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นี่ก็ล่วงเลยเข้�กล�งปีกันแล้ว ผ่�นม�หล�ยฤดูทั้งแต่ต้นปีที่หน�วเข้�สู่เมษ�ยนที่ร้อนระอุ 

และเดือนนี้ก็เริ่มเข้�สู่ฤดูฝนอย่�งเต็มตัว  ฝนตกต้นไม้สวยมองสบ�ยต� เสียด�ยแค่ว่�รถจะค่อนข้�ง

ติดและต้องล้�งบ่อย ไม่ว่�ขับรถหรือเดินท�งแบบไหน ระมัดระวังกันให้ม�กไว้ เคเอสซีเป็นห่วงคว�ม

ปลอดภัยของท่�น 

สำ�หรับว�รส�รฉบับน้ี เร�รวบรวมเร่ืองของแก็ดเจ็ตและแอปพลิเคชัน (Application)ท่ีเก่ียวกับ AI 

ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ถูกสร้�งขึ้นม�เพื่อช่วยง�นมนุษย์ธรรมด�อย่�งเร�ๆ  ให้

สะดวกสบ�ยปลอดภยั และทันสมัย  ซ่ึงคว�มจรงิระบบ AI มีก�รนำ�เข้�ม�น�น โดยนำ�ม�ในรูปแบบระบบ

ตอบรับ เพื่อไม่ให้ลูกค้�รอน�น AI ในบริษัทชั้นนำ� จะมีทั้งนั่งประจำ�ออฟฟิศ วิเคร�ะห์หุ้น  ซึ่งถือเป็น

เทคโนโลยีท�งด้�นไอที ที่กำ�ลังม�แรงสำ�หรับยุคนี้เลย 

นอกจ�กนี้ เร�ยังพ�ม�รู้จักกับ  Software-defined networking (SDN) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นม�

เพื่ออะไรในคอลัมน์ “What’s IN”  

สำ�หรับคอลัมน์ Chic Lifestyle  ขอพ�ไปต�มห�ธรรมช�ติ  คว�มสงบ เรียบง่�ย พร้อมชีวิต 

ขนบธรรมเนียมช�วไทยในภ�คเหนือกัน ปิดท้�ยด้วยภ�พกิจกรรมก�รอบรมคอร์สใหม่ๆ เพิม่เติมคว�ม

รู้ของลูกค้�เคเอสซี ในกิจกรรม “เคเอสซีฯ จัดอบรมสำ�หรับลูกค้�องค์กร” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เร�

ต้องก�รมอบคว�มรู้ เพื่อก�รนำ�ไปใช้ต่อยอดในง�นด้�นไอที ก�รตล�ด ก�รเงิน สร้�งเสริม ธุรกิจ

ของลูกค้�เร�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จยิ่งๆขึ้นไป

ในก�รอบรมแต่ละหลักสูตร ท�งบริษัทมีคว�มต้ังใจท่ีจะส่งมอบคว�มรู้ในด้�นไอที ด้�นก�รบริห�ร

จัดก�รที่ทันสมัยให้กับลูกค้�อย่�งต่อเนื่อง ลูกค้�ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริง ที่สำ�คัญ ฟรีค่�ใช้จ่�ยตลอด

ก�รอบรม และเม่ือลูกค้�คนสำ�คัญได้เข้�ม�ร่วมอบรมกับท�งบริษัทแล้ว ท�งเคเอสซีฯ ยังมอบใบ

ประก�ศให้คุณลูกค้�ทุกคอร์สก�รอบรมอีกด้วย  ห�กสนใจติดต่อฝ่�ยบิสิเนสโซลูชั่นส์ของเคเอสซี ที่

เบอร์โทรศัพท์ 0 2779 7999 หรือส่งอีเมลม�ที่ consultantksc@ksc.net รีบม�เป็นลูกค้�เคเอสซีกัน 
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ม�ทำ�คว�มรู้จักแก็ดเจ็ตสุดอัจฉริยะ อันช�ญฉล�ดลำ้�ยุค

