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บทนํา
นับแตนี้ไปการเดินทางสูยอดเขาเอเวอเรสต ของนักทองเที่ยวและนักปนเขาคงจะไมโดดเดียวจาก
โลกภายนอกอี ก ต อ ไป จากเดิ ม ที่ ต อ งติ ด ต อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท ผ า นดาวเที ย ม หรื อ วิ ท ยุ สื่ อ สาร
ซึ่ ง สามารถติ ด ต อ ได เ พี ย งโหมดเสี ย งพู ด เท า นั้ น แต วั น นี้ เอเวอเรสต ไ ด รั บ การวางระบบเครื อ ข า ย
โทรศัพทมือถือ 3G ทําใหการเขาถึงอินเทอรเน็ตและขอมูลขาวสารตางๆ เปนไปอยางรวดเร็วและไมพลาด
ทุกการติดตอสื่อสาร นักทองเที่ยวและนักปนเขาสามารถตรวจสอบขอมูลสภาพอากาศบริเวณเทือกเขาได
แบบเรียลไทม ขอมูลดังกลาวถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งแกนักเดินทาง เนื่องจากบนเทือกเขาสภาพอากาศ
มีความแปรปรวนสูงมาก การขอรับคําแนะนําที่เปนประโยชนจากผูเชี่ยวชาญแบบออนไลนไดอยางทันทวงที
ทําใหเพิ่มความปลอดภัยในการปนเขาเอเวอเรสตขึ้นอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถรายงานการ
เดินทาง พรอมสงภาพถาย ภาพวีดิโอที่นาประทับใจผานเฟชบุค หรือทวีตเตอรไดตลอดเวลาที่ตองการ
ไมตองรอกลับลงมาอัฟโหลดตอนที่กลับมาถึงพื้นราบเชนในอดีต บทความนี้จะนําทานไปรูจักกับยอดเขา
เอเวอเรสต และระบบ 3G HI-SPEED Internet ที่เอเวอเรสต

