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 กาลเวลาคือส่ิงท่ีทรงพลังทุกส่ิงทุกอย่างในโลกล้วนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่มีส่ิงใดท่ีจะจีรังยั่งยืนไปได้ตลอด 
และไม่มีส่ิงใดท่ีจะเอาชนะกาลเวลาได ไม่ว่าจะเป็นส่ิงของท่ีแข็งแกร่ง
ท่ีสุดก็อาจจะเส่ือมสลายไปได้ในท่ีสุด เพราะทุกอย่างล้วนตั้งอยู่และ
เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา
 เพียงพริบตาเดียวกว่า 1 ทศวรรษ ที่ผมได้มาพบกับทุกท่าน
ในฐานะบรรณาธิการ INTERLINK MAGAZINE ยังคงเป็นความทรงจำา
ท่ีไม่เคยเลือนหาย ท่ีทุกเดือนอย่างน้อยเราก็จะได้มาเจอกัน ผ่านเร่ืองราวต่างๆ 
มากมาย ท้ังทุกข์ สุข ล้วนเป็นประสบการณ์ท่ีทำาให้เราๆ ท่านๆ อยู่ใกล้ชิดกัน 
หลักศาสนาพุทธ ที่ผมเคารพนับถือ เราเชื่อในเรื่องการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
และดับไป มีพบ ก็ต้องมีจาก ทุกสิ่งล้วนเป็นอนัตตา ไม่จีรังยั่งยืน 
แต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุด 
 ก็เหมือนกับทุกหน้าท่ี ทุกๆ บทบาทล้วนมีวันและเวลาของมัน
ในฉบับนี้ก็ถือเป็นฉบับสุดท้ายท่ีผมจะรับหน้าท่ีในบรรณาธิการของ 
Magazine ท่ีมีอายุยาวนานมากว่า เกือบ 30 ปี เกือบเท่าอายุของบริษัท 
ซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นสิ่งแรก คือผู้อ่านทุกท่านที่ยังคงติดตามมา
กันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับนี้ ผู้ที่ช่วยสร้างเรื่องราว 
สร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ ให้กับผู้อ่านทุกท่าน ทีมงานสนับสนุน 
ที่ช่วยรังสรรค์เรื่องราวต่างๆ กันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คำาพูดที่ว่า 
“กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว” ยังคงเป็นวลี ที ่ใช้ได้เสมอ 
ยังคงมีอีกหลายสิ่งที่ต้องสร้างกันต่อไปอีกเรื่อยๆ 
 ห ลังจากฉบับหน้ า เป็นต้น ไปทุก ท่านก็ จะได้พบกับ
บรรณาธิการท่านใหม่ ท่ีจะมารับไม้ต่อ และสร้างเร่ืองราวเน้ือหาสาระดีๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอน อยากให้ติดตามกัน
เหมือนเดิมอย่าหนีหายกันไปไหนนะครับ สำาหรับวันนี้ขอกล่าวคำาว่า 
สวัสดี่พี่น้องทุกท่าน
 
 Don’t let the fear of the time it will take 
to accomplish something stand in the way of your doing it. 
The time will pass anyway; we might as well put that 
passing to the best possible use.
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LINK โครงสร้างออกแบบมา

เพื่อเป็นสายล�าโพงโดยเฉพาะ

ตามมาตรฐานอเมริกา

LINK ดีกว่า : ตัวน�าท�าด้วย

ทองแดงแท้ปราศจากออกซิเจน

ไม่ท�าให้เกิดสนิม (Oxide) 

LINK ดีกว่า : ง่ายต่อการใช้งาน

และติดตั้งในกรณีแยกขั้วบวก

และขั้วลบ

LINK ดีกว่า : มจี�านวนตวัน�า

ทีม่ากกว่า ท�าให้น�ามปีระสทิธภิาพ

การน�าสญัญาณเสยีงดกีว่า

LINK ดีกว่า : มีเปลือกนอกหุ้ม

อีกชั้นเพื่อป้องกันสายฉีกขาด 

กรณีลากสายและไม่ลามไฟ

LINK ดีกว่า ;  มีกล่องบรรจุ

ภัณฑ์เป็นแบบ Easy Box ท�าให้

ติดตั้งง่าย สายไม่พันกัน 

และสะดวกต่อการจัดเก็บ

LINK ราคาถูกกว่า
1.5mm2= 20 บาท/ เมตร

2.5 mm2= 30 บาท/ เมตร

16AWG= 17 บาท/ เมตร

14AWG= 27 บาท/ เมตร
ราคา

ทองแดงทั่วไป

Stranded Annealed Copper

สีเทาและสีเทาแถบด�า

1.5mm2 = 30 เส้น

2.5mm2 = 50 เส้น 

ไม่มีเปลือกนอก

ทองแดงแท้ปราศจากออกซิเจน

Stranded OFC (Oxygen Free 

Copper)

สีด�าและสีแดง

16AWG = 65 เส้น

14AWG = 105 เส้น

FR-PVC, สีขาว

โครงสร้าง

สายล�าโพง  

สายล�าโพงของ        ดีกว่าอย่างไร?
 ในระบบเครื่องเสียงประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ ภาคอินพุท, ภาคประมวลผลและภาคเอ้าท์พุท สายล�าโพงถือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในภาค

เอ้าท์พุทซึ่งจะท�าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องขยายเสียง (Amplifier) และล�าโพง (Speaker) 

 ดังนั้น สายล�าโพงที่มีคุณภาพสูง ก็จะขับเสียงออกมาให้มีความชัดเจนและเต็มก�าลังวัตต์ ของเครื่องขยายเสียงนั้นเอง สายล�าโพงจึงมี

ส่วนความส�าคญัอย่างมากในการตดิตัง้ระบบเครือ่งเสยีงไม่ว่าจะเป็นระบบเครือ่งเสยีงใช้งานตามบ้าน, ห้องประชมุหรอืระบบเสยีงประกาศสาธารณะ

(Public Address; P.A) ก็จ�าเป็นต้องใช้สายล�าโพงที่มีคุณภาพด้วยกันทั้งนั้น

สายล�าโพงที่มีคุณภาพต้องดูอะไรบ้าง?
ชนิดของตัวน�า - ชนิดของตัวน�าสัญญาณต้องเป็นทองแดง OFC (Oxygen Free Copper) เพื่อลดการสูญเสีย และไม่เป็นสนิม

จ�านวนเส้นของตัวน�า - จ�านวนเส้นของตัวน�าที่มากกว่าจะส่งผ่านความถี่ได้แม่นย�ากว่า 

ฉนวนและเปลือกนอก - ฉนวนและเปลือกนอกต้องไม่ลามไฟ และมีสีเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง

สรุป จากตารางเปรียบเทยีบจะเห็นว่าสายล�าโพง LINK มีประสิทธิภาพที่ดีกวา่สาย VTF ในทกุๆ ดา้น เชน่ ชนิดของตัวน�าสญัญาณที่เป็น OFC, 

จ�านวนเส้นของทองแดงทีม่ากกว่า, มสีแียกชดัเจน, มเีปลอืกนอกไม่ลามไฟ และมกีล่องบรรจภัุณฑ์แบบ Easy Box ทีท่�าให้ติดตั้งง่ายและราคาถูกกว่า

อีกทั้งยังรับประกันคุณภาพสายสัญญาณ 30 ปี

*ตารางเปรียบเทียบสายล�าโพง LINK และสายล�าโพง VTF

สายล�าโพง VTF เปรียบเทียบ

ชนิดตัวน�า

สัญญาณ

สีของฉนวน

จ�านวนเส้น

ของตัวน�า

เปลือกนอก

กล่องบรรจุภัณฑ์
EASY BOX

ทองแดงแท้ปราศจากออกซิเจน

Stranded OFC (Oxygen Free 

Copper)

สีด�าและสีแดง

EASY BOX

BY APICHART  PONGNA
LINK PRODUCT HIGHLIGHT
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ข้อพิจารณาในการออกแบบ Wireless LAN

	 เมื่อเราทราบข้อจ�ากัดและสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อผลกระทบต่อการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์	WiFi		ในฉบับที่แล้วไปแล้ว	

ต่อไปเรามาพิจารณาในการออกแบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพกันครับ

	 ก่อนอื่นเรามาดูเรื่ององค์ประกอบบางประการที่มีผลต่อการออกแบบ	นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้

ลักษณะการ Roaming หรือการจัดวางของเครื่อง Wireless 
Client เช่น เป็นลักษณะ Fixed Station หรือ Mobile
 
แอพพลเิคชัน่ท่ี Wireless Client ใช้ (ต้องการ QoS หรอื Security) 

จำานวนของผู้เข้ามาใช้งานเครือข่ายทาง Wireless

ขนาดของพื้นที่ และลักษณะของพื้นที่ ที่ต้องการให้ครอบคลุม

ท่ีตัง้ของอปุกรณ์ท่ีทำางานในระดบั Layer บน เช่น Authentication 
Server หรือ AD Controller

