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สวัสดีเดือนแหงการเริ่มตนฤดูรอน มีนาคม 2561 ครับผูอานที่รักทุกทาน ฉบับนี้ผม

มีเร�องราวของเทคโนโลยีท่ีกำลังอยูในกระแส มีดีกรีความรอนแรงไมแพกับสภาพอากาศ

เลยครับ ผมกำลังจะพูดถึง Blockchain เทคโนโลยีท่ีอยูเบ้ืองหลัง Bitcoin น่ันเอง

ซ่ึง Blockchain กำลังจะมาพลิกโฉมระบบตัวกลางใหหมดไป เพ�อพัฒนาใหทุกอยาง

ใหงาย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการใชตนทุนและทรัพยากร วากันวา Blockchain

จะมาเปลี่ยนโลกของเราอีกครั้ง เหมือนกับที่ป 2000 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดเขามา

เปลี่ยนโลกของเรานั่นแหละครับ มาเตรียมอาแขนตอนรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ในอนาคตอันใกลนี้กันดวยนะครับ

แลวมาอัปเดต Gadget ของวิเศษของแมวสีฟาแหงโลกอนาคตที่เกิดขึ้นจริง พรอม

เร�องเลานักบริหาร Bitcoin Digital Asset ควรระวัง และพลาดไม ไดกับเที่ยว

เมืองรองภาคใตเก็บกระเปาใหพรอมเตรียมตัวใหดี แลวไปตะลุยแหลงโนราห หนังตะลุง

ขาวยำ น้ำทะเลใส มาสัมผัสธรรมชาติอันงดงามดวยกันนะครับใน TrueBusiness

TECHNO NOTES ฉบับเดือนมีนาคม 2561 ครับ
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เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

Blockchain

หากพูดถึง Blockchain (บล็อกเชน) คำนี้คงจะพอคุนหูมาบางจากขาวตาง ๆ ในชวงที่ผานมา

ซึ่งก็มักจะพวงมากับคำวา Bitcoin (บิทคอยน) สองสิ่งนี้ ไมใชสิ่งเดียวกันนะครับ เรามาทำ

ความเขาใจกันดีกวาครับ วามันแตกตางกันอยางไร แลว Blockchain ท่ีวาน้ีจะเจงจนมาเปล่ียน

โลกไดอยางไร



Blockchain 

คือ รูปแบบการจัดการเก็บขอมูล (Database) อยาง

หนึ่งของระบบที่ ไมมีศูนยกลาง ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะอยู

ในกลองขนาดเดียวกันเปนบล็อก (Block) เช�อมตอกัน

เปนโซ (Chain) หรือที่เรียกวา Blockchain โดยวิธี

Hash Function เปนการทำขอมูลใหยอลงแตมีลักษณะ

จำเพาะของขอมูลน้ัน เปรียบเสมือนลายน้ิวมือของขอมูล

ที่ ใชในการ Verify ยืนยันความถูกตองตามขอกำหนด

หรือกฎที่ตั้งไวนั่นเองครับ ขอมูลจะถูกกระจายไปยังที่

อยูตางๆ ในระบบ หากมีขอมูลที่สรางใหมจะตองไดรับ

การเห็นชอบจากผูใชคนอ�น ๆ ในหวงโซผานขอตกลงท่ี

มีรวมกันกอนหนานี้  และจะมีการตรวจสอบเพ�อใหเกิด

ความเช�อมั่น การทำงานของ Blockchain จึงเหมือน

กับการใหทุกคนถือเอกสารท่ีมีขอมูลชุดเดียวกัน ตรวจ

สอบกันเองไดเสมอ เม�อมีการอัปเดตก็จะอัปเดตดวยกัน

โดยใชเทคโนโลยีมาควบคุมทำใหระบบมีความโปรงใส

ตรวจสอบงาย ยากตอการโกงจนสามารถมั่นใจไดวา

ขอมูลเหลานั้นเช�อถือไดมีความแนนอน ไมมีการปลอม

แปลงมีความปลอดภัยและความถูกตองสูง

Blockchain ปฏิวัติระบบตัวกลาง

ปจจุบันในการดำเนินกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง เราจำเปน

ตองเก็บขอมูลไว ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง หรืออาศัย “ตัวกลาง”

ในการจัดการขอมูลเหลานั้น ซึ่งสวนมากตัวกลางที่วานี้

จะเปนองคกรที่ ไดรับการเช�อถือในสังคม ตัวอยางเชน

ดานการแพทยและสาธารณสุข หากเราตองการรักษาหรือ

ดำเนินกิจกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข เราจำเปน

ตองทำบัตรผูปวยประจำโรงพยาบาล  มีการกรอกเอกสาร

ตาง ๆ ยืนยันตัวตนกอนทำการรักษา โรงพยาบาลจึงมี

หนาท่ีเปนตัวกลางในการจัดการและเก็บขอมูลดานสุขภาพ

ของเราไว ซึ่งการที่ผานการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ผาน

ตัวกลาง มักจะมีขอบกพรองคือ ลาชา เพราะมีเอกสารและ

กระบวนการเยอะ เกิดความผิดพลาดจากมนุษย (Human

Error) เอกสารสูญหาย แอบอางตัวตน รวมทั้งอำนาจ

การจัดการขอมูลเบ็ดเสร็จยังอยูที่ตัวกลางอีกดวย แต

ถาหากเราใชเทคโนโลยี Blockchain จะชวยทำใหการ

ดำเนินกิจกรรมเหลานี้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ

ลดการใชทรัพยากร โดยขอมูลตาง ๆ ทางดานสุขภาพของ

เราจะสามารถแชร ไปยังโรงพยาบาลตาง ๆ สามารถรับ

การรักษาไดอยางทันทวงทีในทุกท่ีบนโลกใบน้ี โดยไมตอง

ซักประวัติผูปวยใหม แพทยสามารถใชประวัติในการรักษา

หรือขอมูลการแพยา มาประเมินทางเลือกในการรักษา

ไดตอไป เปนตน

นอกจากน้ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ท่ีเคยขาดความโปรงใส

ในการดำเนินธุรกรรมจะหมดไป ทั้งการจัดการเร�อง

เอกสาร การจัดเก็บขอมูลท่ีจะกลายเปน Digital Asset

เอกสารสิทธ์ิ ความเปนเจาของ การรับรอง จะถูกนำข้ึน

ไปไวบน  Blockchain หมดปญหาเร�องการกลั่นแกลง

ไลที่ หรือการคนหาเจาของสิทธิ์ที่แทจริงในกรรมสิทธิ์

การครอบครองพื้นที่นั้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีขอมูลเก็บไว

