รายงานการเดินทางศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ระหว่างวันพฤหัสบดีที ๑๕ – วันศุกร์ที ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
ณ จังหวัดชลบุรี
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นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ
ผู้ชาํ นาญการประจําคณะกรรมาธิการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้าราชการสํานักกรรมาธิการ ๑ ผูร้ ว่ มเดินทาง คือ
๑. นายศุภโชค คําแฝง
๒. นางสาววีณา อยู่นาน
๓. นายเต้ มหาคีตะ
๔. นางสาวสุนิษา ลอยฟ้ า
๕. นายวุฒิชยั ลีละสุนทเลิศ
๖. นายไพสิฐ ลีพลากร
๗. นางสาวเกศณี กรีไกรนุช

เลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง

๒

วัตถุประสงค์
เพือรับทราบข้ อมูล ข้ อเท็จจริง ผลการดําเนินงาน สภาพปัญหาการปฏิบตั ิงานและ
แนวทางการแก้ไข และพบปะสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบตั ิภารกิจซึงกันและกัน
และเพือเพิมพูนความรู้ประสบการณ์เชิงลึกให้ แก่คณะกรรมาธิการเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิภารกิจ
ของคณะกรรมาธิการต่อไป
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปตามกําหนดการ สรุปได้ดงั นี
วันพฤหัสบดีที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒
ิ และเดินทางถึงสถานี
คณะเดินทางออกจากอาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬกา
ิ
ดาวเทียมศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกา
ิ
เวลา ๑๐.๑๕ นาฬกา
ศึกษาดูงาน ณ สถานีดาวเทียมศรีราชา ของบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
โดยมี นายบรรเจิด วงศ์กาญจนฉัตร ผู้ช่วยผู้จดั การสํานักงานบริการลูกค้ า กสท เขตตะวันออก
นายวัลลภ สุองั คะวาทิน ผู้จัดการสถานีดาวเทียมศรีราชา และคณะ ให้ การต้ อนรับ และรับฟังการ
บรรยายสรุปด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายพืนฐานโทรคมนาคม ซึงมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี
การสือสารผ่านดาวเทียม
ในยุคของการสือสารไร้ พรมแดนข่าวสารข้ อมูลกลายเป็ นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต
และการติดต่อสือสารคือสิงจําเป็ นทีคนส่วนใหญ่ขาดไม่ได้ ส่งผลให้ ระบบการสือสารโทรคมนาคมต้ อง
พัฒนาศักยภาพให้ สามารถรองรับกับความต้ องการทีมเี พิมมากขึน ระบบการสือสารดาวเทียมนับเป็ น
ช่องทางการสือสารทีมปี ระสิทธิภาพสูงสุด สามารถเชือมโยงข่าวสารและเหตุการณ์สาํ คัญทีเกิดขึนจาก
ทัวทุกมุมโลกมาถ่ายทอดสู่สายตาผู้ชมได้ อย่างใกล้ ชดิ เสมือนร่วมอยู่ในเหตุการณ์นันด้วยตนเอง
ประเทศไทยได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของการสือสารผ่านดาวเทียม
จึงเข้ าร่วมลงทุนและเป็ นสมาชิกองค์การดาวเทียมเพือการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
Telecommunications Satellite Organization : INTELSAT) เพือพลิกโฉมการสือสารของไทยสู่สากล
เมือเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๙ การดําเนินงานขององค์การ INTELSAT เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ส่งดาวเทียมขึนไปอยู่ในอวกาศ ๓ แห่ง ซึงแต่ละแห่งจะรับสัญญาณในอาณาเขตบริเวณหนึงในสามของโลก
จึงทําให้ ครอบคลุมพืนทีเกือบทัวโลก ได้ แก่ โคจรเหนือมหาสมุทรอินเดียเพือการติดต่อระหว่างยุโรปกับ
เอเชีย โคจรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเพือการติดต่อระหว่างเอเชียกับอเมริกา และโคจรเหนือมหาสมุทร
แอตแลนติกเพือการติดต่อระหว่างอเมริกากับยุโรป
การสือสารผ่านดาวเทียมนอกจากมีดาวเทียมเป็ นสถานีทวนสัญญาณลอยอยู่เหนือ
พืนผิวโลกแล้ ว จะต้ องมีสถานีคมนาคมภาคพืนดินตังตามจุดต่างๆบนพืนโลกด้วยเช่นกัน เพือเป็ นสถานี

๓

รับส่งสัญญาณระหว่างพื นโลกกับดาวเทียม บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงได้ สร้ างสถานี
คมนาคมภาคพืนดินผ่านดาวเทียมศรีราชาขึน เป็ นสถานีดาวเทียมแห่งแรกของประเทศไทยทีใช้ ติดต่อกับ
ดาวเทียม INTELSAT ในย่านมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ตังอยู่ทีตําบลทุ่งสุขา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนือทีกว่า ๗๘๐ ไร่ แวดล้ อมไปด้ วยหุบเขาซึงจัดเป็ นชัยภูมทิ เหมาะสม
ี
สําหรับสถานีดาวเทียม เพราะสามารถป้ องกันคลืนไมโครเวฟทีใช้ งานตามภาคพืนดินไม่ให้ มารบกวน
การทํางานของสถานีได้ สถานีดาวเทียมศรีราชาได้ เปิ ดมิตใิ หม่ให้ กบั การสือสารโทรคมนาคมของไทย
เมือปี พ.ศ.๒๕๑๐ โดยให้ บริการวงจรสือสัญญาณข้ อมูลความเร็วสูง IBS IDR TDMA และ TV บริการ
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและวงจรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึงต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๕
สถานีได้ขยายแม่ข่ายการติดต่อสือสารภายในประเทศขึน ด้ วยวิวัฒนาการของระบบสือสารโทรคมนาคมที
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานีดาวเทียมศรีราชาจึงเร่งรัดพัฒนาอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ ตา่ งๆ
อย่างต่อเนื อง เพือเพิมขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีล่าสุดของอุปกรณ์รบั ส่ง
สัญญาณด้วยระบบดิจิตอล ทีทําหน้ าทีเปลียนระบบด้านการส่งรับสัญญาณให้ กบั อุปกรณ์ GCE หรือ
Ground Communication Equipment โดยอุปกรณ์ GCE จะทําหน้ าทีรับสัญญาณดิจติ อล IDR IBS TDMA
และ TV ซึงเป็ นสัญญาณ IF ๑๔๐ MHz เพือเปลียนให้ เป็ นความถีย่าน ๖ Gigahertz และส่งให้ กบั เครืองส่ง
กําลังสูงเพือส่งต่อสัญญาณนันไปยังดาวเทียม ในขณะเดียวกันก็จะรับสัญญาณจากเครืองรับสัญญาณ
รบกวนตํา LNA หรือ Low Noise Amplifier ในย่านความถี ๔ Gigahertz เพือเปลียนความถีให้ เป็ นความถี
ย่าน ๑๔๐ MHz เพือป้ อนให้ กบั อุปกรณ์ดจิ ิตอล IDR IBS TDMA และ TV ต่อไป
ส่วนอุปกรณ์สาํ คัญทีขาดไม่ได้ คือ ระบบควบคุม หรือ Tracking System ทําหน้ าทีควบคุม
ระบบติดตามดาวเทียม ซึงมีจานสายอากาศเป็ นสือกลางทีจะต้ องควบคุมทิศทางของจานให้ ตรงกับ
ดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา โดยสถานีดาวเทียมศรีราชามีจานสายอากาศทังสินจํานวน ๘ จาน
- จานสายอากาศศรีราชา ๑ ใช้ รบั สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเท่านัน
- จานสายอากาศศรีราชา ๒ ใช้ รบั สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในย่านทีลูกค้ าต้ องการ
และมีความเหมาะสม รวมทังใช้ เป็ นจานสํารองในกรณีเคเบิลใต้ นาขั
ํ ดข้ อง
- จานสายอากาศศรีราชา ๓ ใช้ รบั สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในย่านนิว ส์สกาย
เน็ตเวิรค์ เพือทําการถ่ายทอดสดรายการกีฬาและข่าวต่างประเทศ
- จานสายอากาศศรีราชา ๔ และ ๕ เป็ นจานทีมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรับส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณDataต่างๆผ่านดาวเทียม โดยมีจานสายอากาศศรีราชา ๔
ติดต่อกับดาวเทียม INTELSAT ทีโคจรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก และ จานสายอากาศศรีราชา ๕ ใช้ ตดิ ต่อ
กับดาวเทียม INTELSAT ทีโคจรเหนือมหาสมุทรอินเดีย
- จานสายอากาศศรีราชา ๖ ใช้ ตดิ ต่อกับดาวเทียม Asiasat เพือรับส่งสัญญาณโทรทัศน์
- จานสายอากาศศรีราชา ๗ และ ๘ มีไว้ รบั สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
นอกจากนีสถานีดาวเทียมศรีราชายังเตรียมพร้ อมหากเกิดการขัดข้ องเกียวกับไฟฟ้ า
ด้ วยการติดตังระบบไฟฟ้ าสํารองฉุกเฉิน Uninterruptable Power Supply หรือ UPS เพือป้ องกันไม่ให้ มกี าร
หยุดชะงักในการรับส่งสัญญาณ และเหนือสิงอืนใดทุกระบบการทํางานของอุปกรณ์ทกุ ชินจะอยู่ภายใต้ การ