1. จะใช้ Access Point กี่ตัว 
2. ลักษณะการจัดวาง Access Point เป็นแบบใด
3. ประสิทธภิาพการทำางานของ Access Point ที่จะนำามาใช้ 
    จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษอย่างไรบ้าง

องค์ประกอบทีมี่ผลเกีย่วข้องกบัการออกแบบ Wireless ได้แก่

องค์ประกอบเหล่านีจ้ะช่วยให้เราสามารถตัดสนิใจได้ว่า 

 การออกแบบเครือข่ายไร้สายแบบ
นี้อาจเกี่ยวข ้องกับการทำา Roaming 
โดย Roaming เป็นการเชื่อมต่อระบบ 
Wireless ชนดิท่ีมกีารเคลือ่นท่ีหรอืย้ายท่ี
ตัง้การทำา Roaming จะมอียู่สองแบบ ได้แก่ 

Seemless Roaming
Normadic Roaming

Seemless Roaming เป ็นการทำา 
Roaming ในรูปแบบท่ีมีการใช้งาน เช่น
การรับส่งข้อมูลในขณะท่ีมีการเดินทาง 
วิธีการนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพใน
การรบัส่งข้อมลูท่ีอาจเป็นเรือ่งของความเรว็
หรือหลุดจากการเชื่อมต่อ 

Seemless Roaming

การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สายท่ีมี

ท้ังผู้ใช้งานเคลื่อนที่และอยู่กับที่

BY DR. VIRINTR MEKPRADITSIN
NETWORKING PRODUCT
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เหตุผลท่ีมีโอกาศท่ีการเชื่อมต่ออาจหลุดได้ เนื่องจากการ
เคลือ่นท่ีขณะท่ียงัมกีารรบัส่งข้อมูลอยู่นัน้ คอื ค่าดเีลย์ท่ีเกิด
ขึ้นขณะท่ีมีการเปลี่ยนการเชื่อมต่อจาก Access Point 
หนึ่งไปยังอีก Access Point หนึ่ง เนื่องจาก Access 
Point ตัวแรกจะต้องโอน MAC Address ที่เชื่อมต่อไป
ให้ Access Point ตัวที่สอง

Normadic Roaming
 เปน็รูปแบบการทำา Roaming ท่ี ผู ้ใช้งานจะ
เคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อหยุดการเชื่อมต่อหรือการรับส่งข้อมูลกับ
เครือข่าย ลักษณะเช่นนี้จึงไม่ต้องกังวลกับการเคล่ือนท่ีจะ
ช้าหรือเร็ว แต่อย่างใด

** เครือข่ายท่ีใช้ระบบสวิตช์ 10/100 Mbps 
การแชร์ใช้งานเครอืข่าย Wireless ท่ีเหมาะสม อยู่ท่ี
- 10 Users สำาหรับ 11 Mbps
- 25 Users สำาหรับ 54 Mbps

*** อตัราความเรว็ 6 Mbps ภายใต้ 802.11b (11 Mbps) 
บน Half Duplex เป็นความเรว็ปกต ิท่ีให้บรกิารใช้งานจรงิ

*** หาก Client มีมากถึง 25 คน อัตราความเร็ว
จะลดลงเหลือไม่เกิน 245 Kbps ต่อ 1 คน

*** ท่ีความเรว็มาตรฐานภายใต้ 802.11g (54 Mbps) 
การทำางานอยู่ท่ี 22 Mbps ดงันัน้ค่าเฉลีย่ความเรว็
ต่อคนอยู่ที่ 880 Kbps (ข้อมูลนี้ใช้อ้างอิงกรณีที่
ทุกคนใช้แอพพลิเคชัน่หรอืปรมิาณข้อมลูเท่ากนัหมด)
- เนื่องจากข้อจำากัดของกลไกการ Access ต่อ 
Media ท่ีอนญุาตให้ Access เท่าเทียมกนั เช่น 
RTS/CTS รวมท้ังกลไก เรียกว่า Distributed 
Coordination Function (DCF) ทำาให้ Client 
สามารถมีส่วนร่วมในการแอคเซสพร้อมกันได้ 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อการใช้ Wireless
- ผลกระทบต่อ Throughput ของ User แต่ละคนหรือ
  ประสิทธภิาพการใช้งาน
- ชนดิของ Traffic :  Streaming กบั Bursty Application
- ข้อจำากัดของดีเลย์ที่เกิดจากแอพพลิเคชั่น

ผลกระทบที่มีต่อ Throughput ของแต่ละคน
- ประสิทธิภาพลดลงทันทีท่ีมีผู้เข้ามาใช้งานเครือข่ายร่วมกัน 
เหตุผลท่ีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากระบบ Wireless 
เป็นระบบ Shared ดังนั้นยิ่งมีผู้เข้ามาใช้งานมากขึ้นเท่าใด
แบนวิดธ์ของเครือข่ายจะถูกแบ่งออกไปมากเท่านั้น

ภาพแสดงการทำา Roaming ของอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพา
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LINK TECH
BY BHAKHUM PHONTHON

6 INTERLINK MAGAZINE

	 จากฉบับที่เเล้วเราได้ทราบถึงความแตกต่างของโครงสร้างระบบสายสัญญาณในระบบ	LAN	และระบบ	FTTx	
กันไปแล้วครั้งนี้ เรามาดูรายละเอียดของตัวอุปกรณ์สายสัญญาณที่ใช ้กันว่าหลักๆ	แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
	 อุปกรณ์สายสัญญาณของระบบ	FTTx	ระบบที่มีขนาดเล็กที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนั่นก็คือระบบ	Internet	ที่เราใช้กัน
ในบ้านพักอาศัยครับ

อุปกรณ์หลักๆ จะประกอบด้วยกัน 3 ส่วนก็คือ
1.	สายสัญญาณที่ใช้คือสาย	Fiber	Optic	ที่นิยมเรียกกันว่า	FTTH	Cable	(Singlemode)
โดยโครงสร้างที่นิยมใช้จะเป็นแบบแบน (Flat) ส่วนจ�านวนแก้วที่ ใช้งานจะใช้เพียง 1 Core เท่านั้น
และติดตั้งภายในบ้านพักอาศยั ดงันัน้รุ่นทีเ่เนะน�าจงึแนะน�าเป็น UFH9321 FTTH FLAT 1C Non-Metallic, 
LSZH ซึง่เหมาะสมทีส่ดุทัง้ราคา จ�านวนแก้วและเปลอืกสายทีเ่ป็น LSZH มคีวามปลอดภยัต่อผูพ้กัอาศยัในบ้าน

2.	เต้ารับ	(Outlet)	จะติดตั้งในบริเวณพื้นที่ใช้งานอาจจะเป็นบริเวณที่เราจะติดต้ัง Router AP 
ดังน้ันจึงเเนะน�าเต้ารับรุ่น UFH3022 Smart FTTH Housing Outlet สามารถรองรับได้ถึง 2 Core 
แถมฝาที่สไลด์ได้เพื่อความเรียบร้อยสวยงามและเป็นระเบียบ ส่วนอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน Outlet 
ตัวน้ีคือสาย Pigtail UFP960S02-1.5 SC/APC Pigtail SM simplex เพื่อใช้เช่ือมต่อสาย FTTH 
ที่ติดตั้งกับเต้ารับ

3.	กล่องพักสายนอกอาคาร	คือจุดที่ไว้เชื่อมต่อระหว่างสาย FTTH ที่เราติดตั้งในบ้านกับสาย FTTH 
ของผูใ้ห้บริการ ซึง่อยูภ่ายนอกบ้าน เช่น ชายคา ดงันัน้จงึเเนะน�า UFH3001 FTTH Juntion Box สามารถ
อยู่ทั้งภายใน และภายนอกได้

มาตรฐานระบบ FTTX เบื้องต้น 4 

จากฉบับที่เเล้วเราได้ทราบถึงความแตกต่างของโครงสร้างระบบสายสัญญาณในระบบ LAN 
และระบบ FTTx กันไปแล้ว ครั้งนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวอุปกรณ์สายสัญญาณที่ใช้กันว่าหลักๆแล้ว
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

อุปกรณ์สายสัญญาณของระบบ FTTx ระบบที่มีขนาดเล็กที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนั่นก็คือระบบ 
Internet ที่เราใช้กันในบ้านพักอาศัยครับ 

อุปกรณ์หลักๆจะประกอบด้วยกัน 3 ส่วนก็คือ

1.สายสัญญาณที่ใช้คือสาย Fiber Optic ที่นิยมเรียกกันว่า FTTH cable(Singlemode) โดย
โครงสร้างที่นิยมใช้จะเป็นแบบแบน(Flat) ส่วนจำนวนแก้วที่ใช้งานจะใช้เพียง1 core เท่านั้นและติดตั้ง
ภายในบ้านพักอาศัยดังนั้นรุ่นที่เเนะนำจึงแนะนำเป็น UFH9321 FTTH FLAT 1C Non-Metallic, 
LSZH  ซึ่งเหมาะสมที่สุดทั้งราคา จำนวนแก้วและเปลือกสายที่เป็น LSZH มีความปลอดภัยต่อผู้พัก
อาศัยในบ้าน

