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Wireless Network on Cloud
เทคโนโลยีคลาวด,ช.วยตอบโจทย,อย.างแท5จริง
สถานการณ(การแพร+ระบาดของไวรัสโคโรน+า (Covid-19) เปDนสาเหตุสำคัญอย+างหนึ่งที่ทำใหP
องค(กรทั้งหลายต+างรัดเข็มขัดดPานค+าใชPจ+ายที่ไม+จำเปDน ลงทุนในสิ่งที่คุPมค+า และขPอจำกัดในการเขPาพื้นที่
ดังนั้นการใชPเทคโนโลยีคลาวด(มาเปDนส+วนหนึ่งในการบริหารจัดการดPานเครือข+ายอย+างแทPจริง ตั้งแต+การ
ตอบโจทย(ในดPานเทคนิคไปจนถึงประโยชน(ในเชิงของธุรกิจ โดยเราสามารถแบ+งขPอดีของการใชP Network
Management-as-a-service ไดPออกเปDน 3 ส+วนสำคัญ
1 ข5อดีในด5านเทคนิค
Network Management-as-a-service ทำใหPคุณดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Wi-Fi 5 และ 6
ออกมาไดPดีกว+าแพลตฟอร(มเดิม มีการเพิ่มประสิทธิภาพในดPานความปลอดภัยที่ดีขึ้น แกPปnญหาไดPเร็ว
และตรงจุด
2 ข5อดีในเชิงของการปฏิบัติการ
ผูPจัดการดPานระบบสามารถที่จะคอยสอดส+องและมอนิเตอร(เครือข+ายจากที่ใดก็ไดP โดยไม+จำเปDนตPองอยู+ที่
หนPางานจริง ทำใหPประหยัดเวลาและค+าใชPจ+าย อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห(ขPอมูลต+างๆ ไดPอย+างละเอียด
มากกว+าเดิม
3 ข5อดีในเชิงของธุรกิจ
สิ่งที่สำคัญของการใชPงานแพลตฟอร(มแบบ Network Management-as-a-service ก็คือการลดตPนทุน
อย+างเห็นไดPชัด ทุกๆ อย+างจะเนPนเปDนลักษณะเช+าใชPงาน ไม+จำเปDนตPองซื้ออุปกรณ(คอนโทรลเลอร(ตัวใหม+
และไม+มีค+าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมแต+อย+างใด

Web portal and Authentication on Cloud
เทคโนโลยีในการยืนยันตัวตนก+อนเขPาใชPงานระบบเครือข+าย (Network Authentication)ที่
ไดPรับความนิยมไดPแก+ การยืนยันตัวตนผ+าน Web Captive Portal ถือเปDนอีกวิธีหนึ่งที่ไดPรับความนิยม
อย+างสูงทั่วโลก และมี Solution ใหPเลือกใชPมากมาย โดยผูPใชPงานระบบเครือข+ายจะตPองทำการกรอก
Username / Password ก+อนจึงจะทำการเขPาใชPงานระบบเครือข+ายไดP จึงสามารถใชPยืนยันตัวบุคคลใน
การกระทำต+างๆ ไดPอย+างน+าเชื่อถือในระดับหนึ่ง รวมถึงยังสามารถตกแต+งหนPา Web Captive Portal
ใหPสวยงามไดP ทำใหPองค(กรดูมีความน+าเชื่อถือยิ่งขึ้น
ดังนั้นสำหรับองค(กรที่ตPองการการยืนยันตัวตนก+อนเขPาใชPงานระบบเครือข+ายดPวย Username
และ Password การเลือกใชP Web Captive Portal ก็ถือเปDนอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย(ไดPอย+างตรง
ตัว โดยสำหรับองค(กรที่มีการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยกว+านี้ ก็อาจจะเลือกใชP Web Captive Portal
สำหรับผูPใชPงานชั่วคราวหรือ Guest ก็ไดPเช+นเดียวกัน
การออกแบบ Web Portal สวยๆ ก็เปDนสิ่งจำเปDน และสามารถใชP Web portal ทำสื่อโฆษณา
ไดPอีกทาว และสามารถ Authentication user ในรูปแบบต+างๆไดP
• ทำแบบสอบถามก+อน หรือดู Image/Video AD ก+อนเขPาใชP Wi-Fi
• Re-targeting marketing จาก Data Sources ต+างๆที่เราไดPรับจากทั้ง coupon, social, form
หรือ API ที่ไปคุยกับ Database อื่น ๆ ดPวย API
• มี Dashboard ที่จะช+วยใหPท+านสามารถดึงฐานขPอมูลที่ไดPรับจากการ Authentication Wi-Fi
(เฉพาะลูกคPาที่ยอมรับเงื่อนไขก+อนเขPาใชPงาน -Term and Conditions) มาใชPทำ re-targeting บน
social media AD platform
• ช+วยใหPเจPาของธุรกิจสามารถยิงโฆษณาไปยังกลุ+มเป‰าที่เคยเขPาใชPบริการแลPว ใหPมาใชPซ้ำไดPอย+างมี
ประสิทธิภาพ

