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ยืน ภู่วรวรรณ

อนาคตประเทศไทยกับไทยแลนด์ 4.0
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ระยะเวลานี้กำ� ลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูปที่รัฐก�ำลังด�ำเนินการและสื่อสารให้ถึงประชาชน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นฐานของการปฏิรูปประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว หรือสร้างประเทศให้ไปสู่ยุค 4.0 หรือประเทศไทย 4.0
เราอยู่ในยุคการเปลีย่ นผ่านจากอดีตไปสูอ่ นาคตทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมาก ในอดีตเศรษฐกิจของโลกขึน้ กับพลังงาน ต่อมาได้เปลีย่ น
ไปสูย่ คุ เศรษฐกิจทีม่ กี ารใช้สารเคมี เทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ สร้างอาหาร ยา และของจ�ำเป็นเพือ่ ด�ำรงชีวติ ในปัจจุบนั มาสูย่ คุ ใหม่ ยุคสมาร์ททีม่ ี
IoT อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกทางด้านดิจิทัล จนปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร (Data) ท่วมท้น ใช้งานบนคลาวด์ (Cloud) และมีจ�ำนวน
ข้อมูลมากมาย (Big Data) มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ การเรียนรู้ (Datafication) ข้อมูลมีทว่ มท้น เกิดศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูล
(Data Science) การใช้ขอ้ มูลข่าวสารดิจทิ ลั การวิเคราะห์สงั เคราะห์ (Data Analytic) เพือ่ สร้างองค์ความรู้ ใหม่ เพือ่ ให้เข้าใจบริบททีม่ ผี ลต่อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย จึงต้องพิจารณาบริบทของประเทศไทยและสังคมโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนไปในอนาคต
ยุทธศาสตร์เน้นให้เราต้องเอาชนะเพือ่ หลุดจากกับดักในสามเรือ่ งต่อไปนี้ คือต้องก้าวข้ามหลุดจากประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศพัฒนาแล้ว มีรายได้สงู ต้องก้าวข้ามให้หลุดจากการทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ ความมัง่ คัง่ สูง มีชอ่ งว่างคนรวยคนจนมาก และข้อสุดท้าย
คือต้องหลุดจากกับดักในเรื่องความไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ
รัฐจึงวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยเน้นในเรื่องท�ำให้เกิดความมั่นคงในทุกภาคส่วน มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการเสริมสร้างเสริมสมรรถนะ สร้างศักยภาพคนให้มคี ณ
ุ ภาพ สร้างโอกาส มีความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม ให้คนไทยเติบโตบนคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หาทางปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่ เรือ่ งเหล่านีต้ อ้ งใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นฐาน
เพือ่ การพัฒนาประเทศให้กา้ วทันต่อการเปลีย่ นแปลงนี้ รัฐจึงได้วางนโยบายประเทศไทย 4.0 ทีเ่ น้นขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เป็นโมเดลเศรษฐกิจทีจ่ ะน�ำพาประเทศไทยให้เปลีย่ นผ่านไปสู่ “ประเทศในโลกทีห่ นึง่ ” ทีม่ คี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ในบริบท
ของการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่
ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ทิศทางการพัฒนาของประเทศเน้นแนวทางจากการได้เปรียบของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน นั่นคือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ”
(Biodiversity) และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” (Cultural Diversity) ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” (Competitive
Advantage) โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
• กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
• กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
• กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์
• กลุ่มดิจิทัล Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
• กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
หากพิจารณาให้ดจี ะเห็นว่าทุกกลุม่ มีฐานจากการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทัง้ สิน้ รัฐได้เริม่ บางเรือ่ งไปแล้ว เช่น ฟินเทค (Financial
Technology) โดยได้วางระบบพร้อมเพย์ ระบบการยืน่ ขอรับบริการแบบออนไลน์ และระบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐอีกหลายอย่าง
จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เป็นต้น
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในรูปแบบเดิมจึงอาจไม่เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ในยุคประเทศไทย 4.0 จึงต้องพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนไทย 4.0 ให้สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะทางด้านดิจทิ ลั เพือ่ แก้ปญ
ั หาในชีวติ จริงหรือพัฒนานวัตกรรม และใช้ทรัพยากรทางด้านดิจทิ ลั
ในการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
คนไทยทุกคนจะเพียงแค่อา่ นเขียนเรียนเลขอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องอ่านออกเขียนได้ทางการใช้สอื่ สารสนเทศและดิจทิ ลั ให้ได้ดอี กี ด้วย
อยากให้ทกุ คนสนใจและศึกษาเรียนรูท้ างด้านดิจทิ ลั เป็นฐานไว้ได้เลยครับ เพราะเราจะหลีกหนีดจิ ทิ ลั เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับชีวติ
ไปไม่พ้นครับ เลยขอเป็นอีกแรงหนึ่งช่วยสื่อสารถึงคนไทยให้เข้าใจสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับ

forward.indd 2

23/2/2560 14:49:23

ณิญาพัณณ์ ฤทธิพีระศักดิ์
niyaphan@se-ed.com

From Editor
กลยุทธ์มัลติคลาวด์
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ขณะทีซ่ สิ โก้ยงั ได้ตอกย�ำ้ การเฟือ่ งฟูของอุตสาหกรรมไอที
ในประเทศไทยไม่ใช่เรือ่ งน่าแปลกใจ เพราะรัฐบาลเตรียม
จัดสรรงบประมาณ 3,700 ล้านบาท เพือ่ ผลักดันโครงการ
ส�ำคัญๆ ส�ำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั และขับเคลือ่ น
ประเทศภายใต้วสิ ยั ทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ จะผลักดันการ
เปลีย่ นแปลงในฝ่ายไอที เทคโนโลยีคลาวด์จะช่วยให้องค์กร
ธุรกิจของไทยลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ย ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงาน เพิม่ ความรวดเร็วในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่ๆ ออกสูต่ ลาด และเพิม่ ความยืดหยุน่ ในการ
ปรับขนาด องค์กรทีม่ กี ลยุทธ์ดา้ นคลาวด์จะหันมาใช้ระบบ
มัลติคลาวด์ เพราะจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร
โดยรวม และจัดหาโครงสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกันสองแบบ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของคูค่ า้ และลูกค้า
นอกจากนี้ การใช้บริการคลาวด์สองบริการขึน้ ไปเพือ่ รองรับ
ธุรกิจอีกทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งทีข่ อ้ มูลอาจสูญหายหรือระบบ
อาจหยุดท�ำงาน
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ไอดีซรี ะบุวา่ กว่า 55% ของฝ่ายไอทีจะด�ำเนินกลยุทธ์
การสรรหาและภายในองค์กรจะปรับใช้สถาปัตยกรรม
มัลติคลาวด์ภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยผลักดันความเร็ว
ของการเปลีย่ นแปลงภายในฝ่ายไอทีขององค์กรต่างๆ
องค์กรต่างๆ ของไทยก�ำลังท�ำการย้ายจากไอทีแบบดัง้ เดิม
ไปสูแ่ พ็ลตฟอร์มคลาวด์ ซึง่ ได้รบั การยอมรับว่าเป็นหนึง่ ใน
เทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีม่ กี ารใช้งานเพิม่ มากขึน้ ทัว่ ประเทศ
การใช้เทคโนโลยีคลาวด์นั้น ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบ
ต่อธุรกิจไทยในแง่ผลประโยชน์ดา้ นค่าใช้จา่ ยเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และความยืดหยุ่นด้วย
ไอดีซคี าดการณ์วา่ องค์กรทีม่ คี วามก้าวหน้าด้านไอทีทไี่ ด้
ท�ำการย้ายโครงสร้างพืน้ ฐานภายในองค์กรไปสูร่ ะบบคลาวด์
จะเริม่ ด�ำเนินการสรรหา และควบรวมบริการคลาวด์ทดี่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับแต่ละกิจกรรมการท�ำงานหลายๆ บริการเพือ่ น�ำไปสู่
กลยุทธ์สถาปัตยกรรมมัลติคลาวด์ อันจะเป็นการใช้งานระบบ
คลาวด์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกิจกรรมการท�ำงาน
ต่างๆ มากทีส่ ดุ

 เจ้ าของ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษา ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน, ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์, น.พ.ณรงค์ บุณยะรัตเวช,
รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์, วิชิต ปุณวัตร์
 คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา รศ.ยืน ภูว่ รวรรณ, รศ.ดร.พิชิต สุขเจริ ญพงษ์ ,
รศ.ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชยั สุวฒ
ั น์, อัญชลี จ�ำรัสฤทธิรงค์, น.อ.ไพศาล สงวนหมู,่
จเร เลิศสุดวิชยั , ดร.สมนึก คีรีโต, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ , อดิศกั ดิ์ ตันตาปกุล
 หัวหน้ ากองบรรณาธิการ ณิญาพัณณ์ ฤทธิพีระศักดิ์
 กองบรรณาธิการ ปฐมาภรณ์ กันตาคม
 หัวหน้ าแผนกศิลป์ รังสฤษฎ์ ผมประทุม
 ฝ่ ายโฆษณา ณัฐวีร์ วงศ์สริ ิ กลุ โทรศัพท์ 0-2739-8226, พุทธรักษา ใยเยื่อ
โทรศัพท์ 0-2739-8204
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 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร สุรเชษฐ พูร่ ะหง, กสิวฒ
ั น์ มฤคสนธิ
 หน่วยบริ การสมาชิก มานิต เข็มเงิน โทรศัพท์ 0-2739-8111 กด 1 อัตราค่าสมาชิก
840 บาท (12) ฉบับ ส่งเงินค่าสมาชิกในนามบริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ชันที
้ ่ 20
อาคารอินเตอร์ ลงิ ค์ทาวเวอร์ (อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ เดิม) เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนาตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8111 โทรสาร 0-2739-8294, 0-2739-8117
 ท�ำเพลตสี/ขาว-ด�ำ โมเดอร์ น ฟิ ล์ม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2938-0403-4, 0-2513-4723
 ฝ่ ายจัดจ�ำหน่ายเขตกรุงเทพฯ บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2739-8222
 ฝ่ ายจัดจ�ำหน่ายต่างจังหวัด บริ ษัท นานาสาส์น จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2433-6855, 0-2880-7345-6
 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผ้ โู ฆษณา วิบลู ย์ศกั ดิ์ อุดมวนิช จดหมายถึงกองบรรณาธิการบทความและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ กรุณาส่งไปที่ หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ niyaphan@se-ed.com
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดต่อ ย่อสรุปต้ นฉบับได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นจากผู้สง่
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แค่เปลี่ยนเป็น D-Link DIR-809
เราเตอร์เริ่มต้น ชีวิตคนใช้เน็ตก็ดีขึ้น

ส�ำหรับปัจจุบันเราเตอร์ที่สามารถกระจายสัญญาณได้เพียงแค่
คลืน่ ความถีเ่ ดียวถือว่าเป็นเราเตอร์ทลี่ า้ สมัย ท�ำงานได้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในปัจจุบนั แล้ว สาเหตุเป็นเพราะความต้องการ
ในการเชื่อมต่อที่มากขึ้น ผู้เขียนยังไม่ได้มองไปถึงระดับองค์กร
เพียงแค่บ้านพักที่เราอยู่อาศัยก็มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์
มากเกินกว่า 5 เครือ่ งเข้าไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็นสมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก เป็นต้น ดังนั้นการเลือก
อัปเกรดเราเตอร์ที่เป็นทั้งตัวรับและคอยส่งสัญญาณให้กับอุปกรณ์
เหล่านีจ้ งึ เป็นเรือ่ งที่ไม่ควรมองข้าม แต่อปั เกรดทัง้ ทีกค็ วรจะมองหา
เราเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่หนักกระเป๋าจนเกินไป
DIR-809 เป็นเราเตอร์จากแบรนด์ D-Link ที่ในปัจจุบนั ได้ผนู้ ำ� เข้า
และจัดจ�ำหน่ายโดยบริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั
ไอทีที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน มีการบริการหลังการขายที่ดี ดังนั้น
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปก็วางใจได้ ในระดับหนึ่ง คราวนี้ก็กลับมาดู

