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SDN: Software Define Network 

อุปกรณ์เน็ตเวิคมีการออกแบบใหส้ามารถท างานทั้งดา้น Control Plane และ Data Plane โดย 

Control Plane มไีว้ส าหรับควบคุมการท างานของระบบ เวลาคอนฟิคจะเข้ามาท าที่ Control Plane 

ดังนั้นการท าซ ้าจึงเปน็เร่ืองทีท่ าเปน็ปกตอิยู่แล้ว แม้ว่าทุกเครื่องจะมีคอนฟิคทีเ่หมอืนกัน ในส่วนของ Data 

Plane จะท าหน้าที่ส่งข้อมูลเมื่อได้รับค าส่ังจาก Control Plane  

แนวคิดของ SDN เปน็การรวมเอา Control Plane ของอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าไว้ที่ส่วนกลาง โดย

รวบรวมไว้ทีอุ่ปกรณ์ที่เรียกว่า Controller ตอ้งการเปลีย่นแปลงอะไรก็ท าแคท่ี่คอนโทรลเลอร์ ท าให้

สามารถตดิตั้ง คอนฟิคระบบ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วกว่าเดิม อีกทั้งยังรองรับการท างาน

ผ่าน API ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกบัระบบอื่นๆภายนอกได้อีกด้วย 

SD-WAN: Software Define Wide Area Network 

เป็นการประยุกต์ SDN มาใชใ้นด้าน WAN โดยเฉพาะ โดยแนวคิดของ SD-WAN ถูกใช้เพ่ือ

แก้ปัญหาด้านการใช้งานคลาวด์เซอร์วิสที่ตอ้งมีวงจรอินเทอร์เนต็เพ่ือเชือ่มต่อปัญหาด้านความตอ่เนือ่งการ

ใช้งานที่เกิดจากปัญหาคุณภาพของวงจร รวมถึงปรมิาณความเร็วของวงจรไม่เพียงพอ 

Lesson I: ท าความเขา้ใจกบั SDN vs SD-WAN vs NFV vs VNF 
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SD-WAN จึงได้ถูกคิดคน้มาเพ่ือทดแทนเรา้เตอร์ ด้วยความสามารถทีม่ากกว่าและช่วยลดการ

ท างานซ ้าซ้อน ช่วยเพ่ิมความเร็วการเชื่อมตอ่ด้วยการน าอนิเทอร์เน็ตบอร์ดแบนดม์าเพ่ิมจาก MPLS ทั้งนี้

เคล็ดลับที่ช่วยให้ SD-WAN โดดเด่นคือการท างานเสมือนเป็น SMART Navigator โดยอุปกรณ์จะเลือก

เส้นทางที่ดทีี่สุด ให้แต่ละ Application ท างานเสมอืน Google Map เส้นไหนรถติด ก็จะเลือกไปใช้เส้นอื่น 

ค านวณเส้นทางตลอดเวลา ท าใหป้ระสบการณ์การใช้งานดีมากกว่าเดิม 

 

 

VNF: Virtual Network Function & NFV: Network Function Virtualization 

กลุ่มงานไอทีจะคุ้นหูกบัอุปกรณ์ประเภท Firewall, IPS, DPI, Proxy โดยทั้งหมดนี้เรียกว่า 

Network Function เมื่อจ านวนอปุกรณ์มีมากขึ้นก็จะเกิด Single Point of Failure, ด้านการบ ารุงรักษา 

และการบริหารจัดการทีม่ีความซับซ้อนเมือ่อปุกรณ์มีจ านวนมากขึ้น อีกทั้งยงัมีคา่ใช้จ่ายแฝงอยา่งเช่นค่า

ไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้น 

จึงได้มีการคิดค้น NFV ขึ้นมาท าหน้าที่เป็น Virtual Infrastructure ให้กับ Virtual Network 

Function (VNF) ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุน และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบ 
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 เมื่อน าเทคโนโลยีทัง้ 4 เทยีบกันด้วย Google Trends จะเห็นได้วา่ SDN เป็นที่นิยมมาไม่นอ้ยกว่า 

5 ปีโดยน าแนวคิดนีไ้ปใช้ในดาต้าเซ็นเตอร์ ส าหรับ NFV ก็มีความนิยมในระดบัหนึ่งแต่ยังไม่มากพอ และ

เมื่อสองปีที่ผ่านมาพบวา่ SD-WAN มีความนิยมก้าวแซงสองเทคโนโลยีก่อนหนา้นี้ด้วยระยะเวลาอนัส้ัน 

 

Why SD-WAN be the network trend? 
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ส่ิงที่ท าให้ SD-WAN ได้รับความนิยมอย่างลน้หลามเนือ่งด้วยเป็นโซลูชั่นทีม่าตอบโจทย์ทั้งด้าน

ความสะดวกและระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง การส่งข้อมูลโดยอิงจากแอพพลิเคชั่นที่ช่วยเพ่ิมประสบการณ์

การใช้งานได้ดมีากขึ้น การบริหารจัดการแอพพลิเคชั่นที่อยู่ ณ ดาต้าเซ็นเตอร์/คลาวด ์ความตอ่เนือ่งของ

การเชื่อมตอ่ทีม่ีมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าอุปกรณ์เราเตอร์  

 

ด้านความคุม้ค่าในการลงทุนที่ SD-WAN มีความสามารถในการควบรวมวงจรที่มคีวาม

หลากหลายเข้าด้วยกันได้ (Aggregation/Bonding/Active-Active Link) เช่น Hybrid เป็นการรวม

วงจรระหว่าง Private MPLS และ Internet Circuit/Wireless 3G/4G และการทดแทน MPLS 100% 

ด้วยวงจรชนิด Internet ที่บริหารจัดการความเส่ียงด้วยการเลือกใช้ผู้ใหบ้ริการทีม่ีหลายราย  

สรุปท้ายบทมีดังนี ้

เทคโนโลยี SD-WAN จะท าให้คุณไม่ผิดหวงัด้วย 4 คุณสมบัตคิือ 

1) Faster service provisioning 

2) Ability to scale the network on-demand 

3) Ability to dynamically tailor to application need 

4) Lower network connectivity service costs 
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แนวโนม้ในอนาคตของ Retail Store จะน าเทคโนโลยีเขา้ไปใช้ช่วยในการบริการลูกคา้มากขึ้นกว่า

ในปัจจุบัน มีการน าระบบมาท า Interactive กับลูกค้าเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคูแ่ข่งและสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกคา้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือยงัผลต่อการเตบิโตของธุรกิจ 

รูปที่ 1 Next Generation Retail Store 

Lesson II: ท าไม Retail Store จ าเปน็ตอ้งใช ้SD-WAN 
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จากรายการจะพบว่าเทคโนโลยีที่ไดน้ ามาใช้จะตอ้งมีการเชื่อมตอ่ด้วยปริมาณแบนด์วดิท์ที่มากขึ้น

เพ่ือเชื่อมตอ่กับส านักงานใหญ่ หรือดาต้าเซ็นเตอร์ และผู้ให้บริการคลาวด์เซอร์วิส รวมไปถงึการดูแล

รักษาความปลอดภัยของขอ้มูลที่จะต้องเพ่ิมเข้ามากกว่าในปัจจุบัน และที่ส าคญัที่สุดคือลูกค้าตอ้งการ

ข้อมลูที่มคีวามสดใหม่เพ่ือใชใ้นการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือเลือกรับใชบ้ริการ 

แต่ด้วยระบบโครงข่ายในปัจจุบันยังมีการเชื่อมต่อด้วยความเร็วทีไ่ม่สูงมากนัก ประกอบกับปัญหา

ด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ดังนั้นเพ่ือที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีทีสุ่ดใหแ้ก่ลูกค้าและทีมงานฝ่ายขาย

