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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

	 เข้าสู่เดือนปีใหม่ไทยกันแล้ว	 วางโปรแกรมไปเที่ยวไหนกันก็
ระวังเรื่องการเดินทางกันด้วยนะครับ	 เมื่อพูดถึงเทศกาลสงกรานต์
ก็ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับน�้าเล่มนี้ผมมีข้อแนะน�าในการป้องกันอุปกรณ์ 
อิเล็คทรอนิกส์ของคุณให้รอดพ้นจากการเปียกน�้าและวิธีแก้ไขหาก
สมาร์ทโฟนสุดรักของคุณดันโดนน�้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 และยังมี
เร่ืองราวอพัเดตเกี่ย่วกบัเทคโนโลยต่ีางๆ	อกีมากมายไปตดิตามอ่าน
กันได้ครับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สารจากนายกสมาคม

รัชวุฒิ	พิชยาพันธ์
Executive	Editor

@rtkill

Editor’s 
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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

-	 เนื้อหาที่นักเขียนเขียนขึ้นเอง	 ถือเป็น	 ลิขสิทธิ์ของ 

	 นักเขียนคนนั้นๆ	ทางนิตยสารถือสิทธิเป็นผู้เผยแพร่

COPYRIGHT
ลิขสิทธิ์ของนิตยสาร

	 เนื้อหา	และรูปภาพทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของ	สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรอื	ATSI	 

และ	Primo	Prime	Ltd.,Part	เท่านัน้	โดยเน้ือหาภายใน

เล่มถ้ามีการน�ามาจากที่อ่ืนจะอ้างอิง	 และขออนุญาตไว ้

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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เลือกขนาดภาพอย่างไร 
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News&Event

ตัวแทนสมาคม ATSI เข้ารับมอบโล่แสดงความยินดีที่ได้
รับรางวัลซอฟต์แวร์ไทยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

ขอขอบคุณคุณอภิรักษ์และคุณธรรมธัช	 ในฐานะตัวแทนสมาคม	
ATSI	เข้ารบัมอบโล่แสดงความมยนิดี	จากคณุสมโภชน์	กาญจนาพร	
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	 ในงานแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลซอฟต์แวร์ไทยใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคเมื่อวันที่	9	มีนาคม	2558	โรงแรม 
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ

ข้อมูลอ้างอิง	:	
atsi.or.th
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http://www.atsi.or.th/wp-content/uploads/2015/03/banner.jpg


News&Event

SIPA แถลงผลการส�ารวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์
ในภาคอุตสาหกรรมการศึกษา

12	มีนาคม	2558	–	นางสุวิมล	เทวะศิลชัยกุล	รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 เป็นประธาน
เปิดงานแถลงข่าวผลการส�ารวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาค
อุตสาหกรรมการศกึษา	ประจ�าปี	2557	ร่วมกบัศนูย์บรกิารวชิาการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	ห้อง	Executive	1	โรงแรมรา
มาการ์เด้นส์	ถนนวิภาวดีรังสิต	กรุงเทพฯ

การส�ารวจข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ในภาคการศึกษา	 ในระดับการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ระดบัอาชวีศกึษา	และระดบัอดุมศกึษา	ในสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการ	 สังกัดกระทรวงมหาดไทย	 และสังกัด
กรงุเทพมหานคร	แบ่งประเภทการส�ารวจการใช้ซอฟต์แวร์	3	กลุม่	
ได้แก่	ซอฟต์แวร์ด้านการบรหิารจดัการ	ซอฟต์แวร์ด้านบรกิาร	และ
ซอฟต์แวร์ด้านการเรยีนการสอน	โดยแต่ละกลุม่มกีารส�ารวจข้อมลู
มิติต่างๆ	ดังนี้

•	ข้อมูลสภาพความเป็นจริงในการใช้ซอฟต์แวร์ของสถานศึกษา	
•	ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์	
•	 ส�ารวจสภาพปัญหาและข้อจ�ากัดของการน�าซอฟต์แวร์ไป
ประยุกต์ใช้

ผลการส�ารวจทีไ่ด้จะน�าไปเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาส่งเสริม
และพฒันาอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองความต้องการการ
ใช้ของสถานศึกษาต่างๆ	

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ได้ที่	คุณปิยะฉัตร	ส�าเร็จกาญจนกิจ	
โทร.	0	2141	7127	email	:	piyachat.su@sipa.or.th

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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12	มีนาคม	2558	 -	นางสุวิมล	 เทวะศิลชัยกุล	รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 ร่วมงานแถลง
ข่าวเปิดหลักสูตรอบรม	Certificate	for	Cloud	Specialists	รุ่น
ที่	 3	 พร้อมด้วยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาต	ิ(สวทช.)	มหาวทิยาลยัมหดิล	ส�านกังานรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์	
(องค์การมหาชน)	(สรอ.)	และองค์กรเอกชนอีก	4	บริษัท	ณ	ห้อง
กมลทิพย์	3	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ

หลักสูตรอบรม	Certificate	for	Cloud	Specialists	จัดต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่	 3	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของ
ไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์	สนับสนุนนโยบาย	
Digital	Economy	และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในเวที
โลก

ทั้งนี้	ในงานแถลงข่าวยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้จบการอบรม	
Certificate	for	Cloud	Specialists	รุ่นที่	1	จ�านวน	11	ท่าน	และ
ในจ�านวนนี้	มีเจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาต	ิ2	ท่าน	ได้แก่	นายศริะ	นกยงูทอง	และ	นายอนุชิต	ชโลธร	
เจ้าหน้าท่ีโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลย	ีขอแสดงความยนิดมีา	
ณ	โอกาสนี้

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict

ซิป้าสนับสนุนหลักสูตร Certificate for Cloud 
Specialists รุ่นที่ 3
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กระทรวงไอซีทีพร้อมขับเคลื่อนสังคม 
สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

12	มนีาคม	2558	–	พลเอกโสภณ	เวคะเวกยานนท์	กรรมการผูท้รง
คุณวุฒิ	 รักษาการในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	และผู้บริหารส�านักงาน	ร่วมงาน
สมัมนาและงานแถลงข่าวการขบัเคลือ่นสงัคมสูเ่ศรษฐกจิดจิทัิล	ซึง่
ได้รับเกียรติจากนายพรชัย	 รุจิประภา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นประธาน	ณ	บรษิทั	ทโีอที	
จ�ากัด	(มหาชน)	อาคาร	9	ถนนแจ้งวัฒนะ	หลักสี่	กรุงเทพฯ

การแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล	ด้วยกระทรวงไอซีที	ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคม	 โดยเฉพาะคน
ส่วนใหญ่ของประเทศให้สามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล	
ไม่ว่าจะน�าไปใช้ในเชิงธุรกิจ	การศึกษา	การเข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุข	และการยกระดบัคณุภาพชวิีต	โดยการสร้างความเข้ม

แข็งให้แก่ภาคสังคม	 ด้วยกลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากร
ความรู้	 (Digital	 Society)	 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	 ที่มีเป้าหมายใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส�าคัญให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะของรัฐได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมต่างๆ	 ของ
ประเทศ	แผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลครั้งนี้	จะด�าเนินการผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้	ICT	ชุมชน	ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ	2550	
กระจายตัวทัว่ประเทศกว่า	2,000	แห่ง	โดยระยะแรกจะเร่งพฒันา
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้	ICT	ชุมชน	ให้เป็น	“วิทยากรชุมน”	เพื่อท�า
หน้าที่สื่อกลางในการน�าทักษะด้านเทคโนโลยีไปถ่ายทอดแก่
ประชาชนต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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ระดมไอเดียเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล ปี 2559

17	มีนาคม	2558	-	นางจรีาวรรณ	บุญเพิม่	ประธานคณะกรรมการ
บริหาร	 พลเอกโสภณ	 เวคะวากยานนท์	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร	 ผู้บริหาร
ส�านักงาน	 และผู้บริหารจากสมาคมต่างๆ	 จากอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์	 ร่วมหารือและเสนอแนวทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมในมติต่ิางๆ	เพือ่การจดัท�าแผนการด�าเนนิงาน	
ปีงบประมาณ	2559	ณ	ห้องประชมุ	C-01	ชัน้	9	ศนูย์ราชการเฉลมิ
พระเกียรติฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	ทุ่งสองห้อง	หลักสี่	กรุงเทพฯ

ในการประชมุหารือคร้ังนี	้ผู้บริหารจากแต่ละสมาคมได้แสดงความ
คิดเห็น	 และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจาก
ประสบการณ์	 ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และจัด
ท�าแผนการด�าเนนิงานปี	2559	อย่างมาก	ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการ
พัฒนาด้านบคุลากร	ด้านการตลาด	ด้านกฏหมายและการคุม้ครอง
ทรพัย์สนิทางปัญญา	ในโอกาสนี	้ประธานคณะกรรมการบรหิารได้
ชี้แจงข้อมูลเก่ียวกับบทบาทภารกิจในอนาคตของส�านักงานแก่ผู้
แทนสมาคม	เพื่อเป็นข้อมูลในการหารือความร่วมมือต่อไปด้วย	
ณ	 ห้องประชุม	 C-01	 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	(องค์การมหาชน).

