขยายตัว
• การขยายตัวของธุ รกิจบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จากการใช้งานทั่วไป
และการประกอบธุ รกิจที่มีการขยายตัวของข้อมู ลเป็นจานวนมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้
บริการจัดเก็บ การประมวลผล การนาส่ง และการกระจายข้อมู ล มีการขยายตัว จึงทาให้มี
ผู ้ให้บริการ Cloud และ Data Center เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก และด้วยเป็นธุ รกิจที่มีทิศทางการ
เติบโตที่ดี จึงมีผู้ลงทุนเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ได้ผันมา
ให้บริการ Cloud และ Data Center กันเป็นจานวนมาก เพื่อทดแทนรายได้จากการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตที่มีอัตรการเติบโตค่อนข้างต่ า
• ความต้องการใช้งานกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ขยายตัว มิใช่ เพียงสาหรับการ
จัดการการจราจรเท่านั้น ปั จจุ บันการให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
มากขึ้ น โดยเฉพาะการเฝ้ าระวั งเหตุ การณ์ ทั้ งการโจรกรรม การก่ อการร้ าย และการ
บันทึกภาพอุ บัติเหตุ ในสถานที่ต่างๆ ซึ่ งการใช้งาน CCTV มิได้เป็นที่ต้องการเฉพาะการใช้งาน
ในที่สาธารณะ และสถานที่ของเอกชน เท่านั้น แต่ความต้องการใช้งานระดับครัวเรือนมีจานวน
เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ความต้องการใช้สายสื่อสัญญาณต่างๆ มีจานวนมากขึ้น รวมไปถึงการใช้
บริ การสื่ อสารทั้ งแบบใช้สายและไร้ สาย เพื่ อส่ งสั ญญาณภาพไปยั งอุ ปกรณ์ รั บปลายทาง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่ นเดียวกัน
ปั จจัยลบ
• การแข่งขันทางด้านราคา ถือเป็นแรงกดดันที่สาคัญต่อการเติบโตตลาดสื่อสารใน
เชิ งมู ลค่า ทั้งในตลาดอุ ปกรณ์ส่ือสารและตลาดบริการสื่อสาร โดยเฉพาะผู ้ประกอบการขนาด
ใหญ่ท่ีสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่า สามารถนาเสนอสินค้าและบริการได้ในราคาถูก
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กว่าผู ้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่ งบางส่วนอาจนาสินค้าและบริการของผู ้ประกอบการขนาดใหญ่
มาขายหรื อให้ บริ การต่ ออี กทอดหนึ่ ง หากการแข่ งขั นทางด้ านราคายั งมี อย่ างต่ อเนื่ อง
นอกจากจะส่งผลต่อภาวะการเติบโตของตลาดในเชิ งมู ลค่าแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อความอยู ่
รอดของผู ้ประกอบขนาดเล็กอีกด้วย
• ความล่าช้าของการลงทุ นด้านโครงการโทรคมนาคมของภาครั ฐ โดยตลาด
สื่อสารนอกจากจะขับเคลื่อนด้วยการใช้จ่ายโดยตรงของภาคครัวเรือน และเอกชนแล้ว ภาครัฐ
ยังเป็นอีกหนึ่งผู ้มีบทบาทสาคัญ เนื่องจากบริการสื่อสารและโทรคมนาคมถือเป็นอี กหนึ่ ง
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญที่สะท้อนถึงการพัฒนาประเทศ ดังนั้นภาครัฐจึงมีหน้าที่สาคัญใน
การส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมของคนในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ในส่วนโครงการด้านสื่อสารที่สาคัญของประเทศไทย คือการผลักดันให้เกิดความทั่วถึงของ
บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตใน 24,700 หมู ่ บ้ าน หรื อ “อิ นเทอร์ เน็ ตประชารั ฐ” และโครงการขยาย
อินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้าเชื่ อมต่อระหว่างประเทศ ซึ่ งริเริ่มแนวคิดตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้น
มา แต่ยังไม่สามารถผลักดันให้เกิดการสร้างและใช้งานได้ ซึ่ งทาให้เกิดการเสียโอกาสจากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจและสังคม
• สภาพทางเศรษฐกิจทรงตัว แม้ว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นจาก
