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LAST MILE กับโครงขาย IP สู 
SMART THAILAND  

ทศพนธ นรทัศน 
hs4hnl@msn.com 

 

บทนํา 
LAST MILE อาจเปนศัพทใหม
สํ าห รั บหลายคนซึ่ ง อยู น อก
วงการโทรคมนาคม เพ่ิงจะเคย
ไดยินจากการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศ
ไทย พ .ศ . 2552-2556 ซ่ึงใน
ยุทธศาสตรที่ 3 ไดกลาวถึงการ
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซ่ึง LAST MILE ก็ไดรับ
การกลาวถึงในยุทธศาสตรน้ี
ถึงการวางโครงขายสื่อสาร
ขอมูลเพื่อเชื่อมตอเขาสูระบบ
อินเทอรเน็ตใหกระจายอยาง
ทั่ วถึ งไปสูประชาชนทั่ วทุก

พื้นที่ประเทศ มุงสูการที่ “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (SMART Thailand) ดาน ICT”  
 

LAST MILE คืออะไร 
 LAST MILE หรือ บริการโครงขายปลายทาง คือ วงจรสื่อสารสําหรับการเขาถึงโครงขายระยะ
สุดทายที่สามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารหลายประเภทเพื่อเชื่อมตอโครงขายหลักกับผูใชปลายทาง (ซ่ึงก็คือ
การที่ประชาชนทั่วไปในทุกพื้นที่สามารถเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตไดเชนเดียวกับกรณีบริการ
ไฟฟา-ผูเขียน) ซ่ึงถือเปนสวนที่ยากในการลงทุนที่สุดของโครงขาย เน่ืองจากตองกระจายออกจาก
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โครงขายหลักไปสูผูใชจํานวนมาก กลาวคือ เปนชวง “หนึ่งไมลสุดทาย” และ “หนึ่งไมลแรกของการ
สื่อสาร”1  
 ธวัชชัย อนุพงศอนันต ไดกลาวถึง Last Mile วาเปนประเด็นปญหาทางดานเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวของกับวงการโทรคมนาคมในรอบ 20 ป ที่ผานมา Last Mile หรือ Last kilometer เปนการเชื่อมตอ
ขั้นสุดทายจากผูใหบริการการสื่อสารไปยังลูกคา โดยมากใชในวงการโทรคมนาคมและเคเบิลทีวี โดย 
Last Mile ถือเปนสวนที่มีตนทุนคาใชจายสูงที่สุด เพราะจะตองกระจายสายเคเบิลไปยังแตละบาน 
ซ่ึงจะตองอาศัยการลงทุนลงแรงครั้งใหญ น่ันคือจะตองมีสายจริงๆ ตอจากบานหรือบริษัท ไปยังชุมสาย
ของโทรศัพทหรือของบริษัทเคเบิล ตางๆ ซ่ึงน่ันหมายถึงเงิน อยางไรก็ตาม น่ีเปนเรื่องของเทคโนโลยี
แบบเกา ซ่ึงจําเปนตองอาศัยบริษัทที่ผูกขาดการทําสายเหลานี้ ปญหาตอมาก็คือ Last Mile ทําใหเกิด
ปญหาคอขวด คาใชจายและความเร็วของการใชอินเทอรเน็ต น่ันหมายความวา การจะลาหลังหรือไม 
ทางเทคโนโลยีลวนขึ้นอยูกับปญหาเรื่อง Last Mile ทั้งสิ้น เพ่ือที่จะแกไขปญหาเรื่อง Last Mile หลายๆ 
บริษัทจึงเริ่มทําการผสมผสานเครือขายแบบตางๆ เขาดวยกัน ยกตัวอยางเชน การทําเปน Fixed 
Wireless Access โดยการนําเครือขายไรสายมาติดตั้งแทนเครือขายแบบใชสายในสวนที่ตองเชื่อมตอกับ
ปลายทาง หากกลาวกันใหเขาใจโดยงาย “Last Mile” ในแงมุมที่ผูเขียนตอการนําเสนอ ก็คือ การวาง
โครงขายสื่อสารขอมูลเพ่ือเชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ตใหกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยใช
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบผสมกัน ทั้งเทคโนโลยีแบบใชสาย และเทคโนโลยีแบบไรสาย ทั้งน้ี เพื่อให
ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดแมในชนบทที่หางไกล 
 

