รายงานการเดินทาง
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสือสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันอาทิตย์ที ๓ – วันจันทร์ที ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
........................................
กรรมาธิการ
๑. นายประสิทธิ โพธสุธน
ประธานคณะกรรมาธิการ
๒. นายอนันต์ วรธิติพงศ์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีสาม
๓. พลโท พงศ์เอก อภิรกั ษ์โยธิน
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีสี
๔. นายจรัล จึงยิงเรืองรุ่ง
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
๕. นายสิงห์ชยั ทุ่งทอง
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ
๖. พลตํารวจตรี เกริก กัลยาณมิตร
ประธานทีปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๗. นายพรพจน์ กังวาล
กรรมาธิการและทีปรึกษาด้ านวิทยาศาสตร์
๘. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
กรรมาธิการและทีปรึกษาด้ านเทคโนโลยี
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. นายวิบูลย์ ว่องวีรชัยเดชา
๑๐. ดร.ฉกาจ วิสยั
๑๑. นายเสกสรรค์ เกิดพิพัฒน์
๑๒. นายวสันต์ ฝี มอื ช่าง
๑๓. นางสาวเปรมจิตต์ ตันพิชยั
๑๔. นายปรีชา ไพภัทรกุล
๑๕. นางเอมอร จนิษฐ
๑๖. นางสาวกาญจน์ภิวรรณ กีรติเรืองเดช
๑๗. นายธวัช สถิตวิทยา
๑๘. นายวิรยิ ะ วงศ์วีระนนท์ชยั
๑๙. นายเรืองชัย จินตรุ่งเรืองชัย

อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการโทรคมนาคม
๒๐. นายพันธ์ศกั ดิ ศรีทรัพย์
๒๑. นายพิทกั ษ์ วังวรางกูร
๒๒. นายธีรรัตน์ จึงยิงเรืองรุ่ง
๒๓. นายกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์

อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
ทีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

๒

เจ้าหน้าทีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๔. นายศุภโชค คําแฝง
๒๕. นายเต้ มหาคีตะ

เลขานุการคณะเดินทาง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะเดินทาง

วัตถุประสงค์ในการเดินทางศึกษาดูงาน
เพือศึกษาดูงานโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท
(โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ )
และเยียมชมการดําเนินการเกียวกับวิทยุชุมชนในพืนทีจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปตามกําหนดการ สรุปได้ดงั นี
วันอาทิตย์ที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
คณะกรรมาธิการ เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเครืองบินของบริษทั
ิ และเดินทางถึงท่าอากาศยาน
การบินไทย จํากัด(มหาชน) เทียวบินที TG ๑๓๐ เวลา ๐๘.๒๐ นาฬกา
ิ
เชียงราย เวลา ๐๙.๔๐ นาฬกา

