
SYMPHONY ตอกย�้ำโครงข่ำยคุณภำพบริกำรเป็นเลิศ
ใช้เน็ตก้ำบริหำรระบบ มั่นใจรู้ปัญหำวิเครำะห์ตรงจุด

 
 เมื่อพูดถึงโครงสร้างพ้ืนฐานวงจรสื่อสารความเร็ว
สูง ในแง่ของผู้ ใช้เทคโนโลยีทั่วๆไปอาจนึกภาพได้ไม่ชัด แต่
ทราบหรือไม่ว่าทุกวันนี้ บริการต่างๆ ทั้งในเรื่องโทรศัพท์, 
อินเทอร์เน็ต, โซเชียลเน็ตเวิร์ค, การรับชมเคเบิลทีวี ทีวี
ดาวเทียม รวมถึงทีวีดิจิตอลที่เริ่มออกอากาศแล้วในปีนี้ 
ต่างส่งตรงมาถึงผู้บริโภคปลายทางอย่างเราทุกคนจาก
บริษัทผู้ ให้บริการ ผ่านผู้ ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็ว
สูง ไม่ได้แตกต่างไปจากการใช้บริการเชื่อมต่อระบบสื่อสาร
บนโครงข่ายความเร็วสูงของลูกค้าภาคธุรกิจและองค์กร
ต่างๆ ซึ่งใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่ายวงจรความเร็วสูงที่
มีเสถียรภาพและความปลอดภัย เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท�าธุรกิจ ตลอดจนถึงการส่งมอบบริการและตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ ใช้งานและลูกค้าได้ด้วยประสิทธิภาพ
สูง และรวดเร็วที่สุด

 คุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
วิศวกรรม1 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัทผู้ ให้
บริการโครงสร ้างพื้นฐานวงจรสื่อสารความเร็วสู ง ในระดับ
Premium กล่าวว่า กระแสความต้องการบริโภคไอทีเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากจ�านวนการใช้งานอุปกรณ์ประเภท Smart Devices, 
กระแสโซเชียลมีเดีย ที่ท�าให้เกิดคอนเทนต์จ�านวนมาก ขณะเดียวกัน 
สภาพตลาดซึ่งก�าลังเปิดเสรี ก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการของ
ตลาดวงจรสื่อสารความเร็วสูงให้เติบโตขึ้น ทั้งในแง่โครงข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูง และ Bandwidth ของช่องสัญญาณในวงจรสื่อสาร เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมใช้งานออนไลน์ตลอดเวลา และการสื่อสารข้อมูล
ต่างๆ บนระบบโครงข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่สะดุด

 จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เห็นความต้องการในเชิง Band-
width  เพิ่มขึ้นมาราว 1 เท่าตัวต่อปีมาโดยตลอด ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
เกิดความต้องการที่เห็นชัดเจน ซิมโฟนี่ จึงมองโอกาสในการให้บริการ
กับลูกค้ากลุ่มนี้“เราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่บริการนี้ ที่จะท�างานร่วม
กับคู่ค้า/ลูกค้า ที่เป็นผู้ ให้บริการ ให้สามารถส่งมอบบริการที่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าผู้ ใช้งานปลายทางได้อย่างสูงสุด”

 ด้านกลุ่มลูกค้า แบ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบสื่อสารส�าหรับผู้
ใช้งานทั่วไป (Mass) เช่น ผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, ผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตตามบ้าน และผู้ ให้บริการระบบสื่อสารส�าหรับกลุ่มลูกค้า
องค์กร (Enterprise) ลักษณะให้บริการ เป็นการให้บริการ 
Bandwidth ส�าหรับการสื่อสารจากต้นทาง-ปลายทางขององค์กร
ลูกค้า ในการติดต่อสื่อสารระหว่างส�านักงานกับสาขาในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีตลาดใหม่ๆ จากกลุ่มเอสเอ็มอี ที่เริ่ม
ต้องการพัฒนาระบบภายใน 