ไม่ ให้คุณตกเทรนด์ก่อนใคร

COOL Apps

แอปพลิเคชันที่เสมือนมีผู้ช่วยที่จัดก�ร อำ�นวยคว�มสะดวก ในชีวิต

ประจำ�วันของเร�ดีขึ้น

What’s IN 

Software-defined networking (SDN) เทคโนโลยีสำ�หรับระบบคล�วด์

คอมพิวต้ิงช่วยในก�รบริห�รจัดก�รระบบและส�ม�รถโปรแกรมระบบ

เครือข่�ยให้เป็นไปอย่�งอัตโนมัติ

เคเอสซีเปิดอบรมหลกัสตูรใหม่Business Strategy & How IT Helps 

The Business และหลักสูตร Networking Fundamentals  ให้แก่

ลูกค้�คนสำ�คัญ
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“กว๊�นพะเย�” พ�คุณไปสัมผัสดินแดนทะเลส�บนำ้�จืด

ใหญ่ที่สุด อันดับ 4 ของประเทศไทย
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Gadget

HOT

Lynq 

Welle 

Oculus Go 

มขีนาดเลก็เท่าฝ่ามอื สามารถพกตดิตวัได้สบาย บนตัวเครือ่งจะมีปุ่มเดียว โดยแต่ละครัง้ท่ีกดปุ่มก็
จะแสดงต�าแหน่งของบคุคลอ่ืนทีถ่อื Lynq ว่าอยูท่ศิทางใด และห่างจากตรงจดุท่ีผูใ้ช้ยนือยูแ่ค่ไหน

จุดเด่นก็คือสามารถใช้งานได้ในระยะไกลด้วยคลื่นความถี่ต�่า ร่วมกับพิกัด GPS ท�างานโดยที่     
ไม่จ�าเป็นต้องเชือ่มต่อกบัมือถอืหรือ Wi-Fi โดยภายในจะมีเสาอากาศทีผ่่านการปรบัแต่งเพือ่สร้าง
เครือข่ายส่วนตัวระหว่างผู้ใช้ด้วยกันเอง  เชื่อมต่อได้สูงสุด 12 เครื่องต่อหนึ่งกลุ่มให้เราสามารถ
ตั้งชื่อแต่ละเครื่องจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร

ถ้าเราหลงทางแล้วอยากหาคนทีต้่องการกก็ดปุม่ท่ีตัวเครือ่ง จากน้ันหน้าจอกจ็ะแสดงรายช่ือข้ึนมา
พร้อมบอกระยะห่างและทิศทางภายในรัศมี 9.6 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังตั้ง Safe Zone ในระยะ 
4.8 กิโลเมตร แจ้งเตือนได้ถ้าใครเดินอออกนอกเขตที่ก�าหนดไว้ก็จะส่งการแจ้งเตือนให้ทันทีเพื่อ
ป้องกันการพลัดหลง เช่น การเดินป่าหรือปีนเขา

ตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนือ่ง 3 วนั ชาร์จผ่าน micro USB ใครทีอ่ยากได้สามารถอ่านรายละเอยีด
ได้ที่เว็บระดมทุน Indiegogo โดยราคาขายจริงอยู่ที่ $149 หรือ 4,770 บาท

ที่มา DailyGizmo 

เป็นอปุกรณ์สัง่งานในบ้านทีต่่อเนต็ได้ ด้วยการยงิคลืน่เสยีงโซน่าร์ออกมา
เพือ่ตรวจจับท่าทางต่างๆทีเ่ราต้ังไว้เป็นค�าสัง่ไว้ นีถ่อืเป็นอปุกรณ์ตวัแรกที่
ใช้คลืน่เสยีงมาจบัการเคลือ่นไหวของคนเพือ่ใช้ควบคมุเครือ่งใช้ต่างๆ ซึง่
นี่เป็นเทคโนโลยีแบบเดียวท่ีอยู่ในโดรนและรถยนต์ไร้คนขับที่เอาไว้หลบ
หลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ

Welle จะมีหน้าตาคล้ายล�าโพงขนาดจิ๋ว สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
ได้หลากหลายตั้งแต่ หลอดไฟ, ทีวี, ล�าโพงไร้สาย,กลอนประตูอัจฉริยะ
และของทีต่่อเนต็ได้อกีเพยีบ การใช้งานกเ็หมอืเราจิม้จอมือถอืไปตรงพืน้ที่
ด้านหน้าของเครื่อง มันจะส่งคลื่นเสียงออกมาแล้วสะท้อนกลับ วิเคราะห์
ว่าเราก�าลังท�าท่าทางอะไร จากนั้นก็ใช้ซอฟท์แวร์แปลออกมาเป็นค�าส่ัง 
การสั่งงานนั้นจะรองรับระยะไกลสุดคือ 1 เมตร สามารถจ�าค�าสั่งได้อย่าง
น้อย 12 ค�าสั่ง นอกจากนั้นทางผู้พัฒนายังท�าให้จ�าค�าส่ังได้ง่ายขึ้นด้วย
การเขียนตัวอักษร เช่น เขียนตัว X กลางอากาศ สามารถส่ังปิดไฟได้ 
เขียนตัว O สั่งเปิดไฟ เป็นต้น สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียด
ได้ที่ Kickstarter

เป็นแว่นตา VR แบบสแตนอโลนคือสามารถท�างานได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเชือ่มต่อกบัคอมพวิเตอร์ ซ่ึงแอปต่างๆท่ีออกมาก่อนหน้าท่ีใช้งาน
กบั Gear VR กส็ามารถน�ามาใช้งานกบัแว่นตาตัวน้ีได้สบายๆ ไม่ว่าจะ
เป็นแอปฯ, เกมส์หรือภาพยนต์ให้เลือกใช้งานมากกว่า 1,000 แอปฯ
ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่เยอะพอสมควร ภายในก็มีซีพียู Qualcomm 
Snapdragon 821 เป็นหน่วยประมวลผลหลกั มหีน้าจอขนาด 5.5 นิว้ 
รวมกันเป็นความละเอียด WQHD (2560 x 1440) รองรับ Refresh 
Rate ตั้งแต่ 60Hz ถึง 72Hz มีล�าโพงและไมโครโฟนในตัว แบตฯ ที่
สามารถดูวิดีโอได้นาน 2 – 2 ชม.ครึ่ง ถ้าเล่นเกมส์ก็ 1 ชม.ครึ่ง – 2 
ชม. ทั้งนี้ตัวแว่นยังมาพร้อมจอยควบคุม (Controller) แยกต่างหาก
ด้วย ราคาเร่ิมต้นที ่199 เหรยีญฯหรอืประมาณ 6,400 บาทส�าหรบัรุน่ 
32GB  ส่วนรุ่น 64GB ราคา 249 เหรียญฯ หรือประมาณ 7,900 บาท

สำ�หรับผู้ชื่นชอบแก็ดเจ็ตใหม่ๆ 

เร�ได้รวบรวม Gadget สินค้�

ไอทีเด็ด ๆ น่�สนใจ ที่มีประโยชน์ 

ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ 

ให้กับผู้ใช้ ม�ให้ได้ชมกันจะมีอะไร

น่�สนใจบ้�งไปดูกันเลย
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COOL 

Apps

ปัจจุบันปัญญ�ประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) ถูกนำ�เข้�ม�ออกแบบใน Application บนสม�ร์ท

โฟน ซึ่งระบบ AI มีคว�มช�ญฉล�ดส�ม�รถทำ�ง�นหรือใช้เหตุผลในก�รแก้ไขปัญห�ได้ดี ทำ�ให้ก�รทำ�ง�น

ของสม�ร์ทโฟนเร�ดูอัจริยะ เพิ่มคว�มสะดวกแก่ผู้ใช้ ไม่ว่�จะเป็น ระบบธุรกรรมท�งก�นเงิน ก�รแยกแยะ

