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(ซาย) สนามกีฬา Beijing National Stadium (Bird's Nest-หรืออีกชือ่ วา “สนามรังนก”) จุคนไดถึง 91,000 ที่นั่ง (ขวา) Digital Beijing Building, ซึ่งจะใชเปนศูนย
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งนี้

บทนํา
มหกรรมกี ฬ าโอลิ ม ป ก ฤดู ร อ นครั้ ง ที่ 29 กี ฬ าแห ง มวลมนุ ษ ยชาติ ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ณ กรุ ง ป ก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 8 สิงหาคม (วันที่ 8 เดือน 8 ป 8) ถึง 24 สิงหาคม 2008 โดยพิธี
เปดจะเริ่มขึ้นเวลา 20 นาฬิกา (8 นาฬิกาตอนกลางคืน) ตามเวลาปกกิ่ง โดยเลข 8 นี้เปนเลขนําโชคใน
วัฒนธรรมจีน ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีน เลข 8 เปนเลขมงคลมากที่สุด เพราะออกเสียงคลายกับคําวา
‘ฟา’ ที่หมายถึง ‘ร่ํารวย’ การแขงขันประกอบดวย 28 ชนิดกีฬา จํานวนนักกีฬาประมาณ 10,500 จาก
ทั่วโลก และคาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติกวา 3 ลานคน รวมถึงนักกีฬาประมาณ 20,000 คนและ
ผูสื่อขาวประมาณ 30,000 ชีวิต
สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของอภิมหาโอลิมปก
ในครั้งนี้ ทําใหจีนในฐานะเจาภาพ ไดมีการลงทุนเปนจํานวนมากในการวางระบบ IT และระบบสื่อสาร
โดยมีการกอสรางศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีชื่อวา “Digital Beijing Building” บนพื้นที่ 16,000
ตารางเมตร จีนบอกวาระบบ IT และเทคโนโลยีตางๆ ที่ใชครั้งนี้ จะเปนเทคโนโลยีใหมถึงรอยละ 60

Digital Beijing : The Olympic Data Center
“Digital Beijing Building” เปนอาคารที่สรางขึ้นใหมดวยสถาปตยกรรมที่แปลกใหม อาคารแหงนี้
จะใชเปนศูนยสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งนี้
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ดวยความเปนอาคารขนาดหมึมา
มีความกวางของพื้นที่กวา 0.05
ล า นตารางฟุ ต (98,000 ตาราง
เมตร) ตัวอาคารถูกออกแบบมา
ใหดูเหมือนกัน แผง IC ขนาด
ยักษ หรือ Huge Integrated
Circuit Board (เมื่อมองจาก
ดานขาง) และเหมือนกับบารโคด
( เ มื่ อ ม อ ง จ า ก ด า น ห น า ห รื อ
ดานหลัง) การออกแบบนี้ เปนผลงานของ Chinese Architects Studio Pei-zhu. ที่ชนะการแขงขัน
ออกแบบระดับนานาชาติ ทางการจีนวางแผนวาตึกนี้ จะสรางความตื่นตาตื่นใจและแสดงถึงความกาวล้ํา
ดาน IT ในระหวางการแขงขันกีฬาโอลิมปก เชื่อแนวาอาคารแหงนี้จะเปนภาพที่คุนตาของผูชมทั่วโลก
ทางโทรทัศนในระหวางการถายทอดสดการแขงขันครั้งนี้ดวย
ตัวอาคารมีความสูง 57 เมตร จํานวน 11ชั้น ตั้งอยูในบริเวณ Olympic Park เพียบพรอมไปดวย
อุ ป กรณ สื่ อ สารอั น สมั ย อิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ,ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ข อ มู ล (Information
Security), บริการดาน IT, หองทํางาน, Business room และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายหลังจบ
การแขงขันกีฬาโอลิมปกแลว เทศบาลนครปกกิ่ง (Beijing municipal government) จะใชเปนสถานที่
จัดเก็บขอมูล และศูนยอํานวยการและสั่งการเหตุการณฉุกเฉิน (Beijing municipal government’s data
storage and emergency response command)
ด ว ยการออกแบบภายในที่
เ ป น ร ะ บ บ Rainwater
collection system และใช
LED ใหความสวางภายใน
อ า ค า ร ทํ า ใ ห ป ร ะ ห ยั ด
พลังงานไดถึงรอยละ 60 ซึ่ง
Concept ในการออกแบบ
ภายในของตัวอาคาร ไดถูก
คิ ด ค น และพั ฒ นาขึ้ น ใหม
ภายใต ส ถาป ต ยกรรมร ว ม
สมัยในยุคสารสนเทศ รูปทรงของอาคารถูกออกแบบใหดูเหมือนกับ “บารโคด” ตัวอาคารไดผสาน