ของเรา จ าเป็นต้องมีแบนด์วดิท์ที่มากเพียงพอตอ่การใหบ้ริการ ซ่ึงแนวทางที่สามารถน าไปปฏิบัตไิด้มี

ตัวเลือก ดังต่อไปนี ้

• Increase MPLS bandwidth 

• Internet Broadband (DSL, FTTX, LTE) 

• ผสมผสานระหว่าง MPLS และ Internet Broadband (Hybrid WAN) 

 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบระหว่าง Internet Broadband และ MPLS/Broadband 

ในความจริงการน า Internet Broadband หรือการท า Hybrid WAN ด้วยการใช้เทคโนโลยีดงั

พวก Load Balance หรือ Firewall หรือ Router ทาง CIO และเหล่า IT Manager กจ็ะมีประเด็นที่ท้า

ทายเช่นมิติดา้นการบริหารจัดการ, มิติดา้นการรักษาความปลอดภัย, มติิด้านการควบคุมเส้นทาง (Control 

Traffic Path) มิติด้านความต่อเนือ่งของระบบ รวมไปถงึระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง

และการบ ารุงรักษา (รวมถึงการ re-configuration ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการใช้งานของบริษัท) 
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รูปที่ 3 Bottle neck Network เมื่อมีการใชง้าน Cloud Service ผ่านดาต้าเซ็นเตอร ์

              เมื่อมองไปดูการแข่งขนัของ 4G LTE ที่จะพบได้ว่ามีความเสถียร มีความเร็ว คุณภาพ

สัญญาณและราคาอยู่ในเกณฑ์ที่มีนา่สนใจ ทั้งนี้ไมเ่พียงแต่ 4G LTE เทา่นัน้ ศักยภาพของ Fixed Line 

Broadband อย่างกลุ่ม DSL, FTTX ก็มีการขยายโครงขา่ยอย่างรวดเร็ว มีความเสถยีร มีความเร็วที่สูง

มากเมือ่เทยีบกับ MPLS 
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รูปที่ 4 แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 

               เราจึงมีความคดิที่ว่าท าไมเราไม่น า Internet Broadband จากหลากหลายผู้ให้บริการน ามาใช้

งานในองค์กรเพ่ือส่ือสารกันระหว่าง Data Center-Head Office-Branch-Business Partner รวมไปถงึ

การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงล่ะ? ได้ทัง้ความเร็วที่สูงขึ้น และด้วยผู้ใหบ้ริการที่หลากหลายรายก็

ส่งผลให้การเชือ่มตอ่มคีวามเสถียรเพ่ิมมากขึ้น และจะดยีิ่งขึ้นถา้มีเทคโนโลยทีี่ดึงเอาความสามารถของ 

Internet Broadband มาใชไ้ด้อยา่งเตม็ทีไ่ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเทคโนโลยนีัน้ก็คือ SD-WAN 

โดยสรุปแล้วจะช่วยลดค่าใชจ่้ายได้ถึง 3 ด้านด้วยกันคอื 

 

1. ด้านโครงขา่ย 

• รองรับการท างาน Hybrid WAN (MPLS + Internet Broadband) และ Internet as WAN 

รวมกันเชื่อมตอ่ไดม้ากถึง 8 เส้นทาง รองรบัโครงข่ายทุกชนิด 

• เทคโนโลยี Dynamic Multi Path Optimization (DMPO) จะคอยเลอืกเส้นทางที่ดทีี่สุดให้กบั 

Application ทีใ่ช้งาน รวมไปถึงการท า Load Balance Traffic ด้วยเช่นกนั 

• มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ VoIP และ Video Conference สามารถใชง้านได้ดบีนโครงข่าย 

Broadband แม้จะมี Packet Loss 

 

 



10 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

2. ด้านการลงทนุ และการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ 

• PROEN BranchConnect เป็นการใหบ้ริการในรูปแบบ SD-WAN as a service พร้อมทมีซัพ

พอร์ท 24×7 

• ง่ายแก่การบ ารุงรักษาและบริหารจัดการเนื่องด้วย SD-WAN มาพรอ้มกับ feature Cloud VPN,  

Load Balance, Bandwidth Management, Application Firewall, WAN Optimization และ 

Network Monitoring  

3. ด้านการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล 

• Zero-Touch Deployment ติดตั้งงา่ย ลดคา่ใช้จ่ายการเดินทางเพ่ือไปติดตั้งและแก้ไขปัญหา 

• บริหารจัดการได้ผ่านทาง Central Web Management ทุกที่ ทุกเวลา 

• เมื่อ Visibility มีมากขึ้นจึงชว่ยให้การดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาท าได้อยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปท้ายบทมีดังนี ้

รีเทลสโตร์ยุคใหม่ จะมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้น จ าเป็นตอ้งมีการเชือ่มต่อที่รวดเร็วและเสถียร 
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หลายธุรกิจสัญชาติไทยมีการขยายลงทุนในตา่งประเทศเพ่ิมขึ้น ปัจจัยที่มีลงทุนในตา่งประเทศ

เพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากเป้าหมายเพ่ือต้องการเขา้ถึงตลาดเกิดใหมใ่นเอเชีย เชน่ จีน อินเดีย เวียดนาม 

เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา หรือในบางธุรกิจของคนไทย มีการลงทนุไกลถึงทวีปยโุรป ตะวันออกกลาง 

และทวีปแอฟริกา 

การส่ือสารเป็นอีกหนึ่งส่ิงส าคัญในการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิตอล การส่ือสารและการส่งข้อมูล

แปรผันตรงตอ่รายไดข้องบรษัิทและความพึงพอใจตอ่การให้บริการ ดังเชน่ ระบบการขาย ระบบบริหาร

สมาชิก ระบบการเงินและการบัญชี  โดยเทคโนโลยทีี่ใช้เชื่อมตอ่มายังส่วนกลางได้หลากหลาย เชน่ 

Virtual Private Network (VPN) หรือการใช้ International Private Leased Circuit (IPLC) โดยแต่

ละเทคโนโลยีกม็ีคุณลักษณะเฉพาะตัวทีแ่ผนกไอทีตอ้งพิจารณาดังตารางด้านลา่ง โดยจะพบได้ว่าข้อ

กังวลของ IPLC เปน็อนัดับแรกนั่นคือราคา และดา้นความปลอดภัยส าหรับการน าอินเทอร์เนต็มาใช้เพ่ือ

เชื่อมตอ่ 

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบข้อกงัวลระหว่าง IPLC และ Internet 

คุณประโยชนเ์ด่นของ SD-WAN ที่ช่วยบริษัททีม่ีส านักงานสาขากระจายอยู่หลายประเทศจะเปน็ด้านการ

บริหารจัดการที่ควบคมุได้จากศูนย์กลาง, การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชัน่, การเพ่ิมความ

ต่อเนือ่งของการส่ือสารใหท้ าได้ดีตลอดเวลา และจุดส าคญัคือการใช้งานอินเทอร์เน็ตทดแทนวงจร 

Lesson III: ขยายตลาดไปทัว่โลกดว้ยการเชือ่มตอ่ผา่น SD-WAN 
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ประเภท IPLC ซ่ึงในบทนี้จะกล่าวถึงการติดตัง้ SD-WAN for Oversea offices ทั้งหมดสอง

รูปแบบ ด้วยกันคอื 

Solution#1: Last Mile Optimization + Head End Connectivity 

 

 

รูปที่ 2 Last Mile Optimization + Head End Connectivity 

การเชื่อมตอ่ในรูปแบบนี้จะแบ่งออกเปน็สองท่อนคอืระหว่าง EDGE/Cloud Gateway และ 

Cloud Gateway/Data Center 

อุปกรณ์ EDGE ที่ติดตั้ง ณ ส านักงานแนะน าให้เชือ่มตอ่อินเทอร์เนต็อยา่งนอ้ย 2 ราย โดย EDGE 

