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Editor's

note

ข้อมูลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) กล่าวว่าปี 2559 คนไทยใช้งาน

อินเทอร์เน็ตถึง 38 ล้านคน และใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก 41 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลของไอดีซีที่ชี้ว่าการลงทุนด้านไอทีของประเทศไทยเติบโตขึ้น โดยในปี 2559 อยู่ที่ 

3.9% และคาดว่าในปี 2560 จะเติบโตอีกราว 3.7%

จากข้อมูลดังกล่าวอาจบอกได้ว่าประเทศไทยมีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีอยู่เสมอ อีก

หนึ่งในการปรับตัวที่เห็นได้ชัด คือ การใช้งานคลาวด์ พร้อมเพย์ แว่นสามมิติ (VR) และ

เทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน (AR) เป็นต้น 

สำาหรับในปีนี้ก็มีเทคโนโลยีที่คาดว่าจะอินอยู่หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้

คุณผู้อ่านแล้วในคอลัมน์ “What’s IN” พูดได้เลยว่าไม่ควรพลาดที่จะเปิดเข้าไปอ่าน

จริงๆ ค่ะ

แม้ว่าวันหยุดช่วงปีใหม่จะผ่านไปแล้ว แต่เชื่อว่าหลายคนยังอยู่ ในบรรยากาศของการพัก

ผ่อน สำาหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งต่อไป เราขอนำาเสนอแหล่ง

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในจังหวัดกาญจนบุรี นั่นคือเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 สถานที่ซึ่งจะทำาให้

คุณรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตอยู่ ในช่วงรัชกาลที่ 5 เมืองนี้จะมีเสน่ห์อย่างไรนั้น เข้าไปอ่านราย

ละเอียดได้ที่คอลัมน์ “CHIC Lifestyle” ค่ะ

Happy New year to our dearest readers!!!

The data of Digital Advertising Association (Thailand) indicated that in 2016, 

Thailand’s 38 million people used Internet and 41 million people used social 

network, conforming to the data of IDC which stated that ICT investment in 

Thailand grew at 3.9% in 2016 and is expected to grow 3.7% more in 2017.

We may conclude from the above data that Thailand has always been   

adapting to technology, the obvious samples is usage of cloud, prompt pay, 

VR glasses headset, AR, etc.

This year there are many technologies to be catch up which we collected for 

you in “What’s IN” column.

Although New Year has passed, we believe that many of you still want some 

relaxing time. For those who are waiting for next vacation and looking for 

next destination, we introduce new tourist attraction in Kanchanaburi province 

where you can feel like living in the reign of King Rama V in 1901. Please 

find how exciting this place can give you in “CHIC Lifestyle” column.

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน 
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คัดสรรแก็ดเจ็ตใหม่ๆ เพื่อชีวิตที่

ทันสมัยไปอีกขั้นของคุณ

Find the applications that 

match you and be fashionable.
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ไม่ตกยุคหากมีแอปพลิเคชันที่จะพาคุณก้าวสู่ปี 

2560 ก่อนใคร

Always in vogue with applications brining 

the year 2017 into your hand.
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ร่วมเกาะกระแสแนวโน้มเทคโนโลยีปี 2560

Be in the stream of strategic 

technology trends for 2017.
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ย้อนยุคสู่สมัยหลังการเลิกทาส 

ที่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124

Go back to the year 1901 

at the Siamese living heritage town.
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ในปีใหม่นี้ เรามีแก็ดเจ็ตใหม่ๆ ที่น่าสนใจมานำาเสนอ เผื่อคุณจะเลือกซื้อหามาใช้เพื่อชีวิตที่ทันสมัยไปอีกขั้น

In the New Year, we introduce new gadgets for you. Find one that match you and be fashionable.

Gadget

HOT

Welt, the well-intelligent belt

Prinker, the temporary tattoo printer

SGNL, listen to calls through your finger

วิวัฒนาการอีกขั้นของเข็มขัดสำาหรับผู้ชาย ซึ่งนอกจากจะสามารถ
วัดขนาดเอวของคุณแล้ว ยังสามารถนับก้าวเดิน และจับเวลาขณะ
ที่นั่งอยู่เฉยๆ และส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟน ช่วยให้คุณทราบขนาด
รอบเอวและพฤติกรรมการขยับร่างกายของตนเอง และเพิ่มการออก
กำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีได้

Welt is more than a stylish leather belt, it can measure your 
waist size, count steps and count time spent sitting. Welt      
collects data and makes it viewable in its companion app so 
you can take notice of your habits.