๔

ดูแลอย่างใกล้ ชดิ ของระบบเฝ้ าดูแลควบคุม Control and Monitoring System ซึงเป็ นศูนย์กลางคอยควบคุม
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการรับส่งสัญญาณให้ มปี ระสิทธิภาพ ขณะเดียวกันหากเกิดเหตุขัดข้ องทีอุปกรณ์สว่ น
ต่างๆ สามารถแจ้ งให้ ผู้ปฏิบตั ิงานรับทราบได้ อย่างทันท่วงที
จากอุปกรณ์ททัี นสมัยทําให้ การติดต่อสือสารระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
โดยสัญญาณโทรคมนาคมต่างๆของสถานีดาวเทียมศรีราชาจะส่งผ่านมายังศูนย์โทรคมนาคมกรุงเทพฯ
ทีบางรัก ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี และศูนย์โทรคมนาคมเศรษฐกิจเฉพาะตะวันออก(เทเลพอร์ตศรีราชา)
เพือรับสัญญาณนันส่งต่อไปยังผู้ขอใช้ บริการต่างๆ อย่างครบวงจร นอกจากประสิทธิภาพของสถานี
ดาวเทียมศรีราชาแล้ ว กสท โทรคมนาคม ยังจัดสร้ างสถานีดาวเทียมนนทบุรขี นเป็
ึ นสถานีดาวเทียม
แห่งทีสอง สามารถติดต่อกับดาวเทียมในย่านมหาสมุทรอินเดียเพื อใช้ เป็ น Secondary Gateway รองรับการ
ขยายตัวของสถานีดาวเทียมศรีราชา และเป็ นศูนย์กลางของระบบดาวเทียมในประเทศ และสถานีดาวเทียม
สิรนิ ธร ซึงเป็ นสถานีดาวเทียมล่าสุดของไทยทีจังหวัดอุบลราชธานี สามารถใช้ ติดต่อกับดาวเทียม
ในย่านมหาสมุทรแปซิฟิกเพือให้ บริการวงจรสือสารข้ อมูลความเร็วสูง และบริการถ่ายทอดสัญญาณ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
วันนีและในอนาคตสถานีดาวเทียมศรีราชาและสถานีดาวเทียมอืนๆทีอยู่ในความดูแล
ของ กสท โทรคมนาคม พร้ อมพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ และบริการเพือความเจริญก้าวหน้ าของระบบ
โทรคมนาคมของประเทศสู่ศนู ย์กลางการสือสารโทรคมนาคมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสือสารผ่านเคเบิลใต้นาํ
เป็ นระบบสือสารโทรคมนาคม และเป็ นเทคโนโลยีอกี ชนิดหนึงทีเอืออํานวยประโยชน์
ต่อวิถชี วี ิตของประชาชน กสท โทรคมนาคม จึงมุ่งมันสร้ างเสริมศักยภาพของระบบสือสารโทรคมนาคม
อย่างต่อเนื องด้ วยเทคโนโลยีททัี นสมัย ทังระบบสือสารผ่านดาวเทียมและระบบสือสารผ่านเคเบิลใต้นาํ
โดยเฉพาะระบบเคเบิลใต้ นาเป็
ํ นระบบสือสารทีอาศัยสายเคเบิลเป็ นตัวนําสัญญาณจากจุดหนึงไปยัง
อีกจุดหนึงทีมีการพัฒนาทังด้ านคุณภาพและความสามารถในการนําส่งสัญญาณอย่างรวดเร็ว สมบูรณ์แบบ
ทังภาพ เสียง ข้ อมูล เชือมโยงการสือสารได้ ทวทุ
ั กมุมโลก ระบบเคเบิลใต้นาระยะเริ
ํ
มแรกเป็ นการนําส่
สัญญาณในระบบAnalog โดยผ่านสายเคเบิลชนิดแกนด้วง มีความจุในการนําส่งสัญญาณตํา สูญเสียระดั
สัญญาณสูง และไม่สามารถส่งสัญญาณได้ ในระยะทางไกล จวบจนปัจจุบนั ระบบเคเบิลใต้นาได้
ํ รบั การพัฒน
สู่ระบบเคเบิลใต้นาใยแก้
ํ
ว โดยใช้ สายเคเบิลใยแก้วเป็ นตัวนําส่งสัญญาณได้ จาํ นวนมาก
ระยะทางไกล และสูญเสียระดับสัญญาณตํา
การจัดสร้ างระบบเคเบิลใต้นาใยแก้
ํ
วเพือใช้ งานจึงเกิดขึนอย่างมากมายในภูมภิ าคต่างๆ
การสือสารโทรคมนาคมผ่านระบบเคเบิลใต้ นาวั
ํ นนีเชือมโยงสือสัญญาณระหว่างประเทศอย่างทั วถึงทัวโลก
ด้ วยระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
ว TAT๑๒, TAT๑๓ ทีเชือมโยงระหว่างทวีปอเมริกาและยุโรป ระบบเคเบิลใต้
นําใยแก้ว TPC-๕CN ทีเชือมโยงระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา และ Sea- me- we ๓ ระบบเคเบิลใต้นํ
ใยแก้วทีเชือมโยงระหว่างทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง และทวีปยุโรป ในฐานะหน่วยงานทีให้ บริการ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศของชาติ กสท โทรคมนาคม ได้เข้ าร่วมลงทุนในระบบเคเบิลใต้นาระหว่
ํ
า
ประเทศเพือรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของประเทศทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม

๕

ประเทศไทยเข้าร่วมลงทุนจัดสร้ างระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
วระหว่างประเทศโดยมีจุดขึ นล
ในประเทศไทยหลายเส้นทาง ได้ แก่
๑. ระบบเคเบิลใต้นาใยแก้
ํ
ว มาเลเซีย-ไทย เชือมโยงระหว่างมาเลเซียกับไทย มีความยาว
๑,๓๑๘ กิโลเมตร จํานวนช่องสัญญาณ ๗,๕๖๐ วงจร มีจุดขึนบกทีสถานีเคเบิลใต้นาชลี
ํ ๑ ตําบลหาดเจ้ า
สําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๒. ระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
ว ไทย-เวียดนาม-ฮ่องกง เชือมโยงระหว่างประเทศไทย
เวียดนาม ฮ่องกง มีความยาว ๓,๔๐๐ กิโลเมตร จํานวนช่องสัญญาณ ๑๕,๐๐๐ วงจร มีสถานีเคเบิลใต้นาใ
ํ
แก้วชลี ๓ ตําบลทุ่งศาลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๓. ข่ายเคเบิลใต้นาใยแก้
ํ
ว APCN Asia-Pacific Cable Network เป็ นระบบเชือมโยง
ระหว่างไทย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้ หวัน ฮ่องกง ญีปนุ่ และเกาหลีใต้ ความยาว ๑๒,๐๐๐
กิโลเมตร มีจาํ นวนช่องสัญญาณกว่า ๖๐,๐๐๐ วงจร มีจุดขึนบกทีสถานีเคเบิลใต้ นาชลี
ํ ๑ จังหวัดเพชรบุรี
เป็ นระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
วทีใช้ เทคโนโลยีททัี นสมัย Optical Amplifier และ Synchronous Digital Hierarchy
นอกจากระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
วข้ างต้ น ซึงเกียวข้ องกับประเทศไทยโดยตรงแล้ ว
ยังมีระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
ว FLAG (Fiber optic Link Around the Glove) ซึงมีบริษทั FLAG Limited
ของสหรัฐอเมริกาจัดสร้ างขึนและขายวงจรให้ หน่วยงานโทรคมนาคมต่างๆทัวโลก เชือมโยงระหว่าง
ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียตะวันออกกลาง และยุโรป ความยาวประมาณ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร มีจุดขึนบก
ทีจังหวัดสตูล และเชือมโยงไปจังหวัดสงขลา
ระบบเคเบิลใต้นาใยแก้
ํ
ว Sea- me- we ๓ มีจุดขึนบก ๓๙ สถานี ใน ๓๓ ประเทศ ขนาด
๑๐ Gigabitต่อวินาที ใช้ เทคโนโลยี WDN เชือมโยงระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย
ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และยุโรป มีจุดขึนบกในประเทศไทยทีสถานีเคเบิลใต้นาชลี
ํ ๔ จังหวัดสตูล
ความยาวประมาณ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร มีจาํ นวนช่องสัญญาณกว่า ๑๒๐,๐๐๐ วงจร
สําหรับระบบเคเบิลใต้ นาใยแก้
ํ
วในประเทศเชือมโยงระหว่างศรีราชา เพชรบุรี ชุมพร
เกาะสมุย สงขลา ใช้ รองรับประมาณ Traffic จากชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศทังสามแห่งของ กสท
สู่ระบบเคเบิลใต้นาใยแก้
ํ
ว FLAG ,Sea-me-we ๓ และ APCN โดยใช้ เทคโนโลยี Repeater ace และ SDS
ด้ วยศักยภาพของการสือสารทีสมบูรณ์แบบของระบบเคเบิลใต้ นาทํ
ํ าให้ การเชือมโยงสัญญาณมีคุณภาพ แล
สามารถให้ บริการติดต่อสือสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ วันนี กสท โทรคมนาคม ภูมใิ จทีได้ เชือมโยงการ
ติดต่อสือสารทีมปี ระสิทธิภาพสู่ทกุ จุดทัวโลกอย่างไร้ ขีดจํากัด และยังคงก้าวต่อไปเพือพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบสือสารของไทยให้ ก้าวไกลเพือผู้ใช้ บริการตลอดไป
จากข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นระบบการสือสารในยุคต้นและยุคกลาง ปัจจุบนั ได้ พัฒนาเป็ น
Optical Fiber ทังหมด มีระบบ Sea-me-we 4, TAS ซึงเป็ นเทคโนโลยีใหม่ของเคเบิลใต้นาํ เป็ นความเร็วแส
ทีมี Spectrums ประมาณ ๑๐๐ wave range นอกจากนี กสท กําลังดําเนินการเชือมสายเคเบิลใต้ นาไปยั
ํ
สหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ บริการดาวเทียมจะมีแผนสํารองการให้ บริการคือสามารถใช้
Fiber Optic ได้ แต่ทีผ่านมายังไม่เคยเกิดกรณีฉุกเฉิน

๖

ปัจจุบนั เป็ นการใช้ เทคโนโลยีใหม่ควบคู่กบั เทคโนโลยีเ ก่า ซึงผู้ใช้ งานไม่ได้ คาํ นึงว่าจะเป็ น
เทคโนโลยีแบบใด ต้ องการเพียงการได้ รบั บริการทีสะดวก ดังนันจึงควรเลือกเทคโนโลยีทมีี ความแน่นอน
ในการให้ บริการกับลูกค้ า ซึงปัจจุบนั ราคาค่าบริการลดลงมากแล้ ว ประชาชนจึงได้ รบั ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก
จากนันคณะกรรมาธิการได้ เยียมชมห้ องปฏิบตั ิการรับสัญญาณดาวเทียมของ บริษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

ภาพที ๑ เยียมชมห้ องปฏิบตั ิการรับสัญญาณดาวเทียม ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

ิ
เวลา ๑๑.๑๐ นาฬกา
เดินทางถึงสถานีควบคุมดาวเทียมธีออส ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. โดยมี นายธงชัย จารุพพัฒน์ ผู้อาํ นวยการสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ และคณะ ให้ การต้ อนรับและให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริง ซึงมีเนือหา
โดยสังเขปดังนี
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.
เป็ นหน่วยงานของรัฐในกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตังขึนเมือ
วันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีคณะกรรมการบริหาร สทอภ. ซึงแต่งตังโดยคณะรัฐมนตรีทาํ หน้ าทีกํากับ
นโยบายและควบคุมดูแลการบริหารองค์การ ภารกิจหลักของ สทอภ. คือ การบริหารข้ อมูลดาวเทียมและ
ข้ อมูลภูมสิ ารสนเทศทังภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ข้อมูลดาวเทียม
ในหลายสาขา รวมทังการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวม

๗

ปัจจุบนั สทอภ. รับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม LANDSAT –๕, RADARSAT –๑
และ ALOS โดยมีขอบเขตการรับสัญญาณครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ภายในรัศมี ๒,๕๐๐ กิโลเมตร
จากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิ ลิปปิ นส์, เกาะกาลิมนั ตัน เกาะชวา และ
เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย, บรูไน, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, พม่า, ตอนใต้ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน,
ฮ่องกง, ไต้ หวัน, บังกลาเทศ, เนปาล, บางส่วนของประเทศอินเดีย, ศรีลงั กา, ภูฏาน และประเทศไทย
นอกจากนี สทอภ. ยังรับสัญญาณจากดาวเทียม THEOS ซึงกําลังอยู่ในขันทดลองอีกด้วย
ความเป็ นมาโครงการดาวเทียมธีออส
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติบ่อยครัง
และมีแนวโน้ มทีจะทวีความรุนแรงขึนตามลําดับ ซึงจากหลายๆเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน ได้ มกี ารระดมเครืองมือ
และอุปกรณ์ตา่ งๆจากหน่วยงานที เกียวข้ องเพือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ข้ อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ก็เป็ นอีกเครืองมือหนึงที
ได้ ถกู แจกจ่ายให้ กบั หน่วยงานต่างๆที เกียวข้ อง เพือประกอบการวางแผนการเข้าถึงพืนทีประสบภัยอย่าง
รวดเร็วและบรรเทาความเสียหายทีเกิดจากภัยพิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง
จากประสบการณ์การให้ บริการข้ อมูลจากดาวเทียมกว่า ๒๐ ปี ทีผ่านมาของ สทอภ.
ประกอบกับการทีรฐั บาลได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการมีดาวเทียมสํารวจทรัพยากรเป็ นของตนเอง
เพือการเตรียมพร้ อมรับมือภัยพิบตั ิทางธรรมชาติทจะเกิ
ี ดขึนอีกในอนาคต รวมถึงการนําไปใช้ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม จึงทําให้ เกิดโครงการพัฒนาดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรของประเทศไทย โดยใช้ ชอื โครงการดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธีออส
ธีออส (THEOS) เป็ นชือย่อมาจาก Thailand Earth Observation System ซึงเป็ นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรังเศส ในการพัฒนาสร้ างดาวเทียมสํารวจทรัพยากรของ
ประเทศไทย รวมถึงระบบสําคัญอืนๆ ทีเกียวข้ อง ซึงได้ แก่ การส่งดาวเทียมขึนสู่วงโคจร การพัฒนาระบบ
ควบคุมการทํางานดาวเทียม และการปรับปรุงระบบรับสัญญาณและประมวลผลข้ อมูลดาวเทียมในประเทศ
ไทย โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริษทั EADS
Astrion ประเทศฝรังเศสเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดําเนินงาน ซึงได้ มกี ารลงนามในสัญญาโครงการ เมือวัน
จันทร์ที ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗
คุณสมบัติของดาวเทียมธีออส
ดาวเทียมธีออส เป็ นดาวเทียมขนาดเล็กมีลกั ษณะเป็ นหกเหลียม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ๒ เมตร สูงประมาณ ๒.๓ เมตร มีอายุการใช้ งานอย่างน้ อย ๕ ปี ทํางานโดยอาศัยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ดาวเทียมธีออสโคจรเหนือพืนผิวโลกประมาณ ๘๒๒ กิโลเมตร ในวงโคจรสัมพันธ์กบั ดวง
อาทิตย์ (Sun-synchronous Orbit) ทําให้ ดาวเทียมธีออสถ่ายภาพทีเส้นศูนย์สตู ร ณ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐
ิ ตามเวลาประเทศไทยซึงเป็ นเวลาทีสภาพอากาศมีแนวโน้ มค่อนข้ างปลอดเมฆหมอก
นาฬกา

๘

ดาวเทียมธีออสติดตัง กล้ องถ่ายภาพ ๒ ประเภท ให้ ข้อมูลภาพถ่ายได้ ๒ รูปแบบ คือ
ภาพ Panchromatic (PAN) หรือภาพขาว-ดํา ซึงบันทึกภาพจากกล้ องทีเก็บข้ อมูลในช่วงความยาวคลืนที
ตามนุษย์มองเห็น (Visible Band) ถึงช่วงคลืนอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) ด้ วยรายละเอียดภาพ ๒
เมตรและความกว้ าง แนวถ่ายภาพ (Swath Width) ๒๒ เมตร
ดาวเทียมธีออสมีความสามารถในการถ่ายภาพครอบคลุมพืนทีทัวโลกได้ ภายใน ๓๕ วัน
สําหรับกล้ องแบบ MS และภายใน ๑๓๐ วันสําหรับกล้ อง PAN อย่างไรก็ตามเนืองด้ วยประเทศไทยมีทตัี ง
อยู่ในบริเวณเขตร้ อนชืนซึงมักมีเมฆปกคลุมพืนที จึงมีความจําเป็ นต้ องคํานึงถึงการถ่ายภาพซํา
ณ ตําแหน่งเดิม ดาวเทียมธีออสสามารถปรับมุมถ่ายภาพให้ ถ่ายภาพซํา ณ ตําแหน่งเดิมได้ ภายใน ๕ วัน
สําหรับการเอียงถ่ายภาพไม่เกิน ๓๐ องศา และภายใน ๒ วัน สําหรับการเอียงถ่ายภาพไม่เกิน ๕๐ องศา
ดาวเทียมธีออส (THEOS) เป็ นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ได้ ขนสู
ึ ว่ งโคจร
เมือวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เวลาในประเทศไทย ๑๓.๓๗ น. หรือ ๖.๓๗ น. ตามเวลามาตรฐานสากล
โดยจรวดนําส่งเนปเปอร์ (Dnepr) จากฐานส่งจรวดทีเมืองยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย การพัฒนา
ดาวเทียมธีออสเป็ นโครงการภายใต้ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรังเศส โดยมี สทอภ.
เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ ข้ อมูลจากดาวเทียมธีออสสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในหลายสาขา
อาทิ การทําแผนที การใช้ ทดิี น การเกษตร ป่าไม้ อุทกภัย ความมันคงประเทศ เป็ นต้น
สทอภ. ได้ สง่ วิศวกร จํานวน ๒๐ คน เข้ ารับการฝึ กอบรมการออกแบบ พัฒนา และ
ปฏิบตั ิงานจริง เพือร่วมสร้ างดาวเทียมธีออส ทีเมืองตูลสู ประเทศฝรังเศสร่วมกับบริษทั อีเอดีเอส
แอสเตรียม ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ ถึงเมษายน ๒๕๕๐ วิศวกรชุดนีได้ ทาํ หน้ าทีควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานดาวเทียมธีออส ซึงโคจรผ่านประเทศไทยครังแรก เวลา ๒๑.๑๖ น. เมือวันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑
ทีสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมธีออส อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การบริการข้อมูล
สทอภ. เป็ นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที ดําเนินการเกียวกับข้ อมูลดาวเทียม
สํารวจทรัพยากรอย่างครบวงจร กล่าวคือ รับสัญญาณโดยตรงทีศูนย์ดาวเทียมภาคพืนดิน จัดเก็บข้ อมูลใน
ลักษณะคลังข้ อมูล ผลิตข้ อมูลทังในรูปแบบของข้ อมูลต้ นฉบับ ข้ อมูลพร้ อมใช้ และข้ อมูลเพิมค่า รวมถึง
การประมวลผลข้ อมูลดาวเทียม ทังยังให้ บริการข้ อมูลแก่หน่วยงานผู้ใช้ ทังภาครัฐและเอกชนภายในและ
ภายนอกประเทศ นอกจากนี สทอภ. ยังเป็ นผู้แทนจําหน่ายข้ อมูลดาวเทียม QuickBird, WorldView-๑,
IKONOS, GeoEye และ TERRA ระบบ ASTER และเป็ นศูนย์บริการข้ อมูลดาวเทียม ALOS แก่ประเทศ
ในภูมภิ าคอาเซียน
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ภาพที ๒ รับฟั งบรรยายการดําเนินงานของดาวเทียมธีออส ณ สถานีควบคุมดาวเทียมธีออส ศรีราชา

