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	 นิตยสารรายเดือนซอฟต์แวร์	“The	shortcut”	ฉบับนี้	เป็นความต้ังใจจริงของ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	ในฐานะศนูย์รวมของผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ทัง้ 
ในประเทศและต่างประเทศ	ท่ีต้องการสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง	เหมาะสมไปยังผู้สนใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	รวมถึงต้องการน�าซอฟต์แวร์ไปใช้งานเพื่อความสะดวก
สบายในชีวิตประจ�าวัน	หรือเพื่อเพ่ิมรายได้	ลดต้นทุน	สร้างความปลอดภัยในภาค
ธรุกจิการค้า-การบรกิาร	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคราชการ	และภาคการศกึษา	ในรปูแบบ
ที่สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้ง่ายๆ

	 นอกจากเนื้อหาด้านซอฟต์แวร์แล้วภายในเล่มยังมีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	
ใกล้ตวั	และเนือ้หาด้านความสขุ	สะดวกสบายอืน่ๆ	เพือ่เพิม่สสีนัให้กบันติยสาร	โดยที่
ท่านสามารถเก็บนิตยสาร	The	Shortcut	ทุกฉบับไว้อ่านได้ตลอดเวลา

	 และส�าหรับท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	หรือต้องการเสนอแนะ	ติชม	
สนับสนุนการจัดท�านิตยสาร	สามารถเขียนมาได้ตามที่ติดต่อด้านล่างนะครับ

นายสมพร	มณีรัตนะกูล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
www.atsi.or.th

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

	 เล่มน้ีผมมีเนื้อหาสาระมากมายมาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตาม
ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาศได้เห็นตัวอย่างของหนังการ์ตูนแอนิเมชั่น
เรือ่งหนึง่ทีเ่ป็นหุน่ยนต์จากฝีมอืของหนุม่น้อยนกัประดิษฐ์	ทีถ่่ายท�า
ข้ึนมาได้อย่างสมจริงเลยทีเดียว	ผมเลยลองไปหาข้อมูลดูแล้วได้
พบว่ามีการใช้	supercomputer	มาช่วยด้วย	เล่มนี้ผมจึงอยากจะ
น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ	supercomputer	ว่าของประเทศไหนเป็น
อย่างไรกันบ้างครับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สารจากนายกสมาคม

รัชวุฒิ	พิชยาพันธ์
Executive	Editor
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THE	SHORTCUT
เปิดกว้างส�าหรับนักเขียนอิสระ

	 The	 Shortcut	 E-Magazine	 เปิดกว้างส�าหรับ

นักเขียนอิสระที่ไฟแรงอยากฝากผลงานไว้อ้างอิง	 กับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรือ	ATSI	โดยมีข้อ

ก�าหนดดังนี้

-	 The	 Shortcut	 จะไม่รับบทความที่มีเนื้อหาละเมิด 

	 ลิขสิทธิ์	และจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหานั้นๆ

-	 ถ้าหากนกัเขยีนได้ท�าการรวบรวมเนือ้หามาจากที ่

	 ต่างๆ	 และเรียบเรียงใหม่	 ให้ระบุที่มาของเนื้อหามา 

	 โดยละเอียด	พร้อมส่งส�าเนา	หรือ	link	ของที่มานั้นๆ	 

	 มาให้ทางส�านักพิมพ์ด้วย

-	 ถ้ามีการด�าเนนิทางกฎหมายเกีย่วกบัเนือ้หาของนกัเขียน	 

	 นักเขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

-	 เน้ือหาที่นักเขียนเขียนข้ึนเอง	 ถือเป็น	 ลิขสิทธิ์ของ 

	 นักเขียนคนนั้นๆ	ทางนิตยสารถือสิทธิเป็นผู้เผยแพร่

COPYRIGHT
ลิขสิทธิ์ของนิตยสาร

	 เนื้อหา	และรูปภาพทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของ	สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรอื	ATSI	 

และ	Primo	Prime	Ltd.,Part	เท่านัน้	โดยเน้ือหาภายใน

เล่มถ้ามีการน�ามาจากที่อื่นจะอ้างอิง	 และขออนุญาตไว้ 

อย่างชัดเจน	ทางส�านักพิมพ์	ยินดีให้น�าไปเผยแพร่ต่อใน

เชิงความรู้ได้โดยการท�าตามที่ส�านักพิมพ์	 และสมาคม 

ก�าหนด	และห้ามน�าส่วนใดส่วนหนึง่หรอืทัง้หมดในนติยสาร	

The	Shortcut	ไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด	ถ้าละเมิด	

ทางสมาคมและส�านักพิมพ์จะด�าเนินการทางกฎหมาย

ในนาม สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
ผลิตโดย	Primo	Prime	co.,	Ltd.
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เอกราช	คงสว่างวงศา

รัชวุฒิ	พิชยาพันธ์

ชฎิล	เอี่ยมเกตุแก้ว

อรรถพล	จุลทัศน์

อรรถพล	จุลทัศน์

นุชนาถ	พิชยาพันธ์

ณัฐธิดา	พิชยาพันธ์
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12 	 สพธอ.หวังดันอี-คอมเมิร์ซไทย	เทียบเท่าอาลีบาบา

14	 Skype	for	Web	เล่นได้ผ่านเว็บไม่ต้องลงโปรแกรม

15	 New	York	เปลี่ยนตู้โทรศัพท์เป็นจุดกระจาย	Wi-Fi	ฟรี

28	 กินเนสส์บุ๊คบันทึก	“50	อันดับเกมที่ดีที่สุดตลอดกาล”

30	 บันทึกการสนทนาผ่าน	Call	Recorder	for	FaceTime

31	 FONTUS	ปั่นจักรยานไป	ผลิตน�้าดื่มเองได้ด้วย!!

Tinke Health Monitor
ไม่ต้องพบแพทย์ก็ตรวจได้

Contents

Contents

26
page 
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page 

32	 บอกลาปุ่มโหลดแอพ	“FREE”	ใน	App	Store	

33	 Contributor	by	Google	บริจาคเพื่อเอาโฆษณาออก

34	 Snapdragon	810	สมาร์ทโฟน	Android	ส�าหรบันกัพฒันา

36	 เปิดตัว	4TB	SanDisk	Optimus	Max	SSD

38	 Software	Directory

46	 สารจาก	ATSI

ทวิก (Twig) นวัตกรรม 
สื่อการเรียนการสอน
แห่งศตวรรษที่ 21

16
page 
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สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย พาผู้ประกอบ
การร่วมออกบูทงาน Commart Comtech 2014

สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	พาผูป้ระกอบการร่วมออกบทู
งาน	Commart	Comtech	2014	ระหว่างวันที่	6-9	พฤศจิกายน	
2557	ณ	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI

News&Event
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รัฐมนตรีไอซที ีและ SIPA นัดอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
หารือแนวทางขับเคลื่อน Digital Economy

รฐัมนตรไีอซที	ี และ	 SIPA	 นดัอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์หารอืแนวทาง
ขับเคลื่อน	Digital	Economy

นายพรชยั	รจุปิระภา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร	มอบหมายให้ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	SIPA	จัดงาน	SIPA	
Tea	Talk	 เพือ่เปิดเวทเีชิญอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์และดจิทิลัคอนเทนต์
ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 เสวนา	 หารือแนวทางขับเคลื่อน	 Digital	
Economy	โดย	SIPA	เสนอให้ปี	2558	เป็นปีแห่งการใช้	IT	ไทย	
ด้วยนโยบาย	Open	Data	และ	Big	Data	เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์น�าข้อมูลที่เป็นสาธารณะมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ	บริการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ	พร้อมประสานการ
จัดท�าซอฟต์แวร์เพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย	 (Infrastructure	
Network)

งาน	SIPA	Tea	Talk	ถือเป็นเวทีแรกที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน	
และสถาบนัการศกึษาในวงการอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจทิลั
คอนเทนต์ได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับ 
นายพรชยั	รจุปิระภา	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร	ในเรื่องของ	Digital	Economy

ในงานมีผู้แทนสมาคมมากกว่า	10	สมาคม	นักธุรกิจซอฟต์แวร์
และดจิิทลัคอนเทนต์	รวมถงึผูแ้ทนจากกลุม่ผูใ้ช้ซอฟต์แวร์	เข้าร่วม
งานแลกเปลีย่นข้อคดิเห็น	และเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนประเทศ
เข้าสู่	Digital	Economy	ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้	SIPA	จะได้น�าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง	ๆ 	มาพิจารณา
จัดท�า	Road	Map	ส�าหรับขัยเคลื่อนนโยบาย	Digital	Economy	
เสนอรัฐบาลต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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SIPA ร่วมประชุมหารือการพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ 
www.ourking.in.th

11	พฤศจิกายน	2557	นางสุวิมล	 เทวะศิลชัยกุล	 รักษาการ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ
ต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ	นายปรีชา	ส่งกิตติสุนทร	ผู้ช่วย
ราชเลขาธิการ	ส�านักงานราชเลขาธิการ	และตัวแทนจากมูลนิธิ
ชัยพัฒนา	และส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เพื่อร่วมหาแนวทางในการ
พัฒนาเน้ือหา	 รูปแบบ	 และการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์	 www.
ourking.in.th	ให้ประชาชนท่ัวไปรู้จักอย่างกว้างขวาง	และได้
หารือในการน�าเว็บไซต์	 www.ourking.in.th	 ร่วมจัดแสดงและ
บริการแก่ประชาชนได้รับข้อมูล	 พระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	ถึง	6	ธันวาคม	2557	ณ	ท้องสนาม
หลวง	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร

โดยประชุม	ณ	ห้องเลี้ยงรับรอง	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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แถลงข่าวเปิดตัวภายนตร์แอนิเมชั่น  
เรื่อง “พระมหาชนก”

13	 พฤศจิกายน	 2557	 นายพรชัย	 รุจิประภา	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	นายดสิธร	วชัโรทยั	
รองเลขาธิการพระราชวงั	รกัษาราชการผูอ้�านวยการกองงานส่วน
พระองค์	 นายอภินันท์	 จันทรังษี	 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 และ
นายนิธิพัฒน์	 สมสมาน	สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและ
คอมพวิเตอร์กราฟิกส์ไทย	 ร่วมแถลงข่าวเปิดตวัภาพยนตร์แอนเิมช่ัน	
เรือ่ง	พระมหาชนก	ณ	โรงละคร	ส�านกังานพระราชวงั	สนามเสอืป่า

ส�านักงานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ (องค์การมหาชน)	
หรอื	SIPA	ร่วมกบัสมาคมประกอบการแอนเิมชัน่และคอมพวิเตอร์
กราฟิกส์ไทย	หรือ	TACGA	จัดท�าภาพยนตร์แอนิเมชั่น	เรื่องพระ
มหาชนกขึน้จากบทพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ฉบับการ์ตูนสี่สี	โดยมีผู้ร่วมผลิตแอนิเมชั่นกว่า	15	บริษัทและทีม
งานกว่า	250	ชีวิต	ผลิตเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น	3	มิติ	ความยาว	
112	นาที	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	เพื่อให้ตรงตามเนื้อหาที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระราชนิพนธ์ไว้

การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ภาพยนตร์แอนเิมชัน่เรือ่ง	พระมหาชนก	
นี้	รัฐบาลได้บรรจุเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	87	พรรษา	5	ธันวาคม	2557	ซึ่ง

ได้รบัความร่วมมอืจากบรษิทั	เมเจอร์	ซนิเีพล็กซ์	กรุป๊	จ�ากัด	(มหาชน)	
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ	โดยฉายรอบปฐมทัศน์	ในวันศุกร์ที่	28	
พฤศจิกายน	ณ	สยามภาวลัย	สยามพารากอน	และจะจัดฉายให้
ประชาชนทั่วไป	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ
เมเจอร์ซินีเพล็กซ์	ในวันที่	29	พฤศจิกายน	และวันที่	6	ธันวาคม	
2557	วันละ	2	รอบ	คือ	เวลา	10.00	น.	และเวลา	15.00	น.	
จ�านวน	12	สาขาทั่วประเทศ

•	กรุงเทพและปริมณฑล	โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์,	โรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซนิเีพลก็ซ์สาขารงัสติ	และโรงภาพยนตร์เมกาซนีิ
เพล็กซ์
•	ภาคเหนอื	 โรงภาพยนตร์เมเตอร์ซินเีพล็กซ์สาขาเซน็ทรลัเชยีงใหม่
แอร์พอร์ต
•	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 โรงภาพยนตร์อจีวี	ี สาขาโลตสัขอนแก่น	
และโรงภาพยนตร์อีจีวีสาขาโคราช
•	ภาคตะวันออก	โรงภาพยนตร์เมเตอร์ซินีเพล็กซ์สาขาพัทยา
•	ภาคใต้	โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินเีพลก็ซ์	สาขาหวัหนิ,	โรงภาพยนตร์
หาดใหญ่ซินีเพล็กซ์	และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์	สาขา
นครศรีธรรมราช

ประชาชนทีส่นใจเข้าชมภาพยนตร์ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑล	
สามารถรับบัตรได้ที่	กรมประชาสัมพันธ์	ซอยอารีย์	เริ่มแจกวันที่	
24	พฤศจิกายน	2557	สามารถสอบถามได้ที่	โทร	0	2618	2357	
ส่วนภูมิภาค	สามารถรับบัตรได้ที่	ส�านักประชาสัมพันธ์จังหวัด	ที่
มีโรงภาพยนตร์ที่เข้าร่วมงาน

และจะฉายทางโทรทศัน์	 ในช่วงเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละ
สถานี	ระหว่างวันที่	6-8	ธันวาคม	2557	ทั้งนี้	หากประชาชนไม่
สามารถชมทางโรงภาพยนตร์	หรือทางสถานโีทรทศัน์ได้กส็ามารถ
ชมได้ทาง	Line	TV	เพือ่ให้ประชาชน	เดก็ๆ	และเยาวชนได้ชม	และ
ได้เรียนรู้สาระจากบทพระราชนิพนธ์	ที่ทรงมุ่งเน้น	ทั้งในเรื่อง
ความเพียร	การใช้สติปัญญา	และเรื่องการศึกษา	เพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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พิธีเปิดงาน ACM-ICPC 2014 Asia Bangkok  
Regional Contest

