ถาม – ตอบปญหาทีพ่ บบอย
1. กอนเขาใชระบบงานหรือ อินเทอรเน็ต ตองทําอยางไร ?
ตอบ หลังจากติดตัง้ Windows (OS) แลวติดตอศูนยเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกําหนด
หมายเลข IP Address และดําเนินการ Join Domain ไวสาํ หรับใชงาน
2. ไมสามารถเขาใชอินเทอรเน็ต และ ระบบงาน ตองทําอยางไร ?
ตอบ โดยสวนใหญจะเกิดขึ้นจากอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณตางๆ เชน สายแลน หรือ Lan Card ของ
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณเน็ตเวิรก เชน Server ใหบริการเกี่ยวกับระบบงานหรือ Switch เปนตน เมื่อพบปญหา
ในเบื้องตนใหดาํ เนินการ ตรวจสอบเช็ค Icon Lan Card
ในสวนของ Taskbar ดานขวาลางวาปกติหรือไม
หากพบวาผิดปกติ
ใหดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้
1. สายแลนวาเชื่อมตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม (หลวมหรือหลุด)
2. มีไฟกระพริบหลังเครื่องคอมพิวเตอรหรือไม
3. ติดตอศูนยเทคโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อแกไข
3. ไมสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ไดทั้งหองหรือทัง้ กอง ทําอยางไร ?
ตอบ อาการแบบนี้ไมไดเปนเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรอาจเปนผลมาจาก Switch ที่เชื่อมตอมาทีห่ องที่
พบปญหา โดยสิ่งที่พบเห็นคือ Switch อาจจะเสีย หรือ สาย Uplink ของ Switch ตัวนั้นๆ Down ลง ใหติดตอ
ศูนยเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดําเนินการให
4. ไมสามารถเขาระบบงานได ?
ตอบ การที่ไมสามารถเขาถึงระบบงานนั้น ๆ ได อาจจะไมไดเกิดจากระบบงานนั้นเสีย แตอาจเปน
เพราะเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับระบบเครือขายได สิ่งที่ควรตรวจสอบคือ ทดสอบเขา Web Site
ตางๆ หรือตรวจสอบจากเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ กอนเพื่อจะไดทราบวาเปนทีร่ ะบบงานนั้นจริง
5. ระบบอินเทอรเน็ตชาผิดปกติ ?
ตอบ ประเด็นของการตรวจสอบโดยระบุวา ชาผิดปกติ อาจเกิดจากกลุมตอไปนี้
1. เฉพาะเครือ่ งคอมพิวเตอร เพียง 1 เครื่อง อาจจะเกิดมาจากเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส หรือ
มีโปรแกรมตางๆ ใชงาน CPU หรือ Memory สูงเกินไป
2. เฉพาะหองหรือกอง อาจจะเกิดมาจาก Switch ที่เชื่อมตอมาที่หองหรือกองมีปญหา เชน
CPU, Memory ใชงานสูง หรือเกิด Loop ภายใน Switch
3. เฉพาะสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย สาเหตุเกิดไดหลายอยาง เชน Firewall-OPS ,
Domain Name Server OPS หรือ Core Switch OPS มีปญหา เปนตน

4. เปนทั้งกระทรวงพาณิชย อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน Core Switch ที่เปนศูนยกลางของ
กระทรวงพาณิชยเสีย จนกระทัง่ ไปถึง Firewall นอกสุดของกระทรวงพาณิชย และ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตเสีย
หรือไมสามารถใหบริการได
6. ไมสามารถเขาใช Wireless ได ตองทําอยางไร ?
ตอบ สิ่งแรกในการใชงานตองพบสัญญาณ Wireless กอน
1. ปจจุบันในกระทรวงพาณิชยนั้นมีหลาย SSID โดยปกติแลวจะใช SSID ที่ชอื่ วา Ministry of
Commerce เทานั้น ดังภาพ

2. หลังจากเชือ่ มตอแลว จะได IP Addressโดย พิมพ ipconfig ในสวนของ Command
Prompt (เพื่อตรวจสอบวาไดรับ IP address และสามารถที่จะใชงานได) ดังภาพ

3. ไมสามารถใชงานไดหรือ ไมได IP Address ติดตอศูนยเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
แกไข
7. ไมสามารถลงโปรแกรม หรือลบโปรแกรมในเครื่องของเราเองได ?
ตอบ ปจจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยมีการจัดโครงขายภายในแบบระบบโดเมน (Domain)
เพื่องายตอการจัดการทรัพยากรและระบบความปลอดภัยของเครือ่ งคอมพิวเตอร ดังนั้นเมื่อ Login เปนชื่อของเรา
เองนั้นจะไมสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอรได แตหากตองการลงโปรแกรม
หรือลบโปรแกรมใด ใหติดตอศูนยเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. นําเครือ่ ง Notebook หรือเครือ่ งคอมพิวเตอรมาใชงานโดยใชสายแลนแตไมสามารถใชงานได ?
ตอบ สิ่งสําคัญทีจ่ ะสามารถใชงานภายในโดยใชสายแลนนั้น ตองมี IP Address ที่ถูกตองกอนโดยศูนย
เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเปนผูกาํ หนดหมายเลข IP Address ให จึงไมแนะนําใหใสหมายเลข IP Address
เอง เพราะอาจจะมีผลกระทบตอระบบเครือขายภายในได เชน IP Address อาจซ้าํ กับ IP Address เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องอื่น เมื่อกําหนดหมายเลข IP Address ถูกตองแลวจะไมสามารถใชงานไดอีก
และเนื่องมาจากระบบของกระทรวงพาณิชยนั้นมีขนาดคอนขางใหญ โดยจะแบงแยก Vlan หรือ
แบงแยกกลุมเอาไว จึงจําเปนตองใชงาน Port หรือ Outlet ที่เปนของเครือขายภายในของสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชยเทานั้น
9. เพราะเหตุใดจึงไมอยากใหนํา Switch หรือ Hub มาตอใชงานเอง ?
ตอบ การตอ Switch หรือ Hub นั้นสามารถเชื่อมตอกับระบบเครือขายของสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชยไดอยางงาย แตไมควรนํา Switch หรือ Hub มาเชื่อมตอ Switch ที่สาํ นักงานปลัดกระทรวงพาณิชยได
ติดตั้งไว เนื่องจาก Switch ที่สํานักงานปลัดกระทรวงพาริชยไดตั้งไวนั้นเชื่อมตอเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรและมี
การปองกันการเกิด Loop ไว หากนํา Switch หรือ Hub มาตอพวงอีกอาจทําใหมีผลกระทบตอระบบเครือขาย
ภายในทําใหระบบเครือขายนั้นชาผิดปกติหรือไมสามารถใชงานได
10. เพราะเหตุใดจึงไมอยากใหนํา Wireless หรือ Router Wireless มาตอใชงานเอง ?
ตอบ โดยปกติกระทรวงพาณิชย มีการใหบริการเกี่ยวกับ Wireless อยูแลว โดยชื่อ SSID “Ministry
of Commerce” แตเมื่อนํา Wireless หรือ Router Wireless มาตอใชงานเอง สิ่งแรกที่ตองคํานึกถึงคือบุคคลที่
นํา Wireless หรือ Router Wireless มาตอเองนั้นเปนบุคคลที่นา เชื่อถือไดหรือไมเพราะบางครั้งการนํา Wireless
หรือ Router Wireless มาตอใชงานเองอาจทําใหผูไมประสงคดีเขามาใชงานในระบบเครือขายภายในของ
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยได หากตองการจะใชงานควรติดตอศูนยเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ดําเนินการให

