
ยกระดับคุณภาพเครือข่ายบรอดแบนด์ระดับโลก
ด้วยระบบซอฟต์แวร์ NetkaView Network Manager

ปัจจุบัน  UIH มีโครงข่ายบรอดแบนด์ให้บริการ

กว่า 60,000 กิโลเมตรครอบคลมุพ้ืนทีใ่ห้บรกิาร

ทั่วประเทศ มีจ�านวนลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการ

กว่า 3,000 ราย  ดังน้ันการสร้างความเชื่อมั่น

ด้านบรกิารให้แก่ลกูค้าจงึเป็นเรือ่งส�าคญัอนัดบั

แรกขององค์กร และด้วยความมุงมั่นที่จะเป็นผู้

ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์ครบวงจร  One 

Stop Service Solution ด้วยคุณภาพระดับสูง 

UIH จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายสู่มาตรฐาน

ระดับโลกอย่างไม่หยุดยั้ง 

มาตรฐานคุณภาพเครือข่าย
ตอกย�้าความเป็นผู้น�า
พันเอก เรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ 

บรษิทั ยูไนเตด็ อนิฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ากัด (UIH) 

UIH เป็นผู้ให้บริการ
เครือข่ายบรอดแบนด์
รายแรกของประเทศไทย 
และรายเดียวในขณะนี้  
ที่คว้ามาตรฐานโลก 
MEF CE 2.0 และยัง 
เป็น 1 ใน 11 รายของ 
ผู้ให้บริการเครือข่ายใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานนี้

UIH พันเอก เรืองทรัพย์ โฆวินทะ 
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ากัด (UIH) 

เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายบริษัทที่ต้องการเป็น 

ผูใ้ห้บรกิารแบบครบวงจรส�าหรบัองค์กรภาครฐั

และเอกชน ภายใต้กลยุทธ์ One Stop Service 

Solution บริษัทจึงให้ความส�าคัญในเร่ือง 

“คณุภาพ”  ทัง้คณุภาพของระบบเครอืข่าย และ

คุณภาพการให้บริการอย่างมาก เน่ืองจากเมื่อ

มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC แล้ว ยิ่งท�าให้บริษัทต้องสามารถเชื่อมต่อ

โครงข่ายบรอดแบนด์กับนานาชาติได้ง่ายและ

ดียิ่งขึ้น  

ดังนั้น UIH จึงเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายราย 

แรกและรายเดียวของไทยท่ีได้รับการรับรอง 

มาตฐานจาก MEF ประกาศให้เป็นผู้ให้บริการ

เครือข่าย (Service Provider) Certified MEF 



Carrier Ethernet หรอื MEF CE 2.0 และยังเป็น 

1 ใน 11 รายของผูใ้ห้ บรกิารเครอืข่ายในภมูภิาค

เอเชยีแปซฟิิกทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน MEF 

CE 2.0  ด้วย โดยผลของการได้รับการรับรอง 

MEF CE 2.0 จะท�าให้ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ 

และเอกชน  ในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

ลูกค้าองค์กรท่ีมีสาขาท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศ ที่เลือกใช้บริการเครือข่ายจาก UIH 

สามารถพัฒนาหรือออกแบบเครือข่ายเพ่ือ

รองรับการบริการใหม่ๆ หรือรองรับงาน Data 

Communications  และรองรับ Applications 

ได้หลากหลายประเภทยิ่งขึ้น

“มาตรฐาน MEF CE 2.0 นี้ สะท้อนให้เห็นว่า 

UIH ท�าตามเป้าหมายได้ส�าเร็จ เพราะสามารถ

ยกระดับคุณภาพเครือข ่ายไปได้อีกระบบ

มาตรฐานก่อนผู ้ให้บริการรายอื่นๆ ในไทย 

สามารถรองรับการขยายตัวของลูกค้าปัจจุบัน

และอนาคตได้ ถือเป็นความส�าคัญของธุรกิจ 

UIH”  พันเอกเรืองทรัพย์ กล่าวย�้า 

เตรียมพร้อมบุคลากรและ 
เครือข่ายรับการแข่งขัน
ด้านสนัติ เมธาวิกุล รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

UIH กล่าวว่า กลยุทธ์ความเป็นผู้น�า UIH ทุ่มเท

และเตรยีมความพร้อมขององค์กรและบคุลากร

คุณภาพด้านระบบเครือข่าย เพ่ือให้ใช้เวลา

เตรียมความพร้อมเพ่ือให้ได้การรับรองมาตร- 

ฐานในระดบัองค์กร และความพร้อมของวิศวกร 

ที่ได้รับการรับรองจาก MEF ซึ่งต้องผ่านการ

ทดสอบความสามารถความรูท้ัง้ด้านทฤษฎแีละ

การทดสอบความรู ้ในการ Integrate ระบบ 

เครือข่าย และได้พัฒนาทักษะความรู ้และ

ติดตามเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด น่ันคือวิศวกร

ของ UIH ได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญทาง

ด้าน Carrier Ethernet Certified Professionals 

(CECP) ซึง่เป็นการรบัรองมอือาชพีในการตรวจ

สอบทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยี Carrier Ethernet

คุณสมบัติหลักขององค์กรที่จะผ่านมาตรฐาน 

MEF CE 2.0 จะต้องประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติ Multiple-Classes of Ser-

