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Ed i t o r  T a l k

ณัฐวุฒิ  ปิ่นทองคำ�

บรรณ�ธิก�ร

	 สวัสดีปีใหม่	ท่านผู้อ่านทุกท่าน	INTERLINK	Magazine	ฉบับนี้ถือเป็น

ฉบับแรกของปี	2563	และเป็นฉบับแรกท่ีมีรปูเล่มเปลีย่นแปลงไปจากเดิม	ช่วงเวลา

หลายปีที่ผ่านมา	INTERLINK	Magazine	เล่มนี้	เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่เราใช้ในการ

สื่อสารกับทุกท่าน	 ในฐานะผู ้น�าอันดับหน่ึงในธุรกิจสายสัญญาณสื่อสาร

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมของประเทศไทย	เราได้น�าเสนอโซลูชั่นและข้อมูลต่าง	

ๆ	ที่เกี่ยวข้องการสายสัญญาณหลากหลายรูปแบบสู่องค์กร	ธุรกิจ	SME	และผู้

ประกอบการหน้าใหม่มาอย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงนอกเหนือจากสิ่งท่ีเคยน�าเสนอไปแล้ว	

ในปี	 2562	 น้ี	 เรายังเตรียมโซลูชั่นด้านอื่นๆ	 ท้ังทางด้านการสื่อสารในรูปแบบ

ต่างๆ	อีกมากมาย	ด้วยเนื้อหาเหล่านี้	เรามุ่งหวังให้ท่านมองเห็นแนวทางว่าจะน�า

ข้อมูลเหล่านี้	ไปปรับใช้เพื่อเสริมและเพิ่มศักยภาพการท�างานให้กับธุรกิจของท่าน

ได้	เพราะความส�าเร็จของท่าน	คือความภาคภูมิใจของเราที่พร้อมจะโตไปด้วยกัน		

Growth	Together

	 ในฉบับท่ีมีการเปลีย่นแปลงเรายังคงเข้มข้นไปด้วยเน้ือหาสาระ	และข้อมลู

ที่เข้มข้น	พร้อมความสนุกสนานในการหยิบ	Magazine	ฉบับนี้ขึ้นมาอ่านทุกครั้ง		

ส่วนของ	Site	Reference	เราได้หยิบยกเร่ืองราว	ท่ีกล้ายืนยันในเร่ืองผลติภณัฑ์

ของ	LINK	ที่มีคุณภาพในการสื่อสาร	เนื้อหาติดตามได้จากในเล่ม	พบกับแนวโน้ม

เทคโนโลยท่ีีทางฟากฝ่ังประเทศตะวันตกได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ในปี

นี้ลองเก็บไปใช้ประโยชน์กันดูครับ	 และพลาดไม่ได้กับงาน	 สัมมนางานแรกของปีนี้	

กับ งานสัมมนา	 UTP	 Product	 ท่ีเป็นเรือธงท่ีส�าคัญและมีการอัพเดตเทคโนโลยี

ใหม่ๆ	อย่างต่อเน่ือง	พลาดแล้วจะเสยีใจนะครับ	สดุท้ายแต่ไม่ท้ายสดุกับจดุเริม่ต้น

ในปีน้ีขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกสนานกับงานท่ีท�าอย่าไปเครียดหรือซีเรียส

มากนะครับต้อง	Balance	ในการใช้ชีวิต	แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า	ส�าหรับวันนี้

สวัสดีพี่น้องชาวไทย
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การใช้ VLAN เข้ามาช่วย

 VLAN	เป็นความสามารถบน	Switch 

ที่ช่วยในการจัดแยก	หรือแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อบนเครือข่าย	(Network)	

เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆท่ีท�างานอยู่บนเครือข่ายมีการเชื่อมต่อสื่อสารกัน

เหมือนราวกับว่าอปุกรณ์ถูกเชือ่มต่อกับบนสายเส้นเดียวกัน	อกีท้ังท�าให้

สามารถก�าหนดขอบเขตของ	 Broadcast	 Domain	 และสามารถแยก	

Broadcast	 domain	ออกได้เป็นหลายๆกลุ่ม	 โดยอาจจะแบ่งกลุ่มการใช้

งานออกเป็นแผนกตามโครงสร้างขององค์กร

	 ซึ่งจุดประสงค์ของการแยก	 Domain	 ออกเป็นกลุ่มนี้	 ก็เพื่อให้

อุปกรณ์ท่ีอยู่ต่าง	 Domain	 ไม่สามารถสื่อสารกันได้	 ท้ังน้ีเพื่อความ

ปลอดภัยของเครือข่าย	 รวมท้ังสามารถเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท�างานของเครือข่ายอีกด้วย

การแยก	Broadcast	domain	ออกจากกันโดยใช้	VLAN	

เข้ามาช่วยจัดการ

บริหารจัดการ

•	การใช้	VLAN	ในการแบ่งกลุ่มการใช้งาน	จะช่วยลดจ�านวน	Broadcast	traffic	ท�าให้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ

		เครือข่าย	อีกทั้งช่วยป้องกันการ	Flooding	ภายในเครือข่าย

•	ช่วยเพิ่มความปลอดภัย	เพราะแต่ละ	VLAN	ไม่สามารถสื่อสารกันได้

•	มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน	ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยัง	VLAN	อื่นๆ	เพียงแค่เปลี่ยนการตั้งค่าบนพอร์ต	(Port)	

		ของ	Switch	ให้อยู่ภายใน	VLAN	ที่ก�าหนด	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมีการย้าย	Switch	หรือสายใดๆ

•	สามารถรองรับการขยายตัวของระบบ	Network	ท่ีจะเพิม่ขึน้ในอนาคตได้ง่าย	เน่ืองจากการออกแบบระบบท่ีไม่ได้ยึดติดกับทางกายภาพ

•	สามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์หลักๆที่จะได้รับจากการท�า	VLAN	บนเครือข่ายมีอะไรบ้าง	?

อุปกรณ์	Switch	ของ	LINK	ที่รองรับการท�า	VLAN	มีรุ่นไหนบ้าง?
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และผ่านมาตรฐาน ต้องดูอะไรบ้าง

	 การเลือกซื้อสายสัญญาณเป็นสิ่งจ�าเป็นมากส�าหรับผู้ใช้งาน	(End	User)	เพราะสายสัญญาณเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่กับส�านักงานและ

อาคารท่ีเราท�างานอยู่อกี	10	–	20	ปี	เป็นอย่างน้อย	ดังน้ันหากเราเลอืกสายสญัญาณท่ีไม่ได้คุณภาพมาใช้งานก็จะส่งผลกระทบในอนาคต	

เช่น	ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของสายสัญญาณชนิดนั้น,	ติดตั้งได้ระยะทางที่สั้นกว่ามาตรฐาน,	ไม่รองรับ	PoE,	ทดสอบไม่ผ่าน

ส่งงานไม่ได้		เป็นต้น	ซึ่งปัญหาเหล่านี้เรามักจะมาทราบตอนที่ติดตั้งผ่านไปแล้ว	หรือหลังจากใช้งานผ่านไป	1-2	ปี	ท�าให้ต้องมาแก้ไขปัญหา

โดยการรื้อสายเก่าออกแล้วติดตั้งสายใหม่	ซึ่งการท�าแบบนี้ยิ่งจะท�าให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยทีเดียว

 ดังน้ันวันน้ีเรามาดูกันครับว่า	การเลอืกซ้ือสายสญัญาณควรจะดูท่ีอะไรเป็นสิง่ส�าคญัก่อนารตัดสนิใจซ้ือและน�าไปใช้

งาน	ดังนี้

 

	 1.สายสัญญาณต้องผ่านการรับรองจากสถาบัน	 UL	 ท้ังด้านความปลอดภัยและด้านประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล	 ANSI/

TIA-568	และ	ISO/IEC11801		ซึ่ง	LINK	ผ่านการรับรองทั้ง	2	ด้าน

	 2.	สายสัญญาณต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน	 INTERTEK	ETL	และ	3P	Testing		ตามมาตรฐานสากล	ANSI/TIA-568	และ	

ISO/IEC11801		ซึ่ง	LINK	ผ่านการรับรองทั้ง	2	สถาบัน

	 เมื่อเราพิจารณาตามมาตรฐานและหนังสือรับรองดังกล่าวนี้แล้ว		สิ่งที่เราต้องพิจารณาอีกหนึ่งสิ่งที่ส�าคัญไม่ต่างกัน	คือ	การให้

บริการหลังการขาย	 โดยต้องมีตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ	 และมีทีม	Engineer	Support	 เพื่อจะให้การสนับสนุนและให้ค�า

ปรึกษาด้านเทคนิค,	การให้ค�าปรกึษาด้านการออกแบบ,	การติดต้ังและการทดสอบ	ท่ีถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล	เรยีกได้ว่าคอยให้การ

สนับสนุนต้ังแต่ก่อนการซ้ือขายและจนถึงกระบวนการส่งมอบงานกันเลยทีเดียว	ซ่ึงสิง่น้ีเป็นสิง่ท่ี	บรษัิท	อนิเตอร์ลิง้ค์	คอมมิวนิเคชัน่	จ�ากัด	

(มหาชน)	ยึดถือและให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกเลยทีเดียว	