ระหวางผนังตึกดานหนาและดานหลังโดยทําใหเปนรองแบบ Serene water surface สวนดานขางของ
อาคารจะออกแบบใหเหมือนกับ แผงวงจร IC (Integrated Circuit Board) ซึ่งความหมายเชิงนามธรรม
ของอาคารแหงนี้ ก็คือ สัญลักษณ 0 และ 1 ในระบบดิจิตอล หรือ ไมมีคา (void) กับ มีคา (solid) นี่คือ
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สัญลักษณในยุคดิจิตอล ที่สื่อแสดงถึงความเปน Digital Olympic และอาจจะไดรับการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง
ในอนาคตเพื่อใหกาวทันเทคโนโลยี

<< ภาพในมุมมองที่เปน IC Board

<< ภาพในมุมมองที่เปน Barcode

การวางระบบ IT สําหรับมหกรรมโอลิมปก (Digital Olympic)
1. บริการสื่อสารขอมูล (Communication Services) จะมีศูนยกลางอยูที่ Digital Beijing
building ซึ่งประกอบดวยอุปกรณสื่อสารที่ทันสมัยหลากหลายชนิด รวมทั้งบริการบอรดแบนอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพสูง โดยมีการวางโครงขายสื่อสารใหมสําหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปกครั้งนี้
โดยเฉพาะ เพื่ อ รองรั บ การสื่ อ สารด ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม รวมทั้ ง ระบบโทรศั พ ท พื้ น ฐาน (Fixed
telephone) ที่สามารถรองรับการสื่อสารในระบบ 2G และ 2.5G สวนโครงขายโทรศัพทมือถือนั้น จะเปน
ระบบ 3G นอกจากนี้ ยังมีระบบเคเบิ้ลใตน้ํา ระบบสื่อสารดาวเทียม วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล Trunk
network โดยบริการสื่อสารขอมูลตางๆ ที่จัดไวบริการนั้น จีนไดปรับปรุงและพัฒนาใหสามารถรองรับกับ
มาตรฐานการสื่อสารของหลายประเทศทั่วโลก
2. การบริการแพรภาพทางสถานีโทรทัศน (Broadcast and TV services) จะมี
สถานีโทรทัศนเฉพาะกิจสําหรับการถายทอดสดการแขงขันที่มีเสถียรภาพในการสงสัญญาณและเปนแม
ขายหลักใหสถานีโทรทัศนอื่นไดเชื่อมโยงสัญญาณถายทอดไปทั่วโลก พรอมทั้ง ไดเปลี่ยนเทคโนโลยีการ
แพรภาพจากระบบ Analog เปนระบบ Digital ทั้งโทรทัศนผานดาวเทียม, โทรทัศนภาคพื้นดิน โดยจะมี
รายการออกอากาศที่หลากหลายตลอดการแขงขัน
3. ดานขอมูลการแขงขันและกิจกรรม (Event Information System) ดวยความรวมมือกับ
บริษัทชั้นนําดานเทคโนโลยี ไดมีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
แขงขันและกิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนของกีฬาโอลิมปก และพาราลิมปก
4. การสรางสัญลักษณของดิจิตอลโอลิมปก (Buildings Symbolizing Digital Olympics)
โดยการสรางศูนยกลางขอมูลกีฬาโอลิมปก(Olympic hub of comprehensive) ซึ่งใหบริการทั้ง
อินเทอรเน็ต การแบงปนทรัพยากรสารสนเทศ การอํานวยการ สั่งการ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
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ในสถานการณตางๆ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการแขงขันแลว สถานที่แหงนี้ จะใชเปนศูนยอํานวยการและสั่ง
การของกิจกรรมสําคัญๆ ในจีนและปกกิ่ง และเปนศูนยอํานวยการสําหรับ “Digital Beijing”
5. ดานชองทางสื่อสารหลัก (Comprehensive Pipelines for Olympic-Based
Communication) ไดมีการวางแผนสําหรับชองทางสื่อสารหลักสําหรับการประมวลผลขอมูลในการ
แขงขันกีฬาโอลิมปก การจัดวางโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารขอมูลของระบบ, ระบบ IT, เครือขาย
คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณในการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
6. การใหบริการขาวสารแกสาธารณชน (Comprehensive Information Services for the
