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Editor's
 note ฉลองครบรอบฉบับที่ 100 เราขอพูดถึงเทรนด์มาแรงของปีนี้ นั่นคือ Virtual Reality (VR) ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อม 

เสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ซอฟต์แวร์ และนำาเสนอให้กับผู้ใช้ว่าภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนจริงผ่านทางแพลตฟอร์ม

ต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกม หรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟน ถือเป็นเทคโนโลยีที่ ได้รับการพูดถึงอย่างมากในปีนี้ โดย     

Business Insider วิเคราะห์ว่าการจัดส่งฮาร์ดแวร์ VR จะสามารถสร้างตลาดที่มีมูลค่ามากถึง 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ภายใน ค.ศ. 2020

VR ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนาน โดยมีต้นกำาเนิดในปี 2556 เมื่อมีการระดมทุนเพื่อผลิต Oculus Development 

Kit1ผ่านทาง Kickstarter และมีผู้สนใจมาระดมทุนเป็นเงินถึง 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาในปี 2557 เฟสบุ๊คก็เข้ามาซื้อ

กิจการ Oculus ไปด้วยมูลค่าที่สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำาให้คนเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้

จะเติบโตอย่างมากในอนาคต

ในช่วงปี 2557-2558 แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนำาต่างก้าวเข้าสู่เทรนด์นี้ ไม่ว่าจะเป็น Google ที่ผลิต Google Cardboard 

หรือ HTC ก็ร่วมกับค่ายเกม Valve ผลิต HTC Vive แม้กระทั่ง Samsung ก็ผลิต Samsung Gear VR เช่นกัน

แต่ข้อจำากัดของ VR ก็ยังมีอยู่ ทั้งในเรื่องของมาตรฐานที่ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะแต่ละค่ายต่างก็สร้างมาตรฐาน

ของตนเอง รวมถึง VR ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงมาก จึงจำากัดจำานวนผู้ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้

แม้ว่าในปัจจุบัน VR ส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการเล่นเกม แต่เชื่อว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาเพื่อเสริมประโยชน์แก่อุตสาห 

กรรมอื่นๆ ได้เช่นกัน ดังมีตัวอย่างให้เห็นบ้างแล้ว เช่น University of Louisville ที่ทดลองนำา VR มาช่วยบำาบัดผู้ป่วยด้วย

การลดความกังวลของผู้ป่วยที่กลัวความมืดและการขึ้นเครื่องบิน รวมถึง University of Washington ที่ทำาการทดสอบ

โดยให้ผู้ป่วยที่เจ็บแผลจากไฟไหม้สวมแว่น VR พบว่าสามารถระงับความเจ็บปวดได้ นอกจากนี้ยังอาจนำาไปใช้กับการฝึกหัด

ทางการแพทย์ การฝึกหัดทหาร หรือการศึกษาด้วยการกระตุ้นให้เด็กๆ ตื่นเต้นกับการเรียนรู้ก็เป็นได้ค่ะ

Dear Readers,

Celebrating the 100 
th
 issue with hottest technology trend this year; Virtual Reality (VR), it is a virtual environ-

ment created by software, and presented to the users through platforms including computer, game console 

and smartphone. VR makes its breakthrough this year. Business Insider analyzes that VR hardware delivery 

will be worth 2.8 billion dollar in 2020.   

VR originated in 2013 when Oculus Development Kit 1 had been raised funds in Kickstarter and reached 

2.5 million dollar. Afterward in 2014, Facebook purchased Oculus for 2 billion dollar ensuring people 

that this technology will grow.

In 2014 – 2015, leading technology brands jumped into this trend, for example Google that created 

Google Cardboard, HTC and Valve that created HTC Vive, and Samsung that created Samsung Gear VR.

VR also has limitation that is each producer creates own standard and it requires high-performance     

computer. So not many people can access the technology.

Although now VR is mostly used with game, it is believed to be widely used in other industries in the near 

future. Actually there are some trials; the University of Louisville used VR to treat anxiety of the patients who 

scared of darkness and height, and the University of Washington gave VR headset to patient who suffered 

from burns which was proved that it could reduce the patient’s pain. Furthermore, VR can probably be used 

in medical training, army training and education.

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน
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ในปีนี้ นักพัฒนาและผู้บริโภคต่างให้ความสนใจกับเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) จนถือว่าเป็น       

ปีทองอย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี VR ถูกผลิตออกสู่ท้องตลาดมากมาย และในคอลัมน์นี้เรา

จะมาแนะนำาให้คุณรู้จักกับแว่น VR คุณภาพดีสำาหรับมืออาชีพ

This year both developers and consumers keep an eye on VR (Virtual Reality) technology. 