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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ซิป้าเปิดแนวรุกบุกตลาด AEC  
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

17	มีนาคม	 2558	 -	 นายปริญญา	กระจ่างมล	 รองผู้อ�านวยการ	
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนา	 “เปิดแนวรุกบุกตลาดAEC	 ด้วยทรัพย์สินทาง
ปัญญา”	และบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“ปั้นนวัตกรรมน�าสู่	AEC”	ณ	
โรงแรมพูลแมน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

การจดังานสมัมนาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ส่งเสรมิให้ผูท่ี้เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์	หรือผู้เกี่ยวข้อง	มีความรู้	ความ
เข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ซอฟต์แวร์ท่ีได้พฒันาคดิค้นขึน้จนน�าไปสูก่ารแจ้ง/จดทรัพย์สินทาง
ปัญญาผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์	 สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้
เกิดรายได้	 และน�าไปประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา	 เพื่อส่ง
เสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน	 เพื่อให้ผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของ
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง	 โดยซิป้าให้
ความส�าคัญเรื่องการส ่งเสริมทรัพย ์สินทางป ัญญา	 หรือ	
Intellectual	Property	(IP)	โดยจะพยายามด�าเนนิการให้เกดิผลอ
ย่างเป็นรูปธรรม	พร้อมตั้งเป้าผลักดัน	สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	
บนฐานเศรษฐกิจดจิิทลั	ขบัเคลือ่นประเทศให้มคีวามพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ภายในงานครั้งนี้มีการ
บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ	 และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์
และดิจิทัลคอนเทนต์	ได้แก่

“รุก	 รับ	ปรับตัว	สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ	ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
บนฐานเศรษฐกิจ	Digital”	โดย	ดร.ขจิต	สุขุม	ผู้อ�านวยการส�านัก

ลขิสทิธิ	์และศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณุชชัเวช	สุกจิจวนชิ	ผู้พิพากษา	มาร่วมคยุกนัมันส์ๆ	กับนวตักรรม
ในยุค	AEC

คณุกติตนินัทน์	อนพุนัธ์	Managing	Director	Arunsawad	dot	com	

ดร.นวรรัตน์	 ผ่องไพบูลย์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

คุณสุวิดา	 กิ่งเมืองเก่า	 Managing	 Director	 Expara	 IDM	
Ventures.

นอกจากนี้ยังมีมีบริการจากศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 ของซิป้า	
หรือ	SIPA	One	Stop	Service	Center	(OSSC)	ให้ค�าปรึกษาการ
เลอืกใช้ซอฟต์แวร์บรกิารแจ้งลขิสทิธิท์างด้านซอฟต์แวร์	บรกิารให้
ค�าปรกึษาเก่ียวกับการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาด้านซอฟต์แวร์	
บริการข้อมูลและให้ค�าปรึกษาด้านแหล่งเงินทุน	 บริการด้านส่ง
เสริมการลงทุนเพื่อกิจการซอฟต์แวร์	 (BOI)	 บริการข้อมูล
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์	บรกิารข้อมลูโครงการ	กจิกรรม	ข่าวสารอืน่ๆ	
ในส�านักงานฯ	ผู้ที่พลาดการเข้าร่วมงานในครั้งนี้	สามารถเข้าร่วม
งานได้ในครั้งต่อไป	ซึ่งจะจัดขึ้นอีก	3	ครั้ง	ได้แก่

28	เมษายน	2558	ณ	ห้องรายา	โรงแรมรอยัล	ภูเก็ต	ซิตี้	จังหวัด
ภูเก็ต

19	 พฤษภาคม	 2558	 ณ	 Convention	 Hall	 1	 โรงแรมเลอ	
เมอริเดียน	จังหวัดเชียงใหม่

26	พฤษภาคม	2558	ณ	ห้องฟอร์จูน	ชั้น	3	โรงแรมแกรนด์	เมอร์
เคียว	กรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดต ่างๆ	 ได ้ที่	 
www.sipa.or.th	หรือ	ฝ่ายมาตรการส่งเสริม	โทร.0-2171-7127
ข้อมูลอ้างอิง	:	www.facebook.com/sipa.mict
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SIPAรับคณะผู้แทนการค้าจากเกาหลีหารือ 
ความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมเกม

18	มีนาคม	 2558	 –	พลเอกโสภณ	 เวคะวากยานนท์	 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิพร้อมด้วยผูบ้รหิารส�านกังานและ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ร่วมต้อนรับคณะ
ผู้แทนธุรกิจจากประเทศเกาหลี	 ภายใต้โครงการ	 2014	 KSP	
(Knowledge	 Sharing	 Program)	 Thailand	 เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกม	ณ	ห้องประชุม	802	ชั้น	8	กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การเข้าพบครั้งนี้	 นายคิมมุนยอง	ผู้อ�านวยการ	Korea	Trade	–	
Investment	Promotion	Agency	(KOTRA)	ประจ�าประเทศไทย	
ได้น�าคณะผูแ้ทนการค้าจากประเทศเกาหลีเข้าแนะน�าองค์กร	แลก
เปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมเกม	และหารือแนวทางความร่วมมือใน
อนาคต	ซึ่งหน่วยงานจากเกาหลีที่เข้าร่วมประกอบด้วย

•	Korea	Trade	–	Investment	Promotion	Agency	(KOTRA)	
ส�านักงานใหญ่	ประจ�ากรุงโซล

•	Korea	Institute	for	Industrial	Economics	&	Trade	(KIET)	
สถาบันท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้	 ในการส่งเสริม
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่างๆ	 อาทิ	 อุตสาหกรรม
อาหาร	อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	และอุตสาหกรรมเกม

•	Orange	Digit	Inc.	ผู้ผลิตสินค้าและบริการด้าน	Digital	Platform	
จากประเทศเกาหลี

•	Ahranta	Inc.	ผู้ผลิตสินค้าและบริการด้าน	Remote	Support	
Solution	และ	Security	Solution

ข้อมูลอ้างอิง	:	www.facebook.com/sipa.mict
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ETDA กางหลักการ ร่าง กม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ตอบโจทย์แล้วหรือไม่?

เมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2558	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 (องค์การมหาชน)	 (สพธอ.)	หรือ	 ETDA	 (เอ็ตด้า)	
กระทรวงไอซีที	โดย	ICT	Law	Center	เปิดประเด็นเสวนา	“หลัก
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท่ีมกีารปรบัเปลีย่น	-	หลงัรบัฟังเสียง
สะท้อน...ใช่...หรอื...ไม่ใช่?”	ภายหลงัการเปิดเผยสาระส�าคญัของ
ร่างกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการกฤษฎกีา	
เมื่อวันที่	11	มีนาคมที่ผ่านมา	น�ามาสู่การร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อร่าง	กม.ทีป่รบัแก้ไปแล้วบางส่วน	วงเสวนาเหน็ด้วยกบัการปรบั
ให้มีการขอความยนิยอมก่อนในกระบวนการเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล	
แต่ยังกังวลถึงความชัดเจนในการบังคับใช้ว่าจะปรับใช้ร่วมกับ
กฎหมายอ่ืนอย่างไร	ทีส่�าคญักรณยีกเว้นการบังคับใช้กบัสือ่มวลชน
ยังไม่ชัดเจน	

นบัเป็นความจ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีประเทศไทยควรต้องมกีลไกการดแูล
ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีทนัสมยัและเป็นปัจจุบัน	สอดคล้องกับหลกัการ
สากล	ไม่ว่าจะเป็น	APEC	Framework	และ	OECD	ซึ่งการไม่มี
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล	ท�าให้ไทยขาดความเชือ่มัน่จาก
นานาประเทศ	 จึงน�ามาสู่การเร่งรัดผลักดันร่าง	 พ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	...	ซึ่งมีความเป็นมากว่า	17	ปี	ในการร่าง	
ให้เป็นหนึ่งในชุดกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล	 ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	โดย	ETDA	ได้
มีการสรุปประเด็นส�าคัญที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข	 เพิ่มเติม	
ปรับปรุง	จากเอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การมี
ส่วนร่วมในการจัดท�าร่างกฎหมายเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล	
(กฎหมายเกีย่วกบัเศรษฐกจิดจิิทลั)”	โดยส�านกังานคณะกรรมการ
กฤษฏีกา	เมื่อวันพุธที่	11	มีนาคม	2558	ที่ผ่านมา

ในวงผู ้ร ่วมเสวนาวันน้ี	 มี ท้ังอาจารย์	 แพทย์	 นักกฎหมาย	
ทนายความ	และตัวแทนภาคประชาสังคม	ได้แก่