14	พฤศจกิายน	2557	นายฉตัรชยั	คณุปิตลิกัษณ์	รองผู้อ�านวยการ	
ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ Professor	Dr.C	
Jinshong	Hwang	ACM-ICPC	Asia	Director	Nguyen	Long	
Chairman	Vietnam	Advisory	Council	Hoang	Xuan	Lam	
Director	Hanoi	 site	 2015	Hanoi	University	of	 Business	
and	Technology	และนางสาวศิรินุช	ศรารัชต์	บริษัท	ไอบีเอ็ม	
ประเทศไทย	ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
ACM-ICPC	ระดับเอเซีย	ประจ�าปี	2557	(The	2014	ACM-ICPC	
Asia	Bangkok	Regional	Contest)	โดยม	ีศ.ดร.บัณฑิต	เอือ้อาภรณ์	
คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นประธาน
ในพิธีเปิด	ณ	หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ACM-ICPC	ระดับเอเซีย	
ประจ�าปี	2557	(The	2014	ACM-ICPC	Asia	Bangkok	Regional	
Contest)	จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม
ของนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ซึ่งได้ด�าเนินการร่วมกับ

มหาวทิยาลยัต่างๆ	โดยการแข่งขนัครัง้นี	้มผีูร่้วมการแข่งขนัทัง้สิน้	
105	ทีมจาก	38	สถาบันใน	10	ประเทศเขตเอเชีย	ได้แก่

•	จีน	จ�านวน	5	ทีม
•	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	จ�านวน	1	ทีม
•	อินโดนีเซีย	จ�านวน	4	ทีม
•	ญี่ปุ่น	จ�านวน	1	ทีม
•	ฟิลิปปินส์	จ�านวน	1	ทีม
•	สิงคโปร์	จ�านวน	6	ทีม
•	เกาหลีใต้	จ�านวน	7	ทีม
•	ใต้หวัน	จ�านวน	4	ทีม
•	เวียดนาม	จ�านวน	10	ทีม
•	ไทย	จ�านวน	66	ทีม

โดยทมีทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิจะได้รบัเลอืกเป็นตวัแทนเข้าแข่งขนั
ในรอบ	World	Finals	ณ	ประะเทศโมร็อคโค

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict



ปิดฉากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ACM-ICPC ระดับเอเซีย

ปิดฉากการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ACM-ICPC	
ระดบัเอเซยี	ประจ�าปี	2557	(The	2014	ACM-ICPC	Asia	Bangkok	
Regional	Contest)	จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
โปรแกรมของนิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมรากฐานการพัฒนา
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต	ซึง่ได้ด�าเนนิการ
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ	 โดยการแข่งขนัครัง้นี	้ มผีูร่้วมการแข่งขนั
ทั้งสิ้น	105	ทีมจาก	38	สถาบันใน	10	ประเทศเขตเอเชีย	โดยผล
การแข่งขัน	ดังนี้

รางวัล	The	Winner	Award	รางวัล	50,000	บาท	พร้อมประกาศ
เกียรติคุณ	จ�านวน	1	รางวัล	ได้แก่
ทีม	AAA	มหาวิทยาลัย	Nanyang	Technological	University
ประเทศสิงคโปร์

รางวัล	The	1st	Runner	up	Award	รางวัล	30,000	บาท	พร้อม
ประกาศเกียรติคุณ	จ�านวน	1	รางวัล	ได้แก่
ทีม	Alacrity	มหาวิทยาลัย	National	University	of	Singapore
ประเทศสิงคโปร์

รางวัล	 The	 2nd	 Runner	 up	 รางวัล	 20,000	 บาท	 พร้อม

ประกาศเกียรติคุณ	จ�านวน	1	รางวัล	ได้แก่
ทีม	JaiDaJiaYou	มหาวิทยาลัย	National	Taiwan	University
ประเทศใต้หวัน

รางวลั	The	honorable	mention	Award	รางวลัละ	10,000	บาท	
จ�านวน	4	รางวัล	ได้แก่
ทีม	 Sanity’s	 Eclipse	 มหาวิทยาลัย	 Shanghai	 Jiao	 Tong	
University	ประเทศจีน

ทีม	 .NET	มหาวิทยาลัย	University	of	Engineering	and	
Technology	–	VNU	ประเทศเวียดนาม

ทีม	DCM	มหาวิทยาลัย	National	University	of	Singapore
ประเทศสิงคโปร์

ทีม	Java#	มหาวิทยาลัย	University	of	Engineering	and	
Technology	–	VNU	ประเทศเวียดนาม

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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สพธอ.เผยภารกิจสอดรับ	 Digital	 Economy	 ตั้งงบ	
150	ล้านบาท	จับมือ	3	หน่วยงาน	สร้างระบบอี-คอม
เมิร์ซไทย	ตามโมเดลอาลีบาบา	ควบคู่การสร้างศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนหวังระงับข้อพิพาททางออนไลน์	
พร้อมเปิดตวัส�านกังานใหม่ด้วยงบลงทนุกว่า	145	ล้าน
บาท	วางระบบไอทีทันสมัย	รองรับงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
       
นางสุรางคณา	 วายภุาพ	 ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	หรือ	สพธอ.	
กล่าวว่า	ปัจจบุนัประเทศไทยมผีูใ้ช้อนิเทอร์เนต็สงูกว่า	
26	ล้านผูใ้ช้งาน	และมผีูใ้ช้โทรศพัท์มอืถอืถงึ	48.1	ล้าน
คน	ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด	
แต่กลับพบว่าตัวเลขการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
ไม่สูงตามภาพรวม	 เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากความไม่
มัน่ใจในการขายสนิค้าออนไลน์ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย	
ด้วยเหตน้ีุท�าให้	 สพธอ.ก�าลงัผลกัดนัโครงการสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซอย่างเต็มรูปแบบขึ้น

โครงการดังกล่าว	สพธอ.ได้ร่วมมอืกบัสมาคมผูป้ระกอบ
การพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ไทย	 สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
รวบรวมรายชื่อของผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทยที่
มีอยู่เป็นแสนรายมาคัดกรอง	และจัดหมวดหมู่	 ลงใน
เว็บไซต์	Thaiemarket.com	ซึ่งเว็บไซต์นี้	สพธอ.	จะ
เป็นผู้พฒันาระบบให้เป็นเกตเวย์แห่งชาติของอ-ีคอมเมร์ิซ
ไทย	เพื่อท�าให้ผู้ซื้อและผู้ขายเกิดความมั่นใจในการ
ซ้ือสินค้าผ่านออนไลน์ว่า	ต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีตัวตนจริง	อีกทั้งยังมีความ
ปลอดภัยในการซ้ือขายจากระบบท่ี	สพธอ.วางไว้	
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่วนงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้	ค�าปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหา
ในการซ้ือขายออนไลน์	รวมทั้งจะระงับข้อพิพาททาง
ออนไลน์ต่อไปในอนาคตซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่ประเทศ	
ไทยไม่เคยมีมาก่อน	

“ในเบือ้งต้น	เราจะเป็นผู้พัฒนาระบบท้ังหมด	ด้วยงบ
ลงทุนประมาณ	150	ล้านบาท	และท�าหน้าที่ร่วมกับ

สพธอ.หวังดันอี-คอมเมิร์ซไทย
เทียบเท่าอาลีบาบา
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองผู้ประกอบการ
อี-คอมเมิร์ซของไทย	เพื่อให้เว็บไซต์นี้เป็นศูนย์กลาง
การซ้ือขายของออนไลน์ของประเทศไทยคล้ายๆ	กับ
อาลบีาบาของประเทศจนี	และหากระยะยาวเม่ือเวบ็ไซต์
เข้าที่	 เราก็อาจจะให้เอกชนรายใดรายหนึ่งที่สนใจรับ
ไปบริหารต่อเพื่อให้เว็บไซต์นี้เติบโตอย่างยั่งยืน”
       
อย่างไรก็ตาม	3	ปีที่ผ่านมา	สพธอ.มีประสบการณ์ใน
การวางระบบหลงับ้านเกีย่วกบัการท�าธรุกรรมอิเลก็ทรอนกิส์
ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารทัง้ภาครฐัและ
เอกชน	 ตลอดจนอตุสาหกรรมขนาดใหญ่มาโดยตลอด	
นอกจากน้ียังมีความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหาหรือ
ป้องกันระบบความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ	ด้วย	ดังน้ัน	นับจากน้ีบทบาทของ
สพธอ.ต้องช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยใน
การท�าอี-คอมเมร์ิซมากขึน้	อนัจะสอดคล้องกบันโยบาย	
Digital	Economy	ของรัฐบาลชุดนี้ด้วย	

ทั้งนี้	สพธอ.ได้ย้ายส�านักงานใหม่จากเดิมที่อยู่ในศูนย์
ราชการมาเป็นอาคารเดอะไนน์	ถนนพระราม	9	ด้วย
งบประมาณ	145	ล้านบาท	เพื่อท�าให้เกิดความคล่อง
ตวัในการท�างานและพฒันาระบบไอทีต่างๆ	 เพือ่รองรบั

การท�างานขององค์กรโดยในส�านักงานใหม่ประกอบ
ไปด้วยห้องต่างๆ	ทีล่งทุนระบบไอทอีย่างทนัสมยั	อาทิ	
ห้องส�าหรับประชุมแบบวิดีโอ	คอนเฟอร์เรนซ์	ห้อง
มอนเิตอร์เพ่ือเฝ้าระวังภยับนโลกออนไลน์โดยเชือ่มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	12-13	หน่วยงาน	
ห้องกู้พยานหลักฐานทางดิจิตอล	รวมถึงห้องสัมมนา	
ซึง่ห้องต่างๆ	ทีส่ร้างขึน้นีน้อกจากจะรองรบัการท�างาน
ขององค์กรและรัฐบาลแล้ว	ยังเปิดให้องค์กรเอกชน
อื่นๆ	 เข้ามาใช้บริการด้วยเพื่อให้	 สพธอ.มีรายได้เข้า
องค์กร	 โดยคาดว่าภายในปีแรกจะมีรายได้	 20	 ล้านบาท	
จากการเปิดให้บริการดังกล่าวและจากการคิดเงินใน
บรกิารไทยเสร์ิซ	ซึง่เป็นหน่วยงานในก�ากับของ	สพธอ.
และ	 2	 ปีนับจากนี้	 องค์กรจะมีรายได้	 30%	 ของงบ
ประมาณรฐัซึง่แต่ละปีจะมงีบประมาณให้	400	ล้านบาท



Skype for Web
เล่นได้ผ่านเว็บไม่ต้องลงโปรแกรม

ไม่จ�าเป็นต้องหาโหลดโปรแกรมอีกต่อไป	กับบริการ
ล่าสุดจาก	Skype	ที่ยกมาให้ใช้กัน	ผ่านเว็บบราวเซอร์
ได้โดยไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมก่อน	 โดยเร่ิมให้บริการ
รุ่นทดลองแล้ววันนี้

Skype	 for	Web	คือบริการบนเว็บ	Skype.com	ที่
ท�าให้ใช้	 Skype	 ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้	 ผ่านการ
เชื่อมต่อเข้าบัญชี	Skype	ของตัวเอง	ท�าได้ทั้งการคุย
กนัผ่านข้อความ	หรอื	วดิโีอ	โดย	Skype	ได้ใช้เทคโนโลยี
ใหม่บนเวบ็บราวเซอร์ต่างๆ	ทีเ่รยีกว่า	Web	browsers	
with	Real-Time	Communications	(RTC)	หรือ	

WebRTC	ทีช่่วยท�าให้สิอ่สารผ่านภาพและเสยีงกันได้
ผ่านหน้าเว็บโดยตรง

บรกิารนีใ้ช้ได้บนบราวเซอร์แทบทกุตวั	 ได้แก่	 Internet	
Explorer	10	ขึ้นไป,	Safari	6	ขึ้นไป	และ	รุ่นล่าสุด
ของ	Google	Chrome	และ	Mozilla	Firefox	แต่
ตอนนี	้Skype	ยงัเปิดให้ทดลองใช้อยูใ่นวงแคบๆ	และ
อาจจะต้องติดตั้ง	Plug-in	บางอย่างก่อน	เพื่อใช้งาน
วิดีโอคอลล์	และคาดว่าจะเริ่มเปิดให้เข้าใช้ได้ทุกคน	
ในเดือนข้างหน้านี้

ข้อมลูอ้างองิ	:
arip.co.th



ทางการ	 New	 York	 ก�าลังจะปรับเปลี่ยน 
ตูโ้ทรศพัท์สาธารณะในเมอืงทีไ่ม่ได้รบัความ
นิยมใช้งานแล้ว	มาติดตั้งซุ้มอเนกประสงค์
ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นจดุกระจายสญัญาณ	gigabit	
Wi-Fi	ให้ผู้คนได้ใช้งานกันฟรี

โครงการปรับเปลี่ยนสาธารณสมบัติของ	
New	York	ในครั้งนี้มีชื่อว่า	LinkNYC	ซึ่ง
จะมีการรื้อถอนตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบ
หยอดเหรียญของเก่าออกและติดตั้งซุ ้ม
อเนกประสงค์ที่ถูกเรียกว่า	“Link”	ลงไป
แทนทีจ่�านวนกว่า	10,000	จดุ	โดยไม่เพยีง
แต่จะให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูแบบ
ไม่มค่ีาใช้จ่ายแล้ว	 ในซุม้	 Link	ยงัมโีทรศัพท์ท่ี
ให้บริการโทรภายในประเทศฟรี	(ซึ่งก็ใช้
บรกิารโทรผ่านอินเทอร์เนต็นัน่เอง)	 มจีดุจ่าย
ไฟส�าหรบัให้บริการชาร์จไฟแก่อปุกรณ์พกพา	
และมแีทบ็เลต็ตดิตัง้ฝังอยูภ่ายในซุม้เพือ่ให้
ผูค้นสามารถเข้ามาใช้งานค้นหาข้อมลูและ
ตดิต่อหน่วยงานบรกิารของเมือง	New	York	
ตลอดจนสอบถามเส้นทางเพ่ือการเดนิทาง
ภายในเมืองได้ด้วย

