5G กับความมั่นคงแห่งชาติ
ดร.พลเทพ ธนโกเศศ 1

วารสารมุมมองความมั่นคง

ในปั จ จุ บั น การเติ บ โตทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ซึ่งได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ
(ค.ศ. 1980) ซึง่ เป็นเพียงการคุยกันด้วยเสียงในเทคโนโลยี 1G จนกระทัง่ ก�ำลังไปสูเ่ ทคโนโลยี 5G ซึง่ เป็นการเชือ่ มโยง
ของทุกสรรพสิ่งผ่านระบบการสื่อสารไร้สาย และจะเป็นรากฐานของสังคมในโลกยุคดิจิทัล ทั้งนี้ การเข้ามาของ
เทคโนโลยี 5G นี้ จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในวงกว้างต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำของผูค้ น ซึง่ ในปัจจุบนั ประเทศต่างๆ
อยู่ระหว่างการวางโครงข่ายและเตรียมความพร้อมส�ำหรับเทคโนโลยีดังกล่าว

จากสภาพการณ์ที่เทคโนโลยี 5G จะมีอิทธิพลต่อ
การใช้ชวี ติ และการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ในวงกว้าง ส่งผล
ให้เกิดความห่วงกังวลในด้านความปลอดภัยและความมัน่ คง
จากการใช้งาน โดยเฉพาะในกรณีที่หากประเทศหนึ่ง
เลือกใช้อปุ กรณ์ 5G จากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียว อาจจะส่งผล
ให้ ผู ้ ผ ลิ ต นั้ น สามารถควบคุ ม กิ จ การต่ า งๆ ภายใน
ประเทศนั้นได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้สะท้อน
ให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนจากความห่ ว งกั ง วลของรั ฐ บาล
สหรัฐอเมริกาที่ไม่ให้ต้องการประเทศพันธมิตรเลือกใช้
อุปกรณ์ 5G จากบริษัทของจีน

1

ในปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังอยู่ในระหว่าง
การวางโครงข่าย 5G ของประเทศ ซึ่งจะเป็น
สาธารณูปโภคทีส่ ำ� คัญยิง่ (Critical Infrastructure)
และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไปสู่การมี
เศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็น Thailand 4.0
ตามแนวนโยบายของประเทศ ดังนัน้ ไทยจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้การ
ตัดสินใจต่อการเลือกอุปกรณ์ 5G มีความรอบด้าน
มากที่สุด
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เทคโนโลยี 5G คืออะไร??

What is 5G technology??

5G คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 5 ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สาย
รูปแบบใหม่ของโลก โดยเริ่มมีการศึกษาออกแบบในปี 2558 และก�ำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ภายในห้วงปี 2563 ทั้งนี้ ในการท�ำความเข้าใจกับ
เทคโนโลยี 5G ผู้เขียนจะอธิบายถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในรุ่นก่อนๆ เป็นล�ำดับแรก 2

เทคโนโลยีรุ่นที่ 1 (1G) ได้มีการเปิดตัวในห้วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านเสียง

เพียงอย่างเดียว และไม่มีขีดความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลใดๆ

เทคโนโลยีรุ่นที่ 2 (2G) มีการเปิดตัวในห้วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 ซึ่งเอื้อให้การสื่อสารผ่านเสียง

มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้สามารถส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือถึงกันได้

เทคโนโลยีรุ่นที่ 3 (3G) มีการเปิดตัวในห้วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 2000 ซึ่งเอื้อให้มีการส่งผ่านข้อมูล

วารสารมุมมองความมั่นคง

ซึง่ รวมถึงสือ่ มัลติมเี ดีย (multi-media) แบบความเร็วสูงขึน้ สามารถเชือ่ มต่อและใช้งานอินเทอร์เน็ต เพือ่ ส่งข้อมูล
ผ่านมือถือได้ด้วยความเร็วระหว่าง20 kbps – 42.2 Mbps
ได้ด้วยความเร็วสูงขึ้นสามารถดูภาพเสียง หรือหนังออนไลน์ได้ที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น 100 Mbps (4G LTE)
150 Mbps (4G LTE Cat.4) และ 1,000 Mbps (4G LTE Advanced) และยังส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้อย่างหลากหลายมากขึ้นจากแอปพลิเคชันต่างๆ
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เทคโนโลยีรนุ่ ที่ 4 (4G) มีการเปิดตัวในห้วงทศวรรษ ค.ศ. 2010 ซึง่ เอือ้ ให้เชือ่ มต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต

ที่มา: คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, เอกสารประกอบการประชุมเตรียม
ความพร้อม 5G ครั้งที่ 1/2561, 24 พฤษภาคม 2561.
2