ิ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬกา
เดินทางถึงศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมือง
พัทยา นายอภิชาติ พืชพันธ์ รองปลัดเมือง และคณะให้ การต้ อนรับ จากนัน คณะกรรมาธิการได้ รบั ชม
วีดีทศั น์แนะนําเมืองพัทยา มีเนือหาโดยสรุปดังนี
ประวัติเมืองพัทยา
คําว่า “พัทยา” นัน มีประวัตเิ ล่ากันมาว่า เมือ พ.ศ.๒๓๑๐ ก่อนทีจะเสียกรุงแก่พม่า ๒ เดือน
พระยาตาก (สิน) ซึงขณะนันเป็ นพระยากําแพงเพชรเห็นว่าถ้ าในกรุงศรีอยุธยาต่อสู้กบั พม่าอ่อนแออย่างที
เป็ นเช่นนีก็จะต้ องเสียกรุงเป็ นมัน จึงคิดหนีไปตังตัวใหม่หาสมัครพรรคพวกได้ ประมาณ ๕๐๐ คน ยกออก
จากค่ายวัดพิชยั มุ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ และได้ รบกับพม่าทียกทัพติดตามไปถึง ๔ ครัง จนกระทังได้
เดินทัพล่วงหน้ าไปแขวงเมืองชลบุรี พระยาตากไปพักทัพทีบริเวณหน้ าวัดใหญ่อนิ ทราราม (ปัจจุบนั ) แล้ ว
จึงเคลือนทัพมุ่งไปยังจันทบุรี ระหว่างทางได้ พักทัพทีตําบลแห่งหนึง ต่อมาตําบลแห่งนั นชาวบ้ านเรียกว่า
“ทัพพระยา” และเรียกใหม่เป็ น “พัทยา” ในปัจจุบนั
เหตุการณ์สาํ คัญของเมืองพัทยาได้ เกิดขึนเมือวันที ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๐๒ เมือมีรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ของทหารอเมริกนั ประมาณ ๔-๕ คัน ได้ บรรทุกทหารเต็มคันรถเดินทางจากฐานทัพซึงตังอยู่
ณ จังหวัดนครราชสีมา มายังหาดพัทยา และเช่าบ้ านตากอากาศของพระยาสุนทร พักอยู่เป็ นประจํา โดย
ผลัดกันพักผ่อนเป็ นงวด ๆ ละ ๑ สัปดาห์ ซึงบ้ านดังกล่าวอยู่ทางตอนใต้ ของหาดพัทยา และนันจึงเป็ น
จุดเริมต้นของการมาท่องเทียวพัทยา ต่อมาพัทยาได้ เปลียนจากหมู่บ้านชายทะเลทีสงบมาเป็ นสถานที
ท่องเทียวตากอากาศทีทันสมัย ดังทีเห็นกันอยู่ในปัจจุบนั
เดิมพัทยามีฐานะเป็ นสุขาภิบาลนาเกลือ ซึงตังขึนเมือ พ.ศ.๒๔๙๙ มีพืนทีเฉพาะ
ตําบลนาเกลือ ต่อมาได้ ขยายเขตไปถึงพัทยาใต้ เมือปี ๒๕๐๗ มีพืนทีในการปกครองดูแลประมาณ ๒๒.๒
ตารางกิโลเมตร แต่เนืองจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึนอย่างรวดเร็ว กลายเป็ นสถานทีท่องเทียวทีได้ รบั ความ
นิยมมากทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยการปกครองทีเป็ นสุขาภิบาลอยู่เดิมไม่อาจจะบริหารงาน
และให้ บริการได้ ทนั กับความเจริญอย่างรวดเร็วได้ รัฐบาลจึงได้ ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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เมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ ขึนด้วยผลแห่งพระราชบัญญัตนิ ี จึงได้ ยุบสุขาภิบาลนาเกลือ และได้ จดั ตังเมือง
พัทยา เมือวันที ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๑ เป็ นรูปการปกครองท้องถินรูปแบบพิเศษ (City Manager)
ผู้จัดการเมือง และให้ เมืองพัทยา มีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนคร กระทังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ ได้ กาํ หนดให้ ผู้บริหารท้องถินและสภาท้องถินต้ องมาจากการเลือกตัง จึงยกเลิก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ และตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ บังคับใช้ มผี ลตังแต่วนั ที ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นต้นมา
จากนัน คณะกรรมาธิการได้ รบั ฟังการบรรยายสรุปการดําเนินการพัฒนาด้ านระบบ
สารสนเทศและความปลอดภัย (ระบบ CCTV) ของเมืองพัทยา โดย นายจักรกฤษณ์ พันภัย
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการและนักวางแผนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงมีเนือหาการบรรยายสรุปได้ ดังนี
เมืองพัทยามีห้อง Command Control Room (CCR) เป็ นห้ องศูนย์กลางสําหรับควบคุม
ระบบต่างๆ ของเมืองพัทยา ปัจจุบนั มี ๑๓ ระบบ แต่สว่ นมากจะเป็ นระบบของกล้ องวงจรปิ ด (CCTV)
ซึงเมืองพัทยามีโครงการหลักๆดังนี
๑) โครงการกล้ องวงจรปิ ดมี ๔ โครงการ ได้ แก่
๑.๑) กล้ องชายหาด ๘๕ ตัว จะมีกล้ องติดตังอยู่ทกุ ๆ ๑๐๐ เมตร ตังแต่พัทยา
เหนือจนถึงหาดจอมเทียน
๑.๒) กล้ องไร้ สาย (Wireless) เป็ นกล้ องทีติดตังล่าสุด มีจาํ นวนทังสิน ๖๖ ตัว
ติดตังตามสถานทีเสียงภัยในสถานทีท่องเทียวต่างๆ เช่น หาดดงตาล หาดวงอมาตย์ Walking Street
สวนสาธารณะลานโพธิ สนามกีฬา เป็ นต้ น
๑.๓) กล้ องจราจร จะมีกล้ องติดตังทุกๆแยกจราจร เพือตรวจสอบสถานะ
การจราจรและปริมาณรถในขณะนัน
๑.๔) กล้ องบนเขา ส.ท.ร.
นอกจากนี ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยายังมีกล้ องวงจรปิ ดติดตังไว้ ทวอาคารจํ
ั
านวน
๖๑ กล้ อง อีกด้วย
๒) โครงการควบคุมสัญญาณไฟจราจรเต็มพืนทีด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
มี Sensor สําหรับนับปริมาณรถฝังไว้ ใต้ พนถนนในทุ
ื
กๆทางแยกทังเมืองพัทยา
๒๖ ทางแยก และ Sensor จะส่งค่าปริมาณรถกลับมาที Server ซึง Server จะประมวลผลและส่งค่านัน
กลับไปในการกําหนดระยะเวลาการปล่อยสัญญาณไฟแดง เพือให้ สมั พันธ์กบั ปริมาณรถในขณะนัน และ
สัมพันธ์กนั ต่อไปทุกทางแยก
๓) ระบบ IT ของเมืองพัทยา
มีหน่วยงานภายนอก ๑๗ แห่ง และโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ โรง ทีสามารถ
เชือมต่อเป็ น Link Fiber Optic เข้ ามาทีเมืองพัทยา และสามารถใช้ Application ที Server ของเมืองพัทยาได้
๔) ระบบรดนําต้ นไม้ อตั โนมัติ
มี Sensor ฝังอยู่ทเกาะกลางถนน
ี
เพือตรวจจับอุณหภูมแิ ละความชืน เพือปล่อย
ปริมาณนําให้ เหมาะสมกับอุณหภูมขิ ณะนัน