2.เต้ารับ(Outlet) จะติดตั้งในบริเวณพื้นที่ใช้งานอาจจะเป็นบริเวณที่เราจะติดตั้ง Router AP ดัง
นั้นจึงเเนะนำเต้ารับรุ่น UFH3022 Smart FTTH Housing Outlet สามารถรองรับได้ถึง2core แถมฝาที่
สไลด์ได้เพื่อความเรียบร้อยสวยงามและเป็นระเบียบ ส่วนอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในOutletตัวนี้คือสาย 
Pigtail UFP960S02-1.5 SC/APC Pigtail SM simplex เพื่อใช้เชื่อมต่อสายFTTH ที่ติดตั้งกับเต้ารับ

3.กล่องพักสายนอกอาคารคือจุดที่ไว้เชื่อมต่อระหว่างสาย FTTHที่เราติดตั้งในบ้านกับ
สายFTTHของผู้ให้บริการ ซึ่งอยู่ภายนอกบ้าน เช่นชายคา ดังนั้นจึงเเนะนำ UFH 3001 FTTH Juntion 
Box สามารถอยู่ทั้งภายในและภายนอกได้

1

2

3

มาตรฐานระบบ FTTX เบื้องต้น 4
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BY NATAMON CHATPAWEEDECH
RACK STORY
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ตวัตู้ถกูออกแบบให้สามารถใส่หูห้ิวได้ 
โดยที่ไม่ต้องมีการดัดแปลงตัวตู้

สินค้า Best sale ขายดีที่สุด ใช้งานสะดวกและมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในตู้ที่หลากหลาย 

ติดตั้งง่าย คุณภาพส่งออก ราคาคนไทย รับประกัน มั่นใจปลอดสนิม 30 ปี

หลังคาสามารถถอดออก
ได้โดยง่าย โดยการดึงสลัก

ออกเพียง 2 ตัว

ตัวจัดสายแนวตั้งออกแบบเฉพาะ 
G8 SERIES (G7-06005) 

2 ชิ้น/pkg

ตัวตู้แถมชุดต่อตู้มาให้สามารถนำาตู้มา
ต่อกันได้ โดยไม่ต้องถอดฝาข้างออก

สามารถติดตั้งรางไฟขนาด
 6 Outlet – 20 Outlet

สามารถติดตั้งพัดลมระบาย
อากาศได้สูงสุดถึง 6 ตัว

เสา U สามารถปรับระดับความลึก
เข้า-ออก ได้ตามความต้องการ

ฐานตู้และลูกล้อออกแบบ
พิเศษสามารถรองรับนำ้าหนัก
ได้สูงสุด 1,200 กิโลกรัม

ฐานตู้มาพร้อมช่องเข้าสายขนาดใหญ่ 
และสามารถถอดฐานเข้า-ออก

ได้ด้วยน็อตเพียง 4 ตัว

GERMAN RACK, G8 SERIESGERMAN RACK, G8 SERIES

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อช่องทางสั่งซื้อ และสอบถาม

www.interlink.co.th

Interlinkfan

@interlinkfan

BEST
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Bare Copper ดีกว่า CCA อย่างไร 

 ปัจจุบันในท้องตลาด มีสายน�าสัญญาณทองแดงบิดตีเกลียว 
หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสาย LAN มากมายหลายยี่ห้อ ท้ังราคา
ถูกราคาแพงแตกต่างกันไป ปัจจัยที่ท�าให้มีผลต่างราคานั้น คือ วัสดุ
ท่ีน�ามาท�าตวัน�าสญัญาณ ซึง่ชนดิของตวัน�าสญัญาณทีใ่ช้ในปัจจบัุน มดีงันี้ 

 สายนำาสัญญาณท่ีด ีตวันำาต้องทำาจาก ทองแดงแท้ 100% (Bare Copper) 

เท่านัน้ แต่ในปัจจบุนัราคาทองแดงในตลาดมกีารปรบัราคาท่ีสูงขึน้ ทำาให้บางเจ้า

พยายามปรบัลดต้นทุนลง โดยหันไปใช้ตวันำาสัญญาณแบบเหลก็เคลอืบทองแดง 

หรอือะลมิูเนยีมเคลือบทองแดง มองด้านนอก ท่านไม่มทีางแยกออกได้เลยว่าเป็น

โลหะทองแดงชุบหรือไม่  หากท่านนำาสาย LAN ท่ีไม่ได้มาตรฐานไปทดสอบด้วย

เครื่องมือทดสอบ Cable Analyzer จะทดสอบค่าพารามเิตอร์ต่างๆ ไม่ผ่าน 

เนื่องจากสายมีค่าลดทอนสูง หรอืหากนำาสายท่ีไม่ได้มาตรฐานไปใช้งานกจ็ะส่งผล

กับระบบเน็ตเวิร์คช้า และไม่มคีวามเสถียรหลุดบ่อย เป็นต้น หรือระบบกล้อง

วงจรปิดแบบ PoE ก็จะไม่สามารถรองรับ PoE ได้ เป็นต้น

 LINK คือตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดสำาหรับท่าน ด้วย

การออกแบบตามมาตรฐาน TIA-568.2-D และ

ผา่นการรับรองจากสถาบัน UL จากสหรัฐอเมริกา 

ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพจากสถาบัน 

INTERTEK ETL ตัวนำาทำาจากทองแดงแท้ 100%  

มีให้เลือกทั้งแกนเดี่ยว และแกนฝอย รองรับความเร็ว

ในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมทั้งรับประกัน 30ปี 

 ระบบสายสัญญาณนัน้หากมกีารตดิตัง้แล้วนัน้

จะมีการใช้งานในระยะยาว ท่านควรเลือกสายท่ีตัวนำา

เป็นทองแดงแท้ 100% และเป็นสายสัญญาณท่ีได้รับ

มาตรฐาน เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

รองรับความเร็วของข้อมูลในอนาคต 

BC
Bare Copper

สายผ่านมาตรฐาน

CCA
Copper Clad 
Aluminum

สายไม่ได้มาตรฐาน

    Solid Bare copper เป็นตัวนำาสัญญาณทองแดงแท้ 100 % แกนเดี่ยว    

   ผ่านตามมาตรฐาน นำาสัญญาณได้ด ีสำาหรบัตดิตัง้ใน แนวราบ (Horizontal Cable)  

    Stranded bare copper เป็นตวันำาสัญญาณแท้แกนฝอยผ่านตามมาตรฐาน 

เหมาะสำาหรับการนำาไปทำาสายเชื่อมต่อพ่วง หรือ Patch cord เนื่องจาก

มีความยืดหยุ ่นสูง นำาไปใช้งานในตู ้จัดเก็บอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 

Network Switch หรือบริเวณโต๊ะทำางาน

    Copper Clad Aluminum เป็นตัวนำาแบบทองแดงเคลือบอลูมิเนียม

มักมีการนำามาใช้งานกับสายสัญญาณท่ีมีราคาถูก และไม่ได้มาตรฐาน 

ทำาให้ไม่สามารถนำาสัญญาณได้ 

1

2

3
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LINK TIPS
BY WANNISA  KAEOTASAENG 
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LINK SUCCESS
BY PRAPART LIMKANGWALMONGKOL

10 INTERLINK MAGAZINE

กลุม่งานสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
(ปีงบประมาณ 2554-2560)

	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 (ทสภ.)	 ถูกออกแบบให้มี

ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้	45	ล้านคน	ต่อปี

เมื่อเปิดให้บริการในเดือนกันยายน	2549	ในขณะที่ผู้โดยสาร

ทีม่าใช้บริการ	ทสภ.	ในเวลาดงักล่าวมปีริมาณ	43	ล้านคนต่อปี	

และเพิ่มเป็น	46	ล้านคนต่อปี	ในปี	2550	โดยมีแนวโน้มที่เพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เห็นชอบ

ในหลักโครงการพฒันา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) วงเงินลงทนุ 

62,503.214 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 45 ล้านคนต่อปีเป็น 60 ล้านคนต่อปี 

และบรรเทาความแออดัของผูโ้ดยสาร และเทีย่วบนิทีเ่พิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งทกุปี 

โดยโครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) ประกอบ

ด้วยงาน 5 กลุ่มงาน ดังนี้

 CC1/1 
งานก่อสร้างงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง

หลังที่ 1 (ชั้น B2 B1 และ ชั้น G) ลานจอด

อากาศยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง

หลังที่ 1 (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก)

	CC3		
กลุ่มงานสาธารณูปโภค

	CC1/2	
งานก่อสร้างงานอาคารเทียบเคร่ืองบินรอง

หลงัที ่1 (ชัน้ 2-4) และส่วนต่อเชือ่มอโุมงค์ทศิใต้

	CC4	
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร 

(APM)