LAST MILE ปจจัยพื้นฐานสู SMART THAILAND 
 ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-
2556 จัดทําโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมกับศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ซ่ึง(ราง)แผนแมบท ICT ฉบับน้ี อยูระหวางการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติประกาศใชอยางเปนทางการ เพ่ือใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยคํานึงถึงแนวทางการ
พัฒนาประเทศในภาพรวมตามที่กําหนดในแผนระดับชาติตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา (พ.ศ. 2551-2555) และ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 2010) เปนสําคัญ 

สําหรับวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ก็คือ “ประเทศไทย
เปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” น่ันคือ เปนสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน
ทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ (Information literacy) สามารถเขาถึงและใช

                                                 
1

 สรุปจากการศึกษาแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556  อางถึงใน (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556    
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สารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม 
มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล(Smart Governance) เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและม่ันคง 
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(Use of ICT for Good Governance) 

ICT for Sustainable Competitiveness 
(Strategic sectors, SMEs) 
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ICT Infrastructure ICT Industry 

National ICT Governance 
(Institutional arrangement, Rules and Regulation, Financing,…) 

Human Resource 
(ICT Professionals and “Information-Literate” People) 

 
 
วิสัยทัศน 

 “SMART 
Thailand” 

พันธกิจ 
 
1. พัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและ

ปริมาณเพียงพอ 
 

2. พัฒนาโครงขาย ICT ความเร็วสูง 
 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ICT ที่มี
ธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณและศักยภาพ

ของกําลังคน 

2. สรางธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ICT 

3. สนับสนุนการปรับโครงสรางการ
ผลิต 

4. สรางความเขมแข็งของชุมชน
และปจเจกบุคคล 

5. สรางศักยภาพของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ICT 

เปาหมาย 
ประชาชนอยางนอย 50% สามารถเขาถึงและใช ICT ไดอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยกระดับความพรอมดานเทคโนโลยี ICT ขึ้น 15 อันดับใน Networked Readiness Rankings 

มีสัดสวนมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ไมนอยกวา 20% 

SMART 
Thailand 
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  ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556  ซ่ึงกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 6 ยุทธศาสตร โดยภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน จะมีสวนรวมในการนํา ICT มาใชประโยชน สรางศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและ
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก รวมถึงการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู อันจะนําไปสูคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยโดยทั่วกัน ดังน้ี 

• ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมี
ความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 

• ยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล 

• ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

• ยุทธศาสตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ 

• ยุทธศาสตรที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT 
เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ 

• ยุทธศาสตรที่ 6 : การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันอยางยั่งยืน 

หากเจาะจงลงมาดูเฉพาะยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงจะมุงพัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึง ไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ 
ทั้งน้ี ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพ่ือรองรบั
การขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส และ
บริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวิตสมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความ
เหลื่อมล้ํา ในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพ่ือทําใหสังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เปาหมาย 
1. ใหมีบริการเครือขายความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps ในราคาที่เปนธรรม

เม่ือเทียบกับคุณภาพที่ใหบริการ 

• ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการในจังหวัดศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภาคและทุกอําเภอเมืองของจังหวัดที่เหลือ สามารถเขาถึงบริการเครือขายความเร็วสูง 

• สัดสวนของครัวเรือนและสถานประกอบการที่สามารถเขาถึงบริการ
เครือขายความเร็วสูง ในพ้ืนที่ที่เหลือไมนอยกวา รอยละ 50 

2. ใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชน
และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
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• สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปทุกแหง มีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 10 Mbps และมีอัตราสวนคอมพิวเตอรตอนักเรียนอยาง
นอย 1:30 ในป 2554 และ 1:20  

• หองสมุดประชาชนและศูนยการเรียนรู/ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนใน
ระดับจังหวัด อําเภอและตําบล มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps 

3. ใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการภาคสังคมที่สําคัญ
ตอความปลอดภัยในชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• ศูนยบริการสารสนเทศชุมชนในระดับตําบลขึ้นไปทุกแหง มีขอมูล/
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูและการอาชีพในรูปแบบตางๆ รวมถึงบริการอินเทอรเน็ต ที่ประชาชนทั่วไป 
รวมทั้งผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุสามารถเขาใชบริการได 

• สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททั่วประเทศทุกแหงสามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดที่ความเร็วอยางนอย 4 Mbps และมีระบบการแพทยทางไกลที่มีประสิทธิภาพ ใช
งานไดจริง 

• มีระบบการแจงเตือนและการจัดการภัยพิบัติที่ทันสมัย สามารถ
ใหบริการไดในระดับที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ภายในป 2554 

• มีการจัดสรรทรัพยากรเทคโนโลยีโทรคมนาคมและโครงขาย ICT ที่
ทันสมัย พรอมบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมอยางถูกตองในการปฏิบัติกิจการที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยสาธารณะอยางเหมาะสม และมีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมปฏิบัติการใน
ป 2552 

4. มีแผนแมบทดานความมั่นคงของระบบสารสนเทศแหงชาติ ภายในป 2552 

มาตรการที่สําคัญ 

• ขยายประเภทบริการ เพ่ิมพ้ืนที่ใหบริการและปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงขาย
โทรคมนาคม ซ่ึงหนึ่งในนั้นไดระบุถึงการสงเสริมการลงทุนในโครงขายหลัก โดยใหมีปริมาณพอเหมาะ
พอควรกับหลักการใหบริการแขงขันเสรีที่เปนธรรม รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ดีกวาที่มีอยู และสนับสนุนผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการในทองถิ่น ใหสามารถลงทุนใน
เทคโนโลยีทางเลือกที่มีการลงทุนไมสูงมาก เพ่ือสรางการเชื่อมตอและใหบริการโครงขายปลายทาง (Last 
Mile) ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนองคกรกํากับดูแลตามกฎหมายในการออกกฎเกณฑและ
กติกาใหผูประกอบการเหลานี้สามารถดําเนินการไดบนหลักการของการแขงขันเสรีและเปนธรรม   

• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศสําหรับบริการภาคสังคมที่สําคัญตอความ
ปลอดภัยสาธารณะและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร 
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• สรางความมั่นคงใหกับโครงขายสารสนเทศของประเทศ 
  