อยางปลอดภัยไมสูญหาย และตรวจสอบได 
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ปจจุบันในประเทศไทยเองแวดวงธนาคารก็มีการเริ่มนำ

Blockchain มาชวยพัฒนาสินคาและบริการแลวนะครับ

ยกตัวอยางเชน ธนาคารกสิกรไทยที่เปดบริการหนังสือ

ค้ำประกันบน Blockchain ครั้งแรกของโลก ซึ่งลูกคา

ในกลุมรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจขนาดใหญท่ีมีคูคาจำนวนมาก

จะเช�อมโยงเอกสารหนังสือค้ำประกันของคูคาทั้งหมด

บนมาตรฐานเดียวกันดวยเทคโนโลยี Blockchain

ซึ่งเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสตลอดกระบวนการตั้งแต

เริ่มจนจบโดยไมใชกระดาษ นอกจากนี้ยังจะมีการเช�อม

ตอไปยังเครือขายธนาคารตาง ๆ ไดในอนาคต และ

ธนาคารไทยพาณิชยเองก็ไดนำเอาเทคโนโลยี Blockchain

มาใชในการใหบริการโอนเงินขามประเทศผาน ATM ใน

ชวงแรกเริ่มที่ประเทศญี่ปุน โดยปกติใชเวลาประมาณ

1 วันในการโอนเงิน แตปจจุบันสามารถโอนจากประเทศ

ญี่ปุนสูประเทศไทยไดโดยใชเวลาเพียง 20 นาที เทานั้น

ซ่ึงอาจจะขยายบริการไปสูประเทศอ�น ๆ ในอนาคต เรียก

ไดวา Blockchain สามารถนำไปใชพัฒนาไดกับทุกวงการ

เลยก็วาไดครับ

ดวยพ้ืนฐานของ Blockchain จึงกำเนิดสกุลเงินดิจิทัล

เรียกวา Crypto Currency (เงินดิจิทัล) ซ่ึงใน Crypto

Currency น้ีก็มีสกุลเงินดิจิทัลในระบบกวา 1,400 สกุล

โดยมีสกุลเงินดิจิทัลยอดฮิต ไดแก Bitcoin, Ethereum,

Ripple, Litecoin และ Cardano เงินดิจิทัลเหลานี้

ไมสามารถจับตองไดเหมือนเหรียญหรือธนบัตร มูลคา

สกุลของเงินดิจิทัลในตลาดขึ้นอยูกับความตองการและ

ปริมาณในตลาด (ลองนึกภาพตามใหเหมือนกับหุน ซึ่ง

จะมีความผันผวนข้ึน ๆ ลง ๆ ตลอดเวลา) และท่ีสำคัญ

มีบันทึกทุกการใชจายอยูในระบบโดยใชเทคโนโลยี

Blockchain เขามาควบคุมตรวจสอบบันทึกขอมูล เห็น

ไดชัดวา Bitcoin นั้นไมใช Blockchain ในปจจุบันนี้มี

บางประเทศยอมรับใหใชจายเงินสกุลดิจิทัลสามารถนำไป

แลกเปลี่ยนเปนเงินจริงได หรือซื้อสินคาไดจริง เชน ที่

Big Camera ในประเทศญี่ปุน Subway ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา สามารถใชสกุลเงิน Bitcoin ได และ

Burger King ที่รัสเซียใชเงินสกุล Whopper Coin

เปนตน แตบานเราธนาคารแหงประเทศไทยยังไมไดใหการ

ยอมรับนะครับ



อางอิง : www.g-able.com, www.youtube.com/Faunglada, www.kasikornbank.com

www.scb.co.th, www.marketingoops.com, https://techsauce.com

สำหรับการลงทุนในตลาด Crypto Currency หรือ

ท่ีรูจักกันในนาม ICO (Initial Coin Offering) มีหลัก

การคลายกับ IPO หรือ Initial Public Offering ครับ

คือผูลงทุนจะซื้อหุนเพ�อมีสวนรวมในการเปนเจาของ

ธุรกิจ และหวังวามูลคาของหุนตัวเองจะสูงข้ึนในอนาคต

เพ�อซื้อ ขาย หรือเทรด ICO ก็เชนเดียวกัน แตเปลี่ยน

เปนการซ้ือ Token แทน และจะเสนอขายตอสาธารณชน

เพ�อระดมทุน ซึ่งเจา Token เหลานี้สามารถถูกแปลง

เปนสกุลเงินดิจิทัลอ�น ๆ ไดอยางงายดายเพราะมันอยูบน

Blockchain แตในขณะนี้ ICO เปนวิธีการระดมทุนที่

ใหมมาก ยังไมมีกฎหมายกำกับดูแลในหลายประเทศแมแต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับใครท่ีตองการลงทุนใน