รศ.	 คณาธิป	 ทองรวีวงศ์	 คณบดีคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น	 ดร.นพ.บดินทร์	 ทรัพย์สมบูรณ์	 อาจารย์ประจ�าภาค
วิชาสรีรวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 นายอาทิตย์	 สุริยะวงศ์กุล	 เครือข่ายพลเมืองเน็ต	 (Thai	
Netizen	Network)	นายธฤต	ศรอีรโุณทยั	ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่	สาย
งานกฎหมาย	และก�ากับการปฏิบัติงาน	บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่ง
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ชาติจ�ากัด	 (เครดิตบูโร)	 โดยมีนางสาวกฤติยาณี	 บูรณตรีเวทย	์
ทนายความ	Baker	&	McKenzie	Co.,	Ltd	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	
โดยได้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ	อย่างกว้างขวาง

ด้านหลักการในการบังคับใช้กฎหมาย	 ยังมีความกังวลถึงความ
ชัดเจนในการบังคับใช้ว่าจะปรับใช้ร่วมกับกฎหมายอื่นอย่างไร	
เพราะบางเรื่องมีกระบวนการในบางส่วนท่ีแตกต่างออกไป	 เช่น	
กฎหมายบางฉบบัก�าหนดว่าไม่ต้องขอความยนิยอมในชัน้การเกบ็
ข้อมูลส่วนบุคคล	ดังนั้น	จะมีกระบวนการในการพิจารณาอย่างไร
ว่าจะปรับใช้ร่วมกับกฎหมายฉบับอื่นๆ	 ท่ีมีความแตกต่างกัน
อย่างไร	

ด้านข้อยกเว้นการบงัคบัใช้กฎหมาย	ควรก�าหนดให้เฉพาะเจาะจง
ว่าเป็นการด�าเนินกิจกรรมประเภทใด	 ไม่ควรเป็นการยกเว้นใน
ลักษณะของตัวองค์กร	 กรณีการยกเว้นสื่อมวลชนกับองค์กรทาง
ศาสนายงักงัวลว่าจ�าเป็นหรอืไม่	ถ้าสือ่มวลชนเอาข้อมลูส่วนบคุคล
มาใช้แล้วและเผยแพร่ต่อสาธารณะ	คนอืน่จะสามารถเอาไปใช้ต่อ
ได้เลยหรือไม่	 ซึ่งเห็นว่าข้อยกเว้นยังกว้างและไม่ชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ	 ยากจะพิสูจน์ว่าได้มีการด�าเนินการเพื่อเรื่องใด	 จึงควร
เป็นการยกเว้นเฉพาะเรื่อง	หรือประเภทของกิจกรรม	ดังนั้น	ควร
ต้องก�าหนดรายละเอียดของข้อยกเว้นให้ชัดเจนและละเอียด	เช่น	
กฎหมายอังกฤษ	 ที่แยกเขียนการบังคับใช้กฎหมายข้อมูลส่วน
บุคคลในเเต่ละเรื่องเพื่อให้การด�าเนินการชัดเจน	หรือในส่วนของ	
EU	ได้ก�าหนดข้อยกเว้นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องใด	และเป็น
เรื่องที่จ�าเป็นต่อสิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 เพื่อให้เกิดการชั่ง
น�า้หนักความส�าคญัของข้อยกเว้น	ซึง่ในการก�าหนดรายละเอยีดก็

ต้องไม่ท�าให้เกดิข้อจ�ากัดในการบงัคบัใช้ในทางปฏบัิต	ิและไม่ใหญ่
กว่าหลกัการของกฎหมายทีม่ขีึน้เพือ่การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	
ซึ่งจะกลายเป็นการท�าลายหลักการของกฎหมายไป	

ด้านอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 วงเสวนายกตัวอย่างคณะ
กรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอังกฤษ	ซึ่งท�าหน้าที่ในการส่ง
เสรมิและออกข้อแนะน�า	เพือ่ให้เหมาะกบัแต่ละภาคอุตสาหกรรม	
รวมถึงการมีอ�านาจในการพิจารณาออกกฎ	 ระเบียบต่างๆ	 เพื่อ
สนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 หรือทางฝั ่ง
กฎหมายอเมริกาได้ก�าหนดหน้าที่ส�าคัญในเชิงส่งเสริม	เช่น	เมื่อมี
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายจะมีการออกแนวปฏิบัติ	 ในการ
ด�าเนนิการเพือ่ให้เกดิความชดัเจน	ซ่ึงจะช่วยผูป้ระกอบการในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล	 เห็นด้วยกับการปรับให้มี
การขอความยินยอมก่อนในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคล	อย่างไรก็ตาม	ก็มีอีกหนึ่งมุมมองที่เห็นว่า	บริการบางเรื่อง	
ข้อมูลส่วนบุคคลจ�าเป็นต่อการให้บริการและเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ี
จ�าเป็นต้องให้เพื่อให้บริการได้	 ดังนั้น	 ข้อมูลประเภทนี้น่าจะต้อง
ใช้เพียงการแจ้งให้ทราบเท่านัน้	เฉพาะข้อมูลทีน่อกเหนอืจากความ
จ�าเป็นในการให้บริการเท่านั้นที่จะต้องขอความยินยอมในการจัด
เก็บ	นอกจากนี้	มีประเด็นเรื่องการจัดเก็บความยินยอมที่ขณะนี้มี
ประเด็นเรื่องการพิสูจน์ว่า	 ความยินยอมที่เก็บรวบรวมนั้นเป็น
ความยินยอมที่ได้มาจริงๆ	หรือไม่	ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติต่อมาอันเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์
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ในกระบวนการขอความยินยอม	 สิ่งที่ยังเป็นข้อกังวลคือ	 อะไรที่
เรียกว่าความยินยอมตามที่กฎหมายก�าหนด	 เพราะในตัวร่าง
กฎหมายเองยังไม่มีการก�าหนดไว้ชัดเจน	 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กฎหมายแคนาดา	และ	EU	จะมกีารก�าหนดเรือ่งแนวทางของความ
ยินยอมเหล่านี้ไว้	 จึงเสนอให้มีการก�าหนดว่าความยินยอมตาม
กฎหมายนี้ต้องเป็นความยินยอมชัดแจ้ง	

ส่วนเรื่องการปฏิเสธบริการเมื่อไม่ให้ความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม	 ใช้	 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	 แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องนี้	 คือ	 ใช้กลไกของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 เพื่อ
ก�าหนดให้ข้อสญัญาเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคลต้องมีการควบคมุ	ใช้
กลไกของกฎหมายสัญญาไม่เป็นธรรม	ซึ่งในทางปฏิบัติยังไม่เคยมี
การก�าหนดไว้	ก�าหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น
เกาหลีใต้	ได้ก�าหนดชัดเจนว่าจะปฏิเสธการให้บริการเพียงเพราะ
ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้	 และก�าหนดหลักของการให้ความ
ยินยอมแบบที่	 EU	 ก�าหนด	 เพื่อให้เห็นว่าเป็นความยินยอมท่ี
สมบูรณ์	คือ	มีหลักความยินยอมต้องเป็นอิสระ	 (Freely	Given)	
และ	ความยินยอมนั้นต้องเจาะจง	(Specific)	อย่างไรก็ตาม	การ
ก�าหนดห้ามไม่ให้ปฏิเสธการให้บรกิารเมือ่ไม่ให้ข้อมลูส่วนบคุคลนัน้	
ควรก�าหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการหรือสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	
เช่น	น�้า	ไฟ	คมนาคม	ฯลฯ

ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเด็ก	 ควรต้องก�าหนดไว้ด้วยเป็นหมวด
เฉพาะ	เน่ืองจากเดก็ขาดความระมดัระวงั	โดยกฎหมายอเมรกิาไม่
ได้ห้ามเด็กที่อายุต�่ากว่า	 13	 ปีใช้โซเชียลมีเดีย	 เพียงแต่ก�าหนด
กระบวนการทีผู่ป้กครองของเดก็ท่ีอายตุ�า่กว่า	13	ปีจะต้องให้ความ
ยินยอมในการที่เด็กจะเข้าใช้โซเชียลมีเดียด้วย	 แต่อย่างไรก็ตาม	
ทางผูใ้ห้บรกิารโซเชยีลมเีดยีกไ็ด้ก�าหนดเงือ่นไขห้ามเดก็เข้าใช้งาน
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 ทั้งนี้	 เพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	

การจัดเก็บข้อมูลและการโอนข้อมูลไปนอกราชอาณาจักร	กรณีผู้
ประมวลผลข้อมูล	 (Data	 Processer)	 หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล	(Data	Controller)	ตามกฎหมายเครดิตบูโรห้ามจัดเก็บที่
ต่างประเทศ	 เนื่องจากเป็นข้อมูลท่ีมีความส�าคัญและเก่ียวข้อง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 	 จึงจ�าเป็นต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน
ประเทศไทยและห้ามมีการโอนข้อมูลเครดิตไปต่างประเทศ	

อย่างไรก็ตาม	 เมื่อความร่วมมือประชาคมอาเซียนได้ด�าเนินการ
อย่างเตม็รูปแบบก็จ�าเป็นต้องมกีารทบทวนว่ามาตรานีอ้าจจ�าเป็น
ต้องมีการแก้ไข	 อีกทั้งเทคโนโลยี	 ณ	 ปัจจุบัน	 การจัดเก็บข้อมูล