	CC2	
งานก่อสร้างอาคารส�านักงานสายการบิน

และอาคารจอดรถด้านทิศตะวันออก

	CC5	
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพาน

ล�าเลียงกระเป๋า (BHS) ระบบตรวจับ

วัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก)
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         ในส่วนงาน CC3 กลุ ่มงาน

สาธารณูปโภค คือการวางระบบสาธารณูปโภค  

ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงสงู ระบบประปา ระบบน�า้เยน็ 

ส�าหรับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเทียบ

เครื่องบินรองหลังที่ 1 ทางวิ่งเส้นที่ 3 

และระบบขนส่ง (APM) ของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ โดยก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

115 kV. ต่อเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

จากการไฟฟ้านครหลวง  ด้านทิศใต้ของ

ท่าอาการยานสุวรรณภูมิ เข้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ 2 ซึง่จะก่อสร้างใหม่ 

และก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าที่สอง โดยติดตั้ง

สวิตช์เกียร์ ขนาด 24 kv. หม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบควบคุมและสั่งการ SCADA มาที่อาคาร

เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ทางวิ่งเส้นที่ 3 

และระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM)และก่อสร้าง

ท่อประปาหลกัจากการประปานครหลวงด้านทศิ

ใต้ของท่าอากาศยานสวุรรณภมูเิข้าสถานเีกบ็น�า้

ประปาและถงัเกบ็ทีก่่อสร้างใหม่มาทีอ่าคารเทยีบ

เคร่ืองบินรองหลังที่ 1 พร้อมทั้งก่อสร้าง

ระบบท่อรับน�้าเสียเชื่อมต่อกับระบบเดิม

 ซึง่ระบบดงักล่าวระบบสายสญัญาณ

ทีเ่ชือ่มโยงระบบต่างๆ ภายในอาคารนีจ้งึจ�าเป็นที่

ต้องใช้ระบบสายสญัญาณเครือข่าย (Network 

Cabling System) ที่ได้รับมาตรฐานระดับ

โลกและเป็นที่ยอมรับ โดยผลิตภัณฑ์ LINK 

มาตรฐานอเมริกา ได้รับการไว้วางใจ ให้น�าไปใช้

ในอาคารนี้  คือ

ส�าหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Closure, Patch Panel, Patch cord รวมถึงอุปกรณ์เครือข่าย

สายสัญญาณ (Network Cabling System) เป็น ผลิตภัณฑ์ของ”LINK” ทั้งหมด

•	US-9116LSZH			CAT	6	U/UTP	ULTRA	(600	MHz)	w/Cross	Filler,	23	AWG,	LSZH,	UL

•	UFC9306A								F.O.	Outdoor/Indoor,	Armored	6	Core,	LSZH-FR,	OS2

•	UFC9312A								F.O.	Outdoor/Indoor,	Armored	12	Core,	LSZH-FR,	OS2

•	G3-60842									19”	GERMAN	RACK	42	U	(60	x	80	mm.)

เป็นอกีหนึง่ความภาคภมูใิจทีผ่ลติภณัฑ์“LINK”	

ได้มีส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนา

ประเทศตามอุดมการณ์ของเรา
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LINK  TALK
BY TANAPORN  PRADUBPLOY
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,
ผศ.ดร.พิทา	จารุพูนผล
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและสารสนเทศ		มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปลี่ยนแปลงระบบ

การศึกษา สู่ยุค 
Smart University
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,  เริ่ มต ้นรับราชการเ ม่ือ  พ .ศ .  2547  
เดมิเป็นคนกรงุเทพฯ ซึง่ก่อนหน้าทำางานให้กบับรษิทั
ด้านไอที ท่ีประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 2 ปี 
ได ้รับหนา้ท่ีดูแลห ้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 
และระบบเนต็เวร์ิค การปฏบิตังิานท่ีนัน่ทำาให้เข้าใจว่า 
“LINK มีแบรนด์เดียวในโลก” กระท่ังมีโอกาส
ได ้ทุนไปเรียนต ่อท่ีลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
โดยมีข้อกำาหนดว่าจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานราชการ จงึเลือกมาปฏบิตังิานท่ีจงัหวดัภูเกต็  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 นอกจากนี้ ผศ.ดร.พิทา ยังเป็นท่ีปรึกษา
โครงการระดับภูมิ ภาค  และระดับประ เทศ 
และได้รบัเกยีรตบิรรยายมากมาย ซึง่ผลงานสร้างชือ่ล่าสุด
ท่ีทุกท่านต้องเคยได้ยินมาแล้ว ได้แก่ การประชุม
อภปิรายงาน Phuket Smart City (เมอืงอจัฉรยิะ) 
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็น
ประธานในงานนี้ด้วย สำาหรับองค์ประกอบ หรือตัว
ชี้วัดที่สำาคัญของ Smart City นั้นประกอบไปด้วย 
6 ประการ ได้แก่ 
1) Smart Economy  2) Smart Environment 
3) Smart Government 4) Smart Living
5) Smart Mobility 6) Smart People
แนวคิดเหล่านี้ได้นำามาใช้ในการบริหาร Smart 
University ตามยุทธศาสตร์ ICT ด้วย 

 ปจัจุบันได้มีการพยายามทำาระบบให้ดี 
พร้อมกับต้อง “ครอบคลุม” ด้วย สำาหรับในอนาคต
นั้นมองว่าทุกอย่างจะเป็น Interaction less 
โดยเน้นไปท่ีเทรนด์ ของ WiFi ดังท่ีเราเห็นจาก
ภาพยนตร์ในปัจจุบัน มนุษย์เข้ามาทำางานน้อยลง 
เพราะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ี ดังนั้นทุกอย่างจะ
ถกูขบัเคลือ่นด้วย Data ซึง่มข้ีอดใีนการทำาให้ข้อมลู
ถูกวิเคราะห์ออกมาตามหลักความเป็นจริงมากขึ้น 

 จากประสบการณ์ทำางานท่ีผ่านมา ส่วนตัว
อยากให้ทุกท่านเลกิมอง IT เป็นแนวตัง้ และปรบัเป็น
รูปแบบแนวนอน เพราะ IT จะเข้าไปอยู่ในทุกสาขา
วิชา เช่น เกษตรอจัฉรยิะ ดจิิตลัธุรกิจ ฯลฯ ดงันัน้ทุก
คนควรต้องมีดจิิตลัสกิลตดิตวั สำาหรบัผูบ้รหิารเองก็
อยากให้ท่านช่วยกนัสนบัสนนุ และทันกบัเทคโนโลยี
ดิจิตัลเพื่อพัฒนางานและเป็นการลดขั้นตอนในการ
ทำางานด้วยครับ
 

 เมื่อไดร้ับการแต่งตั้งให้มาดูแลสำานักวิทย
บรกิาร และสารสนเทศแล้ว จงึพยายามผลกัดนัด้าน 
ICT ให ้เป ็น ท่ีรู ้จักมากขึ้น  โดยเริ่มจากเรื่ อง
ข้อตกลงเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรามองเห็น
ถงึการต้องเปล่ียนแปลง ให้มองในความคุ ้มค่า 
และประสิทธภิาพในการใช้งานด้วยเครือข่าย อีกทัง้
สภามีความต้องการให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT แบบยกระบบ ขยับขยายไปสู่ 
University Zone ซึ่งเดิมทีการติดตั้งสายไฟเบอร์ 
ออฟติก ยังถูกติดตั้งแบบไม่ตรงตามมาตรฐาน 
นัน่เป็นท่ีมาของการกำาหนดคณุลกัษณะของการวาง
ระบบใหม ่ ซึ่ งบริ เวณทุกอาคารในป ัจ จุบันมี 
Distribution Switch ตัวใหญ่ ทุกอาคาร 
ส่วนการวางระบบไฟเบอร์ ออฟติก ก็ได้มีการ
ของบประมาณแผ ่นดินตามแผนยุทธศาสตร ์ 
ซึง่การตดิตัง้ระบบในครัง้นี ้ได้ใช้ LINK FIBER OPTIC   
ตามมาตรฐานท่ีกำาหนด 
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LINK TOTAL SOLUTION
 EP.2

