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Editor's
 note

            สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน 

สำาหรบัปีท่ีผา่นมามีเรื่องน่าตื่นเต้นมากมาย ท้ังการประมูลคลื่นความถ่ีท่ีขบัเค่ียวกันชนิดทุ่ม

หมดหน้าตัก และการประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ทำาให้คนทั้งโลกลุ้นระทึก 

สว่นในเรื่องของเทคโนโลยีน้ันก็สรา้งความตื่นเต้นให้เราตลอดเวลาเชน่กัน เพราะเทคโนโลยีเป็น

สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที โดยในปี 2559 นี้ ผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาให้ข้อมูล

ถึงเทรนด์เทคโนโลยีที่ธุรกิจทุกประเภทไม่ควรพลาด ได้แก่ 

l Cloud Computing คาดว่าจะมีบริษัทจำานวน 55% ที่ ใช้ Cloud ในรูปแบบใดแบบหนึ่ง                      

   (IaaS, PaaS หรือ SaaS)

l Big Data จะเกิดการแข่งขันสูงในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล จึงต้องมีการลงทุน         

 ทางด้านนี้ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร ประกันภัย เทเลคอม   

   และ ค้าปลีก

l Internet of Things เป็นกระแสที่ ได้รับความสนใจ แต่การใช้งานยังไม่แพร่หลายนักอาจ 

 เพิ่มในส่วนของ Wearable Device เพื่อการดูแลสุขภาพ

คงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญต่อธุรกิจในยุคน้ีอย่างแท้จริง หากไม่อยาก

ตกกระแสคงต้องหันมาให้ความสนใจ เพื่อให้ธุรกิจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และ

สามารถแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศค่ะ

Dear Readers,

There were plenty of excitements last year since Thailand’s fourth-generation 

(4G) spectrum auctions to Miss Universe Pageant.

In technology aspect, it has been exciting all the time because technology is 

always changeable. For the year 2016, expert revealed the technology trends 

that every single business should not miss, there are;

l Cloud Computing: it is expected that 55% of companies will use at least  

 one type of Cloud (IaaS, PaaS or SaaS).

l Big Data: high competition will occur to the data analysis. Many compa 

 nies will invest in this especially industrial, financial, insurance, telecom and  

 retail sector.  

l Internet of Things: it is in the mainstream, but not yet widespread. The focus  

  will be on wearable device for health conscious.

We have to admit that technology is truly crucial to today business. If we don’t 

want to be out of vogue, we should pay attention, so the business will be    

up-to-date and be able to compete locally and internationally.
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ขอคารวะผู้คิดค้นนวัตกรรม

แก็ดเจ็ตหลากหลายรูปแบบ

Let’s praise the inventors for 

innovative gadgets they created.
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ค้นหาแอพพลิเคชันมาเป็น

ผู้ช่วยประจำาตัว 

Find the application that 

can be your personal 

assistance
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สร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วย 

Digital Signage 

Use Digital Signage to create 

corporate image.

.
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ยิ้มกว้างและเดินทางไปค้นหา

แหล่งท่องเที่ยวใหม่

Smile and travel to see new 

attractive places.

9 KSC News
เคเอสซีอัดแน่นกิจกรรมส่งท้ายปี

KSC organized many activities 

before the year end.
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เข้าสู่ศักราชใหม่ทั้งที มาดูแก็ดเจ็ตนวัตกรรมลำ้า ที่ต้องยกนิ้วให้กับผู้คิดค้นกันดีกว่า

Step into next century already, let’s see innovative gadget that we have to accept 

the inventor’s superiority.Gadget

HOT

Aromafork

The Right Cup

MIITO

คุณจะทานอาหารได้อร่อยขึ้นเมื่อมีAromafork ที่
สง่กล่ินหอมออกมาทกุครัง้ทีค่ณุนำาสอ้มจิม้อาหาร
เข้าปาก มีกลิ่นหอมให้เลือกมากถึง 21กลิ่น เช่น 
วานิลลา มินต์ และช็อกโกแลต อุปกรณ์ภายในชุด
ประกอบด้วยแคปซูลกลิ่นหอม ส้อม หลอดหยด
นำ้า และกระดาษกระจายกลิ่น วิธีใช้งานเพียงแค่
ใส่แคปซูลลงไปท่ีด้ามของส้อม แคปซูลจะสัมผัส
กับความชื้นของกระดาษที่อยู่ภายใน และส่งกลิ่น
หอมออกมา สนนราคาชุดละ 60 ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือราว 2,100 บาท

Your meal will be more delicious if you own 
Aromafork which will release scent every time 
you use it. The fork comes with a 21 flavors 
in its kit, including vanilla, mint and chocolate. 
It features droppers, diffusing papers and a  
multi-sensory evening program. It releases 
scent with its capsule of liquid aroma that’s 
placed just under the fork’s handle, getting 
soaked up by a tiny piece of blotting paper 
that will send out a whiff of its fragrance every 
time you take a bite throughout your meal. 
The kit retails for 60 USD or around 2,100 
BHT.

