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จาก ADSL Modem สู ADSL Modem/Router
อยางงายๆ
บทเกรินนํา
โมเด็มสําหรับอินเทอรเน็ต ADSL ที่เรารูจักกันดีมักจะเปนโมเด็มที่ใชพอรต USB ซึ่งเปนโมเด็มที่นิยมใชกันใน
ชวงแรกๆ ที่ ADSL เขามาในบานเรา
เคยทํา

แตตองติดตั้งไดรเวอรดวยทําใหเกิดความไมสะดวกสําหรับผูใชที่ไมคุนเคยหรือไม

เพื่อลดความยุงยากตรงจุดนี้จึงมีโมเด็มแบบอีเทอรเน็ตเขามาแทน ซึ่งเปนโมเด็มที่ตองใชการดแลนควบคูไป
เนื่องจากคอมพิวเตอรในปจจุบนั จะมีการดแลนติดตั้งมาใหแลว (LAN on board) ทําใหการติดตั้งโมเด็มงายขึ้น

ดวย

โมเด็มแบบอีเทอรเน็ตนี้ไมจําเปนตองติดตั้งไดรเวอร เพียงแคตอสายแลน (สาย UTP) เขากับโมเด็มและพอรตการดแลน
แลวเสียบปลั๊กเปดสวิตช จากนั้นสรางคอนเน็กชันเหมือนกับการใชโมเด็ม 56 K ใสชื่อผูใชกับรหัสผานและหมุนโมเด็ม
เทานั้นก็ใชงานไดแลว
สําหรับ ADSL โมเด็ม/เราเตอร (ADSL Modem/Router) คือ ADSL โมเด็มที่มีคุณสมบัติของเราเตอรเพิ่มเขา
มาดวย (มักนิยมเรียกกันวา

ADSL

เราเตอร) เพราะนอกจากจะทําหนาที่เชื่อมตอกับ

ISP

แลว ยังเพิ่มคุณสมบัติการแชร

อินเทอรเน็ตใหกับคอมพิวเตอรในเครือขายได โดยไมตองมีคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่แชรอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะ เนื่องจาก
เราเตอรจะทําหนาที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเอง แลวกระจายอินเทอรเน็ตไปยังคอมพิวเตอรทุกๆ เครื่อง โดยแปลงไอพี
แอดเดรสที่ใชในอินเทอรเน็ตเปนไอพีแอดเดรสที่ใชในระบบเครือขายภายใน
Address Translation)

กลาง และราคาของ

เหมาะที่จะนํามาใชในบานที่มีคอมพิวเตอรมากกวา

ADSL

เราเตอรในปจจุบันก็นับวาไมสูงมากนัก

ซึ่งเรียกวิธีการนี้วา
1

NAT

(Network

เครื่อง หรือสํานักงานขนาดเล็กถึงขนาด

ทําใหไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลาย

นอกจากนี้ ADSL เราเตอรในปจจุบันยังมีความสามารถนอกเหนือจากการแชรอินเทอรเน็ตอีกมาก อันไดแก
•

ทําหนาที่แจกไอพีแอดเดรสโดยอัตโนมัติ (DHCP Server) ใหกับคอมพิวเตอรทุกๆ เครื่องที่เชื่อมตอกันอยู ทําให
ไมตองไปกําหนดไอพีแอดเดรสดวยตนเอง

•

รองรับการฟอรเวิรดพอรต (Port Forwarding) ทําใหสามารถสรางเว็บเซิรฟเวอรหรืออื่นๆ ภายในบานได
เปนสวิตชภายในตัวเพราะมีพอรต RJ45 มากกวา 1 พอรต จึงไมตองหาฮับหรือสวิตชมาพวงตอ ยกเวนมี
คอมพิวเตอรเกินจํานวนพอรต มีไฟรวอลลในตัว สามารถปองกันไดขั้นพื้นฐาน