WiFi AP (Access Point) 
Cabling & Networking Solution

         ปัจจุบันการเข้าถึง และการใช้งาน 

Internet นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก 

จนถือได้ว่าโครงข่าย Internet เป็นสิ่งที่

เราขาดไม่ได้ รวมถงึตอนนีอ้ปุกรณ์หลายๆ  ชนดิ 

ได ้มีการพัฒนา ให ้สามารถใช ้งาน 

Internet ร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่าย

ไร้สายได้ เพื่อเข้ามาช่วยให้สามารถ

ทำางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน

           บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ 

จำากดั (มหาชน) จงึได้มกีารระดมความคดิ

ในการออกแบบ Solution ของ WiFi AP 

(Access Point) Cabling & Networking  

โดยมีรูปแบบ Solution จำาลองเป็น

อาคาร 3 ชัน้ ซึง่มกีารตดิตัง้ Access Point  

เพื่อใช้งานท้ังด้านในห้อง และบริเวณ

ด้านนอกตรงโถงทางเดิน โดยมีการวาง

อุปกรณ์ไว้ดังนี้

        เริม่ต้นด้วยบรเิวณอาคารชัน้ล่างสุด 

 มีการกั้นห้อง Server โดยใช้ตู้  Rack 

รุ่น  19” German Rack, G3 Series 

ความสูง 36U และเลือกใช ้ PoE 

Switch  รุ ่น PSG-5116 จำานวน 

16 Port แบบบรหิารจดัการได้ ม ีFeature 

สำาหรับตั้ งค ่าใช ้งานบน Layer 2 

นอกจากนี้ยังสามารถนำาไป Comply 

กับข้อกำาหนดของ ICT ในส่วนงานระบบ

กล ้องโทรทัศน ์วงจรปดิได ้อี กด ้วย 

และใช้แผงกระจายสาย (Patch Panel) 

รุ ่น US-3124A: Support Bar 

ช่วยจดัระเบยีบและประคองรบันำา้หนกัสาย

     สำาหรับสาย CAT6 แนะนำารุ ่น 

US-9106LSZH ซึ่งตามมาตรฐาน

การติดตั้งของ TIA จะต้องมีจุดพักสาย  

โดยการติดตั้ง Outlet  ประกอบไปด้วย 

Wall Box, Face Plate, CAT6 

Slim Jack ข ้อแนะนำาเพิ่มเติมคือ

อุปกรณ์ท่ีใช้งานในระบบ Network 

มีมากมายหลายชนิด แนะนำาให้ใชสี้

ของสาย Patch Cord เพื่อมาช่วย 

Identify อุปกรณ์แต่ละชนิด ในท่ีนี้

แนะนำาสาย Patch Cord สีเหลือง

ในการเชื่อมตอ่ไปยัง Access Point

       สำาหรับส่วนสุดท้าย อุปกรณ์

กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point 

ท่ี ใ ช ้ใน  So lu t ion  นี้ มี  2  รุ ่น  คื อ 

PA-3120A (Indoor) และ PA-3220 

(Outdoor/Indoor IP65) ท้ังสองรุ่นนี้

รองรับการทำ า งานตามมาตรฐาน

IEEE 802.11a/b/g/n/ac และมี

เทคโนโลยีของ MU-MIMO ในแบบ 

2x2 รองรับ PoE รองรับความเร็วใน

การเชื่อมต่อเพื่อรับ-ส่งข้อมูลได้สูงถึง 

1200Mbps อีกด้วย 

 ท้ังหมดนีส้ามารถนำา Solution 

ไปประยุกต์ใชใ้นการออกแบบระบบ

เครือข ่ายบนแนวคิดท่ีคุ ้มค ่า ในงบ

ประมาณ และเกิดประสิทธิภาพการใช้

งานสูงสุดครบั

SCAN
เพื่อรับชม
Video
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LINK  EVENT
BY TANAPORN  PRADUBPLOY

Total Cabling

 & Networking Solution

เทศกาลตรุษจีน 
อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
แจกความสุข 
และความมั่งคั่ง 

16 INTERLINK MAGAZINE

เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท 
อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ จำากดั (มหาชน) 
จัดงาน Interlink Live Virtual Event 
“Total Cabling & Networking Solution” 
งานสัมมนาบนออนไลน ์เต็มรูปแบบ
 เรื่องการวางระบบเครือข่ายสายสัญญาณ
และเนต็เวร์ิคท่ีมปีระสิทธิภาพ บนงบประมาณ
ท่ีคุ้มค่า โดยมี คุณสมบัติ  อนันตรัมพร 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุ่มบรษิทัอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ให้เกยีรตกิล่าวเปิดงาน 
พร้อมมอบของท่ีระลกึแก่ผู้โชคดภีายในงาน 
นอกจากนี้ยังมีการแจก Gift Voucher 
จาก Grab Food มอบให้กับผู้ร่วมงาน
ทุกท่านด้วย ซึ่งงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้า
ร่วมงานกว่า 400 ท่าน 

ถือเป็นธรรมเนียมแห่งความสุขของทุกปี 
สำาหรับชาวอินเตอร์ล้ิงค์ฯ ท่ีได้มีการยกให้
เทศกาลตรุษจีน เป็นวันสวัสดีขอพรผู้ใหญ่ 
นำามาซึ่งความสุขและความม่ังคั่งให ้กับ
ครอบครัวอินเตอร์ลิ้งค์ฯ โดยในช่วงเช้า
คณะผู้บริหารเปน็ตัวแทนในการไหว้เจ้า
ตามประเพณี นอกจากนี้ยังร่วมใจกันสวม
ใส่เส้ือสีแดง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
เป็นสิริมงคลรับปี 2564 อีกด้วย



16 INTERLINK MAGAZINE 17MARCH   2021

คณุสมบตั ิ อนนัตรมัพร ประธานกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่ กลุ ่มบริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ 
คอมมิวนิเคชั่น จำากัด(มหาชน) เปดิงาน 
ผ่านระบบออนไลน์ ส่งตรงจากอาคาร
สำานกังาน อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ในงาน Roadshow 
ภาคใต้  ที่จัดขึ้นในจังหวัดตรัง บนรูปแบบ 
Hybrid Roadshow พร้อมตอกยำ้า
และให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้า โดยมีลูกค้า
เข้าร่วมงานท้ังในแบบ Offline และ Online 
รวมกว่า 70 คน ถ่ายทอดสดจาก โรงแรม
เรือรัษฎา จ.ตรัง กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี
 6 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำากัด 
(มหาชน) เดินหน้าจัดคอร์สอบรมให้กับ
ลูกค้าท่ัวประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด
มีการปรับให้คอร์สฝึกอบรมของจังหวัด
กรุงเทพฯ เริ่มจัดงานในรูปแบบไฮบริดจ์ 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ทุกท่าน
สามารถเลอืกเดนิทางไปยงัสถานท่ีบรรยาย
ด้วยตนเอง โดยมีมาตรการเว้นระยะห่าง
อย่างเคร่งครัด หรือเข้าฟังบรรยายผ่าน
ระบบ Zoom สำาหรับคอร์สฝ ึกอบรม
ต่างจังหวัดนั้น จะมีการปรับการจัดงานใน
รูปแบบออนไลน์ มาสู่รูปแบบปกติตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ท่านใด
สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทั้ง 
8 หลกัสูตรกบัเราได้ท่ี  www.interlink.co.th 

8 หลักสูตรฝึกอบรมฟรี!

17MARCH   2021

มหกรรมลดราคาสินค้า
ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี  INTERLINK 

Roadshow 2021 จงัหวดัตรงั 
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TELECOM STORY
BY Nuttanai Anuntarumporn
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พลิกโฉมสู่ดิจิทัล
ด้วยบริการ Wavelength 
ของอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
	 บริการ	Wavelength	เป็นการให้บรกิารเชือ่มต่อเพ่ือรบั-ส่งข้อมลูขนาดใหญ่ส�าหรับผู้ใช้
บริการที่มีความต้องการความกว้างของช่องสัญญาณ	(Bandwidth)	มากกว่า	1	Gbps	ขึ้นไป	
โดยเป็นการส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย	Interlink	Fiber	Optic	ด้วยเทคโนโลยีหลัก	DWDM
ซ่ึงเป็นเทคนิคการส่งข้อมูลบนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงโดยใช้วิธีส่งข้อมูลไปบนหลาย	ๆ 		
ช่วงความยาวคลืน่	จึงท�าให้สามารถเพิม่ขีดความสามารถในการส่งข้อมูลจ�านวนมากไปพร้อม	ๆ 		
กันบนโครงข่ายโครงข่ายเคเบลิใยแก้วน�าแสง	และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งข้อมลูเหมาะส�าหรบั
กลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุด	 และมีความต้องการช่อง
สัญญาณขนาดใหญ่มากกว่า	1	Gbps	ขึ้นไป	

 ด้วยเทคโนโลยีของ Wavelength จะช่วยให้การส่ง

ผ่านข้อมลูขนาดใหญ่สามารถส่งผ่านได้อย่างรวดเรว็ มีความปลอดภยัสูง 

และหากลงลกึไปในรายละเอยีดของอปุกรณ์ท่ีทางอนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม 

ได้เลือกเพ่ือนำามาให้บริการกับลูกค้านั้น เป็นอุปกรณ์ท่ี ได ้รบั

การยอมรับกันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก ซึ่งในการให้บริการนั้น 

นอกเหนือจากการให้บริการบนโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสง 

ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศไทยแล้ว อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม

มีอุปกรณ์ท่ีรองรับการเชื่อมต่อท่ีหลากหลาย  ซึ่งถือเป็นข้อดี

ท่ีทางอินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม ท่ีเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีได้รบัการ