New York เปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะ

เป็นจุดกระจาย gigabit Wi-Fi
ฟรี

ซุ้ม	 Link	 นี้จะมีด้วยกัน	 2	 รุ่น	 แบ่งตาม
พื้นท่ีติดตั้งใช้งาน	 โดยรุ่นส�าหรับติดตั้งใน
พื้นที่ย่านการค้าจะมีขนาดใหญ่กว่าและมี
พืน้ผวิด้านข้างของตวัซุม้ใช้เป็นพ้ืนทีส่�าหรบั
โฆษณา	 ส่วนรุ่นทีจ่ะใช้ส�าหรับติดต้ังในพ้ืนที่
ย่านที่พักอาศัยน้ันจะมีขนาดผอมเพรียว
กว่าแบบแรก	ทั้งนี้ซุ้ม	Link	จะสามารถ
กระจายสญัญาณอนิเทอร์เนต็ได้ครอบคลมุ
รัศมี	 150	 เมตร	 ซึ่งทางเมือง	 New	 York	
ตั้งใจจะติดต้ังซุ้ม	 Link	 กระจายเป็นจุดๆ	
ให้สญัญาณอนิเทอร์เนต็สามารถครอบคลุม
พื้นที่เมืองทั้งหมดได้แบบไร้รอยต่อ

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและตดิตัง้อปุกรณ์
ทั้งหมดของโครงการ	LinkNYC	นี้จะน�ามา
จากรายได้จากการโฆษณาผ่านพืน้ทีบ่นซุม้	
Link	นั่นเอง	 โดยผู้พัฒนาโครงการยืนยัน
ว่าจะไม่ต้องมีการน�าเงินภาษีของชาวเมือง
มาใช้เพื่องานนี้เลยแม้แต่น้อย	ทั้งนี้คาดกัน
ว่าค่าโฆษณาบนพื้นที่ซุ้ม	Link	เหล่านี้จะ
สร้างรายได้ให้	 New	York	 เป็นมูลค่ากว่า	
500	ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา	12	ปี

ซุ้ม	 Link	 จุดแรกจะถูกติดตั้งและเริ่มให้ใช้
งานได้หลังกลางปีหน้า

ข้อมลูอ้างองิ	:
blognone.com
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ทวิก (Twig) นวัตกรรม 
สื่อการเรียนการสอน
แห่งศตวรรษที่ 21

“ทวิก (Twig)” นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สู่วิถีการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติในยุคดิจิตอลของนักเรียนสาย
วิทย์-คณิต ภายใต้แนวคิด “สนุก ดึงดูดใจ ให้ความรู้” นวัตกรรมการศึกษา
ออนไลน์

ข้อมลูอ้างองิ	:
vcharkarn.com
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การศกึษานบัเป็นสิง่ส�าคญัหนึง่ในชวีติทีน่�า
ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้	 ทักษะพื้นฐาน
ทีจ่�าเป็นเพือ่เตรยีมความพร้อมในการด�ารง
ชีวติทางสงัคม	“สือ่การเรยีนการสอน”	จงึมี
บทบาทส�าคญัอย่างยิง่	ในการให้ความรูแ้ละ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่ผู้
เรยีน	อกัษร	เอด็ดูเคชัน่	ผูน้�านวตักรรมการ
ศึกษาของไทย	จัดตั้ง	“อักษร	อินสไปร์”	
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคปัจจุบัน

“ทวกิ”	ได้รบัการพฒันาโดยบรษิทั	ทวกิเวลิด์	
จ�ากัด	ผู้น�าด้านการผลิตสื่อการสอนแห่ง
ประเทศสหราชอาณาจักร	รวบรวมความรู้
ของสาขาวิชาต่างๆ	ทางด้านวิทย์-คณิต	เช่น	
ฟิสิกส์	 เคมี	 ชีวะ	คณิต	ฯลฯ	 ให้อยู่ในรูป
แบบ	mindmap	โดยน�าเสนอเนื้อหาเป็น
ภาพยนตร์สารคดีสั้นความยาวประมาณ	 
3	นาท	ีกว่า	2,500	เรือ่ง	มเีนือ้หาครอบคลมุ
สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	
พร้อมทั้งมี	Learning	material	เช่น	สรุป
เนื้อหาบทเรียน	ทรานสคริปต์	ไดอะแกรม	
ประกอบบทเรียนด้วย

ทกุเรือ่งถกูผลติขึน้จากสารคดีคณุภาพ	อาทิ	
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์บีบีซี	 (BBC	Motion	
Gallery)	 องค์การนาซ่า	 (NASA)	 สถานวีทิยุ
โทรทศัน์เอ็นเอชเค	 (NHK)	สถานวีทิยโุทรทศัน์
ซีซีทีวี	 (CCTV)	สถานีวิทยุโทรทัศน์เอบีซี	
(ABC)	 เป็นต้น	 เนือ้หาวชิาการและหลกัสตูร
พัฒนาโดย	University	of	Oxford	และ	

University	of	Cambridge	ตรวจสอบ
ความถูกต้องโดย	Eton	College

นายตะวัน	 เทวอักษร	 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบริษัท	 อักษร	 เอ็ดดูเคชั่น	 จ�ากัด	
กล่าวว่า	การพัฒนาผูเ้รยีนและคณุภาพการ
เรยีนการสอนในห้องเรียนของระบบการเรยีน
รู้แห่งศตวรรษที่	21	ที่จะต้องไม่จ�ากัดแต่
นกัเรียนในเมอืงซ่ึงผู้เรียนจะต้องมทีกัษะใน
การคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	
มีความคิดสร้างสรรค์	และรักที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต	นั้นต้องมีการปรับกระบวนการ
เรยีนการสอนจากเดมิท่ีมคีรเูป็นศนูย์กลาง	
ให้มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางแทน	โดยอาศัย
สือ่การเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดึงดูด
ความสนใจของผูเ้รยีนให้เกดิบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ร่วมกนั	ซ่ึงจะน�าไปสู่ทกัษะในการ
ท�างานเป็นทีมและสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก

แนวคดิของระบบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่	
คือ	ดึงให้น่ารู้ใกล้ตัว	น�าเสนอให้น่าสนใจ	
เรยีนรู้ร่วมกนั	ปรบัตามความสามารถรายคน	
ต่อยอดความรู้วัดประเมินผล	และศึกษา
ตลอดชีวิต	(Life-long	learning)	เพื่อน�า
ไปสูก่ารสร้างเดก็ไทยยคุใหม่ให้ได้ม	ี5C	คอื	
Critical	Thinking	 (การคดิอย่างมวีจิารณญาน)	
Creativity	 (ความคดิสร้างสรรค์)	Curiosity	
(ความอยากรู)้	Communication	 (การสือ่สาร)	
และ	Collaboration	(การร่วมมือกัน)

ขณะนี้	“ทวิก”	ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทย	โดยบริษัท	อักษร	อินสไปร์	
จ�ากัด	ผู้น�าด้านนวัตกรรมการศึกษาอันดับ
หนึ่งของประเทศไทย	 ได้รับการแปลและ
เรียบเรียงบทบรรยายไทยและเสียงพากย์
โดยคณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุปิริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�า	โดยมีก�าหนดการเผย
แพร่ในเดือนพฤศจิกายน	2557	นี้	ผู้สนใจ
ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครอง	หรอืโรงเรยีนสามารถ
เข้าไปทดลองใช้งานได้แล้วที	่twig-aksorn.com	
และสามารถติดต่อซ้ือ	license	ได้ผ่านทาง
เวบ็ไซต์หรือกบัทาง	อกัษร	อนิสไปร์	โดยตรง

การใช้งาน	 twig	 สือ่การเรยีนการสอนออนไลน์
นั้น	ใช้	browser	เป็น	web	base	ดังนั้น	
ส�าหรับโรงเรียนที่ใช้	 internet	ความเร็ว
สูงไม่ได้	สามารถใช้ตัว	twig	box	เอาไปตั้ง
ทีโ่รงเรยีน	 โดยจะใช้	 internet	ทีม่คีวามเรว็
เพียงแค่การส่งอีเมล์เท่านั้น	จะเห็นได้ว่า	
นวัตกรรมนี้สามารถเข้าถึงได้กับนักเรียน
ทุกคนเลยจริงๆ
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คืออะไร?
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ซเูปอร์คอมพวิเตอร์	 (supercomputer)	 เป็น
คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดท�างานได้
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพสงู	แต่จะมีราคา
แพงที่สุดรวมทั้งต้องอยู่ทีห้องได้รับการ
ควบคุมอุณหภูมิ	และปราศจากฝุ่นละออง
ท�าให้ต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นจึง
สามารถจัดหาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์
มาใช้งานได้		ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งานได้จ�านวนหลายๆ	คน	น�ามาใช้ในการ
ค�านวณทีซั่บซ้อน	เช่น	การพยากรณ์อากาศ	
ซ่ึงจะต้องรู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าก่อนความเสีย
หายก่อนที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์	ในด้านการ
แพทย์เรือ่งการวเิคราะห์โรค	 การสงัเคราะห์
ยีน	การท�าดาต้าไมน่ิง	 เป็นต้นรวมท้ังพบ
มากในวงการวิจัยในห้องปฎิบัติการต่างๆ	
ทั้งภาครัฐและเอกชน		

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นแรกสร้างในปี	ค.ศ	

1960	ทีอ่งค์กรของสหรัฐอเมริกาโดยได้รับ
การออกแบบให้เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีความเร็ว
และมปีระสิทธภิาพมากท่ีสดุซเูปอร์คอมพวิเตอร์
ท�างานได้อย่างรวดเรว็	เนือ่งจากมกีารใช้หลกั
ทเีรยีกว่ามลัตโิปรเซสซิง่	(Multiprocessing)	
อันเป็นใช้หน่วยประมวลผลจ�านวนหลาย
ตัวเพื่อท�าให้คอมพิวเตอร์สามารถท�างาน
หลายงานพร้อมกันโดยที่งานเหล่านั้นมี
ความแตกต่างกัน	งานที่ไม่เก่ียวข้องหรือ
อาจจะเป็นงานท่ีมขีนาดใหญ่ท่ีถูกแบ่งย่อย
ไปในประมวลผลแต่ละตวักท็�างานได้ซูเปอร์
คอมพวิเตอร์มหีน่วยประมวลกลางทัง้หมด	
4	ตวัแต่ปัจจบุนัคอมพวิเตอร์มีความพฒันา
มากจงึท�าให้มหีน่วยประมวลผลนบัร้อยตวั
ท�างานพร้อมๆ	กัน

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีลักษณะการท�างาน
แบบประมวลผลคูข่นานซึง่ปัจจบุนัม	ี2	แบบ

คอื	แบบ	เอสเอม็พ	ี(SMP)	และแบบ	เอม็เอม็พี	
(MMP)	ทั้งสองต่างกันตรงที่	 เอสเอ็มพี	 
จะใช้หน่วยความจ�าร่วมกัน	แต่กรณีของ 
เอ็มเอ็มพี	จะมีหน่วยความจ�าของตนเอง
ส�าหรับการท�างานประมวลผล

และบริษัทที่สามารถสร้างเครื่องซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์ได้จนมีชื่อเสียงในโลกขณะนี้	
กจ็ะรูจ้กักนัในนามของเครย์	 (Cray)	ซึง่สร้าง
ไว้ส�าหรับการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะ
ที่ประเทศอังกฤษซุปเปอร์คอมพิวเตอร์	ใน
รุน่หลงัๆ	นัน้กม็จีะสร้างทีส่หรฐัอเมรกิา	และ
ญีปุ่น่	กม็กัจะใช้ในด้านการพยากรณ์อากาศ

ความเร็วของซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีการ
วัดหน่วยเป็นนาโนวินาที	 (nanosecond)	
หรือเศษหนึง่พันล้านวนิาที	ด้วยความเรว็ที	่
เรียกว่า	ทีราฟลอพ	teraflop	ซึ่งมีความ
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ลักษณะการท�างานที่ต้องการซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

-	งานด้านการทหารและการป้องกันประเทศ
-	งานด้านอุตุนิยมวิทยา
-	งานประมวลผลภาพทางการแพทย์
-	งานด้านอวกาศและการบิน
-	งานด้านวิศวกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเลียม
-	งานการวิจัยทางด้านนิวเคลียร์และอนุภาค
-	งานทางด้านเคมีและเภสัชวิทยา
-	งานด้านระบบธนาคาร
-	งานด้านซื้อขายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-	งานด้านทะเบียนที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่	เช่น	งานทะเบียนราษฎร์
ของกรมการปกครอง

หมายว่าสามารถท�างานด้วยความสามารถ
ประมวลผลค�าสั่งได้เป็น	1012	ค�าสั่งต่อ
วินาที	หรือเอา	10	คูณกัน	12	ครั้ง	ก็คือ	
1,000,000,000,000	หรอืหนึง่ล้านล้านค�าสัง่
ต่อวินาที	และใช้เครื่องที่มีสายส่งข้อมูล	
(data	bus)	กว้าง	32	หรือ	64	บิต