Communication Research Centre Canada, “What is 5G?”, available from; http://www.crc.gc.ca/eic/site/069.nsf/eng/
00077.html, accessed 14 October 2019.
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2. ความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่ต�่ำมาก (Ultra-Reliable
and Low Latency Communications (uRLLC))
เทคโนโลยี 5G ยั ง สามารถรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ด้ ว ย
ความหน่วงหรือความล่าช้าในระดับต�่ำท�ำให้การ
ส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันเป็นไปแบบ real time
มากขึ้น เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความแม่นย�ำสูง
และต้องมีความผิดพลาดน้อยหรือเกือบเป็นศูนย์
เช่น ระบบควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ ระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ หรือระบบการแพทย์ระยะไกล เป็นต้น

3
4

5

ความท้าทายของเทคโนโลยี

5G
“ ในด้านความมั่นคง ”

วารสารมุมมองความมั่นคง

1. ความเร็วของการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่เพิ่มขึ้น (Enhanced
Mobile Broadband (eMBB)) เทคโนโลยี 5G
มีคุณสมบัติหลัก คือ สามารถใช้ส�ำหรับกิจกรรม
ออนไลน์ที่อาศัยแบนด์วิดท์จ�ำนวนมากได้ เช่น
การรับชมวิดีโอหรือการเล่นเกมออนไลน์ โดย
ผู้ใช้บริการจะได้สัมผัสคุณภาพบริการเทียบเท่า
กับการใช้งานผ่านโครงข่ายใยแก้วน�ำแสง (Fiberoptic) ซึ่ ง มี ค วามเร็ ว มากกว่ า เทคโนโลยี 4G
เกิน 10 เท่า

3. ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ�ำนวนมาก (Massive Machine
Type Communications (mMTC)) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพโดย 5G สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
ได้มากถึงสองแสนถึงหนึ่งล้านเครื่องต่อตารางกิโลเมตร
และยังลดปริมาณการใช้พลังงานส�ำหรับการเชื่อมต่ออีก
กว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเก่าๆ ที่ผ่านมา
(การเชื่อมต่อมากกว่าเทคโนโลยี 4G กว่า 1,000 เท่า)
ด้วยเหตุนี้ mMTC จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนา
ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things - IoT) 4 ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลที่เครือข่าย 5G จะเชื่อมโยงกับแทบทุก
สรรพสิ่งในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ ส่งผลให้หากเครือข่าย
5G ประสบปัญหา หรือมีการบริหารจัดการในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง
จะท�ำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศผู้ใช้เครือข่าย
5G นัน้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีความขัดข้อง หรือระบบถูกระงับ
การใช้งาน ย่อมจะท�ำให้การบริการทีห่ า้ มผิดพลาด (MissionCritical Services) อาทิ ยานพาหนะแบบขับเคลื่อนได้เอง
(Autonomous Vehicles) หรือการใช้เทคโนโลยีช่วยผ่าตัด
คนไข้ระยะไกล (Telemedicine) เผชิญกับภาวะหยุดชะงัก
ซึ่งจะไปสู่การสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายอย่างมากได้ 5
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เทคโนโลยี 5G เป็นระบบการสือ่ สารไร้สาย
รุน่ ที่ 5 ซึง่ จะเป็นระบบทีม่ อี งค์ประกอบส�ำคัญหลัก
3 ประการ ดังนี้ 3

ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, เทคโนโลยี 5G กับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย: Smart Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย, 2561 ไตรมาส 2, หน้า 2 – 6.
IoT เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์
โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆสามารถ ติดต่อสื่อสารและท�ำงานร่วมกัน
ได้อย่างเป็นอัตโนมัตทิ งั้ ยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิง่ ขึน้ ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
See “Chips with Everything”, The Economist Technology Quarterly: The Internet of Things, 14 September 2019, pp.3 – 12.
เวทางศ์ พ่ ว งทรั พ ย์ , “5G เทคโนโลยี เ ปลี่ ย นโลก: ต้ น ทุ น แสนล้ า นและวางแนวทางขั บ เคลื่ อ นของไทย” ใน เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล :
ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561), หน้า 13.
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ทัง้ นี้ ในปัจจุบนั มีบริษทั โทรคมนาคม 5 รายหลัก
ในโลก ซึ่งสามารถผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย
5G (Radio Access Network (RAN) Infrastructure)
ประกอบด้วย
ú บริษัท Huawei จากประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ลงทุน
และผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกในด้าน 5G 6
ú บริษัท ZTE จากประเทศจีน
ú บริษัท Nokia จากประเทศฟินแลนด์
ú บริษัท Ericsson จากประเทศสวีเดน
ú บริษัท Samsung จากประเทศเกาหลีใต้