ยอมรบัและมมีาตรฐานระดบัโลก ทำาให้ไม่เกิดปัญหาในการให้

บรกิารกบัทางลูกค้า อกีท้ังในเรือ่งของโครงข่ายเคเบลิใยแก้วนำาแสง 

ของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ท้ังแนวท่ีเป็นเสาไฟฟ้าตามแนวถนน รวมถงึเส้นทางบนแนวรถไฟ

ทีอ่นิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม สามารถให้บริการบนเส้นทางรถไฟได้

เพยีงรายเดยีวในประเทศไทย โดยถอืว่าเป็นทางเลอืกของลูกค้า

ท่ีสามารถใช้บรกิาร Wavelength บนเส้นทางโครงข่ายเคเบิล

ใยแก้วนำาแสง ท่ีแตกต่างจากรายอืน่ๆ จะช่วยเสรมิประสิทธิภาพ 

และคณุภาพของการบรกิารได้ เป็นอย่างด ีอีกส่ิงสำาคัญท่ีจะไม่

กล่าวถงึคงไม่ได้ คอื การออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงข่ายท้ัง

ในแง่ของ physical และ logical ทางอนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม 

ได้ให้ความสำาคญั รวมถงึการวางระบบท่ีเป็น Redundancy ท้ังหมด 

เพื่อให้คุณภาพ รวมถงึการใช้งานมีระบบท่ีเป็นการทำางาน

แบบคู ่ขนานกันไป มีการใช้งานที่เป็น Main และ Backup 

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเส้นทางใยแก้วนำาแสง

เส้นใดเส้นหนึง่มปัีญหาจะมอีกีเส้นทางสามารถทำางานได้ทันทีโดยท่ี

ไม่กระทบกบัการใช้งานของลูกค้า ซึง่ตรงตามวัตถปุระสงค์ของ

การให้บรกิารของทางอนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม โดยเน้นธุรกิจของ

ลูกค้าสำาคัญท่ีสุด ไม่สามารถท่ีจะติดขัด หรือมีปญัหาได้
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 จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น นอกเหนือจากการช่วยเพิ่มความ

คล ่องตัวในการเชื่ อมต ่อระหว ่างสาขาครอบคลุมพื้น ท่ี ธุร กิจ 

การนำาเทคโนโลยีของอุปกรณ์ DWDM (Dense Wavelength 

Division Multiplexing) ซึ่งเป็นการเพ่ิมประโยชน์จากโครงข่าย

ใยแก้วนำาแสง การเป็นผู้ให้บรกิาร Wavelength ของ อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม 

ทำาให้ลกูค้าสามารถใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่จำากัดเรื่องของ 

protocol ต่างๆ อีกท้ังยังสามารถใช้งานความกว้างของสัญญาณได้

อย่างคุม้ค่า และปลอดภยัสูงสุด รวมถงึไม่ต้องลงทุนอปุกรณ์ปลายทาง 

ท้ังยังรองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบโดยไม่จำากัดรูปแบบของการ

เชื่อมต่อ ทำาให้คณุสามารถเข้าถงึข้อมูลขององค์กรได้จากทุกท่ีทุกเวลา 

สนใจบริการติดต่อวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดุแลคุณ 

info@interlinktelecom.co.th

ITEL ร่วมลงนามสญัญาโครงการจดัซือ้ชุดวิทยุไมโครเวฟ 
บรษัิท อนิเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม จำากดั (มหาชน) โดย คณุณฐันยั อนนัตรมัพร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (ท่ี 4 จากขวา ) ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร 

กรรมการผู ้จัดการ ( ท่ี  3 จากขวา) และ พลเรือเอก ช ่อฉัตร 

กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ท่ี 5 จากขวา) ร่วมลงนาม

สัญญาโครงการจัดซื้อชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP และอุปกรณ์

ประกอบระบบพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ 

แบบ IP พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ ประจำาปีงบประมาณ 2564 

ระหว่างกรมการส่ือสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และบริษัท

อินเตอร์ลิ้งค ์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน) มูลคา่โครงการรวม 

78,831,425.00 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่

ร้อยยีสิ่บห้าบาทถ้วน) รวมภาษมีลูค่าเพิม่ จดัขึน้ ณ กองบญัชาการกองทัพไทย

อินเตอร์ล้ิงค์ เทเลคอม ร่วมลงนามในสญัญากบักรมการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฎิทิน 

ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เพื่อเป็นส่ืออักษรเบรลล์ให้ผู ้พิการทางสายตาโดยโครงการนี้เป็น

หนึ่งในกิจกรรมชว่ยเหลือสังคมท่ีพนักงานบริษัท ร่วมกันมอบส่ิงดี ๆ  

ให้กับผู้พิการทางสายตา



20 INTERLINK MAGAZINE 21MARCH   2021

STRATEGIC THINKING
BY Natawudh pintongkam
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1.0 – Product Centric

ช่วงเวลาของการให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาสินค้า บริการต่าง ๆ เพื่อนำาออก

สู่ตลาด และทำาธุรกิจ

2.0 – Customer Centric 

การให ้ความสำาคัญกับเรื่ องวางแผน

เข้าถึงลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์ เช่น การทำา 

Segmentation การวาง Positioning 

ของตวัเอง และการเจาะกลุ่มเป้าหมายของตวัเอง

3.0 – Human Centric

ยคุสมยัของการท่ีธุรกิจหันมาสนใจคณุภาพ

ชีวิตของมนุษย์ การให้ความสำาคัญกับเรื่อง

ของจรรยาบรรณ การดำาเนินธุรกิจแบบ

มธีรรมาภบิาล (บางคนอาจจะคุ้น ๆ  ว่าเป็น

ยุคท่ีเราชอบทำา CSR กัน)

4.0 Traditional to Digital

เป็นช่วงเวลาท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี

บทบาทกบัการตลาด เกิดคน Gen Z ขึน้มา- 

และทำาให้เกิด Digital Marketing กัน

อย่างแพร่หลาย จงึเป็นช่วงท่ีจะเห็นการตลาดเริม่

เปลีย่นวิธีการคดิจาก Traditional Marketing 

แบบเดิม ไปสู่การตลาดท่ีสอดคล้องกับ

แพลตฟอร์มดจิทัิล รวมท้ังกลุ่มประชากรใหม่ด้วย

  5.0 Technology for Humanity

คือยุคสมัยท่ีหนังสือเล่มนี้โฟกัส เป็นการท่ี 

Gen-Z และ Gen Alpha มีบทบาทในการตลาด

มากขึน้อย่างจรงิจงั ประกอบกบัเทคโนโลยด้ีาน

การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึน้อย่างเห็นได้ชดั

จนนำาไปสู่การสร้าง Customer Experience 

แบบใหม่ท่ีดขีึน้กว่าเดมิ

 ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปมาก ที่สำาคัญ

คนแต่ละ Gen กมี็ความแตกต่างเฉพาะมากขึน้ 

ยิง่ถ้าเป็นแบรนด์ท่ีมลูีกค้าครอบคลมุทุกกลุ่ม 

กต้็องถงึกบักมุขมบัจบัทางไม่ถกูกนัเลยทีเดยีว 

การจะ Customize ให้เข้าถงึมนษุย์ แต่ละคน

จนถึงขั้นถูกใจ และจูงใจให้มาใช้สินค้าและ

บริการสำาเร็จได้นั้น จัดเป็นความท้าทาย

อยา่งยิ่งยวดเพราะ ณ วันนี้  เรากำาลัง

อยู ่ในโลกยุคท่ีมีคน 5 Gen อยู ่ร ่วมกัน 

ซึ่ งมีความแตกต ่างกัน ท้ังในแง ่บุคลิก 

ทัศนคติ การใช้ชีวิต และความต้องการ 

ตั้งแต ่ Baby Boomers ท่ีเกิดหลัง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีความขยันขันแข็ง 

แม้ปัจจุบันจะอายุไม่น้อย แต่ก็ยังสุขภาพดี 

มีกำ าลั งทรัพย ์ ซึ่ งคนกลุ ่มนี้  มั กชอบ

และผูกพันกับแบรนด์ท่ีเก่าแก่ น่าเชื่อถือ 

Gen X ซึ่ งเติบโตมาพร ้อมกับความ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหลายยุค

สมัยก่อนนักการตลาดมักมองข้าม แต่วันนี้

ต้องให้ความสำาคัญ เพราะคนกลุ่มนี้กำาลัง

เข้าสู่บทบาทผู้ บริหารหรือเจ้าของกิจการ 

มีความสามารถในการจบัจ่ายมากขึน้ Gen Y 

ท่ีมีการใช้อนิเทอร์เนต็เพือ่เป้าหมายส่วนตวั 

เป็น Portfolio

Trend Marketing 5.0

ไม่ว่าจะกีย่คุกีส่มยั การตลาด กย็งัล้วนมคีวามส�าคัญอยูใ่นทกุๆ อณู

ของทุกธุรกิจ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ล่าสุดกับ  Marketing 5.0 

ทีศ่าสตรจารย์ Philip Kotler ท่ีนกัการตลาดทกุคนรู้จกักนัเป็นอย่างดี 

รวมถงึเป็นอาจารย์ของผมด้วย ทีนีเ้รามาดูกนัว่า 5.0 ทีว่่านีค้อือะไร? 