Secure SD WAN on Cloud
Software-defined WAN (SD-WAN) เปDนเทคโนโลยีระบบเครือข+ายยุคใหม+สำหรับเชื่อมต+อ
สำนักงานสาขา สำนักงานใหญ+ และระบบ Cloud เขPากัน ดPวยคุณสมบัติดPานง+ายในการบริหารจัดการ
ความเสถียรในการเชื่อมต+อ และความมั่นคงปลอดภัยเทียบเท+าเครือข+าย MPLS ในขณะที่มีตPนทุนต่ำกว+า
ทำใหPเทคโนโลยี SD-WAN เริ่มกลายเปDนที่ตPองการของหลายองค(กรที่มีสำนักงานสาขาเปDนจำนวนมาก
รวมไปถึงแทนที่อุปกรณ( Router แบบดั้งเดิมที่ตั้งค+าไดPยากและทำไดPเพียงแค+เชื่อมต+อเพียงอย+างเดียว
ปnจจุบันนี้มีผูPใหPบริการโซลูชัน SD-WAN มากกว+า 60 ราย แต+เกือบทั้งหมดรองรับเพียง IPsec
VPN และ Stateful Security แบบพื้นฐานเท+านั้น ซึ่งไม+เพียงพอต+อการปกป‰องเครือข+าย WAN จากภัย
คุกคามไซเบอร(ในปnจจุบัน Fortinet จึงไดPผสานรวมเทคโนโลยี SD-WAN เขPาดPวยกันแพลตฟอร(ม Nextgeneration Firewall กลายเปDน “Secure SD-WAN” เพื่อใหPบริการการเชื่อมต+อ WAN ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง สอดคลPองกับ SLA ที่กำหนด และบริหารจัดการไดPง+ายจากศูนย(กลาง
Fortinet Secure SD-WAN มีจุดเด+นสำคัญ 5 ประการที่ลูกคPาทั่วโลกต+างใหPการยอมรับ ไดPแก+
1.
2.
3.

SD-WAN สมรรถนะสูง แม5ลิงค,หลักเสีย VoIP ก็ไม.หลุด
สนับสนุนโดยระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสุดแข็งแกร.งโดย FortiGate
ได5รับการจัดอันดับเปaน “Recommended” โดย NSS Labs ประจำปm 2018

4. ฟ$เจอร)ใหม-บน FortiGate เป:ดใช=งานได=ทันทีโดยไม-มีค-าใช=จ-ายเพิ่มเติม
5. ติดตั้งและบริหารจัดการง-ายจากศูนย)กลางโดย FortiManager

CCTV On Cloud
CCTV on Cloud อีกเทคโนโลยีกลPองวงจรป‘ด
ความคล+องตัวของ Cloud System เปDนที่นิยม และแพร+หลายเขPาสู+ระบบอิเลคทรอนิคส(และคอมพิวเตอร(
ต+างๆ ไม+เวPนแมPแต+ระบบกลPองวงจรป‘ด หรือ Closed Circuit TeleVision, CCTV ที่ยุคแรกๆนิยมเก็บขPอมูลไวPใน
ฮาร(ดแวร( เช+น ฮาร(ดดิสก( การ(ดเก็บขPอมูล เปDนตPน ซึ่งมักอยู+ภายในหรือใกลPเคียงกับสถานที่ติดตั้งระบบกลPอง CCTV
นั้นๆ และดPวยขPอจำกัดของขนาดฮาร(ดแวร(ที่เลือกใชP ทำใหPเกิดขPอจำกัดอื่นตามมาดPวย เช+น ความละเอียด
ระยะเวลาเก็บขPอมูล เปDนตPน นอกจากนี้ยังเกี่ยวพันถึงการถูกทำลายหรือสูญหายของขPอมูลอีกดPวย
ประโยชน(ของ Cloud CCTV เมื่อเทียบกับการบันทึกขPอมูลจากกลPองวงจรป‘ดไวPที่ฮาร(ดแวร(ประจำที่ อาทิ
• ลดค+าใชPจ+ายการลงทุน
• Scalability
• เขPาถึงไดPจากระยะไกล
• ความปลอดภัยขPอมูล
• เทคโนโลยีล+าสุด
• ลดภาระ และความยุ+งยากในการบริหารจัดการระบบเครือข+าย