MIITO ถูกออกแบบมาเพื่อการต้มนำ้าแต่พอดื่ม 
เพียงคุณเทนำ้าลงในแก้ว นำาแก้ววางบนฐาน
รอง แล้วใช้แท่งเหล็กจุ่มลงไป คุณจะได้นำ้าร้อน
สำาหรับด่ืม ชงชา หรือชงกาแฟทันที ไม่ต้อง
ต้มนำ้าในกานำ้าขนาดใหญ่ให้สิ้นเปลืองพลังงาน
อีกต่อไป

MIITO is an innovative product that heats 
only the amount of liquid you need and in the 
vessel you require it in. Just fill your cup with 
water, place the cup on the induction base 
and place the rod in the liquid.The base then 
heats the rod which in turn heats the liquid 
surrouning it. MIITO leads the way in energy 
efficiency, durability and versatility.

การใส่กลิ่นสังเคราะห์ลงไปในเครื่องดื่มอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ The Right Cup 
เป็นแก้วพลาสติกที่ฝังกล่ินที่ใช้กับอาหาร เมื่อคุณดื่มนำ้า จมูกของคุณจะได้กล่ินหอม 
ทำาให้รู้สึกว่านำ้ามีรสชาติ ช่วยลดการบริโภคนำ้าตาลลงได้ มีกลิ่นให้เลือกคือ มิกซ์เบอร์รี 
ส้ม แอปเปิ้ล เลมอน พีช และโคล่า โดยกลิ่นที่ฝังลงในแก้วจะคงกลิ่นอยู่ราวหกเดือน 
สนนราคาอยู่ที่ 49 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1,700 บาท

Putting artificial flavoring in your drink can be bad for the ole bod. The Right Cup 
uses the fact that your sense of taste is directly linked to your sense of smell. 
This is a plastic cup that has been infused with food grade flavors so your mouth 
will get hints of sweet while your nose takes in the aroma of whichever flavor 
you picked out, making you think your water has a taste. The overall effect will 
wear off over a period of about six months. Two of these cups will cost you 49 
USD or around 1,700 BHT.

4 | KSC INSIGHT IT



CM Thai Dict

Smart Resume Pro: 

Resume and CV Designer

Phoetic - The amazing 

photo word cloud 

generator

นีคื่อแอพฯ คน้หาคำาศพัทท์ี่
ใชง้านงา่ยมาก เพราะไมว่า่
คุณจะเปดิอะไรอยู่ เพยีงคณุ 
copy คำาศัพท์ท่ีต้องการ คำา

แปลก็จะเด้งขึ้นมาบนแถบ notification 
ทันที ซึ่งคุณสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ
เปดิฟเีจอรเ์กีย่วกบั idioms แบบทดสอบ 
หรอืการฝกึสอนภาษาองักฤษไดอ้กีดว้ย

CM Thai Dict is the fast and easy 
Thai - English & English - Thai     
dictionary. No matter what you are 
reading, just copy the word and the 
translat ion wi l l be shown on               
notification bar. You can pay to open 
features about idioms, practices or 
English teachings.

Price: Free  

Platform: Android

สร้างประวัติสำาหรับสมัคร
งานได้แบบมืออาชีพด้วย
เวลาไม่ก่ีนาที เพียงคุณ
กรอกขอ้มูลทีจ่ำาเป็น แอพฯ 

นี้จะสร้างรูปแบบที่ดูสวยงามสะอาดตา
ให้กับคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งอีเมล
หรือพิมพ์ลงกระดาษได้เลย 

Build and submit a professionally 
typeset resume in minutes. Simply 
fill in your information, this app will 
produce a clean, properly formatted 
PDF resume you can email directly, 
post online, or print out.