สามารถท�าได้โดยไม่ต้องจัดเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียว	 เพราะ 
มิฉะน้ันจะติดขัดว่าต้องลงทุน	 Server	 เองท้ังหมดเพื่อให้อยู่ใน
ประเทศไทย	อย่างไรกต็าม	สิง่เหล่านีจ้ะต้องค�านงึถงึการดแูลข้อมูล
ส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยด้วย		

ประเด็นสุดท้ายคือ	 ไม่ควรวางโทษอาญาเป็นหลัก	 ควรก�าหนด
มาตรการในเชิงทางแพ่งหรือทางปกครองที่เป็นค่าปรับ	เนื่องจาก
เป็นเร่ืองของการน�าข้อมูลมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ	 อย่างไร
กต็าม	ควรเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนช่วยก�าหนดบทลงโทษทาง
อาญาในกฎหมายเฉพาะของตน	เพือ่ให้มโีทษทางอาญาหากการก
ระท�าผิดนั้นเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อภาคธุรกิจนั้นๆ	 แทน	
นอกจากนี้	 ควรน�ากระบวนการไกล่เกล่ีย	 หรือระงับข้อพิพาทมา
ช่วยในการด�าเนินการ	 โดยไม่ควรต้องอาศัยกลไกในทางอาญามา
ด�าเนินการเพียงอย่างเดียว

ส�าหรับท่านที่สนใจประเด็นต่างๆ	 ในแวดวงเศรษฐกิจดิจิทัล	
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง	www.etda.or.th	 และ	
http://ictlawcenter.etda.or.th
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เปิดตวัอย่างเป็นทางการไปแล้วเมือ่วนัที	่23	มนีาคม	2558	เป็นการ
ร่วมมือกันระหว่าง	 AIS	 กับธนาคาร	 CIMB	 Thai	 ส�าหรับ	 Beat	
Banking	 เป็นบริการธนาคาร	 digital	 รูปแบบใหม่	 บอกลา	
e-wallet	 ที่ไม่มีดอกเบี้ย	 หรือบัญชีดอกเบี้ยสูงแต่จ่ายบิลไม่ได	้
เพราะ	Beat	Banking	สามารถจ่าย-โอน-ถอน	ได้ง่ายๆ	ตลอด	24	
ชั่วโมงผ่าน	mPAY	App		พร้อมรับดอกเบี้ยสูงทันใจในทุกเดือน

กล่าวง่ายๆ	ก็คือ	Beat	Savings	เป็นการรวมตวักันระหว่าง	mPAY	
กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ	CIMB	Thai	ท�าให้คุณสามารถท�า
ธุรกรรมต่างๆผ่าน	mPAY	App	ได้	แถมยังได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
ไปในตวัอกีด้วย	มัน่ใจมากขึน้ในเรือ่งความปลอดภยัเพราะทกุครัง้
ที่เข้าท�ารายการจะต้องมี	SMS	ยืนยันรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถ
ดูรายการเคลื่อนไหวในบัญชีได้	

ที่น่าสนใจคือคุณสามารถโอนเงินได้ง่ายๆ	 แค่รู้เบอร์มือถือปลาย
ทางหรอืเลขบญัชกีไ็ด้	ส่วนการฝากเงนิกย็ิง่สะดวก	ฝากผ่านตู	้ATM	
หรือจุดให้บริการ	AIS	Shop,	ร้านเทเลวิช,	จุดรับช�าระเงิน	mPAY	

Station,	Big	C	ส่วนในเรือ่งการถอนเงนิกส็ามารถใช้บัตรถอนผ่าน
ตู้	ATM	ได้ทั่วประเทศ

ซึ่งตอนนี้พิเศษส�าหรับลูกค้า	AIS	เปิดบัญชี	Beat	Savings	ภายใน
วันที่	30	มิถุนายน	รับฟรีค่าธรรมเนียมจ่ายบิล	10	บิลต่อเดือนอีก
ด้วย	แถมยังไม่ต้องมีจ�านวนเงินขั้นต�่าในการเปิดบัญชีอีกต่างหาก	
และสามารถช�าระค่าบริการต่างๆ	ได้กว่า	200	รายการได้	24	ชัว่โมง	

สมัครบริการ	Beat	Savings	ได้ง่ายๆ	ทันที	ผ่านทาง	mPAY	App	
หรือผ่านทางเว็บไซต์	 www.beatbanking.com	หลังจากนั้นใช้
บัตรประชาชนและโค้ดที่ได้จากการสมัคร	 ไปยืนยันตัวตนได้ที่
ธนาคาร	CIMB	Thai	ทุกสาขา	หรือ	AIS	Shop	ภายใน	60	วัน	หลัง
ท�าการสมัครค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง	:	
beatbanking.com

AIS จับมือกับ CIMB Thai เปิดตัว  
“Beat Banking” อย่างเป็นทางการ
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Intel	เปิดตัว	anti-virus	ที่ชื่อว่า	McAfee	Mobile	Security	ซึ่ง
จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส�าหรับ	 Smartwatch	 และจะมีใช้บน	 LG	
Watch	Urbane	LTE	เป็นเจ้าแรก

ถามว่าท�าไมต้องมี	 anti-virus	 บน	 smartphone	 ด้วย	 Brian	
Krzanich	CEO	ของ	Intel	กล่าวว่า	ถงึแม้เราจะคดิว่า	smartwatch	
เป็นนาฬิกาทีเ่อาไว้ใช้เพยีงแค่เกบ็รวบรวมข้อมลูการออกก�าลังกาย	
อัตราการเต้นของหัวใจ	คุณก็ควรจะระวังและมีการปกป้องข้อมูล
ที่เป็นส่วนตัวของคุณด้วยเหมือนกัน	และยิ่งตอนนี้	smartwatch	
มคีวามทนัสมยัมากขึน้	มกีารเชือ่มต่อเครอืข่ายอนิเทอร์เนตได้ด้วย
ก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังและให้ความสนในเรื่องความปลอดภัย
มากยิง่ขึน้ซึง่หมายรวมถึงอุปกรณ์อืน่ทีมี่การเชือ่มต่อกบัเครือข่าย
อนิเทอร์เนตได้ด้วยเช่นกัน	ซึง่ทาง	Intel	บอกว่าซอฟต์แวร์ตัวน้ีจะ
มาปกป้อง	smartwatch	ของคุณจากมัลแวร์ได้ด้วย	

อีกไม่นานก็คงจะมีซอฟต์แวร์ส�าหรับ	Wearable	อื่นๆ	ออกมาให้
ผู ้ใช้มั่นใจมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวบน
อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ	กันแน่นอนค่ะ

มาแล้ว Anti-virus ส�าหรับ Smartwatch

ภาพประกอบและข้อมูลอ้างอิง	:	
theverge.com



เลือกขนาดภาพอย่างไร 
ให้เหมาะสมกับ

Social 
Media
Social Media ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจ�าอย่าง
เช่น Facebook, Twitter, Google Plus, 
Pinterest, Instagram และอืน่ๆ อกีมากมาย 
ซ่ึงในแต่ละบริการนั้นก็มีการให้ใส่รูปภาพใน
ต�าแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรปูโปรไฟล์ ภาพหน้าปก 
ทราบหรอืไม่ว่าการเลือกขนาดรปูภาพทีเ่หมาะ
สมในแต่ละต�าแหน่งนั้นมีความจ�าเป็น เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการน�าเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่ต้องการน�าเสนอรูปภาพเพื่อโปรโมทสินค้า 
ธุรกิจหรือแบรนด์ต่างๆ

อาจจะเคยเห็นกันมาบ้างที่เวลาอัพโหลดรูปภาพขึ้นไป
แล้วภาพทีโ่ชว์ไม่เป็นอย่างทีต้่องการ แสดงรายละเอยีดไม่
ครบถ้วน ไม่พอดี ท�าให้ดูไม่สวยงาม ไปดูกันว่าเราควรใช้
ภาพขนาดเท่าใดให้เหมาะสมกับ Social Media ของเรา

ข้อมูลอ้างอิง	:	
setupablogtoday.com



Social Media image size guide

Twitter
รูป Header	แนะน�าให้ใช้ขนาด	1500	
x	 500	พิกเซล	 ไฟล์	 JPG,	GIF	หรือ	
PNG	ขนาดไม่เกิน	10	MB.

รูปโปรไฟล์	ควรใช้ขนาด	400	x	400	
พิกเซล	 ไฟล์	 JPG,	 GIF	 หรือ	 PNG	
ขนาดไม่เกิน	100	KB.	