จะสร้าง SD-WAN Tunnel มายัง Cloud Gateway ซ่ึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เปน็ Best Effort จะ

ส่งผลให้บางช่วงเวลาจะมี Packet Loss หรอื Jitter หรอื Latency ทีสู่งจนไม่สามารถใช้งาน

แอพพลิเคชัน่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยขีอง SD-WAN จะมีคณุสมบัตขิอง WAN Optimize เพ่ือให้การใช้งาน

แอพพลิเคชัน่ใช้งานได้อยา่งปกต ิ

 ด้าน Head End connectivity (Cloud Gateway และ Data Center) สามารถเชือ่มต่อได้ทัง้

แบบ MPLS หรอื IPSec VPN  
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Solution#2: Cloud VPN 

 

รูปที่ 3 End to End Optimization (Cloud VPN) 

 การติดตั้งในรูปแบบ Cloud VPN จะเป็นการท า WAN Optimization ระหว่างอุปกรณ์ EDGE 

และ Hub ที่ดาตา้เซ็นเตอร์ โดยอินเทอร์เน็ตทีต่ิดตัง้ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ควรจะมีไม่นอ้ยกว่า 2 ผู้ให้บริการที่มี

การจองความเร็วต่างประเทศในปริมาณที่มากเพียงพอตอ่การใช้งาน  

 โดยโซลูชั่นนี้ขอ้ประโยชน์ที่แตกต่างจากการท า GRE/IPSec บนอุปกรณ์เราเตอร์ดงัเชน่ SD-WAN 

Controller จะเป็นตัวควบคมุการท างานของ EDGE ทุกตัว, Forwarding base on Application type, 

ความงา่ยในการติดตัง้ทีไ่ม่จ าเป็นต้องใช้ Static Public IP Address เปน็ต้น   

 

สรุปท้ายบท 

Solution Oversea offices เป็นตัวผลักดันให้ SD-WAN มีอตัราเตบิโตขึ้นมากที่สุด 
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Data Center as a Service (DCaaS) ชื่อดัง Amazon Virtual Private Cloud (VPC) เป็น 

Public Cloud ที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดในโลก มขี้อดทีัง้ด้าน ความงา่ยในการบริหารจัดการ ความสะดวก

ในการสร้างเซิฟเวอร์ที่รวดเร็วทันต่อความต้องการทางธรุกิจและมีค่าใช้จ่ายดา้นการใช้งานตามจริง 

AWS มีการให้บริการเพ่ือเชื่อมต่อกบั VPC หลายวิธีการ หนึ่งในวิธีทีน่ิยมมากทีสุ่ดคอืการท า IPSec 

VPN เชือ่มตอ่กับ Virtual Private Gateway และคงเป็นการง่ายหากองค์กรนัน้มีส านกังานเพียงแห่งเดียว 

แต่หากมสี านักงานหลายแหง่ก็สามารถให้ทราฟฟิควิ่งผ่านส านักงานใหญ่ แล้วคอ่ยมดุไปยัง IPSec Tunnel 

ด้วยวิธีนี้จะมีคา่ใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก (AWS คิดค่าใช้จ่ายตามจ านวน IPSec Tunnel) แต่จะมีประเดน็เรื่อง

ความเร็วระหว่างสาขามายังส านักงานใหญ่แทน 

อีกรูปแบบหนึ่งคือการให้ส านักงานสาขาเชื่อมตอ่โดยตรงกับ AWS มีข้อดเีรื่องความเร็วโดยรวม

มากกว่ารูปแบบก่อนหนา้นี้ แต่จะส่งผลท าให้มีคา่ใช้จ่ายคา่ IPSec Tunnel สูงขึ้นตามมา 

Lesson IV: เชื่อมตอ่ Cloud AWS ง่ายๆ ดว้ยเทคนคิ SD-WAN 
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โซลูชั่นที่สามารถช่วยลดความซับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความเร็ว และลดค่าใช้จ่ายที่เกิด

ขึ้นกับ AWS ได้คือการน า SD-WAN มาเปน็ศูนย์กลางเพ่ือให้ส านักงานทุกแห่งเชือ่มต่อไปยัง AWS 

ทางด้านเทคนิคแล้ว SD-WAN มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วนที่ท างานร่วมกันเพ่ือช่วยในงานนีส้ามารถท า

ได้ 2 รูปแบบคือ 

Solution#1 Go IPSec between AWS and Cloud Gateway 

• ระหว่าง EDGE เชื่อมตอ่อนิเทอร์เนต็ จะสร้าง Static SD-WAN Tunnel  ไปที่ Cloud Gateway 

• Cloud Gateway จะรับทราฟฟิคที่ได้รับจาก EDGE และส่งไปยงั AWS ผ่าน IPSec Tunnel 

รองรับการท างานแบบ Active-Standby Tunnel โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ Routing Protocol 

• ในกรณีสาขาตอ้งการส่งข้อมลูระหว่างกัน ตัวอุปกรณ์จะสร้าง Dynamic SD-WAN Tunnel โดย

อัตโนมัต ิ
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Solution#2 Virtual EDGE on AWS VPC 

สามารถเชือ่มต่อกับ AWS ได้ด้วยการติดตัง้ Virtual Edge บน VPC ซ่ึงสามารถเลือกติดตั้งจาก 

AWS Market Place ก็ได้เชน่กัน  

 

 

 

สรุปท้ายบท 

SD-WAN รองรับการเชือ่มตอ่ AWS ทั้งแบบ IPSec และ Virtual SD-WAN 
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บทนีส้ามารถใชเ้ปน็คูม่อืส าหรบัผู้ทีส่นใจใน SD-WAN ไปใช ้ทางเราจึงไดร้วบรวมส่ิงทีเ่ปน็ขอ้พิจารณา

สองหัวข้อใหญ่ๆสองด้านด้วยกันคือดา้น Business Model และการ Deployment 

Business Model: purchase or subscription 

Purchase การจัดซ้ือจัดจ้างจะมีส่ิงที่ผูกพันนอกจากค่าอปุกรณ์คือค่าใช้จ่ายด้านการบ ารุงรักษา 

เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ดี และเพ่ือให้สามารถใชง้านซอฟแวร์ล่าสุดอยูเ่สมอ ส่งผลใหต้้องมีการวางแผน

ด้านสถานทีต่ิดตั้งคอนโทรลเลอร์ ให้สามารถใช้งานไดด้ีจลอดเวลา รวมไปถึงการวางแผนการส่ังซ้ือ

อุปกรณ์ที่ติดตั้งตามส านักงานในห้วงระยะเวลาการใช้งานยาว 3-5 ปี โดยส่ิงที่ทา้ทายผู้บริหารคือการ

ประเมินประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์จะมีเพียงพอตอ่การใช้งานในอนาคตหรือไม่ ซ่ึงหากการประเมนิมี

ความคาดเคลือ่นออกไปจะส่งผลท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยที่ยังไมค่รบระยะเวลาที่

ก าหนดไวแ้ละหากมองย้อนกลับไป 3 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าปริมาณการเตบิโตของแบนด์วิดที่ผ่านมาเกิดจาก

คลาวด์และแอพพลิเคชัน่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆทั้งส้ิน ดงันั้นโมเดลนี้จึงเปน็ความท้าทายของผู้บริหารอย่าง     

โดยแท ้

Subscription model คอืการเช่าใช้ระบบเหมือนการใช้น ้าประปา ใช้ไฟฟ้า กลา่วคือเปน็การคิด