๑๑

๕) ตู้ Touch Screen จํานวน ๗๔ ตู้ เพือให้ บริการข้ อมูลแก่นักท่องเทียว โดยติดตังไว้ ตาม
สถานทีทอ่ งเทียวและสถานทีราชการต่างๆทัวเมือง
ประโยชน์ทได้
ี รบั จากห้ อง CCR นันส่วนมากเป็ นประโยชน์จากกล้ องวงจรปิ ด เช่น
การเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการถูกโจรกรรม เมือไปแจ้ งความทีสถานีตาํ รวจแล้ ว ตํารวจมักจะให้ มาตรวจสอบ
ภาพทีถูกบันทึกจากกล้ องวงจรปิ ดเพือใช้ เป็ นหลักฐานได้
ปัญหาทีพบของระบบกล้ องวงจรปิ ดคือ ระบบไฟฟ้ า เนืองจากระบบไฟฟ้ าของเมืองพัทยา
เป็ นระบบเก่า ซึงกระแสไฟยังไม่ได้เสถียรภาพมากนัก แต่ขณะนีได้ดาํ เนินการปรับปรุงแล้ ว ซึงจะส่งผลให้
ปัญหาการใช้ งานกล้ อง CCTV ลดลง
ในอนาคตเมืองพัทยาจะรวมระบบทุกอย่างเข้ าด้ วยกัน เพือให้ ทาํ งานสอดคล้ องกันทุกภาคส่วน
เช่นหากเกิดภัยพิบตั ิทีใดทีหนึง ก็จะสามารถประสานหน่วยงานต่างๆไปช่วยเหลือหรือแก้ไขได้ ทนั เวลา
และจะส่งเสริมพัฒนาให้ เมืองพัทยากลายเป็ น IT CITY โดยใช้ ระบบ Fiber To Home ส่งเสริมระบบสือสาร
และโทรคมนาคมใหม่ๆ ทีเกิดขึน ฝังสายเคเบิลใยแก้วไว้ ใต้ ดินเพือให้ ภูมทิ ศั น์ของเมืองยังคงความสวยงาม
วางโครงข่ายโดย กสท และแบ่งการให้ บริการกับ ทีโอที ช่วยสนับสนุนส่งเสริมซึงกันและกัน เพือให้ การ
บริการครอบคลุมทุกระดับทังภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ทังคนไทยและชาวต่างชาติ ซึง IT CITY
ของเมืองพัทยาหมายถึงการนําเทคโนโลยีเข้ ามาปรับปรุงชีวิตและสิงแวดล้ อม อันแตกต่างจาก IT CITY
ของจังหวัดภูเก็ต ขอนแก่น และเชียงใหม่ ทีหมายถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรม IT
นอกจากนีเมืองพัทยายังมีโครงการทีเป็ นประโยชน์และสร้ างความภาคภูมใิ จให้ กบั
เมืองพัทยา ได้ แก่ โครงการ Call Center ๑๓๓๗ มีพนักงานรับสายให้ บริการข้ อมูลข่าวสารและรับข้ อ
ร้ องเรียน ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอด ๒๔ ชัวโมง มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ให้ บริการ
ข้ อมูลข่าวสาร มีระบบการส่งต่องานไปยังหน่วยงานทีเกียวข้ อง ซึงทุกข้ อร้ องเรียนจะต้ องนําเสนอต่อนายก
เมืองพัทยาและมีคาํ ตอบสําหรับทุกคําถามไปยังเว็บไซต์เมืองพัทยาและCall Center ด้ วย
นายอนันต์ วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนทีสาม มีข้อเสนอแนะว่า
เมืองพัทยาสามารถใช้ กล้ อง CCTV เป็ นจุดขายด้ านความปลอดภัยในการสร้ างความมันใจให้ กบั นักท่องเทียวได้
จากนันคณะกรรมาธิการมีคาํ ถาม และข้ อเสนอแนะ ต่อการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศของเมืองพัทยาดังนี
๑. ภาคเอกชนในเมืองพัทยาได้ เข้ามามีสว่ นในการติดตังกล้ อง CCTV หรือไม่
- ภาคเอกชนมักพอใจทีมกี ารติดตังกล้ อง CCTV ในบริเวณพืนทีของตน จึงช่วย
สนับสนุนอํานวยความสะดวกต่างๆในการติดตัง แต่ทังนีอุปกรณ์ทใช้
ี ติดตังยังเป็ นของเมืองพัทยา
๒. มีปัญหาการทําลายกล้ อง และการขโมยสายเคเบิลหรือไม่
- ปัญหาการทําลายกล้ องมีไม่มากนัก แต่สว่ นมากกล้ องทีถูกทําลายจะเกิดขึนจาก
ระบบไฟฟ้ า รองลงมาคือกล้ องถูกรถเฉียวชน ส่วนปัญหาการขโมยสายไฟฟ้ าหรือสายเคเบิลนัน แก้ปัญหา
โดยการหันกล้ องไปบันทึกภาพทีสายไฟฟ้ า ซึงก็สามารถจับตัวคนขโมยได้ หลายครัง แต่ในบางแห่งก็
ป้ องกันการขโมยสายไฟฟ้ าโดยการปิ ดสถานทีนันในยามวิกาล เช่น สวนสาธารณะต่างๆ ซึงก็สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ระดับหนึง