FTTH

FTTH System

ปnจจุบัน FTTH ไม+ไดPเปDนระบบโครงข+ายใยแกPวนำแสง ที่ใหPบริการโดย ISP รายใหญ+ต+างๆในประเทศ
เท+านั้น แต+เทคโนโลยี FTTH ถูกนำไปติดตั้งใชPงานบนอาคารสูงต+างๆ เช+นคอนโดมิเนียม และอพารต(เมนท(
ทั่วไป เปDนเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ความรูPเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งใชPงาน จึงเปDนสิ่งจำเปDน
เรามีความชำนาญ ออกแบบ ติดตั้ง ใหPกับผูPใหPบริการอย+างเช+น ISP หรือใหPบริการ Internet /IPTV
ระบบสื่อสาร Voice Data และอื่นๆ สำหรับอาคารสูงและระดับหมู+บPาน
เริ่มจากการออกแบบและวางแผนติดตั้ง ระบบโครงข+ายและการจัดวาง Splitter ตามจุดต+างๆ การ
ออกแบบตลอดจนขPอกำหนดเกี่ยวกับสาย Fiber Optic และอุปกรณ(ที่เปDนไปตามมาตรฐานต+างๆ เช+น ITU-T
จากนั้นเปDนภาคปฎิบัติการเชื่อมต+อระหว+าง OLT กับ Active Network เพื่อเชื่อมต+อกับ Internet และระบบ
อื่นๆ ตามดPวยการใชP Feed cable เชื่อมต+อกับ Splitter และการติดตั้ง ONU การจัดคอนฟ‘ก OLT สำหรับ
ควบคุมการใหPบริการ Internet แก+ลูกคPาแบบต+างๆ และที่ขาดไม+ไดPคือ การติดตั้ง RADIUS Server เพื่อใหP
สิทธิ์การเขPามาใชPงาน Internet โดยเปDนการติดตั้ง BRAS

Web Application and
Mobile Application

Web Application
ใหPบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา เว็บไซต( : การออกแบบโครงสรPางของเว็บไซต(เปDนโครงสรPางที่อยู+
เบื้องหลังหนPาจอเชื่อมต+อผูPใชPและโครงสรPางเหล+านี้ประกอบไปดPวยองค(ประกอบทั้งหมดเพื่อไปยังหนPาจอ โดยที่ไม+ไดP
กำหนด "ลักษณะและความรูPสึก" แต+ค+อนขPางเปDนเคPาโครงลำดับชั้นและปฏิกิริยาโครงสรPางที่รับผิดชอบไดPดีสำหรับ
"ประสบการณ(ของผูPใชP" โดยโครงสรPางนี้จะช+วยประหยัดเวลาเนื่องจากทีมพัฒนาของเราเขPาใจถึงสิ่งที่เราตPองการสรPาง
และยังช+วยลดความเสี่ยงของการปล+อยบางสิ่งออกไป

Mobile Application
ใหPบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษา แอปพลิเคชันมือถือ และ สถาปnตยกรรมการต+อพ+วงและการพัฒนา
:การพัฒนาไม+ไดPเปDนเพียงแค+การเขียนโคPดเท+านั้น ซึ่งขั้นตอนแรกในการพัฒนาสุดยอดเว็บไซต(หรือแอปพลิเคชันมือถือ
พบว+าเปDนสถาปnตยกรรมของการต+อพ+วง โดยผูPนำสถาปนิกของเราและทีมนักพัฒนาอาวุโส ไดPเลือกเทคโนโลยีต+างๆที่
สมบูรณ(แบบสำหรับเว็บไซต(หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ โดยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต(และแอปพลิเคชันมือถือ
แบ+งออกเปDน sprints ตามชุดคุณลักษณะและแนวคิดในการทำงานของเรา ซึ่งจะช+วยใหPคุณสามารถตรวจสอบไดP
อย+างสม่ำเสมอ และประเมินผลสิ่งที่เรากำลังสรPางไดP โดยทีมงานคุณภาพของเราจะทำการทดสอบเว็บไซต(หรือแอ
ปบนอุปกรณ(เคลื่อนที่ หลังจากพัฒนาแต+ละ sprint และเมื่อการดำเนินงานหลักทั้งหมดแลPว เราจะเตรียมการสรPางค+า
เบตPาเปDนขั้นต+อไป