ค่าใช้จ่ายตามจริง (pay per use) โดยมีการคิดค านวณจากปริมาณความเร็วที่ต้องการและจ านวน

ส านักงานทีใ่ช้งานเทา่นั้นเอง หากต้องการอัพเกรดอุปกรณ์ก็เพียงแจ้งไปยังผู้ใหบ้ริการให้น าไปเปลี่ยน 

โดย Proen Internet ได้รวมมือกบั Velocloud ผู้น าด้าน SD-WAN เปดิใหบ้ริการโดยใช้โมเดล 

subscription เปน็รายแรกในประเทศไทย โดยสามารถดรูายละเอียดการท างานเพ่ิมเติมได้

ที่ www.branchconnect.in.th 

Lesson V: การน าเทคโนโลย ีSD-WAN ไปปรบัใชใ้นธรุกจิ 

http://www.branchconnect.in.th/
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Deployment: Hybrid or Internet 

               โดยพ้ืนฐานแตล่ะองค์กรมคีวามส าคัญต่อการเชื่อมต่อในลักษณะแตกตา่งกัน โดยส่วนมาก

แล้วการ Transform WAN จะด าเนินการเป็นล าดับชัน้โดยส านักงานทีม่ีการใชง้าน Dual MPLA                

(หรือมากกว่า) จะปรับการเชือ่มตอ่เปน็ Hybrid WAN โดยใช้ MPLS 1 วงจรและ Internet จ านวนไม่นอ้ย

กว่า 1 วงจร 

• Dual MPLS Site to Hybrid WAN จะเป็นลักษณะการลดจ านวน MPLS เหลือเพียง 1 เส้นและ

เชื่อมตอ่วงจรอนิเทอร์เน็ต (ซ่ึงรองรับทั้งแบบสายและแบบไร้สาย 3/4G) เพ่ือให้ความตอ่เนือ่งใน

เชื่อมตอ่และได้ความเร็วในการใช้งานที่ได้มากขึ้น 

• Single MPLS Site สามารถท าได้สองกรณีคอืท าเป็น Hybrid WAN หรือจะเปน็ Internet กไ็ด้

เช่นกัน 

• Internet Site ที่แต่เดมิมีการใช้งาน IPSec VPN ในการเชื่อมตอ่เมือ่มีการอัพเกรดอุปกรณ์เป็น       

SD-WAN ก็สามารถท าได้เชน่กัน ด้วยคุณสมบตัิ Error correction จะช่วยให้การใชง้าน

แอพพลิเคชัน่ได้ดขีึ้น และยังสามารถเพ่ิมอนิเทอร์เนต็ เพ่ือให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างตอ่เนือ่งด้วย

เช่นกัน 
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Deployment at branch: in-path or off-path 

การเชื่อมตอ่ SD-WAN เข้าไปยังระบบสามารถแบง่ได้สองประเภทใหญ่ๆคือ in-path และ                        

off-path โดยจุดเด่นของการท า in-path คอืความง่ายในการดูแลระบบรักษาระบบและoff-path มี

ลักษณะเด่นคอืการติดตั้งโดยไม่กระทบต่อระบบเดิม ส่งผลให้สามารถติดตัง้ไดอ้ย่างรวดเร็วและสามารถ

เปลี่ยนแปลงเป็น in-path ได้ในอนาคตไดอ้ย่างสบายใจ 

 

Deployment in Data Center: One arm or Two arm 

               การติดตั้งอุปกรณ์ SD-WAN ณ ดาต้าเซ็นเตอร์สามารถเชื่อมตอ่ไดส้องรูปแบบซ่ึงทั้งสอง

แบบก็มคีวามง่ายในการตดิตัง้โดยรูปแบบแรกคอื ONE ARM เป็นการใช้ Single Physical เลอืก                

Next-Hop Address ไปที่ Router MPLS และ Firewall ส าหรับ TWO ARM จะมีจุดเสริมคอืไฟร์วอล 

จะรักษาความปลอดภัยข้อมลูระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์และส านักงานสาขา 
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Traffic to the Cloud Data Center: IPSec VPN or Virtual SD-WAN 

               หลายองค์กรไดม้ีการพิจารณาการใช้งาน Infrastructure as a Service (IaaS) เชน่ 

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) รวมไปถงึ Azure ด้วยคุณประโยชน์หลากหลายมากมายเช่น 

ง่ายในการบริหารจัดการ ความสะดวกในการสร้างเซิฟเวอร์ และรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายด้านการสร้าง

ดาต้าเซ็นเตอร ์

               ส าหรับ SD-WAN Solution สามารถเชื่อมตอ่ได้สองรูปแบบคอื IPSec VPN จะช่วยอ านวย

ความสะดวกให้ทมีไอทีดา้นลดความซับซ้อน เพ่ิมประสิทธภิาพ เพ่ิมความเร็ว และลดคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับ 

AWS โดย SD-WAN Cloud Gateway จะท าหน้าทีเ่ชื่อมต่อไปยัง AWS แทน วิธทีี่สองที่จะเชื่อมต่อ

ระหว่าง SD-WAN และ AWS คือการติดตั้ง Virtual SD-WAN ใน VPC ก็จะสามารถใช้งานได้เลย

เปรียบเสมือนเปน็อีกหนึ่งส านักงาน ด้วยวิธีนี้จะได้คุณสมบัติจาก SD-WAN เต็ม 100% 

 

Internet traffic: Internet offload or Internet backhaul 

               อินเทอร์เนต็ในยุคดิจิตอลมีความส าคญัมากขึ้นตามล าดับ และส่ิงทีต่ามมาคือการควบคุมการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มคีวามปลอดภัย สามารถจัดการไดส้องรูปแบบคอื การให้อินเทอร์เน็ตออกที่

ส านักงานไดเ้ลย หรือที่เราเรยีกว่า Internet offload โดยการควบคุมการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบนี้

สามารถใช้งานไฟร์วอลทีม่ากับตัว SD-WAN ได้เลยและอีกทางเลือกหนึ่งทีเ่ป็นที่นิยมไม่แพ้กันคือการ

ติดตั้งไฟร์วอลแยกออกมาอกีหนึ่งชุด โดยสามารถติดตั้งขวางก่อนออกอนิเทอร์เน็ตหรือจะเลือก Enable 

VNF Firewall License ไดภ้ายในตัว SD-WAN ก็ได้เชน่กัน (รองรับ Fortinet, Paloalto Network 

และ Checkpoint) 
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อีกหนึ่งแนวคิดการออกแบบเป็นการน าทราฟฟิคอินเทอร์เน็ตของส านักงานใหใ้ช้งานทีศู่นย์กลาง 

หรือที่เราเรียกวา่ Internet Backhaul ในรูปแบบมีจุดเดน่เรื่องการบริหารจัดการ การควบคุมจาก

ศูนย์กลาง แต่จะต้องมีการค านึงถึงเรื่องปริมาณอินเทอรเ์น็ตที่เชือ่มต่อ ณ ศูนย์กลางที่มีจ านวนเพียงพอ

หรือไม่ อย่างไรก็ตามปัญหาเร่ืองความเร็วอนิเทอร์เน็ตก็สามารถแก้ไขได้โดยติดตัง้ Firewall ที่

อินเทอร์เนต็ดาตา้เซ็นเตอร์ ก็จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายเท่าตัว เมื่อเทยีบกับค่าใช้จ่ายทีเ่กิด

เมื่อมีการใช้งานที่ส านักงานใหญ ่
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  VeloCloud Unified Communication Brief 

Top 3 questions that every customer should ask their WAN Solution  provider: 
1. Does your UC solution have the ability to work over ordinary Internet links or Hybrid WAN with assured  SLA?

