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มาเปลี่ยนที่ท�ำงานให้เป็น

Smart Office ก่อนใคร!!!

Let’s transform your workplace
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แหวนป้องกันหลับใน

แอปฯ ทำ�ความสะอาดสมาร์ทโฟน

ทำ�นายอนาคตโซลูชันความปลอดภัย
ดื่มดํ่ากับศิลปะหลายแนวในชลบุรี

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน
ช่วงวันหยุดยาวในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปหมาดๆ แต่
มั่นใจว่าหลายท่านคงได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างสนุกสนานและอบอุ่น ได้เติมพลัง
เพื่อพร้อมกลับมาท�ำงานกันอีกครั้งแล้วนะคะ
ส�ำหรับวารสารฉบับนี้ เรารวบรวมเรื่องของแก็ดเจ็ตและแอปพลิเคชันที่จะเปลี่ยนสถาน
ที่ท�ำงานของคุณให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศ ซึ่งถือเป็นเทรนด์ทางด้านไอทีที่ก�ำลังมาแรงและ
จะเป็นที่แพร่หลายในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ นอกจากนี้ เรายังน�ำท่านมารู้จักกับบล็อกเชน
ทีบ่ างคนอาจจะยังสับสนกับบิทคอยน์อยู่ มาไขข้อข้องใจกันได้ในคอลัมน์ “What’s IN” ค่ะ
ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจจากการเดินทางสู่ไต้หวันของลูกค้าเคเอสซี ในกิจกรรม
“KSC Exclusive Trip in Taiwan” กิจกรรมที่เราคัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนส�ำคัญ
ใครอยากร่วมเดินทางไปกับเราแบบไม่ต้องควักกระเป๋า รีบมาเป็นลูกค้าของเคเอสซีกัน
นะคะ ทริปหน้ายังมีที่ว่างส�ำหรับท่านค่ะ
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dear readers,
The Thai New Year and long holiday had passed, we hope that you had
a wonderful time with your family. Let’s get back to do our beloved job again.
In this issue, we introduce the gadgets and applications that will make your
workplace a smart office which is an inclining trend. Furthermore, we bring
you to know more about blockchain in “What’s IN” column.
Last but not least, let’s enjoy the photos of an impressive “KSC Exclusive Trip
in Taiwan” activity which we brought our valued subscribers to travel in the
famous places of Taiwan. If you are jealous, become our customer immediately
and fly with us next time!

content
5

4
HOT Gadget

เล็กและประหยัดพื้นที่ ไปกับสมาร์ทแก็ดเจ็ตเพื่อการทำ�งานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น
Work more conveniently by using small and space saving gadgets.

6

8

CHIC Lifestyle

เปิดตัวแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศสองแห่งใหม่ ในปี 2561
Reveal two new ecotourism destinations in 2018.
KSC Commercial Internet Co., Ltd.

COOL Apps

จัดการเอกสาร แก้ไขงาน และผลัดเปลี่ยนกะการทำ�งานได้ง่ายขึ้นกับ
แอปพลิเคชันที่ลงตัวสำ�หรับคนยุคไอที
Manage your work and revise your document easily by using
modern applications.
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มาทำ�ความรู้จักกับ Blockchain เทคโนโลยีแห่งอนาคต
Get to know technology of the future, blockchain.
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เคเอสซีพาลูกค้าเที่ยวแบบสบายกระเป๋าที่ ไต้หวัน
KSC invites the valued customers to enjoy the charm of
Taiwan.
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HOT
Gadget

ค่ายไอทีชื่อดังต่างยกทัพขนอุปกรณ์ IoT มาประชันกันอย่างคับคั่งตลอดทั้งปี มีชิ้นใดน่าสนใจบ้าง
ตามมาอ่านกันได้เลย
Leading IT companies launch many interesting IoT gadgets this year, let’s find out
which one suits you.