The technology is booming and there are plenty of VR gadgets in the world market. So 

we will introduce you some professional VR headsets.Gadget

HOT

Oculus Rift

HTC Vive

แว่น Oculus Rift ประกอบด้วยเซ็นเซอร์มากมายที่แสดงภาพแก่
ดวงตาแต่ละข้าง เชื่อมต่อกับหูฟัง นอกจากนี้ยังประกอบด้วยชิป 
กล้องเพื่อจับความเคลื่อนไหว และ Xbox One controller ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์อย่างเต็มอิ่มจะต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ท่ีมี 
สเปคสูงเท่านั้น สนนราคาอยู่ที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
21,000 บาท

Oculus Rift system comprises a headset that’s loaded with 
sensors, offering a display for each eye and integrated head-
phones. It comes with a camera to add more movement detec-
tion information and initially ships with an Xbox One controller. 
You will also need a high-spec PC to run Oculus Rift. The price 
is 600 USD or around 21,000 BHT.

เช่นเดียวกับ Oculus Rift เพราะ HTC Vive เป็นระบบที่สมบูรณ์
และต้องใช้คู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูง แต่ HTC Vive มีความแตก
ต่างจาก VR ระบบอื่นๆ เนื่องจากผู้ใช้งานมีอิสระในการเดินไปรอบๆ 
ขณะที่ระบบอื่นจะอนุญาตให้เคลื่อนไหวในบางท่าทางเท่านั้น HTC 
Vive ใช้เซ็นเซอร์ IR ติดกับผนังเพื่อจับทิศทางของคุณ สนนราคา
อยู่ที่ 799 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 28,000 บาท

Like Oculus Rift, HTC Vive is a full system VR experience 
that requires a powerful PC to run. HTC Vive is different from       
other VR systems because it gives you freedom to roam around 
a room. While other systems will allow you some movement, 
HTC Vive uses IR sensors mounted on walls to map your      
location in the physical space, integrating this into the virtual 
space. The price is 799 USD or around 28,000 BHT.
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PlayStation VR

Sulon Q

PlayStation VR หรือชื่อเดิมคือ Project Morpheus เป็นผลงาน
ของค่ายโซนี่ ไม่ได้เป็นระบบ VR ที่สมบูรณ์ เพราะจะต้องใช้งาน
ร่วมกับเครื่องเล่นเกม PlayStation 4 และจะต้องซื้อ PlayStation 
Camera ต่างหาก จึงมีราคาตํ่ากว่า Oculus Rift และ HTC Vive 
โดยราคาอยู่ที่ 399 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 14,000 บาท

Previously known as Project Morpheus, this headset has been 
rechristened PlayStation VR - somewhat fitting considering 
it is not PC but PlayStation 4 driven. Rather than presenting 
a complete VR system, PS VR is an accessory for the PS4 
console, meaning it will be less costly to own than something 
like Oculus Rift or HTC Vive. The headset itself will be just 
399 USD or around 14,000 BHT.

ถือเป็นคู่แข่งสําคัญของ Oculus Rift และ HTC Vive เนื่องจาก
ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows 10 นอกจากนี้
ยังสามารถทํางานแบบไร้สายด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพ่ึงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผสานระบบ VR และ AR เข้าด้วยกัน นอกจากการ
รับชมภาพเสมือนจริงแล้วยังมีเลนส์กล้อง 2 กล้องด้านหน้าที่ใช้
ผสานภาพเสมือนจริงกับภาพจริงของสิ่งแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย 
ในเรื่องของราคายังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 
900-1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

It could be a big competitor to Oculus Rift and HTC Vive in 
that it runs on Windows 10 PC architecture. Unlike those 
headsets though, it doesn’t need a high-end PC to run and 
is completely “tether-free”. It combines AR, VR and spatial 
computing in a single device. The price does not revealed, 
yet it might be around 900-1,000 USD.