สกุลเงินดิจิทัลท้ังหลาย ควรศึกษาใหดีกอนนะครับ เพราะ

ยังไมมีนักลงทุนคนใดใน Crypto Currency ท่ีสามารถ

คาดเดาทิศทางไดเลย อยาลืมวาทุกการลงทุนมีความ

เสี่ยงนะครับ

Blockchain

Crypto

Currency

Bitcoin

และทั้งหมดนี้คือ Blockchain ที่จะมาพลิกโฉมระบบ

ตัวกลาง เพ�อพัฒนาใหทุกอยางใหงาย สะดวก รวดเร็ว

ปลอดภัย ลดการใชตนทุน และทรัพยากร วากันวาป

2018 น้ีเทคโนโลยี Blockchain คือส่ิงท่ีจะมาเปล่ียนโลก

อีกคร้ังเหมือนกับเม�อป 2000 ท่ีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต

ไดเปลี ่ยนโลกมาแลว เตรียมตัวใหพรอมสำหรับการ

เปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญในอนาคตอันใกลน้ีกันดวยนะครับ



เร�องเลานักบริหาร

8

TECHNO NOTES

TrueBusiness

คนออกแบบ Blockchain นี่เกงจริง ๆ เร�องวิธีคิด

ทำใหเกิดความนาเช�อถือ เร�องความปลอดภัย สวนที่สำคัญมาก ๆ

ของ Blockchain ไปเสริมความนาเช�อถือของ Digital Money วาไมนาจะมีใครมาโกงเอาเงินไปได ที่กลาวอาง

แบบนั้นเพราะการทำงานของ Blockchain ใชคอมพิวเตอรหลาย ๆ เคร�องเขาทำการเก็บรักษาสมุดบัญชี (Ledger)

ที่บันทึกรายการฝากถอนเงิน ดิจิทัล ...

คำวาคอมพิวเตอรหลายเคร�องนี่ ไมใชสองสามเคร�อง

นะครับ มันคือจำนวนคอมพิวเตอรที่เขารวมดำเนินการ

เก่ียวกับเงินฝากดิจิทัลน้ีทุกเคร�อง ใครเคยใชบิททอเรนท

ทำการโหลดหนัง Blockchain ก็ใชคอมพิวเตอรทำงาน

แบบเดียวกันครับ ประมาณวาใครจะโกงไดก็ตองมีความ

สามารถไปอัปเดตขอมูลในทุกบัญชีที่อยู ในโครงขายทุก

เคร�องนั่นแล

Bitcoin

Digital Asset

ควรระวัง

มีคนถามกันเยอะวา Bitcoin คืออะไร ...

จะใหอธิบายงาย ๆ ก็ตองวา มันก็คือเงินตราชนิดหน่ึงมี

หนวยวัดท่ีกำหนดเปนมูลคาท่ีแลกเปล่ียนกับเงินตราท่ีเรา

ใชงานกันอยูน้ีได ท่ีมันแตกตางกับเงิน Analog เทาท่ีผม

คิดไดคือ



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

1. มันไมมีหนาตาธนบัตรมาอางอิงตัวมัน ... มันเปน

เงินดิจิทัลอยางแทจริง

2. ความตองการบิทคอยนเพ�อการจับจายใชสอยในชีวิต

ประจำวันเปนเร�องไกลตัวมาก ๆ เพราะคนสวนใหญใชเงิน

ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐหรือธนาคารกลางมากกวา

มาก ใครเคยใช Bitcoin ซื ้อของชวยบอกเลาเปน

ความรูหนอย

3. ในเม�อ Bitcoin มีความตองการท่ีไมใชเพ�อเอามาใชเปน

เคร�องมือทางการเงินเพ�อแลกเปล่ียนใชสอยในการดำรง

ชีวิตหรือซื้อทรัพยสินและบริการตาง ๆ ... ประโยชน

ของ Bitcoin จะหางไกลพวกเรามาก ๆ

4. แลวทำไมคนถึงตองการยุงเกี่ยวกับ Bitcoin กัน

ขนาดน้ีอันน้ีตอบไดแบบไมลังเลครับ เพราะราคาของมัน

นั่นแหละในเม�อคนตองการมากแลวของมีนอยราคา

Bitcoin จึงขยับขึ้นมาเร�อย ๆ ตลอดหลายปที่มันเริ่ม

คลอด มีสกุลเงิน Crypto ใหม ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

เม�อกอนปใหมเพ�อนมาชวนลงทุน (จำคำนี้ ใหดีครับวา

เขามาชวนลงทุน) ใน Bitcoin เยอรมันโมใหญวาตอนน้ี

ไดกำไรแบบโนนแบบนี้

5. วิชาเรียนสมัยปริญญาตรี แลวยี้กันมากคือ ...

เศรษฐศาสตร วิชานี้มันโคตรสำคัญ แตทำไมเราถึงแหวะ

เพราะเรายังไมเขาใจวามันสำคัญแค ไหน ทุกวันนี้ขาวโกง

แชรลูกโซยังมีใหเห็นประปรายเพราะไมเขาใจเศรษฐศาสตร

กันนี่แหละ

6. ณ วันไหนวันหนึ่งเร็ว ๆ นี้ เม�อคนลงทุน Bitcoin

พอใจกับผลกำไรที่เขาคาดไว แลวโดดออก ... มันก็พัง

กันหมด

7. ในความเห็นของผม ... Bitcoin เปนเงินดิจิทัลที่

ถูกบิด โดยนักการเงินและนักหากินบนความโลภของ

มนุษย เม�อคนของรัฐบาลออกมาบอกวา Bitcoin มี

ความเสี่ยงเหมือนหุน ผมเห็นคนจำนวนมากออกมาดา

ขาราชการทานนี้ ผมไมออกความเห็นนะครับวาใครถูก

หรือผิด ผมแคพยายามใชกาลามสูตรที่พระพุทธเจาสอน

สาวกของทานมาตั้งแตครั้งพุทธกาลก็เทานั้น

ไดฟงขาวเชาเกี่ยวกับ

ราคาผันผวนของ Bitcoin แลว

... ชางนากลัว

เขียนเร�องนี้เพ�อตระหนักเร�องเศรษฐศาตรกับความโลภ

ของมนุษย เพราะ ...



