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     ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ให้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น อุปกรณ์รอบตัวเรา

สามารถเชื่อมต่อและสั่งงานได้เพียงปลายนิ้ว แค่มีอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน 

     วารสารฉบับนี้นอกจากน�าเสนอแก็ตเจ็ด และแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์หลากหลายแล้ว 

ส�าหรับคอลัมน์ What’s IN จะน�าเสนอเรื่องราวให้คุณได้ท�าความรู้จักกับ Intenet of Things 

(IoT) ที่สามารถน�ามาปรับใช้กับธุรกิจ SME ได้ พร้อมทั้ง CHIC Lifestyle: ที่จะแนะน�าสถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจ มีมุมสวย ๆ พร้อมธรรมชาติสีเขียวในเขตเมืองให้เราได้เช็คอินใกล้ ๆ 

และที่ขาดไม่ได้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวของชาวเคเอสซี ฯ

สวัสดีทุกท่าน
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HOT Gadget

What’s IN 

เคเอสซีฯมอบความรู้แก่ลูกค้าในหลักสูตรด้าน

ไฟร์วอลล์, ไวไฟ และหลักสูตรใหม่การยื่นภาษี

ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงทุกหลกัสตูรได้รับความ

สนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี 

จุดเช็คอิน & เอนกายใกล้ ๆ กรุง

CHIC Lifestyle
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Envavo Heatbuff

Amplifi Home WI-Fi    
Massager of neck kneading 

ข้างนอกอากาศร้อนสุด ๆ  แต่พอเดินเข้าออฟฟิศปุ๊บ      

ความหนาวเหน็บก็เข้ามาปั๊บ

กะทัดรัด จัดวางได้ทุกมุม การติดตั้งยิ่งง่าย ใช้ได้กับ 
Router หลายรุ่น ติดตั้งเสร็จ ก็สามารถโหลดแอปฯ  
ก็ใช้ได้เลย เหมาะส�าหรับบ้านหลายชั้น เช่น ทาวน์
โฮม ตึกแถว ออฟฟิศขนาดเล็ก-ขนาดกลาง เพียง
แค่เสยีบอปุกรณ์ไว้กบัปลัก๊แต่ละชัน้ของบ้านกก็ระจาย
สัญญาณได้แล้ว ในการใช้งานหากมีแขกผู้มาเยือน
และขอ ใช้ WiFi  เครื่องนี้จะมีฟังก์ชั่นส�าหรับตั้งเวลา
ปิดเนต็อตัโนมตั ิเพือ่จ�ากดัเวลาการใช้ได้ ปลอดภยัอกี
ระดับ ที่ส�าคัญแก้ปัญหาติด ๆ ดับ ๆ ของความแรง
สัญญาณได้เลย

สังคมก้มหน้า ท�าให้อัตราความผิดปกติทางสรีระยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน 

ด้วยคุณภาพที่มาพร้อมดีไซน์ ผนวกเข้าเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ กลายเป็นอุปกรณ์เสริมที่เข้ามาเติมชีวิต     

ให้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น  

เMesh Wi-Fi ตัวแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า

สัญญาณไม่พอ

ถ่ายรูปทั้งวันก็ยังได้ จะกังวลท�าไมถ้ามีตัวช่วย 

Jackley Explorer 240 i  

GadgetHOT

การโน้มตัวอ่านนาน ๆ โรคปวดคอหรือออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ก็มัก
ถามหา จบปัญหาด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ “เครื่องนวดไฟฟ้า Massager of neck kneading 
นวดคอ บ่า ไหล่ สะโพก อเนกประสงค์ซึง่วิธีการท�างานของเครือ่ง จะใช้พลงังานผ่าน
ระบบอินฟาเรด (พลังงานความร้อนผ่านรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า)  ใช้นวดบริเวณต้นคอ 
บ่า ไหล่ ขาหรือที่มีอาการปวดโดยเฉพาะ  ตัวเครื่องสามารถปล่อยอินฟาเรดขณะใช้
งาน ให้ความร้อน เพื่อให้การนวดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่น่าสนใจระบบหัวนวด
ท�างานแบบ 4D (ระบบสัมผัส 4มิติ) หมุนรอบทิศทาง อย่างเช่น - ระบบท�าความร้อน
ในตัว ช่วยคลายเส้น เครื่องท�างานเงียบ นุ่มนวล เสมือนท�าสปาเองอยู่ที่บ้าน - ตั้ง
เวลาอัติโนมัติ  จะนวดตามหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ พกพาง่าย และใช้งานได้ทุกที่  
มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (CCC Certificate) 