In-Stream	ภาพจะแสดงผลเลก็สดุท่ี	
440	x	220	พิกเซล	และขยายได้ใหญ่
สุดที่	 1024	x	512	พิกเซล	 โดยไฟล์
ภาพควรมขีนาดไม่เกนิ	5	MB	ส่วนไฟล์	
GIF	ไม่เกิน	3	MB

Facebook
รูปภาพหน้าปก	 ควรมีขนาด	 851	 x	
315	พิกเซล	เป็นไฟล์	RGB	หรือ	JPG	
ขนาด	100	KB	หรือต�่ากว่า	หากเป็น
โลโก้	ควรใช้ไฟล์	PNG	

รูปโปรไฟล์	ควรใช้ขนาด	180	x	180	
พิกเซล	และจะปรากฎเป็น	Thumbnail	
ขนาด	32	x	32	พิกเซล

การแชร์รูปภาพ	 แนะน�าให้ใช้ขนาด	
1200	x	630	พิกเซล

การแชร์ link	 ควรใช้รูปภาพขนาด	
1200	x	627	พิกเซล

รูปภาพไฮไลท์	ควรใช้ขนาด	1200	x	
717	พิกเซล
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Google Plus
รปูหน้าปก	แนะน�าทีข่นาด	1080	x	608	
พกิเซล	แต่สามารถใช้ขนาดสงูสดุได้ที่	
2120	x	1192	พิกเซล	ซึ่งรูปภาพหน้า
ปกนีจ้ะเป็นภาพทีใ่หญ่ทีส่ดุในหน้าเพจ
ของคณุดังนัน้ควรเลอืกรปูภาพทีแ่สดง
ถึงตัวตนหรือบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการจะน�าเสนอเพือ่โอกาสทีด่ทีาง
ธุรกิจ

รปูโปรไฟล์	แนะน�าทีข่นาด	250	x	250	
พกิเซล	ไฟล์	JPG,	GIF	หรอื	PNG	ขนาด
ไม่เกนิ	20	MB	แต่คุณสามารถอพัโหลด
ภาพทีม่คีวามละเอยีดสงูได้ถงึ	5200	x	
5300	พกิเซล	ซึง่ภาพทีท่�าการอพัโหลด
จะเป็นสี่เหลี่ยมปกติแต่จะถูกเปลี่ยน
ให้แสดงผลเป็นวงกลม

การแชร์รูป	 แสดงผลบนหน้าเพจ 
ขนาด	497	x	279	พิกเซล

การแชร์รูปขนาดเล็ก	ใช้	150	x	150	
พิกเซล

Instagram
รปูโปรไฟล์	จะแสดงผลท่ีขนาด	110	x	
110	พิกเซล	เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

Thumbnail จะแสดงผลที	่161	x	161	
พิกเซล	เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นกัน

แชร์รูปภาพ	อพัได้สูงสดุที	่640	x	640	
พิกเซล	แต่จะแสดงผลที่	510	x	510	
พิกเซล

Social Media image size guide
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Social Media image size guide

Pinterest
รูปโปรไฟล์	แสดงผลที่	165	x	165	
พิกเซล	ขนาดไฟล์ไม่เกิน	10	MB

บอร์ด	แสดงผลรปูที	่222	x	150	พกิเซล	
Thumbnail	แสดงผลท่ี	55	x	55	พกิเซล	

Pin	 บนหน้าหลักจะแสดงความกว้าง
ที่	236	พิกเซล

Tumblr
รปูโปรไฟล์ ไฟล์	JPG,	GIF,	PNG	หรอื	
BMP	ขนาด	128	x	128	พกิเซล

แชร์รูป	 สามารถอัพได้สูงสุดที่ขนาด	
1280	x	1920	พกิเซล	แต่จะแสดงผล
ที	่500	x	750	พกิเซล	ขนาดไฟล์ภาพ
ไม่เกิน	10	MB	ขนาดไฟล์	GIF	ไม่เกิน	
1	MB
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Youtube
รูปหน้าปก มหีลายอปุกรณ์ทีส่ามารถ
เล่น	 youtube	 ได้ดังนั้นขนาดที่
แนะน�าเลยคือ	1546	x	423	พิกเซล
ซ่ึงจะสามารถแสดงผลได้ในทกุ	devices	

ภาพแสดงวดิโีอ	แนะน�าขนาด	1280	x	
720	พิกเซล

LinkedIn
โลโก้	ขนาด	100	x	60	พิกเซล	ไฟล์	
JPG,	GIF	หรอื	PNG	ขนาดไม่เกนิ	2	MB

โลโก้ขนาดเล็ก	 ไฟล์	 JPG,	GIF	หรือ	
PNG	 ขนาดไม่เกิน	 2	MB	 50	 x	 50	
พิกเซล

ภาพปก	 ขนาด	 974	 x	 300	พิกเซล	
ไฟล์	JPG,	GIF	หรอื	PNG	ขนาดไม่เกิน	
2	MB

Banner	ขนาด	646	x	220	พิกเซล	
ไฟล์	JPG,	GIF	หรอื	PNG	ขนาดไม่เกิน	
2	MB

Social Media image size guide
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Google ปรับนโยบายใหม่ ห้าม Blogger 
โพสต์ภาพ-วิดีโอไม่เหมาะสม

ข้อมลูอ้างองิ	:
support.google.com

หลังจากเปิดโอกาสให้	 Blogger	 โพสต์เน้ือหาส�าหรับผู้ใหญ่มา
นานหลายปี	ล่าสุดทาง	google	ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายภาพอนาจารของ	Blogger	โดยบลอ็กทีน่�าเสนอเนือ้หา
ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง	 มีภาพโป๊เปลือยหรือมีคลิปวิดีโอในเชิง
อนาจารจะต้องเปลีย่นสถานะเป็นส่วนตวัซึง่ผูท้ีจ่ะเหน็เนือ้หาใน
บล็อคส่วนตัวได้นั้นจะมีแต่เจ้าของบล็อคและบุคคลท่ีเจ้าของ
แชร์บล็อคด้วยเท่านั้น	

หากบล็อกของคุณไม่มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้งก็ไม่จ�าเป็น
ต้องท�าการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ในบล็อก	แต่ถ้ามีคุณต้องเปิดการ
ตั้งค่าเนื้อหาส�าหรับผู้ใหญ่เพื่อให้แสดงค�าเตือน	หรือท�าการลบ

รปูภาพหรอืเนือ้หานัน้ออกไป	หาก	Google	พบบลอ็กทีมี่เนือ้หา
ส�าหรับผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เปิดค�าเตือนไว้	 ทาง	 Google	 จะเปิดค�า
เตือนคั่นระหว่างหน้าให้คุณ

ทัง้นีท้าง	Google	ยงัคงอนญุาตให้เผยแพร่ภาพเปลือยในสารคดี
ที่ไม่เกี่ยวกับทางเพศ	(เช่น	ภาพการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่)	และ
ภาพเปลือยที่มีจุดประสงค์ทางการศึกษา	สารคดี	วิทยาศาสตร์	
หรือศิลปะอย่างชัดเจนได้
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ผ่านไปแล้วส�าหรับงาน Spring Forward ของ Apple เปิดตัวของ Apple เมื่อคืนวันที่ 9 มีนาคม
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในปีนี้ของ Apple เหล่าสาวกคงต้องเตรียมเก็บเงิน
กนัอกีแล้ว เมือ่มกีารเปิดตวั MacBook ใหม่ทีสุ่ดแสนจะบางเฉยีบ ส่วนผูท้ีร่อคอยการมาของ Apple 
Watch กเ็ตรียมพร้อมกนัได้เลยเพราะได้ก�าหนดวันวางขายเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว รายละเอยีดภายใน
งานเปิดตัวมีอะไรบ้างติดตามกันได้เลยค่ะ

เปิดตัว MacBook ใหม่ และ Apple Watch 
อย่างเป็นทางการ



หลายคนคงตั้ งตารอชมช ่วงเวลานี้ เมื่อทิมกล ่าวเป ิดตัว	
MacBook	ใหม่ขนาด	12	นิ้ว	จอภาพ	Retina	ที่มาพร้อมกับ
ความบางเพียงแค่	13.1	mm.	ซึ่งบางขึ้นกว่า	MacBook	Air	11	
นิ้วถึง	24%	และน�้าหนักเพียง	0.9	กก.	เท่านั้น	มีการปรับกลไก
การท�างานของคีย์บอร์ดใหม่	ซึ่งคีย์บอร์ดทั่วไปจะใช้กลไกแบบ
กรรไกรที่บางครั้งจะเกิดอาการโยกเยก	 กดแล้วไม่แม่นย�า	 แต่
ส�าหรับ	MacBook	 ใหม่จะใช้กลไกแบบผีเส้ือท่ีมีความแม่นย�า
ในการใช้งาน	 ด้วยกลไกฐานที่กว้างขึ้นจะท�าให้ไม่ว่าจะกดตรง
ส่วนไหนของปุ่มกย็งัแม่นย�า	ซึง่อาการที่ก่ดแป้นแล้วพมิพ์ติดบ้าง
ไม่ตดิบ้างจะไม่พบอกีต่อไป	แถมขนาดของคย์ีบอร์ดยงัใหญ่และ
บางข้ึนอีกด้วย	ถ้าบางขนาดนีเ้รือ่งแสงไฟทีส่่องจากใต้ปุ่มจะเป็น
ยังไงนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยส�าหรับ	MacBook	ตัวนี้	เพราะได้แยก
ไฟ	LED	 เอาไว้ที่แต่ละปุ่มแยกกัน	หมดปัญหาเรื่องแสงไฟส่อง
สว่างไม่ทั่วถึงแน่นอน