เครื่องพิมพ์รอยสักแบบชั่วคราว สามารถเชื่อมต่อกับ
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เพียงดาวน์โหลด
ภาพที่ต้องการ หรือจะวาดลวดลายเองก็ย่อมได้ เหมาะ
สำาหรับคนที่ชื่นชอบรอยสักแต่อยากเปลี่ยนลายบ่อยๆ 

Prinker prints temporary tattoo designs that you can 
transfer from your Android phone to your skin. You 
can download or create a drawing on your smart-
phone that sends the image to the mini printer. The 
device then applies the pattern to your skin as if by 
magic

กำาไลข้อมือชิ้นนี้จะเปลี่ยนมือของคุณให้เป็นโทรศัพท์ ด้วยหลักการทางฟิสิกส์คือการส่ง
เสียงผ่านทางพื้นผิว ตัวกำาไลจะมีส่วนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและส่งผ่านมายังกระดูกของ
ผู้ใช้งาน วิธีใช้งานก็เพียงเชื่อมต่อกำาไลเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วยบลูทูธ และติดตั้งแอปพลิเค
ชันที่ใช้คู่กัน จากนั้นก็โทรศัพท์และนำานิ้วของคุณเองไปไว้ที่หู ก็จะได้ยินเสียงการสนทนา
อย่างชัดเจน และสามารถพูดโต้ตอบได้เพราะมีไมโครโฟนฝังอยู่ในกำาไลนั่นเอง

SGNL is a bracelet that turns your hand into a phone. Really. It actually takes        
advantage of a basic physics principle to transmit sound through a surface. This 
wristband works with any watch that’s compatible with standard straps. On the 
bracelet is a protrusion which produces vibrations, like the diaphragm of a loud-
speaker. But instead of transferring these through the air, instead sound travels 
through the bones of your hand. First, you need to connect your smartphone to the 
bracelet via Bluetooth and install the companion app, then make a call. After that, 
simply press a finger to your ear to hear the conversation.
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แอปพลิเคชันนี้รวบรวมข้อมูลประจำาปี สถิติ และคาดการณ์
สำาหรับปีหน้าจากนิตยสาร The Economist โดยมีข้อมูลตัวเลข
เกี่ยวกับการเมือง ธุรกิจ การเงิน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศิลปะ รวมไปถึงข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆ

The World in 2017 app contains The Economist’s          
annual collection of detailed, numerate and opinionated 
predictions for the year ahead. The World in 2017 features 
leading figures from politics, business, finance, science,             
technology and the arts alongside prominent journalists 
from The Economist and other leading news publications

Price: Free
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

แอปฯ นี้สร้างขึ้นมาเพ่ือให้คุณสามารถดูปฏิทินปี 2560 แบบ
ออนไลน์ และบันทึกนัดหมายต่างๆ ได้อีกด้วย

Very simple to use calendar displaying red days and events 
synchronized with your online calendars. Experience the 
smooth navigation between the views month-day-event. 
Price: Free
Platform: Android

แอปฯ นีเ้ปน็แหลง่รวบรวมขอ้มูลอนิเทอร์เนต็ไรส้ายที่ใหญท่ีส่ดุ 
คุณสามารถค้นหาอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีได้ทั่วโลกมากกว่า 500 
ล้านจุด ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้อีกมาก

The world’s largest Wi-Fi database, finding you free Wi-Fi 
all over the world based on over 500 million hotspots. Save 
on roaming when travelling by going to free hotspots in 
every major city in the world.

Price: Free  
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

รับรองว่าไม่ตกยุค หากคุณเปิดโลกทัศน์ไปกับแอปพลิเคชัน

ที่จะพาคุณก้าวสู่ปี 2560 ก่อนใคร

Always in vogue when you use these applications that 

bring the year 2017 into your hand.

The World in 2017

Calendar 2017

WifiMapper

COOL Apps
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AI & Advanced Machine Learning 
This technology teaches computer system to learn and change                
future behavior. It can be used in many sectors such as in banking, AI 
and machine-learning techniques can be used to model current real-time 
transactions, as well as predictive models of transactions based on their 
likelihood of being fraudulent.

Intelligent Apps
Intelligent apps have the potential to transform the workplace by making 
everyday tasks easier and its users more effective. AI can be used in 
marketing and other sections to improve effectiveness.

Intelligent Things 
New intelligent things generally fall into three categories: robots, drones 
and autonomous vehicles. It can revolt many industrial  sectors, such as 
using robot instead of human, using self-driving car instead of driver, and 
using drone instead of deliveryman, etc.

Virtual & Augmented Reality
Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) transform the way         
individuals interact with each other and with software systems creating 
an immersive environment. For example, VR can be used for training     
scenarios and remote experiences. AR, which enables a blending of the 
real and virtual worlds, means businesses can overlay graphics onto real-
world objects, such as hidden wires on the image of a wall.