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์	(Super	Computer)	
ไม่ใช่คอมพวิเตอร์ทีมี่วางจ�าหน่ายโดยทัว่ไป	
เนือ่งจากมรีาคาแพงมาก	 (ราคาหลกัพนัล้าน
บาท)	ดังนั้นจึงเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทที่
ต้องสัง่ท�าโดยเฉพาะ	เพือ่น�ามาใช้งานเฉพาะ
ทาง	โดยเฉพาะงานทีต้่องการพลงัและความ
รวดเร็วในการค�านวณอย่างสูงสุด
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Tianhe-2 ครองแชมป์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็ว
ที่สุดในโลกเป็นปีที่ 4
TOP500	สถาบันจัดอันดับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ในสหรัฐฯ	
ได้จัดอันดบัให้	Tianhe-2	(天河	2/Tianhe	2	หรอื	Milky	Way-2)		
จากประเทศจนี	เป็นซูเปอร์คอมพวิเตอร์ทีม่คีวามเรว็สงูท่ีสดุในโลก
เป็นปีที่	4	โดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้รับการพัฒนาโดย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยกีารป้องกนัประเทศแห่งชาตขิองจนี		(China’s	
National	University	of	Defense	Technology)	จะถกูตดิตัง้และ
ปฏบิติัการทีศู่นย์ซปุเปอร์คอมพวิเตอร์	 (National	 Supercomputer	
Center)	นครก่วงโจว	มณฑลก่วงตง	หรอืกวางตุง้	ภายในปลายปีนี้	
นับเป็นความส�าเรจ็ทีน่่าประหลาดใจ	เนือ่งจากเทยีนเหอ	2	สามารถ
เข้าประจ�าการปฏิบัติการได้เร็วกว่าก�าหนดที่คาดหมายไว้	2	ปี	

มีจุดเด่น 5 ประการ คือ 

1.	ประสิทธิภาพสูงด้วยอัตรารวดเร็วที่สุดในโลก	

2.ประหยัดพลังงานถึงระดับชั้นน�าของโลก	

3.ระบบไม่ซับซ้อน	

4.ครอบคลุมทุกการใช้งาน	

5.	ต้นทุนการผลิตคุ้มค่า
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“เทยีนเหอ	2”	ซปุเปอร์คอมพวิเตอร์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่ามรีะบบ
ปฏิบัติการที่เร็วที่สุดในโลก	โดยมีอัตราการค�านวณสูงสุดถึง	54.9	
petaflop/s	และสมรรถนะการประมวลผลสงูสดุถงึ	33.86	petaflop/s

ทีน่่าสนใจอกีอย่างส�าหรบัความเรว็ของซเูปอร์คอมพวิเตอร์เครือ่งนี้
ก็คือ	การประมวลผลภายใน	1	ชั่วโมงของมัน	เทียบเท่ากับการ 
ค�านวณด้วยครื่องค�านวณในเวลาเดียวกันของคน	1,300	ล้านคน	
เป็นเวลา	1,000	ปี	เลยทีเดียว	นึกดูก็แล้วกันว่ามันเร็วแค่ไหน

ผลที่น่าสนใจใน TOP500 ครั้งนี้ ได้แก่

•	31	ระบบมีสมรรถนะเกิน	1	petaflop/s	เพิ่มจากผลครั้งก่อน	
5	ระบบ

•	 ระบบทีต่ดิตัง้หน่วยประมวลผลกราฟิกเพือ่ใช้ร่วมในการประมวลผล
มีอยู่	40	ระบบ	โดย	38	ระบบใช้ชิป	NVIDIA	และ	2	ระบบใช้
ชิป	ATI	Radeon

•	 13	ระบบ	ติดตั้งชิปแบบ	MIC	ตระกูล	Xeon	Phi

•	อินเทลยังคงครองแชมป์โปรเซสเซอร์ที่ถูกใช้มากท่ีสุด	คิดเป็น	
82.4%	ของระบบทั้งหมดใน	TOP500

•	สหรัฐอเมริกายังคงติดอันดับใน	 TOP500	 มากที่สุด	 โดยมีถึง	
265	ระบบ	ส่วนจีนตามมาเป็นอันดับสองที่มีอยู่	63	ระบบ

ส่วน TOP 5 ที่เหลือมีดังนี้

อันดับ 2	Titan	โดย	Cray	จากสหรัฐฯ	ยังคงอยู่ที่อันดับเดิม	ซีพียู	
Opteron	มีอัตราการค�านวณ	27.11	petaflop/s	และสมรรถนะ
การประมวลผล	17.59	petaflop/s	ซีพียู	Opteron	

อันดับ 3	Sequoia	โดย	IBM	จากสหรัฐฯ	ยังคงอยู่ที่อันดับเดิม	
ซพียี	ูPower	มอีตัราการค�านวณ	20.13	petaflop/s	และสมรรถนะ
การประมวลผล	17.17	petaflop/s	
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อันดับ 4	K	computer	โดย	Fujitsu	จากญี่ปุ่น	จากสหรัฐฯ	ยังคง
อยู ่ที่ อันดับเดิม	ซีพียู	SPARC64	มีอัตราการค�านวณ	11.28	
petaflop/s		และสมรรถนะการประมวลผล	10.51	petaflop/s	

อันดับ 5	Mira	โดย	IBM	จากสหรัฐฯ	ยังคงอยู่ที่อันดับเดิม	ซีพียู	
Power	มีอัตราการค�านวณ	10.07	petaflop/s	และสมรรถนะ
การประมวลผล	8.59	petaflop/s

หลงัจากทีท่าง	TOP	5	ได้ประกาศผลการจดัอนัดับดงักล่าวออกมา	
ได้มีข่าวว่า	IBM	และ	Nvidia	ชนะโครงการสร้างคอมพิวเตอร์
ความเรว็สงูให้กระทรวงพลงังานสหรฐัฯ	มลูค่าโครงการ	325	 ล้าน
ดอลลาร์หรือประมาณ	10,600	ล้านบาท	คาดว่าความเร็วที่ได้จะ
อยู่ระหว่าง	100	ถึง	150	petaflop/s	เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เร็ว
ที่สุดในโลก	Tianhe-2	ที่อยู่ที่	54.9	petaflop/s

ในอนาคต	 Super	 Computer	 พลังสูง	 ประหยัดพลังงานแถมมี
ขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าน�้าตาลใส่กาแฟก้อนเดียว	อาจจะไม่ใช่เพียง
แค่ความฝันอีกต่อไป

นักวิจัยที่ห้องทดลอง	Zurich	ของ	IBM	นั้นได้พัฒนาซุปเปอร์
คอมพวิเตอร์ต้นแบบทีม่ชีือ่ว่า	Aquasar	ขึน้มา	โดยเครือ่งคอมพวิเตอร์
นีใ้ช้ระบบหล่อเยน็ด้วยน�า้แบบใหม่เพือ่กนัไม่ให้เคร่ืองเกดิ	overheat	
ซึ่งเจ้า	 Aquasar	 ที่ว่านั้นมีขนาดเท่ากับคอมพิวเตอร์ปรกติทั่วไป	
ซึ่งไม่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษ	แต่	IBM	นั้นค้นพบว่าเทคโนโลยีการ
หล่อเย็นด้วยน�้าที่พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ในซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
เครื่องนี้สามารถน�าไปดัดแปลงให้ท�างานได้แม่ในคอมพิวเตอร์
ขนาดจิ๊วโดยยังคงท�างานได้ดีเท่าเดิม

ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทุกวันนีน้ัน้ร้อนเรว็มากและมนั
จ�าเป็นที่จะต้องมีระบบท�าความเย็น	 ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
ปรกติทุกวันนี้จะใช้อากาศเป็นตัวระบายความร้อน	แต่ทว่า	ระบบ
ระบายความร้อนด้วยน�้าตัวใหม่ที่	IBM	คิดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าระบบใช้อากาศที่ใช้ๆ	กันอยู่ถึง	4,000	เท่า

จริงๆ	แล้วพลังงานกว่า	50%	 ท่ีของระบบประมาลผลที่ใช้
อากาศท�าความเย็นที่ใช้กันอยู่จะหมดไปกับความร้อนและระบบ
ระบายความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเกิด	overheat	เท่านั้น
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Dimos	Poulikakos	นั้นเป็นหัวหน้าของห้องทดลองทางอุณห
พลศาสตร์ซึ่งทีมงานของเขาได้ท�างานร่วมกับ	IBM	เพื่อพัฒนา
เครื่อง	Aquasar	ขึ้นมา

ด้วย	Aquasar	แล้ว	 เราได้มส่ีวนส�าคญัในการพฒันาเครือ่งคอมพวิเตอร์	
และระบบคอมพิวเตอร์	ประสิทธิภาพสูง	ที่มีการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ	Dimos	กล่าว	ในอนาคตนั้นการวัดประสิทธิภาพ
ของเครือ่งคอมพวิเตอร์ต่อพลงังานทีจ่�าเป็นต้องใช้ทัง้ระบบนัน้จะ
กลายเป็นเรื่องส�าคัญ

ด้วยระบบหล่อเยน็ของ	IBM	นัน้	ตวัประมวลผลและช้ินส่วนส�าคัญ
อ่ืนๆ	ในเครือ่งคอมพวิเตอร์นัน้ถูกท�าความเยน็ด้วยน�า้ซ่ึงมอีณุหภูมิ
ไม่เกินประมาณ	60	องศาเซลเซียส	ซึ่งถือว่าก็ยังร้อนอยู่	แต่ก็
เพียงพอที่จะกันไม่ให้คอมพิวเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป	เพราะ
ตราบใดก็ตามที่สามารถท�าให้ตัวประมวลผลนั้นมีอุณหภูมิต�่ากว่า	
85	องศาเซลเซียส	ระบบก็จะท�างานได้ตามปรกติ

ระบบหล่อเยน็นีน้�า้จะวิง่ผ่านเข้าไปข้างในระบบคอมพวิเตอร์	 IBM	
เรยีกระบบนีว่้า	micro-channel	liquid	coolers	(ระบบท�าความ
เย็นด้วยท่อน�้าขนาดไมโคร)	ซึ่งโดยหลักแล้วเป็นท่อน�้าขนาดเล็ก
แทรกเข้าไปทั่วทั้งระบบภายในของตัวประมวลผลทั้งหมด	ท�าให้
ระบหล่อเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิระบบไม่ให้	overheat	ได้

IBM	กล่าวว่า	Aquasar	นัน้มปีระสทิธภิาพ	 (พลงังานทีใ่ช้ต่อความเรว็)	
สูงกว่าเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีก�าลังสูงสุดในโลกตอนนี้
ราวๆ	50%

Bruno	Michel	 จากห้องทดลอง	 Zurich	 ของ	 IBM	 ได้บอกกับ	
BBC	 ว่าประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ	 Super	 Computer	
นั้นจะมีความส�าคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา	ในอนาคต	Computer	
จะถูกคุมด้วยค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงาน	ถ้าในทิศทางการพัฒนา
แบบนีบ้างทค่ีาพลงังานทีใ่ช้เพือ่หล่อเลีย้งระบบประมวลผลอาจจะ
มากกว่าราคาที่ใช้สร้างมันขึ้นมาเสียอีก
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IBM	 ยังบอกอีกว่า	 การที่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จะมีประสิทธิภาพ
ด้านพลงังานสงูขึน้นัน้เป็นเรือ่งส�าคญั	 ไม่ใช่ในแง่ของการประหยดั
เงินเท่านั้น	 แต่ยังเป็นเรื่องของการช่วยสิ่งแวดล้อมด้วย	 โดย	2%	
ของการบริโภคพลังงานทุกวันนี้นั้นถูกใช้ไปกับการสร้างและจ่าย
พลังงานให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

กระทัง่เมือ่เรว็ๆ	นี	้Super	Computer	ทีม่กี�าลงัสงูสดุของโลกนัน้
สามารถท�าค�าสั่งได้	770	ล้านค�าสั่งต่อวินาทีด้วยพลังงาน	1	วัตต์	
แต่เครื่อง	 Prototype	ของ	Aquasar	นั้นสามารถท�าได้มากกว่า
เกือบครึ่งที่	1.1	พันล้านค�าสั่งต่อวินาทีด้วยพลังงานเท่ากัน	ความ
พยายามตอนนี้คือการย่อขนาดมันลง

Mark	Stromberg	นัน้เป็นหวัหน้านักวเิคราะห์การวิจยัที	่Gartner	
ซึ่งเขาบอกกับ	BBC	ว่า	พวกเราได้สร้างเจ้า	Aquasar	นี้ขึ้นมาซึ่ง
เต็มไปด้วยตัวโปรเซสเซอร์	 เราวางแผนไว้ว่าอีก	10	ถึง	15	ปีต่อ
จากนี้	 เราจะสามารถย่อขนาดระบบนี้ลงให้เหลือเท่าก้อนน�้าตาล
หนึ่งก้อนได้	ใช่เราก�าลังจะมีเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาด
เท่าก้อนน�้าตาล		
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Tinke Health Monitor
ไม่ต้องพบแพทย์ก็ตรวจได้

Tinke	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดย
บริษัท	Zensorium	ท่ีออกแบบ	Gadget	
เกีย่วกบัการใส่ใจสขุภาพอย่างมากมาย	ท้ังต่อ
เข้ากบั	Tablet,	iPad,	iPhone,	Smartphone	
ต่างๆ	ได้หมดเพื่อให้เข้าถึงชีวิตประจ�าวัน
ของผูใ้ช้อย่างง่ายดาย	เพราะกิจวตัรประจ�าวนั
ของคนเราสมัยยนี้	ไม่พ้นเรื่องมือถือหรือ
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง 	ๆทาง	Zensorium	
เลยพัฒนาและเก็บข้อมูลของสุขภาพและ
ทางการแพทย์เพื่อผลิตเครื่องมือที่ให้ผู้คน
ใช้ได้อย่างสะดวกแม้ว่าไม่ได้อยูท่ีโ่รงพยาบาล
ก็สามารถรู้ถึงสุขภาพของตนเองได้

Tinke	ออกแบบมาให้ใช้คู่กับ	App	ที่เป็น
ชื่อตัวเดียวกันเลยคือ	Tinke	มีให้โหลดทั้ง	
Android	และ	 IOS	 เพียงแต่มีข้อแตกต่าง
กันตรงที่ว่า	 เน่ืองจากระบบ	Android	มี
ลกัษณะของรปูทรงทีต่่างกนัออกไปใหญ่บ้าง

เล็กบ้าง	การออกแบบเวลาที่	Sync	ข้อมูล
หากนักแ็ปลงมาเป็นระบบ	Bluetooth	แทน	
ส่วนของฝั ่ง	 IOS	ไม่ต้องยุ ่งยากมี	Port	
Lightning	อยูแ่ล้วต่อท้ายโอนข้อมลูได้เลย

