เทคนิคการใช้ งาน Mi Box S ให้ ได้ เกิน 100% จากร้ าน NestMotion
ถึงแม้ วา่ Mi Box S ใช้ ระบบปฏิบตั ิการ Android 8.1 แต่เนื่องจากมันต้ องทําตามข้ อกําหนดของ Netflix
เพื่อให้ สามารถเล่น Netflix ได้ คมชัด 4k ดังนันระบบปฏิ
้
บตั ิการที่ Mi Box S ใช้ จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่เรี ยกว่า
Android TV ทําให้ ถงึ แม้ วา่ กล่องจะติดตัง้ playstore มาให้ ด้วย แต่เราก็จะไม่สามารถลงได้ ทกุ แอพที่เราต้ องการนะครับ

แต่ในวันนี ้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้ Mi Box S ของเราใช้ งาน ได้ เต็มประสิทธิภาพกันนะครับ
A.

อุปกรณ์ ท่ จี าํ เป็ นในการทําตามวิธีนี ้
- เมาส์ไร้ สาย
เมาส์เป็ นสิง่ จําเป็ นขึ ้นมาเพราะว่า ในหลายๆแอพที่เราจะลง แต่ไม่อยูใ่ น Playstore ของกล่อง
นัน่ เป็ นเพราะว่า แอพเหล่านันไม่
้ คอ่ ยรองรับการสัง่ งานด้ วย รี โมทครับ ทําให้ เราต้ องใช้ เมาส์ช่วยในการใช้
งาน

B.

-

Computer เอาไว้ ก๊อบไฟล์ลง USB drive

-

USB drive

โหลดแอพทีเราต้ องการลงใน usb drive ได้ จากเว็บนีค้ รับ https://apkpure.com/
(สําหรั บโปรแกรมพืน
้ ฐานที่ต้องลง ผมรวบรวมชื่อมาให้ แล้ วครับ)
เนื่องจาก Application มีการอัพเดทอยู่เรื่อยๆ แนะนําให้ ลูกค้ าทําโหลดเองที่
เว็บ https://apkpure.com/ เพื่อให้ ได้ version ล่ าสุดนะครับ
i. Sideload Launcher ใช้ เปิ ดโปรแกรมต่ างๆที่กล่ องไม่ รองรั บ
ii. True ID ใช้ ดรู ายการของ True
iii. AIS Play ใช้ ดรายการของ AIS
AIS block ไปแล้ วครั บ ต้ องใช้ วธ
ิ ีแคสจากมือถืออย่ างเดียว
iv. FWIPTV ใช้ ดฟ
ู รีทวี ี
v. Line TV -> พอใช้ งานได้ แต่ ร้านแนะนําให้ แคสเอาโดยใช้ app Tubio ครั บ
วิธีการใช้ งาน https://www.iphonemod.net/watch-line-tv-on-apple-tv32

chromecast-using-tubio.html

vi. Set Orientation ใช้ บังคับบาง app ให้ อยู่ในแนวนอน
vii. Chrome ใช้ เปิ ดเว็บดูหนัง
viii. VIU ใช้ ดห
ู นังเกาหลี
1)
2)

โหลด App ที่เราต้ องการเอามาลง USB ให้ หมดครับ

C.

การติดตัง้ โปรแกรมที่เตรียมไว้ ลง MI Box

3)

ทําการเปิ ด MI box ขึ ้นมา แล้ วนํา USB ที่เราใส่โปรแกรมที่เราอยากได้ ไปต่อเข้ ากับ Mi Box

4)

เพื่อที่จะเห็นไฟล์ที่เราเตรี ยมไว้ ใน USB ก่อนอื่นเราต้ องติดตังโปรแกรมที
้
่ชื่อว่า ES File Explorer ก่อนครับ

5)

วิธีการก็คือ เข้ าไปโหลด ES File Explorer

X plore file manager จากใน Playstore ที่วงกลมสีเหลืองตาม

ในภาพครับ (ES file โดนแบนไปละครับ)

6)

