
 

 

                                                                                

             ด้วยข้อมลูข่าวสารในปัจจบุนัล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัเป็นอนัมาก เราก าลงัเข้า
สู่ยคุการใช้งานอินเทอร์เน็ตทัว่ทกุท่ี บนสภาวะ การขบัเคล่ือนด้วยข้อมลูขนาดใหญ่ หรือ Big 
Data อนัเป็นสิ่งท่ีต้องเผชิญหน้าทกุครัง้ท่ีอยู่หน้าจอ ซึง่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายกบัการใช้ชีวิต
ให้สมดลุและปรับตวัให้เข้ากบัข้อมลูข่าวสารท่ีผ่านเข้าสู่สายตาเรา ทกุท่ีมีแต่การออนไลน์ขึน้ 
ไม่ว่าการติดต่อสื่อสาร การท าธุรกิจ การหาข้อมลูต่างๆ ล้วนต้องพึง่พาการออนไลน์ การเข้าถึง
ข้อมลูไม่ใช่มีเพียงแต่ผู้ใหญ่ท่ีเข้าถึงข้อมลูได้อีกต่อไป เด็กอนัเป็นเยาวชนของชาติก็เข้าถึงข้อมลู
บนอินเทอร์เน็ตได้เช่นกนั การเข้าถึงข้อมลูของเด็ก และ ผู้ใหญ่ ย่อมแตกต่างกนัอนัเน่ืองจาก
เด็กนัน้ยงัไม่สามารถแยกแยะถึงข้อมลูท่ีได้พบเจอบนโลกออนไลน์ได้มากกว่าผู้ใหญ่ ดงันัน้หาก
มีการควบคมุการเข้าถึงข้อมลูอนัไม่เหมาะสมและอนัเป็นภยัอนัตรายต่อเยาวชนของเราย่อม
เป็นสิ่งท่ีดี ดงันัน้การจดัท าเทคโนโลยีท่ีคิดว่าเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน และเข้าถึงกบัคนท่ี
ไม่จ าเป็นต้องรู้เทคนิคมากก็สามารถใช้งานได้ เพราะทางเราได้เล็งเห็นว่าส่วนนีเ้ป็นสิ่งส าคญั
ส าหรับการพฒันาบคุลากรอนัมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมต้นตัง้แต่เยาวชนท่ีต้องได้รับการคดักรอง
ข้อมลูอนัไม่เหมาะสมและส่งเสริมข้อมลูอนัมีคณุค่าในการพฒันาการของเยาชนอนัเป็นอนาคต
ของประเทศ จงึเห็นว่าควรจดัท าโครงการนีข้ึน้ 

เรามีความตัง้ใจท าโครงการนี ้ เท่าท่ีจะมีก าลงัท าได้ โดยใช้ช่ือโครงการนีว้่า“Compitak” หรือ 
คอมพทิกัษ์ จะเป็นตวัช่วยคดักรองข้อมลูอนัไม่พึง่ประสงค์ และสามารถปอ้งกนัภยัอนัตรายจาก
การใช้งานอินเทอร์เน็ตส าหรับเด็กและเยาวชนได้ โดยให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อีกทัง้ระบบ Content Filtering ท่ีใช้งานกนัอยู่ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศ ดงันัน้ฐานข้อมลูท่ี
มีเนือ้หาไม่เหมาะสมจงึถกูคดักรองท่ีภาษาองักฤษ หากเป็นเนือ้หาภาษาไทย นัน้ซอฟต์แวร์ท่ีใช้
กนัมกัจะไม่รู้จกัและไม่สามารถคดักรองเนือ้หาได้ครบตามพืน้ท่ีประเทศนัน้จึงควรจดัท าระบบ
ดงักล่าวเองเพ่ือความถกูต้องและแม่นย าในการคดักรองจงึเป็นเหตใุห้เราต้องมาจดัท าโครงการ
นีข้ึน้เพื่ออย่างน้อยจะได้มีจดุตัง้ต้นการมีคลงัข้อมลูในการกลัน่กรองข้อมลูของเราใช้ขึน้ได้เอง 
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การตัง้ค่าทั่วไป 

การตัง้ค่าเครือข่ายของคุณเพื่อใช้ DNS สาธารณะของ Compitak 

เม่ือคณุใช้ Compitak Public DNS คณุจะเปล่ียนผู้ด าเนินการ "แผงควบคมุ" DNS จาก ISP 
ของคณุเป็น Compitak Public DNS 

