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สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้อ่�นทุกท่�น

เริ่มต้นศักร�ชด้วยคว�มสดใสและสดใหม่กันค่ะ โดยในทุกๆ คอลัมน์ของฉบับนี้ เร�

รวบรวมเทรนด์ม�ให้ท่�นได้อ่�นกัน ไม่ว่�จะเป็นเทรนด์ของแก็ดเจ็ต แอปพลิเคชัน 

เทคโนโลยี หรือแม้แต่เทรนด์ก�รท่องเท่ียวของนักเดินท�งในปี 2561 รับรองว่�  

รู้ลึกก่อนใคร และตื่นต�ตื่นใจแน่นอนค่ะ 

สำ�หรับเคเอสซี เร�ก็มีเทรนด์ปี 2561 ม�ให้ท่�นเช่นเดียวกัน น่ันคือบริก�ร       

SD-WAN (Software Defined – WAN) ซึ่งเป็นก�รรวมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

หล�ยๆ ชนิดเข้�ด้วยกัน ทั้ง Leased Line, Broadband (FTTx, Docsis, ADSL, 

VDSL) เครือข่�ยโทรศัพท์เคลื่อนท่ี (2G, 3G, 4G) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พของ

อินเทอร์เน็ตองค์กรให้มีเสถียรภ�พและแบนด์วิธท่ีสูงขึ้น นอกจ�กนี้ยังมีบริก�ร

ด้�น IoT (Internet of Thing) ที่กำ�ลังจะเปิดตัวให้ทุกท่�นได้ใช้ง�นในเร็วๆ นี้ เรื่อง

ของเทคโนโลยีกับธุรกิจเป็นเรื่องที่ช้�ไม่ได้ มิฉะนั้นคู่แข่งอ�จแซงหน้�ไป สำ�หรับท่�น

ท่ีต้องก�รทร�บข้อมูลก่อนใคร ส�ม�รถปรึกษ�ฝ่�ยบิสิเนสโซลูชั่นส์ของเคเอสซี 

โทร. 0-2779-7999 อีเมล consultantksc@ksc.net เร�ยินดีให้บริก�รทุกท่�นด้วย

ทีมง�นมืออ�ชีพที่ทำ�ง�นด้วยใจอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถค่ะ

Dear reaDers,

HAPPY NEW YEAR to My Dear Readers!!!

Let’s start the New Year with happiness and freshness, in this issue, 

we gather all the trends for you. Starting from the trend of gadgets,           

applications and technology, even the travel trend! I guarantee you will 

find them exciting!

Back to KSC, we also offer new trendy products in 2018 which are       

SD-WAN (Software Defined – WAN) Service; the technology that combines 

many Internet technologies either leased line, broadband (FTTx, Docsis, 

ADSL, VDSL), or mobile network technologies (2G, 3G or 4G) in order 

to increase the capacity, stability and bandwidth of corporate Internet, as 

well as IoT (Internet of Thing) Service which will be launched soon. The 

new technology for business is something we can’t wait, or else we will 

be left behind. For those who want to find new trendy services before 

others, you can contact our Business Solutions Staff at Tel. 0-2779-7999 

or E-mail: consultantksc@ksc.net We look forward to serving you by our 

heart and full capacity.

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

Contributor: 
เบญจมาศ ศรีสุข 
Benjamas Srisuk

Graphic Designer: 
วราธาร วุฒิชา
Waratan Wutthicha
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HOT Gadget

ร่วมจับต�เทรนด์แก็ตเจ็ตม�แรงในปีนี้

Let’s catch the eyes on booming gadget trends this year.

COOL Apps

เจ�ะลึกทิศท�งก�รพัฒน�แอปพลิเคชันที่ไม่ควรพล�ด

Don’t miss the top app development trends that will mark its 

way in 2018.

What’s IN 

เผยเทรนด์แห่งอน�คตด้�นไอทีโดยก�ร์ดเนอร์

Reveals the strategic technology trends by Gartner.

KSC News

เคเอสซีจัดสองหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รแก่ลูกค้�

องค์กรส่งท้�ยปี

KSC organizes two workshops for valued customers 

before New Year.

CHIC Lifestyle

เก�ะติดสถ�นก�รณ์เทรนด์ของนักเดินท�งรุ่นใหม่

Follow the travelling trend to plan your own modish trips.

