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พูดถึงวารสารฉบับนี้ เราผสมผสานหลากหลายเรื่องราวเพื่อมอบความรู้ที่รอบด้านให้
แก่ผอู้ า่ นทีน่ า่ รักของเรา ทัง้ แก็ดเจ็ตและแอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของคุณ เรื่องราวของเทคโนโลยี Internet of Thing ที่ก�ำลังมาแรง และผ่อน
คลายไปกับสองสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดนครปฐม ปิดท้ายด้วยเรื่องราวข่าวสาร
ความเคลือ่ นไหวของเคเอสซี และกิจกรรมส�ำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา มาร่วมเติมความ
รู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกันเลยค่ะ

Dear Readers,
The climate is going crazy – we may able to say that. It had been raining
and caused the flood during summer. This shows that our earth is heavily ill.
I would like to invite you all to save the environment and energy altogether.
Our hands may able to prolong the life of our earth.
Anyway, talking about this issue, we mix the colorful content for your pleasure.
There are many gadgets and applications that can save your money and life.
Furthermore there is story about booming Internet of Thing. You can also relax
at two new attractions in Nakhon Pathom. Last but not least, please see our
news and activities. Let’s go inside this issue!!!
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เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยแก็ดเจ็ตแสนไฮเทค
Increase your safety with high technology gadgets.
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ดูแลสุขภาพแบบอินเทรนด์ด้วยแอปพลิเคชันใหม่
Watch your health using trendy applications.
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รู้จักกับ Zigbee โปรโตคอลสำ�หรับ IoT
Get to know Zigbee, protocol for IoT.
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สนุกกับที่เที่ยวแห่งใหม่ ในนครปฐม
Have fun at new attractions in Nakhon Pathom.

8

9 KSC News

เคเอสซีชวนลูกค้ารับมือกับ Ransomware
KSC customers deal with ransomware attacks.
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เพราะความปลอดภัยคือสิ่งส�ำคัญ จึงมีแก็ดเจ็ตจ�ำนวนไม่น้อย
ที่คิดค้นมาเพื่อมอบความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน มาดูพร้อมๆ
กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
Safety is something we can’t ignore. Let’s see what gadgets
can help your life out of danger.

อุปกรณ์สวมใส่ที่ท�ำให้คุณรู้ว่ารอบตัวคุณมีมลพิษมากเพียงใด โดย
มันสามารถจับปริมาณของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
ไนโตรเจนไดออกไซด์ โอโซน สารประกอบอินทรียร์ ะเหยง่าย อุณหภูมิ
และความชื้น สามารถพกพาได้ง่าย เพียงหนีบไว้กับกระเป๋าคู่ใจของ
คุณเท่านั้นเอง
Flow is a wearable device that tracks pollution around you. It
tracks particulate matter (PM2.5), nitrogen dioxide, ozone, volatile
organic compounds (VOCs), temperature and humidity. It can
be clipped to your beloved bag.

Robird
นกเหล็กตัวนี้ออกแบบมาเพื่อกางปีกในสนามบิน มันคอยขับไล่นก
และสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ ที่หลงเข้ามาในแนวเส้นทางการบินของ
เครื่องบิน ซึ่งเคยก่อให้เกิดความล่าช้าและการสูญเสียเงินมากมาย
มันถูกทดลองใช้งานครั้งแรกที่สนามบินวีซ ประเทศเยอรมนี เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 และยังได้รับความสนใจเพื่อน�ำไปใช้ในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น ไร่นา การก�ำจัดของเสีย และท่าเรืออีกด้วย
Robird is a truly unique remotely controlled robotic bird. It
chases off birds that endanger passenger safety by damaging an
aircraft. Robird made its first flights at Weeze airport, Gemany,
in February 2016. It can be used in the agrarian sector, the
waste disposal sector, harbours, and the oil and gas industry.