ในที่นี้ขอยกตัวอยางโมเด็ม Billion รุน BiPAC 5200SR2 โมเด็ม Billion รุน BiPAC 5200SR2 หากปรับเปลี่ยนเปนเรา
เตอรแลว คุณไมตองสั่งใหวินโดวสหมุนโมเด็มเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต เพราะทันที่ที่เปดเราเตอรๆ จะเชื่อมตอสัญญาณไป
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ยัง ISP โดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมตอสัญญาณไดแลวก็จะไดรับไอพีแอดเดรสสําหรับออกสูอินเทอรเน็ต เกตเวย และดีเอ็นเอ
สมามาประจําที่เราเตอร (ชั่วคราว) อยางครบถวน และถาสัญญาณ ADSL หลุดเราเตอรก็จะเชื่อมตอใหโดยอัตโนมัติอีก
เชนกัน แตถาใครเห็นวาไมมีความจําเปนอะไรตองปรับเปลี่ยน ก็ยังไมตองทําตาม
หมายเหตุ

โมเด็มรุนตางๆ ที่มีคุณสมบัติปรับเปลี่ยนเปนเราเตอรได แมจะมีหนาตางในการเซ็ทของฟงชั่น

ตางๆที่ไมเหมือนกันแตก็คลายกันอยู แตโดยวิธีการหลักๆในการแปลงนั้นยอมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นไมควร
จดจําตามหนาตางที่ปรากฏแตควรเขาใจในวิธีการและชุดคําสั่งเปนหลัก

ขั้นตอนวิธีการแปลง Modem เปน Router
1. ติดตั้งโมด็มและติดตั้งอุปกรณทุกชิ้นเรียบรอยแลว ซึ่งสามารถดูวิธีการใชงานไดจากคูมือ ที่สําคัญคือตองมี
สายแลนระหวางโมเด็มกับการดแลน ขั้นแรกหากเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูใหตัดการเชื่อมตอออกกอนที่จะ
ดําเนินการตอไป(ตอนนี้ขอสันนิษฐานวาคุณผูอานไดรับโมเด็ม Billion รุน BiPAC 5200SR2 )
2. หากโมเด็มปดอยูก็เปดสวิตชใหมีไฟเขาโมเด็ม สําหรับโมเด็มตัวนี้ไดรับการกําหนดไอพีแอดเดรสฝงเครือขาย
ภายในเปนหมายเลข 192.168.1.1 จึงตองกําหนดไอพีแอดเดรสของการดแลนใหอยูในคลาสเดียวกับโมเด็ม แต
เผอิญวาโมเด็มรุนนี้มีคุณสมบัติจายไอพีแอดเดรสใหกับคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ หรือ Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) ดังนั้นจึงไมตองทําอะไรที่โมเด็ม แตจะไปจัดการที่การดแลนแทน
3. เปด Control Panel ดับเบิลคลิ้กไอคอน Network Connections คลิ้กขวาที่ไอคอนของการดแลนที่ตอมาจาก
โมเด็ม เลือก Properties เลือกรายการ Internet Protocol (TCP/IP) คลิ้กปุม Properties เลือกหัวขอ Obtain an
IP address automatically และ Obtain DNS Server address automatically (ดังรูปที่ 1) คลิ้กปุม OK และ
OK แลวรีสตารตคอมพิวเตอร

รูปที่ 1
4. เมื่อเขาสูวินโดวสแลว ใหตรวจดูไอพีแอดเดรสวาไดรับมาจริงหรือไม โดยเปด Command Prompt แลวพิมพ
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คําสั่ง ipconfig กดแปน Enter วินโดวสจะแสดงขอมูลใหเห็น
C:>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection 1:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
ที่บรรทัด IP Address จะมีหมายเลขไอพีแอดเดรสปรากฏอยู แสดงวาไดรับไอพีแอดเดรสมาจากโมเด็มแลว (Command
Prompt สามารถเปดขึ้นมาไดอีกวิธีหนึ่งคือคลิ้กปุม Start > Run พิมพคําสั่ง cmd คลิ้กปุม OK)
5. เปด Internet Explorer พิมพ http://192.168.1.1/wizard/home_wizard.htm เพื่อเขาไปแกไขในตัวโมเด็ม จะ
มีปอปอัพใหใส Username กับ Password ใหใส true ลงไปทั้งสองชอง คลิ้กปุม OK (ดังรูปที่ 2) จากนั้นจะ
ปรากฏหนาตัวชวย คลิ้กปุม RUN WIZARD (ดังรูปที่ 3) ก็จะพบกับขั้นแรกของการแกไข (จากนี้ใหทําตาม
ขั้นตอนของรูปที่ 4)