KSC Commercial Internet Co., Ltd. 
2/4 ChubbTower, 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210, 
Tel: 1238(Call Center), 0 2779 7777(Head Office), Fax: 2779 E-mail : cservice@ksc.net, www.ksc.net

content



เทคโนโลยี OLED คือเทคโนโลยีที่พิกเซลทุกจุดบน
จอภาพเปล่งแสงได้ด้วยตัวเอง และได้รับการควบคุมแยก
แต่ละพิกเซลอย่างอิสระ ท�าให้เห็นสีด�าเป็นสีด�าท่ีแท้จริง       
แตกต่างกับ LED ที่ต้องใช้ Backlight ข้อดีของ OLED คือ
การให้สีสันที่สดใสและสมจริงในทุกรายละเอียด ปราศจาก
การพร่ามัวแม้ในฉากที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 

OLED is the emissive display that do not require a 
backlight and its display has pixel independence. We 
can see black color as a real black color one, so all 
colors are bright and real, no blurred picture even in 
the fast motion scenes.

ส�ำหรับใครที่คิดว่ำยังมีเทคโนโลยีใดเพิ่มเติม สำมำรถ      
มำแบ่งปันกับเรำได้ที่ www.facebook.com/internetksc 
แล้วลุ้นรับของรำงวัลจำกเคเอสซีก่อนใครได้เลย!!!

If you have more new technology concepts, please 
share with us at www.facebook.com/internetksc, and 
wait if you are the lucky person to receive the surprised 
gift from KSC!!!

ที่มา/ Source: https://my.sony.co.th/mysonynew/MyUp-
date/843.aspx 
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เข้�สู่ศักร�ชใหม่ เร�ม�เร่ิมด้วยก�รจับต�    

เทรนด์ของแก็ตเจ็ตที่จะม�แรงในปีนี้กันดีกว่�

We are now in the new calendar, let’s 

catch our eyes on booming gadget trends 

this year!

GadgetHOT
กล้องสม�ร์ทโฟนต้องดีเยี่ยม

Smartphone Camera must be Excellent

โทรทัศน์ต้อง OLED

Television Screen must be OLED

ต้องไร้ส�ยเท่�นั้น

It must be Streaming

จากการพฒันาสมาร์ทโฟนมาอย่างยาวนาน จะเห็นได้ว่าแนวทางท่ีชดัเจน
คอืการพัฒนาด้าน Digital Imaging หรอืเทคโนโลยกีารถ่ายภาพทีอ่ยูภ่าย
ในสมาร์ทโฟน ซึ่งเทคโนโลยี Motion Eye จะท�าให้สามารถบันทึกวิดีโอ
ได้ที่ระดับ 960 เฟรมต่อวินาที ท�าให้สามารถท�าภาพละอองน�้าที่แตก
กระจาย หรือฝุ่นสีท่ีปลิวว่อนได้ รวมถึงกล้องสมาร์ทโฟนต้องถ่ายภาพ
เคลือ่นไหวได้ยอดเยีย่มใกล้เคยีงกบักล้องคอมแพค็ ด้วยการโฟกัสภาพอตัิ
โนมัติแบบต่อเนื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบ

We have been witnessing the evolutions of smartphone, and we 
have seen that the obvious development was digital imaging or the 
camera technology. The new motion eye technology will enable 
video recording at 96.0 frames/second. We will experience the 
beauty of water spray or colorful dust in the air. Furthermore the 
smartphone camera must be able to catch the motion pictures as 
great as compact camera with the complete continuous autofocus 
ability.

ได้เวลาบอกลาสายอันวุ ่นวายและยุ่งเหยิง แล้วพกพาอิสระไปทุกที่        
ด้วยเทคโนโลยด้ีานการสตรมีทีส่ามารถตอบสนองความต้องการด้านความ
บันเทิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

Say goodbye to the complicated wires. Carry the freedom with you, 
the streaming technology can answer all entertainments needed.  
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ก�รพัฒน�แอปฯ บนพื้นฐ�นของคล�วด์

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในปี 2561 จะมีปฏิสัมพันธ์กับคลาวด์โดยตรง 
โดยสามารถดึงขอ้มูลจากคลาวด์ ท�าให้หน่วยความจ�าภายในเครื่องมีความ
จ�าเป็นน้อยลง

Cloud-based App Development

Mobile apps in 2018 may hold direct cloud interaction. These sort 
of apps directly fetch data from the cloud, thereby lead to less           
requirement of internal memory.