ค้ นหาโปรแกรมที่ชื่อว่า X-plore (ตอนค้ นหาจะพิมพ์เอาหรื อใช้ วิธีพดู ผ่านไมค์ก็ได้ ครับ)

7)

ทําการติดตัง้ X-plore ให้ เรี ยบร้ อย

8)

เปิ ดโปรแกรม X-plore ขึ ้นมา

9)

เลือก APK ของ Chrome ที่เราเตรี ยมไว้ แล้ ว

10)

ทําการติดตัง้ App ที่ต้องการให้ เรี ยบร้ อย

11)

โปรแกรมที่ลงไปแล้ วสามารถเปิ ดได้ ผ่านแอฟ ที่ชื่อว่า Sideload Launcher เพื่อให้ เข้ าถึงแอพที่เราลงไว้ แล้ วได้
อย่างง่ายๆ

Android Box ใช้อย่างไรให้สมศักดิ์ศรี
https://www.aripfan.com/how-to-use-android-box/

Android Box หรือชื่อเต็มๆ ว่า Android TV Box มันคือกล่องมหัศจรรย์ ที่จะช่วยเพิม่ ความ (เทพ) สามารถของทีวีมาก
ยิง่ ขึ้น ทําให้ทีวีจืดๆ ของเรา สามารถใช้งานได้เกือบเท่าๆ คอมพ์เครื่ องหนึ่งทีเดียว หรื อทําให้ TV Digital ธรรมดาๆ กลายเป็ น Smart
TV ได้ง่ายๆ เลย ด้วยค่าตัวเพียงไม่กี่พนั ของมัน ทําให้มนั กลายเป็ นที่นิยมอยูไ่ ม่นอ้ ย จนถึงตอนนี้คงมีหลายๆ คนน่าจะรู ้จกั กันทัว่ แล้ว สําหรับใครที่
เพิ่งซื้ อมันมาใหม่ๆ หรื ออยากศึกษาเป็ นแนวทางก่อน ในคอลัมน์น้ ีมีวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยทําให้ดึงความสามารถของ Android Box ได้มาก
ยิง่ ขึ้น สมศักดิ์ศรี มากขึ้น ไม่ตอ้ งเกริ่ นให้มากความ เราไปดูกนั เลยครับ

1. การตั้งค่าพิเศษ
เริ่ มกันที่ขอ้ แรก ในนี้จะแนะนําวิธีต้ งั ค่า Android box แบบที่เราคาดไม่ถึง ซึ่ งเมื่อได้ใช้มนั ไปสักพัก เราอาจจะเจอปั ญหาที่ไม่คิดว่าจะเจอได้
อย่าง การพิมพ์ภาษาไทย ปั ญหา Play Stroe การลงแอพฯ เป็ นต้น นอกจากจะใช้แก้ปัญหาแล้ว เรายังสามารถเอาไปใช้ตอ่ ยอดเพื่อเพิ่ม
ความสามารถของ Android box ให้มากขึ้นไปอีกด้วย

ต่ อ Keyboard ได้ แต่ พมิ พ์ ภาษาไทยไม่ ได้

เชื่อว่าอาจเป็ นปั ญหาแรกๆ ที่หลายคนเจอเลยคือ ต้องการใช้ Android box ท่องอินเทอร์เน็ต เราจึงลงทุนไปซื้ อคียบ์ อร์ดไร้สายมาดิบดี แต่
อนิจจา เราพิมพ์ได้แต่ภาษาอังกฤษ !! พิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ถ้าจะให้เสิ ร์ชเป็ นอังกฤษอย่างเดียวก็โหดไป หากอยากพิมพ์ไทยควรทําดังนี้ ไปโหลดแอพ
ฯ ที่ชื่อว่า “Hardware Thai Keyboard” ลงใน Android box โดยแอพฯ ตัวนี้จะทําให้เราสามารถสลับภาษา ไทย
<–> อังกฤษ จากคียบ์ อร์ดข้างนอกได้เลย เพียงแค่น้ ีเราก็ใช้แป้ นคียบ์ อร์ด เสิ ร์ช พิมพ์ แชต เป็ นภาษาไทยได้สบายใจแล้ว สําหรับคียบ์ อร์ดไร้สาย
นั้น เผือ่ ใครยังไม่ได้ซ้ื อ ผมขอแนะนํา Logitech Keyboard & TouchPad หรื อ Microsoft all in one ราคาจะ
สู งหน่อย แต่ใช้คุม้ แน่ครับ