สถานภาพดานโครงขายอินเทอรเน็ตของประเทศไทย   
 จากการสํารวจจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตของสํานักงานสถิติแหงชาติ เม่ือป 2550 พบวามีผูใช
อินเทอรเน็ตประมาณ 9.32 ลานคน  แตสวนใหญยังกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตต่ําสุด สะทอนใหเห็นวาโครงขายเชื่อมตออินเทอรเน็ตยัง
กระจายไมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพราะอยางนอยที่สุดการที่ประชาชนจะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ไดจะตองมีคูสายโทรศัพทพ้ืนฐาน เพราะการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ยังมีคาใชจายที่
สูงเม่ือเปรียบเทียบกับการเชื่อมตอผานคูสายโทรศัพทพื้นฐาน  
 แตในความเปนจริงแลวกลับพบวาในตางจังหวัดโทรศัพทพ้ืนฐานยังไดรับการติดตั้งใหครัวเรือน
ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ สวนใหญจะมีเฉพาะในตัวอําเภอ สวนประชาชนที่อยูนอกตัวอําเภอก็จะใช
โทรศัพทเคลื่อนที่แทน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่วาจํานวนผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทย ณ 
ไตรมาสแรกของป 2550 อยูที่ 6.84 ลานหมายเลข หรือคิดเปน 10.89 หมายเลข ตอประชากร 100 คน 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงอยางตอเน่ือง ทั้งที่ตลาดโทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทยมีลักษณะ
ของตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly Market) กลาวคือ มีผูใหบริการเพียง 2 รายในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล) บมจ. ทรูคอรปอเรชั่น และ บมจ. ทีโอที และ 2 รายในเขตภูมิภาค คือ บมจ.ทีโอที และ บมจ.
ทีทีแอนดที 
 นอกจากนี้บริการโทรศัพทพ้ืนฐานในประเทศไทย ยังเปนบริการที่กระจุกตัวอยูในตัวเมือง การ
ขยายไปยังชนบทยังไมทั่วถึง โดยในป 2548 สัดสวนการมีโทรศัพทพ้ืนฐานในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลอยูที่ 41.5 เลขหมายตอประชากร 100 คน ในขณะที่สวนอ่ืนๆ ของประเทศเฉลี่ยแลวมีเพียง 
5.6 เลขหมายเทานั้น แมวารัฐบาลจะมีความพยายามที่จะลดปญหาความเหลื่อมล้ําดังกลาว โดยกําหนด
ไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2545-2549) วาใหมีเลขหมาย
โทรศัพทที่สามารถรับสงขอมูลไดดีทุกหมูบาน อยางนอยชุมชนละ 7 เลขหมายภายในป 2548 ซ่ึง บมจ.
ทีโอที ไดดําเนินการจัดใหมีบริการโทรศัพททางไกลชนบท ซ่ึงในระยะแรกมีการติดตั้งโทรศัพทสาธารณะ 
3 เลขหมายในทุกชุมชน และระยะที่ 2 เพ่ิมเปน 6 หมายเลขในบางชุมชน แตโทรศัพทสาธารณะเหลานี้ 
ไมสามารถใหบริการอินเทอรเน็ตได  แมแตบานของผูเขียนซึ่งอยูตางจังหวัดที่อําเภอสหัสขันธ จังหวัด
กาฬสินธุ  หมูบานของผู เขียนอยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 2 กิโลเมตร แตปรากฏวายังวาง
สายโทรศัพทพื้นฐานไปไมถึงเลย โดยเมื่อ พ.ศ. 2544 ผูเขียนอยากจะขอติดตั้งคูสายโทรศัพทพ้ืนฐาน 
เพ่ือที่จะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได แตปรากฏวาทางองคการโทรศัพทแหงประเทศ (ในขณะน้ัน)
แจงวาการวางสายโทรศัพทออกมาตองมีคาใชจายสูงเปนลานบาท หากมีผูใชงานเพียงไมกี่รายก็ไมคุม
คาใชจาย)  จากวันนั้นถึงวันนี้ผานมากวา 7 ปแลวโทรศัพทพ้ืนฐานก็ยังขยายไปไมถึงบานผูเขียนเชนเดิม 
ในทางตรงกันการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยนั้น ไมมีความเหลื่อมล้ําระหวางการ
ใหบริการในเมืองและชนบทมากนัก รวมทั้ง มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในป 2550 จํานวนผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งประเทศอยูที่ รอยละ 47.2 ซ่ึงเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจํานวนผูใชถึงรอยละ 
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68.4 และเขตภูมิภาคมีอัตราการใชอยูระหวาง รอยละ 37.8 ถึง รอยละ 55 แมวาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
สามารถเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตไดยังมีจํานวนไมมากนัก  
 แมวาบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะไดรวมมือกับ บริษัท อีคอมเมิซ บีสเน็ซ 
จํากัด (ECB) ทดลองใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง(Boardband) ผานปลั๊กไฟฟา โดยไดมีการลงนาม
บันทึกความเขาใจ “ความรวมมือการทดลองเชิงพาณิชยเพ่ือใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผาน
สายไฟฟา” วาเบื้องตนการทดลองใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟาจะมุงนํารองกลุม
อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม อพารตเมนต หอพัก และโรงแรม ในกรุงเทพฯ กอน เน่ืองจากมีความ
พรอมเร่ืองของการตอทออินเทอรเน็ตเขาตัวอาคาร  

ความรวมมือน้ีมีระยะเวลา 2 ป เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 - 31 ตุลาคม 2552 
มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบคุณภาพการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา (Broadband 
over Power Line: BPL) โดยใชอินเทอรเน็ตในบริการ HiNet ของ กสท. ซ่ึง กสท. มีหนาที่จัดหา และ
ติดตั้งอุปกรณ Head end เพ่ือเชื่อมโยงเขาสูโครงขายอินเทอรเน็ต สวนบริษัท อีคอมเมิซ บีสเน็ซ จํากัด 
รับผิดชอบในสวนจัดหาและติดตั้งอุปกรณเพ่ือนําสัญญาณอินเทอรเน็ตกระจายไปยังจุดตางๆ ของอาคาร 
โดยผานทางสายไฟฟา 220 โวลต   