ยอดเขาเอเวอเรสต (Mount Everest)
จากขอมูลในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีออนไลนระบุวา เอเวอเรสต เปนยอดเขาหนึ่งในเทือกเขา
หิมาลัย ซึ่งเกิดจากการชนกันของแผนเปลือกโลกยูเรเซียนและแผนเปลือกโลกอินเดีย ในทางภูมิรัฐศาสตร
ยอดเขาเอเวอเรสตถือเปนจุดแบงพรมแดนระหวางประเทศเนปาลและทิเบต โดยชาวเนปาลเรียกยอดเขา
เอเวอเรสตวา “สครมาถา” (ภาษาสันสกฤต: सगरमाथा หมายถึง หนาผากแหงทองฟา) สวนชาวทิเบต
ขนานนามยอดเขาแหงนี้วา “โชโมลังมา” (จากภาษาจีน: 珠穆朗玛 [จูมูหลั่งหมา] หมายถึง มารดาแหง
สวรรค)
ชื่อยอดเขาเอเวอเรสตนั้น ตั้งโดย เซอรแอนดรูว วอ นักสํารวจประเทศอินเดียชาวอังกฤษ เพื่อเปน
เกียรติแก เซอรจอรจ อีฟเรสต นักสํารวจประเทศอินเดียรุนกอนหนา (คําวา Everest นี้ คนสวนมากอาน
ออกเสียงเปน เอเวอเรสต ขณะที่เซอรจอรจอานออกเสียงชื่อสกุลของตัวเองวา อีฟเรสต) ซึ่งกอนหนานั้น
นักสํารวจเรียกยอดเขาแหงนี้เพียงวา “ยอดที่สิบหา” (Peak XV)
คนทั่วไปจดจําชื่อเอเวอเรสตไดในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก แตสําหรับชาวเชอรปา(Sherpa)
และนักปนเขาบางคนแลว ยอดเขาเอเวอเรสตไมไดเปนเพียงแคจุดที่สูงที่สุดบนพื้นโลกเทานั้น หากยังเปน
จุดหมายสูงสุดในชีวิตพวกเขาดวย การไปใหถึงยอดเขาเอเวอเรสตเปนเรื่องที่ยากลําบาก แตเมื่อยอดเขา
เอเวอเรสตถูกพิชิตได นั่นหมายความวาขีดจํากัดของมนุษยชาติไดเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแลว
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เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ทางการจีนไดสงคณะเดินทางสํารวจไปที่ยอดเขา เพื่อคํานวณ
ความสูงของยอดเขา ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2548 สํานักงานสํารวจและทําแผนที่แหงชาติจีน ไดทําการวัด
ครั้ ง ล า สุ ด พบว า ยอดเขาเอเวอเรสต มี ค วามสู ง 8,844.43 เมตร (29,017 ฟุ ต 2 นิ้ ว ) และอาจมี ก าร
คลาดเคลื่อนจากการวัดเล็กนอย
ป ค.ศ. 1956 ยอดเขาเอเวอเรสต วัดความสูงได 29,002 ฟุต ตอมาในชวงทศวรรษ 1950 การวัดทํา
ได แม นยํ าขึ้ น และใหค วามสู ง 29,028 ฟุ ต หรื อ 8,848 เมตร ซึ่ งตั ว เลขนี้ ถื อ เป น ความสู ง ของยอดเขา
เอเวอเรสตที่ใชอางถึงโดยทั่วไป และไดรับการยอมรับอยางเปนทางการจากรัฐบาลเนปาล อยางไรก็ดี จาก
การติดตั้งเครื่องมือที่ยอดเขาของทีมสํารวจสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1999 และทําการวัดความสูงดวยจีพีเอส
(Global Positioning System) แลว พบวาความสูงที่แทจริงของยอดเขาเอเวอเรสตในขณะนั้นคือ 29,035
ฟุต หรือ 8,850 เมตร ทั้งนี้ยอดเขาเอเวอเรสตเปนยอดเขาใหมที่เกิดขึ้นเพียงไมกี่แสนป จึงยังคงสูงขึ้น
เรื่อยๆ ปละไมกี่เซ็นติเมตร เนื่องจากการที่แผนเปลือกโลก (Tectonic plate) ยังคงชนกันอยู
ยอดเขาเอเวอเรสตเปนยอดเขาที่สูงที่สุดเมื่อวัดจากระดับน้ําทะเล แตก็ยังกลาวไดไมเต็มปากเต็มคํา
นักวายอดเขาเอเวอเรสตเปน ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก เนื่องจากมีอีกสองยอดเขาที่ดูจะสูงกวายอดเขา
เอเวอเรสต เมื่อใชเกณฑการวัดที่ตางกัน ยอดเขาแรกคือ ยอดเขาเมานาโลอา(Mauna Loa) ในหมูเกาะ
ฮาวาย ซึ่งถาวัดความสูงจากฐานที่จมอยูในทะเลแลวจะพบวายอดเขานี้สูงกวา 9 กิโลเมตร เลยทีเดียว แต
เมื่อวัดความสูงจากระดับน้ําทะเล ยอดเขาเมานาโลอาจะสูงเพียง 13,680 ฟุต หรือ 4,170 เมตรเทานั้น อีก
ยอดเขาหนึ่งคือ ยอดเขาชิมโบราโซ (Mount Chimborazo) ในประเทศเอกวาดอร ที่ถาวัดจากจุดศูนยกลาง
โลกแลวจะสูงกวายอดเขาเอเวอเรสต 2,150 เมตร ทั้งนี้เพราะโลกมีลักษณะปองตรงกลาง แตเมื่อวัดความสูง
จากระดับน้ําทะเล ยอดเขาชิมโบราโซมีความสูง 6,272 เมตร
เปนที่นาสังเกตวาจุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทร มีความลึกมากกวาความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต
โดยรองลึกแชลเลนเจอร (Challenger Deep) ในรองลึกบาดาลมาเรียนา (Mariana Trench) นั้นลึกมากเสีย
จนถาวางยอดเขาเอเวอเรสตลงไป ยอดเขาเอเวอเรสตจะยังคงจมอยูในน้ําเปนระยะทางเกือบไมล

ภาพภูเขาเอเวอเรสตในมุมกวาง
ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล:Panoramique_mont_Everest.jpg
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การเดินทางสูเทือกเขาเอเวอเรสตนั้น จะเริ่มไตระดับจากเบสแคมป (Base Camp) ที่ความสูง
17,700 ฟุต ขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงยอดเขาเอเวอเรสตในที่สุด แตการที่จะเดินทางมาถึงเบสแคมปไดนั้น ก็ไกล
มากทีเดียว