2. Can the solution scale from single site to 1000’s seamlessly - with interoperability to existing WAN solution?

3. Is the UC solution simple to deploy without any IT onsite help or a truck  roll?

Cloud li r d WAN for ifi d Commu i ati
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1.Check your internet performance

สามารถท าการตรวจสอบคณุภาพอินเทอร์เนต็ด้วยวิธีการ ping ไปยัง [Domain, IP] ปลายทางและ

สังเกตผลที่เกิดขึ้นสองประการคือ 

• Latency ระยะเวลาในการรบัส่ง packet [packet เปน็หน่วยทีใ่ช้ในการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เนต็]

• Packet loss

ส าหรับวิธีการ Ping จ าเป็นตอ้งเปดิ cmd.exe สามารถดวูิธีได้จาก  

https://www.digitalcitizen.life/7-ways-launch-command-prompt-windows-7-windows-8 

Appendix B: 4 เทคนคิพิชติเนต็ชา้ 

https://www.digitalcitizen.life/7-ways-launch-command-prompt-windows-7-windows-8
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ในรูปมีการ ping ไปยัง 8.8.8.8 จ านวน 4 packets, พบว่ามี latency เฉลี่ย 44ms และ 0% 

packet loss 

ค่าเฉลี่ยส าหรับ Latency จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ และสามารถตรวจสอบได้จากภาพด้านล่างนี้ 

 (หมายเหตุ: คา่ที่ได้จะขึ้นอยูกั่บเส้นทางและเทคโนโลยีทีผู้่ให้บริการใช้งาน) 

 

โดยสาเหตุของอินเทอร์เน็ตชา้ ส่วนหนึ่งเกิดจาก Packet Loss โดยสามารถเกิดขึ้นไดห้ลากหลาย

สาเหตุเชน่ วงจรมีปัญหา, ใชง้านความเร็วเตม็สปีดทีไ่ด้ใชบ้ริการ หรืออาจจะเกิดจากโปรแกรมบางตัวทีม่ี

การส่งข้อมูลตลอดเวลาด้วยอัตราขอ้มูลที่สูง (สามารถดูได้จากหัวข้อถัดไป) หรืออุปกรณ์เน็ตเวิคมีปัญหา 

เป็นตน้ 

               ส าหรับใครที่ตอ้งการตรวจสอบคุณภาพตลอดเวลาก็มี open source หลายตัวที่ช่วย

ตรวจสอบไดเ้ช่น Cacti, Zabbix และผู้ให้บริการเชน่ Thousand eyes ที่เปดิใหม้อนิเตอร์โดยไม่คดิ

ค่าใช้จ่ายจ านวน 3 targets เป็นตน้ 

Country Latency (time) 

Thailand 1-50ms 

Singapore 30-80ms 

Hong Kong 30-120ms 

USA 200-270ms 
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รายงานการตรวจสอบ Latency และ Packet Loss จาก PROEN iBalance 

 

2.Turn off high bandwidth app 

มีแอพพลิเคชันหลายตัวที่ต้องการแบนด์วดิจ านวนมากและต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเรว็ที่มีไม่

เพียงพอตอ่การท างานดังนั้นจึงต้องท าการปิด โดยส่ิงที่นา่สนใจคอืเราจะรู้ไดอ้ย่างไรว่าแต่ละแอพใช้งาน

เยอะมากนอ้ยขนาดไหน ส าหรับผู้ที่ใช้งาน Windows สามารถตรวจสอบได้โดยตรวจสอบจาก Task 

Manager ด้วยปุ่ม [Ctrl+Shift+Esc] > App History 
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มีอีกหลากหลายวิธทีี่สามารถส่องได้ที่ https://www.howtogeek.com/224170/how-to-

monitor-your-network-usage-in-windows-10/ 

ส าหรับใครที่ตอ้งการยกระดบัความสามารถในการท างานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็สามารถ

ใช้อุปกรณ์เกตเวย์ทีม่ีอยูต่ามท้องตลาดมาช่วยงานตรงนี้ได้เช่นกัน 

 

 

รายงานการใช้งานแอพพลิเคชั่นจาก PROEN iBalance 

https://www.howtogeek.com/224170/how-to-monitor-your-network-usage-in-windows-10/
https://www.howtogeek.com/224170/how-to-monitor-your-network-usage-in-windows-10/
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รายงานการผู้ใชง้านจาก PROEN iBalance 

 

PROEN iBalance มาพร้อมกับแอพพลิเคชนัไฟวอล ต้องการบล๊อคตัวไหน เลอืกได้เลย 
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3. Change DNS Server 

DNS หรือ Domain name server ท าหนา้ที่ส าคัญในโลกอินเทอร์เนต็ คือแปลงจากชือ่เป็นไอพี    

(หากใช้งานโดยใชไ้อพี ให้ขา้มข้อนี้ไป) ดังนั้นหาก DNS มกีารตอบสนองที่ช้า ก็จะท าให้การใช้งาน

อินเทอร์เนต็ช้าไปด้วย 

วิธีการตรวจสอบ DNS ท าได้หลายวิธี แต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราจะทราบได้อยา่งไรว่า DNS ไอพี

อะไร? 

• วธิทีี ่1 ส าหรบัคอไอที window + R และพิมพ์ cmd และใช้ค าส่ัง ipconfig /all 
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• วธิทีี ่2 แบบบา้นๆ หนอ่ย control panel > Network and Sharing Center > Connection > 

Details 

 

 

 

และมาถงึบททดสอบ DNS วา่ยังท างานดีอยูไ่หม? สามารถใช้วิธีนีไ้ด้เลย cmd > nslookup > server [IP 

DNS] > ใส่ domain name 

ซ่ึงถ้า DNS Server มปัีญหาก็จะสังเกตุเห็นชัดเจนว่าการตอบสนองช้ากว่าปกติ หรือบางคร้ังขึ้น time 

out 
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ถ้าพบว่า DNS ทีใ่ช้งานอยูม่ปัีญหา ก็เปลี่ยน DNS ได้เลยโดยมหีลายแห่งที่เปิดให้สามารถใช้งาน

ได้ดีและฟรีด้วย สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ https://www.lifewire.com/free-and-public-dns-servers-

2626062 หรือ https://public-dns.info/ 

 

 

Cisco Umbrella package: https://umbrella.cisco.com/products/packages 

 

 

Provider Primary DNS Secondary DNS Note 

Google DNS 8.8.8.8 8.8.4.4   

Dyn NDS 216.146.35.35 216.146.36.36   

Open DNS 

(Cisco Umbrella) 
208.67.222.123 208.67.220.123 

-Free with Block adult 

contents 

-Upgradeable for security 

features such as 

ransomwares, malware, 

phishing, etc. 

https://www.lifewire.com/free-and-public-dns-servers-2626062
https://www.lifewire.com/free-and-public-dns-servers-2626062
https://public-dns.info/
https://umbrella.cisco.com/products/packages
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4. Upgrade your plan 

เมื่อตรวจสอบแล้ววา่ ใช้งานจริง ไม่มีส่ิงแปลกปลอม ก็เตรียมตัวอัพเกรดบริการกันดีกว่า โดยการ

อัพเกรดสามารถท าได้หลายวิธีเช่น 

• วิธีอัพเกรดนี้เป็นวธิีที่นยิมมากที่สุด โดยการเพ่ิมความเร็ว 

• อัพเกรดเปน็ Business Package ที่มอีัตราการแชรท์ี่น้อยกว่า Home Package (ผู้ให้บริการบาง

รายให้ public IP มาด้วย) 

• อัพเกรดโดยใช้บริการจาก PROEN iBalance โดยผู้ให้บริการรายนี้จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพ่ิมจาก

เดิมให้อีก 1 เส้น (สามารถเพ่ิมได้สูงสุดถึง 8 เส้น) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมความเร็วอินเทอร์เนต็

ให้เร็วมากกวา่เดิมไมน่้อยกวา่ 2 เท่า 
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VeloCloud Dynamic Multipath Optimization 
This document discusses the key functionalities and benefits of 

VeloCloud Dynamic Multipath Optimization (DMPO) that assures 
enterprise and cloud application performance over Internet and hybrid 

WAN. 