๓

ิ คณะกรรมาธิการ เดินทางถึงสถานีวิทยุชุมชนแม่สาย
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬกา
๘๙.๒๕ MHz โดยนายวิศษิ ฐ์ สิทธิสมบัติ นายอําเภอแม่สาย พันตํารวจเอก ประจักษ์ อวัยวานนท์
ผู้กาํ กับการสถานีตาํ รวจภูธรแม่สาย และนายพินิจ นิมติ ภาคภูมิ ผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนแม่สาย
ให้ การต้ อนรับ และได้ บรรยายสรุปถึงความเป็ นมาและการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนแม่สาย
๘๙.๒๕ MHz โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี
ประวัติวทิ ยุชมุ ชนแม่สาย ๘๙.๒๕ MHz
วิทยุชุมชนแม่สาย สํานักงาน ตังอยู่บ้านเลขที ๑๔๒ หมู่ที ๓ ตําบลเวียงพางคํา
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพินจิ นิมติ ภาคภูมิ เป็ นผู้บริหารสถานีวิทยุชุมชนแม่สาย
เริมก่อตังเมือ วันที ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึงเป็ นวิทยุชุมชนแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย
โดยก่อนหน้ านันใช้ คลืน ๘๙.๐๐ MHz หลังจากนัน จึงเปลียนคลืนเป็ น ๘๙.๒๕ MHz เนืองจากในปัจจุบนั นี
ธุรกิจเกียวกับ “วิทยุชุมชน” เป็ นธุรกิจทีทุกคนอยากเข้ ามาทํา
วิทยุชุมชนแม่สายก็เป็ นอีก “วิทยุชุมชน” หนึงทีประกอบธุรกิจโดยเน้ นประโยชน์
ของชุมชนเป็ นหลัก มีสว่ นร่วมโดย “ร่วมด้ วยช่วยสังคมกับชุมชน”
การประชาสัมพันธ์มขี ่าวสารส่วนราชการ ของชุมชน สินค้าภายในชุมชน กิจกรรม
ของชุมชนแม่สาย โดยร่วมกันทํากิจกรรมภายในชุมชน ซึงเป็ นแนวทางของสถานีวิทยุชุมชนแม่สาย
ทีได้ ดาํ เนินการมาตลอด
การดําเนินการและการบริหารงาน
มีแนวทางการบริหารงานโดยยึดหลักประโยชน์ของชุมชนเพือชุมชนบริการข่าวสาร
สินค้ า ความรู้ และร่วมทํากิจกรรมภายในชุมชนด้วยกัน
๑. มีช่วงเวลาการให้ ข่าวสารส่วนราชการ ของชุมชน
๒. การบริการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของชุมชน

๔

๓. การดําเนินการกิจกรรมภายในชุมชน โดยเยาวชนได้ มสี ว่ นร่วมในการเป็ น
นักจัดรายการ พิธกี ร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. มีนักจัดรายการประจําสถานี
๕. การร่วมกันทํากิจกรรมภายในชุมชน เช่น การบริจาคสิงของจําเป็ นแก่ประชาชน
ผู้ยากไร้ การร่วมกันทํากิจกรรมวันเด็ก การให้ ความรู้ตา่ งๆแก่เยาวชนในเรืองของ
การจัดรายการ เทคโนโลยีในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุ
๖. เป็ นสือกลางประชาสัมพันธ์ให้ กบั ทุกศาสนาในชุมชน
อุปสรรคและปัญหาในการดําเนินงานของสถานีวทิ ยุชมุ ชนแม่สาย ๘๙.๒๕ MHz
๑. เนืองจากมีผู้ประกอบการในธุรกิจด้ านวิทยุชุมชนจํานวนมาก จึงมีการแข่งขัน
มีการเพิมระบบสัญญาณจํานวนวัตต์มากขึนโดยไม่สามารถควบคุมได้
๒. การประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าภายในชุมชนทีไม่มกี ารกําหนดประเภทของสินค้าทีแน่นอน
และเป็ นแนวทางเดียวกัน
๓. การร่วมมือของวิทยุชุมชนของอําเภอแม่สาย ไม่ยึดแนวทางเดียวกัน
๔. นักจัดรายการตามแนวชายแดนควรมีขอบเขตในการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
แนวทางการแก้ไข
๑. ควรจํากัดคลืนความถีให้ มคี วามชัดเจนและเป็ นแนวทางเดียวกัน
๒. มีเจ้ าหน้ าทีองค์กรของรัฐเฝ้ าตรวจสอบผู้กระทําผิดทีไม่ทาํ ตามกรอบระเบียบของกฎ
วิทยุชุมชน
๓. เจ้ าหน้ าทีองค์กรของรัฐควรมีกฎระเบียบทีชัดเจนในการควบคุมการกระจายเสียง
ของวิทยุชุมชนอย่างชัดเจน
๔. ควรมีการจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ และนักจัดรายการวิทยุชุมชนทุกพืนที
หลังจากนัน ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานีทีได้ ให้ ข้อมูล
และข้ อคิดเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมาธิการ
วันจันทร์ที ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
คณะกรรมาธิการออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพือศึกษาดูงานโครงการ
ต้ นแบบศูนย์ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท (โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยเดินทางถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ิ โดยได้ เข้ าเยียมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร โดยมีรายละเอียดสรุปได้
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกา
ดังนี