ที่มา: http://wendybooker.files.wordpress.com/2010/04/everestcampsmap.jpeg

ที่มา: http://www.backtrack.com.au/images/maps/everest-map-lge.gif
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การเดินทางสูเอเวอเรสต เบสแคมปจะเริ่มตนขึ้นที่กรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) เมืองหลวงของ
เนปาล ซึ่งนักเดินทางจะเดินทางดวยเครื่องบินเล็กมุงสูเมืองเล็กๆ กลางขุนเขาชื่อ “ลุกลา” (Lukla) ที่ความ
สูงระดับ 2,840 เมตร เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง หาลูกหาบ และจัดเตรียมสัมภาระ ไปสูเอเวอเรสต เบส
แคมป หรือ ที่เรียกวา “กาล พัตธาร” (Kala Pattar) ซึ่งตองใชเวลาเดินไป-กลับ 13 วันเปนอยางนอยใน
ระยะทางราว 160 กิโลเมตร
การเดินเทาจะแบงออกเปน 4 ชวงใหญๆ คือ ชวงที่ 1 จากลุกลา สู นัมเซบาซาร (Numche Bazar)
ความสูงระดับ 3,440 เมตร เริ่มไตจากทางชันนอยไปสูชันมาก ในชวงนี้บางคนอาจเกิดโรคแพความสูงได
ดังนั้น จึงควรแวะพักปรับสภาพรางกายสัก 1 วัน รวมใชเวลาเดิน 2 วันเต็ม (ไมนับวันพัก)
ชวงที่ 2 จากนัมเซบาซาร ถึง ดิงโบเช (Dingboche) ความสูงอยูในชวง 3,440 – 4,410 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพเสนทางไมคอยชันนักสวนใหญเปนการเดินเลาะไหลเขาซึ่งมีทิวทัศนของ
ปาสน ปาโรโดเดนดรอน (กุหลาบปา) และภูเขาหิมะงดงามมาก ชวงนี้ควรแวะพักปรับสภาพรางกายอีก
1 วัน รวมเปนใชเวลาเดินทาง 2 วัน (ไมนับวันพัก)
ชวงที่ 3 จากดิงโบเซ ถึง โลบูเซ (Lobuje) ความสูง 4,910 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปน
ชวงเสนทางหฤโหดผานความสูงชัน ผูที่ไมคุนเคยกับความสูงระดับนี้ควรแวะปรับสภาพรางกาย 1-2 วัน
รวมเปนใชเวลาเดิน 1 วัน (ไมนับวันพัก)
ช ว งที่ 4 ช ว งสุ ด ท า ย เป น การเดิ น ขึ้ น พิ ชิ ต “กาลา พั ต ธาร ” ความสู ง 5,500 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ซึ่งอุณหภูมิจะเย็นจัดและมีออกซิเจนคอนขางเบาบาง จึงทําใหเหนื่อยงายควรกาว
เดินอยางชาๆ และสม่ําเสมอ หามรีบเดินเด็ดขาดเพราะอาจหัวใจวายได ไกดมักจะปลุกนักเดินทางขึ้นมา
ตั้งแต 02:00 น. เพื่อออกเดินฝาความมืดและอากาศหนาวเย็นขนาด -10 ถึง -15 องศาเซลเซียส ไปอยาง
ชาๆ เพื่อใหถึง “กาลา พัตธาร” กอน 10:00 น. เนื่องจากหลังจากนั้นจะมีลมเย็นจัดพัดกรรโชกแรง อาจเปน
อันตรายถึงชีวิตได การเดินทางชวงสุดทายนี้จึงเต็มไปดวยความทาทายแบบสุดขั้ว อีกทั้งตองการความ
พรอมทางรางกายและจิตใจแบบเกินรอยดวย และหากใครสามารถฝาฟนอุปสรรคทั้งหมดมาถึงจุดนี้ได
ภาพของยอดเขาเอเวอเรสตที่ตั้งตระหงานขาวโพลนไปดวยหิมะอยูเบื้องหนายอมเปนรางวัลยิ่งใหญที่สุดใน
ชีวิต (ขอมูลจาก www.wedding.co.th/honeymoon/Everest.html)