จอภาพ	Retina	ความละเอียด	2304x1440	ที่มีความบางเพียง	
0.88	mm.	สว่างมากขึ้นกินไฟน้อยลง	30%		แทร็คแพด	Force	
Touch	ทีส่ามารถตรวจจบัแรงกดท่ีแตกต่างกนัเพียงเลก็น้อยได้	
แถมยงัสือ่สารกับเราด้วยการตอบสนองแบบสมัผสัทีเ่รารูส้กึได้ที่
ปลายนิ้วอีกด้วย

MacBook ใหม่

มาพร้อมชิพประมวลผล	 Intel	 Core	 M	 “Broadwell”	 ที่
ประหยัดพลังงานส่งผลให้เป็น	MacBook	 ตัวแรกที่ไม่ต้องใช้
พัดลมระบายความร้อน	 ส่วนแบตเตอรี่ก็ได้มีการออกแบบเพื่อ
ให้มีรูปร่างรับกับส่วนเว้าโค้งของเคร่ืองอย่างพอดีท�าให้จุ
แบตเตอรี่ได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง	35%	ท่องเว็บได้นาน	9	ชม.	ชม
ภาพยนต์	iTunes	นาน	10	ชม.

ส่วนในเรื่องการเชื่อมต่อนั้นหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆคนเพราะ
ได้รวมทกุอย่างไว้ในพอร์ตเดยีวไม่ว่าจะเป็น	USB.	HDMI.	VGA.	
Mini	Display.	จะรวมอยู่ใน	USB-C	ที่สามารถเสียบได้ทั้งสอง
ด้านและมีขนาดเล็กเพียง	1	ใน	3	ของพอร์ต	USB	ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน

น่าสนใจตรงที่คราวนี้มีให้เลือกถึง	3	สีคือ	สีเงิน	(silver)	สีเทา	
(space	 gray)	 และสีทอง	 (gold)	 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่	 $1299	
ส�าหรับตัว	Ram	8	G,	Flash	Storage	256	GB	และ	$1599	
ส�าหรับตัว	512	GB	เริ่มจ�าหน่ายวันที่	10	เมษายนนี้ค่ะ

ส่วนทางด้าน	MacBook	 Air	 มีการอัพสเปกให้แรงขึ้นโดยใช	้	
Inetl	Core	i5	รุ่นที่	5	,	i7	processors,		Thunderbolt	2	และ	
MacBook	Pro	13	นิว้กอ็พัด้วยเช่นกนัแถมยงัมาพร้อมกับแทรค็
แพด	 Force	 Touch	 แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน	 10	 ชม.	 Flash	
Storag	 เร็วข้ึนกว่าเดิม	 ท้ัง2รุ่นมีพร้อมวางจ�าหน่ายแล้ววันนี	้
และข่าวล่าสดุ	MacBook	Air	รองรบัการแสดงผลระดบั	4K	แล้ว
ด้วย
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เหมือนเป็นการเปิดตัวรอบ	2	ของ	Apple	Watch	เพราะเคยมี
การเปิดตวัไปเมือ่ปลายปีทีแ่ล้วเหมือนเป็นการมาบอกย�า้อกีครัง้
ว่าท�าอะไรได้บ้างและประกาศราคาและวันจ�าหน่ายอย่างเป็น
ทางการมากกว่า	ซึง่เรากเ็คยน�าเสนอไปบ้างแล้วในเล่มก่อนหน้า
นี้ว่าเจ้านาฬิกาอัจฉริยะนี้ท�าอะไรได้บ้าง	 ลองมาดูการใช้งาน
หลักๆ	ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ

โดยรวมก็จะเป็นเร่ืองการใช้งานต่างๆ	 เช่น	 สามารถเลือกและ
ปรับแต่งหน้าตาของหน้าจอได้หลากหลายตามต้องการ	 และ
แนะน�าโหมด	Glances	ที่สะดวกต่อการใช้งานเพียงแค่ปัดหน้า
จอขึน้ก็จะพบหมวดทีเ่ราใช้งานบ่อยๆ	เช่นสภาพอากาศ	ปฎทินิ	
เช็คอัตราการเต้นของหัวใจ	 ควบคุมการเล่นเพลง	 รับการแจ้ง
เตือนและตอบกลับได้	 กดรับสายเรียกเข้าได้	 อ่าน-ลบอีเมลได	้
สื่อสารแบบ	Digital	Touch	ระหว่างเพื่อนที่ใส่	Apple	Watch	
เหมือนกันได้	

ยงัมีเรือ่งสขุภาพทีน่่าสนใจคอืการแนะน�าให้มกีารท�ากจิกรรมที่
ต้องมกีารเคลือ่นไหวถ้าหากคณุนัง่มากไปหรอืเคลือ่นท่ีน้อยเกนิ
ไปด้วย	 ทุกวันจันทร์จะแนะน�าเป้าหมายการออกก�าลังกายใน
แต่ละอาทติย์เพือ่ให้มกีารเคลือ่นไหวจนบรรลเุป้าหมายในแต่ละ
อาทิตย์	

Apple Watch

นอกจากการแจ้งเตือนพ้ืนฐานต่างๆแล้วยงัสนบัสนนุการสัง่งาน
ด้วยเสียงของ	Siri	ได้ด้วยเช่น	ถามสภาพอากาศในอาทิตย์นี้ว่า
เป็นอย่างไรบ้าง	หรอืให้	Siri	ช่วยเตอืนความจ�าสามารถดรูปูภาพ
และกด	like	บน	instagram	ได้	อีกทั้งยังเรียกใช้บริการ	Uber	
ได้ทนัทบีน	Apple	Watch	และทีข่าดไม่ได้คอืรองรบัการใช้งาน	
Apple	Pay	อกีความสามารถทีน่่าสนใจคอืแอพ	SPG	บน	Apple	
Watch	 ที่สามารถช่วยคุณเรื่องเช็คอินโรงแรมที่ท�าการจองไว้
และปลดล็อคประตูห้องพักได้ด้วย	 นอกจากนั้นยังมีแอพ	
Shazam	ทีส่ามารถค้นหาเพลงทีก่�าลงัเปิดอยูใ่นตอนนัน้ได้ด้วย		
อีกความสามารถหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการเชื่อมต่อกับ	
HomeKit	 ท�าให้สามารถควบคุมการเปิดปิดโรงรถ	 ประตูบ้าน	
กล้องวงจรปิดภายในบ้านได้	ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ		ส�าหรับ	iOS	
8.2	ก็เปิดตัววันนี้เช่นกัน	แถมมีแอพ	Apple	Watch	พร้อมให้
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

แบตเตอรี่ใช้งานได้	18	ชม.	มี	3	คอลเลคชั่นให้เลือกคือ

1. Apple Watch Sport	ตัวเรือนมี	2	สีคือ	สีเงินและสีเทา
สเปซเกรย์	 ท�าจาก	 	 Aluminium	น�้าหนักเบา	 ราคาเริ่มต้นที	่
$349	ส�าหรับขนาด	38	mm	และ	$399	ส�าหรับขนาด	42	mm

2. Apple Watch collection	ตัวเรือนเป็น	Stainless	Steel	
มี	2	สีคือ	สแตนเลสขัดเงาและสีด�าสเปซแบล็ค	ราคาเริ่มต้นที่		
$549-$1049	ส�าหรบัขนาด	38	mm	และ	$599-$1099	ส�าหรบั
ขนาด	42	mm	ขึ้นอยู่กับวัสดุของสายนาฬิกา

3. Apple Watch Edition	ท�าจากทองค�า	18	กะรัต	มี	2	สี
คือ	Yellow	Gold	และ	Rose	Gold	ราคาสูงลิบเลยทีเดียว	เริ่ม
ต้นที่	$10,000
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Apple TV

ภายในงาน	ทิม	คุก	ได้กล่าวถึง	HBO	โดยเฉพาะ	แถม	Richard	
Plepler,	CEO	ของ	HBO	 ได้มากล่าวเปิดตัว	HBO	NOW	ที่
สามารถดูตารางเวลาการฉายหนังต่างๆ	ของ	HBO	บน	Apple	
TV	ได้ทัง้ทีฉ่ายไปแล้ว	ก�าลงัฉาย	และโปรแกรมต่างๆ	ในอนาคต
อีกด้วย	ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถดูบน	iPhone	และ	iPad	ได้เช่น
กัน	โดยจะเริ่มใช้งานในเดือนเมษายนนี้ด้วยค่าบริการ	$14.99		
ต่อเดือน	

ส่วนราคาของ	Apple	TV	ทิมได้ประกาศลดราคาจาก	$99	เป็น	
$69	หรือประมาณ	2200	เท่านั้น