“Jackley Explorer 240 Outdoor Portable station” เป็น
เคร่ืองจ่ายไฟแบบพกพาที่สามารถไปกับคุณได้หมด ลด
ปัญหาอปุกรณ์สือ่สารแบตหมดระหว่างออกทรปิ ถอืว่าเป็น
ตัวช่วยยามฉุกเฉิน สาย InDoor & Outdoor อย่ารีรอ หา
มาตดิรถไว้ได้แล้ว ด้วยขนาดกะทดัรดัประหยดัพืน้ท่ีจดัเกบ็
มมุไหนของรถก็ได้ สามารถชาร์จได้ทัง้ไฟบ้านและพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ ใช้งานยาวนาน 7 ชั่วโมง จากนี้ไปถ่ายรูป
แบบไม่ต้องกั๊กแบตฯ กันเลย

จะหยิบจับอะไรก็ไม่ถนัดเลย ขอแนะน�าตัวช่วยลดปัญหานิ้วมือชาเวลาเจอความเย็น ฮีท
เตอร์ขนาดกะทัดรัด ปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีอินฟาเรด ซึ่งผ่านการทดสอบมาอย่างดี 
ปลอดภัย ปราศจากเสียงรบกวน  การท�างานจะไม่สะดุดเพราะความหนาวอีกต่อไป
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ชอบแอปฯ ไหนก็ดาวน์โหลดมา เพื่อสุขภาพ และ

ประหยัดเวลา โหลดเลย

Google Maps

MINUTE WORKOUT “SEVEN”แอปพลิเคชั่นช่วยผอม   

Runtastic

Drivemate

เรียกแท็กซี่ไปยังสถานที่ไม่คุ้นเคย ไม่ว่าที่ไหน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท็กซี่จะน�าเรา

ไปสู่จุดหมายนั้นอย่างปลอดภัยและไม่ได้โกงมิเตอร์เรา…

ฟีเจอร์ใหม่ Google Maps แจ้งเตือนได้หากแท็กซี่ขับพาอ้อมนอกเส้นทาง Google Maps สามารถแจ้งเตือน  
ได้ว่าในเวลานี้เราก�าลังออกนอกเส้นทางแล้ว ทั้งนี้ฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps นี้จะเป็นการเพิ่มปุ่มแท็บที่ชื่อ 
Stay Safer ซึ่งผู้ใช้สามารถกดหลังจากเลือกจุดหมายปลายทางหลักไปแล้ว โดยหากมีการขับรถออกนอกเส้น
ทางที่แผนที่ก�าหนดไว้เกินระยะ 500 เมตร ระบบจะท�าการแจ้งเตือนเราให้ทราบทันที เพื่อให้เราสามารถตรวจ
สอบต่อได้ว่ามกีารขับนอกเส้นทางด้วยสาเหตใุด เช่น มจีราจรตดิขดัตรงหน้า, การซ่อมถนน หรอือบุติัเหตอุืน่ ๆ  
ส�าหรบัฟีเจอร์ใหม่นีถ้กูระบุว่ามเีฉพาะในอนิเดยีเท่าน้ันในเวลานี ้แต่คาดว่าจะอนาคตจะมีตามมาอกีหลายประเทศ
แน่นอน นักเดินทางอดใจรออีกนิด