AI & Advanced Machine Learning 
เป็นเทคโนโลยีท่ีสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้การ
ทำางานได้เอง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 
เช่น ในธุรกิจธนาคาร หากเราสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์
เรียนรู้พฤติกรรมการทำาธุรกรรม เมื่อเกิดธุรกรรมที่ผิดปกติ
ก็จะสามารถทำานายการฉ้อโกง (Fraud) ได้อย่างทันท่วงที

Intelligent Apps 
เป็นเทคโนโลยีการประยุกต์ระบบการใช้งานเดิมให้ฉลาด
มากขึ้น เช่น ระบบการตลาดที่มีการประยุกต์ระบบ AI 
เข้าไป ทำาให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถปรับธุรกิจให้เหมาะสมกับตลาดได้อย่างทันท่วงที

Intelligent Things                                                 
เปน็เทคโนโลยทีีเ่นน้ในกลุม่หลกัคอืหุน่ยนต ์     (Robots)   อากาศ
ยานขนาดเล็ก (Drones) และยานพาหนะ (Vehicles) ซึ่ง
จะเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น การ
แทนที่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยหุ่นยนต์ การ
แทนที่พนักงานขับรถด้วยรถยนต์ที่สามารถขับได้เอง การ
ส่งสินค้าขนาดเล็กด้วยโดรน เป็นต้น

Virtual & Augmented Reality 
เป็นเทคโนโลยีโลกสามมิติเสมือนจริง หรือเทคโนโลยีที่
ผสมผสานโลกจริงและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกัน เช่น 
การทำาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบ
สามมิติ เป็นต้น

By: Sunchai Rungruengchoosakul

What’s IN

บริษัท การ์ทเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอันดับต้นๆ ใน

แวดวงเทคโนโลยีของโลก ได้จัดอันดับเทคโนโลยีที่น่า

จับตามองในปี 2017 เอาไว้ดังนี้

แนวโน้มเทคโนโลยีปี 2017

4.

3.

2.

1. 1.

2.

3.

4.

Strategic Technology Trends for 2017

Gartner, one of a leading research and advisory firm         

providing information technology related insight for IT, has 

announced technology trends that will have substantial           

disruptive potential across industries.
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Digital Twin 
ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้ อุปกรณ์ต่างๆจะส่งข้อมูลเข้ามา
จำานวนมาก เทคโนโลยี Digital Twin จะใช้ในการตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆท่ีเกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบและวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางานได้อย่างทันท่วงที
Blockchain 
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบกระจาย ซึ่งก่อน
หน้านี้จะมีเทคโนโลยี Bitcoin ที่เป็นสกุลเงินเสมือนบนโลก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถประยุกต์ใช้
กับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการเงิน
ได้อีกมาก

Conversational Systems 
เป็นเทคโนโลยีที่ทำาให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อ
สื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเสียง 
การมองเห็น และตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ทันที

Mesh App and Service Architecture 
เปน็เทคโนโลยทีีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งระบบตา่งๆ ทีมี่อยู่เขา้ดว้ย
กันผ่านทาง API (Application Programming Interface) 
โดยการเชื่อมต่อดังกล่าวไม่จำากัดเฉพาะภายในองค์กร
เท่านั้น แต่สามารถเชื่อมต่อข้ามบริษัทฯ ได้อีกด้วย

Digital Technology Platforms 
เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งมีจุดมุ่งเน้น
อยู่ 5 ส่วนคือ Information systems, Customer experi-
ence, Analytics and Intelligence, Internet of Things (IoT) 
และ Business ecosystems เพือ่ปรับเปลีย่นธรุกจิใหร้องรบั 
Digital Business อย่างเต็มรูปแบบ

Adaptive Security Architecture 
เนื่องจากระบบในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น 
ระบบรักษาความปลอดภัยจะมีรายละเอียดครอบคลุม
มากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ IoT ที่
มีอยู่ในระบบอีกด้วย ซึ่งการออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยจะมีขอบเขตมากกว่าเดิม

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

From the benefit we have read above, there is no doubt that these trends 
will be more powerful in the near future. 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
• http://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartners-top-10-technology-trends-2017/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Gartner
• https://www.techtalkthai.com/10-strategic-technology-for-organization-in-2017-by-gartner/

เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้จะเร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
เรือ่ยๆ ในอนาคต เพือ่ทำาใหร้ะบบมคีวามฉลาดมากขึน้และ
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

Digital Twin 
Within three to five years, billions of things will be represented by digital 
twins, a dynamic software model of a physical thing or system. Using 
physics data on how the components of a thing operate and respond to 
the environment as well as data provided by sensors inthe physical world, 
a digital twin can be used to analyze and simulate real world conditions, 
responds to changes, improve operations and add value.

Blockchain
Blockchain is a type of distributed ledger in which value exchange transac-
tions (in bitcoin or other token) are sequentially grouped into blocks. Block-
chain and distributed-ledger concepts are gaining traction because they 
hold the promise of transforming industry operating models in industries 
such as music distribution, identify verification and title registry.