๕

ความเป็ นมา
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นศูนย์ทจัี ดตังขึน
ด้ วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนตังใจทีจะจัดสร้ างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร เพือเป็ นทีระลึกในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งวันคล้ ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้ เป็ น
เครืองหมายแห่งไมตรีจติ มิตรภาพระหว่างประชาชนของประเทศทังสอง ทังนีทังสองฝ่ายได้ ตั ง
ความหวังไว้ ว่าจะให้ ศนู ย์ฯแห่งนี เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และ
ในภูมภิ าค รวมทังเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลียนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จมาเป็ นองค์ประธาน ในพิธวี างศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร เมือวันที
๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ และภายหลังจากการก่อสร้ างเสร็จสินสมบูรณ์แล้ ว ได้ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จ
พระราชดําเนินมาเยียมเป็ นการส่วนพระองค์อกี ครังหนึง เมือวันที ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ หลังจากนัน
ได้ ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ ใช้ ชอื ศูนย์แห่งนี ว่า “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร” ซึงนับเป็ น
พระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและประชาชนทัวไปเป็ นล้ นพ้ นหาทีสุดมิได้

๖

การก่อสร้าง
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ จดั ให้ สถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวนเป็ น
ผู้ออกแบบการก่อสร้ าง โดยให้ มลี กั ษณะเป็ นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้และมีสวนนําตรงกลางแบบซูโจว
แล้ วได้ ให้ บริษทั รับเหมาก่อสร้ างจากมณฑลยูนนานเป็ นผู้ทาํ การก่อสร้ าง โดยวัสดุทจํี าเป็ นและเป็ น
เอกลักษณ์สาํ คัญของจีน ได้นาํ มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทังสิน เช่น กระเบืองหลังคา รูปปันประดับ
หลังคา สิงโตแกะสลักด้ วยหินอ่อนเฝ้ าหน้ าศูนย์ เป็ นต้น ใช้ เวลาในการก่อสร้ างรวมทังสิน ๗ เดือน
คิดเป็ นมูลค่าการก่อสร้ างประมาณ ๖๐ ล้ านบาท
นโยบายการดําเนินงาน
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรนิ ธร มีนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี
๑. เป็ นสถาบันทีไม่แสวงหากําไร
๒. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้ มคี ุณภาพและเผยแพร่
ความรู้ภาษาจีนไปสู่อนุภูมภิ าคลุ่มนําโขง
๓. เสริมสร้ างความเข้ าใจและความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทย
เป้าหมายการดําเนินการ
๑. เป็ นศูนย์กลางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้ มมี าตรฐาน
๒. เป็ นสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน
๓. เป็ นศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาจีน
๔. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้ แก่ผู้สนใจทังในประเทศและประเทศในอนุภูมภิ าค
ลุ่มนําโขง
๕. จัดการสัมมนาทางวิชาการทีเกียวข้ องกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือความสัมพันธ์
จีน-ไทย
๖. ดําเนินการเสริมสร้ างความเข้าใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทังสองประเทศ
๗. เสริมสร้ างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย
แหล่งทีมาของงบประมาณดําเนินการ
๑. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอืนๆ
๓. การบริจาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
๑. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น ๑ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๒. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับต้ น ๒ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๓. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับต้น ๓ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๔. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง ๑ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๕. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง ๒ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๖. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง ๓ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป

๗

๗. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับสูง ๑ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๘. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับสูง ๒ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๙. หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลางระดับสูง ๓ สําหรับนักศึกษาและบุคคลทัวไป
๑๐. หลักสูตรวัฒนธรรมจีน
๑๑. หลักสูตรอบรมภาษาจีนสําหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน
๑๒. หลักสูตรอบรมวัฒนธรรมจีน
๑๓. หลักสูตรอบรมภาษาจีนตามความต้ องการของหน่วยงาน
๑๔. หลักสูตรอบรมครูภาษาจีน
๑๕. หลักสูตรการแปลและการเป็ นล่าม
๑๖. หลักสูตรการเรียนภาษาจีนเพือส่งเสริมอาชีพทางธุรกิจ