Product Solution

ดวยเทคโนโลยีท่ีจะมาปฏิวัติอุตสาหกรรมการเงินโลกอีก

คร้ังอยาง Blockchain ไดถูกกลาวขานกันมากข้ึน จึงมี

คำถามวาองคกรตาง ๆ ท้ังกลุมธนาคาร กลุมหลักทรัพย

ประกันภัย รวมไปถึงกลุมที่มี Web Server หรือ

Application Server ควรท่ีจะหันมาใหความสำคัญกับ

ความปลอดภัยบนระบบในการใหบริการออนไลนอยางไร

เพ�อใหธุรกิจสามารถเดินหนาไดอยางตอเน�อง และลด

ผลกระทบจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะสงผล

ตอความนาเช�อถือขององคกร โดยหนึ่งในปญหาดาน

ความปลอดภัยของระบบที่อาจจะเกิดขึ้นไดบอยที่สุด

คงหนีไมพนการพยายามโจมตีระบบ เพ�อใหไมสามารถใช

บริการได หรือที่เรียกวา DDoS

เสริมความปลอดภัยใหองคกรแหงอนาคต

DDos Protection

ในอดีตการโจมตีแบบ DDoS น้ันเรียกวา DoS (Denial

of Service) คือการทำใหเคร�องเซิรฟเวอรเปาหมายไม

สามารถทำงานตามขอมูลท่ีถูกสงมาได โดยการสงขอมูล

เขามาเพ�อใหเคร�องเซิรฟเวอรหยุดทำงาน (Ping of

Death) หรือการสงขอมูลขนาดใหญจำนวนมาก ทำให

เคร�องเซิรฟเวอรที่ ใหบริการไมสามารถจัดการกับขอมูล

ขนาดใหญกวาปกติได จนเกิดการทำงานที่ผิดปกติจนไม

สามารถใหบริการได รวมไปถึงการโจมตีท่ีเปนท่ีนิยมใชอยู

คือ การโจมตีท่ีทำใหขนาดชองสัญญาณ (Bandwidth)

เต็ม ทำใหเคร�องเซิรฟเวอรเปาหมายไมสามารถใหบริการได

ปจจุบัน DDoS โจมตีโดยเนนไปที่การใชลูกเลนตาง ๆ

เพ�อใหเคร�องเซิรฟเวอรที่ ใหบริการ

WorkTip
s

10

TECHNO NOTES

TrueBusiness

Business Trip ขามประเทศ

เม�อตองบินแขงกับเวลา

ทำยังไงใหทันนัด ขอแนะนำ ...

5 วิธี 



ระบุและจัดการการโจมตีระบบเครือขายองคกรจากการ

รับสงขอมูลไดอยางถูกตอง ตรวจสอบโครงสราง

เครือขายองคกร และรักษาความปลอดภัยไดอยางสมบูรณ

รวมถึงสามารถสรางรูปแบบในการปองกันตามกลุม

เซิรฟเวอร ได นอกจากน้ี ระบบยังตรวจสอบขอมูลภายใน

แอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยง และขอมูลแปลกปลอมที่วิ่ง

อยูในเครือขายองคกรได 

ปจจุบันองคกรธุรกิจตางใหความสำคัญกับระบบใหบริการ

ออนไลน บวกกับเทคโนโลยี Blockchain ที่จะนำมาใช

กับ FinTech ในอนาคตน้ัน บริการ DDoS Protection

จะย่ิงมีความสำคัญเปนอยางมาก ท่ีจะชวยใหองคกรธุรกิจ

สามารถใหบริการไดอยางราบร�น ทั้งยังทำใหลูกคามี

ความมั่นใจและเช�อมั่นในความปลอดภัยของระบบที่ ใช

บริการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริการ "DDoS Protection”

เปนเพียงการปองกันสวนหนึ่งเทานั้น องคกรตาง ๆ

ตองเรียนรูการโจมตีรูปแบบใหม ๆ พรอมหาแนวทาง

การปองกันอ�น ๆ รวมดวย เพ�อเพิ่มความปลอดภัย

สำหรับเทคโนโลยี Blockchain ในอนาคต 

WorkTips

ทั่วไปโจมตีเคร�องเซิรฟเวอรที่เปนเปาหมายแทน หาก

เคร�องภายในองคกรของเราไมไดปองกันการเขาถึงหรือ

การปองกันที่ดีพอ ก็อาจจะถูกหลอกใหไปโจมตีเคร�อง

ดังนั้นองคกรจึงตองเรียนรูและปองกันการถูกโจมตี

รูปแบบใหม ๆ อยูเสมอ เพ�อปองกันไม ใหระบบของ

องคกรตกเปนเคร�องมือในการโจมตีผูอ�นหรือถูกผูอ�น

โจมตี

การสรางระบบปองกัน DDoS หรือ DDos Protection

ในองคกรธุรกิจจำเปนตองใชการลงทุนท่ีสูง ท้ังการจัดซ้ือ

อุปกรณ คาบุคคลากรในการทำงาน คาบำรุงรักษา คา

พัฒนาระบบ และอ�น ๆ ดังน้ันบริการ DDos Protection

จาก ทรู อินเทอรเน็ต จึงเปนอีกหน่ึงบริการท่ีจะมาชวย

ลดตนทุนขององคกร เพราะบริการ DDoS Protection

จาก ทรู อินเทอรเน็ต เปนผูลงทุนในการติดต้ังอุปกรณ

ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ปลอดภัย พรอมบุคคลากรท่ีมีความรู

ในการใชงานอุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำหนาท่ีดูแล

บำรุงรักษาอุปกรณ พัฒนาระบบอยูตลอดเวลา สามารถ

บริการ DDoS Protection

จาก ทรู อินเทอรเน็ต

(ระบบปองกันการโจมตีเครือขายองคกร) 