ใบหน้�ของบุคคลในภ�พถ่�ย ก�รใช้ฟังก์ชันแปลภ�ษ� คว�มส�ม�รถด้�นถ่�ยถ�พ ช่วยในก�รห�ข้อมูล 

หรือฟีเจอร์อื่นๆ ม�ดูกันว่�มี Application อะไรบ้�งที่น่�สนใจ

Lockwatch - Thief Catcher

Seeing AI

Sleep as Android

แอปฯที่ช่วยให้คุณนอนหลับและตื่นมาด้วยความสดชื่น หลายคนเคย
เจอปัญหาง่วงซมึหลังตืน่นอนไม่สดชืน่ ทัง้ๆที่ใช้เวลาหลบัเพยีงพอแล้ว 
แอปฯ Sleep as Andrioid ถูกออกแบบมาแก้ปัญหาโดยเฉพาะ โดย
จะติดตามการเคล่ือนไหวการหายใจตลอดคืน ค�านวณช่วงเวลาหลับ
ลึก (REM และ Non-REM) ก่อนที่จะเลือกปลุกเฉพาะตอนที่ร่างกาย      
เราพร้อม มีระบบการบัญทึกข้อมูลแสดงกราฟย้อนหลัง ใช้ท�างานร่วม
กับ SmartWatch สนับสนุนการติดตามการนอนหลับได้อีกด้วย

Price: Free
Platform: Android

เป็น แอปฯ ท่ีช่วยให้เรารูต้วัคนร้ายทีแ่อบใส่รหสัผ่านบนสมาร์ทโฟนของเราด้วยการ
บนัทึกภาพจากกล้องหน้าหรอืต�าแหน่งในขณะนัน้ และส่งไปยงัอีเมลท่ีเราตัง้ไว้เพือ่
น�ามาเช็คย้อนหลังได้ เป็นแอปฯฟรี (มีเวอร์ชั่นเสียเงิน) ที่ถือว่าครบครันเรื่องความ
ปลอดภัยเลยทเีดยีว เริม่ตัง้แต่การตดิตามต�าแหน่งของผูท้ี่ใส่รหสัผ่านผดิ, ถ่ายภาพ
คนร้าย และส่งมาท่ีอีเมลที่เราได้ต้ังค่าเอาไว้ โดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มให้
แอปฯ นี้ท�างานเมื่อมีการใส่รหัสผ่านผิดจ�านวนกี่ครั้ง (มากสุด 3 ครั้ง)
นอกจากนี้ หากเป็นเวอร์ชั่นเสียเงิน (ราคา 3.99 ดอลลาร์ หรือประมาณ 130 บาท) 
เราจะสามารถตั้งค่าแจ้งเตือนเพื่อส่งมายังอีเมลเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้
 - เมื่อมีการเปลี่ยนซิมการ์ด
     - เมื่อสมาร์ทโฟนของเราถูกปิดและเปิดอีกครั้ง
     - ถ่ายภาพหัวขโมย 3 รูปในครั้งเดียว (ดีเลย์ภาพละ 1 วินาที)
     - บันทึกเสียงในขณะนั้นเป็นเวลา 20 วินาที
     - ส่งข้อความไปหาเพื่อนๆ ของเราเมื่อเปิดต�าแหน่งเอาไว้

Price: Free
Platform: Android

แหล่งที่มา : iphonemod.net

แอปฯนีจ้ะช่วยให้ผูพ้กิารทางสายตา สามารถรบัรูแ้ละเข้าใจในสิง่ต่างๆรอบตัว
ได้ โดยใช้กล้องสมาร์ทโฟนจบัภาพคนหรอืสิง่ของทีต้่องการทราบ โดยแอปฯ
จะประมวลผล อธบิายลกัษณะหรอืข้อความนัน้ออกในรปูแบบของเสียง เช่น 
ถ้าจับภาพไปทีค่น แอปพลเิคชันก็จะประมวลและถ่ายทอดเสยีงออกมาว่า คน
นั้นเป็นเพศอะไร หญิงหรือชาย และก�าลังท�าอะไรอยู่ ยิ้มหรือก�าลังเศร้าอยู่
นั่นเอง รวมถึงน�ากล้องสมาร์ทโฟนไปจับภาพ ประเภทอื่นๆได้อีกเช่น 
 - บาร์โค้ดผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
 - ข้อความสั้นๆ
     - เอกสารต่างๆ
     - ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 - สกุลเงินหรือธนบัตร