มาถงึลกัษณะการใช้งานบ้างดกีว่าเจ้า	Tinke	
นี้ท�าอะไรได้บ้าง	Tinke	 ตันนี้ที่น�ามารีวิว
เป็นตวัทีต่่อเข้ากบั	 iPad	 ฉะนัน้แล้วจะมหีวั 
ต่อเข้ากบั	Port	Lightning	ได้เลย	จะสงัเกตุ
ได้ว่า	Gadget	ตวันีจ้ะมช่ีองอยูด้่วยกนั	2	ช่อง	
คอยท�าหน้าที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับชีพจร
และอ่านค่าทีไ่ด้ผ่านล�าแสงสีแดงขึน้มา	โดย
ผูใ้ช้ต้องเอาน้ิวโป้งข้างใดข้างนึงสมัผสัลงบน
เซนเซอร์	จากนัน้	Tinke	จะแสกนค่าสมัพนัธ์
ที่ได้ผ่าน	App	เพื่อแจ้งผลสุขภาพของผู้ใช้

ก่อนการวัดนั้นทาง	App	จะมีให้ใส่ประวัติ
ของผู้ใช้ไปด้วยเพื่อประมวลผลค่าเฉลี่ย

ออกมาตาม	อายุ	เพศ	น�้าหนกและส่วนสูง		
คราวนี้ลองมาดูตัว	App	Tinke	ดีกว่าว่า
วดัอะไรและบอกค่าอะไรได้บ้าง	โดยใน	App	
ได้ใส่การวัดค่าไว้ถึง	4	แบบไว้ด้วยกัน

ตรวจสุขภาพเบือ้งต้นไม่ต้องพบแพทย์ ไม่ต้องควักเงินจ่ายค่าเครือ่งมอืเป็นแสนๆ เพือ่เชค็
ประวัตร่ิางกายตนเอง แถมตรวจเอง วัดเอง ได้ทีบ้่านง่ายๆ สบายๆ กบั Tinke Wellness 
and Health Monitor



ข้อมูลอ้างอิง	:
dailygizmo.tv

1.	Heart	Rate	:	อัตราการเต้นของหัวใจ

2.	Blood	Oxygen	Level	:	อตัราค่าสงูต�า่ของออกซเิจนในเลอืด

3.	Heart	Rate	Variability	:	อัตราค่าความแปรปรวนการเต้น 
			ของหัวใจ

4.	Respiratory	Rate	:	อัตราการหายใจเข้าออกผ่านปอด

โดยมวลรวมของอัตราต่างๆ	ของทั้ง	4	หมวดที่กล่าวมานั้น	จะวัด
และแปลงค่าออกมาเป็นคะแนน	 0-99	 เพื่อแจ้งระดับของผู้ใช้
หรอืมชีือ่เรยีกเป็นทางการว่า	Vita	Index	คล้ายๆ	กบัดชันมีวลรวม
ภายในร่างกาย	ฉะน้ันแล้วใน	App	ก็จะมีค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน
ให้ผู้ใช้ดูกันว่าอยู่ในเกณฑ์	แจงออกมาได้ดังนี้

Vita Science (คะแนนบอกสุขภาพ)
 0	–	39			=	Attention	:	หมั่นใส่ใจสุขภาพให้มากกว่านี้

50	–	59			=	Acceptible	:	สุขภาพพอใช้ได้

70	–	79			=	Average	:	กลางๆ	ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน

90	–	95		=	Genergatic	:	สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีมาก

โดยแต่คะแนนที่ได้จะน้อยหรือมากทาง	App	ก็จะมีการแจ้งเรา
ให้ทราบว่านอนน้อย	ออกก�าลังบ้าง	หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ	แต่
หากคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีก็จะชื่นชมพร้อมบอกให้ท�าแบบนี้ต่อไป

มาดใูนอกีส่วนนงึนอกเหนอืจากการวดัสขุภาพหลกัๆ	ภายในร่างกาย
ไปแล้ว	ทาง	Tinke	ยังได้ใส่การวัดระดับการหายใจของผู้ใช้ได้อีก
ด้วย	หรือ	Zen	Science	โดยจะมีวงกลมอยู่	5	ระดับ	แต่ละระดับ

บ่งบอกถึงสภาพการหายใจของผู้ใช้ว่าจะเลือกระดับใดเพือ่ให้เหมาะ
กับตนเองใกล้เคียงมากท่ีสุด	พอเลือกได้แล้วก็ท�าการวัดกันเลย	
ค่าที่ได้ออกมานั้นจะมีเกณฑ์การบอกระดับอยู่		คือ

	0	–	24			=		Anxious	:	มีความกังวล	สับสน

25	–	49			=		Composed	:	สงบ	นิ่ง

50	–	74			=		Calm	:	ใจเย็น	สบาย

75	–	99			=		Relaxed	:	ผ่อนคลายสดุๆ	ไม่เก็บไรมาคิดให้ปวดหวั

สุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่สุดยิ่งกว่าใดๆ	ในโลก	รวย	จน	
ไม่ใช่ส่ิงตัดสินชีวิต	 สุขภาพต่างหากจะเป็นตัวตัดสินตัวเราเองว่า
วนันีจ้ะมแีรงท�าอะไรต่อมิอะไรได้มากน้อยเพยีงใด	เพราะหากเรา
ร่างกายทรุดโทรม	 สุขภาพแย่ลงทุกวัน	 ต่อให้มีเงินเป็นล้าน	หาก
รักษาไม่ทันการ	 เงินที่หามาได้ก็เป็นอันสูญเปล่า	สุดท้ายก็ดับไป
ไม่เหลืออะไรเลย
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กินเนสส์บุ๊คบันทึก  
“50 อันดับเกมที่ดีที่สุด

ตลอดกาล”
Guiness	Book	of	World	Records	หรือที่เรารู้จักกันใน
นาม	“กินเนสส์บุ๊ค”	ได้จัดท�ากินเนสส์บุ๊คฉบับ	Gamers	
Edition	2015	รวบรวมสถิติที่น่าสนใจในวงการเกม		ซึ่งใน
วันนี้เราก็มี	50	อันดับซีรี่ส์เกมท่ียอดเยี่ยมตลอดกาลมา
ฝากกันซึ่งผลส�ารวจนี้	 Craig	 Glenday	 บรรณาธิการ	

Guiness	 Book	 of	World	 Records	 กล่าวว่าได้มาจาก
การส�ารวจออนไลน์ให้คะแนนส�าหรับเกมท่ีชืน่ชอบของคน	
5000	คน	จาก	140	ประเทศทั่วโลก

ส�าหรบั	top	10		อนัดบัซรีีส์่เกมทีย่อดเยีย่มตลอดกาล		มดีงันี้
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10. The Elder Scrolls

1. Call of Duty

4. Grand Theft Auto

7. FIFA

2. Super Mario Bros

5. Halo

8. Assassin’s Creed

3. Minecraft

6. The Legend of Zelda

9. Battlefield

ส่วนอันดับ	11-50	มีดังนี้ค่ะ
11.	Pokémon
12.	Angry	Birds
13.	Final	Fantasy
14.	Need	for	Speed
15.	Mario	Kart
16.	League	of	Legends
17.	Borderlands
18.	Metal	Gear
19.	Sonic	the	Hedgehog
20.	Counter-Strike

21.	Kingdom	Hearts
22.	The	Last	of	Us
23.	World	of	Warcraft
24.	The	Witcher
25.	Pro	Evolution	Soccer
26.	God	of	War
27.	Far	Cry
28.	Bioshock
29.	Resident	Evil
30.	Uncharted
31.	Fallout

32.	Batman:	Arkham
33.	DotA
34.	Gears	of	War
35.	Mass	Effect
36.	Half-Life
37.	PAC-Man
38.	Portal
39.	Super	Smash	Bros.
40.	Saints	Row
41.	WWE
42.	LittleBigPlanet

43.	Crash	Bandicoot
44.	LEGO
45.	Mortal	Kombat
46.	Red	Dead	Redemption
47.	World	of	Tanks
48.	Gran	Turismo
49.	NBA	2K
50.	Just	Dance

ข้อมลูอ้างองิ	:
independent.co.uk



Ecamm Network ภูมิใจเสนอ 
Call Recorder for FaceTime
บันทึกการสนทนาผ่าน FaceTime บน Mac

หลายท ่ านอาจจะเคยได ้ยินชื่ อของ	
Ecamm	 Network	 มาบ้างแล้ว	 จากการ	
product	ส�าหรับ	Mac	มาเมื่อก่อนหน้านี้	
ยกตัวอย่างเช่น	Printopia	แอพพลิเคชั่นที่
ให้	Mac	หรือ	PC	นั้นเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์	
และท�าการสั่ง	print	แบบไม่ต้องเสียบสาย
ปริ้นเตอร์	(AirPrint)	ได้

ล่าสดุ	Ecamm	Network	ได้แนะน�า	product	
ตัวใหม่ที่ใช้ในการบันทึกการสนทนาผ่าน	
FaceTime	หรือ	Call	Recorder	for	
FaceTime	ซึง่มีราคาอยูท่ี่	29.95	ดอลล่าร์	
(ประมาณ	985	บาท)	 ซึง่บนัทกึการสนทนา
ได้ไม่ว่าจะเป็นเสยีงอย่างเดยีว	(audio)	หรอื	

การคุยผ่านวิดีโอ	(video	call)	บนอุปกรณ์	
Mac	ซึง่ตวั	Call	Recorder	for	FaceTime	
นั้นก็สามารถท�าได้ดังนี้

บันทึกการคุยผ่าน	 FaceTime	 ให้ออกมา
ในแบบ	HD

เสียงบันทึกสนทนาสามารถแปลงมาเป็น
ไฟล์แบบ	MP3	ได้	หรือไฟล์วิดีโอก็สามารถ
ท�ามาใช้ในรูปแบบที่พร้อมจะแชร์ผ่าน	
YouTube	หรือ	Vimeo	ได้

แม้ใช้ฟีเจอร์	Habdoff	ใน	OS	X	Yosemite	
เครื่องก็สามารถท�าการบันทึกบทสนทนา

ของคุณเอาไว้ได้

ฟังดดีูนะครบั	ส�าหรบัผูใ้ช้งานทีต้่องการบันทกึ
บทสนทนาเมื่อท�าการใช้	 FaceTime	 เช่น	
การสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านทาง	FaceTime	
หากมีไว้ก็น่าจะดี

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที	่
http://ecamm.com/mac/callrecorderft/	
สามารถทดลองใช้ฟรไีด้	7	วัน	แอพพลิเคช่ัน
ตัวนี้ต้องการ	Mac	OS	X	10.8	ขึ้นไป

ข้อมลูอ้างองิ	:
beartai.com
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FONTUS
“Fontus”	คือชื่ออุปกรณ์ที่ช่วยผลิตน�้าดื่มในขณะปั่นจักรยานดังกล่าวนั้น		

สร้างโดย	 Kristof	 Retezár	 นักศึกษาด้านการออกแบบส�าหรับ

อุตสาหกรรมที่	University	of	Applied	Arts	in	Vienna	โดยอุปกรณ์ตัว

นี้จะท�าหน้าที่เก็บสะสมเอาความชื้นในอากาศมาควบแน่นเป็นน�้า	 	 โดยใช้

พลังงานที่เกิดจากแผงโซล่าร์เซลล์ก่อให้เกิดพลังงานความร้อนและเย็น

ส�าหรับใช้ในการควบแน่นความชื้นเป็นน�้า	 	 เมื่อจักรยานมีการเคลื่อนที่ไป

ข้างหน้า	 	 อากาศที่มีความชื้นจะถูกสูบเข้าไปในเครื่อง	 	 และความชื้นใน

อากาศเมื่อไปเจอกับพลังงานความร้อนและเย็นก็จะควบแน่นกลายเป็น

น�้านั่นเอง

Fontus	สามารถผลิตน�้า	0.5	ลิตรได้ภายในหนึ่งชั่วโมง		(ความเร็วในการ

ควบแน่นเป็นน�้าขึ้นอยู่กับความชื้นและอุณหภูมิอากาศด้วย)	 	 …อย่างไร

ก็ตาม		อุปกรณ์ชิ้นนี้ยังไม่สามารถท�าให้น�้าที่กลั่นออกมามีความบริสุทธิ์ได้	

100%	 	 ท�าได้เพียงแค่การกรองฝุุ่นละอองทั่วไป	 	 จึงยังไม่สามารถใช้ได้

ส�าหรับในพื้นที่ที่มีมลภาวะทางอากาศ	 	 ทางผู้คิดค้นก�าลังระดมทุนเพื่อใช้

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นต่อไป

…นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจส�าหรับพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้าดื่ม	 	 หรือคนที่

ต้องเดินทางด้วยจักรยานในระยะทางไกลๆ	 	 หากมีความคืบหน้าของ

ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมื่อไร		จะมาอัพเดทให้ฟังกันต่อไป
ข้อมลูอ้างองิ	:

arip.co.th

ปั่นจักรยานไป  
ผลิตน�้าดื่มเองได้ด้วย!!