ตัวเอกทีจ่ ะน�ำมารีววิ เสนอให้กบั ผูอ้ า่ นทุกคนในคราวนีบ้ า้ ง DIR-809
จัดเป็น AC Router นั่นหมายความว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถกระจาย
สัญญาณได้2 คลืน่ ความถีค่ อื 2.4 GHz ส�ำหรับมาตรฐานไร้สายแบบเก่า
และคลืน่ ความถี่ 5 GHz ส�ำหรับมาตรฐานไร้สายแบบใหม่ อีกทัง้ เครือ่ งนี้
ยังสามารถท�ำความเร็วได้ถึง 750 Mbps
ตัวเครือ่ ง DIR-809 จะเป็นทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสีดำ� ผิวเงา เพียงแต่
ส่วนที่ติดกับช่องเชื่อมต่อจะตัดเป็นลายทางพื้นผิวเงาเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตามคุณผู้อ่านอาจจะคิดไปว่าพื้นผิวมันเงาจะท�ำให้เป็น
รอยนิว้ มือง่ายหรือเปล่า ต้องบอกตรงนีเ้ ลยว่าเป็นรอยนิว้ มือได้ยาก
แทบจะไม่ต่างกับพื้นผิวด้านเลย นอกจากนี้ด้านบนยังมีไฟแสดง
สถานะครบครัน
ในส่วนของช่องต่อก็ถูกจัดวางอยู่ทางด้านหลังทั้งหมด ไล่เรียง
ตัง้ แต่พอร์ต LAN ความเร็ว 10/100 Mbps ทัง้ หมด 4 ช่อง พอร์ต WAN
ความเร็ว 10/100 Mbps 1 ช่อง และมีปมุ่ WPS/Reset น่าเสียดาย
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เป็นธรรมดาที่ของแถมมักจะไม่มีคุณภาพสักเท่าไร ผู้ใช้หลายคนที่ประสบปัญหา
กับเราเตอร์ที่มาพร้อมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงต้องขวนขวายหาเราเตอร์ดีๆ
มาใช้สักเครื่อง แต่จะให้ซื้อรุ่นที่สูงเกินไปก็ใช่ที่ เพราะเราเตอร์ระดับใช้งานตามบ้าน
ไม่ได้ต้องการราคาที่หนักกระเป๋าและความสามารถมากมายขนาดนั้น ทว่า DIR-809
เราเตอร์จาก D-Link เครื่องนี้ทั้งราคาสบายกระเป๋า แถมความสามารถล้นเหลือ
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ที่รุ่นนี้ ไม่ได้ ให้พอร์ตยูเอสบีมาด้วย ทว่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาก็คือ
เสารับ/ส่งสัญญาณที่มากถึง 3 ต้นและปรับได้ถึง 3 ระดับ เพียงแต่
เป็นเสาแบบตายตัวเท่านั้น (รูปที่ 1)
จากทีบ่ อกไปในตอนต้นเมือ่ DIR-809 เป็นเราเตอร์ AC Wireless
การกระจายสัญญาณไร้สายที่ประกอบไปด้วยคลื่นความถี่ 5 GHz
433 Mbps และคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz 300 Mbps มารวมกันเท่ากับ
733 Mbps ปัดเศษให้เข้าใจง่ายๆ ก็คอื 750 Mbps นัน่ เอง การล็อกอิน
เพือ่ เข้าไปตัง้ ค่าต่างๆ จะกระท�ำผ่าน Web Configuration โดย Default
User กับ Password ก็จะมีบอกในคู่มืออยู่แล้ว ส�ำหรับฟีเจอร์
ความสามารถต่างๆ ภายในทีจ่ ะพาไปดูขอบอกว่าคุม้ เกินค่าตัวมากๆ
ล�ำดับแรกจะพาไปดูโหมดการท�ำงานของตัวเครือ่ งกันก่อน DIR-809
นอกจากจะสามารถเป็น Wireless Router แล้วยังสามารถเป็น Access
Point และ Repeater ได้ด้วย โดยที่ Repeater ยังแบ่งแยกตาม
คลื่นความถี่ 2.4 GHz กับ 5 GHz อีกที (รูปที่ 2)
เรือ่ งระบบรักษาความปลอดภัยไร้สาย (Wireless Security) ทีม่ ี
อยูใ่ นเครือ่ งนีก้ จ็ ะเหมือนกับเราเตอร์รนุ่ ใหญ่ในตลาด กล่าวคือ จะเป็น
แบบ WPA2 เป็นหลัก มีโหมด WEP มาโหมดหนึง่ แต่ผเู้ ขียนไม่แนะน�ำ
ให้ ใช้เพราะมีความเสีย่ งและง่ายต่อการเจาะเข้ารหัสผ่านได้งา่ ย จุดที่
น่าสนใจก็คอื รหัสความปลอดภัยไร้สายระหว่างคลืน่ ความถี่ 2.4 GHz
กับ 5 GHz แยกกันอิสระ ดังนั้นผู้ ใช้งานจึงสามารถตั้งค่าได้ตาม
ความต้องการและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น (รูปที่ 3)
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รูปที่ 2 Wireless Mode
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รูปที่ 3 Wireless Security