	 สุดท้ายสินค้าสายสัญญาณต้องมีการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ม่ันใจว่า	 ผลิตภัณฑ์น้ันมีคุณภาพท่ีดีจริง	 โดย

ผลิตภัณฑ์	LINK	มีการรับประกันถึง	30	ปี	เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการเชื่อมต่อ	ที่จะรองรับ	Application		

ในอนาคตอีกด้วย
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Basic Network 
Equipment
Basic Network 
Equipment EP.9
 อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายท่ีมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและอนาคต	 อีก

อปุกรณ์น้ันก็คืออปุกรณ์กระจายสญัญาณชนิดไร้สาย	ท่ีเราเคยได้ยนิกัน	ไม่ว่าจะเป็น	Wireless	

Router,	Wireless	LAN(WLAN),	Access	Poiont,	Extender,	WI-FI	สรุปแล้วมันคืออะไรกัน

แน่ครับ

ดังนั้นผมจะสรุปง่ายๆแบ่งแยกไปแต่ล่ะตัวว่าคืออะไร	ดังนี้

	 1.Wireless	LAN(WLAN)อ่านได้จากฉบับ	EP.7

	 2.WI-FI	อ่านได้จากฉบับ	EP.7

	 3.Access	Point(AP)	อ่านได้จากฉบับ	EP.8

	 4.Extender	อ่านได้จากฉบับ	EP.8

	 5.Wireless	Router

5. Wireless Router คืออะไร
	 อปุกรณ์ท่ีท�าหน้าท่ีเชือ่มต่อสญัญาณและกระจายสญัญาณให้กับอปุกรณ์ไร้สาย	คล้ายกับSwitch	แต่	Switchใช้สายสญัญาณ	

ดังนั้น	Wireless	Router	จริงๆแล้วก็คือ	Access	Point	ที่มีความสามารถอื่นๆเพิ่มเข้าไปอีกด้วย	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

เช่น	เพิ่ม	การท�างานของRouter,	การท�างานของ	Modem	หรือบางครั้งก็มี	Switch	รวมอยู่ด้วย	ดังนั้นจึงมีประโยชน์หลากหลาย

มาก

สายสัญญาณที่มีคุณภาพ
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	 ปัจจุบันการออกแบบระบบ	UTP	นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าควรใช้สาย	CAT6	ขึ้นไปใน	เนื่องจากสามารถรองรับความเร็วในการรับ-ส่ง

ข้อมูลในยุคปัจจบัุนและอนาคตได้ดีกว่า	CAT5E	ท่ีเริม่ตกยุคไปแล้ว	ดังน้ันสนิค้าในระบบ	Cabling	ของ	CAT6	จงึมีความหลากหลายให้ลกูค้า

เลือกใช้มากกว่า	CAT5E		และในวันนี้เราจะมาแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่	ที่จะวางจ�าหน่ายในปี	2020	นี้	ซึ่งก็คือตัวเมีย	CAT6	รุ่นใหม่	“CAT6	

RJ45	Slim	White	Jack	(Color	Changeable)”	

RJ45 SLIM WHITE JACK
(COLOR CHANGEABLE)

CAT 6

	 โดยตัวเมียรุ่นใหม่นี้	ยังคงดีไซน์แบบ	Slim	เพื่อให้มีขนาดกะทัดรัด	และง่ายในการติดตั้ง	รวมทั้งออกแบบให้มีสีขาวเป็นหลัก	ท�าให้ง่าย

ในการน�าไปติดเข้ากับหน้ากากได้ทุกสีทุกแบบ	และบริเวณป้ายโลโก้	LINK	ด้านหน้ายังสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง	5	สี	ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์ใน

การท�าเป็นสี	Label	เพื่อแบ่งแผนก	แบ่งโซน	หรือ	อาจใช้สีบ่งบอกถึงความส�าคัญของพอร์ทนั้นๆ	ได้	ซึ่งจะท�าให้ง่ายในการบริหารจัดการ

ระบบ	Cabling	มากขึ้น	และยังมีจุดเด่นอื่นๆ	ดังนี้

	 •	มีหนังสือรับรองการทดสอบและระบุ	UL	บนด้านหน้าของตัว	Jack

	 •	ผลิตตามมาตรฐาน	ANSI/TIA-568.2-D	และ	ISO	11801	:	2017	Class	E

	 •	รองรับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดได้ถึง	10	Gbps

	 •	ช่องเสียบด้านหน้า(RJ45)	ผ่านการทดสอบการเสียบเข้า	-	ดึงออก	(mating	cycles)	ได้ถึง	800	ครั้ง

	 •	ขั้วต่อสาย	(IDC	terminal	Block)	ผ่านการทดสอบการเข้าสาย	(termination)	200	ครั้ง,	มีฝาครอบ

	 •	ภายในมีแผ่นบอร์ด	PCB	(Printed	Circuit	Board)	ช่วยท�าให้การส่งสัญญาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	ในชุดมีแผ่นป้ายเปลี่ยนสี	แถมมาให้	5	สี	ได้แก่	สีขาว,	สีแดง,	สีเขียว,	สีฟ้า,	สีเหลือง

	 CAT	6	RJ45	Slim	White	Jack	(Color	Changeable)	จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าในต้นปี	2020	นี้ครับ	และทราบมา

ว่าราคาไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมเลย	จึงเป็นความหลากหลายของสินค้า	ที่ท�าให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ	 ไม่ต้องกลัวจะ

ติดปัญหาเรื่องราคา	หากท่านใดสนใจ	สามารถติดตาม	และสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางครับ

US-1006A : CAT6 RJ45 Slim White Jack (Color Changeable)
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	 คุณเคยเจอปัญหาแบบน้ีบ้างไหม	 การติดต้ังกล้อง	 CCTV	 ภายนอกอาคาร	 แต่ไม่รู้จะเอาอุปกรณ์	

Network	เก็บไว้ที่ไหน	ปัญหาเรื่องความร้อนจากแสงแดด	ฝนฟ้าที่ไม่เป็นใจ	ความร้อนที่สะสมของอุปกรณ์		

หรือไฟฟ้าดับระบบกล้องCCTV	ก็ดับไปด้วย	วันนี้	LINK	ขอน�าเสนอ	ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบ	CCTV	ที่ปกป้อง

รอบทิศทาง	ทั้งน�้า	ทั้งฝุ่น	

UV-9012H-IP55 CCTV OUTDOOR STEEL CABINET

ตู้ภายนอกอาคารส�าคัญแค่ไหน
แล้วจะเลือกซื้ออย่างไรดี

-	ตู้ส�าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	ชนิดแขวน	ส�าหรับติดตั้ง

อปุกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด	(CCTV)	สามารถติดต้ังอปุกรณ์พกั	และ

กระจายสายใยแก้วน�าแสง,	Industrial	Media	Converter	และ	Industri-

al	Ethernet	Switches	ได ้

-	ออกแบบสองชั้นมชีั้นกนัความร้อนจากแสงแดด	(Sun	Shield)	เหมาะ			

		ส�าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

-	แกร่งทนทานด้วยเหล็ก	Electro	galvanize	ไม่เกิดสนิม	และ	มีน�้าหนัก

เบา

-	สีของตู้	พ่นด้วยสีชนิดพิเศษ	ส�าหรับงานoutdoor	โดยเฉพาะ	และได้

มาตรฐานยุโรป	

-	มีระดับการป้องกันที่	IP55	ซึ่งเป็นมาตรฐานการป้องกันน�้าและฝุ่นได้

ทุกทิศทาง

-	ด้านข้างทั้งสองด้าน	เจาะครีบระบายอากาศพร้อมแผ่นกรองฝุ่น	

และสามารถป้องกันน�้าเข้าในตู้ได้

-	สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ถึง	2	ตัว	ซึ่งช่วยระบายความ

ร้อนภายในตู้ได้ดี	และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

-	สามารถยึด	Adapter	Snap	Plate	ได้	2	Plate	รองรับสายใยแก้ว

น�าแสงได้สูงสุดถึง	24	Core

-มีฐานส�าหรับวางเครื่องส�ารองไฟ

-	 โรงงานผู ้ผลิตและบริษัทท่ีจ�าหน่ายได้รับรองมาตรฐาน	 ISO	

9001:2015	

-	รับประกัน	30ปี

	 คุณสมบัติเด่น	อกีประการหน่ึง	ท่ีส�าคัญท่ีสดุในการใช้งาน	ตู้ภายนอกอาคาร	คือ	ขอบกันน�า้เข้า	ท่ีฝาหน้าของตู้	เราได้เลอืกคดัสรร

วัสดุ	ที่ดีที่สุดนั้นก็คือ	CNC	Foam	Gasket	ที่เป็นวัสดุ	ที่ต้องใช้	เครื่องจักร	CNC	ผลิตและที่ตัววัสดุเอง	มีส่วนประกอบที่ทนทาน	ต่อ

กรดและความร้อนได้ดี	 อายุการใช้งานนาน	 กว่า	 ขอบยางทั่วไป	 ถึง	 80%	 จึงมั่นใจได้ว่า	 อุปกรณ์ที่อยู่	 ภายในตู้สามารถปลอดภัยจาก	