Sony Digital Paper e-Ink Tablet
โซนีน่ ำ� เสนอ Digital Paper แท็บเล็ตหน้าจอ 13.3 นิว้ แบบ E-Ink screen เป็นนวัตกรรม
ที่จะเข้ามาแทนที่กระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษให้น้อยลง สามารถอ่านเอกสารในรูป
แบบ PDF ให้เหมือนกับก�ำลังอ่านเอกสารจริงๆ และสามารถใช้ปากกาขีดเขียนไปบน
หน้าจอได้ ส่วนหน่วยความจ�ำภายในตัวเครื่องมีขนาด 4 GB รองรับ microSD card
นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และสามารถใช้งานได้ยาวนาน 3 สัปดาห์ต่อ
การชาร์จ 1 ครั้ง สนนราคาอยู่ที่ราว 24,000 บาท
Sony presents Digital Paper e-Ink Tablet with 13.3 inches screen and 4 GB internal
memory. It is the innovative gadget aiming to replace the paper. This exquisite
tablet is the perfect device for your PDFs and editing. Coming with a stylus, the
Digital Paper Tablet also works with the Sony Digital Paper App to convert other
documents and even websites to PDF. It supports microSD card and Wi-Fi
connection. One charge lasts 3 weeks of usage. The price is around USD 750.

Leica BLK360 3D Laser Scanner
Leica BLK360 เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์ที่คุณสามารถพกพา
ได้อย่างสะดวก ด้วยขนาดที่เล็กเพียง 4 นิ้ว น�้ำหนักประมาณ 1
กิโลกรัม สามารถตัง้ ค่าความละเอียดของการสแกนได้ถงึ 360,000
pts/sec สามารถควบคุมการสแกนได้ทั้งจาก ipad และเชื่อม
ต่อเข้ากับ Wi-Fi ข้อมูลที่ได้จากการสแกนยังน�ำไปใช้งานกับ
โปรแกรม Autodesk ReCap 360 Pro ได้อีกด้วย สนนราคาอยู่
ที่ราว 500,000 บาท
Scan the world one place at a time with the Leica BLK360 3D
Laser Scanner. The system works with ReCap Pro software
so you can elevate your scans to help you document, design,
and measure. Impressively, it can scan spaces in as little as
60 minutes. The retail price is USD 15,990.

Portable Compute Card by Intel
อินเทลเปิดตัว Compute Card การ์ดประมวลผลขนาดเล็กแบบพกพาที่มี
ความสามารถเทียบเท่าคอมพิวเตอร์ ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ Internet
of Things โดยเฉพาะ ภายในประกอบด้วยหน่วยประมวลผลตระกูล 7 Gen
Intel Core vPro รวมไปถึง Processor, Memory, Storage และ Wireless
Connector มี Connector แบบ USB-C plus extension เพื่อเชื่อมต่อกับ I/O
ภายนอก เช่น USB, PCIe, HDMI, DP และช่องสัญญาณอื่นๆ
This compact device gives you unlimited options for connecting your
devices on the go. You can optimize your inventory and effortlessly
scale depending on demand. Inside the Compute Card is a range of
processors. These include the 7th Gen Intel Core vPro which can keep
up with all of your needs. Of course, the Compute Card remains secure
no matter how and where you use it. About the size of a credit card,
it’s complete with 4GB of DDR3 memory.
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SmartOffice

COOL

Apps
สมัยนี้การท�ำงานนอกสถานที่มีความ
จ�ำเป็นและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
แอปพลิเคชันต่างๆ จึงต้องปรับตัวให้
รองรับกับการตอบสนองทางธุรกิจ
ที่รวดเร็ว มีหลายแอปฯ ที่น่าสนใจซึ่ง
เรารวบรวมมาให้อ่านกัน
The trend of working outside of
office is more and more popular.
There are many applications created to support the fast-changing
working situation which we gather
for you in this column.

