ด้ วยข้ อมูลข่าวสารในปั จจุบนั ล้ วนมีอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันเป็ นอันมาก เรากาลังเข้ า
สู่ยคุ การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตทัว่ ทุกที่ บนสภาวะ การขับเคลื่อนด้ วยข้ อมูลขนาดใหญ่ หรื อ Big
Data อันเป็ นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้ าทุกครัง้ ที่อยู่หน้ าจอ ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นความท้ าทายกับการใช้ ชีวิต
ให้ สมดุลและปรับตัวให้ เข้ ากับข้ อมูลข่าวสารที่ผ่านเข้ าสู่สายตาเรา ทุกที่มีแต่การออนไลน์ขึ ้น
ไม่ว่าการติดต่อสื่อสาร การทาธุรกิจ การหาข้ อมูลต่างๆ ล้ วนต้ องพึง่ พาการออนไลน์ การเข้ าถึง
ข้ อมูลไม่ใช่มีเพียงแต่ผ้ ใู หญ่ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ อีกต่อไป เด็กอันเป็ นเยาวชนของชาติก็เข้ าถึงข้ อมูล
บนอินเทอร์ เน็ตได้ เช่นกัน การเข้ าถึงข้ อมูลของเด็ก และ ผู้ใหญ่ ย่อมแตกต่างกันอันเนื่องจาก
เด็กนันยั
้ งไม่สามารถแยกแยะถึงข้ อมูลที่ได้ พบเจอบนโลกออนไลน์ได้ มากกว่าผู้ใหญ่ ดังนันหาก
้
มีการควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลอันไม่เหมาะสมและอันเป็ นภัยอันตรายต่อเยาวชนของเราย่อม
เป็ นสิ่งที่ดี ดังนันการจั
้
ดทาเทคโนโลยีที่คิดว่าเหมาะสม สะดวกในการใช้ งาน และเข้ าถึงกับคนที่
ไม่จาเป็ นต้ องรู้เทคนิคมากก็สามารถใช้ งานได้ เพราะทางเราได้ เล็งเห็นว่าส่วนนี ้เป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรอันมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้ นตังแต่
้ เยาวชนที่ต้องได้ รับการคัดกรอง
ข้ อมูลอันไม่เหมาะสมและส่งเสริมข้ อมูลอันมีคณ
ุ ค่าในการพัฒนาการของเยาชนอันเป็ นอนาคต
ของประเทศ จึงเห็นว่าควรจัดทาโครงการนี ้ขึ ้น
เรามีความตังใจท
้ าโครงการนี ้ เท่าที่จะมีกาลังทาได้ โดยใช้ ชื่อโครงการนี ้ว่า“Compitak” หรื อ
คอมพิทกั ษ์ จะเป็ นตัวช่วยคัดกรองข้ อมูลอันไม่พงึ่ ประสงค์ และสามารถป้องกันภัยอันตรายจาก
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตสาหรับเด็กและเยาวชนได้ โดยให้ บริการฟรี ไม่มีค่าใช้ จ่าย
อีกทังระบบ
้
Content Filtering ที่ใช้ งานกันอยู่ส่วนใหญ่เป็ นของต่างประเทศ ดังนันฐานข้
้
อมูลที่
มีเนื ้อหาไม่เหมาะสมจึงถูกคัดกรองที่ภาษาอังกฤษ หากเป็ นเนื ้อหาภาษาไทย นันซอฟต์
้
แวร์ ที่ใช้
กันมักจะไม่ร้ ูจกั และไม่สามารถคัดกรองเนื ้อหาได้ ครบตามพื ้นที่ประเทศนันจึ
้ งควรจัดทาระบบ
ดังกล่าวเองเพื่อความถูกต้ องและแม่นยาในการคัดกรองจึงเป็ นเหตุให้ เราต้ องมาจัดทาโครงการ
นี ้ขึ ้นเพื่ออย่างน้ อยจะได้ มีจดุ ตังต้
้ นการมีคลังข้ อมูลในการกลัน่ กรองข้ อมูลของเราใช้ ขึ ้นได้ เอง