ความชื้น	ป้องกันน�้า	และ	ฝุ่นละอองได้เป็น	อย่างดี	โดยผลิตตรงตามมาตรฐาน	Rate	IP55	ดังนั้นประโยชน์ในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์	

ประเภท	ตู้ภายนอกอาคาร	(CCTV	Outdoor	Cabinet)	มีความส�าคัญ	อย่างยิ่ง	และ	คุ้มค่า	ต่อการลงทุน	ในงาน	หรือ	ระบบที่ต้องการ	

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมเลือกใช้งานตู้ภายนอกอาคารให้ตรงตามความเหมาะสมนะคะ

NATAMON   CHATPAWEEDECH
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PRAPART  LIMKANGWALMONGKOL LINK SUCCESS

กรมการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	อดุลยเดช	 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 เมื่อวันที่	 ๒๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๐	 แต่งตั้งให้

จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์	ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด	โดยมีกรมเสนาธิการกลาโหมท�าหน้าที่เป็นส่วนบัญชาการของผู้บัญชาการ

ทหารสงูสดุ	สถานการณ์ของประเทศไทยในเวลาน้ันได้รบัผลกระทบจากภยัคุกคามของลทัธคิอมมิวนสิต์	ซ่ึงขณะน้ันการสือ่สารระหว่างเหล่าทัพต่างๆ	

มีเพียงเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุและการน�าสารเท่านั้น	ต่อมาได้ด�าเนินการก่อสร้าง	อาคารโทรคมนาคม	เมื่อ	๑๕	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๒	เพื่อ

ใช้เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์	ขนาด	๑,๐๐๐	เลขหมาย	และติดตั้งสถานีวิทยุฯ	เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกรมเสนาธิการกลาโหมกับเหล่าทัพและ

หน่วยงานอื่นๆ	 ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 กรมสื่อสารทหารจึงได้ถือก�าเนิดขึ้น	 ในฐานะหน่วยท่ีเป็นส่วนราชการในกอง

บัญชาการทหารสงูสดุ	และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	กองบัญชาการทหารสงูสดุ	ได้ปรับโครงสร้างการจดั	(ตามพระราชบัญญติัจดัระเบียบราชการกระทรวง

กลาโหม	พ.ศ.	๒๕๕๑)	และเปลี่ยนนามหน่วยงานเป็น	“กองทัพไทย”	กรมการสื่อสารทหารซึ่งเป็นส่วนราชการกองทัพไทยก็ได้ปรับโครงสร้างการ

จัดเช่นเดียวกัน	 (ตามพระราชกฤษฎีกา	 แบ่งส่วนราชการและก�าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย	 กระทรวงกลาโหม	 พ.ศ.	

๒๕๕๒)	การปรบัโครงสร้างการจดัใหม่ท่ีส�าคัญคือ	การแปรสภาพกรมสารสนเทศทหาร	เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร	และสถาบันคอมพวิเตอร์

ทหาร	เป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารทหาร	ดังนัน้กรมการสือ่สารทหารในปัจจบัุนจงึมีหน่วยขึน้ตรง	ประกอบ	ด้วย	๑	ส�านัก	

๓	ศูนย์	๗	กอง	และ	๒	กองพัน

ระบบไฟเบอร์ออปติกเพื่อความมั่นคงทางทหาร

	 ปัจจุบัน	 กรมการสื่อสารทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 มีการด�าเนินการติดต้ังอุปกรณ์ระบบสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic	

Cable)	และอุปกรณ์ประกอบ	เพื่อขยายพื้นที่ในการสนับสนุนระบบโทรคมนาคมทหารไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่	ให้สามารถท�าการ

ติดต่อสือ่สารกับหน่วยงานต่างๆ	ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	มีขนาดช่องการสือ่สารเพยีงพอทีจ่ะใช้รบั	–	ส่งข้อมูล	สามารถตอบสนองความต้องการ

ในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง	และสามารถเป็นเส้นทางส�ารองให้กับระบบโทรคมนาคมทหารในโครงการดังกล่าวต้องการสือ่สารข้อมูลสารสนเทศเป็น

ปริมาณสูงผ่านระบบสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic	 Cable)	 จึงจ�าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโดยใช้อุปกรณ์จัดช่องสัญญาณแบบ	 DWDM	

(Dense	Wavelength	 Division	 Multiplexing)	 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้เพิ่มขนาดแบนด์วิธผ่านเครือข่ายระบบสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic	

Cable)	 โดยการรวมส่งข้อมูลหลายชุดพร้อมกัน	 โดยข้อมูลแต่ละชุดใช้แสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันลงบนสายใยแก้วเส้นเดียว	 โดยใช้ร่วมกับ

ระบบ	MPLS	(Multiprotocol	Label	Switching)	มาจัดการช่องสัญญาณดังกล่าว	

กรมการสื่อสารทหารพร้อมเชื่อมโยงทุกการสื่อสาร

	 ด้วยระยะทางรวมมากกว่า	500,000	เมตร	ของการเชื่อมต่อแต่ละหน่วยงานต่างๆ	ที่ต้องใช้สายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic	Cable)	

ท่ีมีประสทิธภิาพ	ท้ังในเรือ่งของประสทิธภิาพการส่งสญัญาณและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมในการติดต้ังท่ีต้องผ่านพืน้ทีท่ี่มีความเสีย่งต่อการ

ถูกสัตว์กัดแทะ	 โดยการติดต้ังในส่วนใหญ่ติดต้ังโดยการแขวน	 (Aerial)	 กับเสาของการไฟฟ้าภูมิภาคท่ีให้ใช้สายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic	

Cable)	ชนิดที่ไม่มีสลิง	(Drop	wire)	ในการแขวนกับเสาไฟฟ้า	ดังนั้น	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่เป็นผู้รับจ้างติดตั้ง

ระบบสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic	Cable)	และอุปกรณ์ประกอบส�าหรับโครงการนี้	จึงเลือกใช้สายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic	Cable)	

ชนิด	ARSS	(Anti	Rodent	Self	Support)	รุ่น	UFC9724MAD-S	ARSS,	OUTDOOR,	MULTI-TUBE,	DOUBLE	JACKET,	FIBER	OPTIC	CABLE	

24C,	SM	ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
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กรมการสื่อสารทหาร

	 ซ่ึงสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic	Cable)	ชนิดนี	้สามารถติดต้ังโดยการแขวน	(Aerial)	กับเสาของการไฟฟ้าภมิูภาคได้ตามข้อก�าหนด	

อีกทั้งยังนอกจากมีชั้นที่เป็น	Corrugated	Steel	Tape	Armored	ที่อยู่ระหว่างเปลือกหุ้ม	2	ชั้น	เพื่อเกิดความมั่นใจในการปกป้องจากสัตว์กัดแทะ	

เพื่อให้การสื่อสารในแต่ละหน่วยงานของทหารเป็นไปอย่างมีความปลอดภัยสูงสุด	

	 เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic	Cable)	ที่น�ามาใช้กับโครงการนี้	ยังได้รับเกียรติจากกรมการสื่อสาร

ทหารเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและร่วมทดสอบสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง	 (Fiber	 Optic	 Cable)	 ที่โรงงานผลิตของบริษัทฯ	 อีกทั้งได้น�าสาย

เคเบิลใยแก้วน�าแสง	(Fiber	Optic	Cable)	ไปทดสอบที่	สถาบันไฟฟ้า	และ	กรมวิทยาศาสตร์	ตามความต้องการของกรมการสื่อสารทหาร	ซึ่งผล

การทดสอบผ่านตามข้อก�าหนดของกรมการสื่อสารทหารส�าหรับอุปกรณ์อื่นๆ	เช่น	Closure,	ตู้	Rack	รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ	

(Network	Cabling	System)	เป็นผลิตภัณฑ์ของ	“LINK”	ทั้งหมด

	 นับเป็นอีกหน่ึงความภาคภูมิใจท่ีผลิตภัณฑ์	 “LINK”	 ได้มีส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศตาม

อุดมการณ์ของเรา

กองบัญชาการกองทัพไทย

ARSS,	OUTDOOR,	MULTI-TUBE,ARMORED,	DOUBLE	JACKET,	FIBER	OPTIC	CABLE
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LINK SPECIAL

 บริษัท	อนิเตอร์ลิง้ค์	คอมมิวนิเคชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ILINK	ประกาศเดินหน้าลยุโครงการก่อสร้างอาคาร

หลังที่	1	(Midfield	Satellite)	หรือ	SAT-1	หลัง	ILINK	คว้างานมูลค่า	2	สัญญาราว	4,080	ลบ.	ได้แก่	CC-3	

งานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสาธารณูปโภค	มูลค่า	1,980	ลบ.	และ	CC-4	งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบ

ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ	 (APM)	ร่วมกับ	SEIMEN	มูลค่า	2,100	ลบ.	คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือน	ธ.ค.	