Public) ไดมีการจัดระบบบริการขาวสารแกสาธารณชน ที่คํานึงถึงการเขาถึงและใชบริการของผูใชระดับ
บุคคลเปนสําคัญ โดยมีการประสานงานความมือกับหนวยงาน องคกรตางๆ ในการจัดบริการขาวสารไม
ว า จะข อ มู ล ด า นที่ พั ก สถานที่ พั ก ผ อ น ระบบขนส ง มวลชน แผนที่ เ ดิ น ทาง(เชื่ อ มโยงกั บ ระบบบอก
ตําแหนงจากดาวเทียม: satellite-positioning) ซึ่งจะตั้งจุดบริการขาวสาร (Kiosks) ตามสถานที่ตางๆ
รวมถึงการติดตั้งจอแสดงผลขนาดใหญ ตามสถานที่สาธารณะเพื่อแสดงขอมูลพยากรณอากาศ, ระบบ
เตือนภัย เปนตน
7. รูปแบบ e-Business สําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก (e-Business Platform for the
Olympics) ไดแกการสรางระบบ e-Business โดยทางการจีน และสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดบริการ
ตางๆ ในรูปแบบ e-Business ซึ่งผานการรับรองมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการชําระ
คาบริการ คาสิ้นคา การสงมอบสินคาและบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริการประเภทที่พัก บริการสง
อาหารถึงที่พัก ธุรกิจทองเที่ยว และ Shopping Online เปนตน ทั้งนี้ บริการตางๆ ในรูปแบบ eBusiness นี้ จะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อถือได
8. การใชเทคโนโลยี I.C. (Use of I.C.) การเทคโนโลยี I.C. ที่มีความปลอดภัย เชื่อถือได
สะดวกตอการใชงานและทํางานไดอยางชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ อาทิเชน การลงทะเบียน การออก
ใบอนุญาตตางๆ การจายเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการ และการใหบริการตางๆ ผานบัตรตางๆ อาทิ
เชน Communication Card, Bank Card เปนตน โดยจะมีเครือขายและจุดใหบริการทั่วทั้งกรุงปกกิ่ง
9. ระบบบริการขอมูลสารสนเทศแบบหลายภาษา (Multi-Linguistic Intellectual
Information Service) โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence Technology) ในการที่
จะเขาใจภาษาตางๆ รวมทั้งการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการแขงขันและกิจกรรมในภาษาตางๆ ที่สําคัญ
เพื่อลดขอจํากัดดานการสื่อสารของนักกีฬา เจาหนาที่ สื่อมวลชน และผูชมจากทั่วโลก ความเขาใจดาน
ภาษาระหวางกั นนี้ จะนํ าไปสูมิต รภาพและความเข าใจอั นดีระหว างกัน เพื่อมุงสูเ ปาหมายการเป น
พลเมืองโอลิมปก “People’s Olympics” รวมกัน
10. ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Safeguards for Information Security and
Comprehensive Security) มีการสรางระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ
และระบบงานต า งๆ ซึ่ ง มี ม าตรการป อ งกั น การบุ ก รุ ก และภั ย คุ ก คามทางคอมพิ ว เตอร โดยใช
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พระราชบัญญัติอาชญากรรม (Criminal Acts) ปองกันการบุกรุก หรือโจมตีจาก Hackers รวมทั้งการ
ทําลายขอมูลโดยไวรัสคอมพิวเตอร สําหรับการมาตรการสํารองขอมูลนั้น ไดใชเทคโนโลยีสํารองขอมูล
(Back-up) ที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับเครือขายสารสนเทศการแขงขันกีฬาโอลิมปกและระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อปองกันเหตุการณที่ไมคาดฝน หรือการกอการรายในรูปแบบตางๆ
11. การควบคุม กํากับดูแลระบบสื่อสารทางวิทยุ (Radio Control) สวนระบบวิทยุสื่อสาร ที่
จะใชในงานนั้น จีนไดมีการวางแผนและเตรียมความพรอมไวอยางเปนระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
จัดสรรคลื่นความวิทยุที่จะใชในการประสานงานและรายงานผลการแขงขัน โดยจะไดมีการทดสอบความ
พรอมของอุ ปกรณแ ละระบบสื่อสารดว ยคลื่นวิท ยุ เพื่ อปองกั นการรบกวนกันของคลื่ นความถี่ตางๆ