แอปพลิเคชันส�ำหรับจัดการงานเอกสารจ�ำพวกไฟล์ Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx),
PowerPoint (.ppt, .pptx) รวมถึงไฟล์ PDF ประกอบด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบให้เลือก
ใช้งาน
SmartOffice empowers users to view, edit, create, present and share MS Office quality
documents directly on or from their mobile devices. Its small file size and screen display
that adapts to fit your smartphone or tablet makes SmartOffice the perfect match for
today’s mobile world.
Price: USD 9.99
Platform: Android, iOS Devices

The Smart Work Order

แอปพลิเคชันส�ำหรับคนที่ท�ำงานเป็นกะโดยเฉพาะ โดยคุุณ
สามารถระบุวนั ท�ำงานและวันพักผ่อนทัง้ ของตัวคุณและเพือ่ น
ร่วมงาน เพื่อจัดล�ำดับงานได้อย่างง่ายดาย!!!
The smart work order app helps you to complete your work
orders efficiently and professional via your smartphone or
tablet! The application is perfectly suitable for plumbers,
electricians, installation companies, service companies,
security, cleaning, healthcare, collection and much more!
Price: Free
Platform: Android, iOS Devices

Skitch

แก้ไขงานและใส่ความเห็นได้สะดวกมากส�ำหรับแอปพลิเคชันนี้
สามารถวง ขีดฆ่า เบลอเฉพาะจุด ชี้จุด ใส่ไฮไลท์ ใส่อารมณ์
แต่งรูป พิมพ์ตวั อักษร สร้างกรอบ เปลีย่ นสีได้ตามชอบ รองรับ
การน�ำเข้าไฟล์จากอัลบั้ม แผนที่ และไฟล์ PDF
Skitch allows you to annotate and share PDF files on
your iPhone, iPad, and iPod touch. You can then share
those PDFs with other Skitch users, who will get a nifty
summary view of all your annotations. Skitch 2.5 also
adds a clever stamps feature, which allows you to quickly
approve, reject, or call attention to parts of an image and
provide feedback more quickly.
Price: Free
Platform: iOS Devices
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What’s IN

คุณรู้จัก Blockchain แล้วหรือยัง?
Do you know Blockchain?

By: Kathawut Promprakhon

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำ�ว่า Blockchain จาก Bitcoin จนคิดว่า
มันเป็นอย่างเดียวกัน หรือใช้เรื่องของการเงินเป็นหลัก แต่ความ
จริงแล้ว Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังระบบ Bitcoin
อีกที และทำ�ไมเราจึงต้องสนใจเจ้า Blockchain นี้? มันมีความ
สำ�คัญอย่างไร?

Someone may think that blockchain and bitcoin are the
same thing, or they are all about money. In fact, blockchain is a technology behind bitcoin. Why should we
know what blockchain is? Is it important?

ก่อนอืน่ เริม่ จากแนวคิดและทีม่ าของ Blockchain กันก่อน ในทีน่ ขี้ อยกตัวอย่าง
ธนาคารเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ

Let’s start from the concept and the origin of blockchain. I may give
you an example for better understanding.

ในระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ของธนาคารนั้ น จะเก็ บ แบบระบบรวมศู น ย์ ก ลาง
(Centralized) โดยรวบรวมทุกอย่างไว้เป็นส่วนกลาง ไม่มขี อ้ มูลอะไรอยู่ในมือ
ของเราเลย ทุกอย่างอยูก่ บั ธนาคารหมด สมุดบัญชีทเี่ รามีเป็นเพียงแค่สำ� เนาที่
บอกว่าเราท�ำอะไรกับบัญชีไปบ้าง ข้อดีของระบบทีร่ วมทุกอย่างไว้ในทีเ่ ดียวนี้
คือ โอกาสเกิดความผิดพลาดต�่ำ ดูแลง่าย แต่ข้อเสียใหญ่ก็คือ การวางระบบ
ศูนย์กลางมีค่าใช้จ่ายสูง และในแง่ของความปลอดภัยนั้น เราจะต้องเชื่อใจผู้
พัฒนาระบบแต่เพียงผู้เดียว สรุปง่ายๆ คือ “ทุกคนฝากชีวิตไว้กับคนๆ เดียว”
(ซึ่งในที่นี้คือธนาคาร)