Technology  
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Introduction 
VeloCloud Cloud-delivered SD-WAN solution enables Enterprise and Service Pro- vider to 
utilize multiple WAN transports simultaneously, maximize the bandwidth, while ensuring 
application performance. The unique Cloud-Delivered architecture offers these benefits for on-
premise and cloud applications (SaaS/IaaS). This re - quires building overlay network, 
which consists of multiple tunnels, monitoring and adapting to the change in the underlying 
WAN transports in real time.  To deliver a resilient overlay network that takes into account 
real-time performance of WAN links, VeloCloud has developed the Dynamic Multi-Path 
Optimization (DMPO).  This document  explains  the  key functionalities  and  benefits  of  
DMPO. 

 

DMPO Key Functionalities 
DMPO is used between all of the VeloCloud components that process and forward data traffic: 
VeloCloud Edge (VCE) and VeloCloud Gateway (VCG). For connectiv- ity within Enterprise 
locations (branch-to-branch or branch-to-hub), the VCEs es- tablish DMPO tunnels between 
themselves. For connectivity to Cloud applications, each VCE establishes DMPO tunnels with 
one or more VCGs. The four key DMPO functionalities are discussed below. 

 

Continuous Monitoring 

Automated Bandwidth Discovery 
Once the WAN link is detected by the VCE, it establishes DMPO tunnels with one or more 
VCGs or Hubs and runs bandwidth test. 

 

Continuous Path Monitoring 
DMPO performs continuous, uni-directional measurements of performance met- rics — loss, 
latency and jitter of every packet on every tunnel between any two DMPO endpoints, VCE or 
VCG. VeloCloud’s per-packet steering allows independent decisions in both uplink and 
downlink directions without introducing any asymmet- ric routing. 

 

Dynamic Application Steering 

Application-aware Per-packet Steering 
DMPO identifies traffic using layer 2 to 7 attributes, e.g. VLAN, IP address,    proto- col, 
and applications. VeloCloud performs application aware per-packet steering based on Business 
Policy configurations and real-time link conditions. The Business Policy contains out-of-
the-box Smart Defaults that specifies the default steering behavior and priority of more than 
2500 applications, which can be used immedi- ately. Packets can be steered to onto one or 
more DMPO tunnels in the middle of communication with no impact to the flow. VeloCloud 
offers sub-second blackout (link down) and brown out (doesn’t meet SLA) protection. 

 

MPLS Class of Service (CoS) 
For a private link that has CoS agreement, DMPO can take CoS into account for both 
monitoring and application steering decisions. SP will guarantee a different SLA for each 
CoS on MPLS Link. 



 
 
 
 
 

 

Bandwidth Aggregation 
For applications that can benefit from more bandwidth, e.g. file transfer, DMPO performs per-
packet load balancing, utilizing all available links to deliver all packets of a single flow to the 
destination. 

 

On-demand Remediation 
In a scenario where it may not be possible to steer the traffic flow onto the better link, i.e., 
single link deployment, or multiple links having issues at the same time, the DMPO can 
enable error correction for the duration of the disruption. The type of error correction used 
depends on the type of applications and the type of errors. 

 

Real-time Applications 
Real-time applications, such as voice and video flows, can benefit from Forward Error 
Correction (FEC) during periods of packet loss. DMPO automatically enables FEC on single 
or multiple links. With multiple links, DMPO will select up to two of best links at any given 
time for FEC. Duplicated packets are discarded and out-of- order packets are re-ordered at the 
receiving end before being delivered to the final destination. DMPO enables jitter buffer for the 
real-time applications when the WAN links experience jitter. 

 

TCP Application 
TCP applications such as file transfer benefit from Negative Acknowledgement (NACK). 
Doing so protects end applications from detecting packet loss and maxi- mizes  TCP window and 
delivers high TCP throughput during lossy condition. 

 

Application Aware Overlay QoS 

QoS Scheduling 
A Traffic Class is defined with a combination of Priority (High, Normal, or Low) and Service 
Class (Real-Time, Transactional, or Bulk) resulting into 3x3 matrix with 9 Traffic Classes. 
Application/category and scheduler weight can be mapped onto these Traffic Classes. All 
applications within a Traffic Class will be applied with the aggregate QoS treatment, including 
scheduling and policing. 

 

CoS Marking 
When traffic arrives at the VCE, the Differentiated Service Code Point (DSCP) values 
marked by the customer can be left “as-is” or modified before sending out to the tunnel. The 
outer DSCP value on the tunnel header can also be modified or copied from the inner packet. 

 

 

 

Default Application/Category and Traffic Class 
Mapping 

Default Weight and Traffic Class Mapping 



 

Policing MPLS CoS 
For a private link that has CoS agreement with MPLS provider, SP will guarantee a different 
SLA for each CoS on MPLS Link. A policer can be defined for a MPLS CoS underlay to ensure 
Service Provider committed bandwidth SLAs are being honored by the customer. 

 

Rate-Limiting an Application or Category 
Rate limiting is offered in both inbound and outbound directions for a specific application. 
When a rate limit for the outbound/inbound traffic is applied, under congestion, the traffic will 
be queued and when the queue is full, the packets will be dropped. 

 

Multi-Source Inbound QoS 
VeloCloud supports multi-source inbound QoS which proactively measures the bandwidth 
usage with multiple remote peers, and will begin to regulate the traffic before congestion. With 
a hub-spoke design, when dynamic edge to edge is en- abled, the hub will not know the traffic 
between edges and keep sending low pri- ority traffic until congestion occurs. With multi-
source inbound QoS enabled, the edge will proactively inform the hub to slow down the low 
priority traffic. 

 

Business Priority Monitoring 
Based on designated priority, the application traffic can be monitored in real-time, and 
historical data can be retrieved. It can be viewed in the format of Bytes Re- ceived and Sent, 
Packet Received and Sent, and Average Throughput. 

 

Business Policy Framework and Smart 
Defaults 
IT administrator controls QoS, steering, and 
services to be applied to the applica- tion traffic 
through the Business Policy. Smart Defaults 
provides out-of-the-box Business Policy that 
supports over 2,500 applications. DMPO makes 
steering deci- sion based application type, real-
time link condition (congestion, latency, jitter, and 
packet loss), and the Business Policy. 

 

Each application is assigned a category. Each 
category has default action, which is a 
combination of Traffic Class (Priority and 
Service Class), Network Service, and Link 
Steering. In addition to the default application 
list, customer applications 
can be defined manually. The following is an example of Business Policy. 

 

Traffic Class (Priority and Service Class) 
An application/category is assigned to Traffic Class based on the combination of Priority 
and Service Class and aggregated QoS treatment is applied to all the 
applications that fall into the same Traffic Class, including scheduling and policing (See the 
Application Aware Overlay QoS section for details). 



 
 
 
 
 

 

Network Services 
There are 4 types of Network Services – Direct, Multi-path, Cloud Proxy and Inter - Net 
Backhaul. By default, an application is assigned one of the default Network Services, which can 
be modified by the user. 

 
ɚ Direct: Typically used for non-critical, trusted Internet applications that should be 

sent directly, bypassing the DMPO tunnel. An example is Netflix, a service that is 
considered to be a non-business, high bandwidth application and should not be sent 
over the DMPO tunnels. 

ɚ Multi-Path: Typically given to important app lications.Multi-Path service 
assignment sends the Internet-based traffic to the VCG. 