ResearchKit

Jeff	Williams	กล่าวเปิดตัว	ResearchKit	ที่จะมาช่วยในเรื่อง
งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพซ่ึงจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพื่อน�าไปวิจัย
ทางการแพทย์	ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเปิดเป็น	open	source	ใน
เดือนเมษายนนี้	โดยแอพแรกที่จะท�าเป้าหมายอยู่ที่โรคพาร์กิน
สัน	เบาหวาน	โรคหลอดเลือดหัวใจ	โรคหอบหืด	และโรคมะเร็ง
เต้านม	สามารถดาวน์โหลดได้แล้วบน	App	Store

ข้อมลูอ้างองิ	:
apple.com/th
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นีก่ใ็กล้จะถงึ เทศกาลวันปีใหม่ของไทย แล้ว นัน่กค็อื เทศกาลสงกรานต์ นัน้เอง  บอกได้เลยว่าหลายๆ
คนคงจะเตรียมตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือกลับบ้านไปพบปะกราบไหว้รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่เพื่อความ
เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเตรียมหาที่เล่นน�้ากันให้สะใจไปเลย

ในรายการของทีจ่ะเตรยีมแพคใส่กระเป๋านอกจากเส้ือผ้าสวยๆ แว่นตาเก๋ๆ  ครมีกนัแดดทีม่อีานภุาพ
การปกป้องแสงแดดขัน้เทพแล้ว กย็งัมอีกีอย่างทีไ่ม่ควรลืมกค็อือปุกรณ์ทีจ่ะช่วยในการป้องกนัสมา
ร์ทโฟนหรือกล้องถ่ายรูปของคุณจากการเล่นน�้าในช่วงเทศกาลนี้ 

เพราะถงึแม้ว่าจะออกไปเล่นน�า้สนกุสนานกนัขนาดไหนแต่เชือ่ได้เลยว่าทกุคนกค็งอยากจะน�าสมาร์ท
โฟนคู่กายติดตัวไปด้วยเสมอ งั้นวันนี้เรามาดูอุปกรณ์หรือวิธีการปกป้องมือถือของคุณกันเลย
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1. เคสกันน�้า

เคสกันน�้าข้อจ�ากัดของมันก็คือสมาร์ทโฟนบางรุ่นก็หาซื้อไม่ได้
นะคะ	แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นยอดฮติกจ็ะหาซือ้ง่ายหน่อย	แต่
เคสก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว	เคสบางรุ่นไม่เพียงแค่กันน�้า
ได้เลก็ๆ	น้อยๆ	เท่านัน้	ยงัสามารถกนัน�า้ลกึได้ด้วยแถมยงัแช่น�า้
ได้นานกว่าครึ่งชั่วโมงอีกต่างหาก	 ไม่ต้องห่วงเรื่องถ่ายรูปหรือ
แชทในขณะที่ใส่เคสกันน�้าเลยเพราะท�าได้อย่างสะดวกสบาย

2. ซองกันน�้า

อนันีก้จ็ะราคาถกูลงมาหน่อยมตีัง้แต่ราคาหลกัสบิไปจนถึงหลาย
ร้อยบาท	ลักษณะเป็นถุงหรือซองใสที่มีปากถุงเป็นซิปล็อคหรือ
ใช้วธิม้ีวนปากถงุเพือ่กนัน�า้	มหีลากหลายสสีนัให้เลอืกมาพร้อม
สายคล้องคอเพื่อความสะดวก	 บางรุ่นก็เป็นได้เพียงซองกันน�้า
ธรรมดา	แต่บางรุ่นก็สามารถกดรับสายหรือแชทได้ในตัว

3. ฟิล์มกันน�้า

เป็นการเอาฟิล์มที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อกันน�้า	 มาห่อหุ้มเจ้า
โทรศัพท์ซึ่งจะมีแถบวัดระดับความชื้นในตัว	 หากมีน�้าซึมเข้า
เครื่องแถบวัดระดับนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้เห็น	 โดยฟิล์มตัว
นีส้ามารถซ้ือมาติดเองได้ง่ายๆเลย	ฟิล์มมลัีกษณะเป็นเหมอืนถงุ
เมือ่เอาโทรศพัท์ใส่เข้าไปในถงุแล้วจะเหลอืช่องอยูท่างด้านหลัง
เคร่ืองให้ติดสติกเกอร์ทับลงไปเพ่ือปิดช่องแล้วน�้าก็จะเข้าไม่ได	้
สามารถกดรับสายหรือแชทได้ในตัวเช่นกัน



4. ถุงหรือกระเป๋ากันน�้า

อันนี้เหมาะส�าหรับผู้ที่มีส�าภาระเยอะ	 ถุงนี้จะใส่ได้หลายอย่าง
ไม่เพียงแต่สมาร์ทโฟนของคุณ	ยังใส่	tablet	กล้องถ่ายรูป	หรือ
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์อย่างอืน่ได้อกีด้วยขึน้อยูก่บัขนาดของถงุ
กนัน�า้ทีค่ณุใช้	แต่อนันีห้ากจะหยบิโทรศพัท์ออกมาใช้งานก็ควร
ระวงักันนดินงึเพราะอตุส่าห์เก็บไว้อย่างมดิชดิแต่เผลอหยบิออก
มาตอนโดนสาดน�้าใส่นี่แย่เลย

5. ถุงพลาสติกกับหนังยาง

สงูสดุคืนสูส่ามัญ	วธิง่ีายใครๆ	กท็�าได้	แค่เอามอืถอืใส่ถงุพลาสตกิ
แล้วเอาหนังยางรัด	เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย	ราคาไม่แพง	สะดวก	
ประหยัด	ถ้ากลัวน�้าจะเข้าก็ซ้อนหลายๆ	ชั้นหน่อยละกันนะ

6. เคลือบกันน�้า

อันนี้เป็นการเอาโทรศัพท์มือถือไปท�าการเคลือบสารกันน�้าให้
ปลอดภัยจากความชื้นและความเสียหายที่เกิดจากน�า้	 แต่วิธีนี้
ถ้าจะเคลือบต้องท�าการแกะชิ้นส่วนของเครื่องออกก่อน	ข้อดีก็
คอืหลงัจากเคลอืบแล้วกไ็ม่ได้รูส้กึว่ามอีะไรเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิมเหมาะส�าหรับผู้ที่ไม่ชอบใส่อุปกรณ์ป้องกันเยอะแยะ
มากมาย
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แต่ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันท�าให้สมาร์ทโฟนของคุณโดนน�้าหล่ะ 
ท�าอย่างไรดี?

1. อย่าพยายามเปิดเครือ่งใหม่หากเคร่ืองดับ	เชือ่ได้เลยว่าคนทีเ่คยมปีระสบการณ์มอืถอืตกน�า้หรือ
น�้าเข้า	หลายคนต้องเคยพยายามเปิดเครื่องใหม่	เพื่อทดสอบว่ามันยังใช้ได้หรือไม่	ซึ่งมันเป็นวิธี
ท่ีผดิมาก	เพราะการท�าแบบน้ันจะยิง่ท�าให้มโีอกาสทีเ่ครือ่งจะเกดิไฟฟ้าชอ็ตได้	และมันจะยิง่สร้าง
ความเสียหายให้กับโทรศัพท์ของคุณ	

2.	 ถอดชิ้นส่วนท่ีถอดได้ออกเช่นแบตเตอรี่	 ซิมการ์ด	 ย�้าว่าเฉพาะที่ถอดได้เท่านั้นไม่จ�าเป็นต้องไข
น็อตออกมานะ

3. อย่าใช้ไดร์เป่าผมเป่าเด็ดขาดเพราะลมจากไดร์เป่าผมมีความร้อนสูง	 อาจจะท�าให้เกิดความเสีย
หายต่ออุปกรณ์ได้	หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้

4.	 ไม่ควรน�าโทรศัพท์ไปตากแดด	เพราะแสงแดดก็ร้อนเกินไปเช่นเดียวกับลมจากไดร์เป่าผม

5. อย่าท�าการชาร์จแม้เครื่องจะแห้งสนิทแล้ว	 เพราะชิ้นส่วนภายในอาจจะยังมีความชื้นอยู่ท�าให้
วงจรไฟฟ้าภายใน	ลัดวงจรได้

6.	 ส�าหรับวิธีนี้	ถือเป็นอีกหนึ่งของภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง	เพราะคุณสามารถน�ามือถือวาง
ไว้ในถังข้าวสารหรือใส่ถุงพลาสติกที่มีสารดูดความชื้น	ใช้เวลา	2-3	วัน	ให้แน่ใจว่าความชื้นหมด
แล้ว

แล้วลองท�าการเปิดเครือ่งเชค็สภาพการท�างานดวู่าใช้งานได้ปกตหิรอืไม่	ถ้ายงัใช้งานไม่ได้กค็งจะต้อง
น�าเครื่องเข้าศูนย์ดีกว่าค่ะ

หวังว่าสงกรานต์นี้จะเล่นน�้ากันได้อย่างสนุกสนาน
หายห่วงเรื่องการป้องกันสมาร์ทโฟนกันนะคะ 



ของเล่นเสริม
Apple Watch 
สุดเก๋มาแล้ว!!