รูปที่ 5 Bandwidth Control

เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัยก็มีอีกฟีเจอร์หนึ่งในเครื่องนี้
ทีอ่ ยากน�ำเสนอก็คอื Website Filter หรือตัวกรองการเข้าถึงเว็บไซต์
นัน่ เอง ค�ำว่ากรองในทีน่ หี้ มายความว่าผู้ ใช้สามารถทีจ่ ะให้เครือ่ งหรือ
อุปกรณ์ ใดๆ ทีเ่ ชือ่ มต่ออยูก่ บั เราเตอร์เข้าถึงเว็บไซต์ทกี่ ำ� หนดไว้แล้ว
เท่านั้น หรือไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ที่ก�ำหนดไว้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4
ผูเ้ ขียนได้กำ� หนดว่าให้เข้าถึงเว็บไซต์ google.com กับ youtube.com
เอาไว้
หากอ้างอิงจากสเปกแล้วตัว DIR-809 นัน้ จะรองรับการเชือ่ มต่อ
กับอุปกรณ์และเครื่องต่างๆ ได้ประมาณ 5-10+ เครื่อง ซึ่งถือว่า
เพียงพอแล้วต่อการใช้งานภายในบ้าน ถึงอย่างไรก็ตามในเมื่อมี
อุปกรณ์หลายอย่างมาเชื่อมต่อกับเราเตอร์ ปัญหาที่ตามมาก็คือ
หากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดใช้แบนด์วิดธ์มากๆ ขึ้นมา  จะท�ำให้
เครือ่ งอืน่ ทีเ่ ชือ่ มต่ออยูช่ า้ ลงไปด้วย การจ�ำกัดแบนด์วดิ ธ์ผา่ นทางเมนู
Traffic Control จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น และไม่เพียงจ�ำกัดในภาพรวม
ยังสามารถจ�ำกัดเป็นรายเครื่องได้ด้วย (รูปที่ 5)
สรุปแล้วแม้ว่า  DIR-809 จะเป็นเราเตอร์ตัวเริ่มต้นที่มีราคา
ในตลาดประมาณ 1,000 บาทกลางๆ ทว่ากลับมีฟีเจอร์ที่ครบครัน
นอกจากฟีเจอร์ทกี่ ล่าวไปแล้ว ยังมีการตัง้ ค่าของ Mac Filter (ตัวกรอง
MAC Address) กับไฟร์วอลล์อยู่ด้วย จึงยิ่งท�ำให้ความสามารถ
ของเครื่องนี้มากขึ้นไปอีก ส�ำหรับใครที่มีความต้องการจะเปลี่ยน
เราเตอร์เครื่องใหม่แทนเครื่องเดิม หรือมองหาเราเตอร์ที่สามารถ
แปลงตัวเองเป็น Repeater ได้ DIR-809 ถือว่าเหมาะเป็นอย่างยิ่ง

Zyxel (Thailand) Co., Ltd.
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Zyxel Powerline Adapter (PLA4231 และ
PLA4201)
เบื่อกันหรือไม่ ที่ต้องคอยเดินสาย LAN หรือ แก้ไขเวลาที่
สายขาด แล้วต้องหาจุดซ่อม หรือเดินแล้วไม่พอ ต้องมานั่งต่อเพิ่ม
กันอีก ครั้นพอจะใช้ Wi-Fi เป็นตัวเชื่อมต่อก็มีปัญหาสัญญาณไม่ถงึ
มีจดุ อับของสัญญาณ วันนีเ้ รามาลองใช้อปุ กรณ์ทเี่ รียกว่า Powerline
ของ Zyxel โดยการเปลี่ยนสายไฟในบ้าน ให้เป็นระบบเครือข่าย
เพียงแค่เสียบอุปกรณ์ PLA4201 เครื่องหนึ่งเข้ากับปลั๊ก ที่ใกล้
Router ของคุณและต่อเข้ากับสาย LAN จากนั้นไปจุดอื่นในบ้าน
แล้วเสียบอุปกรณ์ PLA4231 อีกเครือ่ งเข้ากับปลัก๊ ที่ใกล้กบั อุปกรณ์
ที่คุณต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งาน
เครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตได้ทันที
อุปกรณ์ Powerline จึงเป็นอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณผ่านระบบ
ไฟฟ้าภายในบ้านของเรานัน้ เอง การรับส่งสัญญาณแบบ Powerline
จะต้องใช้อปุ กรณ์ประเภทนีส้ องตัวขึน้ ไป ตัวหนึง่ ท�ำหน้าทีส่ ง่ สัญญาณ ซึง่

ในทีน่ กี้ ค็ อื PLA4201 (PLA4201 เป็นอุปกรณ์รบั สัญญาณจากเราเตอร์
เนื่องจากไม่สามารถกระจายสัญญาณด้วยไร้สายได้ แต่สามารถ
เชื่อมต่อ LAN ได้ถึง 1 พอร์ต) และอีกตัวหนึ่งท�ำหน้าที่รับสัญญาณ
นั่นก็คือ PLA4231 ที่สามารถกระจายสัญญาณไร้สาย Wi-Fi ได้
อีกด้วย
การติดตั้งแนะน�ำว่าให้ ใช้กับไฟหลักหรือเต้าเสียบที่ ไม่ใช่กับ
ปลัก๊ ทีแ่ ยกออกมา เพื่อความเสถียรในการใช้งาน โดย PLA4201
มีความเร็วอยู่ที่ 600 Mbps ซึ่งออกแบบมาเป็นแบบ plug and
play ส�ำหรับการเชื่อมต่อ smart TV และเครื่องเล่นเกมต่างๆ และ
PLA4231 มีความเร็วในการส่งสัญญาณอยู่ที่ 300 Mbps มีตัว
กระจายสัญญาณในตัว รองรับ IEEE 802.11b/g/n
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เปลี่ยนสายไฟในบ้านให้เป็นระบบเครือข่ายเพียงแค่เสียบอุปกรณ์
Powerline ของ Zyxel รวดเร็วและง่ายดาย
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ส�ำหรับคู่มือเป็น ภาษาไทยการติดตั้งสามารถดาวน์ โหลดได้ที่
http://www.Zyxel.co.th/upload/download_library/PLA_series_2.
pdf หรือคู่มือภายในกล่อง

PLA4201 รายละเอียดคุณสมบัติ
• ความเร็วสูงสุด 600 Mbps
• พอร์ตแลน 10/100 1 พอร์ต
• การเข้ารหัส AES 128 Bit
• ปุ่ม Reset/Encrypt