ɚ Cloud-Proxy: Redirects the application flow to a cloud proxy, such as Web- Sense 
(now ForcePoint). 

ɚ Internet Backhaul: Redirects the Internet applications to the specified En- terprise 
location that may or may not have the VCE. The typical use case is to force 
important Internet applications through a site that has security devices such as 
firewall, IPS, and content filtering before the traffic is al- lowed to exit to the 
Internet. 

 

Link Steering 
There are three possible link steering options – Preferred, Mandatory, and Available. 

 

Mandatory Link 
Steering 
Pin an application to a path 
even when the link fails. 
Example: PCI 

 
 

 

Preferred Link 
Steering 
Prefer application on a path 
but steer away if it cannot 
meet SLA. Example: VoIP 

 
 

 

Available Link 
Steering 
Prefer application on a path 
but steer away if the link 
fails. Example: Web 
Browsing 

 

Secure Traffic Transmission 
For private or internal traffic, DMPO encrypts both the payload, which contains the user traffic, 
and the tunnel header with IPSec transport mode end-to-end. DMPO supports AES128 and 
AES256 encryption standards and SHA2/SHA1 algorithms for integrity. IKEv2 is used for key 
management and PKI - for authentication. Both data and control traffic uses UDP port 2426. 



DMPO Real World Results 
 

Scenario 1: Branch- to-
Branch VoIP Call on 
Single Link 
Results here demonstrate 
benefits of on-demand reme- 
diation using FEC and jitter 
remediation on a single Inter- 
net link with traditional WAN 
and VeloCloud SD-WAN. 

 

 
 

 

Scenario 2: File 
Transfer from 
Box.com on Dual 
Links 
Results here demonstrate 
benefits of bandwidth ag- 
gregation and on-demand 
remediation for a 50MB file 
download from Box.com on 
dual 20Mbps links with tra- 
ditional WAN and 
VeloCloud SD-WAN. 

  
 

Scenario 3: Branch-to- 
Branch Video Call on Dual 
Links 
Results here demonstrate 
benefits of sub-second black- 
out protection by steering ap- 
plication flows onto Internet 
links and on-demand remedi- 
ation at the same time on the 
Internet link with VeloCloud 
SD-WAN. 

 
 
 

Summary 
VeloCloud Dynamic Multi-path Optimization (DMPO) enables application-aware dynamic per-
packet steering, on-demand remediation and overlay Quality of Ser- vice; DMPO ensures 
optimal SD-WAN performance for the most demanding appli- cations over any transport 
(Internet or Hybrid) and any destination (On-Premises or Cloud). 
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About PROEN Internet 

บริษัท โปรอิมเมจ เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอมมูนเิคชั่น จ ำกดั หรือ โปรเอ็น อินเทอร์เน็ต (PROEN 

Internet ) ประกอบกิจกำรด้ำน Internet Data Center, Corporate Internet, Cloud Computing 

และ Manage ICT Oursourcing ซ่ึงบริษัทไดป้ระกอบธุรกิจยำวนำนกว่ำ 20 ปี  

โปรเอน็ อินเทอร์เน็ตให้ควำมส ำคญัในกำรปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกค้ำ โดยองค์กรได้รับ

กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 - Information Security Management System (ISMS) 

ซ่ึงเป็นมำตรฐำนสำกลด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัยของขอ้มลูที่บริษัทชัน้น ำให้ควำมส ำคญั โดยโปรเอน็ 

อินเทอร์เนต็มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้วยกำรน ำเอำมำตรฐำน

ดังกล่ำวมำเปน็แนวทำงด ำเนนิงำนของกำรใหบ้ริกำรศูนยข์้อมลูคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพ่ือใหไ้ด้

บริกำรที่ไดม้ำตรฐำนแก่ลูกคำ้และตรงตำมมำตรฐำน ISO 27001 
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Services eureca 

 

 

ยูเรก้ำ คือผู้ใหบ้ริกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Manage Security Provider) โดยมีกำร

รวบรวมคัดเลอืกโซลูชั่นทีเ่หมำะสมน ำมำให้บริกำรกับประชนคนไทย เพ่ือใหทุ้กท่ำนสำมำรถใชง้ำน ท ำงำน 

ได้อยำ่งปลอดภัยด้วยนโยบำยของเรำคือ everyone can secure

 

 

 

eureca white หนึ่งในโครงกำรที่ร่วมมอืกับทำงซิสโก้ ซิสเต็ม จัดตัง้ขึ้นมำด้วยควำมตั้งใจที่จะ

สร้ำงระบบที่สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึงเว็บไซตอ์นำจำร สร้ำงอินเทอร์เน็ตสีขำวให้กับคนในครอบครัวที่เรำ

รัก ในโครงกำรนี้ทุกทำ่นสำมำรถร่วมมือด้วยกำรช่วยกันอพัเดทขอ้มูลเว็บไซต์อนำจำรมำยังเรำ เพ่ือให้โลก

อินเทอร์เนต็ของทำ่น มีสีขำวมำกกว่ำเดมิ สำมำรถตัง้ค่ำอนิเทอร์เน็ตสีขำวได้ง่ำยๆ ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

แทปเลต็ และอปุกรณ์มอืถือเพียงแค่ 3 นำที  

สำมำรถดำวน์โหลดไดท้ี่ https://www.proen.co.th/proservice/eureca  

https://www.proen.co.th/proservice/eureca
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About Branch Connect 

Proen จับมือกบั VeloCloud พร้อมใหบ้ริการ SD-WAN Branch Connect Proen จับมือเป็น

พันธมิตรกบั VeloCloud Networks, Inc. ผู้ใหบ้ริการ Cloud-delivered SD-WAN ชั้นน าของโลก เปิด

ให้บริการ SD-WAN Branch Connect เป็นรายแรกในประเทศไทย เป็นบริการเชื่อมการส่ือสารระหว่าง

ส านักงาน, ดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์เซอร์วิส มีจุดเด่นทีส่ามารถบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ผ่านระบบ 

Cloud, Forwarding base on Application, Multiple WAN support, Cloud VPN, WAN 

Optimization และมาพร้อมกับ Next-generation Firewall เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงปลอดภัยในการใช้งาน 

SD-WAN Architecture 

องค์ประกอบการท างานแบง่โครงสร้างการท างานเปน็ 3 ชั้นด้วยกันคอื Cloud Network, 

Virtual Service และ Orchestrator ซ่ึงแต่ละชั้นให้บริการคุณสมบตัิดังนี ้
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Cloud Network 

• Cloud VPN: เชือ่มต่ออุปกรณ์ของแต่ละส านักงานด้วย SD-WAN Tunnel อย่าง

อัตโนมัติ รองรับวงจรทุกชนดิเช่น MPLS, DSL, Cable, LTE, FTTX etc 

• Zero-touch Deployment: ติดตั้งแบบอัตโนมัติ สามารถช่วยให้สาขาใหม่พรอ้มเชือ่มต่อ

กับส านักงานใหญไ่ด้รวดเร็วกว่าเดิม 

• Security: มาพรอ้มกับ Dynamic Key encryption และ Next-generation Firewall 

การันตีความมัน่คงปลอดภัยในการเชือ่มตอ่ 

 

 

 

การเชื่อมตอ่แบบ Hybrid WAN (MPLS + Internet) 
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การเชื่อมตอ่แบบ Internet WAN 

Performance 

•  Dynamic Multi Path Optimization: คุณสมบัติเดน่ทีช่่วยควบคุมการส่งตอ่ด้วย 

Application และมีความสามารถ Optimize Application อยา่งอตัโนมัติ  

•  Application Performance Monitoring & Smart QoS: ระบบ QoS อัจฉริยะ 

สามารถจ าแนกแอพพลเิคชนัได้มากถึง 2,500 แอพ ช่วยให้ใชง้าน Voice/Video 

Conference และแอพพลิเคชันทางธุรกิจที่ส าคัญไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