ก�รเร่งก�รโหลดหน้�เพจ

อีกเทรนด์ที่มีผลแน่นอนคือ Accelerated Mobile Pages คือการเร่งการ
โหลดหน้าเพจบนอุปกรณ์มือถือ และท�าให้ดัชนีการค้นหาบนเว็บของ
อุปกรณ์มือถือมีความเป็นเอกเทศ ช่วยลดอัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียง
หน้าเดียว (Bounce Rate) จึงท�าให้มีผู้เข้าดูเว็บไซต์ต่างๆ มากขึ้น

Accelerated Mobile Pages 

Another trend which will surely impact the mobile app development is 
the use of Accelerated Mobile Pages which enhances page loading 
on mobile devices. Besides that, it also gives the provision of isolated 
search index for the mobile web. Increased speed of loading pages 
reduces the bounce rate and in addition, helps in increasing visitors 
and a lot more.

COOL 

Apps

จ�กก�รที่คนใช้สม�ร์ทโฟนในเกือบทุกเรื่องของชีวิตจนกล�ยเป็นสิ่งที่ข�ดไม่ได้ ทำ�ให้ก�รพัฒน�แอปพลิ  

เคชันเป็นเรื่องสำ�คัญเช่นเดียวกัน ฉบับนี้เร�รวบรวมเทรนด์ที่น่�จับต�มองในปี 2561 ม�ให้อ่�นกัน 

Regarding to the over dependency of people over smartphones, it has raised app development 

from being just an optional investment to become an utmost necessity. The top app development 

trends that will mark its way in 2018 are in this column.

1

2

3

4

คอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนสำ�คัญของแอปฯ

เราจะได้เห็นวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองและปัญญา
ประดิษฐ์ โดยคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองจะท�าให้แอปฯ สามารถจดจ�า   
รูปแบบที่ซับซ้อนและเขียนเชาวน์ปัญญาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวน
มหาศาล

Machine Learning to Become an Integral Part of Mobile Apps 

We may see a lot of revolution around the concept of machine learning 
and artificial intelligence. Machine learning enables apps to recognize 
complex patterns and draws useful insights by analyzing huge data. 

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและแอปฯ

อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงจะมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาแอปฯ จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในโดเมนของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ยานยนต์ สุขภาพ 
การศึกษา ฯลฯ รวมไปถึงเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ�าวันของผู้คนด้วย

Internet of Things and Apps 

Internet of Things will definitely make a massive impact in the world of 
app development this year. It will help a lot in all sort of businesses across 
various domains. It can make a lot of difference in the retail business and 
also influence other sectors, like automotive, healthcare, education, etc.
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ก�รสร้�งภ�พเสมือนจะมีบทบ�ท

แอปฯ ในปีนีจ้ะมกีารใช้ภาพเสมอืนมากขึน้นอกเหนอืจากในเกม เพ่ือให้เกดิ
ความสมจริงยิง่ขึน้ โดยจะพบการสร้างภาพเสมอืนเพิม่ขึน้ในภาคการค้าปลกี 
ชีววิทยาศาสตร์ การผลิต และอื่นๆ
Augmented Reality to Take A Leap 

The app world will witness a lot of AR projects that will stretch        
beyond games and fun. AR gives a more realistic and unambiguous          
outlook. AR intertwined apps will gradually seep into retail, life science,    
manufacturing, and many other domains.

แอปฯ สำ�หรับอุปกรณ์สวมใส่

อปุกรณ์สวมใส่จะเข้ามามบีทบาทในทกุแง่มมุ ทัง้ในแง่ความจ�าเป็นและสไตล์ 
จะเห็นได้ว่าสมาร์ทวอชเริ่มออกตัวกันอย่างคึกคัก จึงท�าให้แอปฯ ต้องก้าว
ตาม โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ

All about Wearable Apps 

Wearables have captured both the facets, one being necessary, and 
the other being a style statement. These apps will make a lot of impact 
in the healthcare domain. With the smartwatches already in the picture, 
it is all the more clear that their demand is bound to rise in 2018.