เครือขาย 3G และ HI-SPEED Internet ที่เอเวอเรสต
เมื่อการเครื่องมือสื่อสารเปนหนึ่งในสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการเดินทางสูเอเวอเรสต Ncell บริษัทใน
เครือของ TeliaSonera บริษัทโทรคมนาคมยักษใหญของสวีเดน เปนผูใหบริการโครงขายโทรศัพทมือถือ
และอินเทอรเน็ตของเนปาล ไดมองเห็นความสําคัญของการสื่อสารของนักทองเที่ยว นักปนเขาและโอกาส
ทางธุรกิจ จึงติดตั้งสถานีฐานของเครือขาย 3G ซึ่งถือเปนสถานีฐานที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยูบริเวณเอเวอเรสต
(Everest region) ซึ่งเปดใหบริการเต็มรูปแบบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 ที่ผานมา ซึ่งเครือขาย
ดังกลาวทําใหนักทองเที่ยวและนักปนเขาสามารถสื่อสารผานวีดิโอแบบเรียลไทม (Video calls) และ
ทองอินเทอรเน็ตผานมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอรแลบทอป
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Ncell และ TeliaSonera ระบุวา บริษัทไดติดตั้งสถานีฐานของโครงขาย 3G ที่ความสูง
ประมาณ 5,200 เมตร (17,000 ฟุต) ใกลกับหมูบาน Gorakshep ในบริเวณเอเวอเรสต โดยติดตั้งสถานีฐาน
จํานวน 9 จุดทั่วจุดพักในเทือกเขาเอเวอเรสต โดยจุดที่ต่ําสุดตั้งอยูที่ความสูงระดับ 2,870 เมตร (9400 ฟุต)
ที่เมืองเล็กๆ กลางขุนเขาชื่อลุกลา (Lukla) ซึ่งเปนเมืองที่นักเดินทางนั่งเครื่องบินเล็กจากกรุงกาฐมาณฑุ
มาลงที่นี่
วิศวกรของบริษัท Ncell กลาววา สภาพแวดลอมที่โหดรายทั้งอุณหภูมิที่หนาวเหน็บและ
ลมพายุที่แรง รวมถึงขาดแหลงจายกระแสไฟฟาแกสถานีฐานที่สามารถเชื่อมตอไดเลย แตบริษัทก็สามารถ
เอาชนะอุปสรรคตางๆ เหลานั้น จนสามารถติดตั้งสถานีฐานไดสําเร็จ โดยสถานีฐานจํานวน 4 สถานี ใช
พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย (Four of the base stations are solar-powered) มีแบตเตอรี่สํารองที่
สามารถจายกระแสไฟฟาใหสถานีฐานทํางานไดตอเนื่อง 3 วัน (ในกรณีที่กระแสไฟฟาหลักจากแสงอาทิตย
ขัดของ หรือในชวงที่ไมมีแสงอาทิตย)

ตัวอยางภาพเสาอากาศของสถานีฐาน ณ เอเวอเรสต
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Lars Nyberg ประธาน และซีอีโอของ TeliaSonera (ถือหุนรอยละ 80 ใน Ncell) ไดกลาววา "นี้คือ
จุดเริ่มตนที่ยิ่งใหญของธุรกิจมือถือและหลักฐานอันแนนหนักที่ยืนยันวาTeliaSonera คือผูนําในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหลายพันลานคนอยางแทจริง เราภูมิใจที่จะประกาศวานี้คือบริการ
เครือขายสื่อสารขอมูลผานมือถือ ณ จุดที่สูงที่สุดในโลก เราเปดใหบริการ 3G ในพื้นที่บริเวณยอดเขา
เอเวอเรสตที่ Khumbu valley (บริเวณเบสแคมป) ซึ่งจะเปนประโยชนมากสําหรับผูที่อาศัยอยูบริเวณ
ดังกลาว รวมถึงนักทองเที่ยวและนักปนเขาดวย”
ภาพวิดิโอคอลล (Highest video call made)
ภาพจากวีดิโอคอลลที่ความสูงที่ความสูง 17,388 ฟุต (To test out Everest’s
connection with modern technology, Ncell also made the world's highest
video call at 17388 feet.)

สํานักขาว AFP ไดรายงานคํากลาวของ Pasi Koistinen, Ncell
Nepal Chief จากกรุงกาฐมาณฑุ (Kathmandu) เมืองหลวงของ
เนปาล วา "ทุกวันนี้ เราสามารถสื่อสารผานวีดิโอแบบเรียบไทม
(The (world's) highest video call) จากบริเวณ
เอเวอเรสต เบสแคมปไดสําเร็จ เครือขายมีสัญญาณครอบคลุม
ถึงจุดสูงสุดของยอดเขาเอเวอเรสต (The peak of the Everest) "
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ที่มา: http://teliasonera.com/en/News-and-Archive/3G-launched-in-Nepal/