Price: Free   Platform:  iOS Devices, Android

ออกก�าลังกายให้ได้ผลดี ก็ต้องมีตัวช่วย 

แอปฯออกก�าลังกาย มาพร้อมเทรนเนอร์คู่ใจตลอด 24 ชั่วโมง  ที่จะสอนออกก�าลังกายด้วยวิธีง่าย ๆ 12 ท่า 
ใน 1 เซ็ต ภายใน 7 นาที ไม่ว่าจะเป็นการก้าวขึ้นลงบันได้ กระโดดตบ แพลงกิ้ง วิดพื้น ซิตอัพ สควอช  และ
อีกมากมายที่ไม่ท�าให้เราเบื่อ พร้อมรูปภาพประกอบ ให้ดูเป็นตัวอย่างในการออกก�าลังกายแต่ละท่า มีเสียงพูด
และดนตรีประกอบเพื่อกระตุ้นการออกก�าลังกายให้รู้สึกสนุกสนาน หัวใจหลักของแอปฯนี้คือ “สร้างสุขภาพที่ดี
ให้ได้ภายใน 7 เดือน” 

Price: Free   Platform:  iOS Devices, Android

ใคร ๆ ก็บ่น ไม่มีเวลา เราเลยยกตัวแก้ปัญหามาให้ …

ก�าลังที่เป็นที่นิยมท่ัวโลกกับแอปฯของ Runtastic ที่รวมวิธีการออกก�าลังกายหลากหลายรูปแบบ คล้ายกับ
ยก Fitness มาไว้ข้าง ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็น การวิ่ง ,การปั่นจักรยาน,เล่นสกี,นับก้าวเดิน,เล่นกล้ามซิกแพ็ค ฯลฯ      
มีให้บริการทั้งบน iOS และ Android (ดาวน์โหลดฟรี) แล้วรองรับ Windows Phone 
Price: Free   Platform:  iOS Devices, Android

แอปฯเช่ารถออนไลน์ ไม่ต้องกังวลเร่ืองการเดินทางอีกต่อไป ไม่ว่าจะเพ่ือการท่องเท่ียว ท�างาน หรือโอกาส
ส�าคัญ ก็สามารถเรียกใช้บริการเช่ารถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ Drivemate ได้อย่างง่ายดาย 
การบริการครอบคลุมกว่า 45 จังหวัด มีรถรองรับมากกว่า 9,000 คันในทุกประเภทรถยนต์ รถยนต์ รถตู้         
เพื่อท�าให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบาย มีให้เลือกทั้งพร้อมคนขับ และรถเปล่าโดยที่เราไม่ต้องกังวล      

เรื่องสมรรถนะและความปลอดภัยของรถยนต์เลย สะดวกใช่ไหมล่ะ รีบโหลดกันเลย
Price: Free   Platform:  iOS Devices, Android

COOL Apps
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By: Kathawut Promprakhon

What’s IN

“Internet of Things เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ

แบบครบวงจร และสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ธุรกิจของท่านด้วย

เทคโนโลยี IoT ผ่านการเชื่อมต่อของอุปกรณ์นวัตกรรมจ�านวนมาก”

IoT หรอื Internet of Things เทรนด์ท่ีก�าลงัได้รับความสนใจอย่างมาก

ในสังคมปัจจุบัน หมายถึง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์

และเครือ่งมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครือ่งมือต่างๆ จะสามารถเชือ่ม

โยงและสือ่สารกันได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท�าให้มนุษย์สามารถควบคุม 

สั่งการ และใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือ

ถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ต่างๆ เป็นต้น

แม้เทคโนโลยี IoT อาจจะฟังดูซับซ้อนและเป็นเทคโนโลยีต้นทุนสูงที่เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องมือจ�านวน

มากที่สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า มาดูตัวเลือกของเทคโนโลยี IoT ที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ SME

Smart lock ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้ธุรกิจ SME ด้วยความสามารถในการ
จัดการด้าน building access ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ และด้านระบบความปลอดภัย 
พนกังานสามารถเข้า-ออกอาคารโดยการควบคมุผ่านโทรศพัท์มือถอืหรอือุปกรณ์
ต่างๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย และยังสามารถตรวจสอบและ
ตดิตามได้ว่าใครเข้า-ออกอาคารในเวลาใด ซ่ึงจะยิง่มปีระสทิธภิาพอย่างมาก เมือ่
ใช้ควบคู่กับ smart cameras and alarms