Service SLA

นอกจากบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบที่บริษัทไดPดำเนินการติดตั้งใหPกับลูกคPาแลPว
บริษัทยังมีบริการอื่นๆ ดังนี้
Maintenance Agreement Service
การใหPบริการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข+าย ระบบคอมพิวเตอร( และระบบ IT ทั้งการบริการ
บำรุงรักษาเชิงแกPไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) และการบริการบำรุงรักษาเชิงป‰องกัน
(Preventive Maintenance) เพื่อใหPระบบงาน รวมถึง Service ต+างๆ ของผูPใชPบริการทำงานไดPอย+าง
ต+อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
Consulting Service
บริการใหPคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบเครือข+าย โดยครอบคลุมถึงระบบ
คอมพิวเตอร( ฮาร(ดแวร(และซอฟท(แวร( แอพพลิเคชั่นโซลูชั่น พรPอมทั้งใหPคำแนะนำในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชPงานหรือการใหPบริการบนพื้นฐานของระบบที่มีอยู+ และยังสามารถใหPคำแนะนำในการ
ปรับปรุงระบบใหPรองรับกับ พระราชบัญญัติว+าดPวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร(ฯ ฉบับ
ปnจจุบัน
Outsourcing Service
ใหPบริการจัดหาบุคคลากรทางดPาน IT ที่มีความสามารถเฉพาะทางในการดูแลระบบเครือข+ายหรือ
ระบบคอมพิวเตอร( พรPอมทั้งจัดทำเอกสารรายการการปฎิบัติงานในโครงการ เพื่อใหPการใหPบริการเปDนไป
ตาม Policy ที่กำหนด

IoT (Internet of Things) Solution
ใหPบริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบ IoT Solution สำหรับองค(กรภาครัฐและภาคเอกชน
ในลักษณะ Turn Key Solution โดยนำเสนอระบบที่ตรงกับความตPองการของลูกคPาในทุกๆดPาน เชื่อมต+อกับ
โครงข+าย IoT เช+น Lora ,Wi-Fi, NB-IoT,3G,4G,5G และนำ Data ขึ้นระบบ Cloud IoT พรPอมเชื่อมต+อกับ
Application Line อาทิเช+น Solution ต+างๆดังนี้
• สถานีตรวจสถานะสิ่งแวดลPอม Environment Sensor Station
• สถานีตรวจสถานะฝุ¡น PM2.5 PM10 Sensor Station
• สถานีตรวจสถานะเสียงดัง Noise Sensor Station
• สถานีตรวจสถานะระดับน้ำ Level Water Sensor Station
• สถานีตรวจสถานะวัดแสงอาทิตย( Light Sensor Station
• สถานีตรวจสถานะฝนตก Rain Sensor Station
• สถานีตรวจสถานะสภาพความชื้นในดิน Soil Moisture Sensor Station
• Location Tracking

SMART CITY SOLUTION
ระบบบริหารหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ระบบบริหาร
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)

ระบบบริหารแจ้งเหตุ
และขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
(Smart Alert)

ระบบบริหาร
งานสาธารณสุข
(Smart Healthcare)

ระบบการบริหาร
การประกาศข่าวสารแบบไร้สาย
(Smart Announcement)

SMART CITY SOLUTION
ระบบบริหารหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

รายงานแบบ
Online เพื่อให้
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแบบ
Real Time
เฝ้าระวังภัย
ธรรมชาติและ
แจ้งเตือนภัย
แบบ Real Time

ระบบเก็บข้อมูล
ผ่าน Cloud
Big Data

ประโยชน์
เพื่อช่อง
ทางการดูแล
และให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนแบบ
เร่งด่วน

เพิ่มความ
สะดวกในการ
ทํางานของ
เจ้าหน้าที่และลด
ภาระงาน
มีฐานข้อมูลที่
สามารถนํามา
วิเคราะห์ได้แบบ
Real Time

Smart City Solution หรือ ระบบบริหารหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ หน่วยงานเทศบาล อบต. อบจ. ก้าวไปสู่การ
พัฒนาเมืองให้เป็น Smart City เมืองอัจฉริยะ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยระบบ Smart City Solution จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน ลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล มีระบบเก็บข้อมูลผ่าน Cloud Big Data ที่มี
ความเสถียรภาพสูง เพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในด้านต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กร ในการ การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาเมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0 และ เมืองอัจฉริยะ :”

SMART CITY SOLUTION

ระบบบริหารหารการจัดการเฝ้าระวังและเตือนภัย
สําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

บริษัท อาร*เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด Mobile: 086-495-1282 080-656-0226

SMART CITY SOLUTION

ระบบบริหารหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สําหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ระบบบริหาร
งานสาธารณสุข
(Smart Healthcare)