การฟื้ นตัวของประเทศคู่ค้าสาคัญในตลาดโลก ทาให้สถานการณ์การส่งออกของประเทศดีขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ภาคการผลิตของไทยยังเผชิ ญความเสี่ยงจากคู่แข่งขันที่มีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ ากว่า และมีตลาดภายในประเทศที่ใหญ่กว่า เช่ น อินโดนีเซี ย และเวียดนาม และ จีน
ประกอบกับการใช้จ่ายของครัวเรือนมีความระมัดระวังมากขึน้ ซึ่ งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ภาคธุ รกิจเอกชน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT ที่แม้จะทราบ
ดีกว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อการประกอบธุ รกิจ แต่ต้องใช้ระยะเวลาตัดสินใจก่อนค่อนข้างนานกว่า
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ปกติก่อนที่จะลงทุน รวมถึงอาจมีการชะลอหรือประวิงเวลาในการจ่ายชาระค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน จึงส่งผลกระทบให้ตลาดสื่อสารสาหรับองค์กรไม่สดใสมากนัก
• การขยายสาขาใหม่ของภาคธุ รกิจมีขนาดเล็กลง ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีแนวโน้มเติบโตแบบทรงตัว ส่งผลต่อยอดขายและรายได้ของภาคธุ รกิจที่ลดต่ าลง ทาให้ภาค
ธุ รกิจต้องมีการบริการจัดการต้นทุนต่างๆ อย่างจริงจังมากขึ้น โดยธุ รกิจบางประเภทอาศัย
วิธีลดจานวนสาขา หรือลดขนาดสาขาลง ซึ่ งแม้ว่าจะมีการนาเอา ICT มาใช้งานมากขึ้น แต่การ
ลดจานวนสาขา หรือลดจานวนพนักงานลง ทาให้มูลค่าการลงทุนด้าน ICT ลดลงตามไปด้วย
สาหรับในปี 2560 นั้น คาดว่าตลาดสื่อสารจะได้รับแรงหนุนสาคัญ จากการขยายตัว
ของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแอพพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการขายและการชาระเงิน
ความคุ้นชิ นจากการทาธุ รกรรมทางระบบออนไลน์และระบบไร้เงินสดของผู ้บริโภคที่มีมากขึ้น
การนาระบบอัตโนมัติและตู้ชาระเงิน (Kios) มาใช้งานของธุ รกิจต่างๆ อย่างแพร่หลาย ความ
ตื่นตัวของการนา IoT ไปใช้งานทั้งในภาคอุ ตสาหกรรม และเกษตรกรรม ความตื่นตัวด้านความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐที่จะเริ่มให้บริการ และการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจในเขตภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยทั้งหมดเป็นปั จจัยบวก
ที่จะช่ วยให้ตลาดสื่อสารสามารถเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางด้านราคาอย่างต่อเนื่องยังเป็นแรงกดดันต่อการเติบโต
ของตลาด รวมไปถึงสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังอาจจะยังทรงตัวต่อเนื่อง รวมไปถึง
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของภาครัฐที่จะมาช่ วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศอาจทาได้ไม่
เต็ มที่ นอกจากนี้ เทคโนโลยี พลิ กผัน (Disruptive Technology) ยั งเป็นปั จจัยเสี่ ยงต่อการ
ประกอบธุ รกิจในรู ปแบบเดิมๆ ซึ่ งอาจจะกระทบมาถึงตลาดสื่อสารเช่ นกัน
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บทที่ 5

		

แนวโน้มเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร

สาหรับแนวโน้มเทคโนโลยีสาคัญที่มีบทบาทต่อตลาดสื่อสารมีดังต่อไปนี้
Video Streaming/ Live Content เป็นรู ปแบบการนาเสนอและรับชม Content ทาง
สื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ที่กาลังได้รับความนิยมมากขึ้น ต่อจากการสื่อสารข้อความและภาพ
สู่การสื่อสารและเผยแพร่ส่ือในรู ปแบบวิดีโอ และรายการสด ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการรับส่งข้อมู ลให้มีเสถียรภาพ แรง และเร็วมากขึ้น จึงทาให้มีการพัฒนาฟั งก์ช่ันการนาเสนอรายการ