Connected cameras กล้องวงจรปิดเป็นเทคโนโลยทีี่ใช้กนัมาหลายทศวรรษ 
และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาที่ไม่แพง ในปัจจุบัน 
connected cameras เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถ monitor 
ส�านักงาน คลังสินค้า ทางเข้าและพื้นที่อื่นๆ ได้จากท่ีใดก็ได้ นอกจากนี้ ตัว 
footage ยังสามารถบันทึกไว้บน Cloud ได้ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ server ราคา
แพงหรือ storage device ชนิดอื่น connected cameras ใช้งานผ่าน Wi-Fi จึง
ไม่จ�าเป็นต้องใช้สายเคเบิล สามารถเชื่อมต่อจากที่ใดก็ได้ตราบใดที่ยังมีกระแส
ไฟฟ้า แต่การใช้งานผ่าน Wi-Fi ก็ต้องมั่นใจว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้สายที่ดีด้วย

1. Access และ Security

IoT กับธุรกิจ 

SME
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Mobile card readers - เครื่องรูดบัตร mPOS (mobile point-of-sale) เป็น
เครือ่งรดูบัตรไร้สายแบบพกพาท่ีมีการเชือ่มต่อกบัสมาร์ทโฟนหรอืแทบ็เลตด้วย 
card reader ช่วยให้การซื้อ-ขายเป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็ว และลดข้อผิด
พลาดต่างๆ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการทุจริตด้วย แม้ผู้เชี่ยวชาญจะยืนยันว่า 
card มีความปลอดภัยมากกว่า cash แต่ระบบและเครื่องรูดบัตร mPOS ก็ยัง
มีช่องโหว่และเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบ ดังนั้น ท่านจ�าเป็นต้อง update ระบบ
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ต้องมั่นใจว่ามีระบบป้องกันตัวใหม่ล่าสุดและการ
จัดการ password ที่ดี

Inventory และ Stock control - ธุรกิจ SME หลายแห่งมีการน�าระบบ    
barcode ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ RFID (radio-frequency identification) และ
อุปกรณ์ IoT มาใช้กับงาน inventory control อยู่แล้ว เทคโนโลยี IoT สามารถ
ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี RFID เพื่อสร้างสรรค์ “smart store” ที่ประกอบ
ไปด้วย sensor และ camera ส�าหรับการบริหารคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ (cen-
tralized) และสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล ตลอดจนการ restocking แบบ
อัตโนมัติ 
Shipping trackers – เทคโนโลย ีIoT ช่วยให้มองเห็นกระบวนการด้านโลจสิตกิส์
แบบครบวงจร โดยเฉพาะการขนส่งในระยะทางไกล การติดตั้ง transportation 
management และ supply chain platform ใน connected tracking device 
สามารถช่วยจัดการข้อมูลส�าคัญในระดับ pallet และ package ได้ เมื่อมองเห็น
สถานะของการขนส่งในแต่ละช่วง ธรุกจิกส็ามารถท�างานร่วมกบัหุน้ส่วนภายใน
และภายนอกเพือ่ผลงานและการปรับปรุงอย่างมปีระสิทธภิาพ ช่วยเพ่ิมความได้
เปรียบทางการแข่งขันได้

Voice assistants - เทคโนโลยพ้ืีนฐานที่ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (artificial intelligence) 
ในการพัฒนาระบบการจดจ�าเสียงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความสามารถ
พื้นฐาน ได้แก่ บันทึกข้อความต่างๆ ตั้ง reminder และ deliver alert ส่วนความ
สามารถขั้นสูง อย่างเช่น ซอฟต์แวร์การจดจ�าเสียงที่สั่งงานผ่าน application มีหลาย
ธุรกิจที่ปรับใช้เทคโนโลยีนี้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ อย่างเช่น Siri และ Alexa เพื่อ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่