คว�มปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

นับวันสมาร์ทโฟนยิ่งมีการเก็บข้อมูลที่ส�าคัญ
และซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ความปลอดภัยจึงมี
ความส�าคัญ และเราจะได้เห็นแอปฯ ที่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยในตัวมากขึ้น

Improved Security 

As days are passing by, smartphones are 
handling confidential and sophisticated data 
progressively, only seeking tighter security. 
This year we will definitely witness a lot of 
apps in the app store with built-in security 
features.

คว�มปลอดภยัท่ีเพิม่ขึน้และบลอ็คเชนในปี 2561

จากการศึกษาโดย IBM ภาครัฐเก้าในสิบก�าลัง
วางแผนท่ีจะลงทุนในบล็อคเชน อีกการศึกษา
หนึ่งโดย Infosys ชี้ว่าหนึ่งในสามของธนาคาร
จะให้บรกิารเกีย่วกบับลอ็คเชนในปี 2561 จงึไม่ต้องเดาว่าความปลอดภยัจะเป็นทีต้่องการอย่างมาก ดงันัน้ แอปฯ จะมทีัง้ระบบรกัษาความปลอดภยั
ของตนเอง รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยด้านบล็อคเชนด้วยเช่นกัน

Improved Security and Blockchain In 2018 

According to a study conducted by IBM, nine in ten government firms are planning to invest in blockchain. Another research by Infosys 
says that one-third of banks are expected to adopt commercial blockchain in 2018. This said it is clear that there is going to be a growing 
demand for security. In 2018, we will definitely witness a lot of apps in the app store with built-in security features. Blockchain-based 
security measures are expected to be implemented on mobile apps pretty soon.

ที่มา/ Source: http://www.algoworks.com/blog/mobile-app-development-trends-2018/
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By: Sunchai Rungruengchoosakul

What’s IN
เทรนด์แห่งอน�คตด้�นไอที

Strategic Technology Trends for 2018

ก�ร์ดเนอร์ (Gartner) บริษัทวิจัยในแวดวงเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ของ

โลก ทำ�น�ยอน�คตของเทคโนโลยีในปี 2018 เอ�ไว้ต�มรูปที่ 1 โดยแบ่ง

เป็นหัวข้อต่�งๆ ดังนี้

Gartner, world leading research and advisory firm,     

predicts the future of technology for 2018 as described 

in picture 1 which is divided to three main topics;

รูปที่ 1: รายละเอียดของ IT TREND ปี 2018

PICTURE 1: THE DETAILS OF IT TREND FOR 2018

The Intelligent

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ในการเชือ่ม
ต่อระบบประสานงาน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว และสามารถ
ปรับเป็นระบบอัตโนมัติได้
• AI Foundation: ในภาคธุรกิจมีแนวโน้มใช้งาน AI จนถึงปี ค.ศ.2025       
จากการส�ารวจพบว่า 59% ของภาคธุรกิจก�าลังอยู่ในช่วงของการ 
เก็บข้อมูลเพ่ือน�ามาใช้งานต่อไปโดย AI จะเป็นระบบพื้นฐานที่ส�าคัญ        
ในอนาคต 
• Intelligent Apps and Analytics: ระบบ AI จะมีความส�าคัญอย่างมาก
ในอนาคต โดยโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานในภาคธุรกิจ จะมรีะบบ AI เป็น
ส่วนต่อยอด ซึ่งจะช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• Intelligent Things: การประยุกต์ใช้ระบบ AI กับอุปกรณ์ต่างๆรอบตัว 
เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบฟาร์มที่มีการใช้
หุ่นยนต์ในการจัดการ ระบบโดรนที่มีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพ

The Intelligent

How AI is seeping into virtually every technology and with a 
defined, well-scoped focus can allow more dynamic, flexible 
and potentially autonomous systems.
• AI Foundation: Businesses tend to use AI through 2025 
recent Gartner survey showed that 59% of organizations are 
still gathering information to build their AI strategies, while the 
remainder have already made progress in piloting or adopting 
AI solutions.
• Intelligent Apps and Analytics: Over the next few years every 
app, application and service will incorporate AI at some level. 
AI will run unobtrusively in the background of many familiar 
application categories while giving rise to entirely new ones. 
• Intelligent Things: Intelligent things use AI and machine 
learning to interact in a more intelligent way with people and 
surroundings. Examples include an autonomous farming    
vehicle or drone.
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Mesh