Price: USD 4.99

Platform: iPhone, iPod touch, iPad

รูปของคุณจะสวยงามแบบ 
อาร์ตๆ ได้อย่างง่ายดาย   
เพราะแอพฯ แสนฉลาดนีจ้ะ
ใชต้วัอกัษรแทนรปูภาพของ

คุณ สามารถเลือกรูปแบบอักษร สี และ
ความชัดได้ตามที่ต้องการ

Create beautiful detailed photo word 
clouds with your images and text. 
Select your favorite photo, add and 
style your own text and turn them in 
a work of art to impress friends and 
family. The result can be shared as 
a PNG, JPEG image or even a PDF 
document to allow for printing at  
extremely high resolutions.

Price: USD 0.99  

Platform: iPhone, iPod touch, iPad

COOL 

Apps

แอพพลิเคชันถือเป็นผู้ช่วยท่ีสำาคัญในยุคท่ีต้องใช้

ชีวิตแข่งกับเวลา ลองเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหน 

The application is a good assistance in this 

era, find the one that you may like.
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By: Kathawut Promprakhon
What’s IN

Digital Signage สื่อประชาสัมพันธ์อันทันสมัย

Digital Signage คือสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าจอ ที่ใช้
เทคโนโลยีทางคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็เขา้มาประยกุต์ใช้
งาน เพือ่เปน็เครือ่งมอืสำาหรบัในการสือ่สารและประชาสมัพันธ ์

เปน็จดุดงึดดูกลุ่มเปา้หมายได้ดีกวา่และมคีวามน่าสนใจมากกว่า การนำา
เสนอทำาได้ทั้งแบบภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพสไลด์ และอักษรวิ่ง ซึ่งสามารถ
นำาเสนอรวมกนัในคราวเดียวท้ังหมดเลยก็ได้ครับ สามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ได้กับอาคารสำานักงาน อาคารสถานที่ราชการ สถานีขนส่ง โรงแรม 
โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า หรือสถานที่อื่นก็ได้ 

ประโยชน์ของ Digital Signage มีดังนี ้

 1. การเปล่ียนแปลงเนือ้หาสำาหรบัประชาสมัพันธส์ามารถทำาไดอ้ยา่ง
     ง่าย โดยสามารถสั่งงานผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านอินเทอร์เน็ต
 2. เนื้อหาที่ใช้ก็ไม่จำาเป็นต้องทำาการพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ช่วย 
  รักษาสิ่งแวดล้อม และในหน้าจอเดียวก็สามารถเปลี่ยนสลับ
  เนื้อหา ไปตามเวลาได้ด้วย หรือจะแสดง 2-3 เนื้อหาในเวลา  
  เดียวกันก็สามารถทำาได้  
 3. เสริมภาพลักษณ์ใหแ้กอ่งคก์รทำาใหอ้งคก์รดทูนัสมยั ลำา้หนา้และ  
  โดดเด่นในด้านการใช้เทคโนโลยี
 4. ประหยัดงบประมาณเนื่องจากไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษและจ้าง
  คนไปเปลี่ยนเนื้อหา
 5. เป็นการหารายได้เพิ่ม นอกจากใช้ประชาสัมพันธ์เนื้อหาภายใน 
  องค์กรแล้ว ยังสามารถใช้ประสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของ  
  องค์กรภายนอกได้อีกด้วย

Digital Signage System is one of the new TV generations for 
innovative advertising way through the existing computer networks 
and internet. It delivers special messages to the target viewers 
which is more attractive and interesting.

It can display photo, video, slideshow, running text, or all          
together. It is suitable for office building, official place, transport 
station,  hotel, school, hospital, department store or any places.

The advantages of Digital Signage 

 1. The content can be easily changed online.
 2. The content is not necessary to print out, so it is environ  
  mentally-friendly. It is possible to show multi-content on   
  one screen.  
 3. Support corporate image, showing the modernity and   
  technology outstanding.
 4. Save budget because no paper print out and people       
  wages to change the content. 
 5. Increase revenue as it can be used to promote products   
  and services of the customers as well.
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:

• https://en.wikipedia.org/wiki/ipv6  • https://en.wikipedia.org/wiki/ipv4  • http://www.iebmedia.com/index.php?id=9559&parentid=63&themeid=255&hft=76&showdetail=truebb=1 
• http://networkrevolution.com/2011/12/  • https://www.us.ntt.net/products/internet-access/ipv6.cfm