รูปที่ 2
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รูปที่ 3

รูปที่ 4
ขั้นตอนของการแกไข ( โดยดุรูปที่ 4 เปนหนาเริ่มตน)
5.1.ในขั้นQuick Start นี้ คลิ้กปุม NEXT
5.2.ขั้น Quick Start – Password เปนการกําหนดรหัสผานขึ้นใหมสําหรับครั้งตอไปที่จะเขามาแกไขหรือดูคา
ตางๆ ในโมเด็ม ใหใสรหัสผานที่ตั้งขึ้นเองลงในชอง New Password: และ Confirmed Password: แลวคลิ้กปุม
NEXT จุดนี้เปนการรักษาความปลอดภัยอยางหนึ่ง หากมีผูที่จะเขามาเปดดูการทํางานในเราเตอร แตไมทราบ
รหัสผานก็จะเขามาไมได ทั้งจากอินเทอรเน็ตและเครือขายภายใน
5.3.ขั้น Quick Start – Time Zone เลือกโซนเวลา (ถูกเลือกไวแลว) คลิ้กปุม NEXT
5.4.ขั้น Quick Start – ISP Connection Type เลือกรูปแบบการเชื่อมตอไปยัง ISP โดยเลือกหัวขอ
PPPoE/PPPoA คลิ้กปุม NEXT
5.5.ขั้น Quick Start – PPPoE/PPPoA ใส Username กับ Password ที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต สวน VPI = 0 ,
VCI = 100 , Connection Type: = PPPoE LLC คลิ้กปุม NEXT
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5.6.ขั้น Quick Start Complete!! เปนขั้นตอนสุดทายของการปรับเปลี่ยน ใหคลิ้กปุม NEXT จากนั้นรอสักครู
โมเด็มกําลังปรับเปลี่ยนและบันทึกคาที่ตั้งใหมนี้
5.7.ขั้นสุดทายจะปรากฏคําวา Saved Changes หมายถึงการปรับเปลี่ยนคาการใชงานใหกลายเปนเราเตอรได
สําเร็จแลว คลิ้กปุม CLOSE สุดทายใหปด Internet Explorer ถาดูที่หลอดไฟของโมเด็มก็พบวาหลอดไฟจะสวาง
ทุกดวง
6. หลังจากปฏิบัติเสร็จสิ้นตามขั้นตอนทั้งหมด ใหปดสวิตชโมเด็มแลวเปดใหมอีกครั้ง หลอดไฟที่ชอง PWR, SYS
และ LAN จะสวางกอน ตามดวย ADSL กับ PPP ถาชอง PPP สวางก็แปลวาโมเด็มไดเชื่อมตอไปยัง ISP ไดโดย
อัตโนมัติ ครั้งตอไปก็ไมตองใชไอคอน Connection หรือ hi-speed Navigator ที่สรางไวเชื่อมตออินเทอรเน็ต
เพียงแคเปดเราเตอรแลวรอการเชื่อมตอ โดยดูจากหลอดไฟที่จะสวางทุกดวง และถาสัญญาณ ADSL หลุด เรา
เตอรก็จะเชื่อมตอใหอีกโดยอัตโนมัติเชนกัน
7. เมื่อเปลี่ยนใหเปนเราเตอรแลว เราสามารถล็อกอินเขาไปดูคุณสมบัติตางๆ ในเราเตอรไดจาก
http://192.168.1.1 จากนั้นจะมีปอปอัพถาม Username กับ Password ใหใส admin ในชอง User name: สวน
Password ใสตามที่ไดตั้งรหัสผานไวในขั้นตอน Quick Start – Password เมื่อเปดเขามาแลวจะพบกับหนาแรก
ที่แสดงสถานะของระบบเบื้องตน ไดแก รุนของเฟรมแวร ขอมูลดาน LAN , WAN และ ADSL (ดังรูปที่ 5)

รูปที่ 5
หมายเหตุ

ตรงนี้ขอแนะนําสําหรับผูที่ไมมีความชํานาญหรือไมทราบวาสวนใดมีไวทําอะไร ใหดูเพียงอยางเดียวจะ

ดีกวา ไมควรไปปรับเปลี่ยนคาการใชงานใดๆ เพราะอาจทําใหเราเตอรไมสามารถทํางานตอไปได แตถาสนใจวิธีการใช
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ADSL โมเด็ม/เราเตอรรุนนี้ สามารถเขาไปที่ http://www.billion.com/product/adsl/bipac5200s.htm จะมีขอมูลของรุนนี้
อยูและมีคูมือใหดาวนโหลดดวย เมื่อดูคาตางๆ แลวก็ใหปด Internet Explorer ไปไดเลย