การทดสอบ

PLA4231 รายละเอียดคุณสมบัติ

• ความเร็วสูงสุด 600 Mbps
• พอร์ตแลน 10/100 2 พอร์ต
• การเข้ารหัส AES 128 Bit
• wireless LAN ความเร็วสูงสุด 300 Mbps
• ปุ่ม WPS, ปุ่ม Reset/Encrypt

ไฟสถานะบนตัวอุปกรณ์ PLA4201
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• ไฟ Power คือ ไฟแสดงสถานะการท�ำงานของอุปกรณ์
• ไฟ LAN คือไฟแสดงสถานะการท�ำงานของ LAN
• ไฟ Link คือไฟแสดงสถานะการเชื่อมต่อของ PLA หาก
ติดแสดงว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

e

1. PLA4201 ต่อเข้ากับปลั๊กไฟ และต่อสาย LAN ต่อจาก
PLA4201 เข้า Router หรือ Switch ที่เราใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ไฟสถานะ

ความหมาย

Speed Transfer

สีเขียว(Green)

ดีมาก ไม่มีสัญญาณรบกวน >80 Mbps

สีเหลืองอ�ำพัน
(Amber)

พอใช้ สัญญาณรบกวนมี
บ้างแต่น้อย

สีแดง(Red)

ไม่ดี มีสัญญาณรบกวนมาก
0-20Mbps
เกินไป

2. PLA4231 ต่อเข้ากับปลั๊กไฟ และต่อสาย LAN ต่อจาก
PLA4231 เข้าอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ Internet หรือจะใช้ Wi-Fi
ในที่นี้ใช้ default ชื่อว่า Zyxel ไม่มีรหัสในการเข้าใช้งาน

Ex

20-80 Mbps

ไม่มีการเชื่อมต่อของ
Powerline Adapter

ไม่ติด

-

วิธีการใช้งานปุ่ม Encrypt ปุ่ม Reset
และปุ่ม WPS

MICROCOMPUTER . MARCH 2017

Encrypt Button

เข้ารหัสและ Random Name และออก รีเซตอุปกรณ์
จาก Network Powerline
เชื่อมต่อ
Adapter

WPS Button

<3วินาที

2-3 วินาที

5-8 วินาที

10-15วินาที

ค�ำอธิบายเพิ่มเติม

• Encrypt คือการตั้งชื่อ Network ของ PLA ที่ต่ออยู่ในวง
เดียวกันให้มีชื่อเหมือนกัน
• Random Name คือการสุ่มชื่อของPLAให้มีชื่อต่างกัน
• Reset คือการคืนค่าเริ่มต้นให้กับอุปกรณ์
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Product Review_Zyxel_ok.indd 14

23/2/2560 13:47:49

[ Produc t Rev iew]

Ex

am

pl

e

c. คลิกเลือก PLA
d. Network Name (NMK): กรอกชื่อ เช่น TestPLA จากนั้น
คลิก Write
e. ให้ท�ำการตั้งค่ากับ PLA ทุกตัวที่ต้องการใช้งาน
f. เมื่อท�ำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ไฟ HomePlug จะติด
หมายเหตุ การตัง้ ค่า PLA ผ่าน Utility สามารถตัง้ ค่า Network
Name (NMK) ได้ตามที่เราต้องการ

3. วิธีการเชื่อมต่อ Powerline Adapter น�ำทั้ง 2 ตัวมาเสียบ
บนปลั๊กรางตัวเดียวกัน
a. กดปุ่ม Encrypt บนตัว PLA4201 ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ไฟ Power จะกระพริบ
b. ภายใน 2 นาทีจากขั้น a ให้กดปุ่ม Encrypt บนอุปกรณ์
PLA4231 ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ไฟ power จะกระพริบ
c. รอจนกว่าไฟสถานะ HomePlug ติดขึ้น ไฟ power ติดนิ่ง
บน powerline Adapter ทั้งสองตัว
d. น�ำอุปกรณ์ ไปใช้งานในจุดที่ต้องการโดยไม่ต้องกดปุ่ม encrypt อีก
4. นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่า PLA ผ่าน Utility สามารถท�ำการ
ตั้งค่าได้ดังนี้
a. เปิด Zyxel PLASeries Configuration สามารถ download
ได้จาก  http://www.Zyxel.co.th
b. Utility จะปรากฏ MAC Address ของ PLA ที่เชื่อมต่อ

MARCH 2017 . MICROCOMPUTER
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5. ผลการทดสอบทดลองใช้ผ่านสายแลนบน PC และบน
มือถือผ่าน Wi-Fi อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

บทสรุป
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e

ส�ำหรับอุปกรณ์ Powerline PLA4201 v2 และ PLA4231 ถือว่า
สะดวกมากๆ ส�ำหรับการน�ำไปใช้งานภายในบ้าน บ้านไหนที่ไม่อยาก
ให้บ้านมีการเดินสาย LAN ให้เกะกะ ก็ถือเป็นตัวเลือกอีกแบบหนึ่ง
ที่ในอนาคตจะต้องมีไว้เป็นสามัญประจ�ำบ้านอย่างแน่นอน แต่ระวัง
ไว้ด้วยว่า อาจมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางประเภทที่อาจท�ำให้สัญญาณ
ลดลงได้ครับ แต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้อย่างมีดีจริงๆ
อย่างไรก็ตาม Zyxel ได้มแี คมเปญใช้ไม่ได้คนื เงิน 100% ส�ำหรับ
Zyxel Powerline ทุกรุ่นเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้าในการใช้งาน
เทคโนโลยีนี้

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-832-0600
เว็บไซต์ www.zyxel.co.th

MICROCOMPUTER . MARCH 2017
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บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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Poise Technology Co., Ltd.