จากการทดลองใหบริการที่อาคารพารคแลนด เรสิเดนซ รองเมือง ซ่ึงมีทั้งหมด 208 หอง ของ
บริษัท นารายณ พร็อพเพอตี้ จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 มีผูใชทั้งหมด 21 ราย พบวามีผล
ตอบรับเปนที่นาพอใจ กสท. จึงเดินหนาตั้งบริษัทลูกรวมกับบริษัท อีคอมเมิซ บีสเน็ซ จํากัด เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา โดย กสท. จะถือหุน รอยละ 49 เพ่ือความ
คลองตัวในการดําเนินงาน  

เทคโนโลยีสําหรับใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟามีมานานราว 20-30 ปที่แลว 
ซ่ึงใชกันอยางแพรหลายในอเมริกาและยุโรป โดยเกิดจากความพยายามที่จะใหสายไฟฟาในบานมี 
ประโยชนมากกวาใหไฟฟากับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงชวงแรกเปนการใชงานอินเทอรเน็ตในความเร็ว
ที่ต่ํา แตปจจุบันพัฒนาใหสามารถใชงานกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูงได …“กอนหนาน้ีบริษัท อีคอม
เมิซ บีสเน็ซ จํากัด ทําธุรกิจเก่ียวกับซอฟตแวรทางดานการสื่อสารและการเงินการธนาคาร โดย
หันมาทําธุรกิจเก่ียวกับพาวเวอรไลน หรือบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟาได
ประมาณ 4-5 ป เพราะเห็นวาเปนแนวโนมการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบ ‘ปลั๊ก แอนด เพลย’ 
หรือเพียงเสียบก็เขาใชงานอินเทอรเน็ตได ซึ่งขณะนี้นอกจากรวมกับ กสท แลว อีคอมเมิซฯ
รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  และการไฟฟานครหลวง  ทดลองใหบริการบรอดแบนด
อินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา ใน 5 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, ภูเก็ต, ขอนแกน, ปทุมธานี และพัทยา” 
(นายวินิจ คําสมบูรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท อีคอมเมิซ บีสเน็ซ จํากัด : ECB) 

สําหรับการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา ผูใชไมตองมีคูสายโทรศัพทพ้ืนฐาน 
และไมตองขอคูสายโทรศัพทพ้ืนฐานเพื่อการใชงานเทคโนโลยีน้ี เพียงแคเสียบสายโมเด็ม เขากับปลั๊ก
ไฟฟาและตอสายแลนเขากับพอรตแลนของเคร่ืองคอมพิวเตอร ก็สามารถเขาใชงานอินเทอรเน็ต
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ความเร็วสูงผานสายไฟฟาได โดยชวงแรก กสท. เปดใหบริการ 2 ความเร็ว คือ 1 Mbps/จุด ราคา 580 
บาท และ 2 Mbps/จุด ราคา 900 บาท  

ประเทศไทยมีประชากร  17 ลานครัวเรือน  มีโทรศัพทบานใช  3 ลานครัวเรือน 
ซึ่งการใหบริการอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟาจะชวยใหการสื่อสารทั่วถึง เพราะไฟฟาเขาถึง
ประชากร 14 ลานครัวเรือน  สวนความกังวลใจที่วาถาใหบริการอินเทอรเน็ตผานปลั๊กไฟฟาจะทําให
ความเร็วในการใชงานนอยลงเหมือนการเชื่อมตอบรอดแบนดผานสายโทรศัพทหรือไม ผูเชี่ยวชาญทาง
เทคนิคของ กสท. อธิบายวา ความเร็วของบรอดแบนดผานสายไฟฟาเปนความเร็วเฉพาะผูใชงานบรอด
แบนดอินเทอรเน็ตภายในอาคารนั้นๆ ซ่ึงขึ้นอยูกับจํานวนแบนดวิธที่ติดตั้งเพ่ือใหบริการบรอดแบนดใน
อาคาร รวมทั้งการใหบริการของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) แตละรายดวย  