วารสารมุมมองความมั่นคง

ในปัจจุบันพบว่าสหรัฐเมริกา และชาติพันธมิตร
บางประเทศ ได้พยายามชี้น�ำและกดดันให้นานาชาติ
หลีกเลี่ยงใช้เทคโนโลยี 5G จาก Huawei และ ZTE
ด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคง ดังนี้ 7
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1)

Huawei และ ZTE มีสายสัมพันธ์และใกล้ชดิ
กับรัฐบาลและหน่วยงานความมัน่ คงของจีน ซึง่ จะเอือ้
ให้ทั้ง 2 บริษัทด�ำเนินเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลจีน
โดยบริษัททั้ง 2 ต่างได้รับเงินสนับสนุนจ�ำนวนมาก
จากรั ฐ บาลจี น มี ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รซึ่ ง เคยเป็ น อดี ต
เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงในหน่วยงานความมัน่ คงของจีน และ
มีลกู จ้างสัญชาติจนี จ�ำนวนมาก ซึง่ มีหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ในการแสดงความภักดีต่อรัฐบาลจีน

2)

กฎหมายด้านความมั่นคงของจีนหลายฉบับ
ก�ำหนดให้ประชาชน และองค์กรต่างๆ ของจีนสนับสนุน
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแก่ ท างการจี น
ซึง่ หมายความว่าทัง้ 2 บริษทั จะต้องด�ำเนินการสนับสนุน
ทางการจีนด้วยข้อก�ำหนดทางกฎหมาย

3)

รั ฐ บาลจี น มี ป ระวั ติ ก ารใช้ ก ารโจมตี
ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ให้กับตนเอง ดังนั้น การปล่อยให้บริษัทของจีนเข้ามา
6
7
8

วางโครงข่าย 5G ยิ่งจะเอื้อให้จีนสามารถสร้างความ
เสียหายทางไซเบอร์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้ง การจารกรรม
ข้อมูลที่มีความส�ำคัญ

4)

ระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์จากบริษัท
ของจีนยังมีช่องโหว่และอาจส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของเครือข่ายได้

ในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ
ในบริบททีโ่ ลกยุคหลัง Covid-19 ก�ำลังประสบกับ
ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างสองประเทศมหาอ�ำนาจ
ซึ่งคือสหรัฐฯ และจีน ประเด็น 5G ได้กลายเป็น
ประเด็นส�ำคัญหนึง่ ทีท่ งั้ สองฝ่ายพยายามแข่งกันช่วงชิง
ความได้เปรียบต่อกันและกัน โดยจีนพยายามแสดง
ท่าทีว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ 5G ควรเป็นไปตามกลไก
ของตลาด และยังพยายามส่งเสริมความร่วมมือด้าน 5G
กับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ น�ำเสนอความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี 5G อาทิ การพัฒนา
บุคลากร และการศึกษาดูงาน ในขณะที่ฝ่ายสหรัฐฯ
ได้ด�ำเนินการหลายประการเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ
ในประเด็น 5G ดังนี้
« ประกาศห้ามการใช้อป
ุ กรณ์จากบริษทั ของจีน
ในการวางโครงข่าย 5G ในสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลด้าน
ความมั่นคง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563
นายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ยังได้ประกาศแนวทาง “Clean
Network” ซึ่ ง ระบุ ถึ ง แนวทางในการหลี ก เลี่ ย ง
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากจีนที่อาจกระทบต่อ
ความมั่นคงของสหรัฐฯ รวมทั้ง ยังเน้นย�้ำว่าข้อมูล
ทั้งหมดที่เข้าและออกจากสถานทูตและสถานกงสุล
ของสหรัฐฯ ทั่วโลกจะต้องไม่ผ่านเครือข่าย 5G ที่มี
อุปกรณ์ของจีน 8

Elisa B. Kania and Lidsey R. Sheppard, “Why Huawei Isn’t So Scary”, FP, available from; https://foreignpolicy.com/
2019/10/12/huawei-china-5g-race-technology, accessed 14 October 2019.
Emily Taylor, “Who’s Afraid of Huawei? Understanding the 5G Security Concerns”, Chatnam House, available from; https://
www.chathamhouse.org/expert/comment/who-s-afraid-huawei-understanding-5g-security-concerns, accessed 14 October 2019.
“The Clean Network”, https://www.state.gov/5g-clean-network/, accessed 8 August 2020.
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ต่อประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวกับ

5G
1. การวางโครงข่าย

5G ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการน�ำพาไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 2564 ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการวางโครงข่ายโทรคมนาคม
เพือ่ ให้เกือ้ หนุนต่อการพัฒนาของประเทศ โดยในปัจจุบนั
ไทยอยู่ในระหว่างการวางโครงข่าย 5G และมีการ
ทดลองการใช้ ง านเฉพาะพื้ น ที่ อ ยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มักให้ความสนใจต่อประเด็นการจัดสรรคลื่นความถี่
ต้นทุนในการลงทุน การด�ำเนินการทางเทคนิคในการ
วางโครงข่าย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและธุรกิจ
ที่จะได้รับจาก 5G และการมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เป็นหลัก แต่ยังไม่ปรากฏการให้ความส�ำคัญต่อผล
กระทบหรือความเสีย่ งด้านความมัน่ คงจากการเลือกใช้
อุปกรณ์ 5G ดังเช่นในต่างประเทศแต่อย่างใด
9

ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ในทั้ง
2 ระดับ ดังนี้
		n ประเด็นความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Security) คือ ประเด็นความมั่นคง
ในระดับนโยบาย ซึ่งเกี่ยวกับกับความมั่นคงแห่งชาติ
และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ประกอบด้ ว ย
1) การรักษาสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาอ�ำนาจ (สหรัฐฯ และจีน) ทีพ่ ยายามผลักดันวาระ
ของตนเองต่อประเด็น 5G และ 2) การลดการพึ่งพิง
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปในด้านการลงทุน
สาธารณูปโภคที่ส�ำคัญยิ่ง
		n ประเด็ น ความมั่ น คงระดั บ เทคนิ ค
(Technical Security) คือ ประเด็นในด้านเทคนิค
ต่างๆ ที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของเครือข่าย
และการใช้งาน ประกอบด้วย 1) การมีช่องโหว่ของ
ระบบ (Back Door) ที่ เ อื้ อ ให้ ผู ้ ไ ม่ ห วั ง ดี ส ามารถ
เข้าแสวงประโยชน์จากเครือข่ายและผู้ใช้อื่นๆ อาทิ
การจารกรรมข้อมูล และ 2) ความไม่เสถียรหรือ
ไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการใช้งาน อาทิ อันตรายจากการ
เชื่ อ มต่ อ ที่ ไ ม่ เ สถี ย รต่ อ การบั ง คั บ ยานพาหนะแบบ
ไร้คนขับ

3. มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

วารสารมุมมองความมั่นคง

ข้อพิจารณาส�ำหรับไทย

2. สังคมไทยจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงประเด็น
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เรียกร้องและกดดันให้ประเทศพันธมิตรของ
สหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของบริษัทจีน ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความร่วมมือในด้านข่าวกรองกับสหรัฐฯ 9
และอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศนัน้ เอง
โดยพบว่าในชั้นนี้ ปรากฏประเทศที่ยืนยันจะไม่ใช้
อุปกรณ์ 5G จากบริษัทของจีน อาทิ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น
« บัน
่ ทอนขีดความสามารถการผลิตอุปกรณ์ 5G
ของ Huawei อาทิ การห้ามไม่ให้บริษัทใดส่งมอบ
เทคโนโลยีสหรัฐฯ ให้แก่ Huawei ซึ่งจะส่งผลให้
Huawei ไม่สามารถสั่งซื้อชิป (ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ
สหรัฐฯ ในการผลิตทัง้ หมด) เพือ่ ประกอบในอุปกรณ์ 5G
ของตนได้
«

และประชาชนต้องมีความเข้าใจทีต่ รงกันว่า เทคโนโลยี
5G ถื อ เป็ น สาธารณู ป โภคที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของประเทศ
เฉกเช่นเดียวกับระบบคมนาคมขนส่ง ระบบรถไฟ
ความเร็วสูง ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
สืบเนือ่ งจากเทคโนโลยี 5G ไม่ได้มสี ถานะทีเ่ ป็นรูปแบบ
ที่สามารถจับต้องได้ในเชิงกายภาพ จึงอาจท�ำให้การ
พิจารณาในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ 5G
ยังไม่แพร่หลายเท่าไรนัก

Zak Doffman, “Is Huawei Being Used To Stop The U.S. Sharing Intelligence With Its Allies?”, Forbes, available from;
https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/04/21/has-china-been-using-huawei-to-break-u-s-intelligence-sharingarrangements/#35b91d936253, accessed 14 October 2019.
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วารสารมุมมองความมั่นคง

4. การพิจาณาผู้เข้ามาลงทุนในเทคโนโลยี 5G ต้องไม่ค�ำนึงถึง
เฉพาะปัจจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว แต่ควรด�ำเนินการบน
พื้ น ฐานของการกระจายความเสี่ ย ง และกระจายการลงทุ น
เพื่อลดการพึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป ซึ่งจะเป็น
การปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติในระยะยาว
ต่อไป
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