การเชื่อมต่อระหว่างบุคคล ธุรกิจ อุปกรณ์ ข้อมูล และบริการ เพื่อส่ง
ต่อผลลัพธ์ที่ได้จากดิจิทัล
• Blockchain: เทคโนโลยีที่ใช้ในการแชร์ข้อมูล กระจายศูนย์ข้อมูล มี
ความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ มีแนวโน้มใช้งานทั้งในภาครัฐ สาธารณสุข 
การขนส่ง และอีกหลายภาคส่วน
• Event-Driven: จากเทคโนโลยีด้าน IoT และ AI จะส่งผลให้ธรุกจิมกีาร
ปรบัตวัอย่างรวดเรว็ จะมกีารประยกุต์ใช้ดจิทิลัมากย่ิงขึน้ และมส่ีวนร่วม
ในการตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพจากข้อมลู
ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก
• Continuous Adaptive Risk and Trust: ความปลอดภยับนระบบดจิทิลั
จะเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินความ
ปลอดภัยจะเป็นสิ่งที่ต้องท�าตลอดเวลา

Mesh

The connections between an expanding set of people,        
business, devices, content and services to deliver digital  
outcomes. 
• Blockchain: Blockchain is a shared, distr ibuted,                           
decentralized and tokenized ledger that removes business 
friction by being independent of individual applications or 
participants. Blockchain has many potential applications in 
government, healthcare, content distribution, supply chain and 
more. 
• Event-Driven: With the advent of AI, the IoT, and other    
technologies, business events can be detected more quickly 
and analyzed in greater detail. Enterprises should embrace 
“event thinking” as part of a digital business strategy. 
• Continuous Adaptive Risk and Trust: The safety of digital 
system will be vital. The risk inspection and assessment must 
be done as often as necessary. 

Digital

การประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีสมอืนและโลกความเป็นจรงิในการสร้างสภาพ
แวดล้อมดิจิทัลในการเชื่อมต่อ
• Digital Twins: การเชื่อมต่อระหว่างโลกเสมือนและโลกความเป็นจริง
เข้าด้วยกัน เช่น Internet of Thing (IoT) ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ
ของการบรหิารจดัการสนิทรัพย์ (Asset Management) เป็นหลัก แต่ใน
อนาคตจะมกีารใช้งานกบัหลายวงการ เช่น วงการสุขภาพ (Healthcare) 
หรือระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการประยุกต์อุปกรณ์ IoT ที่
เป็นเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ากับระบบ AI
• Cloud to the Edge: การใช้งาน Cloud Computing ที่มีส่วนประมวล
ผลใกล้กับอุปกรณ์ปลายทางมากย่ิงขึ้น (Edge) ยกตัวอย่างเช่น การ
ประมวลผลในส่วนของอุปกรณ์มือถือผ่านระบบเครือข่าย เป็นต้น
• Conversational Platform: ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่ง
จะเปลี่ยนเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น
• Immersive Experience: การใช้งานระบบความจรงิเสริม (Augmented 
Reality; AR), ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality; VR) และอืน่ๆ เข้าด้วย
กัน ซึ่งเทคโนโลยีของผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ มีแนวโน้มมาทางนี้ทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Google ที่มีการเปิดตัวส่วนเสริมดังกล่าวออก
มา 

Digital

Blending the virtual and real worlds to create an immersive 
digitally enhanced and connected environment.
• Digital Twins: A digital twin is a digital representation of a 
real-world entity or system. Presently, it offers help with asset 
management, but will eventually offer benefit for healthcare or 
smart city that integrate IoT sensors to AI system.
• Cloud to the Edge: Edge computing describes a com-           
puting topology in which information processing and content         
collection and delivery are placed closer to the sources of this 
information, e.g. the smartphone processing tasks through the 
network system.
• Conversational Platform: Conversational platforms will drive 
a paradigm shift in which the burden of translating intent shifts 
from user to computer. 
• Immersive Experience: Augmented reality (AR), virtual        
reality (VR) and mixed reality are changing the way that people  
perceive and interact with the digital world. Application vendors, 
system software vendors and development platform vendors 
will all compete to deliver this model either Apple, Google, etc.