2563

	 นายสมบัติ	อนันตรัมพร	ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

เผยว่า	หลงัจากท่ี	ILINK	ได้เข้าร่วมพฒันา	“โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิระยะท่ี	2”	ในงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค	

เป็นการด�าเนินงานรูปแบบท�าสายไฟฟ้าลงใต้ดินและงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยชนิด	GIS	Substation	ซึ่งถือเป็นงานที่	ILINK	มีความถนัด

และเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก	 ร่วมกับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอื่นๆภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิของบมจ.ท่าอากาศยานไทย	

(AOT)	มูลค่างานทั้งสิ้น	1,980	ล้านบาท

	 นอกจากนี้	 ILINK	ยังคว้าอีก	1	สัญญา	 ในงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ	 (Automated	People	Mover	 :	

APM)	มูลค่า	2,100	ล้านบาท	ILINK	ได้ร่วมมือกับรถไฟฟ้าของบริษัท	ซีเมนส์	จ�ากัด	ในการจัดหาระบบรถไฟฟ้ารุ่น	Airval	ส�าหรับใช้

เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคาร	 SAT	1	ปัจจุบันโครงการได้คืบหน้าอย่างมาก	 ILINK	มีความมุ่งมั่นและ

ต้ังใจทีจ่ะด�าเนินการและส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพและตามเวลาท่ีก�าหนด	คาดว่าจะก่อสร้างเสรจ็ท้ังโครงการในช่วงปลายปี	2563	และเปิด

ให้บริการเต็มรูปแบบในปลายปี	 2563	 ซ่ึงจะท�าให้ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม	

45	ล้านคนต่อปี	เป็น	60	ล้านคนต่อปี	

	 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศในฐานะ	“ประตูสู่นานาชาติ”	กว่า	13	ปี	ที่เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน	

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้นกว่า	650	ล้านคน	ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งหมด	16.5	ล้าน

ตัน	ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งหมด	3.93	ล้านเที่ยวบิน	จากตัวเลขผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี	ท�าให้ปัจจุบัน	ท่าอากาศยาน

TANAPORN    PRADUBPLOY

ILINK
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งการก่อสร้าง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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สุวรรณภูมิ	 ต้องให้บริการผู้โดยสารเกินศักยภาพของท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ	ที่ได้ถูกออกแบบไว้ที่	45	ล้านคนต่อปี	จึงมีปัญหาความแอดอัด	

รวมถึงสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ

	 โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมิู”	ระยะท่ี	2	จงึเกิดขึน้	เพือ่

พฒันาเพิม่ขดีความสามารถ	รองรบัการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของผูโ้ดยสาร	

การขนส่งสินค้า	และเที่ยวบินในอนาคต	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ซึ่ง

ประกอบด้วย	อาคารเทียบเครือ่งบินรอง	หลงัท่ี	1	(Midfield	Satellite)	หรือ	

SAT	1	ก่อสร้าง	เป็นอาคาร	4	ชั้น	และชั้นใต้ดิน	2	ชั้น	เริ่มจากชั้น	B2	เป็น

สถานีรถไฟ	APM	ชั้น	B1	งานระบบต่าง	ๆ	ชั้น	G	ระบบสายพานล�าเลียง

กระเป๋า	งานระบบ	ชั้น	2	ผู้โดยสารขาเข้า	ชั้น	3	ผู้โดยสารขาออก	และชั้น	4	

ร้านค้าและอาหาร	มีพื้นที่ทั้งหมด	216,000	ตร.ม.	ซึ่งในนี้มีพื้นที่รีเทล-ดิวตี้

ฟรี	 ประมาณ	 12,000	 ตร.ม.	 มีประตูทางออกเชื่อมต่อกับลานจอด

อากาศยาน	มีพื้นที่ประมาณ	960,000	ตร.ม.	โดยมีหลุมจอดประชิดอาคาร	

28	 หลุมจอด	 สามารถจอดอากาศยาน	 ขนาด	 code	 F	 เช่น	 A380	 และ	

B747-8	 ได้	8	หลุมจอด	และอากาศยาน	ขนาด	code	E	 เช่น	B747	และ	

A340	 ได้	 20	หลุมจอด	ขณะเดียวกัน	 จะมีส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้	

ส�าหรับขนส่งผู้โดยสาร	 กระเป๋าสัมภาระ	 และเป็นช่องทางส�าหรับวางระบบ

สาธารณูปโภค	 และเป็นถนนภายในเขตการบินเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารและ

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่	 1	 ด้วยระบบรถไฟขนส่ง

ผู้โดยสารอัตโนมัติ	 (APM)	ขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคาร

ผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่	1	ได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น	

	 ILINK	มีความภาคภมิูใจทีไ่ด้มีส่วนพฒันาท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ	 ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว	อันน�ามาซึ่งรายได้เข้าประเทศอย่าง

มหาศาล	 และยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน	เพื่อ

คงความเป็นศูนย์กลางการบินในภมิูภาคเอเชยี	และ

สมกับเป็นประตูสู่นานาชาติของประเทศไทย	มีส่วน

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุนของ

ประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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				 		ปัจจบัุน กลุม่บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทลกูและบริษัทในเครือรวม 6 บริษัท ซ่ึงใช้รูปแบบการบริหารแบบกลุม่บริษัท เพือ่เสริมสร้างศักยภาพซ่ึงกันและกัน บนความ

มุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะมอบสิง่ท่ีดีท่ีสดุให้กับทุกท่าน ด้วยสนิค้าท่ีสงูด้วยคุณภาพ ในราคาทีถ่กูกว่า และมอบบริการท่ีดีกว่า ท้ังน้ีเพือ่การเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยนืไปพร้อมลกูค้า กลุม่บรษัิทอนิเตอร์

ลิ้งค์ฯ	ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจทางด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์	โดยเมื่อปลายปีในปี	2562	ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์ค	(Networking	Product)	มาตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าเพิม่เติมให้ครบวงจรภายในปี 2563 น้ีอกีด้วย นอกจากนียั้งได้เปิดตลาด	E-Commerce	ร้านค้าออนไลน์ผ่าน	Lazada,	Shopee	และ	JD	Central	เพือ่ขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายและอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ สายงานธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษ ในนามบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด ยังได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย	

(AOT) โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพัฒนา “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่	2”	ให้เป็นผู้รับเหมาวางระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิใหม่	มูลค่า	1,980	

ล้านบาท และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มูลค่า 2,100	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับรถไฟฟ้าของบริษัท ซีเมนส์	จ�ากัด	ในการ

จัดหาระบบรถไฟฟ้ารุ่น Airval ส�าหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคาร SAT 1 ซึ่งจะเปิดใช้ภยในปลายปี 2563 นี้

	 						นอกจากความมุง่ม่ันในการเติบโตต่อเน่ืองและยัง่ยืนของธรุกิจแล้ว กลุม่บรษัิทอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ยังได้ก่อต้ัง “มูลนิธอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ”	เพือ่ท�าโครงการต่างๆ	ให้กับสงัคม

อย่างมากมาย อาทิ “โครงการพี่สอนน้อง	84	โรงเรียน” ปลูกปัญญา	พร้อมมอบความอบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร	และยังได้ร่วมออกร้านงานกาชาด

ประจ�าปี	เพื่อหารายได้บ�ารุงสภากาชาดไทย	และโครงการจิตอาสาอย่างมากมายมาโดยตลอด	และบริษัทฯ	ยังแบ่งปันถ่ายทอดความรู้คืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมการอบรมและ

แข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)” ส�าหรับนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ท่ัวประเทศ	 เป็นการยกระดับ	 พัฒนา

ทักษะทางด้านสายสัญญาณของนักศึกษา	 พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ชนะเลิศจากโครงการน้ี	 ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันเวทีทักษะฝีมือแรงงาน

ระดับอาเซียนจนถึงระดับโลกอีกด้วย

			 	 	 ในโอกาสปีใหม่ 2563 นี้ ผมขอขอบคุณ ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยดีเสมอมา ผม

ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศักด์ิสทิธิใ์นสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้แก่ทกุท่าน ได้ประสบความสขุและความสมหวังในทุกสิง่ท่ีปรารถนา

ตลอดปี 2563 และตลอดไปครับ

สวัสดีปีใหม่	2563
  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อต้ังโดยมีอุดมการณ์ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย อีกท้ังยังเป็นบริษัทแรกท่ีน�า

เทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ท่ีเป็นสากลนิยม และใช้เป็น

มาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความมุ่งม่ันในการท�าธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้ามาตลอดระยะ

เวลา 32 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 อย่างเต็มภาคภูมิ โดยได้รับการยอมรับให้เป็น	

                 
															“บริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”	
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				 		ปัจจบัุน กลุม่บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) มีบรษัิทลกูและบรษัิทในเครอืรวม 6 บริษัท ซ่ึงใช้รูปแบบการบริหารแบบกลุม่บรษัิท เพือ่เสรมิสร้างศักยภาพซ่ึงกันและกัน บนความ

มุ่งม่ันอย่างแรงกล้าท่ีจะมอบสิง่ท่ีดีท่ีสดุให้กับทุกท่าน ด้วยสนิค้าท่ีสงูด้วยคุณภาพ ในราคาทีถ่กูกว่า และมอบบริการท่ีดีกว่า ท้ังน้ีเพือ่การเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยนืไปพร้อมลกูค้า กลุม่บรษัิทอนิเตอร์