การกลับสูสภาพเดิม
หากตองการใหโมเด็มตัวนี้กลับมาทํางานแบบเดิมก็สามารถทําไดงายๆ ใหใชปลายปากกาจิ้มไปในรูที่เขียนวา
RESET ของดานหลังเราเตอรแลวคางไวประมาณ 6 - 7 วินาที (ดังรูปที่ 6) แลวหลอดไฟชอง SYS, ADSL และ PPP จะดับ
(สวน LAN จะไมดับหากยังคงเปดคอมพิวเตอรไวและสายแลนยังเสียบอยูระหวางการดแลนและเราเตอร สวน PWR จะ
สวางอยูเสมอ) จากนั้นเราเตอรก็จะกลับสูสภาพปกติกลายเปนโมเด็มตามเดิม หรือใหล็อกอินเขาไปในเราเตอรแลวเลือก
เมนู Maintenance > SysRestart เลือกหัวขอ Factory Default Settings คลิ้กปุม RESTART จากนั้นมีปอปอัพบอกใหรอ
สักครู คลิ้กปุม OK แลวรอจนกวาจะมีปอปอัพบอกวารีบูตโมเด็มเสร็จแลว คลิ้กปุม OK ก็เปนอันวาทุกอยางกลับสูสภาพ
เดิม (ดังรูปที่ 7)

รูปที่ 6

รูปที่ 7
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การแชรอินเทอรเน็ตใหไดหลายเครื่อง
การใชเราเตอรเชื่อมตออินเทอรเน็ต

เปนวิธีการที่สะดวกมากสําหรับคอมพิวเตอรในเครือขาย

เพราะไม

จําเปนตองมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งทําหนาที่แชรอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถออกสูอินเทอรเน็ตไดโดยตรง แต
เราเตอรรุนนี้มีพอรต RJ45 เพียง 1 พอรต ดังนั้น จึงจําเปนตองใชฮับหรือสวิตชเขามาชวย โดยนําสายแลนจากเราเตอรมา
เสียบยังพอรตใดก็ไดบนสวิตช

แลวเอาสายแลนที่ออกจากสวิตชไปเสียบยังพอรตของการดแลนของคอมพิวเตอรแตละ

เครื่อง (ดังรูปที่ 8 ) ยกเวนวาคุณจะใชระบบไรสายแทน [Wireless]ก็อีกประเด็นหนึ่ง

รูปที่ 8
ตอไปตองกําหนดใหคอมพิวเตอรที่เพิ่มเขามาสามารถเขาสูอินเทอรเน็ตไดโดยวิธีการที่งายที่สุด นั่นก็คือการ
ขอรับไอพีแอดเดรสจากเราเตอรโดยอัตโนมัติ ใหเปด Control Panel ดับเบิลคลิ้กไอคอน Network Connections คลิ้กขวา
ที่ไอคอนของการดแลน เลือก Properties จากนั้นเลือกรายการ Internet Protocol (TCP/IP) คลิ้กปุม Properties
ตอมาเลือกหัวขอ Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS Server address automatically
คลิ้กปุม OK และ OK แลวรีสตารทคอมพิวเตอร เพื่อรับหมายเลขไอพีแอดเดรส เกตเวย ดีเอ็นเอส จากเราเตอรถึงจะออกสู
อินเทอรเน็ตได ซึ่งทุกๆ ครั้งที่เปดคอมพิวเตอรก็จะไดรับไอพีแอดเดรสเชนนี้ตลอดไปจนกวาจะไมไดใชเราเตอร แตอยาลืม
เปดเราเตอรใหทํางานกอนนะครับ

สรุป
ดวยวิธีเหลานี้ก็จะชวยใหเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย
อินเทอรเน็ตรวมกันได แตถานําไปแชรมากเครื่องแบบรานอินเทอรเน็ตคาเฟ

ยิ่งถามีคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องใช
แลวใชเกินแบนดวิดธที่กําหนด ก็อาจจะ

โดนบล็อกแมคแอดเดรสไดนะครับ ยกเวนวาจะเลือกใชอินเทอรเน็ตแบบองคกร
อางอิงจาก http://article.numsai.com/index.php/computer /บทความโดย พิศาล พิทยาธุรวิวัฒน
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