๑๒

๓. การมีกล้ อง CCTV จํานวนมาก ย่อมต้ องใช้ บุคลากรจํานวนมากในการดูภาพจากกล้ อง
CCTV ซึงการนําเทคโนโลยี Image Processing มาใช้ กจ็ ะส่งเสริมการทํางานได้ มากขึน และในต่างประเทศมี
การใช้ เสียงกรีดร้ องเป็ น File signature ถ้ ามีเสียงกรีดร้ องดังขึนก็จะส่งสัญญาณมาทีจอ Monitor เพือให้ การ
ช่วยเหลือได้ ทนั เมืองพัทยามีเทคโนโลยีหรือไม่
- เมืองพัทยายังไม่มรี ะบบ Image Processing แต่กาํ ลังจะมีขึนในอนาคต ปัจจุบนั
บุคลากรด้ าน IT ของเมืองพัทยามาจากการจ้ างบริษทั Outsource ทําสัญญาจ้ างเป็ นรายปี ซึงมีคา่ ใช้ จ่ายใน
ส่วนนีประมาณ ๕ ล้ านบาท ต่อปี
๔. เคยได้ รบั การร้ องเรียนจากการบันทึกภาพจากกล้ อง CCTV ว่าเป็ นการละเมิดสิทธิสว่ น
บุคคลหรือไม่ และมีวิธกี ารเก็บรักษาภาพเหล่านันอย่างไร
- ภาพทีบันทึกได้จะถูกเก็บไว้ ใน Hard disk และมี Password ล็อคไว้ อีกทังยัง
ไม่ได้ ตอ่ กับอินเตอร์เน็ต ดังนันบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ าดูได้ อย่างแน่นอน การจะขอดูภาพต้ อง
มีหนังสือแจ้ งความจากตํารวจ และทีผ่านมายังไม่เคยมีการร้ องเรียนเรื องการบันทึกภาพจากกล้ อง CCTV
แต่อย่างใด
๕. การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ มีปัญหาหรือไม่อย่างไร
- การดําเนินการของร้ านอินเตอร์เน็ตก็เป็ นความรับผิดชอบของภาคเอกชน
ส่วนภาครัฐนัน กสท จะจด Passport ของลูกค้ าชาวต่างชาติ ส่วนลูกค้ าชาวไทยก็จะขอดูบตั รประชาชนก่อน
ให้ บริการ และจดช่วงเวลาการให้ บริการ เพือเป็ นการป้ องกันส่วนหนึง ซึงนักท่องเทียวอาจไม่ได้ รบั ความ
สะดวกนัก แต่กใ็ ห้ ความร่วมมือด้ วยดี ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารก็ได้ มกี าร
กระจายความรู้ให้ แก่สถานีตาํ รวจเพือใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและให้ ความรู้ตอ่ ไปแก่ประชาชน
๖. เมืองท่องเทียวใหญ่ๆ มักมีปัญหาเกียวกับมาเฟี ยต่างชาติ เมืองพัทยามีปัญหานีหรือไม่
- ปัจจุบนั มาเฟี ยต่างชาติไม่ได้ มพี ฤติกรรมรุนแรงเหมือนอดีต และก็อยู่ในสายตา
ของตํารวจไทยตลอด ซึงขณะนีปัญหามาเฟี ยต่างชาติยังไม่ปรากฏผลร้ ายต่อเมืองพัทยา
๗. เจ้ าหน้ าทีชาวต่างชาติทีให้ บริการแก่นักท่องเทียวนัน เป็ นเจ้ าหน้ าทีของเมืองพัทยา
หรือเป็ นอาสาสมัคร (Volunteer)
- เป็ นอาสาสมัครชาวต่างชาติ ซึงส่วนมากมีภูมลิ าํ เนาในประเทศไทย สามารถพูด
ภาษาไทยได้ และให้ บริการโดยไม่ได้ รบั ค่าตอบแทน
นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน โฆษกคณะกรรมาธิการ ได้ กล่าวชืนชมการดําเนินงานของ
เมืองพัทยาว่าทําได้ อย่างดีเยี ยม ในโอกาสนี คณะกรรมาธิการขอเชิญนายกเมืองพัทยาและผู้สนใจเข้ าร่วม
การสัมมนาของคณะกรรมาธิการ เรือง ขยะชุมชนช่วยแก้วกิ ฤตชาติได้ ในวันอังคารที ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๕๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
จากนันคณะกรรมาธิการได้ เข้าเยียมชมห้ อง CCR, ห้ อง Call Center และห้ องทะเบียนซึงมี
การออกแบบไว้ อย่างสวยงาม

๑๓

ภาพที ๓ คณะเยียมชมห้ อง CCR ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ิ
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬกา
เดินทางเข้าทีพัก ณ โรงแรมไอศวรรย์ ซอยนาเกลือ ๑๖ ถนนพัทยานาเกลือ
วันศุกร์ที ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
ิ
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ศึกษาดูงานโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบเคเบิลทีวี Net on Cable TV
ณ บริษทั บางละมุง เคเบิลทีวี ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสมหมาย ทิพย์มณี
ประธานกรรมการบริษทั และคณะ ให้ การต้ อนรับ
บริษทั บางละมุง เคเบิลทีวี ได้ รบั ในอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ์ และได้ ดาํ เนินกิจการ
มาเป็ นระยะเวลาร่วม ๒๐ ปี แล้ ว ลงทุนเริมแรกประมาณ ๕ ล้ านบาท ปัจจุบนั มีสมาชิกประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย
และมีผู้รบั ชมตามโรงแรมต่างๆ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ราย ค่าบริการเดือนละ ๔๕๐ บาทต่อเดือน
โดยให้ บริการผ่านสาย Fiber Optic ผสมกับสาย Coaxial และเช่าเสาไฟฟ้ าในการพาดสายจากการไฟฟ้ า
ส่วนภูมภิ าคในอัตรา ๕๐ บาท ต่อต้ นต่อปี
ในยุคทีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของทุกคน
คงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ ว่าอินเตอร์เน็ตได้ กลายเป็ นปัจจัยลําดับต้น ๆ ทีทุกคนต้ องใช้ ทังทีเกียวกับเรือง
งานหรือเรืองส่วนตัวโดยเฉพาะในปัจจุบนั ทีผู้ใช้ อนิ เตอร์เน็ตนิยมรับส่งข้ อมูลมัลติมเี ดียสู่โลกอินเตอร์เน็ต
มากยิงขึน
ในอดีตอินเตอร์เน็ตทีใช้ งานตามบ้ านทุกนันมีความเร็วในการเชือมต่อทีตํามาก คือเริมต้
ที ๑๔.๔ kbps จนถึงสูงสุดที ๕๖ kbps แต่ด้วยวิวัฒนาการของการให้ บริการอินเทอร์เน็ตทําให้ ผู้ให้ บริการ