แอปฯนี้มีให้โหลดเฉพาะใน App store U.S. เท่านั้น ไม่มีให้โหลดในไทย

Price: Free
Platform:  iOS Devices
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รูป 1 แสดงโครงสร้างของ Software-defined networking

By: Sunchai Rungruengchoosakul

What’s IN Software-defined networking

Software-defined networking (SDN) เป็นเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้มาส�าหรบัระบบคลาวด์คอมพวิติง้เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการระบบและสามารถ
โปรแกรมระบบเครือข่ายให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย โดยที่ระบบ SDN จะเป็นการแก้ไขปัญหา
ระบบเครอืข่ายแบบเดิมท่ีเป็นแบบคงท่ี (static), กระจายศนูย์ (decentralized) และซบัซ้อน (Complex) มาเป็นระบบเครอืข่ายแบบยดืหยุน่และ
ง่ายต่อการตรวจสอบ (flexibility and easy troubleshooting) โดยที่ระบบ SDN จะเป็นการออกแบบระบบแบบรวมศูนย์ (Centralize network 
intelligence) ไปเป็นระบบเดียวโดยการแยกส่วนออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. Data plane ท�าหน้าที่ Forwarding process of network หรือเป็นส่วนที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังปลายทาง
2. Control plane ท�าหน้าที่เป็น Routing process โดยจะมีอุปกรณ์อย่างน้อย 1 ชุดขึ้นไป ท�าหน้าที่การวิเคราะห์และควบคุมทราฟฟิกที่เกิด 
 ในเครือข่าย เปรียบเสมือนกับสมองของระบบ SDN ใช้ในการควบคุมส่วนของ Data plane
 ซึ่งการออกแบบระบบ SDN นั้น จะประกอบไปด้วยระบบรักษาความปลอดภัย (Security), รองรับการขยายตัว (Scalability) และมีความ 
 ยืดหยุ่นสูง (Elasticity)
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แหล่งข้อมูลอ้�งอิง/ Source:

• https://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_networking 

Directly programmable: ระบบเครอืข่ายต้องสามารถเขยีนโปรแกรมสัง่
การได้โดยตรง เพราะต้องรับค�าสั่งจากระบบอื่น เช่น มีการสร้างระบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งขึ้นมาใหม่ เป็นต้น
Agile: ระบบต้องมีความคล่องตัว ผู้ดูแลระบบต้องสามารถแก้ไขระบบ
ได้ อย่างอิสระเมื่อมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
Centrally managed: ระบบต้องเป็นระบบรวมศูนย์กลาง สามารถ
มองเห็นภาพรวมของระบบเครือข่ายได้ทั้งหมด การคอนฟิกระบบต้อง
สามารถบริหารจัดการได้เสมือนกับมีระบบเดียว
Programmatically configured: ระบบเครือข่ายต้องสามารถให้ผู้ดูแล
เครือข่ายสามารถบริหารจัดการ, ปรับปรุงความปลอดภัย และปรับ       
จนูระบบเครือข่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุน่ สามารถเขยีน
โปรแกรมในการจัดการได้ และผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องสามารถเขียน
โปรแกรมได้โดยไม่ยึดติดกับซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง
Open standards-based and vendor-neutral: ระบบเครอืข่ายมาตรฐาน
ต้องเปิด (Open standards), มกีารออกแบบเครือข่ายทีง่่าย และสามารถ
จดัการได้จากส่วนกลาง การบรหิารจดัการผ่านทาง SDN controllers จะ
ต้องบรหิารจดัการได้หลายระบบ หลายย่ีห้อ และหลายโพรโตคอลอกีด้วย 