อย่างที่ทราบกันดีว่าแอพที่โหลดฟรีหลายๆ	แอพน้ันที่
จริงแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับฟรีจริงๆ	เพราะมีการขายแบบ	
In-app	Purchase	อยู่ดี	ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ	ก็
เช่น	การขายไอเทม	หรอืด่านใหม่ๆ	ในเกมทัง้หลาย	หรอื
บางแอพก็อาจจะให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานได้ฟรีในบาง
ฟีเจอร์		หากจะใช้ฟีเจอร์อะไรเพิ่มต้องซื้อแยกเอา

ด้วยความทีแ่อพส่วนใหญ่แท้จรงิแล้วกไ็ม่ได้	“ฟรี”	จริงๆ	
น่ีเองที่ท�าให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในต่างประเทศว่า
ปุ่ม	“Free”	 ใน	App	Store	นั้นอาจสร้างความสับสน
ให้กับผู้ใช้งานได้	 โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ	 ที่เพิ่งจับอุปกรณ์
อย่าง	iPhone,	iPad

ข้ออ้างว่าเด็กไม่รู้นั้นท�าให้ที่ผ่านมามีผู้ปกครองบางคน
ยื่นฟ้อง	Apple	ว่าปุ ่ม	Free	นี้สร้างความสับสนให้
เข้าใจผิด	 การใช้ค�าว่า	 Free	 เสมือนเป็นการล่อลวงให้
เด็กโหลดมาเล่นจนติด	พอเล่นจนติดแล้วเด็กก็จะเผลอ
ไปกดซื้อไอเทมจ�านวนมาก	ซึ่งผู้ปกครองต้องแบกรับค่า
ใช้จ่ายเหล่านี้จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก

จากปัญหาทีผ่่านๆ	มาดงักล่าวนีเ้อง	ท�าให้	Apple	ตดัสนิใจ
เปลีย่นค�าว่า	“Free”	ทัง้หมดใน	App	Store	เป็น	“Get”	
แทน	เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว	ส่วนแอพฯ	ที่ต้อง
เสียเงินซ้ือตั้งแต่ในครั้งแรกที่กดดาวน์โหลดก็ยังเป็นปุ่ม
แสดงราคาของแอพเหมือนเดิม

บอกลาปุ่มโหลดแอพ “FREE”
ใน App Store

ข้อมลูอ้างองิ	:
arip.co.th



Contributor by Google
บริการที่รับเงินบริจาคเพื่อแลกกับการเอาโฆษณาออกจากเว็บโดย Google

Google	 เริม่ท�าการทดลองบรกิารใหม่ท่ีรับเงนิบรจิาค	 เพือ่แลกกบัการช่วย

เอาพวกโฆษณาต่างๆ	ออกจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆ

วัน	20	พฤศจิกายน	ที่ผ่านมา	ทางด้าน	Google	 ได้เริ่มท�าการทดลองวิธี

ใหม่ที่จะให้ผู้ใช้งานท�าการบริจาคเงินให้กับเว็บไซต์นั้นๆ	เพ่ือแลกกับการ

เอาโฆษณาทีว่ิง่อยู่บนเว็บไซต์นัน้ๆ	ออก	หรอือย่างน้อยก็เหน็โฆษณาน้อยลง	

บริการดังกล่าวมีช่ือว่า	Contributor	by	Google	ซึ่งผู้ใช้งานจ่ายเงิน

ประมาณ	1	–	3	ดอลล่าร์	ต่อเดือนไปยังเว็บไซต์	 เช่น	The	Onion	และ	

Mashable

เมื่อมีการจ่ายเงินไปแล้ว	พวก	Ads	 โฆษณาจะถูกแทนท่ีด้วยแบนเนอร์ที่

เขียนว่า	“Thak	you	for	being	a	contributor.”	ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการ

บลอ็คโฆษณาแบบนงึ	(Ads	–	Blocker)	ทีด่จูะไม่หกัหาญน�า้ใจพวก	publisher	

เท่าไหร่นัก	 การทดลองนั้นท�าออกมาแบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก	ซึ่งมันก็

คล้ายๆ	 กับ	 Google	 Consumer	 Surveys	 ซึ่งเป็นช่องทางท�าเงินให้กับ

พวก	 publisher	 ผ่านการท�า	 survey	 แทนที่จะเป็น	 Ads	 โฆษณา	 หรือ	

Fan	Funding	ซึ่งเป็นช่องทางที่แฟนๆ	YouTube	จะจ่ายเงินให้กับผู้ผลิต

วิดีโอท่ีเค้าชื่นชอบ	 เปรียบเปรยไว้เหมือนกับกล่องให้ทิปตามร้านอาหารก็

น่าจะใช่ส�าหรบั	 Contributor	 นัน้	 Google	ท�างานร่วมกับเว็บไซต์ประมาณ	

10	 เว็บ	ซึ่งการเอาโฆษณาออกนั้น	Google	สามารถจะเอาออกได้เฉพาะ

ในส่วนที่	 Google	 มีอ�านาจเอาออกเท่านั้น	 จึงอยากให้คิดว่าผู้ใช้อาจมอง

เห็นโฆษณาน้อยลงมากกว่าที่จะคิดว่าไม่มีโฆษณาเลย	 ซึ่งแนวโน้มของผู้ใช้

งานที่ยินดีจะจ่ายเงินส�าหรับ	online	content	ก็น่าจะมีเยอะขึ้น	ไม่นาน

มานี้	 ทาง	 HBO	 ก็เพิ่งเปิดตัว	 streaming	 service	 ที่เรียกกันว่า	 cord	

cutters	ซึ่งให้บริการส�าหรับคนท่ีไม่ประสงค์จะติดตั้งบริการพวกเคเบิ้ล	

นอกจากนั้นยังมี	Vimeo	ผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ที่เริ่มจะเก็บเงินส�าหรับ

พวก	content	ทีเ่ป็น	content	แบบ	premium	อย่างเช่น	“highmaintenance”		

เป็นต้น

ข้อมลูอ้างองิ	:
beartai.com



ข้อมลูอ้างองิ	:
techxcite.com

วางขายแล้วมือถือ 
Snapdragon 810
RAM 4GB สมาร์ทโฟน Android รุ่นใหม่ส�าหรับนักพัฒนา

เรียกได้ว่านี่คือสเปคของสมาร์ตโฟนในปี	2015	อย่าง
แน่นอนแต่ทีแ่น่ๆ	กค็อืสมาร์ตโฟน	Android	5.0	เครือ่งนี้
ที่มาพร้อมสเปคสุดล�้าไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ต	Snapdragon	
810	และ	4GB	RAM	มีวางจ�าหน่ายจริงแล้วครับ	(ไม่ได้
โม้!)	ด้วยราคา	$799	หรอืประมาณ	26,000	บาทเท่านัน้!

โดยสมาร์ตโฟนเครือ่งทีว่่านีม้ชีือ่ว่า	Mobile	Development	
Platform	Smartphone	จากบริษัท	Intrinsyc	ร่วมมือ
กบั	Qualcomm	ทีเ่ป็นเครือ่งส�าหรบันกัพฒันาได้ซ้ือหา
ไปใช้ในการทดสอบการท�างานของแอปต่างๆ	ว่าจะรองรับ

กับชิปเซ็ต	Snapdragon	810	ในอนาคตหรือไม่	ซึ่งถ้าดู
ตามหน้าสเปคของเจ้า	Mobile	Development	 Platform	
Smartphone	ก็ชวนให้นึกฝันภาพของสมาร์ตโฟน	
Android	 ในปีหน้าได้เลยว่าสเปคก็ไม่น่าจะหนีไปจากนี้
สักเท่าไหร่
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Processor
•	 Snapdragon	810	(8994)
•	 64-bit	octa-core	processor
•	Qualcomm	Adreno	430	GPU
•	Qualcomm	Hexagon	V56	DSP

Connectivity
•	 802.11	a/b/g/n/ac	Wi-Fi	2.5	GHz/5	GHz
•	 Bluetooth	4.1,	Qualcomm®	IZat™	Gen8C	GPS,	NFC

Display
•	 6.17”	QHD	(2560×1600)	490ppi
•	 10-finger	multi-touch	capacitive	touchscreen

Memory
•	 4	GB	LP-DDR4
•	 32	GB	eMMC	5.0

Cameras
•	 Rear:	13	MP	with	OIS,	Dual	LED	flash	(4K	at	30	fps,	
1080p	@	60fps)

•	 Front:	4	MP	AF(1080p	at	120	fps)

Sensors
•	 3-axis	accelerometer	and	3-axis	gyro
•	 3-axis	magnetometer	(compass)
•	 Ambient	light	sensor
•	 Proximity	sensor
•	 Pressure	sensor
•	 Temperature	and	humidity	sensor

•	UV	sensor
•	Mobeam	sensor

Audio
•	 Headset	jack	with	ANC	support
•	 8	microphones	(2	analog/	6	digital)	with	support	for	
Qualcomm	Fluence™	Pro	 technology	and	Snapdragon™	
digital	pen	technology

•	Ultrasound	emitter	for	gesture	applications
•	Mono	speaker

Power
•	 3020	mAh	Lithium-ion	battery
•	Qualcomm®	Quick	Charge™	2.0	support	when	used	
with	optional	HVDCP	charger

Buttons
•	 Volume
•	 Power
•	Home	(soft	key)

Other
•	 Fingerprint	reader	(back	side)
•	 Tri-color	status/notification	LED

External Connectors
•	Micro	SuperSpeed	USB	3.0	(OTG)
•	Micro	HDMI	(Type	D)
•	 3.5	mm	headset	jack	with	ANC	support
•	MicroSD	card	slot	(under	battery	door)

สเปค Snapdragon 810
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เปิดตัว 
4TB SanDisk 
Optimus Max SSD
นับวันเทคโนโลยีด้านการเก็บข้อมูลจะยิ่งก้าวล�้าน�าสมัย
เข้าไปทุกวันเมื่อล่าสุด	SanDisk	ประกาศเปิดตัว	SanDisk	
Optimus	Max	ซึ่งเป็น	Solid	State	Drive	(SSD)	ที่จะมา
พร้อมกับความจอุลงัการงานสร้างถึง	 4TB	 (ย�า้ว่า	 Terabytes)	
เลยทีเดียว!!!

ท้ังนี้ทางด้านของ	SanDisk	ยังคงไม่หยุดแค่นั้นเพราะ 
ดูเหมือนว่าพวกเขาเตรียมที่จะวางจ�าหน่าย	SanDisk	
Optimus	Max	รุ่นความจุ	8TB	และ	16TB	ในช่วงปลาย
ปี	 2014	 และปี	 2015	 ตามล�าดับอีกต่างหากฮะ	 ส่วนรุ่น
ความจุ	4TB	นั้นพร้อมวางขายในไตรมาสที่	3	ของปีนี้ครับ

สเปค SanDisk Optimus Max SSD

•	 Interface:	SAS	6Gb/s
•	 Interface	Ports:	Dual/Wide
•	 Sequential	Read/Write:	Up	to	400/400	MB/s
•	 Random	Read/Write	(IOPS):	Up	to	70K/15K
•	 Capacity:	19nm	eMLC*	4TB
•	 Sector	Sizes:	512,	520,	528	byte
•	Data	Reliability	(UBER):	<	1	unrecoverable	error	in	1017	bits	read
•	MTBF:		2.5	Million	Hours
•	Data	Fail	Recovery:	F.R.A.M.E.	(Flexible	Redundant	Array	of	Memory	
Elements)

•	 Power	Fail	Recovery:	EverGuard	Technology:	Backup	Power	Circuitry
•	Data	Path	Protection:	DataGuard	Technology
•	Warranty:	The	lesser	of	5	years	or	maximum	endurance	used
•	DWPD	(Random	Workload):	1	-	3	DWPD ข้อมลูอ้างองิ	:

techxcite.com
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Power of your Solution

D esign
Primo Prime คอื ทมีพัฒนาและออกแบบ Website มอือาชีพท่ีทา่นไว้วางใจได้

A pplication Software
Primo Prime คือทมีพัฒนา Application Software 
ทัง้ Webbase Application และ Mobile Application 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิคณุ

PrimeCluster
Application สาํหรับการจัดการ Tour Operator ละเอียดใช้งานง่าย 
ทกุทีทุ่กเวลา บนทุกอุปกรณ์

PrimeCluster Pro
Application คุณภาพท่ีจัดการระบบ Booking Online 
และ Tour Operator ไว้ดว้ยกัน

PrimeCluster M
Application สาํหรับจัดการเอกสารการขายท่ีใช้ได้กับทุกธุรกจิ

B ook
Primo Prime คอืทมีพัฒนา Digital Content 
รวมทัง้ Interactive Ebook สําหรับ PR ธุรกจิของทา่น

C hitect
Primo Prime มทีมีพัฒนางาน 3 มติ ิเพือ่การ Present งานธุรกิจของทา่น

Tel. 089-983-7489
www.primoprime.com

primoprimeltd@gmail.com
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บริษัท คลิก คอนเนค จ�ากัด

053-279-201, 053-279-908

บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จ�ากัด
Concept Series Co.,Ltd.

02-742-4224, 02-7424224

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทีเกร
เทด จ�ากัด

Global Technology Integrated 
Co.,Ltd.

02 -982-5445, 02 -982-4004
www.gbtech.co.th

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จ�ากัด
Creatus Corporation Co.,Ltd.

  02-295-2951-74,02-295-5102-3
www.creatuscorp.com

บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จ�ากัด
CrossingSoft Co., Ltd

02-696-9623, 02-696-9699
www.crossingsoft.com

บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม 
เทคโนโลยี จ�ากัด

ISM Technology Recruitment 
Co.,Ltd.

02-634-3800, 02-634-3799
www.ismtech.net

บริษัท คีน อายน์ จ�ากัด
Keen Eye Co., Ltd.

02 -622 -8737, 02- 622 -8738
www.keeneye.co.th

บริษัท กีออสโต้ จ�ากัด
Kiosqueto Co., Ltd.

02 -964 -6040 ,02 -964 -6166
www.kiosQueto.com

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ�ากัด
Computerlogy Co., Ltd.

038-321-100
www.COMPUTERLOGY.COM

บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทรีเกรเตด 
มานูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

Computer Integrated 
Manufacturing Co.,Ltd.

02- 634-7450, 02 -634-7137
www.cimcoltd.com

บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จ�ากัด
QUARK THREE-O-ONE CO., LTD.

02- 259 -4902-4, 02 -259- 4901
www.quark301.com

บริษัท กูเดิล ลิเนียร์เท็ค จ�ากัด
Gudel Lineartec Co.,Ltd.

02 -300-1587, 02 -300-1342
www.gudel.com

บริษัท จาสุมีเดีย จ�ากัด
JASUMEDIA CO., LTD.

02 -962 -2177, 02 -962- 2178
www.jasumedia.com

บริษัท จิ๊กซอว์ ซินเนอร์ยี
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Jigsaw Synergy (Thailand) Co., 
Ltd.

02 -538 -9949, 02- 538 -9395
www.jigsawoffice.com

บริษัท โค้ดเกียร์ จ�ากัด
Code Gears Co., Ltd.