ระบบบริหาร
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)

ระบบบริหารแจ้งเหตุ
และขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
(Smart Alert)

ระบบการบริหาร
การประกาศข่าวสารแบบไร้สาย
(Smart Announcement)

บริษัท อาร*เอฟ แอพพิเคชั่น จำกัด Mobile: 086-495-1282 080-656-0226

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)

Sensor
PM 2.5
Monitor

ระบบช่วยจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ การตรวจสอบ ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งระบบ
สามารถตรวจจับผ่าน Sensor PM 2.5 Monitor ในกรณีที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตราฐาน จะมี
การแจ้งเตือนไปยังระบบว่าจุดไหน พิกัดไหน มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งระบบจะช่วยลด
เวลาในการบริหารจัดการ ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และช่วยให้งานมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

เมื่อเซ็นเซอร์วัดคุณภาพ
อากาศ ตรวจจับฝุ่น PM 2.5
หากค่าเกินมาตรฐาน
Sensor PM 2.5 Monitor จะ
ส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ
สื่อสาร ไร้สาย ไปยังผู้ดูแล
ระบบ

จุดที่พบ ค่า PM 2.5 สูงนั้น
สามารถจัดการได้รวดเร็วและ
ระบบช่วยเก็บข้อมูล เพิ่ม
ความปลอดภัย สร้างความ
มั่นใจ แก่คนในชุมชน

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ
(Smart Environment)

เจ้าหน้าที่จะเห็นจุดที่ ค่า
ฝุ่น PM 2.5 สูง และ แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ยังจุดที่เกิดค่า PM 2.5
สูง

เจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดที่
พบค่า PM 2.5 สูง เพื่อ
ตรวจสอบ

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)

Sensor
ระดับนํ้า/ฝน
Monitor
นํ้าท่วม

ระบบช่วยจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ การตรวจวัดระดับนํ้าของแม่นํ้า ลําคลอง
ซึ่งระบบสามารถตรวจวัดระดับนํ้า ในกรณีที่ ระดับนํ้า /ฝนตก สูงเกินค่าที่ตั้งไว้ จะมีการแจ้งเตือนไป
ยังระบบว่าจุดไหน พิกัดไหน มีค่า ระดับนํ้า สูงเกินค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งระบบจะช่วยลดเวลาในการบริหาร
จัดการ ลดความเสียหายที่จะเกิดจากนํ้าท่วมได้ และช่วยให้งานมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

เมื่อเซ็นเซอร์วัดระดับนํ้า อ่านค่าเกิน
จากที่ตั้งไว้
Sensor ระดับนํ้า / ฝนตก Monitor
จะส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ
สื่อสาร ไร้สาย ไปยังผู้ดูแลระบบ

ลดความเสียหายจากนํ้าท่วม
สามารถจัดการได้รวดเร็วและ
ระบบช่วยเก็บข้อมูล เพิ่ม
ความปลอดภัย สร้างความ
มั่นใจ แก่คนในชุมชน

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ
(Smart Environment)

เจ้าหน้าที่จะเห็นจุดที่ ค่า
ระดับนํ้าสูง และ แจ้งให้เจ้า
หน้าเตือนภัยและประชาชน
ให้ทราบระดับนํ้าเพื่อ
ป้องกันนํ้าท่วม

เจ้าหน้าที่เตือนภัยและ
หาแนวทาง
ป้องกันนํ้าท่วม

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)

Sensor ระดับ
นํ้า/ฝน
Monitor
ภัยแล้ง

ระบบช่วยจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ การตรวจวัดระดับนํ้าของแม่นํ้า ลําคลอง
ซึ่งระบบสามารถตรวจวัดระดับนํ้า ในกรณีที่ ระดับนํ้า / ฝนตก ตํ่ากว่า ค่าที่ตั้งไว้ จะมีการแจ้งเตือน
ไปยังระบบว่าจุดไหน พิกัดไหน มีค่า ระดับนํ้า ตํ่ากว่าค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งระบบจะช่วยลดเวลาในการบริหาร
จัดการ ลดความเสียหายที่จะเกิดจากภัยแล้งได้ และช่วยให้งานมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

เมื่อเซ็นเซอร์วัดระดับนํ้า อ่านค่าตํ่า
กว่าจากที่ตั้งไว้
Sensor ระดับนํ้า / ฝนตก Monitor
จะส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ
สื่อสาร ไร้สาย ไปยังผู้ดูแลระบบ