Product Review

• มีทีมดูแลระบบและพร้อมให้บริการช่วยเหลือ
• มีทมี มอนิเตอร์ระบบตลอดเวลาและมีแบ็คอัพข้อมูลให้ตลอด
• ครอบคลุมทุกการสื่อสารไม่พลาดทุกการติดต่อ ไม่ว่าจะจาก
บุคลากรในองค์กรหรือลูกค้า
• สามารถใช้งานโทรศัพท์ รองรับการท�ำงานผ่าน Softphone
ต่างๆ บน Smart device (Wifi/3G) ทั้งในและนอกประเทศ
• สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ส�ำหรับระบบเดิม ผ่าน
VoIP operator (CAT,TOT,TRUE)
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pl

คือตู้สาขาโทรศัพท์ระบบ IP อย่างเต็มรูปแบบ รองรับระบบ
call center  Call Recording ที่นำ� เทคโนโลยี Cloud Computing
มาใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนติดตั้ง
ตู้สาขาโทรศัพท์เริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ติ ด ตั้ ง มาก ลดความรั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลระบบลงอี ก ทั้ ง
ยังสามารถขยายระบบได้ตามต้องการ เพียงเชื่อมต่อ IP Phone
กับอินเทอร์เน็ต แล้วใช้งาน Plextel Cloud PBX ก็สามารถใช้งาน
ระบบโทรศัพท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการโอนสาย
ประชุมสาย จัดล�ำดับสาย บันทึกการสนทนา ระบบ Call center ฯลฯ

e

Plextel Cloud PBX System Solution

• ทุกสาขาสามารถใช้งาน Plextel Cloud PBX ร่วมกันได้

• ไม่ตอ้ งลงทุนติดตัง้ ตูส้ าขาโทรศัพท์เพียงจ่ายค่าบริการรายเดือน
• ติดตั้งใช้งานง่ายรวดเร็ว
• ไม่ต้องเสียค่าบ�ำรุงรักษาระบบในระยะยาว
• รองรับการเพิม่ ฟังก์ชนั เพิม่ เติมในอนาคตโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
• เพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายระบบหรือลดระบบตามความ
ต้องการ

DECEMBER 2017 . MICROCOMPUTER
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จุดเด่นของ Plextel Cloud PBX

Plextel Cloud PBX
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• Plextel Cloud PBX สามารถรองรับ SIP Device ได้หลาย
รูปแบบ เช่น
- IP-Phone
- VoIP Phone
- SIP SoftPhone
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• ลั ก ษณะการโทรเข้ า ของลู ก ค้ า ผ่ า นGateway โดยตั ว
Gatewayเชื่อมต่อ กับ Plextel Cloud PBX และอุปกรณ์
โทรศัพท์ IP-Phone ทุกเครือ่ งเชือ่ มต่อไปยัง Plextel Cloud
PBX

MICROCOMPUTER . MARCH 2017
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• สามารถโทรผ่าน อุปกรณ์ GSM Gateway เพือ่ ลดค่าโทรศัพท์

Plextel Cloud PBX Features

• การโทรหากันภายในได้ฟรี (Internal Call)
• ระบบเสียงตอบรับไม่จ�ำกัดจ�ำนวนชั้นของระบบเสียงตอบรับ
(Unlimit IVR)
• การส่งต่อสายทั้งในรูปแบบส่งต่อกันภายในและภายนอก
(Call Transfer)
• การส่งสายที่ไม่สามารถรับสายได้ ในกรณีต่างๆ ท�ำให้สาย
ถูกโอนไปยังเบอร์ที่อยู่ภายใน หรือ เบอร์ภายนอก อื่นๆได้
(Call  Forward)
• ระบบเสียงประกาศผ่านทางโทรศัพท์ (Paging & Intercom)
• ระบบรับฝากข้อความทางเสียง (Voice Mail)
• ระบบรายงานรายละเอียดการโทร (Call Report)
• ระบบแบล็กลิส บล็อกเบอร์ (Blacklist)
• ระบบทีท่ ำ� ให้เบอร์ ทีม่ คี วามส�ำคัญเข้ามาก่อน (VIP Number)
• ระบบการบันทึกรายงานการใช้ โทรศัพท์ (Call Detail Record)
• รองรั บ การท� ำ วิ ดี โ อคอลในลั ก ษณะ SIP Protocol
(Video Call)
• ระบบท�ำห้องประชุมทางเสียง (Conference Room)

18
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Feature

BackOffice

BackOffice+REC.

CallCenter

Internal Call

*

*

*

การโทรหากันภายในได้ฟรี

Unlimit IVR

*

*

*

ระบบเสียงตอบรับไม่จ�ำกัดจ�ำนวนชั้นของระบบเสียงตอบรับ

Call Transfer

*

*

*

การส่งต่อสายทั้งในรูปแบบส่งต่อกันภายในและภายนอก

*

*

*

การส่งสายที่ไม่สามารถรับสายได้ ในกรณีต่างๆ ท�ำให้สายถูก
โอนไปยังเบอร์ที่อยู่ภายใน หรือ

Paging & Intercom

*

*

*

ระบบเสียงประกาศผ่านทางโทรศัพท์

VoiceMail

*

*

*

ระบบรับฝากข้อความทางเสียง

Call Report

*

*

*

ระบบรายงานรายละเอียดการโทร

Blacklist

*

*

*

ระบบแบล็กลิส บล็อกเบอร์

VIP Number

*

*

*

Call Detail Record

*

*

*

Video Call

*

*

*

Conference Room

*

*

Call Forward

Detail

*

ระบบการบันทึกรายงานการใช้ โทรศัพท์

รองรับการท�ำวิดีโอคอลในลักษณะ SIP Protocol

*

ระบบท�ำห้องประชุมทางเสียง

*

ระบบการบันทึกเสียง

*

ระบบคอลเซ็นเตอร์

am

Call Center

ระบบที่ท�ำให้เบอร์ ที่มีความส�ำคัญเข้ามาก่อน

pl

Call Recording

e

เบอร์ภายนอกอื่นๆได้

Call Center Report

*

รายงานของระบบคอลเซ็นเตอร์

Calling Spy

*

การดักฟังสายสนทนา

*

ระบบป็อปอัพหน้าต่างของระบบ CRM

Ex

Sceen Pop-Up

สนใจสินค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จ�ำกัด
76 สุขุมวิมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ : 02 656 8598 โทรสาร: 02 250 9767
เว็บไซต์ www.poisetechnology.com
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กองบรรณาธิการ