 แม้ธุรกิจให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง จะมีผู้เล่นหลาย
ราย ตั้งแต่ระดับเล็ก ถึงระดับผู้ ให้บริการครบวงจร แต่ซิมโฟนี่วาง
บทบาทเป็นผู้ ให้บริการ “ต้นน�้า” ที่สามารถน�าไปต่อยอดเสริมกับ

ผู้เล่นในทุกระดับได้ พร้อมน�าเสนอบริการPremiumกับลูกค้า ด้วย
จุดแข็งด้าน “คุณภาพบริการ (QoS)” ที่รับประกันมาตรฐาน SLA ใน
ระดับที่สูงขึ้น 99.9% ต่อวงจร (ใน 1 เดือนระบบจะเกิดเหตุขัดข้องได้ไม่
เกิน 43 นาที), การให้ความส�าคัญกับการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย, มี
ความยืดหยุ่นในการให้บริการ เนื่องจากเป็นผู้ ให้บริการที่ “เป็นกลาง” 
เพราะไม่มีการท�าธุรกิจในส่วนใดที่ซ�้าซ้อนกับลูกค้า ท�าให้ ไม่เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนกับลูกค้า

ท้ังน้ี หัวใจหลักของความน่าเชื่อถือในระดับสูงด้าน 
“คุณภาพบริการ” ของซิมโฟน่ี ประกอบด้วย 

1. อุปกรณ์เน้นการออกแบบระบบโครงข่ายให้บริการที่มีความ
เสถียรภาพสูง มีระบบ Protection ที่จัดสรรให้บริการสื่อสารข้อมูล
ของลูกค้าที่เกิดขึ้นบนโครงข่ายด�าเนินการได้อย่างไม่สะดุด แม้เส้นทาง
หลักเกิดปัญหาที่ไม่คาดฝัน โดยปรับเปลี่ยนไปเชื่อมต่อผ่านเส้นอื่นได้
โดยอัตโนมัติ (Reroute)

2. บุคลากร โดยพนักงานทุกคนต้องมี Service Mind มีความรู้ความ
สามารถเชิงเทคนิค สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว

3. กระบวนการภายใน ในองค์กรมีการท�างานหลายส่วนงาน แต่
กระบวนการภายในต้องกระชับ รวดเร็ว สามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงจุดต้นเหตุปัญหาในเครือข่ายว่าเกิดขึ้นที่ไหน และรู้ว่าจะปรับปรุง

คุณสุพรชัย โชติพุทธิกุล 
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม1 
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



คุณภาพบริการได้อย่างไรด้วยกระบวนการที่สั้นและกระชับท่ีสุดได้
อย่างไร

4. เคร่ืองมือซิมโฟนี่ให้ความส�าคัญกับการลงทุนเพื่อสนับสนุนให้ 
“บุคลากร-กระบวนการ-เทคโนโลยี” ที่มีอยู่ในระบบต้องมีประสิทธิภาพ 
บริหารได้ง่าย 

	 โดยหนึ่งใน	“เครื่องมือ”	ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจให้บริกำรวงจรสื่อสำร
ควำมเร็วสูง	ก็คือ	ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำย		ซึ่งเลือก
ลงทุนใช้ซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำรเครือข่ำย	 NetkaView	 Network	
Manager	 (NNM)	ของบริษัท	 เน็ตก้ำ	ซิสเต็ม	จ�ำกัด	 โดยมีจุดเด่นด้ำน
กำรแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ผิดปกติ	 หรือปัญหำที่เกิดขึ้นกับระบบเครือ
ข่ำย	พร้อมน�ำเสนอผ่ำนรำยงำนได้แบบเรียลไทม์,	 บันทึกข้อมูลปัญหำ	
จุดที่เกิดปัญหำ	และรำยชื่อลูกค้ำที่ประสบปัญหำ	ส่งต่อข้อมูลรำยงำน
ไปยัง	 Network	 Management	 Team	 ที่ท�ำหน้ำที่เฝ้ำติดตำมปัญหำ
ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ผ่ำนข้อควำมทำงมือถือ	 และระบบ	Group	Mail	 ไป
ยังเจ้ำหน้ำที่ภำคสนำม	 ซึ่งประจ�ำอยู่ในพื้นที่	 ครอบคลุม	 5	 ภูมิภำค
ของประเทศไทย	 ซึ่งจะมีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงกำรรำยงำนปัญหำไว้ใน
ระบบแล้วว่ำ	 ปัญหำประเภทใด	 ให้แจ้งไปยัง	Group	Mail	 ใดที่มีกำรจัด
แบ่งไว้	5	กลุ่มตำมรำยภูมิภำค