Conversational Systems 
Conversational systems can range from simple informal, bidirectional text 
or voice conversations to more complex interactions such as collecting oral 
testimony from crime witnesses to generate a sketch of a suspect.

Mesh App and Service Architecture
The intelligent digital mesh will require changes to the architecture, techno 
logy and tools used to develop solutions. The mesh app and service archi-
tecture (MASA) is a multichannel solution architecture that leverages cloud 
and server less computing, containers and micro services as well as APIs 
and events to deliver modular, flexible and dynamic solutions

Digital Technology Platforms 
Digital technology platforms are the building blocks for a digital                
business and are necessary to break into digital. Every organization will 
have some mix of five digital technology platforms: Information systems, 
customer experience, analytics and intelligence, the  Internet of Things and 
business ecosystems. Companies should   identify how industry platforms 
will evolve and plan ways to evolve their platforms to meet the challenges 
of digital business.

Adaptive Security Architecture
The evolution of the intelligent digital mesh and digital technology platforms 
and application architectures means that security has to become fluid and 
adaptive. Security in the IoT environment is particularly challenging.        
Security teams need to work with  application, solution and enterprise 
architects to consider security early in the design of applications or IoT 
solutions. Multilayered security and use of user and entity behavior        
analytics will become a requirement for virtually every enterprise.
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ร่วมย้อนยุคสู่เมืองมัลลิการ.ศ.124

Malika R.E.124 The Siamese Living Heritage Town

CHIC
Lifestyle

สำาหรับ ใครท่ีกำ าลังมองหาท่ี เ ท่ียวแปลกใหม่ ใกล้

กรุงเทพฯ เราขอแนะนำา “เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124” ซึ่ง

ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่เอง เป็นเมืองที่จำาลอง

สถานการณ์ในยุครัชกาลที่ 5 หลังจากที่มีการเลิก

ทาสแล้ว เมื่อคุณย่างก้าวเข้าสู่เมืองนี้ คุณจะได้เดินเฉิด

ฉายในชุดไทยโบราณ ใช้เงินโบราณแบบที่มีรูตรงกลาง

เหรียญ และสัมผัสบรรยากาศยุคโบราณอย่างเต็มอิ่ม 

สำาหรับคนที่สนใจเข้าเที่ยวชม ที่นี่เปิดให้บริการเวลา 

9.00-20.00 น. ตั๋วเข้าชมราคา ๑๕๐ บาทสำาหรับ

ผู้ใหญ่ และ ๗๕ บาทสำาหรับเด็ก อย่าพลาดไปสัมผัส

วิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยากันล่ะ!!!

For those who are looking for newest attrac-

tion, we introduce “Mallika R.E. 124 The Sia-

mese Living Heritage Town” in Kanchanaburi 

province. It takes you back to the reign of King 

Rama V in 1901. You must dress in traditional 

Thai costumes and make payment with replicas 

of ancient coins. The theme park is open 9 a.m. 

– 8 p.m. daily. Admission per head is 250 baht 

for adults, 120 baht children, the elderly and 

the disabled.
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KSC News

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จำากัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตร “Web Security” เพื่อมอบความรู้เก่ียวกับ OWASP Top 2010, 
OWASP Top 2013 และการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อป้องกันภัย

คุกคามต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ

On November 18, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd. invited our valued customers to attend “Web Security” training session in order to 
enhance their knowledge on OWASP Top 2010, OWASP Top 2013 and Web Security Audit Tools.

เคเอสซีจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน

KSC organizes training about server virtualization

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จำากัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หลักสูตร “Basic VMware ESXi” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน 
ทั้งในเรื่องของวิธีการติดตั้ง การใช้งาน และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

On December 16, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd. invited our valued customers to attend “Basic VMware ESXi” training session in order 
to learn about server virtualization including installation, usage and management.

เคเอสซีชวนลูกค้าทำาบุญต้อนรับปีใหม่

KSC invites valued customers to make merit 

เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จำากัด จัดกิจกรรม “KSC Impressed Cool Trip” เชิญ
ลูกค้าคนสำาคัญไหว้พระทำาบุญ โดยเดินทางไปยัง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่วัดใหญ่ชัยมงคล วัด
พนัญเชิง วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดท่าการ้อง ทั้งนี้ คณะ
ผูเ้ดนิทางยงัไดร่้วมถวายสงัฆทาน ถวายผา้ไตร และห่มผา้จีวรหลวง
พ่อโตเพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง

On December 17, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd. 
organized “KSC Impressed Cool Trip” activity inviting valued 
customers to make merit at five temples in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya including Wat Yai Chimongkol, Wat Phananchoeng, 
Wat Maha That, Wat Nah Phramen and Wat Tha Ga Rong.

เคเอสซีมอบความรู้ด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

KSC trains valued customers on web security
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