The data storage of the bank uses the centralized system. None
of the data is in the customer’s hand. Our bank book is just the
photocopy of our transaction. The advantages of the centralized
system are less error and easy to manage, however the huge
disadvantages are high investment and we have to trust the bank
solely.
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ถ้าเช่นนั้นลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยไม่ให้คนกลางถือข้อมูลทุกอย่างไว้
ตัดคนกลางทิ้ง ไม่ต้องมีอีกต่อไป ต่างคนต่างถือสมุดบัญชีของตนเองไว้ เรา
เรียกระบบแบบนีว้ า่ ระบบแบบกระจาย (Distributed) โดยหากจะมีการโอนเงิน
ให้กัน ข้อมูลทั้งหมดจะกระจายให้คนอื่นๆ ทราบ โดยมีกระบวนการลงบันทึก
ในการท�ำธุรกรรมแต่ละครั้ง พร้อมกับมีระบบยืนยันการท�ำธุรกรรม เหมือน
กับว่าต้องลงชือ่ เอาไว้ในการท�ำธุรกรรมทุกครัง้ และในการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ทุกครั้งจะมีการลงบันทึกเก็บไว้ตั้งแต่ครั้งแรก

If we change the idea, we cut off the middleman and we hold our
bank book individually. This is called the distributed system. When
anyone wants to transfer the money, everyone has to know. Each
transaction will be recorded and must be verified.

พูดง่ายๆ ได้ว่า Blockchain คือ ฐานข้อมูล (Database) ที่เก็บไว้ในเครื่องของทุก
คน แต่ไว้ใจและเชือ่ ถือได้แม้ในระบบที่ไม่มีใครเป็นผูด้ แู ลกลาง ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะ
ถูกเก็บอยู่ในบล็อก (Block) และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต
คล้ายห่วงโซ่ (Chain) ท�ำให้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้ถูกเรียกว่า บล็อกเชน
(Blockchain)
Blockchain ไม่เพียงสร้างสกุลเงินออนไลน์ทปี่ ลอดภัยได้เท่านัน้ แต่ดว้ ยคุณสมบัติ
ของ Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บข้อมูล จึงท�ำให้หลาย
อุตสาหกรรมเริ่มน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ เช่น บัตรประชาชน
ออนไลน์ บัตรลงคะแนนเสียง หนังสือค�้ำประกัน สัญญา โฉนดที่ดิน และ “เครื่อง
มือทางกฎหมาย” อื่นๆ อีกมากมาย
Blockchain เปลี่ยนวิถีในการท�ำธุรกิจ เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในการแลกเปลี่ยน
ค่า Value Exchange ยกตัวอย่างเช่นโฉนดที่ดินและบัตรประชาชนก็สามารถใช้
เทคโนโลยี Blockchain ได้ ซึ่งช่วยลดกระดาษ มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อ
ถือสูง เพราะมีการบันทึกทุกครั้งที่มีการโอน ย้าย และเปลี่ยนเจ้าของ

We can say that blockchain is the database in everyone’s storages.
It is the trusted system even no middleman. All data will be stored in
the block which is connected via the internet like the chain. So we call
it the Blockchain.
Blockchain not only creates the safe online money currency, but also
provides data safety. Many industries start to use the blockchain,
for example the online ID card, ballot, letter of guarantee, contract,
certificate of title, and other “regulatory instruments”.
Blockchain changes the business trend and value exchange. Even
certificate of title and ID card can follow blockchain technology. It
reduces paper use, provides high reliability and security because the
record is kept in every transaction.

ที่มา/ Source:
https://nuuneoi.com/blog/blog.php?read_id=900
https://www.it24hrs.com/2018/block-chain-what-is-blockchain/
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ใครที่อยู่สายท่องเที่ยวธรรมชาติจะต้องชอบเรื่องราวที่เราคัดสรรมาอย่าง
แน่นอน เพราะเหล่านี้คือสถานที่ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าสวยงามน่าแวะไปเก็บเกี่ยว
บรรยากาศเป็นอย่างมาก

The places we select for you in this column will definitely impress
the travelers who love eco-tourism spots and attractions.

