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Top Story
 Cloud Technology ในมุมมองผูดูแลระบบเครือขาย

 ฟอรติเน็ตเผยกลยุทธปกปองคลาวด

StartUp
 Hardware Startup และ Crown Funding 

 กับอนาคตธุรกิจไฮเทค

Attack & Defend
 31 เทคนิครักษาความปลอดภัย Linux Server   

  ถึงจะเรียบงายแตแฝงดวยความทาทาย

Certificate Unlock
 ติวเขมพรอมลุยกับการสอบใบ Certificate (3) 

 วัดใจกันในสนามสอบ CCNA200-120 www.microvsmart.com
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“Microcomputer Magazine”

เปิดตัวแล้ว an Page

เกาะติดข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ในองค์กรธุรกิจทุกระดับ 

ง่ายๆ เพียงแค่พิมพ์ “Microcomputer Magazine” ในช่องค้นหาบน Facebook ของท่าน 

อย่าลืม!!!! กด Like Fan Page “Microcomputer Magazine”

คอยติดตามและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ

ที่จะเกิดขึ้นบน Fan Page Microcomputer Magazine

ในโอกาสครบรอบปีที่ 30 ของนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ตวั
อย
า่ง



ยืน ภูว่รวรรณForward

 จากบทเรียนในอดีตท่ีพบเห็น ของใหม่ท่ีมีพฒันาการจากเทคโนโลยีท่ีดีกวา่เดิมจะเข้าแทนท่ีของเก่า สว่นของท่ีถกูแทนท่ีก็หายไป 
และตอ่มาถ้ามีพฒันาการใหมอี่กก็จะเข้ามาแทนท่ี วนเวียนเชน่นี ้เป็นพฒันาการท่ีเหน็ทัว่ไปในธรรมชาติ
 โทรทศัน์สเีข้ามาแทนท่ีโทรทศัน์ขาวด�า เคร่ืองรับโทรทศัน์แบบขาวด�าก็หายไป เทคโนโลยีเคร่ืองรับจอแบนแบบแอลซีดี แอลอีดีมาแทนท่ี 
แบบจอหนาท่ีใช้หลอดแบบคาโธดเรย์ (Cathode Ray) ท่ีมีขนาดจอท่ีหนามาก ขณะท่ีการสง่สญัญาณแบบดจิิทลัทีวีเข้ามาแทนท่ีการสง่แบบ 
อะนาลอ็ก เทคโนโลยีใหมมี่การพฒันาท่ีดีกวา่เดมิก็เข้ามาแทนเทคโนโลยีเก่า
 กล้องถ่ายรูปแบบอะนาลอ็กท่ีต้องมีกระบวนการล้างอดัรูปภาพได้หายไปจากการทดแทนด้วยกล้องดจิิทลัท่ีใช้งานงา่ยกวา่ กล้องดจิิทลั 
มีขีดความสามารถสงูขึน้ไปเร่ือยๆ และกล้องขนาดเลก็ไปอยูใ่นสมาร์ทโฟนก็เข้ามาแทนท่ี กล้องพวกคอมแพค็คาเมร่า พฒันาการทางด้าน 
เทคโนโลยีท�าให้ได้สิง่ของท่ีดีขึน้
 ท่ีส�าคญัคือหากองค์กรท่ีท�าธรุกิจกบัเทคโนโลยีเก่าไมป่รับตวัให้ทนัก็จะถกูกดดนัให้หายไปจากวงการด้วย ดงัตวัอยา่งเชน่ บริษัทโกดกั 
ท่ีท�าธรุกิจเก่ียวกบัภาพถ่ายท่ีย่ิงใหญ่ในยคุอะนาลอ็ก ได้หายไปจากการท�าธรุกิจในยคุดจิิทลั
 พฒันาการทางเทคโนโลยีมีเกิดใหมต่ลอดเวลา เช่น การพฒันาหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งแบบแอลอีดีท่ีมีการพฒันาให้ดีขึน้เป็นล�าดบั  
ซึง่คอ่นข้างเดน่ชดัวา่จะเข้ามาแทนท่ีหลอดไฟฟ้าแสงสวา่งแบบดัง้เดมิทัง้หมด เพราะหลอดแอลอีดีให้ประสทิธิภาพการสอ่งสวา่งมากกวา่เดมิ 
ใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีน้อยกวา่ มีอายใุช้งานท่ียาวกวา่ มีจดุเดน่ท่ีจะเข้ามาแทนท่ีเทคโนโลยีการก�าเนิดแสงแบบฟลอูอเรสเซนต์
 เอกสารดจิิทลัก�าลงัมาแทนท่ีกระดาษ อีบุ๊กมาแทนท่ีหนงัสอืท่ีเป็นกระดาษ วกิิพีเดียมาทดแทนสารานกุรมแบบดัง้เดมิท่ีมีหลายบริษัท 
ผลติออกจ�าหนา่ย ดกิชัน่นารีออนไลน์แทนท่ีดกิชัน่นารีแบบเลม่ เทคโนโลยีเกิดใหมย่อ่มสร้างสรรค์สิง่ท่ีดีกวา่เดมิ ท�าให้ของเดมิหายจากไป 
ทฤษฎีการทดแทนจงึเป็นสิง่ท่ีเป็นจริงและเราก็ได้เหน็มามากมาย ในทางเศรษฐศาสตร์เราต้องการของท่ีดีกวา่เดมิและต้นทนุต�่ากวา่
 การท�างานในปัจจบุนัก็เชน่กนั ระบบออนไลน์ท�าให้การท�างานสะดวกขึน้มาก เพราะเป็นการท�างานท่ีไมข่ึน้กบัสถานท่ีและระยะเวลา  
สามารถท�างานท่ีไหน เวลาใดก็ได้ ท�างานได้ทกุหนแหง่ เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการท�างานให้ดีขึน้ การประยกุต์แบบออนไลน์ 
จะเข้ามาแทนท่ีการท�างานแบบดัง้เดมิเป็นจ�านวนมาก เชน่ การค้าขาย ร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าแบบออนไลน์มากขึน้ กิจการตา่งๆ ก็จะ 
ให้บริการแบบออนไลน์ เชน่ การบริการภาครัฐก็เป็นการบริการออนไลน์ สามารถบริการได้ตลอดย่ีสบิสี่ชัว่โมง
	 เมือ่มีของใหม่เกิดข้ึนเร่ือยๆ	ของเก่าก็ถูกทดแทนไปและท�าใหล้า้สมยัในทีส่ดุ	พฒันาการของชีวิตความเป็นอยู่จึงดีข้ึน	ท�าใหผู้ค้นไดร้บั 
สินคา้และบริการทีดี่ข้ึน	มีคณุภาพชีวิตทีดี่ข้ึนตลอด
	 หากให้จนิตนาการไปในอนาคต	เช่น	อีกสิบปี	ย่ีสบิปีข้างหน้า	จะมีอะไรหายไปจากการถูกทดแทนบ้าง	จนิตนาการหลายอย่าง 
ช่วยท�าให้เราระมัดระวังหรือเตรียมการไว้	อย่างน้อยกไ็ด้คดิวางแผนหรือปรับแนวคดิบางอย่างเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ที่ก�าลังเกดิขึน้ในอนาคต
 เชน่ ในโรงเรียน มีการกลา่วกนัวา่อีกสบิปีข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอยา่งมาก วิธีการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
จะเปลีย่นไป เทคโนโลยีจะเข้าไปมีสว่นในโรงเรียนอยา่งมาก เชน่ การเรียนการสอนออนไลน์ ท�าให้เรียนท่ีไหนก็ได้ เรียนเม่ือไรก็ได้ เรียนจาก 
อปุกรณ์โมบายล์ก็ได้ เม่ือเป็นเชน่นีโ้ต๊ะเรียนในห้องเรียนจะหมดความหมาย ห้องเรียนจะใช้น้อยลง เพราะเรียนท่ีใดก็ได้ ซึง่เราพอเหน็เป็น 
รูปธรรมบ้างแล้ว โดยกระทรวงให้ลดเวลาในห้องเรียนลงไปสองชัว่โมงตอ่วนั
 เม่ือเทคโนโลยีท�าให้รอยตอ่ระหวา่งบ้านกบัโรงเรียนหายไป โฮมเวิร์กหรือการบ้านของนกัเรียนก็จะหายไป เพราะการเรียนสามารถ 
เรียนได้ทกุท่ี จงึไมแ่ยกวา่การบ้านต้องท�าท่ีบ้าน การเรียนต้องเรียนท่ีโรงเรียน หรือเม่ือเทคโนโลยีมีการโต้ตอบด้วยเสียงดีขึน้ ห้องแลบ็ 
ทางภาษาท่ีอยูใ่นโรงเรียนก็จะหายไป การเรียนทางภาษาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิมาก
 หากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการเรียนการสอนมากขึน้ เป็นการเรียนการสอนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้โดยตรง ถ้าเป็นเชน่นีค้รูก็จะลด 
บทบาทการสอนลง การสอนโดยครูอาจจะหายไป ครูต้องเปลีย่นบทบาทการสอนมาเป็นการชว่ยจดัการการเรียนของนกัเรียนแทน การสอน 
แบบมีชัน้เรียนแบบเดมิก็คงหายไป
	 ย่ิงเมือ่พิจารณาเทคโนโลยีทีใ่ชใ้นบา้น	ในทีท่�างาน	การช่วยเหลือด�าเนินชีวิตทีใ่ชเ้คร่ืองจกัรช่วยจะมีมากข้ึน	ดงัจะเห็นไดจ้ากการท�างาน 
ในหลายๆ	อย่าง	เมือ่เคร่ืองจกัรท�าได	้เราก็จะปล่อยใหเ้ป็นหนา้ทีข่องเคร่ืองจกัรไป
	 เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการแทนที่ส่ิงรอบๆ	ตวัเราได้อีกมาก	อะไรจะหายไปจากการถกูแทนที่โดยของใหม่คงต้อง 
รอดกัูนต่อไป