รวมทั้งการจัดใหมีเครือขายสํารองในกรณีที่เครือขายสื่อสารหลักใชการไมใด รวมถึงการ Monitor และ
วิเคราะหการรบกวนระหวางความถี่ การดําเนินงานดังกลาวไดใชเทคโนโลยีการจัดการระบบสื่อสารวิทยุ
ที่ทันสมัย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศ (Ministry of Information Industry) และคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานกีฬาโอลิมปกของกรุงปกกิ่ง (Beijing Organizing Committee for the games of the
XXIX Olympiad) ไดมีการออกระเบียบวาดวยการเตรียมการและการบริหารจัดการระบบวิทยุสื่อสารใน
มหกรรมกีฬาโอลิมปก ณ กรุงปกกิ่ง (The Provisional Regulations on the Radio Management
during the period of Beijing Olympic Games and its preparation) ซึ่งผูใชวิทยุ/เครื่องวิทยุสื่อสาร
อุปกรณที่เกี่ยวของที่ใชในงานนั้นจะตองไดรับใบอนุญาตจากทางการ รวมถึงเจาหนาที่ตางชาติที่มีความ
จําเปนตองนําวิทยุสื่อสารเขาไปใชในการประสานงานในครั้งนี้ดวย โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลใชบังคับ
ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2008 [ดูเพิ่มเติม http://rf.beijing2008.cn/upload/dc/OlympicRadioRegulation_EN.pdf]
12. การจัดการโครงการ (Project Management) ไดมีการสรางระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการโครงการตางๆ ในการกอสรางและจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกครั้งนี้ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในสวนของการประสานงานระหวางกันของผูที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลโครงการ โดย
สามารถติ ด ตามการดํ า เนิน งานโครงการต า งๆ ผ า นระบบออนไลน ต ลอดเวลา ไม วา จะเปน ขณะนี้
โครงการดําเนินงานถึงขั้นตอนใดแลว? คุณภาพของาน? คาใชจาย? เหตุการณที่ผิดปกติหรือไมคาดคิด
วาจะเกิดขึ้น รวมถึงการใหขอมูล แนวทางในการตัดสินใจแกปญหาในกรณีตางๆ
13. ระบบสนับสนุนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสนามแขงขัน (Back-up Information
System for Construction and Function of Stadiums and Gymnasiums) ซึ่งเปนสวนที่มี
ความสําคัญมาก โดยระบบดังกลาวจะสามารถจําลองสนามแขงขันทั้งสนามกีฬาและกรีฑา ไดอยาง
สมบูร ณ แบบ เพื่อ เป น ขอ มู ล สนั บ สนุ น การสั่ง การและตัด สิน ใจของเจ า หน า ที่ผู ป ระสานงานระหว า ง
หนวยงานตางๆ และเจาหนาที่ผูเขารวมจากตางชาติ
14. การสั่งการและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Platform for Sharing Commanding
and Decision-Making Information) เพื่อใหระบบสั่งการ การตัดสินใจ การประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผูจัดการแขงขัน พิธีเปด พิธีปด แสง สี เสียง เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเอกภาพ โดยมีการนําระบบสัญลักษณ หรือที่เรียกวา Symbolizing Digital
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Olympics เขามาใชงาน เพื่อบูรณาการการใชขอมูลสารสนเทศพื้นฐานรวมกัน อาทิเชนระบบสื่อสาร
Digital Trunk System การกําหนดรูปแบบในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระหวางกัน
15. การสนั บ สนุ น ให เ กิ ด สภาพแวดล อ มด า นสารสนเทศของกรุ ง ป ก กิ่ ง (Back-Up
Environment for Informatization of Beijing) เนื่องจากการสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมแบบ
Informatization หรือ การที่สารสนเทศถูกสรางขึ้นในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย ทําใหคนที่มีสารสนเทศ