จัดกระเปาติดตัว

ใหมีเอกสาร ของใชจำเปน

และเสื้อผาที่จะใสในวันนั้น

(พาสปอรต / ปากกา / เอกสาร /

ยาสีฟน แปรงสีฟน /

ยาสามัญ / เสื้อสูท) 

เลือกเขาคิว

ตอจากคนที่ดูคลอง

ในการเดินทาง

กรอกแบบฟอรม

ตั้งแตอยูบน

เคร�องบิน

เขาหองน้ำบนเคร�องบิน

ใหเรียบรอย

เลือกที่นั่งแถวหนา

หรือใกลประตูทางออก

สนใจติดตอฝายขายลูกคาองคกร

อีเมล. corpsale@trueinternet.co.th

ขอมูลเพิ่มเติม www.trueinternet.co.th



เทคนิคปรับ EQ

เพ�อการทำงานที่เปนสุข
ขี้กังวล อยากใหทุกอยางออกมาดีที่สุด

เทคนิคปรับ EQ : อยากดดันตัวเองมากเกินไป ไมตองวิตกจริตลวงหนา 

ความวิตกกังวลอาจเกิดจากการตั้งเปาหมายใหตัวเองสูงเกินไป พอทำไมไดก็

กลัววาจะโดนตำหนิ จนไมกลาทำอะไรเลย ลองคิดใหมวาไมมีใครสมบูรณแบบ 

ทุกคนตองเคยทำผิดพลาดมากอน และเลิกจินตนาการไปลวงหนา

พรอมพนไฟไดทุกเม�อ 

เทคนิคปรับ EQ : โกรธอยางฉลาดในยามจำเปน สิ่งที่ควรทำคือการหยุด

โวยวายดวยคำพูดในแงลบ แลวเปลี่ยนมาใชคำพูดที่แสดงความรูสึกทั้งดาน

บวกและลบ เพ�อใหคนอ�นรับรูวาเราไมพอใจ แตยังรักษาน้ำใจเขาอยู หรือ

ใชวิธีควบคุมอารมณโดยการหายใจเขา – ออกชา ๆ เพ�อผอนคลายตนเอง

อยางอ�นก็ดี แตขี้อิจฉา

เทคนิคปรับ EQ : ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ดีกวาเอาเวลา

ไปนั่งเปรียบเทียบกับคนอ�น จากที่เคยเอาแตนั่งนอยอกนอยใจ

หรือมัวแตอิจฉาคนอ�น ควรที่จะเอาเวลาไปคนหาสิ่งที่เรามีดีใหเจอ

และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  วิเคราะหจุดดอยของตัวเองและหันมาปรับปรุง

ตนเองใหดีขึ้นจะดีกวา

หงุดหงิดไวกอน ตอดวยบนแลวคอยทำ

เทคนิคปรับ EQ : ใจเย็น แยกแยะ วิเคราะหสถานการณดวยเหตุผล ตั้งสติกอนโดยใช

เหตุผลไมคิดเอาเองดวยอคติหรือประสบการณเดิม ๆ ที่มีอยู เพราะอาจทำใหการตีความใน

ปจจุบันผิดพลาดได สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แทนที่จะไปเครงเครียดกับมันจนหัวระเบิด ก็แคทำใจ

ใหเย็นลง อาการหงุดหงิดก็จะลดลงตามไปดวย 

โทษทุกอยาง ยกเวนตัวเอง 

เทคนิคปรับ EQ : ไมควรยึดติดกับความคิดเดิม ๆ วาฉันตองถูกตองเสมอ

ควรรับฟงและปรับตัว อยามองวาความผิดพลาดเปนเร�องเลวราย ทางที่ดี

ควรมองวาการทำผิดพลาดจะทำใหเราไดเรียนรูถึงทางเลือกใหม ๆ ในการ

แกไขปญหาจากคำแนะนำของคนอ�น ควรจะรับฟงคนที่คิดตางและปรับตัว

เขากับสิ่งใหม ๆ แนวคิดใหม ๆ บางเพ�อใหชีวิตเรากาวไปขางหนา

ego สูง ตัวเองดีและเกงเหนือใคร 

เทคนิคปรับ EQ : ทุกคนยังตองพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ตองเอาใจเขามาใสใจเรา

ตองยอมรับวาคนเรามีศักยภาพไมเทากัน ซ�อสัตยตอความรูสึกของตนเอง ยอมรับขอ

บกพรองของตนเองได แมเม�อผูอ�นพูดถึง ก็สามารถเปดใจรับมาพิจารณา เพ�อที่จะหา

โอกาสปรับปรุงหรือใชเปนขอเตือนใจที่จะระมัดระวังการแสดงอารมณมากขึ้น 



”
“

คนที่ประสบความสำเร็จ

คือผูที่คนพบกุญแจสำคัญตอธุรกิจของเขากอนคูแขง

The successful man is the one who finds out

what is the matter with his business before his competitors do.

Roy L. Smith
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“
การมีพารทเนอรอยางทรูบิสิเนส

ทำใหเราสามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจไดเต็มที่

สัมภาษณผูบริหารแบรนดกาแฟสัญชาติไทย รสชาติติดปากคนไทยสูสากล “กาแฟเขาชอง” กับ

ดร.อริยา จิระเลิศพงษ กรรมการผูจัดการ บริษัท เขาชองกรุป จำกัด ท่ีไมเพียงแตพัฒนารสชาติ

และคงคุณภาพ แตยังใหความสำคัญในเร�องของเทคโนโลยี

ดร.อริยา จิระเลิศพงษ 

รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท เขาชองอุตสาหกรรม 1979 จำกัด

