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สวัสดีทุกท่าน
ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของเรามากขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
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(IoT) ที่สามารถน�ำมาปรับใช้กับธุรกิจ SME ได้ พร้อมทั้ง CHIC Lifestyle: ที่จะแนะน�ำสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีมุมสวย ๆ พร้อมธรรมชาติสีเขียวในเขตเมืองให้เราได้เช็คอินใกล้ ๆ
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HOTGadget

ด้วยคุณภาพที่มาพร้อมดีไซน์ ผนวกเข้าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ กลายเป็นอุปกรณ์เสริมที่เข้ามาเติมชีวิต
ให้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น

Envavo Heatbuff

ข้างนอกอากาศร้อนสุด ๆ แต่พอเดินเข้าออฟฟิศปุ๊บ
ความหนาวเหน็บก็เข้ามาปั๊บ
จะหยิบจับอะไรก็ไม่ถนัดเลย ขอแนะนำ�ตัวช่วยลดปัญหานิ้วมือชาเวลาเจอความเย็น ฮีท
เตอร์ขนาดกะทัดรัด ปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีอินฟาเรด ซึ่งผ่านการทดสอบมาอย่างดี
ปลอดภัย ปราศจากเสียงรบกวน การทำ�งานจะไม่สะดุดเพราะความหนาวอีกต่อไป

Amplifi Home WI-Fi
เMesh Wi-Fi ตัวแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า
สัญญาณไม่พอ
กะทัดรัด จัดวางได้ทุกมุม การติดตั้งยิ่งง่าย ใช้ได้กับ
Router หลายรุ่น ติดตั้งเสร็จ ก็สามารถโหลดแอปฯ
ก็ใช้ได้เลย เหมาะส�ำหรับบ้านหลายชั้น เช่น ทาวน์
โฮม ตึกแถว ออฟฟิศขนาดเล็ก-ขนาดกลาง เพียง
แค่เสียบอุปกรณ์ไว้กบั ปลัก๊ แต่ละชัน้ ของบ้านก็กระจาย
สัญญาณได้แล้ว ในการใช้งานหากมีแขกผู้มาเยือน
และขอ ใช้ WiFi เครื่องนี้จะมีฟังก์ชั่นส�ำหรับตั้งเวลา
ปิดเน็ตอัตโนมัติ เพือ่ จ�ำกัดเวลาการใช้ได้ ปลอดภัยอีก
ระดับ ที่ส�ำคัญแก้ปัญหาติด ๆ ดับ ๆ ของความแรง
สัญญาณได้เลย

Massager of neck kneading

สังคมก้มหน้า ทำ�ให้อัตราความผิดปกติทางสรีระยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน
การโน้มตัวอ่านนาน ๆ โรคปวดคอหรือออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ก็มัก
ถามหา จบปัญหาด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ “เครื่องนวดไฟฟ้า Massager of neck kneading
นวดคอ บ่า ไหล่ สะโพก อเนกประสงค์ซงึ่ วิธกี ารท�ำงานของเครือ่ ง จะใช้พลังงานผ่าน
ระบบอินฟาเรด (พลังงานความร้อนผ่านรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า) ใช้นวดบริเวณต้นคอ
บ่า ไหล่ ขาหรือที่มีอาการปวดโดยเฉพาะ ตัวเครื่องสามารถปล่อยอินฟาเรดขณะใช้
งาน ให้ความร้อน เพื่อให้การนวดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่น่าสนใจระบบหัวนวด
ท�ำงานแบบ 4D (ระบบสัมผัส 4มิติ) หมุนรอบทิศทาง อย่างเช่น - ระบบท�ำความร้อน
ในตัว ช่วยคลายเส้น เครื่องท�ำงานเงียบ นุ่มนวล เสมือนท�ำสปาเองอยู่ที่บ้าน - ตั้ง
เวลาอัติโนมัติ จะนวดตามหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ พกพาง่าย และใช้งานได้ทุกที่
มีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (CCC Certificate)