ิ คณะกรรมาธิการ เดินทางไปห้ องประชุมดอยตุง
จากนัน เวลา ๐๙.๓๐ นาฬกา
อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.นรีวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง น.อ.ดร.ธงชัย
อยู่ญาติวงศ์ คณบดีสาํ นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนคณาจารย์และเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง
ได้ ให้ การต้ อนรับ และบรรยายสรุปให้ คณะกรรมาธิการได้รบั ทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี

๘

รศ.ดร.วันชัย ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ บรรยายสรุปความเป็ นมา
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สรุปได้ดังนี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตังอยู่ ณ บริเวณดอยแง่ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย มีพนที
ื รวมเกือบห้ าพันไร่ เดิมเป็ นทีรกร้ างถูกบุกรุกทําไร่ ลักษณะพืนทีเป็ นภูเขาและเนินทีลาด
ชันตามธรรมชาติ และเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกทีมีการวางผังแม่บททีคํานึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศ
ทีไม่ใช่พืนราบ มีการออกแบบด้ วยความระมัดระวังเพือใช้คุณค่าของพืนทีให้ เหมาะสม
เริมต้ นเปิ ดการศึกษาภาคแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีนักศึกษาเพียง ๖๒ คน และต้ อง
ขอยืมอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๖ เป็ นสถานทีศึกษาในภาคการศึกษาแรก ปัจจุบนั มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงมีนักศึกษากว่า ๘,๐๐๐ คน มีสงก่
ิ อสร้ าง ๙๐ หลัง มีพืนทีอาคารกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร
การดําเนินการของบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็ นงบประมาณผูกพันระยะเวลา ๕ ปี
จึงทําให้ การดําเนินการก่อสร้ างสามารถวางแผนล่วงหน้ าทังในด้ านสถาปัตยกรรม การวางผังของ
มหาวิทยาลัยในลักษณะของเมืองมหาวิทยาลัย ซึงสังเกตได้ ว่าลักษณะของอาคารต่างๆ จะเป็ นรูปแบบ
เดียวกันแม้ ว่าจะทําการก่อสร้ าง
กันคนละปี ซึงเป็ นข้ อดีของการได้ งบประมาณแบบผูกพัน
จากนัน คณะกรรมาธิการได้ สนทนาแลกเปลียนความคิดเห็น โดยสรุปได้ดังนี
ด้ านการพัฒนาความรู้
การศึกษาและการพัฒนาความรู้ในปัจจุบนั จําเป็ นต้ องพัฒนาควบคู่กบั การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการสอดแทรกเนือหาในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม รวมถึงภูมปิ ัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิน ซึงเป็ นองค์ความรู้ทสืี บต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ซึงแสดงถึงความเป็ นชาติของไทยตังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั
ด้ านความเท่าเทียมกันด้ านการศึกษา
การขยายโอกาสและสร้ างความเท่าเทียมกันด้ านการศึกษาเป็ นสิงทีสําคัญมากในการ
พัฒนาประเทศ การทีประเทศชาติจะพัฒนาได้ อย่างยังยืนนันประชาชนจะต้ องได้ รบั การศึกษาอย่างทัวถึง
ประชาชนทีอยู่ในท้องทีทีห่างไกลต้ องได้ เรียนเช่นเดียวกับประชาชนทีอยู่ในเมือง
ด้ านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
การให้ ประชาชนในพืนทีได้เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการศึกษาหรือร่วมเป็ น
คณะกรรมการการศึกษาในระดับท้องถิน เป็ นการดึงประชาชนให้ มสี ว่ นร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็ นการพัฒนา
ร่วมกันด้ านการศึกษา ก่อให้ เกิดการสนับสนุนและลดการต่อต้ านจากชุมชนในพืนที
ต่อมา น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ คณบดีสาํ นักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ บรรยายสรุป
โครงการต้ นแบบศูนย์ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท ( Pilot Tele-Center for Rural Area Education
and Development ) ให้ คณะกรรมาธิการได้ รบั ทราบ สรุปได้ ดังนี