ลิ้งค์ฯ	ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจทางด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์	โดยเมื่อปลายปีในปี	2562	ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์ค	(Networking	Product)	มาตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าเพิม่เติมให้ครบวงจรภายในปี 2563 น้ีอกีด้วย นอกจากนียั้งได้เปิดตลาด	E-Commerce	ร้านค้าออนไลน์ผ่าน	Lazada,	Shopee	และ	JD	Central	เพือ่ขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายและอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ สายงานธุรกิจวิศวกรรมโครงการพิเศษ ในนามบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ยังได้รับความไว้วางใจจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย	

(AOT) โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพัฒนา “โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่	2”	ให้เป็นผู้รับเหมาวางระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิใหม่	มูลค่า	1,980	

ล้านบาท และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) มูลค่า 2,100	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับรถไฟฟ้าของบริษัท ซีเมนส์	จ�ากัด	ในการ

จัดหาระบบรถไฟฟ้ารุ่น Airval ส�าหรับใช้เชื่อมต่อขนส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักกับอาคาร SAT 1 ซึ่งจะเปิดใช้ภยในปลายปี 2563 นี้

	 						นอกจากความมุ่งม่ันในการเติบโตต่อเน่ืองและยัง่ยืนของธรุกิจแล้ว กลุม่บรษัิทอนิเตอร์ลิง้ค์ฯ ยังได้ก่อต้ัง “มูลนิธอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ”	เพือ่ท�าโครงการต่างๆ	ให้กับสงัคม

อย่างมากมาย อาทิ “โครงการพี่สอนน้อง	84	โรงเรียน” ปลูกปัญญา	พร้อมมอบความอบอุ่นให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร	และยังได้ร่วมออกร้านงานกาชาด

ประจ�าปี	เพื่อหารายได้บ�ารุงสภากาชาดไทย	และโครงการจิตอาสาอย่างมากมายมาโดยตลอด	และบริษัทฯ	ยังแบ่งปันถ่ายทอดความรู้คืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมการอบรมและ

แข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)” ส�าหรับนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ท่ัวประเทศ	 เป็นการยกระดับ	 พัฒนา

ทักษะทางด้านสายสัญญาณของนักศึกษา	 พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ชนะเลิศจากโครงการน้ี	 ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันเวทีทักษะฝีมือแรงงาน

ระดับอาเซียนจนถึงระดับโลกอีกด้วย

			 	 	 ในโอกาสปีใหม่ 2563 นี้ ผมขอขอบคุณ ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยดีเสมอมา ผม

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยั และสิง่ศักด์ิสทิธิใ์นสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลและประทานพรให้แก่ทกุท่าน ได้ประสบความสขุและความสมหวังในทุกสิง่ท่ีปรารถนา

ตลอดปี 2563 และตลอดไปครับ

สวัสดีปีใหม่	2563
  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อต้ังโดยมีอุดมการณ์ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย อีกท้ังยังเป็นบริษัทแรกท่ีน�า

เทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโครงข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling) ท่ีเป็นสากลนิยม และใช้เป็น

มาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยความมุ่งม่ันในการท�าธุรกิจด้านโครงข่ายสายสัญญาณ ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้ามาตลอดระยะ

เวลา 32 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 อย่างเต็มภาคภูมิ โดยได้รับการยอมรับให้เป็น	

                 
															“บริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”	

	นายสมบัติ	อนันตรัมพร

ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดกรใหญ่

กลุ่มบริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์ฯ
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Commart Work 2019 

CLEARANCE SALE 2019

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด 

(มห�ชน) ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�ยสัญญ�ณที่

ใหญ่ที่สุดในอ�เซียนเอ�ใจลูกค้�คนพิเศษ ได้จัดง�น 

“CLEARANCE SALE 2019” มหกรรมลดร�ค�สินค้�
ครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้�ยปี ขนขบวนสินค้�ลดร�ค�กระหน่ำ�

สูงสุดกว่� 90% ร�ค�ต่ำ�กว่�ทุน พร้อมกิจกรรม
สมน�คุณอีกม�กม�ย โดยง�นนี้ได้รับคว�มสนใจจ�ก
ลูกค้�จำ�นวนม�ก เมื่อวันที่ 2-4 ธันว�คม 2562 ณ 
INTERLINK R&D CENTER

TANAPORN    PRADUBPLOY

 L INK ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ แห่ง

อน�คตในง�น “COMMART WORK 2019” ส่งไฮไลท์

เด็ดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ LINK Network Switch พร้อม

สร้�งปร�กฏก�รณ์ใหม่ให้กับคนไทยหัวใจดิจิทัลได้

สัมผัสกับเทคโนโลยีสุดล้ำ�ภ�ยใต้แนวคิด “Upgrade

your ideas ไอทีเวิร์ค ไอเดียว้�ว!” ภ�ยในบูธยังพบ

กับสุดยอดเทคโนโลยีระบบเน็ทเวิร์คท่ีตอบโจทย์ทุก

ก�รใช้ง�น โดยมีผู้สนใจเข้�ร่วมง�นจำ�นวนม�ก ง�น

นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 22 ธันว�คม 2562 ณ EH 98 

- 99 ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค บ�งน�
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LINK บริจาคสาย Fiber Optic ปี 2 

 เมื่อวันที่ 17 ธันว�คม 2562 ที่ผ่�นม� บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�ยสัญญ�ณ
ที่ใหญ่ที่สุดในอ�เซียน ภ�ยใต้แบรนด์ LINK นำ�โดย คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ� ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รตล�ดและสื่อส�รองค์กร พร้อมด้วย คุณจิ
ร�ยุ พรรณบัวหลวง ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยโลจิสติกส์ ร่วมส่งมอบส�ยไฟเบอร์ออปติก มูลค่�กว่� 300,000 บ�ท ให้กับสถ�บันก�รศึกษ�ชั้นนำ�
ทั่วประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นสื่อก�รเรียนก�รสอนและเป็นก�รส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ผ่�นระบบส�ยไฟเบอร์ออฟติก ซึ่งเป็นส�ย
สัญญ�ณที่ดีที่สุดในปัจจุบัน นอกจ�กคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักว่�เย�วชนเป็นทรัพย�กรที่มีค่�เป็นอย่�งยิ่งต่อก�ร
พัฒน�ประเทศต่อไป

 “ก้�วเข้�สู่ปีที่ 32 ปี อย่�งยั่งยืนของกลุ่มบริษัทอินเตอร์

ลิ้งค์” บริษัทอินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด(มห�ชน) ได้กำ�หนด

แผนยุทธศ�สตร์ ประจำ�ปี 2563 เพื่อเป็นแนวท�งในปฏิบัติง�นให้ไป

ในทิศท�งเดียวกัน พร้อมชูยุทธศ�สตร์ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

นำ�โดยคุณสมบัติ – คุณชลิด� อนันตรัมพร ประธ�นกรรมก�ร และ

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ล้ิงค คอมมิวนิเคชั่น 

จำ�กัด(มห�ชน) พร้อมด้วยคุณวริษ� อนันตรัมพร ผู้จัดก�รทั่วไป 

และคุณณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 

เทเลคอม จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมคณะผู้บริห�รทุกท่�น เพื่อนำ�พ�

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ฯ ให้เป็นบริษัทนำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยส�ย

สัญญ�ณที่ใหญ่ที่สุดในอ�เซียน เมื่อวันที่ 6-8 ธันว�คม 2562 ณ 

รอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สป� จ.นครน�ยก

LINK เดินสายมอบความรู้

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เดินส�ยจัด

อบรมคว�มรู้ในก�รติดตั้งส�ยสัญญ�ณอย่�งมืออ�ชีพ ให้กับวิศวกรและเจ้�

หน้�ที่ไอที บริษัท ท�งด่วนและรถไฟฟ้�กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน) ธุรกิจท�ง

พิเศษ (ส�ข� 1) โดยมีคุณสุริย� อินวัฒน� Technical and Products Train-

ing Engineer วิทย�ผู้เชี่ยวช�ญจ�กบริษัทฯ เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้ ณ ศูนย์

ควบคุมท�งพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ CCB7 ถนนประช�ร�ษฎร์ส�ย 1 

เมื่อวันที่ 16 ธันว�คม 2562 ที่ผ่�นม�
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Dark Fiber

Nuttanai Anuntarumporn

	 บริการ	 Dark	 Fiber	 ของทางอินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	 ลูกค้า

สามารถเช่าโครงข่ายใยแก้วน�าแสงท่ีมีอยู่ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 เพื่อส่ง

ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว	 ด้วยอุปกรณ์เฉพาะท่ีลูกค้าสามารถ

ก�าหนดได้เองทั้งต้นทาง	และปลายทาง	ท�าให้ลูกค้าเลือกลงทุนในอุปกรณ์

เพื่อเลือกความเร็วทั้งการรับ	–	ส่ง	ได้อย่างอิสระ

	 ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจให้ความส�าคัญกับศูนย์ข้อมูลหลัก	 (DC)	