ทฤษฎีการแทนที่
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http://www.catdatacom.com


From Editor 
ณิญาพณัณ์ ฤทธิพีระศกัดิ์

niyaphan@se-ed.com

	เจ้าของ บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

	ท่ีปรึกษา ศ.ดร.ศรีศกัดิ์ จามรมาน, ดร.ครรชิต มาลยัวงศ์, น.พ.ณรงค์ บณุยะรัตเวช, 
 รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์, วิชิต ปณุวตัร์

	คณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา รศ.ยืน ภูว่รวรรณ, รศ.ดร.พิชิต สขุเจริญพงษ์,  
 รศ.ดร.ชยัยงค์ วงศ์ชยัสวุฒัน์, อญัชลี จ�ารัสฤทธิรงค์, น.อ.ไพศาล สงวนหมู,่  
 จเร เลศิสดุวิชยั, ดร.สมนกึ คีรีโต, สรุศกัดิ์ สงวนพงษ์ 

	บรรณาธิการบริหาร อดศิกัดิ์ ตนัตาปกลุ 

	กองบรรณาธิการ ณิญาพณัณ์ ฤทธิพีระศกัดิ์, ปฐมาภรณ์ กนัตาคม 

	หวัหน้าแผนกศลิป์ ประสทิธิพงษ์ ปานศลิา 

	ฝ่ายภาพ ทวีศกัดิ์ บญุทรัพย์, สรุวิชญ์ พลูกสวิิทย์ 

	ฝ่ายโฆษณา ณฐัวีร์ วงศ์สริิกลุ โทรศพัท์ 0-2739-8226, พทุธรักษา ใยเย่ือ  
      โทรศพัท์ 0-2739-8204 

	พนกังานรับ-สง่เอกสาร  สรุเชษฐ  พูร่ะหง, ทองอิน หอมกนัทา, กสวิฒัน์ มฤคสนธิ
 บญุรอด บญุเอ่ียม, บดนิท์ สท้านไตรภพ

	หนว่ยบริการสมาชิก มานิต เข็มเงิน โทรศพัท์ 0-2739-8111 กด 1 อตัราคา่สมาชิก  
 840 บาท (12) ฉบบั สง่เงินคา่สมาชิกในนามบริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ชัน้ท่ี 18 
 อาคารทีซีไอเอฟ (อาคารเนชัน่ทาวเวอร์เดมิ) เลขท่ี 1858/87-90 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา 
 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศพัท์ 0-2739-8111 โทรสาร 0-2739-8294, 0-2739-8117 

	ท�าเพลตสี/ขาว-ด�า โมเดอร์น ฟิล์ม เซน็เตอร์ จ�ากดั โทรศพัท์ 0-2938-0403-4, 0-2513-4723

	ฝ่ายจดัจ�าหนา่ยเขตกรุงเทพฯ บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2739-8222 

	ฝ่ายจดัจ�าหนา่ยตา่งจงัหวดั บริษัท นานาสาส์น จ�ากดั โทรศพัท์ 0-2433-6855, 0-2880-7345-6

	บรรณาธิการผู้ พิมพ์ผู้ โฆษณา วิบลูย์ศกัดิ์ อดุมวนิช จดหมายถงึกองบรรณาธิการบทความและ
 ข้อคดิเหน็ตา่ง ๆ กรุณาสง่ไปท่ี บรรณาธิการบริหาร นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ adisak@se-ed.com 
  กองบรรณาธิการขอสงวนสทิธ์ิในการตดัตอ่ ยอ่สรุปต้นฉบบัได้โดยไมต้่องขอความเหน็จากผู้สง่

 ส�านกังานตดิตอ่ บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ชัน้ 18 อาคารอินเตอร์ลงิค์ (อาคารเนชัน่ 
 ทาวเวอร์เดมิ) เลขท่ี 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   
 โทรศพัท์ 0-2739-8111 โทรสาร 0-2739-8228 ฝ่ายขา่ว micropress@se-ed.com 

 นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ในนามของบริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะสื่อปรารถนาท่ีจะมีสว่นช่วยในการ 
ผลกัดนัเศรษฐกิจของประเทศให้มีความพร้อมในการแข่งขนั 
บนเวทีโลกเพ่ือให้ประเทศสามารถเดนิหน้าสูอ่นาคตท่ีคาดหวงัไว้
ได้อยา่งมัน่คง จงึได้ร่วมกบัพนัธมิตรผู้ประกอบธรุกิจการไอทีและ
ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์จดังานสมัมนาไอทีครัง้ย่ิงใหญ่ประจ�าปี  
Smart Network 2015 ขึน้ ด้วยแนวคดิ “สมาร์ทเทคโนโลยี :  
พลงัขบัเคลือ่นความส�าเร็จขององค์กรสูย่คุ Digital Economy”  
ในวนัท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น.  
ณ โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์ รัชดา
 จดุเดน่ของงาน Smart Network 2015 เป็นการผสมผสานกนั
ระหวา่งการสมัมนาให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ควบคูไ่ปกบัการ
ออกบธูแสดงสนิค้าท่ีเน้นการให้ข้อมลู ความรู้ และสาธิตสนิค้า
เป็นหลกั อนัจะท�าให้ผู้ท่ีเข้ามาร่วมชมงานได้รับประโยชน์ทัง้ในแง ่
ของการอปัเดตเทคโนโลยี และสนิค้าใหม่ๆ   สามารถน�าความรู้ 
ไปประยกุต์ใช้กบังานภายในองค์กรหรือธรุกิจท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ทัง้ยงัเป็นจดุนดัพบระหวา่งผู้เข้าชมงานหรือผู้สนใจสามารถพดูคยุ
ปรึกษาหารือกบัผู้ขายอปุกรณ์ทางด้านเครือขา่ยและอปุกรณ์ไอที
หลายๆ แบรนด์ดงัพร้อมๆ กนัได้โดยตรง ท�าให้สามารถขอข้อมลู
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ือน�าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้สนิค้าตา่งๆ 
ไปใช้ในองค์กรและธรุกิจสว่นตวัได้
 ทัง้นีก้ลุม่เป้าหมายผู้ เข้าชมงานและเข้าร่วมสมัมนา ได้แก่  
ผู้ท่ีท�างานในหนว่ยงานตา่ง  ๆทัง้ในสว่นของภาครัฐและภาคเอกชน