Smart lights – ระบบ connected lights and lighting มีประโยชน์ในหลายด้าน 
และหลายๆ ธุรกิจต่างก็ชื่นชอบ เพราะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความ
ปลอดภัยอีกด้วย ผลิตภัณฑ์พวก modern smart lighting ช่วยให้ธุรกิจสามารถ    
monitor อาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมในที่ท�างานได้ เพิ่มความปลอดภัยให้กับ
พนักงาน และแม้แต่การบอกต�าแหน่งว่างของที่จอดรถได้ อย่างเช่น smart parking 
ระบบ smart lights สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นได้
Smart thermostats และ HVAC – เครื่อง thermostat ท�าหน้าที่ควบคุมความร้อน
ตามระดับอุณหภูมิที่ setไว้ เมื่อน�าเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ จะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถของธุรกิจในการจัดการสภาพแวดล้อมทั่วทุกพื้นที่ได้จากระยะไกล นอกจาก
นี้ ระบบ HVAC ได้แก่ การท�าความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศยัง
สามารถ monitor และควบคุมได้จากส่วนกลาง ซึ่งท�าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและ
เพิ่มความคุ้มค่าของการใช้พลังงาน

2. Operations, inventory และ logisticsy

ทุกคนล้วนทราบดีถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในอาคารสถานที่ของตนเอง อาคารส่วนใหญ่มีระบบ motion detector alarm และแม้แต่เจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัผูบ้กุรกุ (intruders) อย่างไรกด็ ีบรษิทัของท่านควรให้ความส�าคญักบัความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ (cybersecurity) 
ด้วย เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากการเจาะระบบคอมพิวเตอร์และขโมยข้อมูลส�าคัญต่างๆ รวมไปถึงการติดไวรัส
ยิ่งมีเทคโนโลยี IoT และ connected device มากเท่าใด ธุรกิจ SME ยิ่งต้องคอยสอดส่องดูแลและ update ความปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าอุปกรณ์
ใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ตัวนั้นจะต้องพร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงในการถูกแฮ็กข้อมูลหรือลุกล�้าเพื่อครอบครองโดยผู้ไม่หวัง
ดี ดังนั้นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการพิจารณาอุปกรณ์ IoT ที่ท่านเลือกใช้ว่ามีมาตรการอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน ก่อนจะ
น�ามาใช้งาน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้

3. Workspace efficiency

Internet of Threats - ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ IoT
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ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่คราคร�่าไปด้วยรถยนต์ ควันด�า ความเร่งรีบ ข้างทางเต็มไปด้วยป่าคอนกรีต ทุกชีวิตตั้งหน้าตั้งตา
ท�างานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ 
แต่ส�าหรับที่นี่ ไม่มีเวลาก็แวะไปได้ หากใครยังไม่เคยไป เราขอแนะน�า “สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ” จุดเช็คอินท่ามกลางแมกไม้ของสายชิล ไม่
ว่าจะแวะไปปั่นจักรยาน  อ่านหนังสือ นั่งพักผ่อน ออกก�าลังกาย พายเรือแคนู  ดูผีเสื้อ  “สวนรถไฟ”   ถือเป็นอีกปอดใหญ่ของคนกรุงเทพ  ก่อตั้ง
ตามมตริฐับาลในยคุท่านพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวณั สวนรถไฟได้ถกูพฒันาขึน้มาเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวิีตคนเมืองเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขยีวส�าหรบัคนกรงุ ตัง้แต่
เมื่อปี 2534 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวโรกาสที่ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๑๐”  ทรง
มีพระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟ ซึ่งได้ทรงพระราชทานนาม
ใหม่ให้ว่า “สวนวชิรเบญจทัศ” 