สด (Live) ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของการรับชมรายการ
โทรทัศน์และภาพยนตร์จากช่ องทางปกติ เป็นการรับชมผ่านทางบริการ OTT เพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายยังเป็นพันธมิตรทางการตลาดกับผู ้ผลิต
Content หรือมีบริการรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ กอยู ่แล้ว ได้มีการส่งเสริมการตลาดให้
ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รับชม Content ที่ตนเองให้บริการอยู ่ในรู ปแบบออนไลน์ในราคา
พิเศษอีกด้วย
Cloud/ Big Data การประมวลผลแบบ Cloud เป็นเทคโนโลยีท่ีมีความสาคัญและมี
การใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปั จจุ บัน เนื่องจากผู ้ใช้งานเรียนรู ้และทดลองใช้งานมา
เป็นระยะเวลาพอสมควร แม้ว่าบางองค์กรที่มีความกังวลเรื่องความเป็นเจ้าของและแหล่งที่ตั้ง
ของทรัพยากรระบบก็ยังมีการลงทุนด้าน Private Cloud ของตนเอง ด้วยการเติบโตของการใช้
งานและรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น จึงทาให้มีผู้ให้บริการ Cloud และ Data Center มากขึ้น และด้วยการ
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เติบโตของการสื่อสารด้วยข้อมู ลที่มากขึ้น จึงทาให้ปริมาณข้อมู ลที่ไหลเวียนบนโลกออนไลน์
เกิดขึ้นอย่างมหาศาล ดังนั้นการจัดการข้อมู ลด้วยเทคโนโลยีของ Big Data ให้สามารถนามาใช้
อย่างเกิดประโยชน์ จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบทางธุ รกิจและการดาเนินงานขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งทั้ง Cloud และ Big Data จะเป็นการนาทั้ง 2 เทคโนโลยีมาใช้งาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดรวบรวม จัดการ และประมวลผลข้อมู ล โดยใช้ทรัพยากรอย่างทรงพลังและ
มีประสิทธิภาพ
IoT/ M2M การเชื่ อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเทคโนโลยี
แห่งอนาคตที่จะเข้ามาขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากการแสดงผลข้อมู ลบนอุ ปกรณ์
สวมใส่ (Wearable Device) เท่านั้น ทั้งนี้ บทบาทของ IoT จะมีความสาคัญยิ่งต่อภาคการ
ผลิตและภาคบริการ ด้วยการเชื่ อมต่ออย่างผสมผสานระหว่าง คน สิ่งของ เครื่องจักร หรือ
สถานที่ โดยมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่ งการผสมผสานดังกล่าวนี้เป็นสิ่งกระตุ้นให้
เกิดความอัจริยะ (Smart) ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะคุณสมบัติด้านการสนองตอบต่อสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงได้ทันทีโดยปราศจากการควบคุมหรือสั่งการจากมนุษย์ ซึ่ งการตอบสนองนั้นมิได้
เป็นการตอบสนองแบบทั่ วไป แต่ จะเกิ ดขึ้ นได้ เฉพาะสถานที่ บุ คคล หรื ออุ ปกรณ์ ด้ วย
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยี IoT ได้แก่ อุ ปกรณ์และเครื่องจักร เซนเซอร์และสมองกล
ฝั งตัว ข้อมู ลและการประมวลผลข้อมู ล Cloud แพลตฟอร์ม อินเทอร์เน็ตและการเชื่ อมต่อ
เครือข่าย ทั้งนี้ IoT สามารถลดการเสียเปล่า เกิดความประหยัด แม่นยา และเกิดประสิทธิภาพ
ดั งตั วอย่ างทิ ศทางการใช้งาน IoT เช่ น ในภาคการเงิ นจะมี การจั บพฤติ กรรมของผู ้ ขับขี่
ยานพาหนะ เพื่อให้บริษัทประกันเสนอค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสม หรือการติดอุ ปกรณ์มอนิเตอร์
ทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่ผู้กู้นามาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ของสินทรัพย์ หรือใช้ประเมินราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น
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Automation เป็นการนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ร่วมกับอุ ปกรณ์หรือเครื่องจักร