ตัวอย่างการใช้งาน SDN นั้น มีดังนี้

SDMN (Software-defined mobile networking) เป็นการออกแบบระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ (mobile networks) โดยโพรโตคอลทั้งหมดนั้นอยู่บน
ซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายเคลื่อนที่โดยมีการใช้งานทั้งในส่วนของ core network และ radio access network
SD-WAN (Software-defined WAN) เป็นการประยุกต์ใช้งาน SDN บนระบบเครือข่ายทางไกล (Wide Area Network) เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตที่ราคาถูกกว่ามาประยุกต์ใช้งาน
SD-LAN (Software-defined LAN) เป็นการประยุกต์ใช้งาน SDN บนเครือข่ายภายใน (Local Area Network) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ควบคุม, บริหารจัดการ, ตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมต่างๆ, เพิ่มความปลอดภัยภายในระบบเครือข่าย รวมไปถึงการจัดการ Quality of Service 
(QoS) อีกด้วย ซึ่งการใช้งาน SD-LAN นั้น จะเป็นการประยุกต์ใช้งานทั้งระบบเครือข่ายแบบมีสาย (Wired LAN) และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 
(Wireless LAN) ซึ่งโดยมากมีการใช้งานบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนั่นเอง

 หากลองพิจารณาการสร้างระบบเครือข่ายแบบเดิมที่ต้องมีการก�าหนดไอพีแอดเดรสของเครือข่าย หมายเลข VLAN และข้อมูลอื่นๆ ในการให้
บริการระบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีการขยายตัวตลอดเวลา ระบบ SDN จะช่วยตอบโจทย์ในการให้บริการของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นอย่างมาก โดย
หลักการของ SDN นั้นจะออกแบบอยู่บนพื้นฐาน 4 ส่วนดังนี้

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องการวางโซลูชันส์ SDN ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบิสิเนสโซลูชั่นส์ 
ของเคเอสซี โทร. 0 2779 7999 หรืออีเมล consultantksc@ksc.net

1. 

2. 

3. 
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สำ�หรับคอลัมน์นี้ เคเอสซีขอพ�ท่�นผู้อ่�นม�ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเย�บ้�ง จ�กแผนที่ภูมิประเทศ

แล้ว จังหวัดพะเย�จะเป็นจังหวัดท�งภ�คเหนือ ซึ่งพื้นที่ก็จะเชื่อมต่อกับจังหวัดเชียงร�ย แต่

น่�น้อยใจตรงที่ ใครๆต่�งคิดว่�จังหวัดพะเย�เป็นแค่ท�งผ่�น คว�มจริงแล้วอ�ก�ศที่นี่บริสุทธิ์

คู่ควรแก่ก�รพักผ่อน ดังคำ�ชวนที่ว่� “พักพะเย�หนึ่งคืนอ�ยุยืนหมื่นปี”

CHIC
Lifestyle

กว๊�นพะเย�แหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้�ตนหลวง 

บวงสรวงพ่อขุนงำ�เมือง ง�มลือเลื่องดอยบุษร�คัม

   สถานที่โดดเด่นทีส่ดุในจงัหวดัพะเยาคอื “กว๊านพะเยา” ทะเลสาบน�า้จดื ทีต่ัง้
อยู่ใจกลาง จ.พะเยา และขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่และกว้างที่สุดอันดับ 1 
ในภาคเหนอื อนัดับ 4 ของประเทศไทย ค�าว่า “กว๊าน” ตามภาษาพืน้เมอืงหมาย
ถงึ “บงึ” กว๊านพะเยาตัง้อยู่ใจกลางเมอืงพะเยา มีทวิเขาเป็นฉากหลังอันงดงาม   