และศูนย์ข้อมูลส�ารอง	(DR)	เพ่ิมมากขึน้	เน่ืองจากความต้องการในการส่ง

ข้อมูลที่มีปริมาณขนาดใหญ่ระหว่างกัน	ที่มีความจ�าเป็นสูงขึ้น	อีกทั้งเพื่อ

เป็นการเตรียมแผนส�ารอง	(Business	Continuity	Plan	)	ในกรณีเกิดเหตุ

ฉกุเฉนิต่างๆ	ท�าให้บรกิาร	Dark	Fiber	ได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าหลายๆ	

กลุ่มเพ่ิมขึ้น	 ส�าหรับการให้บริการ	 Dark	 Fiber	 ของทางอินเตอร์ลิ้งค	์

เทเลคอมน้ัน	นอกเหนือจากบรกิารท่ีสามารถให้ลกูค้าบรหิารจดัการข้อมูล

ที่มีขนาดใหญ่ของตังเองโดยอิสระแล้ว	ทางอินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จะเป็น

ผู้ดูแลโครงข่ายใยแก้วน�าแสงให้มีการใช้งานได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 โดยทีม

วิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ	 อีกท้ังยังมีศูนย์ในการเฝ้าระวัง	 รับ

แจ้งเหตุเสีย	และให้ค�าปรึกษา	(Network	Management	Center)	ตลอด	

24	 ชั่วโมง	 จึงท�าให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจในบริการได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ	ในการให้บริการ	Dark	Fiber	ของทางอินเตอร์ลิ้ง	เทเลคอม	

เรามีการเลือกใช้สายสัญญาณที่ได้รับมาตรฐานอเมริกา	 โดยมีบริษัท	อิน

เตอร์ลิ้ง	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทแม่	เป็นผู้น�าเข้า	และ

จดัจ�าหน่าย	สายสญัญาณเพยีงรายเดียวในประเทศไทยท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ	

มีเกราะเหลก็ท่ีทนต่อแรงดึง	สตัว์กัดแทะ	รวมถึงมีปลอกป้องกันถึงสองชัน้	

เป็นต้น	ท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพในการใช้งานได้ในทุกสภาวะ	อกีท้ังเป็นการเพิม่

ความมั่นใจในการให้บริการกับลูกค้า	

	 ส�าหรับการให้บริการ	 Dark	 Fiber	 น้ัน	 สิ่งท่ีทางอินเตอร์ลิ้งค	์

เทเลคอม	ให้ความส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง	คือ	การส�ารวจแนวสายสัญญาณ

ในการติดตั้งหน้างานจริงให้กับลูกค้า	เราให้ความส�าคัญถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

ในอดีตของลูกค้าหลายๆ	ราย	ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว	ทางลูกค้าเองจะมีการ

ออกแบบทางด้าน	Physical	ให้เป็นสองเส้นทางในการใช้งาน	มีทั้งเส้นทาง

หลัก	(Main	Link)	และเส้นทางส�ารอง	(Backup	Link)	ออกแบบให้เส้นทาง

ท้ังสองไม่มีการทับซ้อนกันของเส้นทาง	ซ่ึงหากเป็นแนวท่ีทับซ้อนกันในกรณี

ท่ีเกิดเหตุเสีย	 เช่น	 สายสัญญาณขาดเน่ืองจากเสาไฟฟ้าหักโค่นท่ีเป็นแนว

เดียวกัน	จะส่งผลให้การใช้งานของลกูค้าไม่สามารถใช้งานได้ท้ังสองเส้นทาง	

ด้วยเหตุนี้ทางอินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอมจะมีขั้นตอนของการส�ารวจแนวสาย

หน้างานจรงิโดยทีมงานวศิวกรท่ีมีความเชีย่วชาญในเรือ่งของการส�ารวจ	

ไม่ให้เกิดแนวสายท่ีทับซ้อนกันอย่างสิ้นเชิง	 โดยหลังจากมีการส�ารวจแนว

บริการ
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Dark Fiber

	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	 เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)	 เชิญ

ลูกค้าคนพิเศษมาสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คูลซีฟในงาน“	

ITEL	GOLF	CHAMPIONSHIP	2019”	ร่วมโชว์วงสวิงบนสนาม

กอล์ฟระดับนานาชาติที่ดีที่สุด	ณ	Flora	Ville	Golf	&	Country	

Club	 เพื่อตอบแทนลูกค้าท่ีไว้วางใจใช้บริการของบริษัทอย่าง

ต่อเน่ือง	 โดยได้รับการสนับสนุนจากนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน

จ�านวนมาก	 ซ่ึงบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความ

สนุกสนานและต่ืนเต้นกับการโชว์วงสวิงบนสนามกอล์ฟสดุหรูระ

ดับเวิล์ดคลาสเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษ	 นอกจากการแข่งขัน

กอล์ฟ	ลกูค้ายังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมอกีมากมายท่ีจดัไว้มอบ

ให้ลูกค้าของ		ITEL

January 2020 17

เส้นทางแล้ว	ทางทีมวศิวกรเองจะมีการหารอืร่วมกับลกูค้าเพือ่ชีแ้จงแนวเส้นทาง	รวมถึง

ข้อควรระวงัในเรือ่งของแนวเส้นทางร่วมกัน	เพือ่ให้การบรกิาร	Dark	Fiber	เกิดประโยชน์

สูงสุดกับทางลูกค้า	

	 บริการ	Dark	Fiber	ของทางอินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ

ความส�าทุกองค์กรธุรกิจและหน่วยงานชั้นน�าท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ	 ด้วย

ประสบการณ์ยาวนานในการให้บรกิารส�าหรบัองค์กรท่ีได้รบัการยอมรบัและไว้วางใจได้	ท้ัง

คุณภาพเครือข่าย	 บริการหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ	 พร้อมท้ังทางเลือกของ

โซลูชั่นส์แบบครบวงจร	ครอบคลุมทุกความต้องการและตอบรับการแข่งขันยุคใหม่

ITEL	GOLF	CHAMPIONSHIP	2019

 ของทางอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม
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  บริษัทวิจัยด้านไอทีในนาม	“การ์ทเนอร์”	ประกาศแนวโน้มเทคโนโลยีในปี	

2020	หรือปี	2563	โดยปีนี้มีความแตกต่างจากปี	2-3	ที่ผ่านมามากพอ

สมควร	เพราะมีการกล่าวถึงเรือ่งใหม่ๆ	หลายด้าน	และเน้นไปยงัผูใ้ช้ท่ีก�าลงั

ต้องเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

	 การ์ทเนอร์ได้แบ่งแนวโน้มเทคโนโลยีของปีหน้าที่มีทั้งหมด	10	ด้าน	

ออกเป็นสองกลุ่ม	คือ	People	Centric	และ	Smart	Space	โดยสามารถ

สรุปแนวโน้มเทคโนโลยีต่างๆ	ได้ดังนี้	กลุ่มที่หนึ่ง	People	Centric	คือ	การ

มองเทคโนโลยีส�าหรับผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง	 โดยมีเทคโนโลยีทั้งหมด	 5	 ด้าน	

คือ

	 1.	Hyper	automation	เป็นการผสมผสานกันระหว่าง	Machine	

Learning,	 Packaged	 Software	 และ	Automation	 Tools	 เพื่อท�าให้เกิด

ระบบงานอตัโนมัติ	โดยมีสองส่วนคือ	ส่วนแรก	คือ	มีการท�าระบบอตัโนมัติ

ของงานต่างๆ	ที่สามารถจะ	Automate	ได้เพิ่มมากขึ้น	และส่วนที่สอง	มี

การท�า	AI-based	Process	Automation	โดยจะมีการใช้เครื่องมือที่หลาก

หลายทั้ง	Robot	Process	Automation	(RPA)	และเครื่องมืออื่นๆ	ผสม

กัน	โดยเป็นการสร้าง	Digital	Twin	ขององค์กร

	 2.	Multi	experience	การที่คนจะโต้ตอบ	รับรู้	ควบคุมโลกดิจิทัล

และแอพพลเิคชัน่ต่างๆ	โดยจะเปลีย่นจาก	Technology-literate	People	เป็น	

People-literate	 Technology	 กล่าวคือ	 ก�าลังเปลี่ยนจากการที่ผู้คนจะ

โต้ตอบคอมพวิเตอร์ท่ีจดุสมัผสับรกิารจดุใดจดุหน่ึง	(Single	Touchpoint)	

กลายเป็นว่าโลกก็คือ	 คอมพิวเตอร์ท่ีผู้คนจะมีจุดสัมผัสบริการท่ีหลาก

หลาย	 (Multi	 Touchpoint)	 ท่ีระบบอินเตอร์เฟสอาจเป็นท้ังระบบเสียง,	

Augmented	Reality	(AR),	Virtual	Reality	(VR)	หรือมีรูปแบบใหม่ๆ

	 3.	 Democratization	 การท่ีคนท่ัวไปสามารถเข้าถึงและใช้งาน

เทคโนโลยีได้ง่ายขึ้นด้วยระบบอินเตอร์เฟสที่ดีขึ้น	 หรืออาจมีระบบเอไอฝั่ง

อยู่	ท�าให้ผูใ้ช้สามารถใช้ระบบยากๆ	ท่ีจะมีความซับซ้อนได้ง่ายขึน้โดยแทบไม่

ต้องเรียนรู้อะไรมากนัก	 ซ่ึงจะแบ่งระบบเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	 การพัฒนา