รู ปของ Microsoft all in one
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อีกวิธีหนึ่ง
ให้ติดตั้งแอพฯ 9420 Tablet Keyboard โดยโหลดจาก Google Play จากนั้นให้ไปที่หน้า Settings แล้วไปที่
ภาษาและการป้ อนข้อมูล ก็จะมีชื่อแอพฯ ที่เราติดตั้งไว้ปรากฏ อันดับแรกให้ต๊ิกถูกตรงช่องว่างของแอพฯ นี้ จากนั้นให้ต้ งั ค่ามันเป็ นแป้ นพิมพ์หลักตาม
นี้

ต่ อไปให้ เราคลิกที่ปมตามที
่วงไว้
ุ่

41

จากนั้นก็จะเข้าสู่ อีกหน้าหนึ่ง ให้เราติ๊กที่ช่อง Show Setting in Thai จะทําให้เมนูเปลี่ยนเป็ นภาษาไทยเพื่อความเข้าใจง่าย

ต่อไปให้ไปที่แป้ นพิมพ์เสริ ม ก็จะเข้าสู่หน้าติดตั้งอีกหน้าหนึ่ง มองหาคําสัง่ เลือกปุ่ มเปลี่ยนภาษา ให้เราติ๊กถูก

สุ ดท้ายก็จะเข้าสู่ หน้าตั้งค่าของแอพฯ จริ งๆ แล้ว จากนี้เราสามารถตั้งให้ปมอะไรก็
ุ่
ได้ เป็ นปุ่ มเปลี่ยนภาษา เท่านี้ Android Box ของเราก็
รองรับการพิมพ์ภาษาไทยแล้วครับ

วิธีต้ งั ค่าให้ Android box ลง App ผ่าน apk ได้

สําหรับใครที่มีแอพฯ ชนิดพิเศษ ที่หาโหลดไม่ได้ใน Play Stroe ต้องใช้การติดตั้งผ่าน apk แทน ลงใน Android box ทีน้ ีเราจะ
ตั้งค่ายังไงให้มนั สามารถลงในนี้ได้ ไม่ยาก อย่างที่รู้กนั กล่อง Android box มันก็คือระบบปฏิบตั ิการ Android (4.0) นั้นเอง วิธี
จึงไม่ต่างไปจากสมาร์ทโฟนเลย ไปที่ Settings > Security > ติ๊กถูกที่ Unknown sources เป็ นอันเสร็ จ เท่านี้เราก็
สามารถลงแอพฯ ผ่านไฟล์ apk ลงใน Android box ได้แล้ว สําหรับแหล่งของ apk นั้น อันนี้คงให้ไปรบกวนอากู๋ (Google)
แทนเอาเองนะครับ

เอาแอพฯ ในสมาร์ทโฟน ไปลงใน Android box ทําอย่างไร
เป็ นอีกคําถามหนึ่ง สําหรับใครที่มี Android box แต่กลับไม่สามารถใช้งาน Play Stroe ได้ อันเนื่องจากเหตุบางประการ จึง
ต้องการโหลดแอพฯ ในรู ปแบบ apk ตามวิธีก่อนหน้า ทว่าใครไม่อยากไปไล่หาให้วนุ่ วาย แต่อยากเอาจากในสมาร์ทโฟนของเรา อยากเอาแอพฯ
ในนี้ไปลงใน Android box จะเป็ นไปได้ไหม คําตอบคือ “ได้” ให้เราไปโหลดแอพฯ Apk Extractor ลงในสมาร์ทโฟน
จากนั้นให้เปิ ดใช้งานแอพฯ ตัวนี้ มันก็จะมีช่องให้เลือกเลยว่า อยากให้ Save แอพฯ ตัวไหน ให้กลายเป็ นตัวลง apk นั้นเอง