๙

โครงการต้ นแบบศูนย์ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท ( Pilot Tele-Center for
Rural Area Education and Development )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ กาํ หนดแนวทางการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือเป็ นโครงสร้ างพืนฐานทีสําคัญในการกระจายองค์
ความรู้ ข่าวสาร และการเรียนรู้ สู่ประชาชน เพือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยจะเร่งพัฒนากําลังคน ให้ มคี วามรู้ความสามารถสูงขึนอย่างเพียงพอ ภายใต้ โลกในยุคโลกา
ภิวัตน์ทส่ี งผลให้ การแข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงมากยิงขึน ฉะนันการพัฒนาประเทศให้ สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงเน้ นการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มาปรับฐานะทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจให้ มาเป็ น “ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้” (Knowledge-Based
Economy) ทังนี รัฐบาลได้ จดั ทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญคือ การพัฒนา
โครงสร้ างพืนฐานสารสนเทศแห่งชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ
เพือการบริการทีดี เพือยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทย เพือเสริมสร้ างความแข็งแกร่ง
ของชุมชน ในการทีจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทังในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ ตระหนักถึงการดําเนินการเพือสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ จึงได้ ร่วมกันจัดทําโครงการนีขึน
เพือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือยกระดับ
การศึกษาและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงในพืนทีชนบท โดยจะส่งเสริมการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาซึงเป็ นจุดหักเหสําคัญทีนักเรียนจะมุ่งเข้ าสู่การศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาอันเป็ นฐานทรัพยากรบุคคลทีสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดยโครงการนีจะใช้ จังหวัดเชียงรายซึงเป็ นจังหวัดในเขตพืนทีชายแดนและพืนทีเชิงยุทธศาสตร์เป็ นจังหวัด
ต้ นแบบ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึงเป็ นสถาบันการศึกษาทีมคี วามพร้ อมด้ านบุคลากรและโครงสร้ าง
พืนฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็ นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดําเนินการโครงการ
นอกจากสํานักงาน กทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ ว โครงการนีจะเป็ นโครงการความร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือจะผลักดันให้ เกิดการ
พัฒนา และความร่วมมือระหว่าง ครู นักเรียน กับ ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพของชุมชน
โครงการนีจะพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ สนองตอบต่อนโยบาย
ของรัฐบาล โดยจะมุ่งเน้ นการพัฒนาทังความพร้ อมของโครงสร้ างมูลฐาน องค์ความรู้ และการพัฒนา
บุคลากร โดยจะเป็ นการประสานความร่วมมือระหว่าง สํานักงาน กทช. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยมีกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็ นหน่วย
สนับสนุน เพือทีจะสร้ างสังคมของการเรียนรู้และสังคมสารสนเทศให้ เกิดขึนในชนบทจังหวัดเชียงราย
โดยได้ กาํ หนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ ดังต่อไปนี
๑. เพือจัดทําโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท
ให้ เป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุ
ครบ ๘๐ พรรษา ในวันที ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๐