สํานักขาว CNN ไดกลาวอางคําพูดของ Aigars Benders หัวหนาเจาหนาที่เทคนิคของ Ncell วา
“ความเร็วของบริการเครือขาย 3G ดังกลาว จะสูงถึง 3.6 MB ตอวินาที แตเราสามารถเพิ่มใหสูงขึ้น
ไดถึง 7.2 MB ตอวินาที หากมีความตองการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต"
ความสะดวกสบายที่มากกวา (More affordable service) จากในอดีตที่นักเดินทางสูยอดเขา
เอเวอเรสตตองพึ่งพาโทรศัพทผานดาวเทียมในการติดตอสื่อสาร แตจากเครือขาย 3G ดังกลาว ไดชวยให
นั ก เดิ น ทาง และชาวบ า นในพื้ น ที่ ส ามารถท อ งอิ น เทอร เ น็ ต ส ง วี ดิ โ อคลิ ป จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ติดตอสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว ผานเครือขายมาตรฐาน GSM และ 3G (Standard GSM, 3G-enabled
network) ดวยคาใชจายที่ต่ํากวาโทรศัพทผานดาวเทียม (3G high-speed internet now available on Mt.
Everest, by Natalie James - October 29, 2010: http://www.themoneytimes.com/featured/
20101029/3g-highspeed-internet-now-available-mt-everest-id-10133542.html)
การขยายบริการ 3G มาสูเอเวอเรสตถือเปนยุทธศาสตรในการกระตุนตลาดโทรคมนาคมเนปาลของ
TeliaSonera ซึ่งบริษัทเขามาลงทุนตั้งแตป ค.ศ. 2008 โดยที่ผานมาการใชโทรศัพทมือถือของชาวเนปาล
มีสัดสวนราว 1 ใน 3 ของประชากรเนปาล หรือประมาณรอยละ 30 เมื่อไตรมาสที่ 3 ของป ค.ศ. 2010 ซึ่ง
พบวามีการลงทะเบียนใชมือถือในเครือขายของ Ncell จํานวน 3.7 ลานหมายเลข (Subscribers) เปนที่
คาดหมายวาเครือขาย 3G จะชวยกระตุนใหมีผูใชงานเครื่องมือถือเพิ่มมากขึ้นดวย รวมทั้งเมื่อคํานวณ
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นักทองเที่ยวของเอเวอเรสต ที่มีมาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ถือเปนกลุมลูกคาที่นาสนใจสําหรับ Ncell ดวย
(http://www.ict.in.th/13074)
นอกจากการใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือที่เอเวอเรสตแลว บริษัท TeliaSonera ซึ่งเปนบริษัทแม
ของ Ncell ยังไดระบุวา บริษัทไดเตรียมงบประมาณมากกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (ราว 3,000
ลานบาท) สําหรับการขยายโครงขายโทรศัพทมือถือในเนปาล ชวงปค.ศ. 2011 เพื่อใหบริการแกประชาชน
ในเนปาลอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น (High speed Internet on top of the world, homas Jönsson, VP of
external communication at TeliaSonera, October 28, 2010: http://teliasonera.com/en/News-andArchive/Press-releases/2010/High-speed-Internet-on-top-of-the-world/)
ดาวนโหลดรูปภาพประกอบบทความไดที่ http://teliasonera.com/en/News-and-Archive/3G-launched-in-Nepal/

บทสงทาย
สํ า หรั บ เอเวอเรสต ยอดเขาที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลกมี จุ ด สู ง สุ ด ที่ ร ะดั บ 8,848 เมตร ผู พิ ชิ ต ยอดเขา
เอเวอเรสตคนแรกสําเร็จในโลก คือ Edmund Hillary เมื่อปค.ศ. 1953 ซึ่งในขณะนั้นการสื่อสารทําไดเพียง
การสงขอความผานโทรเลข ในยุคตอมานักเดินทาง หรือนักปนเขา สามารถสื่อสารผานวิทยุสื่อสาร และ
โทรศั พ ท ผ า นดาวเที ย มในเวลาต อ มา ซึ่ ง โทรศั พ ท ผ า นเดี ย วเที ย มแม จ ะสามารถใช สื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ แตก็มีคาใชจายที่คอนขางสูง การเกิดขึ้นของเครือขาย 3G พรอมบริการ HI-SPEED Internet
บริ เ วณเอเวอเรสต จึ ง ทํ า ให นั ก เดิ น ทาง และนั ก ป น เขาสามารถติ ด สื่ อ สารได เ สมื อ นหนึ่ ง เขากํ า ลั ง ใช
ชี วิ ต ประจํ า วั น ปกติ ที่ ไ ม พ ลาดทุ ก การติ ด ต อ สื่ อ สาร ไม ว า จะเป น การท อ งอิ น เทอร เ น็ ต รั บ ส ง จดหมาย
อิ เ ล็ กทรอนิ กส อัฟ เดตเฟชบุ ค หรื อ ส ง ทวี ต เตอร ถึ งเพื่ อนฝู ง และคนในครอบครั ว ...ทํ าให การเดิ นทางสู
เอเวอเรสตจึงไมเงียบเหงาอีกตอไป