จากแนวโน้มด้านเทคโนโลยีในปี 2018 นัน้ จะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยดีจิทิลั
มส่ีวนส�าคญัและขบัเคลือ่นให้องค์กรมคีวามสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ 
ซึง่น่าสนใจว่าการท�าธรุกจิแบบเดิมจะไม่สามารถตอบสนองการท�าธรุกจิ
ได้อย่างทันท่วงทีอีกต่อไป ระบบคอมพิวเตอร์จะช่วยให้การท�าธุรกิจมี
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

We can see from the technology trend of 2018 that digital 
technology will be an important part to drive the businesses 
to higher competitive advantages. Conventional businesses 
cannot provide immediate response anymore, on the contrary, 
the computerized system will falicitate the businesses.
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เรื่องของเทรนด์ ใช่ว่�จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพียงอย่�งเดียว เพร�ะแม้แต่ก�ร

ท่องเที่ยวนั้นก็มีเทรนด์ที่นักเดินท�งต้องเก�ะติดสถ�นก�รณ์เช่นเดียวกัน

Trends are not limited to the technology. Let’s find out the travelling trend 

this year, so we can plan our own modish trips.

CHIC
Lifestyle

ใช้เทคโนโลยีเข้�ช่วย

นกัเดินทางเร่ิมใช้เทคโนโลยเีพือ่หาข้อมลูปลายทาง ทีพั่ก หรอืตัว๋โดยสาร
ทีล่ะเอยีดขึน้ก่อนท�าการตดัสนิใจ ซึง่ในส่วนนี ้ท้ังปัญญาประดษิฐ์ (AI) และ
ดิจิทัลเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยลดความยุ่งยากได้

New Tech Frontiers

Travelers is looking to artificial intelligence and digital technology to 
better understand a destination or accommodation before they book.

เปลี่ยนคว�มฝันเป็นคว�มจริง 

นักเดินทางกว่าร้อยละ 46 มีลิสต์รายการท่องเที่ยวที่ต้องการอยู่ในใจแล้ว 
และส่วนใหญ่ตั้งเป้าว่าจะไปให้ได้อย่างน้อย 1 แห่งในปีนี้ จากการส�ารวจ
พบว่านักเดินทางร้อยละ 56 ต้องการเยือนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
ร้อยละ 38 ต้องการลิ้มลองอาหารท้องถิ่น และร้อยละ 49 ต้องการปลด
ปล่อยพลังงานในสวนสนุกชื่อดังระดับโลก

From Dream to Reality

46 per cent of the travelers have a travel bucket list in mind and 
most of them will aim to tick one or more destinations off their list 
in this year. Most likely to feature on a bucket list is seeing one of 
the wonders of the world (56 per cent), while 38 per cent yearn to 
tantalize their taste buds by trying a local delicacy, and 49 per cent 
are thrill seekers wanting to visit a famous theme park.

ย้อนรอยอดีต

การย้อนรอยสถานที่ที่เคยโปรดปรานก็น่าสนใจเช่นกัน เพื่อสัมผัส
สถานที่เดิมๆ ด้วยความรู้สึกใหม่ๆ ทั้งนี้ นักเดินทางหนึ่งในสาม
ต้องการไปเยือนสถานท่ีที่เคยไปเมื่อครั้งยังเด็ก และพบว่าคนยุ
คมิลเลนเนียลที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปีต้องการไปเยือนสถานที่ที่
เป็นความทรงจ�าของครอบครัว

Retro Reboot

Travelers are also inspired to return to visited and loved des-
tinations and explore them in a whole new way. A third will 
consider a holiday they experienced as a child, while Millen-
nials aged of 18-34 years old keen to hark back to favorite 
family destinations.