น�้ำพุร้อนลิ่นถิ่น กาญจนบุรี
Lin Thin Hot Spring, Kanchanaburi
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศแห่งใหม่ในกาญจนบุรที เี่ พิง่ เปิดตัวไปเมือ่
ต้นปีที่ผ่านมา ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองเจริญ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ
เป็นบ่อน�ำ้ แร่จากธรรมชาติทมี่ คี วามร้อนประมาณ 57 องศาเซลเซียส
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น�้ำแควน้อย มีบ่อน�้ำร้อนแช่ตัวทั้ง
บ่อรวม บ่อส่วนตัว และบ่อส�ำหรับนั่งแช่เท้า รวมทั้งมีห้องบริการ
นวดสปาจ�ำนวน 4 ห้อง พร้อมบริการเรื่องอาหารและที่พักอีกด้วย
New ecotourism destination in Kanchanaburi where was just
launched early this year. It is located in Tambon Lin Thin,
Amphoe Thong Pha Phum. With 57 degree celsius hot water
near the river Kwai Noi, it is the right place for relaxing.

สะพานทุ่งนามุ้ย นครนายก
Saphan Thungnamuy, Nakhon Nayok
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา
อ.เมือง เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวพาดผ่านท้องนา
ยาวกว่า 150 เมตร บรรยากาศร่มรื่น นักท่องเที่ยวสามารถ
มาขีจ่ กั รยานเทีย่ วชมทุง่ และอุดหนุนสินค้าจากสมาชิกชาวนา
ทั้งข้าวไร้สารพิษ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผักสวนครัวเพาะใส่ถุง
New land mark of Nakhon Nayok Province located at
Tambon Sarika, Amphoe Muang. Saphan Thungnamuy is
a 150-metre-long bamboo bridge across the rice field. The
visitors can ride a bicycle and shop the local products such
as organic rice, Riceberry and home-grown vegetable.
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KSC News
เคเอสซีพาลูกค้าเทีย่ วแบบสบายกระเป๋าทีไ่ ต้หวัน
KSC Customers Enjoy the Charm of Taiwan

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เคเอสซีพาลูกค้าคนพิเศษบินลัดฟ้าไปยังไต้หวัน ในกิจกรรม “KSC Exclusive Trip in Taiwan”เพื่อเป็น
การขอบคุณลูกค้าทีใ่ ช้บริการของเคเอสซีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากพาลูกค้าสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิที่วัดหลงซานอันเลื่องชื่อ ต่อด้วยการขึ้นตึก
ไทเป 101 เพือ่ ชมทัศนียภาพมุมสูงของไต้หวัน จากนัน้ เดินทางไปยังพิพธิ ภัณฑ์กกู้ งเพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์จีนกว่า 5,000 ปี สูดอากาศบริสุทธิ์
ที่อุทยานเย่หลิว ชมความงามของหินรูปร่างต่างๆ รวมถึงหินเศียรราชินีอันลือชื่อ แวะขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพมุมสูงบนเขาเมาคง และพลาดไม่ได้
กับการเข้าชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและตลาดซีเหมินติง โดยลูกค้าเคเอสซีต่างสนุกสนานและ
ประทับใจกับการเดินทางสุดพิเศษที่เคเอสซีมอบให้ในครั้งนี้
On March 16-18, 2018, KSC brought the corporate customers to Taiwan in “KSC Exclusive Trip in Taiwan” activity. The Journey
began at Lungshan Temple. After that we visited The Taipei 101, Gu Gong National Palace Museum, Yehliu Geopark. We didn’t miss to
ride the Maokong Gondala and went shopping at Jiufen Old Street and Ximending. It actually was an exclusive and impressive trip that
KSC provided to the customers.
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