(Machine) ให้สามารถทางานได้โดยอัตโนมัติโดยปราศจากมนุษย์ควบคุม โดยปั จจุ บันระบบ
อัตโนมัตินิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการผลิตภาคอุ ตสาหกรรม เพื่อทดแทนกาลังคนและ
การใช้งานที่มีความอันตรายสูง ทั้งนี้ระบบอัตโนมัติกาลังได้รับการพัฒนาในภาคเกษตรกรรม
มากขึ้น อาทิ การควบคุมเครื่องจักรการเกษตรให้ทางานอัตโนมัติโดยสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น
และใช้ดาวเทียมกาหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร เป็นต้น
Mobile Payment/ Cashless การทาธุ รกรรมและการชาระเงินแบบไร้เงินสดกาลังเป็น
แนวโน้มที่สาคัญต่อวงการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่การตัดชาระเงินในบัญชี ผ่าน
เว็ บหรื อแอพพลิ เคชั่ นของสถาบั นการเงิ น (Online Banking) หรื อการช าระเงิ นผ่ านทาง
แพลตฟอร์มการชาระเงินต่างๆ เช่ น Line Pay Paypal Easybil s หรือ mPay รวมไปถึงการ
ชาระเงินผ่านแพลตฟอร์มของผู ้ให้บริการหรือผู ้ขายใน eMarketplace จะเห็นได้ว่ารู ปแบบการ
ช าระเงิ นดั งกล่ าวสามารถสั่ งจ่ ายช าระได้ ผ่ านทางโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ โดยที่ ผู้ จ่ ายช าระไม่
จาเป็นต้องถือเงินสด ซึ่ งแนวโน้มการใช้จ่ายผ่านเงินสดจะเริ่มลดลง จากความคุ้นเคยของ
ผู ้บริโภคในการทาธุ รกรรมต่างๆ ทางออนไลน์ท่ีมีมากขึ้น รวมไปถึงคุณภาพการรับ-ส่งดาต้าที่
มีเสถียรภาพ จะเป็นการสร้างความเชื่ อมั่นต่อระบบการชาระเงินออนไลน์ และกระตุ้นให้การชาระ
เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัว
Cyber Security/CCTV เป็นเทคโนโลยี เพื่ อป้ องกั นภั ยคุ กคาม ซึ่ งปั จจุ บั นมี ระดั บ
ความรุ นแรงที่เพิ่มขึ้นทั้งในโลกจริง (Phisical World) และโลกเสมือน (Virtual World) เนื่องจาก
บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารถูกนามาใช้เพื่อจัดการการทา
ธุ รกรรมทางการเงินและข้อมู ลสาคัญมากขึ้น ทั้งในระดับบุ คคล ธุ รกิจเอกชน หรือแม้แต่
หน่วยงานระดับประเทศ จึงทาให้แนวโน้มการโจมตีระบบเครือข่ายและการโจรกรรมทางระบบ
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ออนไลน์ เพื่อสร้างความวุ ่นวายและประสงค์ต่อทรัพย์ไม่แตกต่างจากโลกจริงที่มีมิจฉาชี พ
พยายามสร้างความวุ ่นวาย การก่อการร้าย รวมไปถึงการโจรกรรมและลักทรัพย์ ดังนั้น
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินจึงได้รับความสนใจ
เพิ่มขึ้นและต่อเนื่องทั้งในกลุ่มผู ้ใช้งานระดับครัวเรือน องค์กรธุ รกิจเอกชน และรัฐบาล
Artificial Intelligence (AI)/ Machine Learning เป็นเทคโนโลยี ท่ี ต่ อยอดจากการน า
ข้อมู ลที่มีอยู ่อย่างมหาศาลมาสั่งสม ประมวลผล จนเกิดเป็นการสร้างความฉลาด ให้สามารถ
แยกแยะและตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่ น การแสดงแถบโฆษณา
สินค้าที่บนหน้า Search Engine ซึ่ งจะแสดงรายการสินค้าตามพฤติกรรมของผู ้ใช้งานที่เลือก
ค้นหาเป็นประจา จนถึงระดับการขับเคลื่อนยานพาหนะแบบไร้คนขับที่สามารถขับเคลื่อนได้เอง
โดยไม่ชนสิ่งกีดขวาง ซึ่ งการใช้งาน AI และ Machine Learning เริ่มถูกนามาใช้มากขึ้นทั้งใน
วงการโฆษณา การเงิน และการบริการ โดยในอนาคตความสามารถของ AI และ Machine
Learning จะถูกนาไปใช้งานภายในเครื่องจักรและเครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถทางานได้ด้วย
ตนเอง แต่ อย่ างไรก็ ตาม ยั งมี ประเด็ นความกั งวลด้ านความปลอดภั ยจากการปล่ อยให้
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ท่ีสามารถขับเคลื่อนและคิดได้ด้วยตนเองอยู ่ร่วมกับมนุษย์
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