มากสามารถเขาถึงสารสนเทศไดมาก ยอมนําไปสูการรับรูไดมาก มีความเขาใจ สามารถตัดสินใจ อยาง
ชาญฉลาดมากกวาคนที่มีสารสนเทศและเขาถึงสารสนเทศไดนอยกวา สิ่งเหลานี้เปนความจําเปนพื้นฐาน
ที่จะนําไปสูความสําเร็จของ “Digital Olympics” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตร “Digital Beijing” ซึ่งมุง
สรางระบบสารสนเทศที่หลากหลายในทุกภาคสวน อาทิเชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-government),
Broad band อินเทอรเน็ต, โครงขายสื่อสารโทรคมนาคม เปนตน
16. เทคโนโลยีและสารสนเทศที่สําคัญ (Key Technology and Information Industry)
ทางการจีนจะใชระบบ IT ของการแขงขันขันกีฬาโอลิมปก หรือ “Digital Olympics” เปนตัวสงเสริมให
“Digital Beijing” ไปสูความสําเร็จเต็มรูปแบบ

ขอแนะนําในการใชระบบสารสนเทศ และ IT อยางปลอดภัยสําหรับผูที่ไปรวมงาน
มหกรรมโอลิมปก
สํ า หรั บ ผู ที่ จ ะเดิ น ทางไปร ว มงานมหกรรมกี ฬ าโอลิ ม ป ก ที่ ก รุ ง ป ก กิ่ ง ครั้ ง นี้ เครื่ อ ง Laptop,
โทรศัพทมือถือ หรือ Smart phone ที่ทานนําไปดวย จะตองใชงานอยางระมัดระวังเนื่องจากมีความเสี่ยง
สูงตองการถูกคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งประเภท Trojan horse ซึ่งจะลอบเขามา
ขโมยขอมูลสวนตัวขอมูลขอคุณ ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ จาก
ในอุปกรณเหลานั้นผานเครือขายอินเทอรเน็ต แมวารัฐบาลจีนจะเขมงวดในการใชงานอินเทอรเน็ต แต
ปญหาการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร, Mulware และการขโมยขอมูลตางๆ ก็ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ในจํานวนมาก
ดังนั้น การใชงานคอมพิวเตอรในจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเน็ต รับสง e-Mail การทํา
ธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตตางๆ คุณจะตอง Update ซอฟตแวร Antivirus ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งให
ระมัดระวังการใช Bluetooth เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการลักลอบดักรับขอมูลสูงมาก เจาหนาที่ดาน
ความปลอดภัย จึงไดใหคําแนะนําถึงการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ดังนี้
ระดับตน
1) ใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่สามารถถอดเก็บได (Removable storage media) อาทิเชน Flash
drive, External hard disk ในการจัดเก็บขอมูลที่สําคัญ
2) ขอมูลที่สําคัญตามขอ 1) ควรไดรับการทําสํารองขอมูลไว (Back-Up) เพื่อปองกันอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลเหลานั้นชํารุด หรือสูญหาย
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3) กอนที่จะออกเดินทางจากที่พักควรทําการ Update ซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร,
Firewall หรือระบบปองกันภัยคุกคาม (Intrusion Detection Systems)
4) อุปกรณคอมพิวเตอรใดๆ ที่ไมจําเปนตองใชงานควรปดไว (Turned off)
ระดับกลาง
1) เอาเฉพาะขอมูลที่จําเปนเทานั้นไวในคอมพิวเตอร หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลของคุณที่นําไป
ดวย
2) ควรมีการทําสําเนาเอกสารไวอยางนอย 2 ชุด (Duplicates)
3) ใชการเขารหัสขอมูล (Data Encryption) สําหรับขอมูลที่สําคัญ เพราะในเครือขาย
อินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wi-Fi) นั้น Hacker สามารถเขาถึงขอมูลใน Hard disk ของคุณไดโดยงาย ทํา
ใหขอมูลใดๆ ที่อยูใน Hard disk อยูในภาวะไมปลอดภัย
4) อยาทิ้งอุปกรณจัดเก็บขอมูลใดๆ ไวที่หองพักในโรงแรม
5) อุปกรณจัดเก็บขอมูลที่สามารถถอดออกและพกติดตัวได (Removable media) ควรนําไปดวย