Smart Network 2015
สมาร์ทเทคโนโลยี:พลังขับเคลื่อนความส�าเร็จของ
องค์กรสู่ยุค Digital Economy

ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีไอทีและการสือ่สาร ผู้สนใจท่ีต้องการ
ท�าความรู้จกักบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  มองหาแนวทางพฒันาระบบ
ธรุกิจในแนวทาง Digital Economy และเลือกซือ้เคร่ืองมือหรือ
อปุกรณ์ใหม่ๆ  เพ่ือน�ามาปรับปรุงระบบงานภายในองค์กรธรุกิจ
 หวัข้อสมัมนาอยูภ่ายใต้ธีมท่ีวา่ “เทคโนโลยีอบุตัใิหม ่ความ
ท้าทายเพ่ือเปลีย่นแปลงองค์กรสูเ่ศรษฐกิจดจิิทลั” ประกอบด้วย
หวัข้อสมัมนายอ่ยท่ีนา่สนใจมากมาย โดยวทิยากรผู้ทรงคณุวฒิุ
คนส�าคญัๆ ของเมืองไทยได้ให้เกียรตริวมบรรยาย
 พิเศษ 200 ทา่นแรก รับหนงัสอืคมัภีร์ออกแบบตดิตัง้อปุกรณ์
เครือขา่ย Cisco เลม่ 1 ฉบบัปรับปรุงใหม ่เขียนโดย ดร.วริินทร์ 
เมฆประดษิฐสนิ และส�าหรับสมาชิก SE-ED Card และสมาชิก
วารสารในเครือ SE-ED ลด 20 ปอร์เซน็ต์ เหลอืเพียง 2,140 บาท 
จากราคาปรกต ิ2,675 บาท (ราคารวม VAT 7 % แล้ว) เรียนเชิญ
นะคะท่ีนัง่มีจ�านวนจ�ากดัตวั
อย
า่ง



ตวั
อย
า่ง



  

CONTENTS l Vol. 33 No. 363

l OCTOBER 2015

 C
O

N
TE

N
TS

 : V
ol

. 3
3 

N
o.

 3
63

 O
C

TO
BE

R 
20

15

Topstory

35.... Cloud Technology 

	 ในมุมมองผู้ดูแลระบบเครือข่าย

 ปิยะ สมบุญส�ำรำญ / แท้ท่ีจริงแล้วคลาว์ดนัน้คืออะไรกนัแน ่และ 
 จะดีจริงสมค�าโฆษณาหรือไมน่ัน้ มมุมองของผู้ดแูลระบบเครือขา่ย
 ท่ีเก่ียวกบัคลาว์ด และการท�างานพืนฐานของระบบคลาวด์

39....	 ฟอร์ติเน็ตเผยกลยุทธ์ปกป้องคลาวด์

 ฟอร์ติเน็ต / เทคโนโลยีและบริการจากฟอร์ตเิน็ตชว่ยทา่นแก้ไข 
 ปัญหาด้านความปลอดภยับนคลาวด์

Startup

43....	 Hardware	Startup	และ	Crown	Funding		

	 กับอนาคตธุรกิจไฮเทค

 ไพโรจน์ ไววำนชิกิจ / ธรุกิจ Startup ก�าลงัมีการเตบิโตและได้รับ 
 ความสนใจจากผู้คนทัว่โลก กระแสเงินสดท่ีเข้ามาหลอ่เลีย้ง 
 โครงการเป็นหวัใจส�าคญัตอ่ความส�าเร็จ

Intrend

49....	 3	วิธี	ช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายดาต้าเซ็นเตอร์

 อภชิำต ิอศัวำดศิยำงกูร เดลล์ อนิโดจนี / ซีไอโอทัง้หลายตา่ง 
 ต้องการหาจดุท่ีสมดลุระหวา่งปัจจยัเร่ืองของราคากบันวตักรรม 
 และความต้องการทางธรุกิจ ตวับง่ชีร้ะยะยาวของดาต้าเซน็เตอร์
 ท่ีแพงและไร้ประสทิธิภาพอาจเป็นเร่ืองใหญ่มากส�าหรับองค์กร

51....	 ผู้น�าด้านไอทีเปิดเผยแผนการป้องกันธุรกิจ	

	 ในการส�ารวจการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก	

	 จากฟอร์ติเน็ต

 ฟอร์ตเินต็ / ผู้บริหารระดบัคณะกรรมการเป็นผู้ตดัสนิใจด้าน
 ความปลอดภยัขององค์กร และสนใจมากเทา่กบัเร่ืองทางธรุกิจ

Apple Conner

53....	 Apple	Special	Event	September		

 2015

 MacMax / ส�าหรับงาน September Event 2015 ทางบริษัท 
 แอปเปิล้ได้เปิดตวัผลติภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ iPhone6s, iPad Pro,  
 WATCH, Apple tv พร้อม OS X El Capitan ท่ีเตรียมออกมา
 ให้ผู้ใช้งาน Mac ได้อพัเดทกนัแล้ว

Attack & Defend

57....	 31	เทคนิครักษาความปลอดภัย	

	 Linux	Server	ถึงจะเรียบง่ายแต่แฝงด้วย	

	 ความท้าทาย

 ดร.วริินทร์ เมฆประดษิฐสนิ / บางคนอาจมองข้ามไปวา่โอเอส Linux  
 มีความปลอดภยัโดยธรรมชาต ิแตอ่นัท่ีจริง Linux ก็ต้องการการ 
 ดแูลไมต่า่งจากโอเอสตวัอ่ืน

69....	 เบราเซอร์ปลั๊กอินอันตราย:	ช่องทางส�าหรับ	

	 มัลแวร์ที่แฝงอยู่ ในโฆษณาและการล้วงข้อมูล

 วตัสนั ถริภทัรพงศ์ ซสิโก้ประจ�ำประเทศไทย และภมูภิำคอินโดจนี /  
 โฆษณาทางอินเทอร์เน็ตจะมียอดรายได้ตอ่ปีสงูถงึ 2 แสนล้าน 
 ดอลลาร์ภายในปี 2561 และในทางกลบักนัก็เป็นชอ่งทางการ 
 โจมตีท่ีนา่สนใจส�าหรับมลัแวร์ท่ีแฝงอยูใ่นโฆษณา หรือ 
 Malvertising

73....	 ข้อควรรู้ของผู้บริโภคยุค	Digital	Marketing

 จมิมี ่ฟง แคสเปอร์สกี ้แลป / แคสเปอร์สกี ้แลป ประมวลข้อมลู 
 ท่ีนา่สนใจส�าหรับผู้บริโภคยคุ Digital Marketing
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Admin	Talk