SIREN
เป็นที่ทราบกันดีว่าภัยรอบตัวของเรามีมากมาย โดยเฉพาะส�ำหรับผู้
หญิง แหวน SIREN ถูกออกแบบมาให้ดเู หมือนเครือ่ งประดับชิน้ หนึง่
แต่มนั สามารถส่งเสียงดังถึง 110 เดซิเบล ไกลถึง 50 ฟุต เพือ่ ให้ผรู้ า้ ย
ตกใจหรือเพือ่ ให้พลเมืองดีได้ยนิ และเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
There are many dangers around us especially around women.
This is why SIREN was screated. It looks like normal ring, but
its sound is over 110 decibels loud and can be heard from 50
feet away. So the attacker may scare or other people can hear
and come to help you.
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สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อาจมองข้าม เรามาใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลสุขภาพกันดีกว่า
Health is vital. Let these applications help manage your well-being.

Watch Over Me
เพียงคุณตัง้ ค่าเบอร์โทรศัพท์ของคนใกล้ชดิ เอาไว้ เมือ่ คุณตกอยู่
ในอันตราย แอปพลิเคชันนีจ้ ะส่งข้อความขอความช่วยเหลือและ
แจ้งพิกัดของคุณทันที นอกจากนี้ยังสามารถแนบวิดีโอบันทึก
เหตุการณ์ และแชร์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านเฟสบุ๊คได้
อย่างง่ายดาย
Only if you key the number of your personal safety network,
this application will send notification and your location to
them when you are in danger. In addition, you can send
video and help message through facebook.
Price: Free
Platform: Android

iTriage/ iTriage

Health

คุณสามารถเช็คได้เลยว่าตนเองเจ็บป่วยอะไรด้วยแอปพลิเคชัน
นี้ที่คิดค้นขึ้นโดยแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถทราบวิธีบรรเทา
อาการเบื้องต้น และค้นหาสถานที่ตรวจรักษาที่ใกล้ที่สุด
iTriage was created by doctors. You can find your own
sickness by the symptoms you get. This application can
educate you about the remedy, and search for the nearest
medical locations.
Price: Free
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

Drugs.com

รวบรวมรายชื่อยาตั้งแต่อักษร A – Z เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
ข้อมูลของยา และยังสามารถตรวจสอบได้วา่ ยาหรืออาหารชนิด
ใดไม่ควรใช้รว่ มกัน รวมถึงบันทึกประวัตกิ ารใช้ยาของตนเองได้
อีกด้วย
This application gathers drugs’ name from alphabet A to
Z. You can search for drug information, identify pills, check
interactions and set up your own personal medication
records.
Price: Free
Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad
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By: Kathawut Promprakhon

Zigbee มาตรฐานสากลด้าน IoT

Create Internet of Things with ZigBee

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ IoT (Internet of Things) ซึ่งก็
หมายถึงการที่เราสามารถสั่งงาน ค้นหา ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
บ้านหรือส�ำนักงานผ่านทางเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย
ทั้งนี้ หากเราจะพัฒนาอุปกรณ์ IoT มาใช้งานเอง ก็ต้องมีความรู้ในเรื่อง
ของการเขียนโปรแกรม อิเล็กทรอนิกส์ และการสือ่ ข้อมูลของอุปกรณ์ ซึง่
อุปกรณ์ IoT สามารถสื่อสารหรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้หลายวิธีด้วย
กัน ทั้งแบบมีสายและไร้สาย เช่น Lan, Wi-Fi, Bluetooth และมีอีกหนึ่ง
โปรโตคอลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในบ้าน นั่นคือ Zigbee
Zigbee เป็นมาตรฐานสากลที่ร่วมกันออกแบบโดย ZigBee Alliance
มาตรฐาน IEEE 802.14 ซึ่งใช้ส�ำหรับสร้างการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
ในระยะใกล้แบบไร้สาย หรือเรียกว่า WPAN (Wireless Personal Area
Networks) เพื่อสร้าง Wireless Sensor Network ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งที่
ท�ำงาน ในร่ม กลางแจ้ง ทนแดด ทนฝน และใช้พลังงานต�ำ่ เน้นใช้ในงาน
ด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ โดย Zigbee จะท�ำงาน
ใน 3 ย่านความถี่ ดังนี้
1. ย่านความถี่ 2.4 GHz มี 16 ช่องสัญญาณ อัตรารับส่งข้อมูล 250 Kbps
2. ย่านความถี่ 915 GHz มี 10 ช่องสัญญาณ อัตรารับส่งข้อมูล 40 Kbps
3. ย่านความถี่ 868 GHz มี 1 ช่องสัญญาณ อัตรารับส่งข้อมูล 20 Kbps