องค์ประกอบสำาหรับ Digital Signage

การใช้งาน Digital Signage น้ัน เราสามารถแบ่งองค์ประกอบตาม
ลักษณะการดูแลงานได้ ดังนี้
 1. สว่นของเนือ้หาหรอืขอ้มลู (Digital Content ) โดยในสว่นนีท้าง    
  องค์กรจำาเป็นต้องจัดหาบุคลากรมาดูแลเพื่อให้เนื้อหาที่นำาเสนอ 
  ออกไปนั้นถูกต้อง สวยงาม และมีลำาดับ เพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดี 
  ขององค์กร
 2. ส่วนของเซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์ค ทำาหน้าที่เก็บและควบคุมการ  
  กระจายสัญญาณที่เหมือนหรือแตกต่างกันไปยังจุดต่างๆ
 3. Player เป็นส่วนสุดท้าย ทำาหน้าที่รับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ผ่าน      
  เน็ตเวิร์คเพื่อนำาไปแสดงผล โดยในส่วนนี้ก็มีให้เลือกได้ว่าจะ  
  แสดงแบบหน้าจอเดี่ยวหรือจะแสดงเป็นหลายหน้าจอต่อกัน   
  โดยมีให้เลือกได้ตั้งแต่ 1 จอ ไปจนถึง 16 จอ เป็นต้น

และหากจะเลอืกพจิารณาเนต็เวร์ิคสำาหรบัการใชส้ง่ขอ้มูลสำาหรบั Digital 
Signage แล้ว ก็ต้องพิจารณาในเรื่องขนาดของเนื้อหาที่จะนำาไปแสดง
วา่มากนอ้ยเพยีงใด และมรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่หีรอืไม่ โดยการ
ส่งข้อมูลของระบบจะทำาการส่งเพียงครั้งเดียว และนำาข้อมูลไปยังตัว
อปุกรณ ์Player ทำาให้เมือ่สง่เสร็จแลว้ก็ไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชเ้นต็เวริค์อกี ดัง
นัน้เม่ือเนต็เวิรค์ขดัข้องก็ยังสามารถแสดงผลตอ่ไปได ้แตจ่ะไมส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเนื้อหาใหม่ได้เท่านั้น

Digital Signage Composition

Digital Signage is comprised of;
 1. Digital Content: The organization should assign staff to   
   take care of this part to make sure that the content is    
   perfectly presented to represent the good image of the 
   organization. 
 2. Server and Network: Store and control signal distribution. 
 3. Player: Receive information from server to display on the  
  screen. It can be single-content or multi-content up to 16  
  contents n one screen. 

The way to choose network depends on the size of content and 
security system provided. The network will perform once by 
sending content to the player, so the content will be displayed 
even the network is down, however the content can’t be changed 
until the network is recovered.
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เห็นได้ชัดว่าคนรุ่นหลังชื่นชอบการท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพื่อเปิดโลกทัศน์มากขึ้น 

เราจึงเสาะหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มาให้คุณได้เลือกสรรในปีใหม่นี้

AppArently, the nAturAl plAces Are the fAvorite destinAtion for new generAtion 

trAvelers, so we suggest some new AttrActive plAces for your considerAtion.

ทางเดินเหนือยอดไม้ ให้คุณได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม
แบบ 360 องศา อยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยสะพานมีความยาว 
400 เมตร ซ่ึงยาวที่สุดในเมืองไทย โครงสร้างทำาจาก
เหล็กกล้า บางช่วงของพ้ืนสะพานเป็นกระจกใสเพ่ือให้
สามารถมองเห็นธรรมชาติด้านล่าง

Canopy walkway is at Queen Sirikit Botanic Garden 
in Chiang Mai  province. It will be the longest one ever 
built in Thailand, which is 400 meters long and 20 
meters high. Sections of the walkway will also have 
a glass floor.

ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงเวโรนา่ แควน้เวเนโต ประเทศ
อิตาลี จึงมีกลิ่นอายของยุโรปอบอวลท่ามกลางขุนเขาของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน 
พร้อมกิจกรรมนั่งรถม้าสไลต์อิตาลี นั่งเรือกอนโดร่า และ
กิจกรรมอีกมากมาย

This place is inspired from Veneto, Italy. It presents 
Europe style among the forest of Khao Yai National 
Park and Thap Lan National Park. There are plenty of 
activities for visitors such as siding Italian-style carriage 
and Gondola, etc.