ซอฟต์แวร์,	การวิเคราะห์ข้อมูล,	การออกแบบ	และการเข้าถึงองค์ความรู้	

	 4.	Human	Augmentation	การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความรู้

ความเข้าใจ	(Cognitive)	และประสบการณ์ทางกายภาพ	(Physical	Expe-

rience)	ของคน	ซึ่งในด้านของ	Cognitive	Augmentation	จะเป็นการเข้า

ถึงองค์ความรูแ้ละการใช้ประโยชน์จากแอพพลเิคชัน่ของระบบคอมพวิเตอร์

ปัจจุบันจากการเข้ามาของ	Multiexperience	Interface	ในโลกของ	Smart	

Space	เช่น	การใช้	Digital	Assistant	อย่าง	Google	Home	ส่วน	Phys-

ical	Augmentation	ก็คือ	การที่น�าเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับอวัยวะการรับ

รู้ของคน	เช่น	Wearable	Device	หรืออุปกรณ์	AR

	 5.	Transparency	and	Traceability	การใช้ข้อมูลก�าลังเป็นเรื่อง

ท่ีส�าคัญมากโดยเฉพาะด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	 (Data	 Privacy)	

และการท่ีองค์กรต่างๆ	 น�าข้อมูลของลูกค้ามาใช้ประโยชน์	 ท�าให้ทุกคนมี

ความกงัวลต่อความปลอดภยัและความเสีย่งจากการถูกใช้ข้อมูลเหล่าน้ี	จงึ

ต้องมีการสร้างความเชือ่ม่ันโดยต้องมีความโปร่งใสในเร่ืองของความเป็น

ส่วนตัวของข้อมูล	และต้องมีจริยธรรมดิจิทัล	(Digital	Ethics)	ที่ดี

	 นอกจากน้ีก็ยังมีความกังวลในเรื่องของการพัฒนาระบบเอไอท่ี

ต้องสามารถอธบิายได้	โดยจะต้องบอกได้ว่าน�าข้อมูลใดมาใช้	มีการพฒันา

และสอนระบบเอไออย่างไร	ระบบเอไอที่ได้มาต้องสามารถติดตามและตรวจ

สอบได้ว่ามีการใช้งานอย่างไร

ส�าหรับกลุ่ม	Smart	Space	อีก	5	ด้านที่การ์ทเนอร์ประกาศออกมานั้น	มี

ดังนี้	

	 1.	Empowered	Edge	ในที่นี้หมายถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างไอโอที	

หรืออปุกรณ์ท่ีอยู่ใกล้ตัวคน	ซ่ึง	Empowered	Edge	ก็คือ	การท่ีเทคโนโลยี

เหล่าน้ีมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 สามารถดึงข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ภายใน

อุปกรณ์	แทนที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลที่ระบบคลาวด์	

	 การประมวลผลท่ีอุปกรณ์น้ันเพื่อลด	 Latency	 ของการส่ง

ข้อมูลไปมา	เช่น	การท�าให้ระบบล�าโพงอจัฉรยิะสามารถประมวลผลบาง

ส่วนได้ทีอ่ปุกรณ์น้ันเลย	หรือการพฒันาระบบอย่างเช่น	หุ่นยนต์	หรือ

โดรน	ให้มทีรพัยากรในการประมวลผลและเกบ็ขอ้มลูได้มากขึ้นเพื่อทีจ่ะ

ได้เข้าสู่	Edge	Computing

	 2.	 Distributed	 Cloud	 คือ	 ระบบคลาวด์ยุคต่อไป	 กล่าวคือ	

แทนท่ีระบบคลาวด์จะรวมศูนย์อยู่ท่ีเคร่ืองเซิฟเวอร์ภายนอกแต่อาจ

กระจายไปยังดาต้า	เซ็นเตอร์หลายๆ	แห่งเพือ่ตอบโจทย์เรือ่งกฎระเบียบ

ต่างๆ	ที่ต้องการให้ข้อมูลและการประมวลผลอยู่ในบริเวณที่ต้องการ	

หรอืต้องการลด	Latency	จากการส่งข้อมูลไปยังเครือ่งเซิฟเวอร์ไกลๆ	

เช่น	การส่งข้อมูลไอโอที	เป็นต้น

	 3.	 Autonomous	 Things	 เป็นแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีการ์ทเนอร์

TREND IT 
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ระบุมาต่อเน่ืองหลายปี	 โดยในคร้ังน้ีกล่าวถึงการน�าระบบเอไอมา

ประยุกต์ใช้กับงานท่ีมนุษย์เคยท�า	เช่น	การใช้ในระบบหุ่นยนต์	โดรน	หรอื

รถยนต์ไร้คนขบั	แต่ระบบเหล่านีก้�าลงัเปลีย่นจากการท�างานตามล�าพงั	

ไปสู่การส่งข้อมูลเชื่อมโยงกันท�าให้ท�างานร่วมกันได้ดีขึ้น

	 4.	 Practical	 Blockchain	 การ์ทเนอร์ระบุว่าแม้	 Completed	

Blockchain	จะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ท�าให้น่าสนใจ	แต่ในปัจจุบัน

ก็อาจยังไม่สามารถท�าให้องค์กรต่างๆ	น�าไปประยกุต์ใช้ได้ท้ังหมด	เพราะ

ปัญหาทางเทคนิคโดยเฉพาะในแง่ของ	Scalability	และมาตรฐานที่แตก

ต่างกัน

ดังน้ันในปีน้ีการ์ทเนอร์จึงเน้นเรื่องการน�าไปปฎิบัติโดยเน้นใน	 2	 องค์

ประกอบคือ	ด้าน	Share	Ledger	และเรือ่ง	Distributed	โดยยกตัวอย่าง

การน�าบล็อกเชนไปใช้ในด้านซัพพลายเชน	แมเนจเม้นท์	

	 5.	 AI	 Security	 ปัจจุบันมีการน�าเอไอ	 และแมชชีนเลิร์นนิ่งมา

ประยุกต์ใช้งานมากขึ้น	 ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานเอไอ	 จึง

เป็นเรื่องส�าคัญโดยสามารถแบ่งออกเป็น	3	ด้าน	คือ	1.การป้องกันระบบ

เอไอ	ท่ีพฒันาขึน้มา	จากความเสีย่งของการคุกคามข้อมูลหรอืโมเดลท่ีอยู่

ในระบบ	2.การน�าเอไอมาใช้ในการพัฒนาระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้	ให้มีความ

ชาญฉลาดขึ้น	และ	3.การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบใหม่ๆ	ที่ผู้ร้าย

ใช้เอไอในการพัฒนา

	 จากแนวโน้มเทคโนโลยีของการ์ทเนอร์ท้ังหมดน้ัน	 จะเห็นได้ว่าโลก

ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	ไม่ได้มีการมองเทคโนโลยีแบบเดี่ยวๆ	ในรูป

แบบเดิม	หรือกล่าวถึงเพียงแค่เรื่อง	คลาวด์	คอมพิวติ้ง,	บิ๊กดาต้า,	ไอโอ

ที	 หรือเอไอ	 เพียงเท่าน้ัน	 แต่เป็นการมองถึงแนวโน้มการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพือ่ปรับเปลีย่นองค์กรโดยเน้นให้เกิดองค์กรอจัฉริยะภายใต้กระแส

ของดิจิทัล	ทรานส์ฟอร์เมชั่น	นั่นเอง

ขอขอบคุณที่มา	:	https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/853757TREND IT 
2020
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LINK RELAXTANAPORN    PRADUBPLOY

ราศีมังกร	เป็นราศีมกีารเปลีย่นแปลง	ท้ังเรือ่งงานและเงนิ	ช่วงต้นปีจะเหน่ือยหน่อยและดีขึน้	แต่เป็นราศีดวง

ขึ้นๆ	ลงๆ	โดยจะเอาตัวรอดได้	ต้องระวังเรื่องสุขภาพ	มีโอกาสเรื่องการลงทุน	เรื่องความรักหากเริ่มต้นใหม่	

ทั้งเรื่องคู่จะมีข่าวดี

ราศีกุมภ์	การเงินจะดีขึ้น	เป็นราศีคนรวย	2020	รายได้มากขึ้น	ปี	63	มีโอกาสการท�างานใหม่ดีขึ้นมาก	แต่

หลังสงกรานต์กลางปี	ต้องระวังรายจ่ายก้อนโตเต็มไปหมด	และฝากเตือนเรื่องสุขภาพ	ทั้งญาติผู้ใหญ่	คน

ใกล้ชิด	ความรักก็กลางๆ	ใครที่สละโสดจะเจอรักแบบบังเอิญดี

ราศีมีน	 เป็นราศีท่ีเหน่ือยมากในปี	 2562	 แต่จะมีข่าวดีดวงพลิกไปทางท่ีดี	 มีโอกาสก้าวหน้ากับงาน	 ใครมี

ปัญหาและศัตรู	 คนคิดร้ายจะออกจากชีวิตไป	 และเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น	ส่วนความรักจะมีเรื่องดีๆเข้ามา	มีลุ้นสละ