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีแว่น VR คุณภาพดีอีกหลายยี่ห้อด้วยกัน เช่น Samsung Gear VR, OnePlus Loop VR, LG 360 VR, Google 
Cardboard, Google Daydream, Zeiss VR One and One GX, Homido และ Microsoft HoloLens 

Aside from what mentioned above, there are plenty of quality VR glasses including Samsung Gear VR, OnePlus Loop VR, LG 
360 VR, Google Cardboard, Google Daydream, Zeiss VR One and One GX, Homido and Microsoft HoloLens. 
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อย่างที่ทราบกันดีว่าในยูทูบมีวิดีโอสามมิติท่ีใช้ดูผ่าน
แว่น VR มากมาย แต่ก็มีวิดีโอทั่วไปที่ดูเป็นสามมิติไม่
ได้เช่นกัน แอพพลิเคชันนี้จึงรวบรวมเฉพาะวิดีโอสาม
มิติมาให้คุณได้เพลิดเพลินกันอย่างจุใจ ซึ่งสําหรับค่าย

แอนดรอยด์ก็มีแอพฯ ลักษณะนี้เช่นกัน โดยใช้ชื่อว่า “VR YouTube 3D 
Videos”

YouTube have a thousand of 3D videos. This app is the only one 
that let you see these videos (or your videos) in 3D on your iOS 
device with any known 3D technologies. There is a similar            
application for Android named “VR YouTube 3D Videos”.

Price: ฿69.00

Platform: iPhone, iPod touch, iPad

นี่เป็นแอพพลิเคชันที่นําโลกความเป็นจริงเสมือนมาสู่
สมาร์ทโฟนของคุณ สามารถท่องโลกด้วย Google 
Earth ชมวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ได้ทุกมุม และอื่นๆ 
อีกมากมาย

Cardboard puts virtual reality on your smartphone. The Google 
Cardboard app helps you set up a Cardboard viewer and includes 
a few experiences to get you started. You can explore exciting 
environments with Google Earth, view 3D objects from a museum 
collection, and many more.

Price: Free

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

ชมภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ เรื่องตลก และสารคดี   
กันได้อย่างจุใจ แยกเสียงระหว่างหูสองข้าง สามารถดู
โดยใช้แว่น VR หรือไม่ก็ได้

A curated collection of the best cinematic virtual reality, including 
short films, music videos, comedy and documentaries. Featuring 
industry leading 3D video with binaural sound, viewable with or 
without Google Cardboard.

Price: Free  

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

COOL 

Apps

คนที่ ใช้สมาร์ทโฟน (iOS และแอนดรอยด์) ก็สามารถเพลิดเพลินกับ Virtual Reality ได้โดย

ไม่ต้องซื้อแว่น VR ราคาสูงสำาหรับมืออาชีพอย่างที่แนะนำาในคอลัมน์ก่อนหน้านี้ เพียงคุณใช้

แอพพลิเคชันที่เราจะแนะนำาต่อไปนี้

For those who use smartphone (iOS and Android) can enjoy virtual reality technology without 

purchasing high-cost VR headsets mentioned in the previous column, by using the following 

applications we would like to suggest you.

3DTube

Cardboard

Within – VR 

(Virtual Reality)
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By: Kathawut Promprakhon

What’s IN

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการบริหารจัดการและเก็บรักษาข้อมูลทาง
ด้านสารสนเทศ (Information Technology, IT) เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ

การดําเนินธุรกิจเกือบทุกขนาด ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการบริหารจัดการ
เครือข่ายสาขาจํานวนมาก เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการระบบสื่อสาร/อินเทอร์เน็ต 
บริษัทธุรกิจนํ้ามัน การไฟฟ้าฯ ต่างก็ต้องมีศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Data Center) เพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ตลอดเวลา โดยศูนย์ข้อมูลนี้
อาจตั้งอยู่ภายในองค์กร หรือไปจัดหาพื้นที่ภายนอกจากผู้ให้เช่าที่ดําเนินการจัด
สร้างไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ นอกจากนี้ องค์กรแต่ละแห่งอาจมีศูนย์ข้อมูลสํารอง
สําหรับการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Site - DR Site) เพื่อใช้ในกรณีที่
ศูนย์หลัก (Main Site) มีปัญหาจากความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย

การออกแบบศูนย์ข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือมีช่วงเวลา
ที่หยุดบริการ (Downtime) ตํ่าที่สุด โดยพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ร่วม
กับงบประมาณที่ได้รับ หากต้องการศูนย์ข้อมูลที่มีความพร้อมบริการสูง ก็จะมี
ต้นทุนในการก่อสร้างและดําเนินการสูงตามไปด้วย

การออกแบบศูนย์ข้อมูลมีอยู่หลายมาตรฐาน (เช่น TIA-942, Uptime Institute, 
TUV) โดยแต่ละมาตรฐานก็แบ่งระดับ (Tier) ออกเป็น 4 ระดับคล้ายๆ กันตาม
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

I   t is obviously seen that information technology manage-
ment and storage system is vital for all businesses. The 

large organizations that have their own branches such as 
bank, telecommunications/ Internet service provider, oil 
company or electric company must have data center to 
manage data all the time. Data center may be located in 
the company or the rental space from exclusive provider.
Besides, each organization should also have disaster         
recovery site which will function when the main site is inter-
rupted by natural disasters. 