ในกรณีส่วนใหญ่ท่ีอยู่ IP ท่ีใช้โดยเซร์ิฟเวอร์ช่ือโดเมน ISP ของคณุจะได้รับการก าหนดโดย ISP 
โดยอตัโนมตัิผ่านพธีิสารการก าหนดค่าโฮสต์แบบไดนามิก (DHCP Host Configuration 
Protocol) หากต้องการใช้ Compitak Public DNS คณุต้องเปล่ียนการตัง้ค่า DNS ใน
ระบบปฏิบตัิการหรืออปุกรณ์ของคณุเพ่ือใช้ท่ีอยู่ IP ของ Compitak Public DNS อย่างชดัเจน 
ขัน้ตอนการเปล่ียนการตัง้ค่า DNS ของคณุแตกต่างกนัไปตามระบบปฏิบตัิการและเวอร์ชนั 
(Windows, Mac หรือ Linux) หรืออปุกรณ์ (คอมพวิเตอร์โทรศพัท์หรือเราเตอร์) เราให้ขัน้ตอน
ทัว่ไปท่ีน่ีซึง่อาจใช้ไม่ได้กบัระบบปฏิบตัิการหรืออปุกรณ์ของคณุ โปรดอ่านเอกสารผู้จ าหน่าย
ของคณุส าหรับข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ 

วิธีการตัง้ค่า 

IPv4 ที่ 128.199.254.96 

IPv6 ที่ 2400:6180:0:d0::b44:7001 

บ้านท่ีอยู่อาศยั โรงเรียน ให้ปรับค่าอปุกรณ์ Router  โดยชีค้่่า DNS มาท่ีค่าไอพี 
128.199.254.96 

มือถือ และ โน้ตแพต รวมถึงคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ และ โน้ตบุ๊ค ทกุ OS  ให้ตัง้ค่าท่ี Primary DNS 
ชีม้าท่ี 128.199.254.96 

 

 



 

 

 

การตัง้ค่าอุปกรณ์ Router  

เพิม่ท่ีอยู่เซร์ิฟเวอร์ Compitak Public DNS เพ่ือ MikroTik: 

1. เปิดเมน ูIP 
2. เลือกเมนยู่อย DNS 
3. ในหน้าต่างท่ีเปิดอยู่ การตัง้ค่า DNS  ในสนาม เซร์ิฟเวอร์: ก าหนดท่ีอยู่ IP ของเซร์ิฟเวอร์ DNS 

ท่ีต้องการตวัอย่างเช่น: 10.10.0.1 
4. กด "ลง" (ด้านล่างสีด าสามเหล่ียม) เพ่ือเพิม่ช่องปอ้นข้อมลูเพิ่มเติม 
5. ในฟิลด์ใหม่เราจะก าหนดท่ีอยู่ IP ของเซร์ิฟเวอร์ DNS อ่ืนเช่น 7.7.7.7 
6. ใส่ติ๊ก อนญุาตค าขอระยะไกล 
7. คลิกท่ีน่ี ตกลง  เพ่ือบนัทึกการตัง้ค่า 

 

 



 

 
การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บน Router TP-Link TD-8817: 

 

 

 

1. คลิกเลือกท่ี LAN 

2. เปล่ียน DNS Relay เปล่ียน Disable 

3. ใส่ DNS ท่ีต้องการในช่อง Primary DNS Server: 8.8.8.8 หรือ Secondary DNS 

Server: 8.8.4.4 เป็นต้น 

 



 

 

เราเตอร์ทกุคนใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ท่ีแตกต่างกนัส าหรับการก าหนดการตัง้ค่าเซร์ิฟเวอร์ DNS เรา
มีขัน้ตอนทัว่ไปท่ีด้านล่างเท่านัน้ ส าหรับข้อมลูเพิม่เติมโปรดดเูอกสารประกอบของเราเตอร์ของ
คณุ 

หมายเหตุ: ISP บางแห่งจะเข้ารหสัเซร์ิฟเวอร์ DNS ของตนลงในอปุกรณ์ท่ีพวกเขาให้ หากคณุ
ใช้อปุกรณ์ดงักล่าวคณุจะไม่สามารถก าหนดค่าให้ใช้ DNS สาธารณะของ Compitak ได้ แต่
คณุสามารถก าหนดค่าคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ืองท่ีเช่ือมต่อกบัเราเตอร์ได้ตามท่ีอธิบายข้างต้น 
ในการเปล่ียนการตัง้ค่าของคณุบนเราเตอร์: 

1. ในเบราว์เซอร์ของคณุให้ปอ้นท่ีอยู่ IP เพ่ือเข้าถึงคอนโซลการจดัการของเราเตอร์ 
2. เม่ือได้รับการพร้อมท์ให้ปอ้นรหสัผ่านเพื่อเข้าถึงการตัง้ค่าเครือข่าย 
3. ค้นหาหน้าจอท่ีมีการระบกุารตัง้ค่าเซร์ิฟเวอร์ DNS 
4. หากมีท่ีอยู่ IP ท่ีระบใุนฟิลด์ส าหรับเซร์ิฟเวอร์ DNS หลกัและรองโปรดเขียนข้อมลู

เหล่านีเ้พ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
5. แทนท่ีท่ีอยู่เหล่านัน้ด้วยท่ีอยู่ IP ของ Compitak: 

o ส าหรับ IPv4: 128.199.254.96 
o ส าหรับ IPv6:  2400:6180:0:d0::b44:7001 

6. บนัทกึและออก. 
7. รีสตาร์ทเบราเซอร์ของคณุ 
8. ทดสอบว่าการตัง้ค่าของคณุท างานได้ถกูต้องหรือไม่ ด ูทดสอบการตัง้ค่าใหม่ ด้านล่าง 