แหล่งรวมร้านอาหารจากเชฟช่ือดังของเมืองไทย มีหลากหลายประเภท 
ทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารเวียดนาม และอาหารอิตาลี 
นอกจากความอรอ่ยของอาหารแลว้ ท่ีนีย่งัดงึดดูดว้ยมมุถา่ยรปูสวยๆ มากมาย 
ใครที่สนใจก็ไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่สมุทรสาคร

Taste the food of famous chefs here. You can find Thai, Japanese, 
Chinese, Vietnamese and Italian food. Except the food, there are     
beautiful places to take photo. This place is not far from Bangkok, just 
in Samut Sakhon.

ทางเดินเหนือยอดไม ้Canopy WalkWay

เดอะ เวโรน่า ทับลานThe Verona Tublan

กรูเมท์ ดิสทริค Gourmet District
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KSC News

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เคเอสซีร่วมออกบูธใน “งาน

สัมมนา IPv6 ประจำาปี 2558” ซ่ึงจัดโดยกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ขอ้มูลและแสดง

ศักยภาพความพร้อมของบริษัทฯ ในการให้บริการด้าน 

IPv6 แก่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่สนใจ

On September 8, 2015, KSC Commercial Internet 

Co., Ltd. presented booth exhibition at “IPv6 

Seminar 2015” organized by Ministry of informa-

tion and Communication Technology, in order to 

express our readiness to provide IPv6 service for 

either government sector or private company.

เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 เคเอสซีจัดกิจกรรม  

“KSC Chill Out” เชญิลกูค้าร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม

สืบสานวัฒนธรรมไทย อาทิ ป้ันช้างตัวน้อยจากดิน     

สานปลาตะเพียน วาดลวดลายบนร่ม ต่อสู้ด้วยกระบ่ี

กระบอง รำากระทบไม้ และเพลิดเพลินกับการขี่ช้างชมสวน

ดอกไม้ ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม จาก

น้ันจึงเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ท่ีวัดไร่ขิง 

และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการช้อปป้ิงท่ีตลาดดอนหวาย 

ก่อนเดินทางกลับพร้อมความประทับใจ

On November 7, 2015, KSC Commercial Internet 

Co., Ltd. organized “KSC Chill Out” activity       

inviting valued subscribers to learn on traditional 

pottery, traditional weaving, umbrella painting, Thai 

martial arts and bamboo dancing, as well as ride 

an elephant at Sampran Riverside, Nakhon Pathom. 

Afterward we went to make merit 

เ ค เอส ซีร่ วมออกบูธ ในงาน

สัมมนา IPv6 ประจำาปี 2558

เคเอสซีจัดกิจกรรมพาลูกค้า

ตามรอยวัฒนธรรม
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เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2558 เคเอสซีจัดงานสัมมนา 

“Leveraging The Cloud 2016” ณ โรงแรม              

สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เพื่อมอบความรู้เก่ียวกับ

ทิศทางของ Cloud Computing ในปีหน้า เพ่ือให้       

ภาคธุรกจิสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางด้านไอทีขององค์กร

On December 2, 2015, KSC Commercial Internet 

Co., Ltd. organized “Leveraging The Cloud 2016” 

seminar at Swissotel Le Concorde Hotel.            

The topic was about the upcoming trend of Cloud 

Compu t ing which the a t tendees were                        

well-prepared on how to improve IT performance 

and value in their organizations.

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เคเอสซีจัดงาน “ICT 

Solutions Trend 2016 & Special Thanks Party” 

ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ. ชลบุรี เพื่อมอบ

ความรูแ้ก่ลกูค้าภาคตะวนัออก รวมถึงพบปะสงัสรรค์

ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก

พันธมิตรของเคเอสซีอย่างฟอร์ติเน็ต เดอะแวลลู

ซิสเตมส์ และยูไอเอช

On December 18, 2015, KSC Commercial 

Internet Co., Ltd. organized “ICT Solutions 

Trend 2016 & Special Thanks Party” event at 

Pullman Pattaya G Hotel, Chonburi. Khun    

Sittipong Kridaratikorn, Vice President               

presided over the opening ceremony. The 

event was supported by our partners including 

Fortinet, The Value Systems and UIH aiming 

to acknowledge the valued subscribers in the 

East area.

ก้าวสู่ Cloud เต็มรูปแบบกับเคเอสซี

เปิดโลก ICT Solutions 

ในภาคตะวันออก
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