และ กรรมการผูจัดการ บริษัท เขาชองกรุป จำกัด

   เขาชองก็ดำเนินมาเกือบ 60 ปแลว ธุรกิจหลักของเรา

คือกาแฟสำเร็จรูป น่ันรวมถึงกาแฟเมล็ดสำเร็จรูป กาแฟ

3-In-1 กาแฟคั่วบด และก็มีกาแฟประเภท Ready-to-

Drink ซ่ึงเปนกาแฟกระปอง สงออกเปนสวนใหญ ทุกคน

นาจะทราบดีวากาแฟของเรา สโลแกน ก็คือ รสแทกาแฟไทย

ทำ Research เกี่ยวกับกาแฟมาหลายประเทศ ที่เรา

วิเคราะหดูก็เห็นวาในดานความเขมขน ในทุก ๆ มิติของ

กาแฟไทย ยังไงเรียกไดวาเปน Top Quality อยูแลว

ถาเทียบกับกาแฟพันธุเดียวกันที่มาจากประเทศอ�น 

ตอนนี้เทคโนโลยี ชวยในเร�องธุรกิจมาก ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ในเร�องการติดตอกับลูกคาทางตรง เปน

Feedback จากลูกคา Complain จากลูกคา หรืออะไร

ก็ตาม ซ่ึงทำใหการติดตอประสานงาน การ Take Action

ถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เราเปน Partner กับทรูมาประมาณ 3 ป ทางทรูบิสิเนส

ก็คอยชวยเหลือ คอยแนะนำสินคาบริการใหม ๆ ใหเรา

สม่ำเสมอ เม�อเห็นวาตัวน้ัน ตัวน้ี เคร�องมือใหม ๆ นาจะ

เปนประโยชนกับเรา ในดานไหนบาง บางทีความเขาใจ

ของเรา อาจจะยังไมคอยอัปเดตเทาไร เน�องจากเราตอง

โฟกัสในเร�องของการทำงานธุรกิจ เร�องการพัฒนา

ผลิตภัณฑ หรือการดูแลเร�องตาง ๆ เราก็ไม ไดมีเวลา

ที ่จะมาอัปเดตตัวเองเสมอกับเทคโนโลยีสมัยนี ้ ทาง

ทรูบิสิเนสก็คอยที่จะเขามาพบ มาหา มาแนะนำสิ่งตาง ๆ

ท่ีคิดวานาจะชวย ซ่ึงท่ีผานมาก็ Happy มาก ๆ กับบริการ

ของทรูบิสิเนส
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ที่มีจริงแลวในปจจุบัน

จากแมวสีฟาแหงอนาคต

ของวิเศษ

โดราเอมอน การตูนจากประเทศญ่ีปุนท่ีโดงดังไปท่ัวโลก เรียกไดวา แทบไมมีใครไมรูจัก

โดราเอมอน เปนเร�องราวเกี่ยวกับหุนยนตแมวและกลุมเพ�อนสนิททั้ง 5 คน ที่รวม

ผจญภัยไปกับเร�องราวตาง ๆ มากมาย โดยอาศัยของวิเศษจากกระเปาหนาทองของ

โดราเอมอน แฟนคลับหลายคนคงนึกอยากจะไดของวิเศษจากโดราเอมอนกันบางใชไหม

ละครับ? ซึ่งในปจจุบันนี้นักพัฒนาในดานตาง ๆ ตางก็ชวยกันพัฒนาเพ�อใหของวิเศษ

เหลานั้นเปนจริงขึ้นมาได ลองมาดูกันครับวามีอะไรกันบาง

เคร�องพิมพ 3 มิติ

จากเดิมที่เราจะพิมพภาพของวัตถุอะไรซักอยาง เราจะ

ไมสามารถเห็นมิติอ�น ๆ ของวัตถุเหลาน้ันได ในฉบับการตูน

เม�อเราเลือกวัตถุเพ�อพิมพข้ึนมา 1 ช้ิน ส่ิงน้ันก็จะสามารถ

เกิดข้ึนมาเปนช้ินจริง ๆ ได สำหรับปจจุบัน เคร�องพิมพ

3 มิติ ไดรับความนิยมในการใชงานกันอยางแพรหลาย

ในเหลา ดีไซเนอร นักประดิษฐ และการผลิตสินคาทาง

ธุรกิจ นอกจากนี้ ก็ยังมีการดัดแปลงใหสามารถนำมาใช

กับการทำอาหารไดดวย



วุนแปลภาษา

เราคงคุนเคยกับแอปพลิเคชันที่ชวยแปลภาษาตาง ๆ ให

เราไดอยางรวดเร็ว ทำใหเราไมมีขอจำกัดในเร�องของ

ภาษาอีกตอไปเม�อเราเดินทางไปตางประเทศ แตการจะ

ใชงานแอปพลิเคชันเหลานั้น จำเปนจะตองใชงานผาน

อินเทอรเน็ต แตในปจจุบันเร่ิมมีอุปกรณ (อาทิ อีล่ี : iLi)

ที่เปนอุปกรณแปลภาษาที่ ไมจำเปนตองใชอินเทอรเน็ต

แถมยังมีขนาดที่เล็ก กะทัดรัด ใชงานงาย ซึ่ง ณ ตอนนี้

มีความสามารถรองรับไดหลากหลายภาษา ไมวาจะเปน

เกาหลี ญี่ปุ น ฝรั่งเศส สเปน เกาหลี และที ่สำคัญมี

ภาษาไทย

คอปเตอร ไมไผ

ถือเปนหนึ่งในของวิเศษที่ใครหลายคนช�นชอบเปนอยาง

มาก ย่ิงหันมามองสภาพการจราจรของบานเมืองเราแลว

ดวย ยิ่งทำใหอยากไดมากเขาไปใหญ คอปเตอร ไม ไผ

เพียงแคเราเอาติดไวบนหัวหรือตัวของเรา ก็จะทำใหเรา

สามารถบินได ซ่ึงถึงแมวาอุปกรณท่ีมีอยูในโลกจริงอาจจะ

ยังไมเล็กเทาในการตูน แตก็ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่เรา