	 นอกจำกนี้	 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตอบรับกำรแจ้งเตือนแล้ว	
ระบบจะท�ำกำรบันทึกอัตโนมัติ	 เกี่ยวกับข้อมูลปัญหำ,	 วันเวลำที่เกิด
ปัญหำ,	 พื้นที่และอุปกรณ์ที่เกิดปัญหำ,	 รำยชื่อผู้รับผิดชอบไปด�ำเนิน
กำรต่อ	โดยตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	ก็คือ	กำรแก้ไขปัญหำต้องเสร็จ
สิ้นภำยใน	4	ชั่วโมง	หลังได้รับกำรแจ้งเตือน	(alarm)	ถือเป็นกำรบริหำร
จัดกำรประสิทธิภำพกำรท�ำงำนเครือข่ำย	 ตั้งแต่ต้นน�้ำ-ปลำยน�้ำ	 ซึ่ง
กำรวิเครำะห์ปัญหำนั้นหำกพบว่ำ	 ส่งผลกระทบกับลูกค้ำก็จะท�ำกำร
แจ้งเตือนถึงลูกค้ำ	พร้อมตอบค�ำถำมทำงเทคนิค	และแจ้งระยะเวลำกำร
แก้ไขให้ลูกค้ำรับทรำบภำยในกำรโทรเพียงครั้งเดียว	 ส่วนกรณีที่ไม่
กระทบลูกค้ำ	ก็จะเร่งแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้ำ

	 “ปัจจุบันในระบบเครือข่ำยของเรำ	ใช้อุปกรณ์จำกผู้ผลิต	3-4	ยี่ห้อ	
ซึ่งแต่ละระบบจะถูกเชื่อมมำยัง	 NetkaView	 Network	 Manager	 เมื่อ
มีกำรแจ้งเตือนเหตุขัดข้อง	 alarm	 ต่ำงๆ	 ก็จะถูกส่ง	 โดยอัตโนมัติ	 เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรเครือข่ำย	 (NOC)	ที่ให้บริกำรลูกค้ำทั้ง	 7	 วัน	
ตลอด	24	ชั่วโมง	ได้รับข้อมูลที่แสดงผลบนหน้ำจอ	ก็จะท�ำกำรประมวล
ผลวิเครำะห์	 เพื่อส่งต่อไปยังเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่	 เพื่อแจ้งเตือน	 และ
วิเครำะห์ปัญหำไปยังภูมิภำคที่เกี่ยวข้อง”

NetkaView Network Manager ถือว่ำเข้ำมำเสริมประสิทธิภำพ
ในกำรรับรู้ปัญหำ	 และวิเครำะห์ได้อย่ำงรวดเร็วก่อนลูกค้ำจะรับทรำบ
ปัญหำ	 สนับสนุนให้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระบบได้อย่ำงรวดเร็ว	
และตรงจุด	 โดยเน็ตก้ำได้มีกำรพัฒนำร่วมกันกับผู้ผลิตเจ้ำของระบบ
อุปกรณ์ยี่ห้อต่ำงๆ	 ที่ซิมโฟนี่ใช้งำนอยู่	 เพื่อให้สำมำรถอ่ำนข้อควำม
ข้ำมอุปกรณ์	 ข้ำมระบบกันได้	 โดยไม่ถูกจ�ำกัดด้วยเทคโนโลยีและยี่ห้อ
ของอุปกรณ์ที่แตกต่ำงกัน