แปลงสมาร์ทโฟนให้เป็ นรี โมต
เป็ นอีกตัวเลือก หากใครที่มีสมาร์ทโฟนอยูแ่ ล้ว ก็อาจใช้มนั แทนแป้ นคียบ์ อร์ดไร้สาย หรื อ AirMouse ซะเลย คําถามคือ แล้วจะแปลงสมาร์ท
โฟนให้กลายเป็ นรี โมตยังไง แน่นอนว่าต้องใช้แอพฯ ซึ่ งผมได้คดั มา 3 ตัว ดังนี้

– Smart iRemote

แอพฯ แปลงสมาร์ทโฟนเป็ นรี โมต ที่เราสามารถตั้งได้วา่ จะให้ควบคุมแบบ keyboard, Mouse หรื อแบบรี โมต TV ได้อย่างอิสระ วิธี
เชื่อมต่อ อย่างแรกเราไปโหลดแอพฯ ตัวนี้ลงในสมาร์ทโฟนของเราก่อน สามารถโหลดได้ที่ Google Play หลังลงเสร็ จ ให้เปิ ดตัวแอพฯ มัน
ก็จะให้เราเชื่อมต่อผ่าน IP address ของ Android Box ซึ่ งเราสามารถไปดูได้ที่ Setting > About Machine
> Network หลังเชื่อมต่อเรี ยบร้อย ทีน้ ีเราก็สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนควบคุมการทํางานของ Android Box ชนิด All In
One โดยที่ไม่ตอ้ งไปซื้ อคียบ์ อร์ดไร้สาย, เมาส์ไร้สาย หรื ออะไรให้วนุ่ วายเลยครับ

– Android TV Remote Control

ถือเป็ นตัวที่ใช้งานง่ายสุ ดแล้วในที่น้ ี โดยการเชื่อมต่อสามารถใช้ได้ท้ งั Wi-Fi และ Bluetooth ส่ วนการควบคุมนั้นจะเป็ นในลักษณะ
Gamepad คือเป็ นปุ่ ม ขวา ซ้าย บน ล่าง แบบโล้นๆ จะไม่มีปมตั
ุ่ วเลข ปุ่ มเปลี่ยนช่อง ปรับเสี ยง เหมือนแอพฯ ตัวอื่นๆ และยังมีการควบคุม
แบบ Touchpad เหมือนของโน้ตบุก๊ เสมือนใช้เมาส์บน Android Box ที่ให้อารมณ์อีกแบบ หากจะให้สรุ ป แอพฯ ตัวนี้เหมาะ
สําหรับเล่นเกมมากที่สุด

– Ableremote

ตัวสุ ดท้าย สามารถแปลงให้สมาร์ทโฟนเป็ นรี โมตที่มีประสิ ทธิ ภาพอยูไ่ ม่นอ้ ย เพียงแต่แอพฯ ตัวนี้จะไม่มีให้โหลดใน Google Play ฉะนั้น
เราจึงต้องไปที่เว็บไซต์ ableremote.com เพื่อเอาตัวติดตั้งแบบ apk มาลงในสมาร์ทโฟน และ Android Box แทนครับ
การเชื่อมต่อนั้นจะต่างจากตัวบนคือ มันจะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wifi โดยตรง สําหรับการควมคุม ตัวนี้จะไม่สามารถควบคุมแบบ Mouse
และ keyboard ได้ แต่ทดแทนด้วยการควบคุมแบบ TV ที่มีมากกว่าปุ่ มเปลี่ยนช่อง ลด-เพิ่มเสี ยงอยูเ่ ยอะ เราสามารถกําหนดการทํางานของ
Android Box ได้ลึกยิง่ กว่ารี โมตที่มนั แถมมาซะอีก สามารถตั้งค่ากําหนดรายการผ่านแอพฯ ตัวนี้ได้เลย และอีกหนึ่งฟี เจอร์ที่น่าสนใจคือ เรา
สามารถแชร์ขอ้ มูลจากในสมาร์ทโฟนของเราไปยัง Android Box ได้โดยตรงอีกด้วย โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาตั้งค่าอะไรให้มากมาย