75....	 หัวอก	Admin	ตอน	ATM

 ปิยะ สมบญุส�ำรำญ / เพราะความหวงัดีแท้ๆ เชียวท่ีท�าเอา Admin 
 เสียวไปตามๆ กนักบัรหสั ATM สดุท้ายแล้วเร่ืองนีส้อนให้รู้วา่
 ควรเก็บบตัร ATM ไว้กบัตวัเองและหมัน่เปลี่ยนรหสัด้วย

Networking

80....	 การเตรียมความพร้อมออกแบบระบบเครือข่าย	

	 เพื่อรองรับทุกแอพพลิเคชั่น

 ประยทุธ ตัง้สงบบรษิทั อลัไลด์ เทเลซสิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด / 
 ความสามารถ ท่ีต้องการในการออกแบบกบัระบบเครือขา่ย
 ความปลอดภยั (Advance for IP Surveillance Network)

Certificate	Unlock

82....	 ตวิเข้มพร้อมลยุกบัการสอบใบ	Certificate	(3)		

	 วัดใจกันในสนามสอบ	CCNA	200-120

 ดร.วริินทร์ เมฆประดษิฐสนิ / เพ่ิม Value Added ให้ชีวิตการท�างาน 
 ผา่นการสอบใบ Certificate ซึง่ในปัจจบุนัได้กลายมาเป็น
 ใบเบกิทางท่ีหลายหนว่ยงานยอมรับกบัรอบสนามสอบของ  
 CCNA200-120

Professional	Office

93....	 เบื้องลึกเบื้องลับกับ	Windows	&	

	 Microsoft	Office	ตอน	VBA	Excel	

	 กับข้อผิดพลาดของ	VBA	#2

 ธชัชยั จ�ำลอง / สาระเลก็ๆ น้อยๆ กบัเทคนิคการใช้งาน รวมทัง้ 
 ค�าสัง่ท่ีซอ่นอยูใ่นระบบปฏิบตักิารและโปรแกรมส�านกังานชดุนี ้ 
 มาตอ่กนัด้วยเร่ืองราวของ VBA Excel ด้วยการท�าความรู้จกั 
 ข้อผิดพลาดของ VBA ท่ีเรียกวา่ Runtime Error

Developer	&	Workshop

VB”s	Corner

96....	 สูงสุดสู่สามัญกับบทบาทส�าคัญของ	

	 Visual	Basic	ตอนการท�างานของ	

	 Enumeration	#1

 ธชัชยั จ�ำลอง / หากต้องการท�าความเข้าใจโค้ดได้เร็ว แก้ไข 
 โปรแกรมได้งา่ย ให้ประสทิธิภาพดีกวา่เดมิ ลองหนัมาพิจารณา 
 การท�างานของ Enumeration กนัหนอ่ยมัย้
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สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอท ี

ด้วยมาตรฐาน ITIL v.3

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่คู่มือ แต่นี่คือจิตวิญญาณของ 
การบริหารจัดการงานบริการด้านไอทีที่จะน�าความส�าเร็จ 
มาสู่ทุกองค์กรบนมาตรฐาน ITIL ที่ทั่วโลกต่างยอมรับ

ผู้เขียน : ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน

รหัสสินค้า : 978-616-08-2270-6

ราคาปกติ : 350 บาท

	 ปัจจบุนันี	้แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีไอทีได้ก้าวไปสูพ่รมแดนใหม่ๆ 	ท่ีเพ่ิมความสะดวก 
สบายแก่การด�ารงชีวิตของมวลมนษุย์	รวมทัง้นวตักรรมการให้บริการด้านไอทีได้รับการพฒันาให้มี 
ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้	แตเ่ม่ือขนาดหรือขอบเขตการให้บริการเพ่ิมขึน้	รวมทัง้มีความสลบัซบัซ้อน 
มากขึน้	จ�าเป็นต้องมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัท่ีิยอมรับได้ในระดบัสากล	เพ่ือให้การบริการด้าน 
ไอทีในองค์กรและสาธารณะทัว่ไปมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้	ในเชิงบริหารจดัการ	เพ่ือให้การบริการ 
ด้านไอทีดงักลา่ว	สามารถขบัเคลือ่นไปข้างหน้าอยา่งยัง่ยืน	ด้วยเหตนีุจ้งึมีองค์กรตา่งประเทศคดิค้น 
วิธีการบริหารจดัการระบบให้บริการไอทีเชิงปฏิบตัท่ีิมีประสทิธิภาพท่ีเราเรียกวา่	ITIL	
	 หนงัสอื	“สู่ความเป็นเลศิด้านการบริการงานไอทด้ีวยมาตรฐาน ITIL v.3”	เลม่นีเ้ป็นการน�าเอา 
แกนหลกัของวชิา	ITIL	Foundation	ซึง่ครอบคลมุทัง้	ITIL	2011	และ	2013	Edition	มาตีแผอ่ยา่งเป็นระบบ 
รวมทัง้ยงัให้รายละเอียดและแนวทางการบริหารจดัการอยา่งเป็นขัน้ตอนทกุๆ	บรรทดัอดัแนน่ไปด้วย 
เนือ้หาท่ีทา่นสามารถน�ามาขยายและตอ่ยอดได้มากมาย	นอกจากนัน้ยงัมีตวัอยา่งของเทมเพลต	เชน่	 
SLA,	Service	Catalog	และอ่ืนๆ	อีกด้วย	ซึง่ผู้อา่นจะได้เรียนรู้ระบบความคดิ	การบริหารงานบริการ
ไอทีท่ีดีท่ีสดุของโลกจากหนงัสือเลม่นี ้
	 สบืเน่ืองจากต้นฉบบัของหนงัสอื	ITIL	มีความหนามากกวา่พนัหน้า	ดงันัน้การน�าเอาแก่นของวชิา 
มาบรรจใุนหนงัสือท่ีมีความหนากวา่สามร้อยหน้าจงึไม่ใช่เร่ืองง่าย	และหนงัสือเลม่นีไ้ม่ได้เน้นเพ่ือ 
การตวิสอบ	แตเ่น้นเพ่ือความเข้าใจและเพ่ือให้ทกุทา่นสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งแท้จริง

กองบรรณาธิการ 
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Product Review

	 เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจบุนันัน้	 สามารถท่ีจะย่อโลกของข้อมลูข่าวสารท่ีเกิดขึน้
ในทัว่ทกุมมุโลกให้เลก็ลง	และผู้คนสามารถท่ีจะเข้าถึงได้ง่ายๆ	 ด้วยปลายนิว้มือ	และย่ิง
ชว่ง	1-2	ปี	เร่ิมมีกระแสการกลา่วถงึเทคโนโลยี	Internet	of	Things	(IoT)	หรือเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของทกุสรรพสิง่กนัมากขึน้และผลติภณัฑ์ท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับเทคโนโลยี	
IoT	 ก็ได้ถกูเปิดตวัออกมามากมายเชน่กนั	ทัง้ท่ีอยูใ่นระดบังานวจิยัและผลติภณัฑ์ท่ีมีออกมา 
วางจ�าหนา่ยแล้วหลายผลติภณัฑ์
	 ด้วยองค์ประกอบท่ีน�ามาใช้ในการผลกัดนัเทคโนโลยี	IoT	เร่ิมมีความพร้อมทัง้ในเร่ือง
ของประสิทธิภาพ	สมรรถภาพและราคา	จงึท�าให้ตลาดของเทคโนโลยี	 IoT	 เร่ิมเปิดกว้าง
มากขึน้	อปุกรณ์	 เคร่ืองมือ	 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายในบ้าน	 เร่ิมกลายเป็นอปุกรณ์ท่ีเรียกวา่	
“สมาร์ท	 (smart)”	 แน่นอนว่ามนัต้องมีความสามารถเพ่ิมขึน้ทัง้ในแง่ของการใช้งานและ

ZyXEL WRE2206 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายก�าลังส่งสูง

ZyXEL (Thailand) Co., Ltd.