Book Review

สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอที
ด้วยมาตรฐาน ITIL v.3

e

หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่คู่มือ แต่นี่คือจิตวิญญาณของ
การบริหารจัดการงานบริการด้านไอทีที่จะน�ำความส�ำเร็จ
มาสู่ทุกองค์กรบนมาตรฐาน ITIL ที่ทั่วโลกต่างยอมรับ

Ex
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ปัจจุบนั นี้ แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีไอทีได้กา้ วไปสูพ่ รมแดนใหม่ๆ ทีเ่ พิม่ ความสะดวก
สบายแก่การด�ำรงชีวิตของมวลมนุษย์ รวมทั้งนวัตกรรมการให้บริการด้านไอทีได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เมื่อขนาดหรือขอบเขตการให้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้น จ�ำเป็นต้องมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับได้ ในระดับสากล เพื่อให้การบริการด้าน
ไอทีในองค์กรและสาธารณะทั่วไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้การบริการ
ด้านไอทีดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงมีองค์กรต่างประเทศคิดค้น
วิธีการบริหารจัดการระบบให้บริการไอทีเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่เราเรียกว่า ITIL
หนังสือ “สูค่ วามเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีดว้ ยมาตรฐาน ITIL v.3” เล่มนีเ้ ป็นการน�ำเอา
แกนหลักของวิชา ITIL Foundation ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ITIL 2011 และ 2013 Edition มาตีแผ่อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งยังให้รายละเอียดและแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นตอนทุกๆ บรรทัดอัดแน่นไปด้วย
เนื้อหาที่ท่านสามารถน�ำมาขยายและต่อยอดได้มากมาย นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างของเทมเพลต เช่น
SLA, Service Catalog และอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้ระบบความคิด การบริหารงานบริการ
ไอทีที่ดีที่สุดของโลกจากหนังสือเล่มนี้
สืบเนื่องจากต้นฉบับของหนังสือ ITIL มีความหนามากกว่าพันหน้า ดังนั้นการน�ำเอาแก่นของวิชา
มาบรรจุในหนังสือที่มีความหนากว่าสามร้อยหน้าจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เน้นเพื่อ
การติวสอบ แต่เน้นเพื่อความเข้าใจและเพื่อให้ทุกท่านสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ผู้เขียน : ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน
รหัสสินค้า : 978-616-08-2270-6
ราคาปกติ : 350 บาท
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King Intelligence Technology Co., Ltd.

pl

e

On the cover
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Netgear Aircard 785 Mobile hotspot
ถึงเวลายกเลิกอินเทอร์เน็ต ADSL แล้วหันมาใช้ Aircard
แทนด้วย Aircard 785 Mobile hotspot เร็วแรงดีจริงๆ

สถานะของไฟ LED สถานะของไฟ LED
ประกอบไปด้วย




สีฟ้า กระพริบช้า แสดงว่าพร้อมใช้งาน
สีฟ้า กระพริบเร็วๆ แสดงว่ามีการรับส่งข้อมูล
สีเหลือง กระพริบช้าๆ แสดงว่า hotspot ไม่สามารถเชือ่ มต่อ
กับสัญญาณโทรศัพท์ได้

ความเร็ว

รองรับเครือข่าย 4G LTE: 700/900/1800/2100/2600 MHz
เร็ ว 150Mbps ของทุ ก เครื อ ข่ า ย, 2x2 MIMO และ
3G HSPA+: 850/2100 MHz ความเร็ว 42Mbps ของ
ทุกเครือข่าย
 Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2x2 MIMO
 สนับสนุนคลื่นความถี่ 700 MHz ในอนาคต
 สนับสนุนอินเทอร์เน็ต Wi-Fi Dual-Band 2.4GHz/5GHz
ท�ำให้ยืดหยุ่นในการใช้งานและประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดี
ที่สุด
 สนับสนุน Multiple SSID/Guest Wi-Fi
 รองรับระบบ Wi-Fi Protected Setup (WPS)
 มีหน้าจอแสดงผล (Device Display) ขนาด 1.77 นิ้ว
จอ LCD Color Display
 มีตัววัดการใช้งาน (Data usage meter)
 แสดงข้อมูลสถานะ 4G/3G network
 แสดงข้อมูลสถานะ Wi-Fi network
 แสดงข้อมูลสถานะการใช้งานแบตเตอรี่
 ใช้ซิมการ์ดแบบ SIM 3FF Format (microSIM)
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ปัจจุบนั ปกติผมเดินทางไปท�ำงานต่างจังหวัดบ่อยๆ สิง่ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดก็คงไม่พ้นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อพูดคุย หรือรีโมทกลับมา
ท�ำงานที่กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้น ต้องหาอะไรที่ท�ำให้ชีวิตการท�ำงาน
ง่าย รวดเร็ว และสะดวกทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ การมี Aircard ดีๆ สักตัว
เพราะหวังรอสัญญาณ Wi-Fi Free หรือ Wi-Fi จากเครือข่ายต่างๆ
คงล�ำบากอย่างแน่นอน วันนี้ได้มโี อกาสทดลองการใช้งาน Aircard 785
Mobile hotspot
ด้วยคุณสมบัติของ Aircard ที่สามารถกระจายสัญญาณแบบ
Wireless และแชร์ ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ รอบตัวได้อีกด้วย โดย
ท�ำหน้าทีเ่ ป็น Hotspot แบบพืน้ ฐาน ในการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แล้วแชร์ ให้กบั อุปกรณ์ลกู ข่ายรอบข้าง เพือ่ ใช้ ในการแชร์ขอ้ มูลไม่วา่
จะเป็นในส่วนของงานหรือความบันเทิงได้สะดวกยิ่งขึ้น ในเวลานี้
มีจ�ำหน่ายจากหลายค่าย สนนราคาก็ ไม่แพงแล้วในปัจจุบัน
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2. ลองใส่ ซิ ม การ์ ด ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ ในการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ต