“อานถึงตรงนี้แลว คนที่สนใจกระโดดเขารวมใชบรอดแบนดอยาเพิ่งดีใจ เพราะบริการ 
บรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟายังไมเปดใหบริการตามบาน ขอย้ํา! วาจะเริ่มนํารอง
เฉพาะอาคารสํานักงาน, คอนโดมิเนียม, อพารตเมนต หอพัก และโรงแรม ในกรุงเทพฯ กอน
ขยายการใหบริการไปยังตางจังหวัด โดยอนาคตมีโครงการใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ต
ผานสายไฟฟาไปตามบานดวย แตนับนิ้วรอไปกอน” (นํ้าเพชร จันทา) 
 

ตัวอยาง LAST MILE ในสหรัฐอเมริกา 
ธวัชชัย อนุพงศอนันต ไดกลาวไวในบทความ “An oak by the window...วาดวย Last mile 

และการใชอินเทอรเน็ตฟรี” วาประเด็นเรื่องบริการอินเทอรเน็ตไรสายควรจะเปนสิ่งที่รัฐจัดหาใหแก
ประชาชนทั่วไป เหมือนๆ กับการสรางถนน การทําสวนสาธารณะ หรือของสาธารณะอื่นๆ ยังเปนที่
ถกเถียงกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงและลองผิดลองถูกกันมาพักหนึ่งแลว  

หลายปที่ผานมามีหลายๆ เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
เครือขายแบบไรสายเพื่อใหบริการอินเทอรเน็ตฟรีแกประชาชน อยางไรก็ตาม ดูเหมือนหลายๆ เมือง
เหลานั้นก็คอยๆ ยกเลิกความตั้งใจไปทีละเมืองๆ ไมวาจะเปนฮูสตัน, ชิคาโก, เซ็นตหลุยส แมแตซาน 
ฟรานซิสโก  

จริงๆ แลว แนวคิดเรื่องการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายฟรีแกประชาชนนั้นเปนแนวคิด ที่ถือวา
เขาทามาก แตปญหาก็คือ ทางรัฐหรือผูบริหารเมืองตางๆ ในสหรัฐอเมริกาตางไมไดคิดวาอินเทอรเน็ต
เปนโครงสรางพื้นฐานสาธารณะเหมือนอยางทางรถไฟ, ทอระบายน้ํา หรือถนน พวกเขายังเห็นวามันควร
จะเปนบริการที่ประชาชนควรจะจายเงินใหแกผูใหบริการเอง นอกจากนี้รัฐยังมีความเชื่อที่วาหลายๆ 
เร่ืองสามารถถายโอนไปใหเอกชนเปนผูสรางขึ้นมาจะงายกวาโดยที่รัฐจะไดระบบเหลานั้นมาฟรีๆ ซ่ึง
ความเชื่อที่วานี้เปนแนวคิดเศรษฐศาสตรแบบผูกขาดของโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ
รูปแบบในยุคเกาที่เคยเปนมา  น่ันหมายความวา “ประชาชนจะไมมีวันไดใชอินเทอรเน็ตแบบไรสาย
คุณภาพสูงแบบฟรีๆ ถาพวกเขาตองการพวกเขาก็จะตองจายเงินใหกับบริการเหลานี้เอง” 
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แตในทัศนะของผูเขียนเห็นวาโครงสรางพื้นฐานดานอินเทอรเน็ต ควรจะถือเปนหนึ่งในโครงสราง
พ้ืนฐานสาธารณะที่รัฐ จะตองจัดไวบริการประชาชน โดยเสียคาใชจายในการใชบริการที่เหมาะสม 
เชนเดียวกับกรณีคาไฟฟา, คาน้ําประปา เปนตน 
 