อุปกรณ์ขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่สามารถ
ตอบสนองการใช้งานแบบ Plug-and-Play เพื่อความ
สะดวกสบายในการใช้งานและเพิม่พืน้ทีส่ญัญาณไร้สาย
ครอบคลุมภายในบ้านได้ดีเยี่ยม

ความสามารถในการสื่อสารกันเองกับ 
อุปกรณ์อ่ืนๆ	 ดังนัน้สิ่งท่ีขาดไม่ได้ต่อไป
เลยในอนาคตส�าหรับบ้านท่ีจะกลายเป็น
บ้านอัจฉริยะ	 คือ	 อินเทอร์เน็ตและการ 
ใช้งานท่ีครอบคลุมให้ทั่วถึงทุกมุมของ
บริเวณบ้าน	 บทความนี	้ จึงเป็นอีกหนึ่ง
บทความท่ีอยากจะแนะน�าให้ผู้ อ่านได้
ท�าความรู้จกักบั	WRE2206	หรือ	ผู้ชว่ยท่ีจะ
ท�าให้บ้านของคุณมีเครือข่ายไร้สายท่ี
ครอบคลมุการท�างานทัว่ทัง้บริเวณบ้าน
	 WRE2206	 คือ	 อุปกรณ์ตัวขยาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย	 (wireless	 
range	 extender)	 ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ของ	
ZyXEL	 อีกทางเลือกหนึ่งของผู้ ใช้งาน 
ท่ีต้องการขยายสญัญาณเครือข่ายไร้สาย 
ภายในบ้านให้ครอบคลมุการใช้งาน	ท่ีสามารถ
ท�าได้สะดวกมากขึน้	 โดยผลิตภณัฑ์ตวันี ้
ได้ถกูออกแบบมาให้มีขนาดท่ีเลก็กะทดัรัด	
ใช้งานง่าย	 เพ่ือรองรับการใช้งานในการ 
ขยายและเพ่ิมระดบัความเข้มของสญัญาณ
เครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทั่วทัง้บ้าน
ด้วยมาตรฐานการเช่ือมตอ่	IEEE	802.11n	
ซึ่งมีความเร็วการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดถึง	
300	Mbps

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอก

ของ WRE2206
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เปิดกล่องใช้งาน WRE2206

	 เปิดกล่องท�าความรู้จักกับ	WRE2206	 รูปลกัษณ์ภายนอก 
จะเหมือนอะแดปเตอร์ส�าหรับชาร์จอุปกรณ์พกพาด้วยขนาดท่ี 
ไม่ใหญ่มากนกัและมีพอร์ตอีเทอร์เน็ตมาด้วย	 โดยประโยชน์ของ
พอร์ตนี	้ ก็เพ่ือใช้กระจายสญัญาณอินเทอร์เน็ตให้กับอุปกรณ์ท่ี
ไม่รองรับการใช้งาน	Wi-Fi	 โดยขนาดท่ีระบมุากบัเอกสารของตวั
ผลติภณัฑ์วดัได้	55	x	83	x	78	มิลลเิมตร	หนกั	68	กรัม	วสัดเุป็น
พลาสตกิแข็ง	สว่นประกอบตา่งๆ	ระบไุว้ดงัรูปท่ี	1	
	 อีกทัง้ยงัมีปุ่ ม	WPS	ท่ีใช้ในการกดเพ่ืออนญุาตให้บคุคลภายนอก 
เข้ามาใช้งานเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต	โดยไมจ่�าเป็นต้องกรอกรหสัผา่น	
และยงัสามารถตัง้คา่การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เหมือนกันเพียงแค่
กดปุ่ มนี ้เ่ทา่นัน้	 (Clone	Wi-Fi)	ซึง่ในการก�าหนดคา่การใช้งานกบั 

เราเตอร์	 อปุกรณ์จ�าเป็นต้องรองรับฟังก์ชัน่	WPS	 ด้วย	 และเม่ือ 
ต้องการท่ีจะเร่ิมใช้งานก็เพียงแค่	 ท�าการเสียบอุปกรณ์เข้ากับ 
ปลัก๊ไฟ	AC	รอจนกวา่ไฟแอลอีดีแสดงสถานะจะตดิสวา่ง	จากนัน้
ให้ท�าการกดปุ่ ม	WPS	 ท่ีตวัอุปกรณ์ค้างไว้จนกว่าไฟแอลอีดีจะ 
กระพริบ	ถดัไปจึงไปเร่ิมกดปุ่ ม	WPS	 ท่ีตวัเราเตอร์ค้างไว้และรอ
จนกว่าจะกระพริบเช่นกัน	 จากนัน้รอกระบวนการเช่ือมต่อของ
อปุกรณ์ทัง้สองชิน้	 โดยจะใช้เวลาประมาณ	2	นาทีแล้วแอลอีดีท่ี 
ตวัอุปกรณ์จะแสดงสถานะติดสว่างเพ่ือแจ้งให้ผู้ ใช้งานทราบว่า	
ตอนนีพ้ร้อมใช้งานแล้ว	นอกจากนีย้งัสามารถท่ีจะก�าหนดคา่แบบ
ก�าหนดด้วยตนเองได้เชน่กนั
	 ส�าหรับการก�าหนดคา่ด้วยตนเองนัน้	ก็ไมไ่ด้ยุง่ยากมาก	แตอ่าจ
จะต้องใช้แลป็ทอ็ป	สมาร์ทโฟน	หรือแทบ็เลต็ชว่ยในการตัง้คา่	หลงัจาก
ท่ีได้ท�าการจา่ยไฟเลีย้งให้กบัอปุกรณ์แล้ว	ให้ท�าการค้นหาเครือขา่ย 
ไร้สายท่ีช่ือ	 ZyXEL	 แล้วท�าการเช่ือมต่อ	 โดยรหสัแรกเร่ิมท่ีทาง 
ผู้ผลติก�าหนดมาคือ	00000000	ดงัแสดงในรูปท่ี	2	ขัน้ตอนถดัไป 
ให้เข้าสู่หน้าเว็บเบราเซอร์	 ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการเข้าไปก�าหนดค่า 
ท่ีตวัอปุกรณ์โดยให้พิมพ์แอดเดรสไปท่ี	 http://zyxelsetup/	หรือ	 
http://192.168.1.2/	 จากนัน้ให้กรอกรหัสผู้ ใช้งาน	 ใช้	 user	
name:	admin	และ	password	:	1234	 ท่ีหน้าตา่งของเวบ็เบราเซอร์ 
จะเข้าสู่การตัง้ค่าดงัแสดงในรูปท่ี	 3	 ซึ่งขัน้ตอนต่อไปก็เป็นการ
ก�าหนดค่าเครือข่ายต่างๆ	 ท่ีเราต้องการขยายสญัญาณ	 เพียงแค่
ท�าตามขัน้ตอนท่ีแจ้งมาทีละขัน้ตอนง่ายๆ	จนเสร็จตามรูปท่ี	 4	 ก็
สามารถใช้งาน	WRE2206	 ในการขยายสญัญาณเครือข่ายได้
อยา่งสบายใจ

รูปที่ 2 ท�าการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของ ZyXEL

การทดสอบการใช้งาน

	 หลังจากท่ีได้ท�าการทดลองใช้งานก็ถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ	
เพราะสญัญาณอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับจากอปุกรณ์ขยายสญัญาณ	
WRE2206	สามารถให้ความเร็วทัง้ในการดาวน์โหลดและอพัโหลด
เต็มประสิทธิภาพ	 ข้อแนะน�าในการใช้งานคือ	 เม่ือต้องการเลือก 
น�าไปใช้ในห้องหรือมมุท่ีอบัสญัญาณ	ควรหาพืน้ท่ีท่ีบริเวณนัน้มี
ปลัก๊ไฟ	AC	ท่ีมีสญัญาณเครือขา่ยจากเราเตอร์ตวัหลกัครอบคลมุ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี	 จะท�าให้การขยายสัญญาณท�าได้ดีมาก	 ทัง้นี ้
คณุสมบตัิของตวัอปุกรณ์เองก็ครอบคลมุการขยายสญัญาณเดิม
ท่ีท�าให้มีความแรงมากขึน้อีก	30%	

	 สนใจสนิค้าติดตอ่สอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี

      บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

	 โทรศพัท์	02-832-0600
	 เวบ็ไซต์	www.zyxel.co.th

รูปที่ 4 หากมาถึงหน้าต่างนี้แสดงว่า การก�าหนดค่าใช้งาน

ของอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานแล้ว

รูปที่ 3 หน้าต่างการก�าหนดค่า WRE2206
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Product Review
Poise Technology Co.,Ltd.