ภายในสวนรถไฟแห่งนีร่้มรืน่ไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย  ในช่วงเช้าตรูก่จ็ะเหน็
กลุ่มคนสูงอายุ รวมตัว ณ ลานแอโรบิก เพื่อออกก�าลังกาย รอบนอกจะ
มีแผงขายผักปลอดสารพิษ หลังวิ่งเสร็จก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไป
ฝากครอบครัวได้ นอกจากน้ีก็ยังมีบริการเรือพาย มีลานออกก�าลังกาย 
สนามเดก็เล่น สระว่ายน�า้ส�าหรบัเดก็ ทีน่่าสนใจคอืม ี“เมอืงจราจรจ�าลอง” 
ให้เด็กๆ ได้ลองขี่จักรยาน โดยจ�าลองสภาพถนนในกรุงเทพฯ มาไว้ท่ีน่ี 
พร้อมทัง้มี Landmark เป็นสถานทีส่�าคญัของประเทศไทย ยกมารวมไว้ให้
เด็ก ๆ  ได้ศึกษากัน พร้อม “อุทยานผีเสื้อและแมลง”  แหล่งเรียนรู้ส�าหรับ
เด็ก ๆ และคนทั่วไป  ต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะไม่ผิดหวัง 
  ฉะนั้นวันหยุดนี้ถ้ายังไม่มีแพลนไปเที่ยวไหน รีบไปพักผ่อนหย่อนใจที่  
“สวนรถไฟ” กันเลย

ด้วยเนื้อที่กว่า 375 ไร่ ถนนก�าแพงเพชร 3 แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ยัง
มีอีก 3 สวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้กัน นั่นคือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ
สวนจตจุกัรเดินชมเกอืบทัง้วันยงัไม่ทัว่เลย พืน้ทีก่ว้างปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เนนิหญ้า
เขยีวขจเีนือ่งจากเดมิเคยเป็นสนามกอล์ฟเก่า มกีารดแูลดี ไล่ระดบัไปตามพ้ืนท่ี มีเลน
จักรยานและเลนว่ิงโดยไม่ต้องกังวลอันตราย ถูกใจนักปั่นจักรยานเสือภูเขาด้วยเส้น
ทางจกัรยานยาว 3,020 เมตร จนถูกขนานนามว่าเป็น”สวนสาธารณะในฝันของนกัป่ัน
จักรยานเสือภูเขา”  ด้วยบรรยากาศร่มรื่น ไม่ร้อน มีหลากหลายมุมให้เลือก ไม่ว่าจะ
เป็นจุดจราจรส�าหรับเด็ก ๆ พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ สวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ก�าลังออกดอก
สะพรั่ง ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกบานชื่นที่ก�าลังบานระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ดอก
ชมพพูนัธุท์พิย์ในฤดหูนาวปลายปีถงึต้นปีกนัเลยท่ีเดยีว นบัเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อน
ใจ ออกก�าลังกาย ขี่จักรยานชมนกชมไม้ได้ทั้งวัน หากหิวก็จะมีบรรดาร้านอาหาร น�้า
ดื่มให้บริการด้านนอก เรียกได้ว่าพร้อมสรรพ สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสร้างในแนวคิด
สวนแห่งครอบครัว ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลากหลาย ไว้ดึงดูดความสนใจของสมาชิก
ทุกวัยในครอบครัว แทรกอยู่ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่เปิดโล่งกว้าง และเขียวขจี สดชื่น  
นุ่มนวล สบายตาให้ความรู้สึกอิสระ มีเนินหญ้าสลับกับพื้นราบ

แวะเช็คอิน ออกก�าลังกาย

ใกล้ ๆ กรุง
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KSC News
เคเอสซีฯ มอบความรู้ให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Ruckus Unleashed, Firewall FortiGate & FortiAnalyzer 
และหลักสูตรใหม่ E-Tax Invoice/E-Receipt โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจเข้าร่วมเรียนรู้หรือต้องการค�าปรึกษาด้านการวางระบบกับเคเอสซีฯ กรุณา
ติดต่อฝ่ายบิสิเนส โซลูชัน 0-2779-7999 Email : consultantksc@ksc.net

หลักสูตร Ruckus Unleashed 

หลกัสตูร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

หลักสูตร E-Tax Invoice/E-Receipt