1. X-Doria Defense Edge ($29.99)

เป็นกรอบเสริมไว้ส�าหรับปกป้องรอยและกันกระแทกตัวเรือน
นาฬิกา	Apple	Watch	ซึง่ตอนนีเ้ปิดให้จองแล้ว	ม	ี2	ด้วยกันคอื	
สเีงนิและสทีองท้ัง	2	ขนาดเลยค่ะทีเ่วบ็ไซต์	shop.x-doria.com

2. Griffin Technology WatchStand ($29.99)

เป็นเป็นแท่นวางชาร์จทีอ่อกแบบมาให้มคีวามสะดวกในการใช้
งานหรือดูหน้าปัดได้ง่ายข้ึนขณะชาร์ตแบตเตอรี่	 เปิดให้ลง
ทะเบียนเพื่อติดตามข้อมูลและการวางจ�าหน่ายได้ที่	
store.griffintechnology.com

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วส�าหรับ Apple Watch แม้จะยังไม่ได้เริ่มวางจ�าหน่ายแต่หลายบริษัทก็
เตรียมตัวที่จะผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆออกมากันบ้างแล้ว เพื่อรองรับการใช้งานเจ้า Apple Watch  
ส�าหรับผู้ที่คิดจะจับจองเป็นเจ้าของ Smartwatch สุดล�้าตัวนี้ลองไปดูกันค่ะว่าอุปกรณ์เสริมชิ้นไหนจะ
เก๋ไก๋โดนใจเหล่าสาวกกันบ้าง

ข้อมลูอ้างองิ	:
mashable.com



5. Bandstand by Standzout

เป็นแท่นชาร์ต	Apple	Watch	เก๋ๆ	ที่สามารถปรับหมุนองศา
การตัง้หน้าปัดได้	ภายในตวัยงัมีพอร์ต	usb	มาให้ใช้งานส�าหรับ
ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเช่น	iPad	หรือ	iPhoneได้อีกด้วย	ซึ่งตอนนี้
ได้เปิดจองให้ซื้อแล้วที่เว็บไซต์	gobandstand.com	ค่ะ

3. Reserve Strap ($249.99)

ส�าหรบัอปุกรณ์เสรมิช้ินนีย้งัเป็นตวัต้นแบบอยู	่มาในรูปแบบสาย
นาฬิกาซิลิโคนที่แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ลงไปด้วย	 มันจึง
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในสุดยอดจริงๆ	 ใครสนใจ	 สามารถ	
Pre-order	ได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์	reservestrap.com

6. LUNATIK EPIK Apple Watch Kit 

เป็นกรอบเสรมิไว้ป้องกนั		Apple	Watch	จากการกระแทกหรือ
รอยขดีข่วน	ผูผ้ลติเตรยีมระดมทนุผ่านเวบ็ไซต์	 kickstarter.com	
เร็วๆ	นี้	ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	epikwatch.com

4. CyClip

ส�าหรับอุปกรณ์เสริมตัวนี้น่าจะถูกใจหลายๆ	คน	เพราะใช้คลิป
หนีบกับแฮนด์รถจักรยานหรือมอร์เตอร์ไซด์ได้เลย	 ซึ่งคาดว่า
อาจจะเป็น	Handle	bar	adapter	ตวัแรกส�าหรบั	Apple	Watch	
เลยนะ	 สามารถติดตามข้อมูลการวางจ�าหน่ายที่เว็บไซต	์
thecyclip.com
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9. WaterField Time Travel Case for Apple Watch 
($49)

กระเป๋าหนังอย่างดี	 เอาไว้ใส่	Apple	Watch	สามารถป้องกัน
การกระแทกรอบตัวเครื่อง	 ได้อีกในระดับหนึ่ง	 นอกจากนี้ยังมี
ช่องใส่หูฟังและที่ชาร์จอีกด้วย	 ตอนนี้เปิดให้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์	
sfbags.com	แล้วค่ะ

7. DODOcase Charging Stand ($69.95) 

แท่นชาร์จ	Apple	Watch	สไตล์เรียบหรู	วัสดุที่ท�ามาจากไม้แค
ลิฟอร์เนียนวอลนัทอย่างดี	 มาพร้อมกับตัวฐานที่ท�าจากเหล็ก
แข็งไว้ถ่วงน�้าหนัก	ราคาอยู่ที่	$99.95	เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าใน
ราคาพิเศษเพียง	$69.95	ที่เว็บไซต์		dodocase.com

8. THE BUMPER by ActionProof ($29; $20 early 
bird special)

BUMPER	กันกระแทกรอบตัวเครื่อง	 360	องศา	ผู้ผลิตได้เริ่ม
เปิดระดมทนุแล้วถงึวนัที	่4	เมษายน	บนเวบ็ไซต์	indiegogo.com	
ใครที่สนใจอยากลองใช้ก็รีบๆมาระดมทุนช่วยกันคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะส�าหรับอุปกรณ์เสริมน่าสนใจเลยทีเดียว ซึ่งคาดว่าจะมีออกมาอีกเรื่อยๆ ก่อนที่ 
Apple Watch จะวางจ�าหน่ายในวันที่ 24 เมษายน นี้ค่ะ
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ไอเดยีใหม่ๆ	ทีไ่ม่เหมอืนใคร	ดนิสอ	“หฟัูง”	มายากล	เป็นสินค้า
ทีร่่วมกนัท�าระหว่าง	Afterain	ทีเ่ชีย่วชาญทางด้านการออกแบบ
จับมือกับ	HOOMIA	ผู้ผลิตหูฟังที่หลากหลาย	รับรองว่าแปลก
ใหม่ไม่ซ�้าใครแน่นอน	 โดยหูฟังข้างนึงจะเป็นส่วนปลายของ
ดนิสอและอกีด้านก็จะเป็นยางลบ	ท�าให้เวลาท่ีใส่หฟัูงพร้อมกนั
ทั้ง	 2	 ข้าง	 ก็จะเหมือนมีดินสอเสียบทะลุศรีษะของเรา	 ใครที่
พบเห็นก็อาจจะดูแปลกใจมิใช่น้อย

หฟัูงท�าจากซลิโิคนและพลาสตกิท่ีมสีสีนัสดใสหลากหลายสด้ีวย
กันเช่น	ส้ม	 เทา	ฟ้า	 เหลือง	ด�าและเขียว	มาพร้อมไมโครโฟน
สามารถกดรับสายโทรศัพท์ได้ในตัว	น�้าหนัก	11	กรัม	

ส่วนใครทีส่นใจอยากจะจบัจองเป็นเจ้าของกส็ามารถสัง่ซือ้ทาง
เวบ็ไซต์ได้เลยค่ะ	ราคาอยูท่ี	่30	เหรยีญ	หรอืประมาณ	960	บาท

ข้อมลูอ้างองิ	:
awmcorps.com

ไอเดียเก๋ๆ ดินสอ “หูฟัง” มายากลไม่ซ�้าใคร!
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ข้อมลูอ้างองิ	:
en.miui.com

ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะน�าเสนอเรื่อง	 Action	 Camera	 จาก	
Xiaomi	ทีส่เปคสงุแต่ราคาถกูไปหมาดๆ	ล่าสดุมาอกีแล้วส�าหรบั
สินค้าใหม่จาก	 Xiaomi	 บริษัทไอทีรายใหญ่จากประเทศจีน
ประกาศเปิดตัว			Mi	TV	2	รุ่น	40	นิ้วที่ราคาเหลือเพียง	1,999	
หยวน	เท่าน้ัน	หลงัจากทีม่กีารเปิดตวั	Mi	TV	2	รุน่	49	นิว้	ความ
ละเอียด	4K	ไปเมื่อปีที่แล้วในราคา	3,999	หยวน

	มาดสูเปคขัน้เทพของ		Mi	TV	2	รุน่น้องกนัดกีว่าว่าเป็นอย่างไร

• หน้าจอขนาด	 40	 นิ้วความละเอียด	 Full	 HD	 1080p	
จอSharp	 SDP	 X-GEN	 LED	 หน้าจอ	 LED	 backlight	 
คอนทราสต์	5,000:1

• หน่วยประมวลผล	MStar	6A908	Cortex-A9	quad-core	
ความเร็ว	1.45	GHz

• หน่วยประมวลผลกราฟิก	Mali-450MP4

• แรม	1.5	GB	DDR3	

• ความจุ	8GB

• ระบบปฏิบัติการ	 	 Android	 4.4	 KitKat	 อัพเกรดเป็น	
Android	5.0	ในภายหลัง

รูปทรงภายนอกและสเปคอื่นๆ	 ก็ใกล้เคียงกับตัว	 49	 นิ้วค่ะ	 
วางจ�าหน่ายในประเทศจีนวันที่	31	มีนาคมนี้

Xiaomi mi tv 2
Xiaomi เปิดตวั “Mi TV 2” น้องใหม่ในราคาสุดคุม้
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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

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