	 ระบบเสียงประกาศ	หรือ	ระบบกระจายเสียง	 ท่ีนิยมเรียกกนัวา่	PA	System	(Public	 
Annoucement	 System)	 หลายๆ	 ท่านคงรู้จักและคุ้นเคยกับระบบเสียงประกาศกัน 
อยูบ้่าง	เพราะเป็นสิง่ท่ีถือได้วา่อยูใ่กล้ตวัเรา	เพราะไมว่า่เราไปเดนิท่ีไหนในห้าง	โรงพยาบาล	
โรงแรมหรือแม้แตส่ถานท่ีสาธารณะตา่งๆ	 เรามกัจะได้ยินเสียงประกาศสง่ข้อความตา่งๆ
ผ่านระบบเสียงให้เราได้ยินกนั	ถามวา่ไม่มีได้หรือไม่?	ตอบได้เลยวา่จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่
ด้วยเหตผุลและปัจจยัตา่งๆ	มากมายท่ีท�าให้เราตดัสนิใจได้วา่เราควรจะต้องตดิตัง้ระบบเสยีง
ประกาศหรือไม่

iSpeaker C20 ท�ำควำมรู้จักกับระบบเสียงประกำศ

ผำ่นระบบเครือขำ่ย SIP Speaker

ท�ำควำมรู้จักกับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่ำ iSpeaker C20 
ภำยใต้แบรนด์ Zycoo ระบบประกำศผ่ำนเครือขำ่ย 
ที่มำพร้อม intercom และ paging ภำยในตัว และ
ด้วยควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำจึงสำมำรถท�ำงำน
ร่วมกันตู้สำขำโทรศัพท์แบบ IP-PBX ได้ ซึ่งจะช่วย
ท�ำให้คุณสำมำรถเข้ำมำประกำศจำกระยะไกล

	 อนัดบัแรกเลยคือ	ขนาดของพืน้ท่ี	มีผล 
ตอ่การรับรู้ขา่วสาร	ถ้าเป็นพืน้ท่ีขนาดเลก็
เช่นห้องท�างานภายในออฟฟิศเล็กๆท่ีมี
ห้องแค่ไม่ก่ีห้องและจ�านวนชัน้ท่ีไม่มาก	
เราก็ไม่จ�าเป็นต้องมีระบบเสียงประกาศ
ก็ได้เพราะตะโกนเอาก็สามารถได้ยิน
อย่างทั่วถึง	 แต่ถ้าเป็นพืน้ท่ีขนาดใหญ่ 
ท่ีมีโซนของพืน้ท่ีแยกเป็นสัดส่วน	 ก็ควร
จะมีระบบเสียงประกาศแน่นอนเพราะเรา
ไม่สามารถส่ือสารได้ทัว่ถึง	 เราเลยต้องมี
ตวัช่วยกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง
ขา่วสารหรือการเตือนภยั
	 อีกทัง้เรายงัสามารถแบง่ออกเป็นโซน
ในการประกาศเพ่ือไม่ให้เสียงไปรบกวน
พืน้ท่ีอ่ืนได้อีก	 ส่วนเราจะออกแบบการ
ท�างานแบบไหนนัน้ ก็ขึ น้อยู่กับความ
ต้องการของเราว่าอยากให้ระบบออกมา
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เป็นแบบใด	 เช่น	 ประกาศข่าวสารอย่างเดียว	 แจ้งข่าวสาร	 ให้มี
เสียงดนตรีขณะท่ีไม่มีการประกาศขึน้อยู่กบัการท่ีเราจะออกแบบ	
ซึง่ทัง้หมดนีม้นัจะเป็นข้อบ่งบอกถึงชนิดและจ�านวนของอปุกรณ์
ท่ีเราจะใช้ในงานนัน้ๆ
	 ในบทความฉบับนีเ้ราเราจะมาท�าความรู้จักกับอุปกรณ์ท่ี
มีช่ือวา่	 iSpeaker	C20	ภายใต้แบรนด์	Zycoo	ซึง่อปุกรณ์ชิน้นีมี้
บทบาทส�าคญัในระบบประกาศผา่นเครือขา่ย	ด้วยคณุสมบตัขิอง
ตวั	 iSpeaker	C20	 ท่ีมีคณุสมบตัขิองตวั	 intercom	และ	paging	
ภายในตัว	 และด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาจึงสามารถ
ท�างานร่วมกนัตู้สาขาโทรศพัท์แบบ	 IP-PBX	 ได้	 ซึง่จะช่วยท�าให้
คณุสามารถเข้ามาประกาศจากระยะไกล	นัน้หมายความว่าคณุ
สามารถประกาศได้ทัง้ท่ี	Site	และนอก	Site	ได้

รูปแบบการเชื่อมต่อและการประยุกต์ ใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ iSpeaker C20

	 1	รองรับมาตรฐานการบีบอดัเสียงดงัตอ่ไปนี	้G.711,	G.722,	
G.723,	G.726,	G.729
	 2	รองรับโปรโตคอล	SIP2.0	(RFC3261)	และโปรโตคอล	RFC	
ท่ีเก่ียวข้อง
	 3	 รองรับ	 Power	 over	 Ethernet	 (PoE)	 802.3af	 (Class	 
0	-	12.95W)
	 4	รองรับชอ่งส�าหรับเช่ือมตอ่		Microphone	1	ช่อง
	 5	รองรับการใช้งาน	Speaker	Output	3.5	W
	 6	รองรับชอ่งตอ่	Handset	ทัง้	input	และ	output	แบบ	3.5mm
	 7.รองรับระบบป้องกัน	 echo	 cancellation	 และ	 noise	 
suppression	
	 8.มี	Interface	แบบ	10/100BaseT	จ�านวน	2	ports	
	 9.รองรับการอพัเดต	software	ผา่นหน้า	web	interface	แบบ	
Online
	 10.	สามารถปรับระดบัเสยีงได้	9	ระดบัเป็นอยา่งน้อย	ทัง้	output	
และ	input

ตารางแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

สนใจสนิค้าตดิตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี

บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จ�ำกัด

76	สขุมุวิท	ซ.2	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพ	10110
โทรศพัท์	02	656	8598	โทรสาร	02	250	9769
เวบ็ไซต์	www.poisetechnology.com/

รูปแสดง Interface ของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างรูปหน้า web interface การตั้งค่าใช้

งานอุปกรณ์ iSpeaker C20
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Advertorial

	 ระบบเครือขา่ยของคณุดแูยม่าก	ผมแนใ่จวา่คณุต้องเห็นด้วย 
แม้วา่คณุไมอ่ยากจะยอมรับตอ่สาธารณะก็ตาม	หากมนัดเูหมือนกบั 
องค์กรใดองค์กรหนึง่ท่ีผมเคยไปเย่ียมเม่ือไมน่านมานี	้เครือขา่ยของ 
องค์กรเหลา่นัน้มีแตฮ่าร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รุ่นเก่า	แล้วก็ดยูุง่เหยิง 
ไปหมด	แถมยงัถกูน�ามาใช้งานร่วมกบัโปรโตคอลท่ีล้าสมยัอีก	ตดิแร็ค 
ตรงนี	้เดนิสายตรงนัน้	ฯลฯ	ท้ายท่ีสดุมนัก็ใช้การไมไ่ด้

แต่ถ้าคุณเกิดโชคไม่ดี

เพราะบางครั้งระบบดันใช้การไม่ ได้

ในเวลาที่แย่ที่สุดของคุณล่ะ!!