การ Sharing



รองรับการเชื่อมต่อ WiFi พร้อมกัน 10 เครื่อง
ง่ายในการแชร์ร่วมกัน (ความเร็วขึ้นอยู่กับซิมที่ใช้)

อายุแบตเตอรี่




แบตเตอรี่เป็นแบบ lithium-ion (2000 mAh)
ใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง
หากอยู่ในโหมดสแตนด์บาย สามารถใช้ได้นานถึง 300 ชัว่ โมง







มีการเข้ารหัส Wi-Fi security encryption
มีระบบ Wi-Fi Protected Setup (WPS)
สามารถสร้าง และแก้ไข guest Wi-Fi network ได้
สามารถตรวจสอบ และบล็อกอุปกรณ์ Wi-Fi ได้
มีรหัสผ่านส�ำหรับป้องกันหน้าจอ UI administration
ปิด Wi-Fi หรือปล่อยสัญญาณผ่าน USB

คุณสมบัติ





ขนาด 109.9 mm (L) x 68.9 mm (W) x 14.6 mm (H)
น�้ำหนัก 127 กรัม
รองรับการต่อเสาอากาศ 3G/4G ภายนอก แบบ TS9
จ�ำนวน 2 ต้น
รองรับการตั้งค่าและใช้งานผ่าน app Netgear AirCard
บน Android/iOS

am
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e

ความปลอดภัย

ลองทดสอบกันหน่อย

3. ทดลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IPAD จะเห็น SSID Wi-Fi ของ
อุปกรณ์ ในทีน่ ี้ใช้ชอื่ NTGRFA09 ส่วน password จะแสดงทีห่ น้าจอ
ของ hotspot (หากต้องการเปลี่ยน SSID และรหัสผ่าน สามารถ
ใช้งานผ่าน hotspot webpage)

MICROCOMPUTER . MARCH 2017

Ex

1. เปิดเครื่องกันก่อนเลยซึ่งปุ่มเปิดจะอยู่ด้านบนของเครื่อง
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4. ทดสอบความเร็วด้วย app speed test ความเร็วอยูร่ ะดับทีด่ ี
ดูหนังหรือเพลงผ่านเครือข่ายได้สบาย (ความเร็วขึ้นอยู่กับซิมที่ใช้)

pl

6. เข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บ โดยเข้าที่ IP Address
192.168.1.1 รหัสผ่าน password ซึ่งสามารถตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ
ได้เช่น Wi-Fi standby

Ex

am

5. สามารถตั้งให้ ใช้งานได้ทั้ง 2 คลื่นความถี่ 2.4GHz/5GHz
แบบ MIMO
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8. หน้าจอแสดงการตรวจสอบ และบล็อกอุปกรณ์ Wi-Fi ได้

pl

บทสรุป

e

7. สามารถก�ำหนดค่าต่างๆ ของ WiFi ได้ ทั้งสองคลื่นความถี่
ในทีน่ สี้ ามารถก�ำหนดค่า ssid เป็นชือ่ เดียวกันได้ทงั้ สองคลืน่ เพือ่ ให้
aircard สามารถเลือกความถี่ให้อุปกรณ์ได้ โดยอัตโนมัติ

บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 02-419-0555
โทรสาร 02-412-7679
www.facebook.com/kingit.network
www.kit.co.th
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หากคุณก�ำลังมองหา Aircard ที่คุณภาพดี และราคาประหยัด
อยู่ละก็ Netgear Aircard 785 Mobile hotspot ก็เป็นทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจครับ เพราะจาการทดลองการใช้งาน ก็ท�ำได้ดีทีเดียว
ส�ำหรับแอร์การ์ดตัวนี้ เหมาะมากส�ำหรับคนทีเ่ ดินทางบ่อยๆ ในเมืองไทย
และด้วยโหมดสแตนด์บายทีน่ านถึง 300 ชัว่ โมงท�ำให้หายห่วงเรือ่ ง
การชาร์ตพอสมควร รวมถึงสามารถต่อเสาอากาศนอกได้อกี ตรงไหน
สัญญาณต�ำ่ ก็ชว่ ยได้เยอะเลยทีเดียวครับ ส�ำหรับเรือ่ งการรับประกัน
King i.t. เค้ารับประกันถึง 9 ปี และมีศนู ย์บริการถึง 31 ศูนย์บริการ
ทั่วประเทศที่พร้อมจะดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง
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บริษัท อีซี่ เน็ต จ�ำกัด
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On the cover
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ในยุคนีค้ งไม่มีใครทีจ่ ะปฎิเสธเรื่องอินเทอร์เน็ตในชีวติ ประจ�ำวัน เพราะในปัจจุบนั อินเทอร์เน็ต
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวติ ประจ�ำวันของเราโดยไม่รตู้ วั มีหลายๆ อาชีพทีต่ อ้ งอาศัยอินเทอร์เน็ต
ในการท�ำงานและเพื่อความบันเทิงอินเทอร์เน็ตก�ำลัง จะเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นของคนทุกเพศ ทุกวัย
อยู่ในปัจจุบัน ทาง DrayTek ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของอินเทอร์เน็ตที่มีความต้องการสูงขึ้น
เรื่อยๆ และสิ่งที่จะตอบโจทย์ได้นั้นคือ Vigor2925 ด้วยฟังชั้น Load Balance ของมันจะท�ำให้
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่สะดุด

วิธีการท�ำ Load Balance โดยการท�ำ Policy Route ก�ำ หนดปลายทาง

Ex

การเตรียม WAN แต่ละ ISP ที่แตกต่างกัน

2.

จะมีเมนู Route Policy ให้ทำ� การคลิก Policy
ที่ 1 เพื่อตั้งค่า
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1.

ไปที่ Load-Balance/Route Policy
คลิก General Setup
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