Jackley Explorer 240 i

ถ่ายรูปทั้งวันก็ยังได้ จะกังวลทำ�ไมถ้ามีตัวช่วย
“Jackley Explorer 240 Outdoor Portable station” เป็น
เครื่องจ่ายไฟแบบพกพาที่สามารถไปกับคุณได้หมด ลด
ปัญหาอุปกรณ์สอื่ สารแบตหมดระหว่างออกทริป ถือว่าเป็น
ตัวช่วยยามฉุกเฉิน สาย InDoor & Outdoor อย่ารีรอ หา
มาติดรถไว้ได้แล้ว ด้วยขนาดกะทัดรัดประหยัดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
มุมไหนของรถก็ได้ สามารถชาร์จได้ทงั้ ไฟบ้านและพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ ใช้งานยาวนาน 7 ชั่วโมง จากนี้ไปถ่ายรูป
แบบไม่ต้องกั๊กแบตฯ กันเลย
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COOL Apps

ชอบแอปฯ ไหนก็ดาวน์โหลดมา เพื่อสุขภาพ และ
ประหยัดเวลา โหลดเลย

Google Maps
เรียกแท็กซี่ไปยังสถานที่ไม่คุ้นเคย ไม่ว่าที่ไหน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแท็กซี่จะน�ำเรา
ไปสู่จุดหมายนั้นอย่างปลอดภัยและไม่ได้โกงมิเตอร์เรา…
ฟีเจอร์ใหม่ Google Maps แจ้งเตือนได้หากแท็กซี่ขับพาอ้อมนอกเส้นทาง Google Maps สามารถแจ้งเตือน
ได้ว่าในเวลานี้เราก�ำลังออกนอกเส้นทางแล้ว ทั้งนี้ฟีเจอร์ใหม่บน Google Maps นี้จะเป็นการเพิ่มปุ่มแท็บที่ชื่อ
Stay Safer ซึ่งผู้ใช้สามารถกดหลังจากเลือกจุดหมายปลายทางหลักไปแล้ว โดยหากมีการขับรถออกนอกเส้น
ทางที่แผนที่ก�ำหนดไว้เกินระยะ 500 เมตร ระบบจะท�ำการแจ้งเตือนเราให้ทราบทันที เพื่อให้เราสามารถตรวจ
สอบต่อได้วา่ มีการขับนอกเส้นทางด้วยสาเหตุใด เช่น มีจราจรติดขัดตรงหน้า, การซ่อมถนน หรืออุบตั เิ หตุอนื่ ๆ
ส�ำหรับฟีเจอร์ใหม่นถี้ กู ระบุวา่ มีเฉพาะในอินเดียเท่านัน้ ในเวลานี้ แต่คาดว่าจะอนาคตจะมีตามมาอีกหลายประเทศ
แน่นอน นักเดินทางอดใจรออีกนิด
Price: Free Platform: iOS Devices, Android

MINUTE WORKOUT “SEVEN”แอปพลิเคชั่นช่วยผอม
ออกก�ำลังกายให้ได้ผลดี ก็ต้องมีตัวช่วย

แอปฯออกก�ำลังกาย มาพร้อมเทรนเนอร์คู่ใจตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะสอนออกก�ำลังกายด้วยวิธีง่าย ๆ 12 ท่า
ใน 1 เซ็ต ภายใน 7 นาที ไม่ว่าจะเป็นการก้าวขึ้นลงบันได้ กระโดดตบ แพลงกิ้ง วิดพื้น ซิตอัพ สควอช และ
อีกมากมายที่ไม่ท�ำให้เราเบื่อ พร้อมรูปภาพประกอบ ให้ดูเป็นตัวอย่างในการออกก�ำลังกายแต่ละท่า มีเสียงพูด
และดนตรีประกอบเพื่อกระตุ้นการออกก�ำลังกายให้รู้สึกสนุกสนาน หัวใจหลักของแอปฯนี้คือ “สร้างสุขภาพที่ดี
ให้ได้ภายใน 7 เดือน”
Price: Free Platform: iOS Devices, Android

Runtastic
ใคร ๆ ก็บ่น ไม่มีเวลา เราเลยยกตัวแก้ปัญหามาให้ …
ก�ำลังที่เป็นที่นิยมทั่วโลกกับแอปฯของ Runtastic ที่รวมวิธีการออกก�ำลังกายหลากหลายรูปแบบ 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