โสด	คนรอบตัวอาจเปลี่ยนสถานะเป็นแฟน	ส่วนเรื่องเงินจะมีความมั่นคงจากน�้าพักน�้าแรง

ราศีเมษ	ในปี	2562	เจอเรื่องเครียดและศึกหนัก	ชีวิตเหมือนเจอทางแยก	แต่ในปี	2563	จะเป็นราศีที่มีดวง

ดาวดีๆเข้ามา	ส่งผลเรื่องงาน	ท�าให้เกิดความก้าวหน้า	 เป็นราศี	#งานรุ่ง2020	งานลงตัว	มั่นคง	จังหวะดี	

อาจได้บ้านใหม่	ท�าธุรกิจใหม่	เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วดี	ช่วงครึ่งปีหลังและปลายปีเสียเงินหนักมาก	ต้องระวัง

ราศีพฤษภ	เป็นราศีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดวง	2563	อย่างมาก	จะเหนื่อยพอสมควร	

เจอทั้งพระราหูและดวงไม่หนุนน�า	แต่โชคยังดีที่เป็นราศีมีความอดทน	ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแบบ

กะทันหัน	ต้องระวังเรือ่งสขุภาพท้ังตัวเอง	และคนในครอบครวั	มีโอกาสเจบ็ป่วย	แต่เร่ืองงานเก่ียวกับออนไลน์

และ	เดินทางจะมีความรุ่ง	ต้องระวังเรื่องความรักช่วงครึ่งปีหลัง	อย่าไปยุ่งกับธุรกิจสีเทา	เพราะปัญหาจะตาม

มา

ราศีเมถุน	เป็นราศีดวงรุ่งปี	2563	หลังเจอเรื่องหนักๆ	และภาระมามาก	แต่ในปีหน้าจะมีตัวช่วย	ให้จังหวะ

ของงานและอุปสรรคหมดไป	 ปัญหาคลี่คลาย	 ดาวเสาร์และราหูจะหมดไป	 แต่จะไม่ดีตลอดทั้งปี	 บางช่วงต้อง

ขยนัต้ังใจและความส�าเร็จจะราบรืน่	ส่วนเร่ืองความรกั	คนไม่ดีจะออกจากชวีติไป	สขุภาพจะดีขึน้ด้วย	เรือ่งเงนิ

มีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตแบบจ�าเป็น

ใครจะเศรษฐี	ฉันนะสิ	ฉันนะสิ….	ใครจะเงินทอง	ฉันนะสิ	ฉันนะสิ….	ในปี	2563	นี้	เป็นปีชวด	(ธาตุทอง)	แน่นอนว่าการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ท�าให้ดวงชะตาของทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง	ดวงของราศีไหนจะได้จับ

เงินก้อนโตมีโอกาสร�่ารวยได้เป็นเศรษฐี	ใครจะมีคู่ได้แต่งานมีครอบครัว	ใครจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	ห้ามพลาด!!	เพราะวันนี้	INTERLINK	MAGAZINE	มีค�าท�านายแม่นๆ	ของ	“หมอช้าง	ทศพร	

ศรีตุลา”	ที่จะมาเผยดวงของแต่ละราศี	ราศีไหนจะรุ่ง	ราศีไหนจะร่วง	ราศีใดจะเป็นคนรวย	2020	ไปดูกันเลยค่ะ 

เช็คดวงปี 2563!!! ราศีไหนจะรุ่ง ราศีไหนจะร่วง
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ราศีกรกฎ	ในปี	2562	มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ	แต่ใน	2563	อาจมีเรื่องใหญ่ที่ต้องตัดสินใจในการท�างาน	

เพราะมีอุปสรรคและปัญหารออยู่	 เวลาดวงแรงหลังสงกรานต์	 จะได้รับขอเสมอใหม่และจะเหนื่อยมาก	 แต่จะมี

ความส�าเร็จตามมา	 ต้องใจเย็นๆ	 ขณะที่เรื่องเงินก็ไปได้	 แต่ต้องระวังการโกงและทุจริต	 โดยอาจค้นพบความ

จริง	ต้องระวังเรื่องเอกสาร	ต้องสู้ต้องลุยต้องตัดสินใจ

ราศีสิงห	์ในปี	2562	จะมีความวุ่นวายในครอบครัว	แต่ในปี	2563	จะมีความก้าวหน้าในเรื่องงานช่วงกลาง

ปี	 แต่ต้องระวังเรื่องการใช้ชีวิตที่พอดี	 ข้อควรระวังหลังสงกรานต์	 อาจมีศัตรูและท�าอะไรใหม่อาจติดขัดบ้าง	

ควรงดการออกหน้า	อยูเ่บ้ืองหลงัจะดี	แล้วทุกอย่างจะคลีค่ลาย	แต่จะผ่านไปได้	ปีหน้าเหมาะขยบัขยายครอบครวั	

แต่งงานหรือมีลูก

ราศีกันย	์ ดวงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	 งานวุ่นวายน้อยลง	 หากจะขยับขยายก็มีตัวช่วยเข้ามา	 ดวง

เหมาะท�าธุรกิจและลงทุน	การเงินมีโอกาสลงตัว	อาจไม่ได้รวย	แต่จะดีกว่าที่ผ่านมา	มีรายได้มาหมุนเวียน	ส่วน

ความรักก็จะหวาน	2020	ใครมีคู่และอยากมีบุตร	เป็นปีที่มีข่าวดีเข้ามา

ราศีตุลย	์ เป็นราศีมีข่าวดีเข้ามา	 ท้ังการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี	 เป็นปีแห่งการสานต่อ	 สามารถเร่ิมต้นในป	ี

2563	ราศีนี้ไม่มีดวงดาวร้ายๆ	เข้ามา	แต่ต้องระวังเรื่องงานจะมีปัญหา	เพราะดวงขัดแย้งกับหุ้นส่วนมีเข้ามา	

แต่จะมีโชคจากการท�าธุรกิจ	เรื่องความรักเฉยๆ

ราศีพิจิก	เป็นราศีดวงแรง	ทางบวก	การเงินจะดีขึ้น	จะรับทรัพย์ได้เงินก้อน	ถือเป็น	คนรวย2020	รวยทั้ง

เงินและรายได้	และยังมีโอกาสในโชคลาภที่ดีด้วย	ยิ่งท�ายิ่งลุย	โอกาสได้ผลตอบแทนเข้ามาแน่นอน	แต่ต้องไม่ไป

ยุ่งเกี่ยวอบายมุข	สิ่งผิดกฎหมาย	ปี	2563	 เป็นปีที่พระราหูเข้ามาในราศีมาก	หากไปยุ่งด้านมืด	อาจมีเรื่อง

ฟ้องร้องคดีความได้	ความรักไม่แข็งแรงจะมีปัญหา	ต้องอาศัยการเรื่องรู้

ราศีธนู	เป็นราศี	คนรวย2020	เป็นราศีที่จังหวะการเงินดีขึ้นมากๆ	มีข่าวดีการเงิน	ดวงดาวการเงินเข้ามา

ตลอดทั้งปี	งานท�าให้โอกาสได้เงินก้อน	จะมีรายจ่าย	ขยายบ้าน	ที่ท�างาน	ยิ่งขยันยิ่งตั้งใจความส�าเร็จรออยู่	

เรื่องความรักเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	ใครโสดและอยากแต่งงานเป็นจังหวะที่ดี	เรื่องสุขภาพก็จะดีขึ้น

By	หมอช้าง	ทศพร	ศรีตุลา

ใครจะเศรษฐี	ฉันนะสิ	ฉันนะสิ….	ใครจะเงินทอง	ฉันนะสิ	ฉันนะสิ….	ในปี	2563	นี้	เป็นปีชวด	(ธาตุทอง)	แน่นอนว่าการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ท�าให้ดวงชะตาของทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง	ดวงของราศีไหนจะได้จับ

เงินก้อนโตมีโอกาสร�่ารวยได้เป็นเศรษฐี	ใครจะมีคู่ได้แต่งานมีครอบครัว	ใครจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	ห้ามพลาด!!	เพราะวันนี้	INTERLINK	MAGAZINE	มีค�าท�านายแม่นๆ	ของ	“หมอช้าง	ทศพร	

ศรีตุลา”	ที่จะมาเผยดวงของแต่ละราศี	ราศีไหนจะรุ่ง	ราศีไหนจะร่วง	ราศีใดจะเป็นคนรวย	2020	ไปดูกันเลยค่ะ 
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Maytinee  Numkerd CSR STORY

ดร.ชลิดา	อนันตรัมพร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ILINKรับรางวัลกิต

ติกรรมประกาศด้านการเปิดเผยรายงานด้านความยัง่ยืน	(Sustainability	Disclosure	Acknowledgement)	ในงานประกาศผลรางวัล	

Sustainability	Disclosure	Award	ประจ�าปี	2562		เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2562		ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์	ซึ่งรางวัลนี้มอบให้ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นทั้ง

ในการด�าเนินงานและเปิดเผยผลการด�าเนินงาน	ตามแนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืนต่อสาธารณะและผูมี้ส่วนได้เสยีท่ีเก่ียวข้องรางวัล

ในครั้งนี้	นับเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จที่ส�าคัญของ	ILINK	ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน		ภายใต้วิสัย

ทัศน์ที่จะ	“เติบโต	ต่อเนื่อง	และยั่งยืน”	ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ
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