	 ในทกุๆ	วนังานสว่นใหญ่ของธรุกิจจะตกไปอยูท่ี่ระบบเครือขา่ย 
มากขึน้	-	แอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ 	ถกูน�ามาใช้	มีอปุกรณ์มาตอ่พว่งมากขึน้ 
ต้องการแบนด์วิดธ์มากขึน้	และมีผู้ใช้เข้ามาเช่ือมตอ่ระบบเพ่ิมขึน้ 
ไม่มีท่ีสิน้สุด	 นอกจากท่ีระบบคลาวด์-อุปกรณ์เคลื่อนท่ี-ระบบ 
วเิคราะห์-โซเชียลมีเดียจะถกูแปลงให้เป็นความเร็วของการท�าธรุกิจไป 

คุณยังใช้วิธีปรับปรุงระบบ SDN  

ที่แทบจะไม่ท�ำให้เครือข่ำยของคุณดีขึ้นอยู่อีกหรือไม่?

AVAYA Thailand

ค�ำตอบที่ชัดเจนเมื่อจ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยใหม่ด้วย SDN คือควำมทำ้ทำย 
ที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่จะเลือกสิ่งที่เหมำะสมที่สุด
ส�ำหรับองค์กร

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้แล้ว	 ยงัเป็นการสร้างช่องว่างความคลอ่งตวั 
ท่ีกว้างขึน้ระหวา่งความเร็วของการท�าธรุกิจและความสามารถของ 
ระบบเครือข่าย	 ช่องว่างนีก้ว้างขึน้และธุรกิจก�าลงัประสบปัญหา 
ต้นทนุการเสยีโอกาสของความไร้ประสทิธิภาพท่ีจะจดัหาการเช่ือมตอ่ 
ท่ีมีเสถียรภาพและรวดเร็ว	การใช้อปุกรณ์ถือเป็นสิง่ท่ีมีคา่มากส�าหรับ 
พืน้ท่ีท่ีมีการเคล่ือนไหวใหญ่ท่ีสดุของโลก	นัน่คือ	 เอเชียแปซิฟิก1	 
การประเมินเทคโนโลยีลา่สดุของ	IDC	แสดงให้เหน็วา่มลูคา่ของตลาด 
SDN	ในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิกจะสงูกวา่	1	พนัล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 
3	ปีข้างหน้า	พร้อมทัง้เป็นโอกาสส�าหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ท่ีจะ 
น�าเสนอผลติภณัฑ์ใหมแ่ละการจดัวางระบบให้กบัองค์กร
	 ขณะท่ี	 SDN	 เป็นความหวงัส�าหรับวิธีการเชิงสถาปัตยกรรม 
ท่ีงา่ยขึน้และมีความคลอ่งตวัขึน้	 แตโ่มเดลท่ีใช้กนัทัว่ไปก็ยงัไมไ่ด้ 
สมบรูณ์แบบนกั	พวกเขาลมืตวั	“N”	ท่ีอยูใ่นค�าวา่	“SD”	ความพยายาม 
สว่นใหญ่มุง่เน้นไปท่ีศนูย์ข้อมลู	วธีิการสว่นใหญ่มุง่เน้นไปท่ีการน�า 
ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆ	 เข้ามาหรือการวางซ้อนระบบซอฟต์แวร์เพ่ือให้ 
สามารถใช้งาน	SDN	 ได้	 แต่สิ่งท่ีน่าคิดคือความพยายามเหลา่นี ้
ในการท่ีจะท�าให้ได้ความงา่ยย่ิงขึน้กลบัมีผลท�าให้เกิดความซบัซ้อน 
มากย่ิงขึน้	 โปรโตคอลท่ีต้องจดัการมีมากขึน้	 ฮาร์ดแวร์ใหม่ท่ีต้อง 
จดัระบบมีมากขึน้	 น่ีแหละสิง่ท่ีเรียกวา่การปรับปรุงอยา่งไรก็ไมไ่ด้ 
ท�าให้อะไรดีขึน้เลย!!