คู่มือการใช้ งานคอมพิทกั ษ์

การตังค่
้ าทัว่ ไป
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การตังค่
้ าอุปกรณ์ Router
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การตังค่
้ าบนมือถือ
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การตัง้ ค่ าทั่วไป
การตัง้ ค่ าเครื อข่ ายของคุณเพื่อใช้ DNS สาธารณะของ Compitak
เมื่อคุณใช้ Compitak Public DNS คุณจะเปลี่ยนผู้ดาเนินการ "แผงควบคุม" DNS จาก ISP
ของคุณเป็ น Compitak Public DNS
ในกรณีส่วนใหญ่ที่อยู่ IP ที่ใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ ชื่อโดเมน ISP ของคุณจะได้ รับการกาหนดโดย ISP
โดยอัตโนมัติผ่านพิธีสารการกาหนดค่าโฮสต์แบบไดนามิก (DHCP Host Configuration
Protocol) หากต้ องการใช้ Compitak Public DNS คุณต้ องเปลี่ยนการตังค่
้ า DNS ใน
ระบบปฏิบตั ิการหรื ออุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้ ที่อยู่ IP ของ Compitak Public DNS อย่างชัดเจน
ขันตอนการเปลี
้
่ยนการตังค่
้ า DNS ของคุณแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบตั ิการและเวอร์ ชนั
(Windows, Mac หรื อ Linux) หรื ออุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรื อเราเตอร์ ) เราให้ ขนตอน
ั้
ทัว่ ไปที่นี่ซงึ่ อาจใช้ ไม่ได้ กบั ระบบปฏิบตั ิการหรื ออุปกรณ์ของคุณ โปรดอ่านเอกสารผู้จาหน่าย
ของคุณสาหรับข้ อมูลที่เชื่อถือได้
วิธีการตัง้ ค่ า
IPv4 ที่ 128.199.254.96
IPv6 ที่ 2400:6180:0:d0::b44:7001
บ้ านที่อยู่อาศัย โรงเรี ยน ให้ ปรับค่าอุปกรณ์ Router โดยชี ้ค่่า DNS มาที่ค่าไอพี
128.199.254.96
มือถือ และ โน้ ตแพต รวมถึงคอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ และ โน้ ตบุ๊ค ทุก OS ให้ ตงค่
ั ้ าที่ Primary DNS
ชี ้มาที่ 128.199.254.96

การตัง้ ค่ าอุปกรณ์ Router
เพิม่ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS เพื่อ MikroTik:
1. เปิ ดเมนู IP
2. เลือกเมนูย่อย DNS
3. ในหน้ าต่างที่เปิ ดอยู่ การตังค่
้ า DNS ในสนาม เซิร์ฟเวอร์ : กาหนดที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS
ที่ต้องการตัวอย่างเช่น: 10.10.0.1
4. กด "ลง" (ด้ านล่างสีดาสามเหลี่ยม) เพื่อเพิม่ ช่องป้อนข้ อมูลเพิ่มเติม
5. ในฟิ ลด์ใหม่เราจะกาหนดที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเช่น 7.7.7.7
6. ใส่ติ๊ก อนุญาตคาขอระยะไกล
7. คลิกที่นี่ ตกลง เพื่อบันทึกการตังค่
้ า

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

1. คลิกเลือกที่ LAN
2. เปลี่ยน DNS Relay เปลี่ยน Disable
3. ใส่ DNS ที่ต้องการในช่อง Primary DNS Server: 8.8.8.8 หรื อ Secondary DNS
Server: 8.8.4.4 เป็ นต้ น

เราเตอร์ ทกุ คนใช้ อินเทอร์ เฟซผู้ใช้ ที่แตกต่างกันสาหรับการกาหนดการตังค่
้ าเซิร์ฟเวอร์ DNS เรา
มีขนตอนทั
ั้
ว่ ไปที่ด้านล่างเท่านัน้ สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติมโปรดดูเอกสารประกอบของเราเตอร์ ของ
คุณ
หมายเหตุ: ISP บางแห่งจะเข้ ารหัสเซิร์ฟเวอร์ DNS ของตนลงในอุปกรณ์ที่พวกเขาให้ หากคุณ
ใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่าวคุณจะไม่สามารถกาหนดค่าให้ ใช้ DNS สาธารณะของ Compitak ได้ แต่
คุณสามารถกาหนดค่าคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ ได้ ตามที่อธิบายข้ างต้ น
ในการเปลี่ยนการตังค่
้ าของคุณบนเราเตอร์ :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ในเบราว์เซอร์ ของคุณให้ ปอ้ นที่อยู่ IP เพื่อเข้ าถึงคอนโซลการจัดการของเราเตอร์
เมื่อได้ รับการพร้ อมท์ให้ ปอ้ นรหัสผ่านเพื่อเข้ าถึงการตังค่
้ าเครื อข่าย
ค้ นหาหน้ าจอที่มีการระบุการตังค่
้ าเซิร์ฟเวอร์ DNS
หากมีที่อยู่ IP ที่ระบุในฟิ ลด์สาหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรองโปรดเขียนข้ อมูล
เหล่านี ้เพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
แทนที่ที่อยู่เหล่านันด้
้ วยที่อยู่ IP ของ Compitak:
o สาหรับ IPv4: 128.199.254.96
o สาหรับ IPv6: 2400:6180:0:d0::b44:7001
บันทึกและออก.
รี สตาร์ ทเบราเซอร์ ของคุณ
ทดสอบว่าการตังค่
้ าของคุณทางานได้ ถกู ต้ องหรื อไม่ ดู ทดสอบการตังค่
้ าใหม่ ด้ านล่าง