02-636- 3978, 02 -636 -3978
www.codegears.co.th

บริษัท ค�านาณไทย คอมพิวเตอร์
ซิสเต็มส์ จ�ากัด

KUMNUANTHAI COMPUTER
SYSTEMS Co.,Ltd.

02-591-7966-7, 02-5917965
www.kumuanthai.com

Mastery of Human Resource and Organization Development
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http://www.genganddee.co.th/Tel. 0-2934-4209 

FAX. 0-2934-4206 https://www.facebook.com/GengAndDee

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จ�ากัด (มหาชน)
Crystalsoft	Public	Company	

Limited

โปรแกรม ERP ระบบบัญชี – การเงิน Accounting & Financial

ระบบผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี เครื่องส�าอาง ยา เครื่องดื่ม

ระบบอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ระบบสร้างรายงานผู้บริหาร BI (Business Intelligent)

โปรแกรมบนมือถือ, Mobile approv system, m-Commerce

Cloud ERP, Crystal Online, การเชื่อมต่อหลายสาขา, บริหารแฟรน

ไชส์

ระบบผลิต MRP และ Job cost

ระบบขายปลีกหน้าร้าน Point of Sale Online

ระบบเงินเดือนและบริหารบุคลากร (Payroll & HRM )

T. 02-732-1800
F. 02-732-1423

615	อาคารจิตต์อุทัย	ชั้น	9	ถนนรามค�าแหง	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	
10240
mdk@crystalsoft.co.th  www.CrystalSoftwareGroup.com
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บริษัท ดอทลายน์ จ�ากัด
Dotline Co.,Ltd.

02-333-0909-12, 02-333-0913
www.dotline.co.th

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
C Smile Development Co.,Ltd.

02 -376-3435, 02-376-3110
www.csmiledev.com

บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จ�ากัด
JD One Infotech Co.,Ltd.

02 -728-5525, 02- 378-2459
www.jdoneinfotech.com

บริษัท ซอฟท์สมายล์ จ�ากัด
Soft smile Co.Ltd

080-772-1100

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ�ากัด
Synnature Technology Co.,Ltd.

02 -530-3835-6, 02 -530-3092
www.synaturegroup.com

บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จ�ากัด
Softbox Co.,Ltd.

02 -717-3131, 02- 717-3131
www.softbox.co.th

บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จ�ากัด
CCM Systems.Co.,Ltd

02 -930-7191, 02 -519-5027
www.ccm-systems.com

บริษัท ซีเนียร์ คอม จ�ากัด
Senior Com Co.,Ltd.

02-731-2850-5, 02-731-2904
www.seniorcom.co.th

บริษัท จีเอเบิล จ�ากัด
G-ABLE Co., Ltd.

02- 685-9000, 02- 681-0425
www.g-able.com

บริษัทไจแอนท์ ซิสเต็มส์ดีไซน์ จ�ากัด
Giant	System	Design	Co.,Ltd.

02-887-6635-6, 02- 887 -6637
www.giantsystem.com

บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ากัด
SoftwareLink Co.,Ltd.

02- 612 3516-23, 02- 612 -3514
www.softwarelink.co.th

บริษัท ซิคนิฟาย จ�ากัด
Sicnify Co.,Ltd.

02-655-1440, 02-655-1441

บริษัท ไซเบอร์โควท (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

CyberQuote ZthailandX
company Limited

02-635-7097, 02-635-7422

บริษัท โจวิท จ�ากัด
Jowit Co.,Ltd.

02- 664 -3069, 02- 664- 3060

บริษัท ซอฟต์ สแควร์ 1999 จ�ากัด
Soft Square 1999 Co.,Ltd.

02- 997- 2000, 02 -997 -2001
www.softsquaregroup.com

บริษัท ซิสเต็มโปร จ�ากัด
Systempro Co.,Ltd.

02-7294013-5,02 3721127
www.systempro.co.th

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) 
จ�ากัด (มหาชน)

Solution Corner (1998) 
Public Co.,Ltd.

02-273-8351-8,02-273-8359
www.slc1998.com

บริษัท ซัลวีน โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Salween Solutions Co.,Ltd.

02 -938-6298, 02- 938-6298
www.salweensolution.com

บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

Cim Systems (Thailand) 
Co.,Ltd.

02 -938- 5226, 02- 511 2361
www.cim.co.th

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Dynamic IT Solutions Co.,Ltd.

02 -379-4464, 02- 379-4465
www.dits.co.th
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บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ�ากัด
TRECON (WEBSITE) CO., LTD.

02 -745 -8089, 02- 745 -8090
www.treconwebsite.com

บริษัท แทรเวลพอด จ�ากัด
Travelpod Co.,Ltd.

02-184-9125, 02-184-9126
www.TRAVELPOD.co.th

บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จ�ากัด
NIPPon SYSITS CO., LTD.

02-675-4555, 02-6754900-1
www.travox.co.th

บริษัท เน็ท คอนเซ็ปท์ แอนด์ 
คอนซัลแท็นท์ จ�ากัด

Net Concept and Consultant 
Co.,Ltd.

02- 934-8301, 02 -934- 4656
www.netconcept.co.th

บริษัท ไทยไซเบอร์พอร์ทอล จ�ากัด
Thai Cyber Portal Co.,Ltd.

02 -971-5636, 02-971-6878
www.thaicyberportal.net

บริษัท นายเน็ต จ�ากัด
9Net Company Limited

02-617-9477-8, 02-617-9479
www.9neet.co.th

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จ�ากัด
Netka System Co., Ltd.

02 -517-4993-4, 02 978 6805
www.netkasystem.co.th

บริษัท เน็ตดีไซน์ ซอฟต์ จ�ากัด
Netdesign Soft Co.,Ltd.

02-642-1100, 02-641-1594
www.netdesignsoft.com

บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จ�ากัด
Triangle Soft Co.,Ltd,

02- 934 -4208, 02- 934-4206
www.triangle.co.th

บริษัท เทเลแอกเซส จ�ากัด
TeleAccess	Co.,	Ltd.

โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน งาน
บุคคล และ Time-Attendant

ความสามารถเต็มเปี่ยม คุ้มราคา  
น่าใช้  ผ่านการรับรองมาตราฐาน
โปรแกรม Payroll  ขั้นสูง

มีการขายและบริการต่อเนื่องมายาว 

นานกว่า 10 ปี และมีฐานลูกค้าอยู่ใน

หลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

T. 02-694-2909

โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน
และงานบุคคลชั้นน�าของไทย 

“PayDay”

135/13	อาคารอมรพันธุ์	205	ทาวเวอร์	2	ชั้น	7	ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
www.teleaccess.co.th

บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

Double M Thchnology
Management Co.,Ltd.

02 -876-4994, 02- 876-4992
www.doublemtech.com

บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จ�ากัด
Double Pine Co.,Ltd.

02- 719-3808
www.doublepine.co.th

บริษัท ดีโคซี่ จ�ากัด
D cosy Co.,Ltd.

02-943-6102

บริษัท ที.เจ.เอส คอนซัลแท็น จ�ากัด  
T.J.S. Consultants Co.,Ltd.

02 -274-0707, 02- 694-0390
www.tjs.co.th

บริษัท เดลฟินุกซ์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด
Delphinux Systems Co.,Ltd.

02- 682-3255-7, 02-682-4480-1
www.delphinux.com

บริษัท ดิจิไทย คอนเทนท์ จ�ากัด
Digithai Content Co.,Ltd.

02 -319- 5380, 02- 318- 2376

บริษัท ไดนามิค โซลูชั่นส์ แอนด์
แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด

02-630-9885-87
www.d-sat.com

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
ThaiSoftware	Enterprise	Co.,	Ltd.

ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศรษฐกิจ

ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบบัญชีเงินเดือน
ระบบบันทึกเวลาท�างาน
ระบบบริหารการลาออนไลน์
ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
ระบบบริหารงานโรงแรม
ระบบการจองห้องพักออนไลน์
ระบบบริหารงานร้านอาหาร
โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์

T. 02-575-3959
F. 02-575-3963

ซอฟต์แวร์ดี การันตีคุณภาพ
ด้วยรางวัล มากกว่า 15 ปี

19/26	ม.ชวนชื่น	โมดัส	เซนโทร	ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด	41	
ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.คลองเกลือ	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

คุณภาพสูงสุด

info@thaisoftware.co.th   www.thaisoftware.co.th

https://www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise.FanPage
http://www.youtube.com/ThaiSoftwareVideo
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บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จ�ากัด
PLANET T AND S CO., LTD.

02 -718- 9935, 02 -720 -3343
www.planet.co.th

บริษัท แพ็คโตลัส จ�ากัด
PACTOLUS CO.,LTD

02 -294-7555, 02-294-7556
www.pacsms.in.th

บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จ�ากัด
MEGA FORCE INTER CO.,LTD.

02- 543-7303 4,02 -543 7303 4 
www.megaforce.in.th

บริษัท แมกซ์ไซท์ เนทเวิร์ค จ�ากัด
Maxite Network Co.,Ltd.

02-7434301-9, 02-7434310
www.maxitenetwork.com

บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จ�ากัด
Progress Software Co.,Ltd

02 -225-7900-1, 02 -225--5655
www.progresssoftware.co.th

บริษัท บริงค์ส โกลบอล เทคโนโลยี 
จ�ากัด

02-784-7600, 02-784-7649

บริษัท พีโอเน็ค จ�ากัด
Phaonec Co.,Ltd

02-645-2277, 02-645-2277

บริษัท มอล แอ็คเซสพอร์ทัล จ�ากัด
MOL Accessportal Co.,Ltd.

02 -294-7555, 02- 294-7556
www.mol.com

บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น 
จ�ากัด

Mensa Business and Solution 
Co.,Ltd.

02- 630-8885-6, 02 -630-9943
www.mensabiz.com

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ 
อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด

Business Competitive 
Intelligence Co.,Ltd.

02 -583-9992 , 02- 582-2120
www.q-softthai.com

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
โพรไวเดอร์ จ�ากัด

Professional Service Provider 
Co.,Ltd.

02- 713-4414
www.professional.co.th

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จ�ากัด
Brid System Co.,Ltd.

02- 278-1207, 02- 271-4365
www.bridsystems.com

บริษัท บิซโพเทนเชียล จ�ากัด
Bizpotential Co.,Ltd.

02-683- 3061-2, 02-683 -3099
www.bizpotential.com

บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคม
และโทรศัพท์ จ�ากัด

Pacific Telecommunication & 
Telephone Co.,Ltd.

02- 933-9301, 02- 539-1113
www.ptt.co.th

บริษัท แปดบาทดอทคอม จ�ากัด
8Bath.com Co.,Ltd.

02 -744-9397, 02-744-9379
www.8baht.com

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ 
จ�ากัด

Professional Computer Co.,Ltd.

02-201-3600, 02-201-3633
www.pccth.com

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้
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บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จ�ากัด
Stream I.T. Consulting Ltd.

02- 679-2233, 02- 679-1691
www.stream.co.th

บริษัท สปอทออน แลบบอราทอรีส์ 
จ�ากัด

SpotOn Laboratories
Company Limited.

02-234-4203, 02-635-6639
www.spoton.co.th

บริษัท ส�านักพิมพ์ เวิลด์ คิดส์ จ�ากัด
sumnukpim world kids co., ltd.

02 -243 -1805, 02- 241 -4131

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จ�ากัด
Similuntechnology Co.,Ltd.

02-182-0240, 02-182-0241

บริษัท สปอทออน อินเตอร์แอคทีฟ 
จ�ากัด

Spoton Interactive Co.,Ltd.

089-301-4459, 02 -970-6128
www.spoton.co.th

บริษัท สวัสดีช้อป จ�ากัด

02-696-9599, 02-661-6587
www.sawasdeeshop.com

บริษัท สูตรสุคนธ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
SOOTSUKON CORPORATION .

LTD.

02-933-3791, 02-933-2259
www.sskcorp.com

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
Somapa Information 
Technology Co.,Ltd.

02-791-8888, 02-791-8899
www.somapagroup.com

บริษัท วีซอฟท์ จ�ากัด
Wesoft Company Limited

02 -318-1488, 023182428

บริษัท แวค รีเสิร์ช จ�ากัด
Wac Research Co.,Ltd.

02-530-3809-10, 02- 539 -9352
www.wacinfotech.com

บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศ จ�ากัด
Smart Office Ltd.

02-642-7307, 02-642-6498
www.smartoffice.co.th

บริษัท สยาม กูรู จ�ากัด
Siam  GURU Co.,Ltd.

02-619-8833
www.siamguru.com

บริษัท วีเอชซี แอดวานซ์ จ�ากัด
VHC ADVANCE CO., LTD.

02 -440- 0402, 02- 440 -0406
www.vhcadvance.co.th

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Oracle Corporation
(Thailand) Co.,Ltd.

02- 696- 8000, 02- 696 -8140
www.oracle.com

บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จ�ากัด
Retail Business Services Co.,Ltd.

02- 743-4595, 02 -743-4566
www.rbs.co.th

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Microsoft (Thailand) Ltd.

02- 257- 4999, 02- 257- 0099
www.microsoft.com

บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัด
Yip in Tsoi & Co.,Ltd.

02-353-8600, 02 236 5693
www.yipintsoi.com

บริษัท เลิร์นเทค จ�ากัด
Learn Tech Co., Ltd.

02 -962-2146-8, 02 -962-2149
www.thai2learn.com

บริษัท ลาเท็นท์ ไอเดีย จ�ากัด
LATENT IDEA  

COMPANY LIMITED

02 -583- 2430, 02- 583 -2430
www.latentidea.com

บริษัท เรดแลบ จ�ากัด
Redlab Co., Ltd.

02 -278-2991, 02 -278-2992
www.redlab.net

บริษัท เรโวลิก เทค จ�ากัด
Revolic Tech Co., Ltd.

02- 260 -4572, 02-260 -4573
www.revolictech.com

บริษัท ภาษาออนไลน์ จ�ากัด
Language Online Co.,Ltd.

02 -416-6399, 02- 416-6660
www.languageonline.in.th

บริษัท ไลบรารี่ จ�ากัด
Library Co.,Ltd.