ลองมองไปที่ชีวิตจริง

ที่ผมได้เห็นได้ยินมาอย่างเจ็บปวด

	 โรงพยาบาลก�าลงัเตม็ไปด้วยอปุกรณ์เคลื่อนท่ี	นอกเหนือจาก 
ทีมอปุกรณ์เคลื่อนท่ี	และบอ่ยครัง้ก็ยงัมีทีมงานดแูลจากระยะไกล 
ด้วย	อปุกรณ์วนิิจฉยับางอยา่ง	เชน่	เคร่ืองฉายเอก็ซเรย์ท่ีใช้ส�าหรับ 
คนไข้	จะท�าให้เกิดผลท่ีสามารถเข้าถงึได้ทนัทีโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีอยู ่
หา่งออกไปถงึสีเ่มืองซึง่จะเป็นผู้ให้ค�าปรึกษากบันกัรังสวีทิยาเพ่ือให้ 
ค�าแนะน�าเก่ียวกบัวิธีการรักษาคนไข้ท่ีเข้ารับการรักษาได้ทนัที
	 การปฏิบตัิตามข้อก�าหนดจ�าเป็นต้องมีความมัน่คงปลอดภยั 
ของข้อมลูเม่ือมนัเดินทางผ่านระบบเครือข่าย	 การกระจายข้อมลู 
จ�าเป็นต้องมีแบนด์วิดธ์	ความเร็ว	และความยืดหยุน่	ทกุๆ	คนและ 
ทกุๆ	 สิ่งท่ีเช่ือมต่อกนัอย่างมัน่คงปลอดภยัอาจจะพบกบัฝันร้าย 
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อยา่งเทียบไมไ่ด้	แตย่งัมีสิง่ท่ีนา่เป็นหว่งเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการป้องกนั 
สว่นท่ีเหลือของระบบเครือข่ายจากการคกุคามท่ีอาจจะเป็นไปได้ 
นอกจากนีที้มดแูลยงัแสดงให้เหน็ถงึการเตบิโตของพนกังานระบบ 
เคลื่อนท่ีท่ีน�าไปสูต้่นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ในการเช่ือมต่อกบัพนกังานและ 
ให้บริการกบัพวกเขา	ในเวลาเดียวกนัก็จะเกิดแรงกดดนัให้ตดัต้นทนุ 
ของระบบไอที
	 ด้วยแนวความคดิอินเทอร์เน็ตคือทกุสิง่	(Internet	of	Things)	 
ซึง่กลายเป็นแบบแผนท่ีมีบทบาทในหลากหลายอตุสาหกรรม	เชน่	 
การผลติ	การค้าปลีก	การให้บริการทางการเงิน	และภาครัฐซึง่เป็น 
ตวัขบัเคลื่อนแนวคิดเมืองอจัฉริยะ	 (Smart	Cities)	 แตถ่ึงกระนัน้ 
ตามท่ีผมได้กลา่วก่อนหน้านี	้ทัง้ระบบไอทีและตวัระบบเครือขา่ยเอง 
ก�าลงัใช้การไม่ได้	 พวกมนัใช้การไม่ได้ภายใต้ภาระของระบบท่ีมี 
ความซบัซ้อน	ความต้องการเร่ืองความคลอ่งตวั	และวธีิการท่ีไมไ่ด้ 
ถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับการท�างานในปี	ค.ศ.	 2015	สิ่งท่ีท�าให้ 
แยย่ิ่งไปกวา่นัน้ก็คือ	83%	ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีท�างานทางด้าน 
ไอทีในการส�ารวจเม่ือเร็วๆ	นีซ้ึง่เราได้ท�าผา่นทางไดนามิกส์	มาร์เก็ต	 
(Dynamic	Market)	ตา่งก็ระบวุา่การก�าหนดหรือการตัง้คา่โครงแบบ 
การให้บริการ	(รวมถงึการเพ่ิมอปุกรณ์และผู้ เข้าใช้งานภายในระบบ 
เครือขา่ย)	คือปัญหาท่ีนา่เวียนหวัมากท่ีสดุของ	SDN	ท่ีจ�าเป็นต้องมี 
การแก้ปัญหาอยา่งเร่งดว่น
	 เราต้องคดิใหมเ่ก่ียวกบัการเข้าถงึ	SDN	ของเรา	แล้วเรายงัต้อง 
คิดใหม่เก่ียวกบัความเรียบง่ายท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตศนูย์ข้อมลู	 
เราต้องท�าให้มนังา่ยขึน้ส�าหรับอปุกรณ์ในการเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบ 
เครือขา่ยของบริษัทได้อยา่งปลอดภยั	เราจ�าเป็นต้องคิดใหมต่ัง้แตต้่น 
เก่ียวกบัวธีิการออกแบบระบบเครือขา่ยส�าหรับรุ่นถดัไปในอนาคต
	 จะเกิดอะไรขึน้หากระบบเครือข่ายถูกท�าให้เป็นจุดเช่ือมต่อ 
ระบบอนกุรมท่ีปรับเปลีย่นได้งา่ยขึน้?	นัน่คือ	เม่ือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไอที 
เช่ือมตอ่ทกุสิง่ไปยงัเครือขา่ย	ระบบเครือขา่ยอตัโนมตัสิามารถท่ีจะ 
ท�างานเหมือนกบัระบบเครือขา่ยแบบแมนวล	(Manual)	หรือไม?่	วธีิการ 
เชิงโครงสร้างจากศนูย์ข้อมลูไปยงัขอบนอกสามารถท่ีจะท�าสิง่นีไ้ด้ 
และฟังก์ชัน่การท�างานโดยสว่นใหญ่ของระบบเครือข่ายอตัโนมตัิ 
จะท�างานผา่นซอฟต์แวร์
	 ธุรกิจจ�าเป็นต้องเสาะหาเทคโนโลยีท่ียินยอมให้อปุกรณ์ของ 
บริษัทภายนอกสามารถเช่ือมตอ่ผา่นระบบเครือขา่ยได้อยา่งมัน่คง 
ปลอดภยัผ่านทางอะแดปเตอร์ท่ีสามารถท�าการเช่ือมต่อกนัแบบ 
อตัโนมตัแิละไดนามิกส์	ความคลอ่งตวั	ความสามารถของอปุกรณ์ 
เคลื่อนท่ี	 และความมัน่คงปลอดภยัท่ีปรับแต่งได้บนพืน้ฐานของ 
ความเหมือนกนัของบรรดาอปุกรณ์	บริการและนโยบายความมัน่คง 
ปลอดภยัทัง้หมดเป็นการปฏิบตัติามอปุกรณ์และอะแดปเตอร์	สิง่นี ้
ชว่ยก�าจดัภาระในการติดตัง้จากฝ่ายไอที	ยินยอมให้ผู้ใช้งานสามารถ 
เช่ือมตอ่เข้ากบัเครือขา่ยได้งา่ย	รับประกนัได้วา่การก�าหนดโครงแบบ 
ของระบบจะถกูจดัการโดยอตัโนมตัิ
	 นอกจากนีก้ารเข้าถงึ	SDN	จ�าเป็นต้องยินยอมให้พนกังานเข้าได้ 
จากระยะไกลจากทีมดแูลจนถึงตวัแทนบริการลกูค้าเพ่ือเช่ือมต่อ 
อย่างไร้ขอบเขตไปยังระบบเครือข่ายของบริษัทโดยไม่สูญเสีย 
การควบคุมท่ีจ�าเป็น	 รวมถึงการเข้าถึง	 ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

และการเฝ้าตรวจสอบคณุภาพบริการผ่านโทรศพัท์	 นัน่หมายถึง 
การจดัการอปุกรณ์จากระยะไกล	 การจดัให้มีการเฝ้าตรวจสอบ 
คุณภาพบริการ	 ยังต้องเปิดโอกาสให้ตวัแทนสามารถเข้าไปใน 
สภาพแวดล้อมเครือข่ายท่ีมีความมัน่คงปลอดภยัโดยไม่จ�าเป็น 
ต้องมีการแทรกแซงจากฝ่ายไอทีเพ่ือท่ีจะเพ่ิมความมัน่คงปลอดภยั 
และลดต้นทนุการด�าเนินงาน
	 สิง่ท่ีเร่ิมต้นจากเสยีงกระซบิเบาๆ	ของศนูย์ดาต้าเซน็เตอร์ก�าลงั 
เติบโตด้วยน�า้เสียงท่ีดังขึน้เพ่ือครอบคลุมไปยังระบบเครือข่าย 
เพ่ือเรียกร้องวิธีการท�างานท่ีงา่ยขึน้	 เน่ืองจากเกิดความเบ่ือหนา่ย 
ในความซบัซ้อนและต้นทนุเครือขา่ยท่ีล้าหลงั	 ซีไอโอก�าลงัมองหา	 
SDN	 เพ่ือจดัการกบัข้อเรียกร้องและความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้จาก 
แอพพลเิคชัน่ท่ีซบัซ้อนขึน้และผู้ใช้ท่ีคลอ่งตวั	แตก่ารท�างานท่ีซ�า้ซ้อน 
ของ	SDN	ก่อนหน้านีด้เูหมือนวา่จะเป็นแคก่ารแก้ปัญหาด้วยวธีิการท่ี 
ไมเ่พียงพอมากกวา่ท่ีจะเป็นการแก้ปัญหาอยา่งแท้จริง	เปรียบเสมือน 
การปิดพลาสเตอร์ยาบนแผลท่ีถกูกระสนุยิง	 ซึง่สดุท้ายก็จะท�าให้ 
เกิดความซบัซ้อนมากกวา่ความคลอ่งตวั
	 ไมใ่ชว่า่การท�างานซ�า้ซ้อนของ	SDN	จะเทา่เทียมกนัเสมอหรือ 
สถาปัตยกรรมใดๆ	สามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของธรุกิจ 
ได้ทกุครัง้ไป	บริษัทตา่งๆ	จ�าเป็นต้องเข้าใจความท้าทายท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
ของพวกเขาและเลือกระบบท่ีจดัการกบัความต้องการเหลา่นัน้ได้ 
อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ	การเสริมด้วยความรู้เร่ืองนีท้�าให้ธรุกิจรับทราบถงึ 
สิ่งท่ีสถาปัตยกรรมสามารถท่ีจะให้ได้ในความเป็นจริงและอะไร 
ท่ีไมส่ามารถท�าได้จริง

 1	GSMA	:	The	Mobile	Economy	Asia	Pacific	2014
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