	 นอกจำกนี้	 ยังช่วยให้เห็นกำรใช้งำน	 ตลอดจนปัญหำที่เกิดขึ้น
ภำยในระบบเครือข่ำย	 สำมำรถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้โดยตลอด	
เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกระบวนกำรท�ำงำนภำยใน	
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพงำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ให้บรรลุเป้ำหมำย
สูงสุดของซิมโฟนี่	คือ	“โครงข่ำยคุณภำพและบริกำรที่เป็นเลิศ”	

	 ปัจจุบัน	 ซิมโฟนี่	 ให้บริกำรวงจรสื่อสำรควำมเร็วสูงแก่ลูกค้ำ
องค์กร	ไม่ต�่ำกว่ำ	6,000	วงจร	ซึ่งครอบคลุม	5	ภูมิภำค	รวมทั้งขยำย
วงจรเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศไปยังอีก	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 ลำว	 กัมพูชำ	
มำเลเซีย	 และเมียนมำร์	 เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้งำนวงจรสื่อสำร
ข้ำมประเทศ	 และBandwidthที่จะเพิ่มปริมำณขึ้น	 จำกลูกค้ำในประเทศ
เหล่ำนี้	ภำยหลังกำรเข้ำสู่ประขำคมอำเซียน	(AEC)	ในปี	2558
 
	 ด้ำนกลุ่มลูกค้ำหลัก	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ผู้ ให้บริกำรHi-Speed	
Internet	 ส�ำหรับลูกค้ำองค์กร,	 บริษัทโทรคมนำคม	 โดยเฉพำะกลุ่มผู้
ให้บริกำรโทรศัพท์มือถือ	 และกลุ่มลูกค้ำองค์กรข้ำมชำติ	 ที่ใช้บริกำร
วงจรเช่ำส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ	(IPLC)	ตำมล�ำดับ	โดยถือเป็นกลุ่ม	
Rising	Star	 เพรำะมีแนวโน้มเติบโตสูง	มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นส�ำหรับ
กำรรับ-ส่งข้อมูลควำมเร็วสูงปริมำณมำกๆ	 แม้กลุ่มหลังนี้จะเพิ่งขยำย
ตัวอย่ำงเห็นได้ชัดเมื่อปี	 2556	 แต่เชื่อว่ำอีก	 1-2	 ปีนี้น่ำจะขยับขึ้นมำสู่
ตลำดที่สร้ำงรำยได้อันดับ	2

	 ส่วนตลำดอีกกลุ่มที่น่ำสนใจ	 คือ	 กลุ่มบรอดคำสต์	 จำกกำรให้ใบ
อนุญำตทีวีดิจิตอล	 เป็นตลำดที่มีแนวโน้มดีต่อเนื่องจำก	 ทีวีดำวเทียม	
และเคเบิลทีวี	 ซึ่งซิมโฟนี่มีประสบกำรณ์ให้บริกำรอยู่แล้ว	 ทั้งยังขับ
เคลื่อนควำมต้องกำรBandwidthที่สูงขึ้น	จำกเทคโนโลยีควำมละเอียด
สูง	(HD)	ที่จะขยำยควำมนิยมจำกหน้ำจอทีวีดิจิตอล	ลงมำถึงอุปกรณ์
ในกลุ่ม	Smart	Devices	ผ่ำนกำรรับชมคอนเทนต์จำก	IPTV

	 ซิมโฟนี่	 ตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโตรำยได้ปี	 2557	 ไว้ประมำณ	 30%	
จำกรำยได้ปีที่ผ่ำนมำซึ่งมีรำยได้	 1,013	 ล้ำนบำท	 ตำมรำยงำนที่แจ้ง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