Internet of Things is something we knew as we can command, search or check home devices easily via Internet.
If we want to develop IoT devices for our own usage,
we need to know programing, electronics, and deviceto-device communication. The IoT can communicate
or connect to the Internet via wire or wireless, e.g. Lan,
Wi-Fi, Bluetooth, and one more protocol designed for
home use; Zigbee.
ZigBee designed by ZigBee Alliance is based upon
the IEEE 802.15.4 -2006 standard for personal area
networks (WPAN) to create Wireless Sensor Network
used in any weather and consumes less energy. ZigBee
operates in the industrial, scientific and medical (ISM)
radio bands;
1. 2.4 GHz, 16 channels, 250 Kbps data rate
2. 915 GHz, 10 channels, 40 Kbps data rate
3. 868 GHz, 1 channel, 20 Kbps data rate
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Zigbee devices consist of 2 categories;

ตัวอย่าง Chip Zigbee

อุปกรณ์ Zigbee แบ่งหมวดหมู่ไว้ 2 ประเภท ได้แก่

1. Full Function Device (FFD) ซึ่งมีคุณสมบัติ คือ
• สามารถท�ำการ Routing เพื่อหาเส้นทางส�ำหรับส่งข้อมูลได้
• ใช้งานได้ในทุกรูปแบบ Topology
• ติดต่อกับอุปกรณ์ Zigbee โหนดอื่นได้ทั้งประเภท FFD และ RFD
• สามารถเป็น PAN Coordinator ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายไร้
สาย Zigbee โดยจะท�ำหน้าที่จัดตั้ง Zigbee Network ขึ้นมา พร้อมทั้ง
เก็บข้อมูลของ Zigbee Network นั้น เช่น Key ที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล
ภายใน Zigbee Network นี้เป็นต้น โดยในหนึ่ง Zigbee Network จะมี
Coordinator นี้เพียงหนึ่งโหนดเท่านั้น
2. Reduced Function Device (RFD)
• ไม่สามารถหาเส้นทางให้ Zigbee Packet ได้ จึงใช้งานได้เฉพาะ
		 Peer-to-Peer Topology เท่านั้น
• เป็น PAN Coordinator ไม่ได้
• เป็นได้เฉพาะ End Node ใน Zigbee Network
ในแง่ของความแรงของสัญญาณเทคโนโลยีนั้น Zigbee สามารถมีระยะ
ได้ถึง 300 เมตร ในขณะที่เทคโนโลยีบลูทูธสามารถไปได้ไกลสูงสุดแค่
10 เมตร และเทคโนโลยี Wifi สามารถไปได้ไกลสูงสุดแค่ 100 เมตร
นอกจากนั้น เทคโนโลยี Zigbee ยังประหยัดพลังงานสูงที่สุดในบรรดา
เทคโนโลยีไร้สายทั้งหมด
มีแนวโน้มที่จะมีการใช้งาน Zigbee เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความ
ต้องการด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายในชีวิต ซึ่งปัจจุบันนี้
เทคโนโลยีบา้ นอัจฉริยะหรือบ้านอัตโนมัตกิ า้ วหน้าไปไกล เป็นทีน่ ยิ ม และ
ราคาถูกลง นอกจากนี้ ระบบยังสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ช่วยสื่อสารข้อมูลของไฟฟ้า ประปา แก๊สเข้าด้วยกัน และเชื่อมต่อออก
ไปภายนอกได้ เป้าหมายพื้นฐานของการท�ำระบบบ้านอัตโนมัติคือการ
ท�ำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบาย ปลอดภัย และสะดวก ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

1. Full Function Device (FFD). Its qualifications are;
• Routing capabilities
• Any topology
• Talks to any other device
• PAN coordinator capable
2. Reduced Function Device (RFD). Its qualifications are;
• peer-to-peer topology
• Cannot become a PAN coordinator
• End node in Zigbee network
About wireless range, Zigbee covers a range of about
300 meters, while bluetooth covers 10 meters and Wi-Fi
covers 100 meters. Moreover, Zigbee uses less amount
of power than other wireless technology.
The increasing need of safety and convenience affects the usage of Zigbee. Presently the smart home
automation is popular and economical. The technology
can control electronic devices, integrate electric, water
and gas, as well as connect to remote area. After all,
the aim of smart home automation is to make user feel
comfortable, safe and convenient, and creates better
quality of life.

แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
http://www.smile-digital.com/blog/-what-is-zigbee/
http://thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/what-is-zigbee.html
http://www.allfeasible.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%8
3%E0%B8%8A%E0%B9%89-zigbee-tec/
http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b180710.pdf
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เมืองไทย...ไม่ ไปไม่รู้จริงๆ เพราะแต่ละจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลา และในครั้งนี้เราจะพาคุณไปเยือนนครปฐม ดินแดนที่
คุณจะได้พบกับหลากหลายสีสันของการท่องเที่ยว
Thailand is a fantastic tourist place because there are new
interesting places coming up every year. This column introduces
some cool places in Nakhon Pathom.

ตลาดน�้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน/

Red Lotus Floating Market at Banglen
เริ่มต้นกันที่ตลาดแนวพักผ่อนเชิงธรรมชาติ ที่นอกจากจะ
สามารถเลือกซื้อของกินของฝากแล้ว ยังสามารถนั่งเพลินๆ
กับร้านกาแฟสดขนาดใหญ่ ร้านอาหารเวียดนาม ร้านสเต็ก ร้าน
ตัดผม ร้านนวด และอื่นๆ อีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือการ
ถ่ายรูปสวยๆ คู่กับบัวแดง สัญลักษณ์ของตลาดแห่งนี้นั่นเอง
Start your trip at floating market which consists of food
shop, coffee shop, Vietnamese food shop, steak house,
barbershop, massage shop, etc. And what you should
not miss is taking photo with red lotus sea.

บ้านกลับหัว ศาลายา/

Upside Down World Salaya
ต่อด้วยสถานทีแ่ ห่งความสนุกสนานของครอบครัว คุณจะได้ลบั คม
จินตนาการไปกับการออกแบบท่าทางให้เข้ากับบ้านกลับหัว รับรอง
ว่าได้ภาพที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน
This is a fun place for family members. You can create your
gesture imagine that you walk on the ceiling. All rooms
are colorful and good for photograph.
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KSC News
แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่ออาคารสำ�นักงานใหญ่ของเคเอสซี/
Change of KSC head quarter’s address
เนื่องจากอาคารที่ตั้งของ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด
(ส�ำนักงานใหญ่) ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อาคารสามัคคีประกันภัย” เป็น “อาคารชับบ์”
ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Chubb Tower” ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและ
การด�ำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่าน โปรดด�ำเนินการ
เปลี่ยนแปลงเอกสารของท่านที่มีต่อบริษัทฯ เช่น จดหมาย ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบ
เสร็จ รับเงิน ฯลฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
KSC Commercial Internet Co., Ltd. would like to inform you that our head
quarter’s building had been changed its name from “Samaggi Insurance Tower”
to “Chubb Tower” (อาคารชับบ์). For the accuracy, please kindly update your
records accordingly and make change to further communication, financial
and legal document, etc., with effect from April 1, 2017.

เคเอสซีจัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง/KSC continually organizes training for corporate customers
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กร
ในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้านการบริหารจัดการไฟร์วอลล์อย่างมีประสิทธิภาพ
On February 24 and March 24, 2017, KSC Commercial Internet Co., Ltd. organized “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” workshop for our valued
customers to learn about firewall policy, configuration, usage, report, etc.

เคเอสซีชวนลูกค้ารับมือกับ Ransomware/ KSC customers deal with ransomware attacks
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร
“Ransomware” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีในการรับมือกับภัยดังกล่าว
On March 24, 2017, KSC Commercial Internet Co., Ltd. invited our valued customers to attend “Ransomware” training session in order to know
the ransomware, a type of malware used for data kidnapping, as well as how to prevent ransomware attacks.
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