๑๔

สามารถให้ บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้ใช้ งานตามบ้ านด้วยความเร็วทีสูงขึนโดยใช้ เทคโนโลยี xDSL ผ่าน
โครงข่ายโทรศัพท์พืนฐานผู้ใช้ งานสามารถเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความเร็วทีสูงขึนคือ ระหว่าง ๒ – ๔
Mbps อย่างไรก็ตาม การให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเทคโนโลยี xDSL โดยใช้ โครงข่ายโทรศัพท์
พืนฐานก็มขี ้ อจํากัดในเรืองของระยะทางและความเร็วสูงสุดทีสามารถให้ บริการได้ เนืองจากความเร็วที
ให้ บริการได้ สงู สุดจะลดลงตามระยะทางทีห่างจากชุมสายโทรศัพท์
จากข้ อจํากัดข้ างต้น จึงได้ มกี ารศึกษาถึงวิธกี ารนําโครงข่ายอืน ๆ นอกเหนือจากโครงข่าย
โทรศัพท์เพือรองรับการให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยในต่างประเทศได้ มี
การนําโครงข่ายเคเบิลทีวีมาให้ บริการ ซึงโครงข่ายเคเบิลทีวีนันสามารถรองรับการให้ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงได้ ดีกว่าโครงข่ายโทรศัพท์ โดยสามารถรองรับการให้ บริการด้ วยความเร็วสูงสุด ๒๐ Mbps โดย
ทีมีผลกระทบจากระยะทางน้ อยมาก ด้วยความเร็วในระดับนีสามารถรองรับการให้ บริการทีเรียกว่า Triple
Play ซึงประกอบด้ วยบริการเสียง (Voice over IP) บริการสือสารข้ อมูล (Data) และบริการสือผสม (Multi
Media) ได้เป็ นอย่างดี
สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย โดยมีนายเกษม อินทร์แก้ว เป็ นนายกสมาคม
ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงข่ายเคเบิลทีวีในการรองรับการให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
อนาคต จึงได้ ร่วมมือกับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ในการทดสอบการ
ให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวี ซึงพบว่าโครงข่ายเคเบิลทีวีที ให้ บริการกับสมาชิก
ทัวประเทศในปัจจุบนั สามารถรองรับการให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เป็ นอย่างดีโดยไม่มี
ผลกระทบต่อการให้ บริการเคเบิลทีวีตามปกติ ซึงจากผลการทดสอบดังกล่าว กสท จึงได้ ร่วมมือในการ
ให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวกี บั ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีท้องถิน โดย กสท จะ
เป็ นผู้สนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ตเพือรองรับการให้ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวี
ซึงบริษทั บางละมุง เคเบิลทีวี เป็ นผู้ให้ บริการรายแรกของประเทศไทย
ความร่วมมือดังกล่าวนีนับว่าเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ มให้ แก่บริการทังกับผู้ประกกอบการ
เคเบิลทีวีท้องถินและ กสท รวมถึงเป็ นทางเลือกของผู้ใช้ บริการทีต้องการความเร็วของการใช้ งาน
อินเทอร์เน็ตสูง เพือรองรับเทคโนโลยีการรับส่งข้ อมูลแบบใหม่ ๆ บนโลกอินเตอร์เน็ตในอนาคต
แต่ด้วยปัญหาการขาดองค์กรถาวรในการควบคุมดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จึงส่งผลให้ กฎกติกาต่างๆไม่มคี วามชัดเจน ทังการควบคุมดูแล
ด้ านเทคนิค และด้ านเนือหา ซึงการควบคุมด้ านเนือหาแต่เดิมอยู่ภายใต้ อาํ นาจหน้ าทีของกรม
ประชาสัมพันธ์ แต่ขณะนีกรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ มอี าํ นาจดังกล่าวแล้ ว ปัจจุบนั จึงมีเพียงการร่วมมือกัน
ของผู้ประกอบการในการตังคณะกรรมการขึนมาทําหน้ าทีตรวจสอบเนือหารายการ
คณะกรรมาธิการได้ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ พยายามเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลืนความถีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ให้ ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว เพือแก้ไขปัญหาสุญญากาศของธุรกิจนี แต่ด้วยความไม่แน่นอนทาง
การเมือง การเปลียนรัฐบาลบ่อยครังส่งผลให้ ขาดความต่อเนืองในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ซึงคณะกรรมาธิการก็จะได้ติดตามเร่งรัดผลักดันต่อไป เพือประโยชน์ตอ่ ประชาชนและประเทศชาติ

๑๕

ภาพที ๔ ศึกษาดูงานโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบเคเบิลทีวี ณ บริษทั บางละมุง เคเบิลทีวี จํากัด

ิ
เวลา ๑๐.๓๐ นาฬกา
ศึกษาดูงานด้ านการให้ บริการบรอดแบนด์อนิ เตอร์เน็ตผ่านสายไฟฟ้ า ของ บริษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) ณ อาคารจอมเทียน คอมเพล็กซ์ เมืองพัทยา
การสือสารทางด้ านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีความสําคัญมากขึนเรือยๆ โดยเฉพาะ
ต้ นทุนของการเดินทาง มีแต่จะเพิมมากขึน ดังนันถ้ าติดต่อถึงกันได้ โดยทีทําให้ การเดินทางน้ อยลงจะทําให้
ต้ นทุนตําลง และเพิมประสิทธิภาพของการทํางานมากยิงขึน
ประเทศไทยยังมีการใช้ อนิ เตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่มาก เป็ นเพราะว่าผู้ให้ บริการยังหา
Technology ทีสามารถเข้ าถึงทีอยู่อาศัยของผู้ต้องการใช้ บริการได้ สะดวกรวดเร็วและต้นทุนตําทีสดุ ไม่ได้ โด
ส่วนใหญ่ยังต้ องอาศัยสายโทรศัพท์ และใช้ Technology ADSL ซึงTechnology ADSL มีข้อเสียคือ
ไม่สามารถส่งข้ อมูลขนาดใหญ่ได้ จึงทําให้ ไม่สามารถรองรับการให้ บริการอืนๆ ให้ มปี ระสิทธิภาพ
เช่น WebCAM, VoIP, การดูภาพยนตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
บริษทั แอ็กคอม จํากัด ได้นาํ เทคโนโลยีล่าสุด ทีเรียกว่า PLC - Power Line
Communication : ระบบการสือสารด้ วยสายไฟฟ้ า หรือเรียกอีกอย่างหนึงว่า BPL - Broadband over Power
Line ซึงทําให้ เข้ าถึงผู้ใช้ บริการได้ มากทีสดุ สะดวกง่ายดายมากทีสุด และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ใช้ บริการ
โดยทีไม่จาํ เป็ นต้ องเดินสาย รับ/ส่ง ข้ อมูลเพิมเติมให้ ยุ่งยากและสินเปลืองอีกต่อไป เพียงต่อไฟเข้ าโมเด็ม
และต่อสายแลนจากโมเด็มเข้ าคอมพิวเตอร์ มีความเร็วในการรับข้ อมูล (Download) และความเร็วในการ
ส่งข้ อมูลสูงสุด (Upload) สูงสุด ๘๕ Mbps

๑๖

ข้ อดีของ BPL คือ
๑) ไม่ต้องเดินสาย
๒) สามารถเข้ าระบบโดยมี User name/Password ก็ใช้ งานได้
๓)ไม่จาํ เป็ นต้ องมีโทรศัพท์พืนฐาน
๔) ราคาประหยัด
๕) การแชร์ Bandwidth น้ อยกว่าผู้ให้ บริการรายอืน (สามารถให้ บริการได้ เฉพาะภายใน
อาคารเท่านัน)

ภาพที ๕ คณะกรรมาธิการทดลองใช้ บริการบรอดแบนด์อนิ เตอร์เน็ตผ่านสายไฟฟ้ า ณ อาคารจอมเทียน คอมเพล็กซ์

เมือเสร็จสินภารกิจตามกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมของคณะกรรมาธิการ ณ จังหวัดชลบุรี แล้ ว คณะกรรมาธิการได้ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าทีของ บริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทีได้ กรุณาให้ การต้ อนรับด้ วยความอบอุ่น
และไมตรีจิตอย่างดียิง อีกทังได้ ให้ ข้อมูลข้ อเท็จจริง ตลอดจนอํานวยความสะดวกต่างๆแก่คณะกรรมาธิการ
อันทําให้ การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการครังนีสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดียิง
ิ
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬกา
คณะกรรมาธิการเดินทางกลับอาคารรัฐสภา ๒
ิ
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬกา
เดินทางถึงอาคารรัฐสภา ๒
นางสาวสุนิษา ลอยฟ้ า นิติกร ๔
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง
ผู้จัดทํารายงานการเดินทาง