• Link Steering and Remediation: ฟีเจอร์นี้จะช่วยเลอืกเส้นทางที่เหมาะสมทีสุ่ด เมือ่

พบว่าวงจรที่ใช้เชือ่มต่อเกดิ Blackout และ Brownout (Blackout = Link Down, 

Brownout = Performance degrade) 

 

รองรับการ Optimize ทั้งแบบ Single WAN และ Multiple WAN 
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Orchestration 

• ช่วยให้การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการบริหารแบบ

ศูนย์กลาง สามารถควบคมุ SD-WAN ทุกตัวผ่านทาง Central Web Portal  

Branch Connect คุม้คา่การลงทนุดว้ย 

• คุณภาพและปริมาณแบนด์วดิท์ที่ได้สูงขึ้นเมื่อปรับจาก MPLS เป็น Hybrid 

WAN/Internet WAN 

• รองรับการความรวดเร็วของธุรกิจ ด้วยความเร็วทีเ่พ่ิมขึ้นในการติดตั้งระบบและการ

บริหารจัดการผ่านคลาวด ์

• ROI รวดเร็ว ภายในหนึ่งปีเหน็ผลทันท ี
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Branch Connect FAQ 

Q: Branch Connect (BC) คืออะไร?

A: เป็นบริการที่ PROEN รว่มมือกบั VeloCloud ใหบ้ริการ Cloud base SD-WAN เพ่ือใหเ้ชื่อมต่อระหวา่ง

สาขาและคลาวด์ สามารถใชง้านได้อยา่งไรม้ีปัญหา ลดคา่ใช้จ่ายด้าน Bandwidth และการบริหารจัดการง่าย

ขึ้น 

Q: Cloud base SD-WAN แตกต่างจาก SD-WAN ทั่วไปอย่างไร?

A: SD-WAN ทั่วไปลูกค้าจะต้องจัดซ้ือ EDGE และ Controller แตส่ าหรับ BC เราเตรียม Cloud

Controller ใหเ้รียบร้อย ดังนั้นเพียงแค่ติดตั้ง EDGE ตามส านักงานต่างๆก็เพียงพอ 

Q: ราคาคิดอยา่งไร? เปน็การซื้อขาย หรอืการบริการพรอ้มศูนย์ซัพพอร์ท 24x7

A: BC เป็นบริการ คิดค่าเชา่ตามปริมาณ Bandwidth ที่ใช้งานเร่ิมต้นที่ 10Mbps ถงึ 5Gbps พร้อมบริการ

ซัพพอร์ทจากทีม NOC 24x7x365 

Q: ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ คอนฟิค ไดด้้วยตนเองหรือไม่?

A: ได้
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Q: EDGE คืออะไร? สามารถใช้แทน Router ได้หรือไม?่ 

A: EDGE เป็นอุปกรณท์ี่ถูกออกแบบมาเพ่ือทดแทน Router โดยเฉพาะ 

 

Q: เมื่อ EDGE down หรือ Internet down มีระบบการแจ้งเตือนหรือไม่? 

A: มีการแจ้งเตอืนให้ทัง้ Email และ SMS 

 

Q: EDGE รองรับ 3G/4G หรือไม?่ และสามารถ Aggregate Bandwidth หลายๆ SIM เข้าด้วยกันได้

หรือไม?่ 

A: รองรับได้มากสุด 4 x 3G/4G และสามารถ Aggregate Bandwidth ได ้

 

Q: EDGE สามารถใช้งาน Private MPLS และ Internet พร้อมกันเพ่ือเชือ่มต่อระหว่างส านักงานได้หรือไม่? 

A: ได้ โดยการเชื่อมตอ่รูปแบบนี้เรียกวา่ Hybrid WAN 

 

Q: สถานะการท างาน เมือ่มกีารเชื่อมตอ่หลายเส้นทางจะเป็น Active-Standby หรือ Active-Active 

A: Default Setting เป็น Active-Active 

 

Q: สามารถน า BC ไปท า Internet Load Balance ได้หรือไม?่ 

A: ได ้
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Q: กรณีไม่มีสาขา BC จะมปีระโยชน์ดา้นใดบ้าง? 

A: จะท าหนา้ที่เป็น Internet Load Balance เพ่ือช่วยให้ได้สปดีที่มากขึ้นและมคีวามเสถียรทีม่ากขึ้น 

 

Q: EDGE รองรับ interface ชนิดใดบ้าง? 

A: UTP, SFP และ USB ส าหรับเชื่อมตอ่ External 3G/4G modem 

 

Q: EDGE ติดตั้งยากไหม และใช้เวลานานเท่าไหร่? 

A: ติดตั้งง่าย (มาก) ใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที  https://www.youtube.com/watch?v=MoVvsVzc88E 

 

Q: BC สามารถท า VPN Site to Site, Site to Multisite ไดห้รือไม่? 

A: ได้ทัง้สองแบบ โดยเราจะเรียกความสามารถนี้ว่า Cloud VPN 

 

 

Q: Data ระหว่างสาขาจะวิ่งไปยงั Cloud Controller หรือไม?่ 

A: ไม่ผ่าน 

 

Q: การใช้งาน Cloud VPN จ าเป็นตอ้งตัง้ค่า Forward Port หรือ Public IP ที่ส านกังานสาขาหรอืไม่? 

A: ไม่จ าเป็น 

https://www.youtube.com/watch?v=MoVvsVzc88E
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Q: สามารถ VPN กบั 3rd party เช่น Firewall, Router ได้หรอืไม?่ 

A: ได้ สามารถท าไดท้ั้งแบบ Policy Based และ Route Based 

 

Q: นอกจากท า VPN, Load Balance และ Aggregate Bandwidth ทั้ง Internet และ Site to Site แล้ว

ยังสามารถท าอะไรได้อีก 

A: Application Firewall, Bandwidth Management, Real Time Report, Monthly Report และที่

แตกต่างจาก SD-WAN รายอื่นคอืการท า Packet Steering และ On-Demand Remidation  

 

Q: ท าไมสปีดที่ได้จากการใช้งาน BC จึงไดม้ากกว่าการท า IPSec VPN จากอุปกรณ ์Firewall หรือ Router 

A: แน่นอนมันไมใ่ช่ไสยศาสตร์แน่นอน ถ้าอยากลองก็โทรหรืออีเมล์มาหาเราได้ เราพร้อมจะพิสูจน์ใหดู้!! 
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About Snoc 

เอสนอ็ค (Snoc) เราเป็นผู้ให้บริการป้องกันการโจมตีเวบ็ไซต์ และป้องกนัการโจมตดีีดอสผ่าน

ระบบคลาวด์รายแรกในประเทศไทย (Cloud base WAF and DDoS Protection) เรามีผู้เชี่ยวชาญและ

ห้องปฏิบตัิการ คอยตรวจสอบ วิเคราะห์รูปแบบการโจมตี ให้ค าปรึกษา และป้องกันการโจมตีตลอด

24 ชั่วโมง 

ปัจจุบัน การโจมตีแบบ Distributed Denial of Service หรือ DDoS ถือเป็นภัยไซเบอร์ ที่ระบาด

หนักและรุนแรง  บนออนไลน์ ซ่ึงเป็นปัญหาที่ชวนปวดหวัอยู่ ณ วันนี้ เพราะเปน็เรื่องเรื่องยากในการ

รับมือแกไ้ขปัญหา และไม่อาจคาดเดา หรือทราบล่วงหนา้ว่าจะโดนโจมตีเมือ่ไหร่ 
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VeloCloud Awards & Recognition 

See More Rewards at http://www.velocloud.com/news/awards 
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