๒. เพือพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สู่โรงเรียน
มัธยมศึกษาในพืนทีชนบทของจังหวัดเชียงรายจํานวน ๒๑ โรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็ น
ศูนย์กลางของระบบเครือข่าย
๓. เพือพัฒนาและส่งเสริมครู รวมทังบุคคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ โครงสร้ างพืนฐานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เป็ นเครืองมือในการพัฒนา
๔. เพือพัฒนาและส่งเสริมโอกาสของการรับรู้ข้อมูลตลอดจนการเรียนรู้ส่ปู ระชาชน โดยใช้
โรงเรียนและนักเรียนในพืนที เป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ของชุมชนในชนบท
๕. เพือพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินและชุมชน ในการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาชนบท
๖. เพือพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ เป็ นศูนย์กลางของข้ อมูลและระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในจังหวัดเชียงราย
๗. เพือศึกษา ทดลองเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้ สาย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีใช้
ในโครงการในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านคุณสมบัตขิ องคลืนวิทยุและการแพร่กระจายของคลืน ด้ านคุณสมบัติ
ในการรับส่งข้ อมูล ผลกระทบสัญญาณรบกวน ระบบการรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น
แนวทางการดําเนินงาน
๑. คัดเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย เป็ นโรงเรียนต้ นแบบใน
โครงการ จํานวน ๒๑ โรงเรียน
๒. ปรับปรุงหรือติดตังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ๑-๒ Mbit/sec โดยใช้ ข่าย
สือสาร ADSL, Wi MAX หรือข่ายสือสารดาวเทียม IP Star ตามความเหมาะสม
๓. จัดทําศูนย์ทางไกล ณ. โรงเรียนในโครงการทัง ๒๑ แห่ง โดยศูนย์ทางไกลแต่ละศูนย์
ประกอบด้ วยอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์จาํ นวน ๒๐ เครือง และเครืองพิมพ์ ๑ เครือง
๔. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวบรวมและพัฒนาแหล่งข้ อมูลและสือการสอนต่างๆ เช่น
สือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพือเป็ นศูนย์กลางข้ อมูล
ของเครือข่าย
๕. ติดตังระบบให้ โรงเรียนในเครือข่ายสามารถใช้ ประโยชน์ สือการสอน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และทรัพยากรต่างๆ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖. อบรมครูและบุค ลากรให้ สามารถใช้ ทรัพยากรและสือการศึ กษาต่างๆ ในระบบ
ตลอดจนสามารถดูแลบํารุงรักษาระบบ
๗. อบรมและชีแจงครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และประชาชนในพืนที
ให้ ทราบและเข้ าใจการใช้ ประโยชน์จากระบบเครือข่าย และเครือข่ายชุมชน ทีเกิดขึนจากโครงการ
๘. ดําเนินการประเมินความสําเร็จของโครงการ โดยการติดตามตัวชีวัดความสําเร็จ
ของโครงการเป็ นระยะๆ (ทุก๓ เดือน)

๑๑

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และชุมชน
๑. เป็ นโรงเรียนมัธยมทีอยู่นอกเขตอําเภอเมืองหรืออยู่ในเขตแต่ยังขาดการ
พัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้ องการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนมีความพร้ อมด้ านบุคคลากรทีมพี ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
มี ศักยภาพทีจะพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงความพร้ อมด้ านสถานทีสําหรับจัดตัง
ศูนย์ทางไกลเพือการศึกษา ทังนีต้ องสามารถเปิ ดให้ บริการแก่ชุมชนหลังเวลาทําการของโรงเรียน
๓. ผู้ บริ หารโรงเรี ย น คณะครู และบุ ค คลากรของโรงเรี ย นมี ทัศ นคติ ทีดี ตอ่ โครงการ
ให้ ความร่วมมือ และตอบรับการเข้ าร่วมโครงการ
๔. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทดีี ตอ่ กัน
พร้ อมทีจะให้ ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น
ค่ากระแสไฟฟ้ า ค่าซ่อมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนสําหรับคนงานดูแลศูนย์ทางไกลฯ เพือให้
ศูนย์ทางไกลฯ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ด้วยตนเองภายหลังจบโครงการ
๕. สถานทีตังของโรงเรียนต้ องอยู่ใกล้ ชุมชนมีกระแสไฟฟ้ าจากสายส่งการไฟฟ้ าภูมภิ าค
การคมนาคมสะดวก ประชาชนภายในชุมชนสามารถเดินทางเข้ ามาใช้ บริการได้ ง่าย
๖. ครูและบุคคลากรของโรงเรียนมีพืนฐานความรู้และมีความพร้ อมทีจะเข้ ารับการอบรม
การใช้ ทรัพยากร การใช้ ระบบเครือข่ายและสือการศึกษาต่าง ๆ ในระบบตลอดจนสามารถ ดูแล
บํารุงรักษาระบบฯลฯ
จากนันคณะกรรมาธิการได้ กล่าวขอบคุณอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านทีได้ ให้ ข้อมูลความรู้ และความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของคณะกรรมาธิการ
ิ คณะกรรมาธิการ ได้ เดินทางไปเยียมชมโครงการต้ นแบบศูนย์
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬกา
ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท ( Pilot Tele-Center for Rural Area Education and Development )
ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้ มหลวง โดยมีนางสาวทัศนีย์ คําต๊ะ ผู้อาํ นวยการโรงเรียนชุมชนบ้ านแม่ข้าวต้ มหลวง
ให้ การต้ อนรับและบรรยายสรุปเกียวกับการดําเนินโครงการดังกล่าว