ลดความเสียหายจากภัยแล้ง
สามารถจัดการได้รวดเร็วและ
ระบบช่วยเก็บข้อมูล เพิ่ม
ความปลอดภัย สร้างความ
มั่นใจ แก่คนในชุมชน

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ
(Smart Environment)

เจ้าหน้าที่จะเห็นจุดที่ ค่า
ระดับนํ้าสูง และ แจ้งให้เจ้า
หน้าเตือนภัยและประชาชน
ให้ทราบระดับนํ้าเพื่อ
ป้องกันภัยแล้ง

เจ้าหน้าที่เตือนภัยและ
หาแนวทาง
ป้องกันภัยแล้ง

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)

Sensor
ฝนตก
Monitor
นํ้าป่า

ระบบช่วยจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ การตรวจวัดระดับนํ้าของแม่นํ้า ลําคลอง
ซึ่งระบบสามารถตรวจวัดระดับนํ้า ในกรณีที่ ฝนตก สูงเกินค่าที่ตั้งไว้ จะมีการแจ้งเตือนไปยังระบบ
ว่าจุดไหน พิกัดไหน มีค่า ฝนตก สูงเกินค่าที่ตั้งไว้ ซึ่งระบบจะช่วยลดเวลาในการบริหารจัดการ ลด
ความเสียหายที่จะเกิดจากนํ้าท่วมได้ และช่วยให้งานมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น

เมื่อเซ็นเซอร์วัดระดับนํ้า อ่านค่าเกิน
จากที่ตั้งไว้
Sensor ฝนตก Monitor จะส่ง
สัญญาณผ่านสัญญาณสื่อสาร ไร้
สาย ไปยังผู้ดูแลระบบ

ลดความเสียหายจากนํ้าท่วม
สามารถจัดการได้รวดเร็วและ
ระบบช่วยเก็บข้อมูล เพิ่ม
ความปลอดภัย สร้างความ
มั่นใจ แก่คนในชุมชน

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
อัจฉริยะ
(Smart Environment)

เจ้าหน้าที่จะเห็นจุดที่ ค่า
ระดับนํ้าสูง และ แจ้งให้เจ้า
หน้าเตือนภัยและประชาชน
ให้ทราบระดับนํ้าเพื่อ
ป้องกันนํ้าป่า

เจ้าหน้าที่เตือนภัยและ
หาแนวทาง
ป้องกันนํ้าป่า

ระบบบริหารงานสาธารณสุข
(Smart Healthcare)

SOS
แจ้งเหตุ
ทาง
การแพทย์

ระบบแจ้งเหตุ SOS ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย และแจ้งตําแหน่งที่เกิดเหตุ ตรงไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที อาทิ ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ งูเข้าบ้าน ไฟฟ้าดับ
เรียกรถพยาบาล เรียกตํารวจ เรียกรถกู้ภัย เป็นต้น ระบบจะเป็นตัวกลางรับเรื่องประสานงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้

รับแจ้ง ผ่าน Line เมื่อกด ปุ่ม

เมื่อมีการกด ขอความ
ช่วยเหลือ อุปกรณ์ SOS จะ
ส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ
สื่อสาร ไร้สาย ไปยังผู้ดูแล
ระบบ

เจ้าหน้าที่จะเห็นตําแหน่งที่แจ้ง
SOS และการขอความช่วยเหลือ
และติดต่อกลับผู้แจ้ง จากนั้น
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่รีบไปหาผู้แจ้ง
เพื่อตรวจสอบ และ
ช่วยเหลือ

นําผู้ป่วยไปส่ง รพ. ให้ได้รับการ
ช่วยเหลือ สามารถจัดการได้รวดเร็ว
และระบบช่วยเก็บข้อมูล เพิ่มความ
ปลอดภัย สร้างความมั่นใจ แก่คนใน
ชุมชน

ระบบบริหารแจ้งเหตุ และขอความ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
(Smart Alert-SOS)

Smart
Alert
SOS

ระบบแจ้งเหตุ SOS ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย และแจ้งตําแหน่งที่เกิดเหตุ ตรงไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที อาทิ ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ งูเข้าบ้าน ไฟฟ้าดับ
เรียกรถพยาบาล เรียกตํารวจ เรียกรถกู้ภัย เป็นต้น ระบบจะเป็นตัวกลางรับเรื่องประสานงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้

รับแจ้ง ผ่าน Line เมื่อกด ปุ่ม

เมื่อมีการกด ขอความ
ช่วยเหลือ อุปกรณ์ SOS จะ
ส่งสัญญาณผ่านสัญญาณ
สื่อสาร ไร้สาย ไปยังผู้ดูแล
ระบบ