The objective of data center design is to minimize the down-
time. However, the owner should consider the risk and the 
budget before selecting the design because high-quality 
data center requires high budget also.

There are many data center design standards (e.g. TIA-
942, Uptime Institute, TUV), each standard consists of 4 
tiers in common. The tiers are described below;
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Redundancy คือ การเตรียมระบบสํารองเพื่อทดแทนระบบหลักที่อาจจะเกิด
ความบกพร่อง โดย “N” หมายถึงมีเพียงระบบเดียว ไม่มีระบบสํารอง ส่วน 
“N+1” หมายถึงระบบต้องการจํานวนอุปกรณ์เท่ากับ N ตัว ก็เตรียมไว้ N+1 ตัว 
กรณีที่อุปกรณ์ในระบบเสียไปเพียงหนึ่งตัว ระบบจะสามารถทํางานต่อไปได้ตาม
ปกติ ดังนั้น ระบบจะต้องเป็น “N after any failure” คือ ถ้าระบบใดระบบหนึ่งล่ม 
ต้องมีระบบหนึ่งทดแทนทันที ระบบจะไม่หยุดทํางาน
Distribution Paths คือ จํานวนสายป้อนที่เตรียมไว้ให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Tier 3 และ Tier 4 ต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถรับไฟฟ้าได้ 2 สายคู่
กัน หรือที่เรียกว่า Dual Cord Equipment
Concurrently Maintainable คือ ระบบสามารถทําการบํารุงรักษาตามที่มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าได้ โดยไม่มีผลกระทบใดกับระบบโดยรวม ซึ่งผู้ดูแลระบบ
สามารถซ่อมบํารุงระบบไปพร้อมกับมีการทํางานตามปกติ
Fault Tolerance to Worst Event ยอมรับความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดกับ
เหตุการณ์ ระบบต้องมีเสถียรภาพสูงสุด สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องไม่
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงความผิดพลาดของผู้ใช้ การออกแบบศูนย์ข้อมูล
ลักษณะนี้จะเป็นระบบที่ active ทั้ง 2 ด้าน
Compartmentalization คือ การแบ่งพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความสําคัญกับ
ระบบออกเป็นสัดส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ความผิดปกติกับอุปกรณ์หนึ่ง จะไม่
กระทบกับอุปกรณ์อื่นที่เหลือ
Continuous Cooling คือ ระบบทําความเย็นที่สามารถทําความเย็นให้กับศูนย์
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี Tier 4 เท่านั้นที่ต้องการ

สรุปได้ว่ายิ่งมีระดับ (Tier) สูงมากเท่าไร ระบบยิ่งพร้อมใช้งานตลอดเวลามาก
เท่านั้น (Availability

ซึ่งศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) ที่ทางเคเอสซีให้บริการนั้น ผ่านการ
ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทั้งองค์กร
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการตลอด 24 
ชั่วโมง หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลหรือต้องการสมัคร
บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย Exclusive Care โทร. 0 2979 7125 หรือ
อีเมล exclusivecare@ksc.net   

Redundancy is a preparation of backup system            
substituted the main system when it is failed. “N” 
means  system meets base requirements and has no              
redundancy. “N+1” redundancy provides one additional 
unit, module, path, or system in addition to the minimum 
required to satisfy the base requirement. The failure or 
maintenance of any single unit, module, or path will not 
disrupt operations.
Distribution Paths serves the site’s computer equipment. 
Tier 3 and Tier 4 need dual cord equipment.
Concurrently Maintainable means that any compo-
nent of data center infrastructure can be intentionally             
shut down without disruption. The system administrator  
can do system maintenance while the system is running 
normally. 
Fault Tolerance to Worst Event means the system must 
have highest stability. The system must run normally in 
any situation including user’s fault. This is 2-side active 
design.
Compartmentalization means the vital equipment is     
divided orderly. Although one is disturbed, another is not.  
Continuous Cooling is the cooling system that provides 
continuing desired temperature. Only Tier 4 needs this 
function.

In conclusion, higher tier equals to higher availability.

KSC provides delicate-design data center meeting the 
needs of small or large organizations. In addition, our en-
gineer provides 24/7 monitoring service. If you need more 
information or subscription, please contact our Exclusive 
Care Staff at 0 2979 7125 or E-mail:exclusivecare@ksc.
net.