เราเตอร์บางตวัใช้เขตข้อมลูแยกต่างหากส าหรับทัง้แปดส่วนของท่ีอยู่ IPv6 และไม่สามารถ
ยอมรับไวยากรณ์ค าย่อ :: IPv6 ส าหรับฟิลด์ดงักล่าวให้ปอ้น: 

• 2001: 4860: 4860: 0: 0: 0: 0: 8888 
• 2001: 4860: 4860: 0: 0: 0: 0: 8844 

ขยาย 0 รายการถึง 0000 ถ้าต้องใช้ตวัเลขฐานสิบหกหลกั 



 

อปุกรณ์เคล่ือนท่ีหรืออปุกรณ์อ่ืน ๆ 

เซร์ิฟเวอร์ DNS มกัถกูระบภุายใต้การตัง้ค่า Wi-Fi ขัน้สงู อย่างไรก็ตามเน่ืองจากอปุกรณ์
เคล่ือนท่ีทกุเคร่ืองใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ท่ีแตกต่างกนัส าหรับการก าหนดค่าการตัง้ค่าเซร์ิฟเวอร์ 
DNS เราจะให้ขัน้ตอนทัว่ไปด้านล่างเท่านัน้ส าหรับข้อมลูเพิม่เติมโปรดอ่านเอกสารประกอบ
ของผู้ให้บริการมือถือของคณุ 

หากต้องการเปล่ียนการตัง้ค่าของคณุบนอปุกรณ์เคลื่อนท่ี: 

1. ไปท่ีหน้าจอท่ีมีการระบกุารตัง้ค่า Wi-Fi 
2. ค้นหาหน้าจอท่ีมีการระบกุารตัง้ค่าเซร์ิฟเวอร์ DNS 
3. หากมีท่ีอยู่ IP ท่ีระบใุนฟิลด์ส าหรับเซร์ิฟเวอร์ DNS หลกัและรองโปรดเขียนข้อมลู

เหล่านีเ้พ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
4. แทนท่ีท่ีอยู่เหล่านัน้ด้วยท่ีอยู่ IP ของ Compitak : 

o ส าหรับ IPv4: 128.199.254.96 
o ส าหรับ IPv6: 2400:6180:0:d0::b44:7001 

5. บนัทกึและออก. 
6. ทดสอบว่าการตัง้ค่าของคณุ 

 
ภาพการปรับค่า Compitak ส าหรับเราเตอร์ท่ีแจกมากบัผู้ให้บริการ 3BB 

 



 

 

การตัง้ค่าบนมือถือ 

การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บนมือถือ IPhone (IOS): 

 

1. เข้าไปท่ี การตัง้ค่า  

2. คลิก WiFi เลือก WiFi ท่ีเช่ือมต่ออยู่ กดท่ีเคร่ืองหมายตวั i จากนัน้ท าการเปล่ียน DNS 

ตามท่ีต้องการเช่น 8.8.8.8 

 



 

 

 

 

การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บนมือถือ Android: 

1.ขัน้แรกให้เข้ามาท่ีการเลือกสญัญาณ Wireless ท่ีต้องการจะเช่ือมต่อ โดยให้แตะเลือกตวัท่ี
ต้องการเช่ือมต่อ   ตามปกติ 

2.จากนัน้เม่ือระบบแจ้งว่าให้ใส่รหสัผ่านส าหรับเช่ือมต่อ จะสงัเกตว่ามีหวัข้อ Show advance 
option ขึน้มา ให้แตะเพ่ือเลือกการท างานเอาไว้ 

 



 

 
3.เล่ือนลงมาด้านล่างของหน้าต่าง จะมีหวัข้อ Proxy Setting จะมีให้เลือกเป็น None และ 
Manual ตรงนีใ้ห้เลือกการตัง้ค่าเป็น Manual 

 
 
4.จากนัน้เม่ือเลือกไปท่ีหวัข้อ IP Setting จะมีให้เลือกตัง้ค่าเป็น DHCP และ Static ส่วนนีใ้ห้ 

5.เม่ือเลือกเป็น Static แล้วระบบก็จะเปิดการตัง้คา่ IP Address, Gateway, Network prefix 
length, DNS หลงัจากนัน้ให้เราใส่ค่าต่าง ๆ ตามท่ีเราต้องการ 
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การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บน Windows: 

 
1.ไปท่ี control panel เลือกท่ี Network and sharing 

 
2.คลิ๊กท่ีค าสัง่ change adapter setting 
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3.คลิ๊กขวาท่ี ไอค่อน Local Area connection 

 
 
4. เลือกท่ี TCP/IP v4 แล้วก าหนดค่าต่าง ๆ ดงันีค้รับ 
- คลิก Use the following DNS server addresses: พมิพ์ DNS ท่ีต้องการ เช่น 
128.199.254.96 
 

 

 

 

 

 