ผมสรปุเนือ้หาจากการบรรยายให้นกัศึกษาปรญิญาโท มาเป็นประเดน็

คร่าวๆ ดังนี้
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 กลยทุธ์เทคโนโลยท่ีีจะทำาให้เส้นทาง

ประสบการณ์ของลูกค้าพฒันาจากการรู้จกั

สู่ความสนใจ สอบถาม ซื้อสินค้าบริการ 

และไปถงึขัน้บอกต่อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

Data Driven Marketing 

ท่ีมกีารเกบ็ วเิคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมลู

อย่างมปีระสิทธิภาพ จบัต้องลกูค้าในทุกมติิ 

เข้าถึงได้แบบรายคนจะดีเยี่ยม 

Agile Marketing 

การลงแขกทำางานท่ีรวดเรว็ของทีมทุกภาคส่วน 

ลงเรือลำาเดียวกันตั้งแต่ต้น คล่องตัว เรียนรู้

ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด 

 Predictive Marketing

 วเิคราะห์คาดการณ์ ผ่านตวัช่วยอย่าง

AI/Machine Learning 

เห็นเค้าลางรปูแบบท่ีจะนำามาปิดการขาย

ลกูค้าหรอืนำามาพฒันากลยทุธ์การส่ือสาร 

ผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีตรงใจ

Contextual Marketing 

เมือ่ Internet of Things ทำางานร่วมกบั AI 

ในการเก็บข้อมูลในบริบทท่ีลึกของลูกค้า 

และตอบสนองได้แบบ Personalize สร้าง

ประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ และ Augmented 

Marketing ใช้เทคโนโลยีเช่น Chatbot 

เป็นเครื่องมือช่วยปฏิสัมพันธ์ตอบโต้อย่าง

รวดเร็วกับลูกค้า โดยท่ีปลายทางยังมีคน

ท่ีพร้อมดแูลอยู่

 ในความเป็นจรงิ ถนนสายการตลาด

ของโลกยคุนี ้คนทำางานส่วนหนึง่กเ็ชือ่ว่าจะมา

ในแนวทางนี้ โลกของศิลปะการส่ือสาร

และการตลาด ไม่อาจตัดขาดจากโลกของ

ตรรกะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

แต่กน่็าจะเป็นประโยชน์ท่ีทำาให้ความสนใจของ

คนไม่กีก่ลุ่ม ขยายฐานมากขึน้ จากความสนใจ 

จะกลายเป็นความตัง้ใจ และกลายเป็นความ

จรงิในท่ีสุด แล้วการ Work Hard ของเมือ่วาน 

กจ็ะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ด้วยตวัช่วยท่ีจาก

สารพดัเทคโนโลย ีท่ีทำาให้เรา Work Smart 

ได้มากขึน้ ในวันนี ้และอนาคต

และท่ีเก็บคุณค่าประสบการณ์ท่ีมีความ

หมาย Gen Z ท่ีใช้โซเชียลแบบจริงใจไม่

เน้นปรุงแต่ง ไม่ชอบอะไรใดๆ ท่ีทำามาให้

เสร็จพร้อมสรรพ แต่ขอมีส ่วนร่วมบ้าง 

และกลุ ่ม Alpha เด็กรุ ่นหลัง ท่ีมีพลัง 

มีสิทธิ์มีเสียงในบ้าน เสพเกมและวีดิโอเป็น

สรณะ ซึ่งทุกกลุ่ม ทุก Gen ล้วนมีความ

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและข้อมูลบนโลก

ออนไลน์ แม้จะมากน้อยต่างกนั หัวใจสำาคญั

คอืความกล้าท่ีจะ Digital First โดยท่ีต้อง

พยายามย้ายคนมาอยู่ในดจิทัิลให้มากท่ีสุด 

สร้างและพฒันาขดีความสามารถของดจิิทัล

ของแบรนด์ให้แข็งแกร่งที่สุด
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Attention Please ขณะนี้เที่ยวบินที่ 747 ก�าลังจะออกเดินทางค่ะ... มีใครคิดถึงการบินไปเที่ยวต่างประเทศบ้างยกมือขึ้น! 
LINK RELAX ฉบับนี้ ไม่ได้จะพาบินไปเท่ียวที่ไหนนะคะ เราแค่จะพาผู้อ่านทุกท่านมาแวะเวียนใกล้ๆ เครื่องบินให้หายคิดถึง
เท่านั้นเอง ที่นี่คือ “747 Cafe” คาเฟ่บนเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 ก่อนอื่นต้องขอแนะนำาก่อนเลยว่าถา้คุณเป็นคนท่ีชอบ
คาเฟ่แบบมีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการถ่ายรูป ที่ 747 cafe 
นั้นเหมาะมากท่ีคุณจะมาเยือน เริ่มตน้กันท่ีตัวเครื่องบินโบอิ้ง 
747 นี้ ในอดีตนั้นถือว่าเป็นเครื่องบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จนมี
ฉายาว่า “จัมโบ้ เจ็ต” เป็นเหตุที่ทำาให้ทางคาเฟ่นั้นประกาศว่าที่
นี่คือคาเฟ่บนเครื่องบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนประเทศไทยเอง 
มสีายการบินไทย ทีใ่ห้บรกิารผู้โดยสารบนเครื่องบินลำาใหญ่นี้ ซึ่ง
ปัจจุบันเครื่องบินเก่าลำานี้ได้ถูกซื้อมาทำาเป็นคาเฟ่ ซึ่งตั้งอยู่ย่าน
ลาดกระบัง ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมินั่นเอง
 สำาหรบัลูกค้าท่ีมาถงึ จะต้องทำาการสำารองท่ีนัง่บนเครือ่ง
บิน โดยการซื้อตั๋วบินในราคา 120 บาท และรอประกาศจากเจ้า
หน้าท่ีเพ่ือขึน้เครือ่ง (แค่เริม่กส็นกุแล้ว) เม่ือถงึเวลาเข้าไปทุกท่าน
จะได้ขึ้นเครื่องบินที่มีการตกแต่งให้ด้านในกลายเป็นคาเฟ่ โดยมี
การจำากัดปริมาณผู้โดยสารที่ขึ้นบนเครื่อง เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19

 ด้านเมนูเครื่องดื่มนั้น ทางร้านแนะนำาให้ดื่มเครื่องดื่ม
เดอร์ตี้ โบอิ้ง กาแฟเย็นที่ขายดีที่สุด ที่สำาคัญคือเป็นเมล็ดกาแฟ
พนัธ์ุไทย จากบ้านปางขอน จ.เชยีงราย ตามโครงการ “ไทยช่วยไทย 
ไทยยิม้ไปด้วยกนั” เพือ่เป็นการตอกยำา้ว่ากาแฟไทยไม่แพ้ชาตใิด
ในโลก นอกจากนีข้อแนะนำา ออเร้นจ์อเมรกิาโน่ และพาสเทลมลิค์กี้ 
เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกค่ะ รสชาตพิดูเป็นเสียงเดยีวกนัว่าอร่อยชืน่ใจ 
ทีเด็ดนอกจากนี้คือมุมถ่ายรูป โดยปกติแล้วเวลาเราขึ้นเครื่องบิน 
กมั็กจะถ่ายมมุหน้าต่าง ท่ีนีก่ไ็ม่พลาดท่ีจะเซต็มมุหน้าต่างให้ลกูค้า
ถ่ายรปู และยงัมมีมุด้านหัวและท้ายเครือ่งบนิ ท่ีตกแต่งได้ออกมา
ดูเท่ เล่นแสงไฟ ดึงดูดให้ทุกคนเข้าไปถ่ายเป็นที่ระลึก 

 นอกจากนี้เมื่อขึ้นไปบริเวณชั้น 2 ของคาเฟ่ คุณจะได้
สนุกไปกับห้องนักบิน ท่ีปกติแล้วเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ 
แต่คาเฟ่แห่งนี้เปิดให้ลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งและสัมผัสอุปกรณ์
จรงิได้ โดยมกีปัตนั แอร์โฮสเตจ และสจ๊วต ตวัจรงิเสียงจรงิมาคอย
ให้บริการ ดังนั้นน้องๆ ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน สามารถ
แวะเวียนเข้ามาลองสัมผัสด้วยตัวเองได้เลย  

 แต่อย่าลืม!! เข้าไปชมคลิปโดยการสแกน QR CODE 
กันได้เลยค่ะ แล้วพบกับ LINK RELAX ฉบับหน้านะคะ ใครมี
สถานที่แนะนำาอยากให้เราพาไปผ่อนคลายที่ไหน สามารถเข้าไป 
Comment ใต้วีดิโอคลิปใน Youtube กันได้เลยค่ะ ขอตัวบิน
ไปพบลูกค้า INTERLINK ก่อนนะคะ สวัสดีค่า 