ที่มา/ Source: 
www.mitr.com/mitr-article.php?cid=168&hl=th 
Telecommunications Infrastructure Standard for Data 
Centers (2005). TIA STANDARD.
ศิริวรรณ ภิรมย์ฤทธิ์ และสุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์. การออกแบบ
ศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร.  
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, หน้า 32.
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พิพิธภัณฑ์สามมิติในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายแห่งและได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ฉบับนี้เราขอรวบรวม

พิพิธภัณฑ์สามมิติในประเทศไทยมาให้คุณได้ชมกัน

3D museum is popular for Thai and foreign tourists, so there 

are many of them in Thailand recently as we gather for you 

here in this column.

3D Art in GAllery - ChAinAt

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 20 บาท, เด็ก 10 บาท
Ticket: Adult 20 Baht, Child 10 Baht.

For Art’S SAKe – huA hin

ค่าเข้าชม: ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท, 

เด็ก 200 บาท

Ticket: Adult 300 Baht, Child 200 Baht.

Art in PArADiSe - PAttAyA

ค่าเข้าชม: ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท, 

เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. 200 บาท

Ticket: Adult 300 Baht, 

Child under 120 cm 200 Baht.

triCK Art MuSeuM - 

SAntorini PArK ChA-AM

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 240 บาท, 

เด็กสูงไม่ถึง 100 ซม. เข้าชมฟรี

Ticket: Adult 240 Baht, Child under 100 cm free.

Art in PArADiSe - ChiAnG MAi

ค่าเข้าชม: ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท, เด็ก 200 บาท

Ticket: Adult 400 Baht, Child 200 Baht.

Art in PArADiSe – BAnGKoK 

(eSPlAnADe rAtChADAPiSeK)

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 200 บาท

Ticket: Adult 300 Baht, Child 200 Baht.

Country oF ArtS (3D GAllery)

uBon rAtChAthAni 

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 180 บาท, 

เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. 120 บาท

Ticket: Adult 180 Baht, 

Child under 120 cm 120 Baht.

CHIC
Lifestyle
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KSC News
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี            
คอมเมอร์เชยีล อนิเตอรเ์นต จำากัด จดัหลกัสตูรฝกึอบรม “Firewall 
FortiGate & FortiAnalyzer” เพ่ือเสริมทกัษะด้านการบริหารจัดการ
ไฟรว์อลลแ์กล่กูคา้องคก์รของเคเอสซ ีโดยลกูคา้ตา่งใหค้วามสนใจ

เข้าร่วมอบรมเป็นจำานวนมาก

KSC organizes firewall training for corporate customers

On May 25, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd.        
organized “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” training     
session in order to enhance firewall management skill of 
corporate customers. The training was highly welcome from 

the attendees as always.

เคเอสซีชวนลูกค้าร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลน

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล 
อินเตอร์เนต จำากัด เชิญลูกค้าองค์กรร่วมกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ “KSC Green IT” 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยเดินทางไปปลูกป่าชายเลนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ศึกษาความเป็นอยู่ของลิงแสมตามธรรมชาติ และเรียนรู้การทำา
ฟารม์หอยนางรม ปดิทา้ยดว้ยการแวะสกัการะหลวงพอ่บา้นแหลมท่ีวดัเพชรสมทุร
วรวิหาร ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความอิ่มเอมใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

KSC invites customers to plant mangrove forests

Concerning the significance of environment, KSC Commercial Internet   
Co., Ltd. invited the corporate customers to join “KSC Green IT”  activity 
on June 18, 2016. Started from Bangkok, we traveled to plant mangrove 
forests at Samut Songkhram Province, watch crab-eating macaques, and 
learn how to do oyster farming. Last but not least, we went to pray at Wat 
Phet Samut Worawihan where the Buddha statue of Luang Pho Wat Ban 
Laem was enshrined. The trip was completed and all attendees’ hearts 
were full of joy.

เคเอสซีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการเครือข่าย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล       
อินเตอร์เนต จำากัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Network Monitoring 
System” เพ่ือเพิม่พูนความรูด้า้นเครอืขา่ยแกล่กูคา้องคก์ร รวมถึงฝกึเสริมทักษะ

ด้านการบริหารจัดการ เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ 

KSC organizes workshop on network monitoring

On June 29, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd. organized  “Network 
Monitoring System” workshop in order to share knowledge and enhance 
network monitoring skill of our valued customers. 

เคเอสซีจัดฝึกอบรมด้านไฟร์วอลล์แก่ลูกค้าองค์กร
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