เดินท�งต�มกระแสสังคม 

แรงบันดาลใจในการเดินทางนั้นอาจหาได้จากเพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว หรือแม้แต่โซเชียลมีเดีย บล็อก และรายการโทรทัศน์ต่างๆ ดัง
จะเห็นได้ว่าเกาหลีถือเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากกระแสของซีรีย์เรื่อง Descendants of The Sun รวมไปถึงประเทศ
โครเอเชีย สเปน และไอซ์แลนด์ ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากกระแสของซีรีย์เรื่อง Game Of Thrones เป็นต้น

Social-Influenced Sojourns 

More than half of travelers are inspired by recommendations from friends, family members or colleagues, some develop wanderlust from 
watching their social media feeds or television, as well as reading blogs. We can see that the top locations recently was South Korea, 
as seen in Descendants of The Sun, as well as Croatia, Spain and Iceland, inspired by Game Of Thrones.
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สุดเหวี่ยงกับผองเพื่อน

นักเดินทางมีแนวโน้มที่จะเดินทางเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ 
มากขึ้น เพื่อให้สามารถพักในโรงแรมหรือห้องพักที่ไม่
สามารถจ่ายคนเดียวได้

The Great Mate Escape

Travelling with friends is rising. Group getaways have 
financial advantages as it allows the travelers to stay 
in accommodation they would not be able to afford 
on their own.

อยู่กับคนท้องถิ่น แบบคนท้องถิ่น

ส�าหรับนักเดินทางท่ีต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบคน
ท้องถ่ินมักมองหาเจ้าของบ้านมากกว่าโรงแรม ย่ิงถ้า
เจ้าของบ้านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารและสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเองก็จะดีเยี่ยมเลยทีเดียว

Live Like a Local, and with One

Travelers who keen to have a local experience will look to hosts for their expertise, as a quarter say it will be important that their host 
has strong local knowledge about local food and places to visit.

เดินท�งไปพร้อมกับดูแลสุขภ�พ 

นักเดินทางท่ีวางแผนท่องเท่ียวพร้อมดูแลสุขภาพมี
จ�านวนเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีที่แล้ว โดยร้อยละ 51 
กล่าวว่าต้องการที่จะออกไปเดินป่าหรือปีนเขา

Walk Your Way to Wellness 

Almost double the number of people are planning to 
take health and well-being trips this year compared 
with last year, with 51 per cent saying they want to 
walk or hike.

ใช้สัญช�ตญ�ณเรื่องก�รเงิน

ร้อยละ 62 ของนักเดินทางจะพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนก่อนวางแผนการเดิน
ทาง ในขณะที่ร้อยละ 57 จะดูทิศทางเศรษฐกิจของประเทศปลายทางก่อนที่จะ
ตัดสินใจไปเยือน

Economic Intuition

About 62 per cent of travelers will take currency exchange rates into 
consideration when planning their travels for the year, and 57 per cent 
will think about the economic climate of a destination before making the 
decision to travel.
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KSC News
เคเอสซีจัดสองหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รแก่ลูกค้�องค์กร

KSC Organizes Two Workshops for Valued Customers

เมื่อวันที่ 27 ตุล�คม 2560 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำ�กัด จัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รแก่ลูกค้�ในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer”       

เพื่อมอบคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รไฟร์วอลล์ภ�ยในองค์กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ

On October 27, 2017, KSC Commercial Internet Co., Ltd. organized              

“Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” workshop for our customers. All attendees 

gained useful knowledge about firewall usage and benefits in order to manage 

their firewall efficiently.

และต่อม�ในวันท่ี 28 พฤศจิก�ยน 2560 จึงได้หลักสูตร “Ruckus Unleashed”            

เพื่อมอบคว�มรู้เก่ียวกับบริก�ร Wireless Solution ของเคเอสซี ซ่ึงส�ม�รถติดต้ังท่ี

โรงแรม ร้�นอ�ห�ร คอนโดมิเนียม ฯลฯ เพือ่ให้บริก�รอนิเทอร์เน็ตไร้ส�ยแก่ผูท่ี้ม�ใช้บริก�ร

หรือติดต่อธุรกิจภ�ยในพื้นที่ของลูกค้�แต่ละร�ย

Later on November 28, 2017, KSC organized “Ruckus Unleashed” workshop 

to train on KSC Wireless Solution which can be used in the hotels, restaurant,   

condominium, etc. Our customers who use KSC Wireless Solution are able to 

provide the Wi-Fi service for their guests.