6) Laptops หรืออุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ ควรเก็บไวในตูที่มีกุญแจล็อคภายในหองพักของ
โรงแรม
ระดับสูง
1) หามใช Free Wi-Fi Connections โดยปราศจากการเขารหัส
2) ไมทํางานหรือธุรกรรมใดๆ ที่มีความสําคัญผานจุดใหบริการอินเทอรเน็ตสาธารณะ
3) เปลี่ยนรหัสผานตางๆ ใหมทั้งหมด ทุกครั้งที่คุณกลับถึงที่พัก ไมวาจะเปนรหัสผานในการเขา
ใชเครื่อง e-Mail หรือระบบสารสนเทศตางๆ
4) เมื่อคุณอยูในระหวางการเดินทาง ควรจํากัดบัญชีผูใชที่สามารถเขาใชงานเครื่อง Laptop ของ
คุณใหมีเพียง 1 บัญชีเทานั้น และยกเลิกบัญชีผูใชอื่นทั้งหมดที่มีในเครื่องของคุณ จนกวาคุณจะกลับถึง
บาน
5) บัญชีผูใชงานชั่วคราว (Temporary Account) ควรจะลบออกกอนที่จะตอเครื่อง Laptop เขา
กับ Home หรือ Office network

บทสงทาย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในมหกรรมกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ครั้งที่ 29 ณ
กรุงปกกิ่ง สาธารณะรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ ถือไดวามีเตรียมการ การลงทุนใหมีความพรอมรองรับกับ
ภารกิจอันสําคัญในครั้งนี้ มาเปนอยางดี แตสิ่งหนึ่งที่ผูเขียนเห็นวา จีนใชโอกาสใหเปนโอกาสเสมอนั้นก็
คือ การที่จีนไดพัฒนาใหกรุงปกกิ่ง “Digital Beijing” ซึ่งระบบ IT ตางๆ ที่สนับมหกรรมกีฬาโอลิมปกใน
ครั้งนี้ หรือ “Digital Olympics Games 2008” ก็เปนสวนหนึ่งของ “Digital Beijing” ดวย สิ่งตางๆ เหลานี้
ไดเนนย้ําวาในโลกาภิวัตนนั้น ICT ไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยชาติ อยางไมอาจปฏิเสธได
ตอไปอีกแลว
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ขอนํา Mascots หรือ สัตวนําโชคสําหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปกฤดูรอน ครั้งที่ 29 ณ กรุงปกกิ่ง
สาธารณะรัฐประชาชนจีน มาฝากทุกๆ ทาน
“ฝูหวา“ (Fuwa) หรือ Friendlies เปน Mascots
อยางเปนทางการของการแขงขั นกีฬาโอลิมปก ใน
ครั้งนี้ มีจํานวน 5 ตัว และมีสีตามหวงโอลิมปก
(Olympic ring) – Fuwa จะเปนทูตสันถวไมตรีของ
จีน ที่จะนํามิตรภาพ สันติภาพ และความปรารถนาดี
สงไปยังเด็กๆ ทั่วทุกมุมโลกและเชิญชวนทุกคนทั่ว
โลกไดเขารวมในชวงเวลาแหงการเฉลิมฉลองความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของมวลมนุษยชาติ [ดูเพิ่มเติม
http://en.beijing2008.cn/spirit/beijing2008/graphic/n214068254.shtml]

The 2008 Summer Paralympic Games, the thirteenth
Paralympics ครั้งที่ 13 มหกรรมกีฬาสําหรับผูพิการจากทั่ว
โลก ซึ่งจะมีขึ้นตอจากมหกรรมโอลิมปกที่กรุงปกกิ่ง ระหวาง
วันที่ 6-17 กันยายน 2008 ภายใตคําขวัญ "One World, One
Dream" เชนเดียวกับมหกรรมกีฬาโอลิมปกฤดูรอนครั้งที่ 29
นี้ สวนสัญลักษณของ Beijing 2008 Paralympic Games ใน
ครั้งนี้มีชื่อวา "Sky, Earth, and Human Beings" ในงานนี้จะ
มีการแขงขันจํานวน 20 ชนิดกีฬา
สําหรับประเทศไทย ที่หวังวาสักวันหนึ่งจะมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก
คงจะตองวางแผนและเตรียมความพรอมดาน ICT เชนเดียวกับกรณีของจีน แตอยางไรก็ตามถึงวันนั้น
เทคโนโลยีตางๆ ก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก การวางแผนของทุกฝายที่เกี่ยวของจึงจะตองมองไป
ในอนาคต ดวยเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน เพื่อความสงางามในการเปนเจาภาพมหกรรมโอลิมปก
มหกรรมกีฬาแหงมวลมนุษยชาติ
Âเว็บไซตอยางเปนทางการของ Beijing 2008 Olympic Games: http://en.beijing2008.cn
Âเว็บไซตอยางเปนทางการของ Beijing 2008 Paralympic Games: http://en.paralympic.beijing2008.cn