Drivemate

แอปฯเช่ารถออนไลน์ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางอีกต่อไป ไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยว ท�ำงาน หรือโอกาส
ส�ำคัญ ก็สามารถเรียกใช้บริการเช่ารถยนต์ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ Drivemate ได้อย่างง่ายดาย
การบริการครอบคลุมกว่า 45 จังหวัด มีรถรองรับมากกว่า 9,000 คันในทุกประเภทรถยนต์ รถยนต์ รถตู้
เพื่อท�ำให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบาย มีให้เลือกทั้งพร้อมคนขับ และรถเปล่าโดยที่เราไม่ต้องกังวล
เรื่องสมรรถนะและความปลอดภัยของรถยนต์เลย สะดวกใช่ไหมล่ะ รีบโหลดกันเลย
Price: Free Platform: iOS Devices, Android
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What’s IN
By: Kathawut Promprakhon

IoT กับธุรกิจ
SME
“Internet of Things เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ
แบบครบวงจร และสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่ธุรกิจของท่านด้วย
เทคโนโลยี IoT ผ่านการเชื่อมต่อของอุปกรณ์นวัตกรรมจ�ำนวนมาก”
IoT หรือ Internet of Things เทรนด์ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจอย่างมาก
ในสังคมปัจจุบัน หมายถึง เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
และเครือ่ งมือต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยเครือ่ งมือต่างๆ จะสามารถเชือ่ ม
โยงและสือ่ สารกันได้ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต ท�ำให้มนุษย์สามารถควบคุม
สั่งการ และใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือ
ถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ต่างๆ เป็นต้น
แม้เทคโนโลยี IoT อาจจะฟังดูซับซ้อนและเป็นเทคโนโลยีต้นทุนสูงที่เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องมือจ�ำนวน
มากที่สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า มาดูตัวเลือกของเทคโนโลยี IoT ที่สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ SME

1. Access และ Security

Smart lock ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ธุรกิจ SME ด้วยความสามารถในการ

จัดการด้าน building access ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ และด้านระบบความปลอดภัย
พนักงานสามารถเข้า-ออกอาคารโดยการควบคุมผ่านโทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์
ต่างๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย และยังสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได้วา่ ใครเข้า-ออกอาคารในเวลาใด ซึง่ จะยิง่ มีประสิทธิภาพอย่างมาก เมือ่
ใช้ควบคู่กับ smart cameras and alarms
Connected cameras กล้องวงจรปิดเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กนั มาหลายทศวรรษ
และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคาที่ไม่แพง ในปัจจุบัน
connected cameras เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถ monitor
ส�ำนักงาน คลังสินค้า ทางเข้าและพื้นที่อื่นๆ ได้จากที่ใดก็ได้ นอกจากนี้ ตัว
footage ยังสามารถบันทึกไว้บน Cloud ได้ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ server ราคา
แพงหรือ storage device ชนิดอื่น connected cameras ใช้งานผ่าน Wi-Fi จึง
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้สายเคเบิล สามารถเชื่อมต่อจากที่ใดก็ได้ตราบใดที่ยังมีกระแส
ไฟฟ้า แต่การใช้งานผ่าน Wi-Fi ก็ต้องมั่นใจว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้สายที่ดีด้วย
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2. Operations, inventory และ logisticsy

Mobile card readers - เครื่องรูดบัตร mPOS (mobile point-of-sale) เป็น

เครือ่ งรูดบัตรไร้สายแบบพกพาทีม่ กี ารเชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลตด้วย
card reader ช่วยให้การซื้อ-ขายเป็นเรื่องง่าย สะดวกรวดเร็ว และลดข้อผิด
พลาดต่างๆ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการทุจริตด้วย แม้ผู้เชี่ยวชาญจะยืนยันว่า
card มีความปลอดภัยมากกว่า cash แต่ระบบและเครื่องรูดบัตร mPOS ก็ยัง
มีช่องโหว่และเสี่ยงต่อการถูกเจาะระบบ ดังนั้น ท่านจ�ำเป็นต้อง update ระบบ
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ต้องมั่นใจว่ามีระบบป้องกันตัวใหม่ล่าสุดและการ
จัดการ password ที่ดี
Inventory และ Stock control - ธุรกิจ SME หลายแห่งมีการน�ำระบบ
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�ำหรับการบริหารคลังสินค้าแบบรวมศูนย์ (centralized) และสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล ตลอดจนการ restocking แบบ
อัตโนมัติ
Shipping trackers – เทคโนโลยี IoT ช่วยให้มองเห็นกระบวนการด้านโลจิสติกส์
แบบครบวงจร โดยเฉพาะการขนส่งในระยะทางไกล การติดตั้ง transportation
management และ supply chain platform ใน connected tracking device
สามารถช่วยจัดการข้อมูลส�ำคัญในระดับ pallet และ package ได้ เมื่อมองเห็น
สถานะของการขนส่งในแต่ละช่วง ธุรกิจก็สามารถท�ำงานร่วมกับหุน้ ส่วนภายใน
และภายนอกเพือ่ ผลงานและการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิม่ ความได้
เปรียบทางการแข่งขันได้