LINK พาบิน บนคาเฟ่เครื่องบิน
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สแกนเพื่อรับชมคลิปได้เลย
LINK RELAX : EP.04 

เดอร์ตี้ โบอิ้ง
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 โดยท่ัวไปปัจจัยท่ีมีผลต่ออัตราค่าบริการโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศและบรกิารอนิเทอร์เนต็ของประเทศกำาลงัพฒันา
ประการหนึ่งคือ ต ้นทุนของเคเบิ้ลใต ้นำ้าและสถานีเคเบิ้ล 
กล่าวคอืต้นทุนในการโทรศพัท์และเข้าใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็ยงัคงแพง
อย่างไม่ได้สัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ปัจจัยสำาคัญของต้นทุนของเคเบิ้ลใต้นำ้าและสถานีเคเบิ้ลที่สูงเกิด
จากการผูกขาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดเหนือเคเบิ้ล
ใต้นำา้ (Submarine cable) สถานเีคเบิล้ (Landing station) 
และชมุสายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International gateways) 
ซึ่งในอดีตบริการเหล่านี้จะอนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่มีอำานาจ
ผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural monopoly) และใหบ้ริการ
โดยรฐัหรอืหน่วยงานของรฐัเนือ่งจากเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
จงึกลายเป็นแหล่งเงินท่ีอาจใช้อดุหนนุการสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม
ของประเทศ
 ระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลเริ่มต้นจากการประดิษฐ์เทคโนโลยี
การส่ือสารอิเล็กทรอนิกส ์ ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1840 
มีการทดลองวางสายเคเบิ้ ล โทรเลขเ กิดขึ้น  แต ่ประสบ
ความสำาเร็จทางการค้าผ่านระบบเคเบิ้ลใต้ทะเลในปี ค.ศ. 1851
ข้าม The Strait of Dover จากจุดเริ่มต้นของบริการโทรศัพท์ 
Alexander Graham Bell ตระหนักความเป็นไปได้บริการ
ระหว่างประเทศท่ีใช้เคเบิล้ใต้ทะเลและบรกิารเริม่ในปี ค.ศ. 1884

การก�ากับดูแลเคเบิ้ลใต้ทะเล
และสถานีเคเบิ้ล (ตอนที่ 1)

1849    เคเบิ้ลโทรเลขระหว่างสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส (เสียหาย 8 วันต่อมา)

1851    บริการโทรเลขระหว่างประเทศโดยเคเบิ้ลใต้ทะเลแบบ Coaxial ใน Straits of Dover

1858    เคเบิ้ลโทรเลขข้ามแอตแลนติกเส้นแรก (ล้มเหลวในสามสัปดาห์)

1868    เคเบิ้ลโทรเลขข้ามแอตแลนติกเส้นแรกที่ประสบความส�าเร็จทางการค้า

1877    การทดลองส่งสัญญาณโทรศัพท์ผ่านเคเบิ้ลโทรเลขข้ามแอตแลนติก (ล้มเหลว)

1884    บริการโทศัพท์ผ่านเคเบิ้ลเส้น San Francisco-Oakland เริ่ม

1943    เคเบิ้ล Coaxial กับ repeaters ในสหราชอาณาจัก

1956    TAT-1 เป็นเคเบิ้ลข้ามแปซิฟิกเส้นแรก

1964    TPC-1 เป็นเคเบิ้ลข้ามแปซิฟิกเส้นแรก

1988    TAT-8 ระบบแรกที่วางเส้นใยแก้วน�าแสง

1989    TPC-3 ระบบเคเบิ้ลใยแก้วน�าแสงข้ามแปซิฟิกเส้นแรก

1997    FLAG ระบบเคเบิ้ลร่วมลงทุนระบบแรก

ประวัติระบบเคเบิ้ลใต้ทะเล

ที่มา: Varney, A., “History Timeline”, http://www.teleport.com/~iscw/iscw/tl_hist.html
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พิษโควิด ในช่วงเวลาท่ีท่ัวโลกเกิด

ความระส�่าระส่ายจากการระบาดใหญ่ของ

เช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ (COVID-19)  

ท�าเกิดผลกระทบกับประชากร หน่วยงาน

ท้ังภาครัฐ และเอกชนทั่วโลก ท�าให้เกิด

น โยบายการป ้องกันอย ่ างมากมาย   

ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม

หรอื Social Distancing   หลีกเลีย่งการ

เดินทางไปในสถานท่ีเส่ียงต่างๆ เพือ่ป้องกนั

ความเส่ียงให้กับตัวเอง และบุคคลอ่ืน 

       ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ ดร.ชลิดา  อนันตรัมพร 

ประธานกรรมการมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ

ของพนักงานกลุ ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ  จิตอาสาของมูลนิธิ

อนิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ โดยเฉพาะเรื่องของสุขอนามัย การเลือกรับ

ประทานอาหาร  ซ่ึงท่านใส่ใจและพิถีพถินัการท�าอาหารเป็นอย่างมาก  

ท ่านได ้จัดท�า “โครงการอาหารปลอดภัย  ใส ่ ใจสุขภาพ”  

จึง ได ้ลงมือท�าอาหารให ้ กับพนักงาน  เน ้นความสะอาด 

คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ รสชาติที่ดีเยี่ยม  เหมือนกับที่ได้ท�าให้

กบัครอบครัวของท่านรบัประทานเอง   “ดฉินัท�าอาหารเพือ่สุขภาพ

ให้ลกูทานแบบไหน...พนักงานก็ต้องได้ทานแบบนั้นเช่นเดียวกัน”  

(ดร.ชลิดา กล่าว)  ซึ่งเมนูอาหารต่างๆ นั้นจะเปลี่ยนไปตาม

ฤดูกาลของวัตถุดิบ ไม ่ว ่าจะเป ็นอาหารคาว-หวาน  เช ่น 

แซนวิชเพื่อสุขภาพ  ข้าวต้มแห้ง  เบญจกราย  ทาโกโคราช  

เปาะเปี๊ยะสูตรโบราณ โอบะชิคเก้นเลิฟ  หมี่เย็นธัญพืช มันต้มขิง  

และเมนอูกีมายมาย  โดยรายได้ทัง้หมดสมทบเข้ามลูนธิอิินเตอร์ล้ิงค์ให้ใจ  

อีกทั้งยังน�ารายได้จากส่วนนี้ น�ามาซ้ืออาหารส�าเร็จรูปที่จ�าเป็น 

แพคเป็นถุงยังชีพเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์  

ให้เป็นขวญัก�าลังใจ และแทนค�าขอบคณุ ในฐานะทีเ่ป็นนกัรบชุดขาว  

ได้เสยีสละเวลา แรงกาย แรงใจ สญูเสยีเวลาในการอยูกั่บครอบครวั

อนัเป็นทีร่กั เพ่ือน�าความรู้มาดแูลรักษาผูป่้วย และประชาชน

 ทางมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ ใจ  จิตอาสา และพนักงาน

กลุ ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการท�าความดี 

และมอบสิง่ของท่ีได้ต้ังใจจัดเตรยีมไว้เป็นการแทนค�าขอบคณุให้กับ

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ 

 ฉบับหน้ามูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ ใจ  ขอน�าเสนอภาพ

กิจกรรมการแพคถุงยังชีพว่าในถุงนั้นใส่ความห่วงใยอะไรบ้าง 

เพ่ือน�าส่งมอบให้กบัทมีบคุลากรทางการแพทย์ ให้กบัโรงพยาบาล

ไหนบ้าง......โปรดติดตามกันนะคะ   

ดร.ชลดิา  อนนัตรมัพร 
ประธานกรรมการมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
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ดิฉันท�าอาหารเพื่อสุขภาพให้ลูกทานแบบไหน...

พนักงานก็ต้องได้ทานแบบนั้นเช่นเดียวกัน

รังสรรค์เมนูจากใจ

ตั้งใจปรุงให้ด้วยสองมือ

”

“
ดร.ชลดิา  อนนัตรัมพร 
ประธานกรรมการมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ
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สแกนเพื่อลงทะเบียน

LINK MAPS

พบกับสินค้า        ที ่“HARDWAREHOUSE” 
ศูนย์การค้าสินค้าช่าง – อุตสาหกรรม ส�าหรับมืออาชีพ 
ที่สาขาใกล้บ้านคุณ…

สาขาบางนา

สาขาศรีราชา 

สาขอมตะนคร

สาขาบ่อวิน

สาขาระยอง

สาขาเทพารักษ์

สาขาโรจนะ

สาขานครสวรรค์

สาขาพัทยา 

89/9 หมู ่7  ถนนเทพรตัน กม.25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 10570

99/25-27  ม.10 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

89/1-2  หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

898/8-9  หมู่ 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

599  หมู่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

8/15  หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

110/1  หมู่ 2 ถนนโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

680/ 25 หมูท่ี ่10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

31 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
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