 หนึง่ในไฮไลท์หลักของกว๊านพะเยาอยูท่ีก่ารเวยีนเทียนทางน�า้ ซึง่ถอืว่าเป็น
หนึง่เดยีวในโลก จะเวยีนเทยีนโดยการนัง่เรอืเวยีนเทยีนรอบวดัตโิลกอาราม ซึง่

ตั้งอยู่กลางน�้า โดยในแต่ละปีจะมีการเวียนเทียน 3 ครั้งคือ วันมาฆะบูชา      
วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา

 วัดติโลกอาราม เป็นวัดเก่าแก่ อายุกว่า 500 ปี เนื่องจากอุโบสถของวัด 
จมอยู่ใต้กว๊านพะเยา การเวียนเทียนจึงปฎิบัติรอบลานอิฐดินเผาและพระธาตุ
ที่โผล่พ้นผิวน�้าพร้อมวิวทิวเขาสวยๆเป็นฉากหลัง

    ในช่วงปลายฝนต้นหนาวและช่วงหน้าหนาวของทุกปี วนอุทยานภูลังกา
จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ด้วยภายในบริเวณวนอุทยาน  
ภูลังกามีภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมาย เป็นแหล่งก�าเนิดทะเลหมอกที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพะเยา ยามเช้าอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี  
มหีมอกสขีาวลอยอย่างละมนุละไมโอบล้อมภเูขาหนิปนู และสะท้อนแสงสีทอง
ของพระอาทิตย์ในยามเช้าได้อย่างงดงามทีส่ดุ อากาศบรสิทุธิ ์สดูหายใจได้เตม็
ปอดจริงๆ

    วนอทุยานภลูงักามบ้ีานพกั, ลานกางเต็นท์, เส้นทางป่ันจกัรยาน, เส้นทาง
เดนิป่าศึกษาธรรมชาต ิชมนก ชมป่าธรรมชาต ิส�าหรบัทีพั่กและลานกางเตน็ท์ 
มีจ�านวนจ�ากัด ควรติดต่อกับวนอุทยานภูลังกาล่วงหน้าก่อนตั้งโปรแกรมการ
เดินทาง 

 มุมของฝากของท่ีระลึก ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนเมือง จะซื้อกลับไปเป็น   
ของฝากหรือสวมใส่เองก็ได้ เสื้อผ้าท้องถิ่น งดงาม ใส่สบาย เสริมสร้างรายได้
ให้กับคนในท้องถิ่นได้อีกด้วย  งานหัตถกรรมชาวบ้าน เช่น  ผ้าปัก กระเป๋า   
ใส่เงิน กระเป๋าใส่ใส่ของจิปาถะ สมุดจดผ้าปัก  เครื่องเงิน ผลผลิตทางการ
เกษตรตามฤดูกาลทั้งสด อร่อย ปลอดสารพิษ  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
ท้องถิ่นได้อีกด้วย

“ 

“ 
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KSC News
เคเอสซีเปิดอบรมหลักสูตรใหม่Business Strategy & How IT Helps The Business  

และหลักสูตร Networking Fundamentals  ให้แก่ลูกค้�คนสำ�คัญ 

เมื่อโลกธุรกิจและเทคโนโลยีนับวันยิ่งร้อนแรง การแข่งขันยิ่งไม่มีวันหยุด ดังนั้น  เคเอสซี จึงไม่เคยคิดที่จะหยุดส่งเสริม  และพัฒนาการเรียนรู้ให้
ก้าวทันใครๆเพื่อให้ลูกค้าคนส�าคัญของเราสามารถน�าความรู้ทุกด้านไปปรับใช้ภายในองค์กร
เคเอสซี น�าเสนอการอบรม ด้วยหลักสูตร Networking Fundamentals  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 และ หลักสูตรใหม่ Business Strategy & 
How IT Helps The Business ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา พบกับภาพความประทับใจตามนี้เลย …

Business Strategy & How IT Helps The Business 

หลักสูตร Networking Fundamentals