vice (Multi-CoS) เพ่ือช่วยให้การบรกิารสามารถ

รองรับ Application ได้หลากหลาย เช่น Voice, 

Video, Data ได้โดยไม่มีข้อมูลท่ีสูญหาย หรือ

ล่าช้า

2. คุณสมบัติการจัดการ หรือ Managed 

ประกอบด้วย การ Operation, Administration 

and Maintenance ซึ่งจะท�าให้มีการจัดการบน

ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. คณุสมบตั ิInterconnected เพ่ือรองรบั

การเชื่อมต่อระหว่าง Service Provider, Glob-

al Ethernet Services

เปอร์เซ็นต์จากรายได้ในปีที่ผ่านมา” นายสันติ 

กล่าว

NetkaView Network  
Manager  ตอบโจทย์ธุรกิจ
นอกจากนี้ UIH ยังมีแผนพัฒนาระบบบริการ

เครือข่ายสู่ยุคใหม่ ที่สามารถใช้ง่ายขึ้น  นอก

เหนือไปจากการก้าวสู่ความส�าเร็จด้วยการคว้า

มาตรฐาน MEF CE2.0 มาครองแล้ว UIH ยังได้

น�าระบบบริหารจัดการเครือข่าย NetkaView 

Network Manager  ของบริษัท NetKa จ�ากัด 

มาเสรมิทัพบรกิาร เพ่ือสร้างความมัน่ใจในธุรกิจ

ที่มีต่อลูกค้า

เนื่องจากเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเน็ตก้าในกลุ่ม 

Network Management  มีความสามารถใน

ด้านการจัดการงานด้าน Monitoring ระบบมี 

จุดเด่นหลายด้าน สามารถรองรับโครงสร้างพื้น

ฐานด้านเครือข่าย (Network Infrastructure) ที่

มีความหลากหลายของยี่ห้อได้  สามารถขยาย

ระบบได้โดยไม่ต้องรื้อใหม่ เมื่อ Infrastructure 

มีจ�านวนมากขึ้นก็เพียงแค่ Configuration เพิ่ม

ไม่กี่นาทีก็สามารถให้บริการได้ทันที

นอกจากน้ีระบบเนต็ก้ายังมคีวามเสถียร รองรบั

การเติบโตของเครือข่าย Network ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง มี Application และ Solution ต่างๆ

มากมาย สนับสนุนการใช้งานของ Network 

Management ของ UIH ไดอ้ย่างด ีเพราะระบบ

มีความคล่องตัวและตอบสนองได้เร็ว

UIH เลือกทั้งสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุด เพ่ือ 

น�าเสนอคุณภาพบริการท่ีดีให้กับลูกค้าทุกราย

ของเรา ซีง่เนต็ก้าเป็นอกีรายทีไ่ด้ให้ความส�าคญั

กับคุณภาพการบริการ โดยเน็ตก้ามีทีมงานท่ี

สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และมีประสบ- 

การณ์สูง ท�าให้ไว้วางใจได้ อย่างไรก็ตามการ

เลือกผลิตภัณฑ์ของรายใดก็ตาม UIH เน้นเรื่อง

คุณภาพระดับพรีเมียมเป็นหลัก ซึ่งหากเน็ตก้า 

ยังสามารถตอบโจทย์ของ UIH ได้ ก็มีโอกาส 

สงูท่ีจะพิจารณา เพราะทีผ่่านมาเนต็ก้าสามารถ 

Customize ตามความต้องการของลูกค้า 

อย่างดี” สันติ กล่าวทิ้งท้าย   

จากคุณสมบัติในการจัดการตามมาตรฐาน 

MEF CE 2.0 นีท้�าให้มกีารจดัการได้ทกุวงจร จงึ

ช่วยลดต้นทุนในการ Operate, ช่วยให้การ

ติดตาม (Monitor)  วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

จากส่วนกลางได้รวดเรว็ และสะดวกย่ิงขึน้ นอก 

จากในแง่ของต้นทุน ระบบเครือข่ายที่ยกระดับ

สู่มาตรฐาน CE 2.0 จะมีคุณภาพการให้บริการ

ที่ Service Level Agreement หรือ SLA  ที่ดีขึ้น

ด้วยเช่นกัน

“UIH ค�านึงถึงการให้บริการครบวงจรท่ีมี

คุณภาพระดับโลก และการได้รับการรับรอง

มาตรฐานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

จัดการระบบเครือข่าย และดูแลรักษาเครือข่าย

ภายในองค์กรของลกูค้าให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุ 

ซึง่ UIH มัน่ใจว่ารายได้ปี 2558 นีจ้ะเป็นไปตาม

เป้าหมายทีป่ระกาศไว้น่ันคอืรายได้จะเตบิโต 10 

สันติ เมธาวิกุล 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส UIH 
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