บทวิพากษ LAST MILE ของประเทศไทย 
 จากขอมูลสถานภาพโครงขายอินเทอรเน็ตของประเทศไทย พบวาโครงขายที่ใชสายสัญญาณ
เปนสื่อ (Wire) ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตขั้นพ้ืนฐาน โดยผานทางคูสายโทรศัพทน้ัน จะมีแนวโนมของ
การขยายตัวที่ลดต่ําลง สวนบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตผานสายไฟฟา (BPL) แมจะดูนาสนใจเพราะ
สายไฟฟาเปนโครงสรางพื้นฐานที่กระจายไปยังครัวเรือนตางๆ ทั่วประเทศไดครอบคลุมมากที่สุด แตก็
ยังอยูในระยะเริ่มตนและมีตนทุนในการดําเนินการสูงพอสมควร จึงทําใหกระแสของเทคโนโลยี Wi-MAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) ซ่ึงมีชื่ออยางเปนทางการวา IEEE802.16x 
เปนเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก Wi-Fi ที่ตอบสนองความเร็วในการโอนถายขอมูลความเร็วสูงไดในพ้ืนที่
รัศมีมากกวา 8 กิโลเมตร (5 ไมล) ตอการติดตั้งจุดเชื่อมตอ(Hot Spot)หน่ึงจุด ซึ่งจะเขามาทําให Last 
Mile ประสบความเร็จไดโดยเฉพา ะการนํามาใชในบริเวณที่สายโทรศัพทลากไปไมถึงหรือพื้นที่ 
Last Mile และการเปดใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงใหกับองคกรขนาดใหญเพื่อลด
คาใชจายในการลากสาย  
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สําหรับมาตรฐานของเทคโนโลยี Wi-MAX ที่มีการพัฒนาขึ้นมาประกอบดวย 
IEEE 802.16 เปนมาตรฐานที่ใหระยะทางการเชื่อมโยง 1.6-4.8 กิโลเมตร เปนมาตรฐานเดียวที่

สนับสนุน LoS (Line of Sight) โดยมีการใชงานในชวงความถี่ที่สูงมากคือ 10-16 GHz 
IEEE 802.16a เปนมาตรฐานที่แกไขปรับปรุงจาก IEEE 802.16 เดิม โดยใชงานที่ความถี่ 2-11 

GHz ซ่ึงคุณสมบัติเดนที่ไดรับการแกไขจากมาตรฐาน 802.16 เดิมคือคุณสมบัติการรองรับการทํางาน
แบบที่ไมอยูในระดับสายตา (NLoS - Non-Line-of-Sight) รวมทั้ง มีคุณสมบัติการทํางานเมื่อมีสิ่งกีด
ขวาง เชน ตนไม อาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังชวยใหสามารถขยายระบบเครือขายเชื่อมตออินเทอรเน็ตไร
สายความเร็วสูงไดอยางกวางขวาง ดวยรัศมีทําการที่ไกลถึง 30 ไมล หรือประมาณ 48 กิโลเมตร และมี
อัตราความเร็วในการรับสงขอมูลสูงสุดถึง 75 Mbps ทําใหสามารถรองรับการเชื่อมตอการใชงานระบบ
เครือขายของบริษัทที่ใชสายประเภท T1-Type กวา 60 ราย และการเชื่อมตอแบบ DSL ตามบานเรือนที่
พักอาศัยอีกหลายรอยครัวเรือนไดพรอมกันโดยไมเกิดปญหาในการใชงาน 
 IEEE 802.16e หรือ “mobile Wi-MAX” หรือ Wi-Bro (Wireless Broadband) เปนมาตรฐานที่
ออกแบบมาใหสนับสนุนการใชงานรวมกับอุปกรณพกพาประเภทตางๆ เชน อุปกรณพีดีเอ โนตบุก เปน
ตน โดยใหรัศมีทํางานที่ 1.6-4.8 กิโลเมตร มีระบบที่ชวยใหผูใชงานยังสามารถสื่อสารไดโดยใหคุณภาพ
ในการสื่อสารที่ดีและมีเสถียรภาพขณะใชงาน แมวามีการเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง
อยูตลอดเวลาก็ตาม  บริการ Wi-Bro น้ัน จะเร็วกวา Wi-Fi ที่เปดใหบริการสาธารณะอยางเชนในราน
กาแฟ ถึงรอยละ 25 โดยผูใชไมจําเปนวาจะตองอยูใกลจุดเชื่อมตอ(Hot Spot) ตลอดเวลา ซ่ึงทําให
สมาชิกผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดอยางอิสระในราคาที่ถูกอีกดวย ซ่ึงปจจุบันประเทศเกาหลี
ใต ไดติดตั้งและทดลองใชระบบดังกลาวเรียบรอยแลว 
 เทคโนโลยี Wi-Max จึงดูเหมือนจะเปนเทคโนโลยีที่ตองลงทุนในการวางโครงสรางพื้นฐานการ
เชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตของประเทศในระยะตอไป เพราะเปนที่แนชัดแลววาเทคโนโลยีการ
สื่อสารแบบไรสายสามารถใหบริการครอบคลุมพ้ืนที่ตางๆ และลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี
ไดมากกวาเทคโนโลยีแบบสาย แตบริการดังกลาวจะตองไมมีคาใชจายที่สูงเกินไป หรืออาจคิดตามอัตรา
การใชงานจริง เชนเดียวกับกรณีโทรศัพทเคลื่อนที่ก็จะเปนผลดีตอประชาชนผูใชบริการ สิ่งเหลานี้ยอม
สงผลใหเปาหมายของ Last Mile สําเร็จไดโดยงาย  
 สําหรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสายไฟฟา ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ตองพัฒนาควบคู
กันไป พรอมๆ กับเทคโนโลยี Wi-Max สวนการนําเทคโนโลยี Wi-Bro มาใชงาน ก็เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับ
การปรับปรุงคุณภาพของบริการตอไปในอนาคต 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปญหาความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Digital Divide) ไดกลายเปน
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของสังคมไทย ซ่ึงสงผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดวย 
ยกตัวอยางลูกคนที่มีฐานะทางบานดียอมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาที่ตองการ ไมวาจะเปน
ผานทางเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรพกพา หรือแมแตโทรศัพทมือถือ ในขณะที่ลูกของ
คนที่มีฐานะยากจนอาจมีโอกาสเพียงสัปดาหละไมกี่ชั่วโมงในหองเรียนคอมพิวเตอรเทานั้น หรืออาจจะ
ไมมีโอกาสเลย ดังนั้น โอกาสในการเรียนรูวิทยาการใหมๆ ยอมนอยตามไปดวย รวมตลอดถึงการ
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ใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนผานเว็บไซต ประชาชนในชนบทยอมมีโอกาส
นอยมากที่จะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวได ทําใหเขาเหลานั้นมีโอกาสรับรูขาวจาก
สถานีโทรทัศนเปนหลัก ในขณะที่ขอเท็จจริงหรือความจริงหลายอยางในสังคมก็ไมสามารถนําเสนอผาน
ทางโทรทัศนไดทั้งหมดเนื่องจากขอจํากัดของเวลา ผูเขียนเชื่อวาหากผูคนในชนบทสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดมากขึ้นยอมนําไปสูการตัดสินใจที่ดี ความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงในสังคมไทยก็จะสูงตาม
ไปดวย โดยไมถูกครอบงําจากอํานาจเงิน หรือนักการเมือง     
 