อาจจะไดใชอุปกรณแบบคอปเตอร ไมไผในอนาคตอันใกล

นี้ครับ

เคร�องสงเสียงระยะไกล

เคร�องสงเสียงระยะไกล ที่ ไดรับการพัฒนาโดยบริษัท

Fuji Xerox ทำใหการออกแบบเจาอุปกรณตัวน้ี มีความ

คลายคลึงกับอุปกรณภายในการตูนเปนอยางมาก โดย

หลักการทำงานก็จะเปนการสงเสียงระยะไกลไปยังเปาหมาย

ที่เราตองการจะสงสาร โดยสามารถสงสารระยะไกลได

อยางรวดเร็ว โดยท่ีคนอ�นจะไมสามารถไดยิน นอกจาก

เปาหมายที่เราตั้งเอาไว อยางไรก็ตามเจาอุปกรณชิ้นนี้

ยังอยู ในขั้นตอนของการพัฒนา แตก็ทำใหเราไดลุนวา

จะมีโอกาสไดใชอุปกรณนี้อยางแนนอน

อางอิง : www.youtube.com, www.ux-xu.com, www.forbes.com, www.makerbot.com
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เกาะกระดาน ที่ตรัง 

สำหรับฉบับที่ผานมาหากใครไดติดตามไปแลวกอนหนา เราไดพาคุณไปตะลุยเมืองรอง

กิน เท่ียว นอนแบบโฮมสเตย ในจังหวัดของโซนภาคเหนือ ท่ีคุณจะตองหลงรัก สำหรับ

ฉบับนี้เองยิ่งพลาดไม ไดครับ เพราะเราจะพาคุณเปลี่ยนบรรยากาศลองใตรับซัมเมอร

เก็บประสบการณที่ ไดขึ้นช�อวาทะเลใส หาดทรายขาว สวยงามติดอันดับโลก

ลองใตเที่ยวเมืองรอง



หลาย ๆ คนเม�อนึกถึงจังหวัดทางภาคใตก็มักจะนึกถึง

แหลงทองเท่ียวทางทะเลและกิจกรรมทางน้ำซะสวนใหญ

ผมเลยถือโอกาสพาคุณมาลองใตเก็บเก่ียวประสบการณท่ี

พัทลุงกัน ที่นี่มีธรรมชาติที่สมบูรณ ไมแพกับที่ ไหน ๆ

แถมยังมีศิลปะวัฒนธรรมท่ีโดดเดนมีเอกลักษณ อยาง

การแสดงมโนราหและหนังตะลุง ก็กอกำเนิดมาจากท่ีน่ีครับ

ไฮไลท ตองมาโดน

ทะเลนอย ลองเรือพาย ทองทะเลชมดอกบัวแดงบาน

สะพร่ังกันแบบฟน ๆ เสมือนยอนยุคอยูในละครสมัยกอน

ระหวางที่ลองเรือไป ก็เพลิดเพลินกับการชมนกนอย

หลากหลายพันธุเชน นกกระยาง นกกระเต็น นกเปดน้ำ

นกนางนวล มาออกหากินกันกลางน้ำ แตนอกจากเจานก

แลว พระเอกของที่นี่เลยก็คือเจาควายน้ำ ควายที่นี่จะ

แตกตางจากควายทั่วไปตรงที่ออกแหวกวายหากินหญา

ใตน้ำแทนที่ผืนดิน หากใครอยากจะแวะเวียนมากันที่นี่ชม

ดอกบัวสวย ๆ แนะนำใหมาเที่ยวชวงเดือนมีนาคม -

พฤษภาคม ชวงเชาเวลา 8.00 - 10.00 น. รับรองวา

แสงสวย แดดไมแรง เหมาะกับลองเรือสบาย ๆ และ

ถายรูปครับ

พิกัด : ต. นางตุง และ ต. ทะเลนอย อ. ควนขนุน

พัทลุง

เขาอกทะลุ พิชิตยอดภูเขาหินปูนที่สูงราว ๆ 250 เมตร

ซ่ึงภูเขาน้ีท่ีเรียกวาเขาทะลุ เน�องจากบริเวณตรงกลางเกือบ

ถึงตอนปลายของยอดเขามีโพลงขนาดใหญเสนผาศูนย

กลาง 10 เมตร สามารถมองทะลุไปอีกฟากนึงได สำหรับ

ไฮไลทที่นี ่คือการพิชิตยอดเขา 1,066 ขั้น เพ�อขึ้นไป

บริเวณอกทะลุ หากใครไมกลัวความสูงก็ลองมองลอด

โพลงไปยังผืนดินดานลาง และชมวิวเมืองพัทลุงแบบ

พาโรนามา ครับ

พิกัด : ต. ลำป� อ. เมือง

ลองแกงหนานมดแดง เพ่ิมความต�นเตนหวาดเสียด สนุก

กับการลองแกงไปตามกระแสน้ำและเกาะแกงหินตามจุด

ตาง ๆ ท่ีขวางลำน้ำ ระยะทางท่ีลองแกงคือ 6 กิโลเมตร

ที่นี่สามารถเลนไดทั้งปไมจำเปนตองรอฤดูฝนครับ

พิกัด : ต. ลานขอย อ. ปาพะยอม

ปาไผสรางสุข รับรองวาสุขตามช�ออยางแนนอนครับ

เพราะตลาดแหงนี้มาพรอมคอนเซ็ป “อิ่มกาย สบายใจ

สุขอยูที่พอ” ที่นอกจากบรรยากาศที่หอมลอมไปดวย

ตนไผแลว ตลาดท่ีน่ีจะเปนแนวอนุรักษ ภูมิปญญาทองถ่ิน

และสิ่งแวดลอม พอคาแมคารวมใจกันใชวัสดุธรรมชาติ

แทนภาชนะ และเม�อมาถึงที่นี่ทั้งทีก็ตองมาลิ้มลอง กิน

อาหารพ้ืนบาน คาวหวานมาครบ สำหรับใครท่ีชอบอุดหนุน

ของฝากท่ีน่ีมีสินคาอยาง งานฝมือ ส่ิงประดิษฐ หัตถกรรม

จากวัสดุทองถิ่น ใหเลือกสรร นะครับ

เขาอกทะลุ

ลองแกงหนามมดแดง
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ใครที่รักทะเล ชอบดำน้ำ ดูปะการัง ตรังก็เปนหนึ่งใน