02- 641-5276-9, 02 -641-5270

บริษัท วิชวลรีแอคเตอร์ จ�ากัด
Visual Reactor Co., Ltd.

02-938-7744, 02-938-7744
www.visualreactor.co.th
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ�ากัด
E-Business Plus Co.,Ltd.

02 -880-8800, 02- 424-0972
www.businessplus.co.th

บริษัท อีซี่โฟ จ�ากัด
Easyfo Co., Ltd.

02 -530- 3131, 02 -530 -3844
www.easyfo.com

บริษัท เอด้าซอฟท์ จ�ากัด
Adasoft Co., Ltd.

02 -530-1681, 02 -530-1681
www.ada-soft.com

บริษัท เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด
HPS Intelligence Co., Ltd

02- 368 -3608, 02 -368 -3609
www.hpssolution.com

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จ�ากัด
E-Customs Service Co.,Ltd.

02- 330-9393, 02- 330-9400
www.e-customs.co.th

บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด
Atrium Technology Co.,Ltd.

02-883-0991-4, 02-424-4469

บริษัท อีเกิล เทคโนโลยี จ�ากัด
Eagle Technology Co.,Ltd.

02-247-3555, 02-247-7571
www.eagletechnology.co.th

บริษัท อีโฟลว์ซิส จ�ากัด
Eflowsys Ltd.

02 -730-3267, 02- 730-3268
www.eflowsys.com

บริษัท เอ-โฮสต์ จ�ากัด
A-HOST Company Limited

02-298-0625-32, 02-298-0053
www.a-host.co.th

บริษัท เอไอเอ็กซ์ อินโฟซิส จ�ากัด
AIX Infosys Co.,Ltd.

02 -963-3785, 02- 963-3785
www.euraga.biz

บริษัท อินทัช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
INTOUCH CORPORATION LTD.

02 -942 -9448, 02 -942 -9448
www.intouch.co.th

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Intel Microelectronics 
(Thailand) Ltd.

02-575-3959, 0-2575-396
www.intel.com

บริษัท อินโฟซอฟท์ จ�ากัด
Infosoft Co.,Ltd.

02- 941-7717-20, 02- 561-3152

บริษัท อินซอร์ส เอเชีย จ�ากัด
INSOURCE ASIA CO.,LTD

02-684-4888, 02-684-4899
www.INSOURCE ASIA.org

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์
เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Innovative Software
Services Co.,Ltd.

02 -653 -6512, 02 -653 -6513
www.iss-company.co.th

บริษัท อินทรีซิกตี้ จ�ากัด
IN360 Co., Ltd.

02- 217-7717, 02- 219-3343
www.in-360.com

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้

OUTSOURCING

Cloud Mobility Enterprise Solutions

anywhere to field anywhere to sales

Anywhere to go

02.642.4711-2
02.642.4713
081.854.3219 kittinan@anywheretogo.com
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บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Advanced Business Solutions
& Sevices Co., Ltd.

02 -509-8950-5, 02- 509-8959
www.abss.co.th

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

I.T.Solution Computer
(Thailand) Co.,Ltd.

02 -725-6400, 02 -725-6499 www.
itsolution.co.th

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด  
IBM (Thailand) Co.,Ltd.

02-273-0041-2, 02-273-0624
www.th.ibm.com

บริษัท ไอเดีย แม็กซ์ โซลูชั่น จ�ากัด
Idea Max Solution Co.,Ltd.

02-2355563-4, 02 -2235-5564
www.ideamax.asia

บริษัท โอเพ่น ซิสเต็ม  
คอนซัลติ้ง จ�ากัด

Open System Cousulting 
Co.,Ltd.

02 -277-6180, 02 -277-6180

บริษัท ฮิวแมน คอนซัลติ้ง จ�ากัด
Human Consulting Co.,Ltd.

02 -958-4000, 02- 958-4949
www.powervision.co.th

บริษัท เอส พี ซี ซอฟต์ จ�ากัด
S P C Soft Co., Ltd.

02 -862 -0877, 02- 862- 0877
www.spc-soft.net

บริษัท เอส.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด
S.K.S. Techology Co., Ltd.

089 -890 -8237

บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟต์แวร์ จ�ากัด

02-628-6565-6, 02-628-8693

บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จ�ากัด
NPpointasia Co.,Ltd.

02-240-3319, 02-348-8710 - 11
www.nppointasia.com

บริษัท เอนคาส จ�ากัด
ENCAS Co.,Ltd. 

02-438-2674

บริษัท เอทโอคล๊อก ไอที โซลูชั่น 
จ�ากัด

8 O Clock IT Solution Co.,Ltd.

038-426-592, 081-863-0880

บริษัท เอ็นทีพีเอ็น ซิสเท็ม จ�ากัด
NTPN System Co., Ltd.

02-816-9881
www.ntpn co.th

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน)
MFEC Public Company Limited.

02- 664- 5999, 02- 722- 8388
www.mfec.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น (จ�ากัด)
NTN Solution Ltd.

02 -274 -1440, 02 -274-1441
www.ntnsolution.com

บริษัท เอ็มโอแอล โซลูชั่น จ�ากัด MOL 
Solutions Co., Ltd

02-294-7555, 02-294-7556

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ�ากัด
E-Business	Plus	Co.,	Ltd.

โปรแกรมบัญชีบริหารส�าเร็จรูป : 
Business Plus Account & ERP for Windows

โปรแกรมเงินเดือนส�าเร็จรูป  : 
Business Plus Payroll

โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกส�าเร็จรูป : 
Business Plus POS for Windows

โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ  
Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile

เสริม  โปรแกรมวางแผนการผลิต Business Plus MRPII  
           (Material Requirement  Planing II)

T. 02-880-8800 (Auto	30	lines)

F. 02-424-0972 12-13	ซอยบรมราชชนนี	39	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	
กรุงเทพมหานคร	10170

contact@businessplus.co.th   www.businessplus.co.th

www.facebook.com/ebusinessplus
http://goo.gl/7ueDE
http://twitter.com/business_plus
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บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์
คอนซัลติ้ง จ�ากัด

Advanced Systems
Consulting Co., Ltd.

02-679 -1940-3, 02 -679 -1944

บริษัท ไอสัปปายะ จ�ากัด
Isabaya Co.,Ltd.

02-940-1021, 02-940-0940

บริษัท ไอ-แอ๊ป ครีเอชั่น จ�ากัด
i-App Creation Co., Ltd.

02- 892-8759, 02-892-8751
www.iappcreation.com

บริษัท เอ็มโฟกัส จ�ากัด
M-Focus Co., Ltd.

02 -513- 9892, 02 -512 3890
www.m-focus.co.th

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

Xcellence Corporation Co.,Ltd.

02- 538-5485, 02- 538-5485
www.xclnc.com

บริษัท ไอเจนโก้ จ�ากัด
IGENCO CO., LTD

02-615-5293, 02-615-5298
www.igenco.co.th

บริษัท ไอ.อี-โซลูชั่น จ�ากัด
i.e-Solution Co., Ltd.

02-962-0698, 02-962-1609
www.ie-solution.co.th

บริษัท เอ็กซ์ซี จ�ากัด
Exzy Company Limited

02 -690-7819, 08-5994-1810
www.exzy.me

บริษัท แอพแมน จ�ากัด
Appman Co.,Ltd.

089-665-0039, 086-998-8713
www.appman.co.th

บริษัท ไฮ คอมเพล็กซ์ ซิสเต็มส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

HI COMPLEX SYSTEM
& SERVICE CO., LTD.

02-321-2679, 02-321-2679
www.hi-complexs.com

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จ�ากัด
Alphametrics Co.,Ltd.

036 -343-000, 036 -343-039
www.alpha-fss.com

บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จ�ากัด
AUGMENTIS (THAILAND) CO., 

LTD.

02-659-5792, 02-659-5794
www.augmentis.biz

บริษัท อินเตอร์ซิสเต็มส์ ซอฟท์แวร์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

InterSystems Software
(Thailand) Limited

02-652-8770, 02-652-8775
www.intersystems.com

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส 
ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น  

(ประเทศไทย) จ�ากัด
Intelligent Business Software 
Solution (Thailand) Co., Ltd.

02-234-1008-9, 02-234-1007
www.ibss.co.th

บริษัท ไนซิส โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Nysiis Solutions Co., Ltd.

02- 665- 7157-8, 02 -665 7159
www.nysiissolutions.com

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปฐมาซอฟต์
Patthama Soft

02-948- 8736, 02-948-8736
www.patthamasoft.com

บริษัท ไบนารี กราฟฟิก จ�ากัด
Binary Graphic Co.,Ltd.

02-736-3424, 02-736-3425
www.bgcl.co.th

บริษัท พรีโม ไพร์ม จ�ากัด
Primo Prime Co.,Ltd.

02-728-0759, 089-983-7489
www.primoprime.com

บริษัท โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จ�ากัด
Novaleaf Software Co.,Ltd

02 234 3031, 02-234-3032
www.novaleaf.com
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ยุทธศาสตร์ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปี 2556 - 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการตลาด	ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดทั้งแบบเดิม	และแบบใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนา	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร,	บุคลากร	และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	 
ให้แข่งขันได้ในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการเงิน	ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านกฎหมาย,	กฎระเบียบ	และมาตรการ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรการอย่างเป็นทางการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านเครือข่าย	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ภายในและภายนอกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารจัดการภายในสมาคม	พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสมาคมฯ	ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

นายกกิตติมศักดิ์

นายสุชาย ธนวเสถียร

วาระปี	2541	-	2542

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์

วาระปี	2542	-	2546

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ

วาระปี	2546	-	2550

นายสมเกียรติ อึงอารี

วาระปี	2550	–	2554

นายสมพร มณีรัตนะกูล

วาระปี	2554	–	2556

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2556 – 2558

นายสมพร มณีรัตนะกูล
นายกสมาคม

นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์
อุปนายกคนที่	1

นายยงยศ พรตปกรณ์
อุปนายกคนที่	2	ฝ่ายโครงการพิเศษ

นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ
อุปนายกคนที่	3	ฝ่ายเทคโนโลยี

นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
อุปนายกคนที่	4	ฝ่ายหาทุนสนับสนุน

นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน
เลขาธิการ

นายปัญญา พรไพบูลย์สถิต
เหรัญญิก

นายสุรชัย ศรีวิโรจน์
นายทะเบียน

นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์
ประชาสัมพันธ์

นายก�าธน แก้วบัวดี
กรรมการด้านซอฟต์แวร์การศึกษา

นายปรีชา ไพรภัทรกุล
กรรมการด้านกลยุทธ์	และพัฒนาธุรกิจ

นายริชาร์ด อึง
กรรมการ

นายวันชาติ สุทธิวรรณ
กรรมการ

นายศิริวรรณ ติรเลิศ
กรรมการ

นายเอกราช คงสว่างวงศา 
กรรมการ
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

คณะอนุกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2556 – 2558

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายสมพร	มณีรัตนะกูล

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ระบบบริหารค้าปลีก-ค้าส่ง
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวิษณุพงษ์	วงศ์วาสน์

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายอภิรักษ์	เชียงเจริญ

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายยงยศ	พรตปกรณ์

•	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวิเลิศ	อรวรรณวงศ์

•	 คณะอนุกรรมการโครงการซอฟต์แวร์เพื่อสมาชิก
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายสุรชัย	ศรีวิโรจน์

•	 คณะอนุกรรมการการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายอภิรักษ์	เชียงเจริญ

•	 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายปัญญา	พรไพบูลย์สถิต

•	 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวันชาติ	สุทธิวรรณ
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สมาชิก

1. สมาชิกตามข้อบังคับมี 4 ประเภท ดังนี้

1.1. สมาชิกสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.2.	สมาชิกวิสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.3. สมาชิกสมทบ	ได้แก่	นิติบุคคลหรือบุคคล	ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

1.4.	สมาชิกกิตติมศักดิ์	ได้แก่	บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก

2. สมาชิกตามประกาศมี 3 ประเภท ดังนี้

2.1.	สมาชิกลงทะเบียนสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.2.	สมาชิกลงทะเบียนวิสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.3.	สมาชิกลงทะเบียนสมทบ	ได้แก่	นิติบุคคลหรือบุคคล	ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก

3.1. ช�าระค่าบ�ารุงสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนดไว้	(เฉพาะสมาชิกสามัญ	สมาชิกวิสามัญ	และสมาชิกสมทบ)

3.2.	ปฏิบัติตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของสมาคม

3.3. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างสม่�าเสมอ

3.4.	ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาคมและสมาชิกตามก�าลังความสามารถ

3.5. สมัครสมานสามัคคีในบรรดาสมาชิกทั้งมวล

4. การสมัครสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก	ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก�าหนดต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก�าหนด	และช�าระค่า
บ�ารุงสมาคม	(ถ้ามี)

5. ท่านจะได้รับอะไรจากการเป็นสมาชิก

ท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ,	ข่าวสารเกี่ยวโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน,	เข้าร่วมการสัมมนาฝึกอบรมต่างๆ	ของสมาคมและ
พันธมิตร,	พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในงานต่างๆ,	มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงเลือกคณะ
กรรมการตามที่ก�าหนด,	เสนอความคิดเห็นหรือร้องขอให้ช่วยเหลือ	และใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
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Power of your Solution

D esign
Primo Prime คอื ทมีพัฒนาและออกแบบ Website มอือาชีพท่ีทา่นไว้วางใจได้

A pplication Software
Primo Prime คือทมีพัฒนา Application Software 
ทัง้ Webbase Application และ Mobile Application 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิคณุ

PrimeCluster
Application สาํหรับการจัดการ Tour Operator ละเอียดใช้งานง่าย 
ทกุทีทุ่กเวลา บนทุกอุปกรณ์

PrimeCluster Pro
Application คุณภาพท่ีจัดการระบบ Booking Online 
และ Tour Operator ไว้ดว้ยกัน

PrimeCluster M
Application สาํหรับจัดการเอกสารการขายท่ีใช้ได้กับทุกธุรกจิ
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