๑๒

วัตถุประสงค์ของโครงการ
หน่วยงานทีเข้ าร่วมโครงการ
หน่วยงานหลัก
๑) สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๒) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานสนับสนุน
๑) กระทรวงศึกษาธิการ
๒) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานทีเกียวข้ อง
๑) โรงเรียนในโครงการต้นแบบจํานวน ๒๑ โรงเรียน
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถินใน จ.เชียงราย
๓) ชุมชนในพืนทีต้นแบบ ใน จ.เชียงราย
๔) เขตพืนทีการศึกษาเชียงราย
๕) โรงเรียนชุมชนบ้ านแม่ข้าวต้ มหลวง
โรงเรียนชุมชนบ้ านแม่ข้าวต้ มหลวงเป็ นสถานศึกษาหนึงทีได้ รบั การคัดเลือกให้ ใช้ เป็ น
สถานทีดาํ เนินโครงการต้ นแบบศูนย์ทางไกลเพือการศึกษาและพัฒนาชนบท ( Pilot Tele-Center for Rural
Area Education and Development ) ซึงโครงการดังกล่าวนับเป็ นโครงการทีดีมาก เป็ นการขยายโอกาสและ
สร้ างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาและเป็ นการสร้ างโอกาสการเรียนรู้ ทําให้ นักเรียนในท้องทีทีห่างไกล
ได้ รบั รู้ข้อมูลข่าวสารทีทันต่อเหตุการณ์ เป็ นการพัฒนาความรู้ ให้ กบั นักเรียน ในส่วนของปัญหาทีพบจาก
การดําเนินโครงการ คือ ปัญหาของอุปกรณ์ และระบบการเชือมต่อ ซึงไม่สามารถทําการเชือมต่อระบบ
อินเทอร์เนตได้ ในบางครัง ซึงเป็ นเพราะสภาพอากาศ และสภาพของพืนทีทีเป็ นภูเขาสูงจึงทําให้ การ
เชือมต่อไม่สามารถเชือมต่อได้

๑๓

จากนันคณะกรรมาธิการได้ กล่าวขอบคุณผู้อาํ นวยการโรงเรียนและคณาจารย์ของโรงเรียน
ทีได้ ให้ การต้ อนรับและนําเยียมชมโครงการ ซึงคณะกรรมาธิการจะนําข้ อมูลข้ อเท็จจริงทีได้ รบั จากการลง
พืนทีจริง รวบรวมเป็ นข้ อมูลสําหรับการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและดําเนินการในส่วนที
ิ คณะกรรมาธิการได้ เดินทางกลับ
เกียวข้ องต่อไป จากนันเวลา ๑๒.๓๐ นาฬกา

นายเต้ มหาคีตะ วิทยากร ๕
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ
เลขานุการคณะเดินทาง
ผู้จัดทํารายงานการเดินทาง