เจ้าหน้าที่จะเห็นตําแหน่งที่แจ้ง
SOS และการขอความช่วยเหลือ
และติดต่อกลับผู้แจ้ง จากนั้น
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่รีบไปหาผู้แจ้ง
เพื่อตรวจสอบ และ
ช่วยเหลือ

เข้าระงับเหตุ และช่วยเหลือผู้ขอความ
ช่วยเหลือ ให้ได้รับการช่วยเหลือ
สามารถจัดการได้รวดเร็วและระบบ
ช่วยเก็บข้อมูล เพิ่มความปลอดภัย
สร้างความมั่นใจ แก่คนในชุมชน

ระบบการบริหาร
การประกาศข่าวสารแบบไร้สาย
(Smart Announcement)

Smart
Announcement

ระบบการบริหารการประกาศข่าวสารแบบไร้สาย ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย ผ่านระบบ 3G/4G
โดยสามารถติดตั้ง ได้ง่าย ไม่ใช้สาย เพราะใช้ระบบ ไร้สาย โครงข่าย 3G/4G ตัวแม่ข่าย ลดปัญหา
ด้านการซ่อมระบบสาย และ ติดตั้งได้รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการทํางานของลูกข่าย ได้แบบ
Online และสามารถเชื่อมต่อกับระบบเดิมได้ เพื่อประสิทธิ์ภาพในการทํางาน ระบบประกาศสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ตอบสนองนโยบายใช้เทคโนโลยี่มาพัฒนาชุมชน และ การบริการงาน
Thailand 4.0

แม่ข่าย ประกาศ ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบข้อมูลต่างๆ

ประชาชนได้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและทั่งถึง
ระบบการบริหาร
การประกาศ ข่าวสารแบบไร้สาย
(Smart Announcement)

ลูกค้ารับสัญญาณผ่าน
3G/4G และกระจายเสียง
ออกลําโพง

ตัวอย่างในการพัฒนาระบบต่างๆ

ให้กับหน่วยงานราชการ
ระบบการบริหาร
การประกาศข่าวสารแบบไร้สาย
(Smart Announcement)

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment)
ระบบบริหารสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
(Smart Environment) โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเพื่อช่วย
ตรวจสอบอากาศ และปริมาณฝนตก เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้
ระวังภัยนํ้าท่วม ภัยแล้ง ภัย PM2.5 สร้างความพอใจสูงสุดให้กับ
ประชาชน และสุขภาพของประชาชน

ระบบการบริหาร การประกาศเสียงตามสาย (Smart
Announcement) โดยใช้เทคโนโลยี 3G/4G เพื่อช่วยลดปัญหา
ด้านสายที่ใช้สําหรับแบบเดิม ลดปัญหาข้อจํากัดของพื้นที่ ที่ไม่
สามารถเดินสายได้ ลดปัญหาด้านระยะเวลาการติดตั้งนาน ลด
ปัญหาสัญญาณรบกวนของความถี่ที่ตรงกันของระบบวิทยุ แบบ
ไร้สายระบบเดิม และระบบแผนที่ มาช่วยในการบริหารจัดการ และ
ติดตามการกระจายเสียง ของลูกข่าย สร้างความพอใจสูงสุด
ให้กับประชาชน

ระบบบริหารแจ้งเหตุ และขอความ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
(Smart Alert-SOS)
ระบบบริหารงานสาธารณสุข
(Smart Healthcare)

ระบบแจ้งเหตุ SOS ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย และแจ้ง
ตําแหน่งที่เกิดเหตุ ตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที อาทิ ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ งูเข้าบ้าน
ไฟฟ้าดับ เรียกรถพยาบาล เรียกตํารวจ เรียกรถกู้ภัย เป็นต้น
ระบบจะเป็นตัวกลางรับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบการทํางาน
ของเจ้าหน้าที่ได้
ระบบแจ้งเหตุ SOS ได้พัฒนาให้ใช้งานง่าย และแจ้งตําแหน่งที่เกิดเหตุ
ตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่าง
ทันท่วงที อาทิ ในกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ งูเข้าบ้าน ไฟฟ้าดับ เรียก
รถพยาบาล เรียกตํารวจ เรียกรถกู้ภัย เป็นต้น ระบบจะเป็นตัวกลางรับ
เรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ระบบสามารถตรวจสอบการทํางานของ

ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ
Smart Healthcare

Smart City
การดํารงชีวติ อัจฉริยะ
(Smart Living)

ระบบ Smart Healthcare Platform Cloud จะเน้นเรื่องของ
การสร้างระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชากร
กลุ่มเปราะบางต่างๆ ในเมืองหรือในชุมชนที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเอง

•
•
•

Smart Healthcare Platform Cloud ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
เทศบาลเมือง
โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลเอกชน
คลินิกชุมชนหรือคลินิกเอกชน

โดยในระบบ Smart Healthcare Platform Cloud จะประกอบไปด้วย ระบบกดปุ่ม
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้สูงอายุกดของความช่วยเหลือได้ ภายในบ้าน สําหรับผู้สูงอายุหรือ
ประชาชนที่อยู่นอกบ้านสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่าน Mobile Application SOS
ได้เพื่อรวดเร็วในการแจ้งเหตุ โดย Mobile Application จะส่งการแจ้งเตือนไปยังจะถูก
ส่งมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
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ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ
Smart Healthcare
•

•
•
•

•
•
•

Smart City
การดํารงชีวติ อัจฉริยะ
(Smart Living)

รองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้หลายช่องทาง
• แจ้งเหตุผ่านการโทร
• แจ้งเหตุผ่าน Mobile Application
• แจ้งเหตุผ่านอุปกรณ์กดปุ่ม SOS
สามารถระบุตําแหน่งผู้แจ้งเหตุบน Google Map ได้ แบบ Realtime
ระบบแสดงผลแบบ Realtime ยอดการแจ้งเหตุรายวัน สําหรับผู้บริหาร
ส่งสถานการณ์แจ้งเหตุไปยัง Mobile Application และ อุปกรณ์กดปุ่ม SOS
• เจ้าหน้าที่ รับเรื่อง
• เจ้าหน้าที่ กําลังเดินทาง
• เจ้าหน้าที่ ถึงที่เกิดเหตุ
• เจ้าหน้าที่ จบภารกิจ
ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเหตุผ่านช่องทางต่างๆ 3 ช่องทาง
แจ้งAlert ไปยัง Mobile Application เจ้าหน้าที่ หากมีการแจ้งเหตุ
เป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุในเวลาอันรวดเร็ว

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
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ระบบการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ
Smart Healthcare

รายละเอียดผู*แจ*ง

Smart City
การดํารงชีวติ อัจฉริยะ
(Smart Living)

ตำแหน&งผู*แจ*ง

รายงานการแจ*งเหตุ
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Smart Alert SOS
อุปกรณ์ กดปุ่ม SOS ไร้สาย

Smart Alert SOS เป็นอุปกรณ์สําหรับส่งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชากรกลุ่มเปราะบางต่างๆ
ในเมืองหรือในชุมชนที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเอง

Smart City
การดํารงชีวติ อัจฉริยะ
(Smart Living)

Function
•
กดปุ่มไร้สาย SOS ปุ่มฉุกเฉิน
•
ใช้เครือข่ายไร้สาย IoT Lora WAN สําหรับ เป็น
โครงข่ายสําหรับ อุปกรณ์ IoT
•
ติดตั้งง่าย
•
ไม่ต้องใช้สายสัญญาณ Internet
•
สําหรับฉุกเฉินช่วยเหมาะสําหรับมือสําหรับผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย
•
ใน Battery สําหรับ กรณีไฟดับ
•
มีปุ่มกด 4 ปุ่ม กด
•
เรียกรถพยาบาล เรียกตํารวจ
•
เรียกรถมูลนิธิ รถดับเพลิง

เมื่อผู้ป่วย กดปุ่ม SOS อุปกรณ์ จะสัญญาณขอ
ความช่วยเหลือ และ Location ผ่าน เข้ามายัง Smart
Healthcare Platform Cloud เจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล รับเรื่องพร้อมกับ เจ้าหน้าที่ทราบการ
แจ้งผ่าน APP เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไปยังจุดแจ้งเหตุทํางาน
ร่วมกับ Smart Healthcare Platform Cloud
สถานะไฟแสดงสถานะ เจ้าหน้าที่
(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ,เจ้าหน้าที่กําหลังเดินทาง)
สถานะไฟแสดงสถานะ อุปกรณ์
(สถานะการส่งสัญญาณ,)
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บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น ดําเนินธุรกิจ ออกแบบ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ผลิต
อุปกรณ์ ระบบการสื่อสารไร้สายย่านความถี่วิทยุต่างๆ (RFICs), ธุรกิจ
ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบการสื่อสารไร้สาย, ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator), ธุรกิจระบบรักษา
ความปลอดภัย และ จัดจําหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ของย่านความถี่วิทยุ พร้อมทั้ง
ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ดังนี้
ธุรกิจด้านการ ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และ ผลิตอุปกรณ์ Radio Frequency
Integrated Circuits (RFICs)
IoT Application
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