บทสงทาย 
 ถาการวางโครงสรางพื้นฐานของโครงขายสื่อสารขอมูลไมวาจะเปนระบบโทรศัพทพ้ืนฐาน,Wi-Fi, 
BPL, Wi-MAX หรือระบบอ่ืนใด เพ่ือใหประชาชนสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตซ่ึงเปนบริการที่รัฐควรจัด
ใหกับพลเมือง เชนเดียวกับกรณีไฟฟา ประปา โทรศัพท ใหครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะในชวง
ปลายทาง หรือ LAST MILE ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ทุกอยางก็สามารถกระทําผานโครงขาย IP น้ี
ได ไมวาจะเปนโทรศัพทราคาประหยัดผานเครือขายอินเทอรเน็ต (IP phone) การประชุมทางไกลผาน 
VDO Conference การเรียนผานอินเทอรเน็ต (e-Education) การคาขายผานเว็บไซต (e-Commerce) 
การพัฒนาภาคสังคม (e-Society) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม(e-Industry) การใหบริการประชาชนของ
รัฐบาล (e-Government) ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมาย “SMART THAILAND” ในที่สุด  
 

  
 
อางอิง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ,. (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556. กรุงเทพฯ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2551. 
ธวัชชัย อนุพงศอนันต. An oak by the window...วาดวย Last mile และการใชอินเทอรเน็ตฟรี. http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=64146  

คนคืนเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2551. 
น้ําเพชร จันทา. เดลินิวส, บริการบรอดแบนดผานสายไฟฟา. http://www.kingdomplaza.com/scoop/news.php?nid=3069 คนเม่ือคืนวันที่ 3 ตุลาคม 2551. 
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