เราเตอร์ บางตัวใช้ เขตข้ อมูลแยกต่างหากสาหรับทังแปดส่
้
วนของที่อยู่ IPv6 และไม่สามารถ
ยอมรับไวยากรณ์คาย่อ :: IPv6 สาหรับฟิ ลด์ดงั กล่าวให้ ปอ้ น:
•
•

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

ขยาย 0 รายการถึง 0000 ถ้ าต้ องใช้ ตวั เลขฐานสิบหกหลัก

อุปกรณ์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์อื่น ๆ
เซิร์ฟเวอร์ DNS มักถูกระบุภายใต้ การตังค่
้ า Wi-Fi ขันสู
้ ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุปกรณ์
เคลื่อนที่ทกุ เครื่ องใช้ อินเทอร์ เฟซผู้ใช้ ที่แตกต่างกันสาหรับการกาหนดค่าการตังค่
้ าเซิร์ฟเวอร์
DNS เราจะให้ ขนตอนทั
ั้
ว่ ไปด้ านล่างเท่านันส
้ าหรับข้ อมูลเพิม่ เติมโปรดอ่านเอกสารประกอบ
ของผู้ให้ บริการมือถือของคุณ
หากต้ องการเปลี่ยนการตังค่
้ าของคุณบนอุปกรณ์เคลื่อนที่:
1. ไปที่หน้ าจอที่มีการระบุการตังค่
้ า Wi-Fi
2. ค้ นหาหน้ าจอที่มีการระบุการตังค่
้ าเซิร์ฟเวอร์ DNS
3. หากมีที่อยู่ IP ที่ระบุในฟิ ลด์สาหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักและรองโปรดเขียนข้ อมูล
เหล่านี ้เพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
4. แทนที่ที่อยู่เหล่านันด้
้ วยที่อยู่ IP ของ Compitak :
o สาหรับ IPv4: 128.199.254.96
o สาหรับ IPv6: 2400:6180:0:d0::b44:7001
5. บันทึกและออก.
6. ทดสอบว่าการตังค่
้ าของคุณ

ภาพการปรับค่า Compitak สาหรับเราเตอร์ ที่แจกมากับผู้ให้ บริการ 3BB

การตัง้ ค่ าบนมือถือ
การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บนมือถือ IPhone (IOS):

1. เข้ าไปที่ การตังค่
้ า
2. คลิก WiFi เลือก WiFi ที่เชื่อมต่ออยู่ กดที่เครื่ องหมายตัว i จากนันท
้ าการเปลี่ยน DNS
ตามที่ต้องการเช่น 8.8.8.8

การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บนมือถือ Android:
1.ขันแรกให้
้
เข้ ามาที่การเลือกสัญญาณ Wireless ที่ต้องการจะเชื่อมต่อ โดยให้ แตะเลือกตัวที่
ต้ องการเชื่อมต่อ ตามปกติ
2.จากนันเมื
้ ่อระบบแจ้ งว่าให้ ใส่รหัสผ่านสาหรับเชื่อมต่อ จะสังเกตว่ามีหวั ข้ อ Show advance
option ขึ ้นมา ให้ แตะเพื่อเลือกการทางานเอาไว้

3.เลื่อนลงมาด้ านล่างของหน้ าต่าง จะมีหวั ข้ อ Proxy Setting จะมีให้ เลือกเป็ น None และ
Manual ตรงนี ้ให้ เลือกการตังค่
้ าเป็ น Manual

4.จากนันเมื
้ ่อเลือกไปที่หวั ข้ อ IP Setting จะมีให้ เลือกตังค่
้ าเป็ น DHCP และ Static ส่วนนี ้ให้
5.เมื่อเลือกเป็ น Static แล้ วระบบก็จะเปิ ดการตังค่
้ า IP Address, Gateway, Network prefix
length, DNS หลังจากนันให้
้ เราใส่ค่าต่าง ๆ ตามที่เราต้ องการ

การเพิ่มที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Compitak Public DNS บน Windows:

1.ไปที่ control panel เลือกที่ Network and sharing
2.คลิ๊กที่คาสัง่ change adapter setting

3.คลิ๊กขวาที่ ไอค่อน Local Area connection

4. เลือกที่ TCP/IP v4 แล้ วกาหนดค่าต่าง ๆ ดังนี ้ครับ
- คลิก Use the following DNS server addresses: พิมพ์ DNS ที่ต้องการ เช่น
128.199.254.96