3. Workspace efficiency
Voice assistants - เทคโนโลยีพนื้ ฐานที่ใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)

ในการพัฒนาระบบการจดจ�ำเสียงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความสามารถ
พื้นฐาน ได้แก่ บันทึกข้อความต่างๆ ตั้ง reminder และ deliver alert ส่วนความ
สามารถขั้นสูง อย่างเช่น ซอฟต์แวร์การจดจ�ำเสียงที่สั่งงานผ่าน 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 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงานได้ เพิ่มความปลอดภัยให้กับ
พนักงาน และแม้แต่การบอกต�ำแหน่งว่างของที่จอดรถได้ อย่างเช่น smart parking
ระบบ smart lights สามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นได้
Smart thermostats และ HVAC – เครื่อง thermostat ท�ำหน้าที่ควบคุมความร้อน
ตามระดับอุณหภูมิที่ setไว้ เมื่อน�ำเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ จะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถของธุรกิจในการจัดการสภาพแวดล้อมทั่วทุกพื้นที่ได้จากระยะไกล นอกจาก
นี้ ระบบ HVAC ได้แก่ การท�ำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศยัง
สามารถ monitor และควบคุมได้จากส่วนกลาง ซึ่งท�ำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและ
เพิ่มความคุ้มค่าของการใช้พลังงาน

Internet of Threats - ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ IoT

ทุกคนล้วนทราบดีถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในอาคารสถานที่ของตนเอง อาคารส่วนใหญ่มีระบบ motion detector alarm และแม้แต่เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยเพือ่ ป้องกันผูบ้ กุ รุก (intruders) อย่างไรก็ดี บริษทั ของท่านควรให้ความส�ำคัญกับความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cybersecurity)
ด้วย เพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากการเจาะระบบคอมพิวเตอร์และขโมยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ รวมไปถึงการติดไวรัส
ยิ่งมีเทคโนโลยี IoT และ connected device มากเท่าใด ธุรกิจ SME ยิ่งต้องคอยสอดส่องดูแลและ update ความปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าอุปกรณ์
ใดๆ ก็ตามที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ตัวนั้นจะต้องพร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงในการถูกแฮ็กข้อมูลหรือลุกล�้ำเพื่อครอบครองโดยผู้ไม่หวัง
ดี ดังนั้นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยการพิจารณาอุปกรณ์ IoT ที่ท่านเลือกใช้ว่ามีมาตรการอย่างไรในการรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน ก่อนจะ
น�ำมาใช้งาน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้
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แวะเช็คอิน ออกกำ�ลังกาย
ใกล้ ๆ กรุง

ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่คราคร�่ำไปด้วยรถยนต์ ควันด�ำ ความเร่งรีบ ข้างทางเต็มไปด้วยป่าคอนกรีต ทุกชีวิตตั้งหน้าตั้งตา
ท�ำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ
แต่ส�ำหรับที่นี่ ไม่มีเวลาก็แวะไปได้ หากใครยังไม่เคยไป เราขอแนะน�ำ “สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ” จุดเช็คอินท่ามกลางแมกไม้ของสายชิล ไม่
ว่าจะแวะไปปั่นจักรยาน อ่านหนังสือ นั่งพักผ่อน ออกก�ำลังกาย พายเรือแคนู ดูผีเสื้อ “สวนรถไฟ” ถือเป็นอีกปอดใหญ่ของคนกรุงเทพ ก่อตั้ง
ตามมติรฐั บาลในยุคท่านพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ สวนรถไฟได้ถกู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ คนเมืองเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวส�ำหรับคนกรุง ตัง้ แต่
เมื่อปี 2534 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวโรกาสที่ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ ๑๐” ทรง
มีพระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2545 กรุงเทพมหานครได้ขอพระราชทานชื่อให้กับสวนรถไฟ ซึ่งได้ทรงพระราชทานนาม
ใหม่ให้ว่า “สวนวชิรเบญจทัศ”
ด้วยเนื้อที่กว่า 375 ไร่ ถนนก�ำแพงเพชร 3 แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ยัง
มีอีก 3 สวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้กัน นั่นคือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และ
สวนจตุจกั รเดินชมเกือบทัง้ วันยังไม่ทวั่ เลย พืน้ ทีก่ ว้างปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เนินหญ้า
เขียวขจีเนือ่ งจากเดิมเคยเป็นสนามกอล์ฟเก่า มีการดูแลดี ไล่ระดับไปตามพืน้ ที่ มีเลน
จักรยานและเลนวิ่งโดยไม่ต้องกังวลอันตราย ถูกใจนักปั่นจักรยานเสือภูเขาด้วยเส้น
ทางจักรยานยาว 3,020 เมตร จนถูกขนานนามว่าเป็น”สวนสาธารณะในฝันของนักปัน่
จักรยานเสือภูเขา” ด้วยบรรยากาศร่มรื่น ไม่ร้อน มีหลากหลายมุมให้เลือก ไม่ว่าจะ
เป็นจุดจราจรส�ำหรับเด็ก ๆ พิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ สวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ก�ำลังออกดอก
สะพรั่ง ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกบานชื่นที่ก�ำลังบานระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ดอก
ชมพูพนั ธุท์ พิ ย์ในฤดูหนาวปลายปีถงึ ต้นปีกนั เลยทีเ่ ดียว นับเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อน
ใจ ออกก�ำลังกาย ขี่จักรยานชมนกชมไม้ได้ทั้งวัน หากหิวก็จะมีบรรดาร้านอาหาร น�้ำ
ดื่มให้บริการด้านนอก เรียกได้ว่าพร้อมสรรพ สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสร้างในแนวคิด
สวนแห่งครอบครัว ที่ตระเตรียมกิจกรรมหลากหลาย ไว้ดึงดูดความสนใจของสมาชิก
ทุกวัยในครอบครัว แทรกอยู่ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่เปิดโล่งกว้าง และเขียวขจี สดชื่น
นุ่มนวล สบายตาให้ความรู้สึกอิสระ มีเนินหญ้าสลับกับพื้นราบ

ภายในสวนรถไฟแห่งนีร้ ม่ รืน่ ไปด้วยต้นไม้ใหญ่นอ้ ย ในช่วงเช้าตรูก่ จ็ ะเห็น
กลุ่มคนสูงอายุ รวมตัว ณ ลานแอโรบิก เพื่อออกก�ำลังกาย รอบนอกจะ
มีแผงขายผักปลอดสารพิษ หลังวิ่งเสร็จก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไป
ฝากครอบครัวได้ นอกจากนี้ก็ยังมีบริการเรือพาย มีลานออกก�ำลังกาย
สนามเด็กเล่น สระว่ายน�ำ้ ส�ำหรับเด็ก ทีน่ า่ สนใจคือมี “เมืองจราจรจ�ำลอง”
ให้เด็กๆ ได้ลองขี่จักรยาน โดยจ�ำลองสภาพถนนในกรุงเทพฯ มาไว้ที่นี่
พร้อมทัง้ มี Landmark เป็นสถานทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย ยกมารวมไว้ให้
เด็ก ๆ ได้ศึกษากัน พร้อม “อุทยานผีเสื้อและแมลง” แหล่งเรียนรู้ส�ำหรับ
เด็ก ๆ และคนทั่วไป ต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะไม่ผิดหวัง
ฉะนั้นวันหยุดนี้ถ้ายังไม่มีแพลนไปเที่ยวไหน รีบไปพักผ่อนหย่อนใจที่
“สวนรถไฟ” กันเลย
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KSC News
เคเอสซีฯ มอบความรู้ให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Ruckus Unleashed, Firewall FortiGate & FortiAnalyzer
และหลักสูตรใหม่ E-Tax Invoice/E-Receipt โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจเข้าร่วมเรียนรู้หรือต้องการค�ำปรึกษาด้านการวางระบบกับเคเอสซีฯ กรุณา
ติดต่อฝ่ายบิสิเนส โซลูชัน 0-2779-7999 Email : consultantksc@ksc.net

หลักสูตร Ruckus Unleashed

หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

หลักสูตร E-Tax Invoice/E-Receipt
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