จังหวัดแถบทะเลอันดามัน ท่ีมีแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ี

ข้ึนช�อ แถมบางแหงยังไดข้ึนช�อวาเปน Unseen Thailand

อีก! ถือเปนจังหวัดท่ีนาสนใจมาก ๆ เลย และไมเพียงแต

แหลงทองเที่ยวทางทะเล แตรวมถึงเมืองตรังที่มีเอก-

ลักษณยังคงความเปนคลาสสิค

ยานตึกเกาเมืองตรัง แนนอนวาตรังไมไดมีเพียงแคทะเล

สวย น้ำใส แตในเม�อมาเยือนทั้งทีก็มาใหถึงเมืองตรังสิ

ครับ ยานนี้มีจุดเดนคือ ตึกบางสวนที่กระจายอยูรอบ

เมืองยังคงรูปแบบคลาสสิกในสไตลชิโนโปรตุกีสและแบบ

จีนโบราณ ที่ผสมผสานเอาความเปนศิลปะตะวันตกและ

ตะวันออกเขาไวดวยกันอยางกลมกลืน คลายกับเมือง

ภูเก็ต หากใครไมชอบเดิน ท่ีน่ีมีรถตุก ๆ หัวกบเอกลักษณ

ของเมืองตรังไวใหบริการ ท่ีบริเวณสถานีรถไฟเมืองตรัง

ตรัง โปรแกรมนั่งรถตุก ๆ เที ่ยวเมือง เชน สถานีรถไฟ

เมืองตรัง ชมตึกเกาชิโนโปรตุกีส โบสตคริสต วงเวียน

ปลาพะยูน สวนสาธารณะพระยารัษฎาฯ บานนายชวน

หลีกภัย จุดดำน้ำที่สวยที่สุดของทะเลตรังคือ เกาะมา

เกาะเชือก เปนแหลงปะการัง 7 สี  จุดเดนของ 2 เกาะน้ี

อยูท่ีจุดดำน้ำต้ืนท่ีมีปะการังสมบูรณและสวยงามระหวาง

2 เกาะน้ีจะมีกระแสน้ำเช่ียว จึงตองใชเชือกคอยชวยพยุงตัว

เวลาดำน้ำ จึงเปนท่ีมาของเกาะเชือก สวนเกาะมา รูปราง

ของเกาะคลายกับหัวมา กลางทะเลปะการังหลากสีท่ีปกติ

แลวจะพบแตในน้ำลึกเทานั้นครับ

เกาะกระดาน เปนอีกเกาะที่ขึ ้นช�อวามีหาดทรายสวย

ละเอียด สามารถมองเห็นแนวปะการังแนวตื้น เกาะที่นี่

คอนขางสงบครับ เหมาะสำหรับคนท่ีตองการมาพักผอน

ตองการความเปนสวนตัว ๆ แถมยังมีท่ีพักสวย ๆ ชิค ๆ

พรอมใหบริการอีก

เกาะเชือกถ้ำเลเขากรอบ
ทะเลนอย



ถ้ำมรกต (เกาะมุข) ไดช�อวาเปน Unseen Thailand

ถ้ำส่ิงมหัศจรรยกลางทะเล ท่ีนักทองเท่ียวพลาดไมไดเม�อ

มาเยือน การจะเขาไปชมในถ้ำไดน้ัน จะตองรอชวงน้ำลง

เทาน้ันถึงจะลอยตัวเขาไปไดครับ โดยระยะทางจากโพลงถ้ำ

ผานไปยังปากถ้ำ อยูท่ีประมาณ 80 เมตร และท่ีเรียกวา

ถ้ำมรกตน้ัน กอนออกจากปากถ้ำ เราจะเห็นแสงภายนอก

ถ้ำสะทอนกับผืนน้ำภายในถ้ำทำใหเห็นเปนสีเขียวมรกตครับ

สวนอีกฟากของถ้ำจะเปนพื้นที่หาดทรายสีขาว ใหเราได

นั่งพักชมบรรยากาศของธรรมชาติตอครับ

คาอาหาร

การลดหยอนนี้ จะไมรวม

คาอาหาร ยกเวนเสียแตวาเปน

คาอาหารที่รวมอยูกับคาที่พัก

โรงแรมหรือโฮมสเตยหรือ

ในแพ็กเกจทัวรก็จะใชได

คาแพ็กเกจทัวร ทองเที่ยว

โดยมีคาตั๋วเคร�องบิน

คาที่พัก คาเชาเรือ คาเชารถ

คาอากร คาเขาชมการแสดง

คาดำน้ำ ฯลฯ

ที่รวมอยูในแพ็กเกจทัวร

สำหรับคาใชจายสวนที่สามารถนำมาลดหยอนได 

คาอาหาร

การลดหยอนนี้ จะไมรวม

คาอาหาร ยกเวนเสียแตวาเปน

คาอาหารที่รวมอยูกับคาที่พัก

โรงแรมหรือโฮมสเตยหรือ

ในแพ็กเกจทัวรก็จะใชได

คาแพ็กเกจทัวร ทองเที่ยว

โดยมีคาตั๋วเคร�องบิน

คาที่พัก คาเชาเรือ คาเชารถ

คาอากร คาเขาชมการแสดง

คาดำน้ำ ฯลฯ

ที่รวมอยูในแพ็กเกจทัวร

คาบริการนำเที่ยว

และมัคคุเทศก

คาที่พัก

สำหรับโรงแรม หรือโฮมสเตย

ที่ ไดรับการรับรองมาตรฐาน

โฮมสเตย ไทยตามที่

กรมการทองเที่ยวกำหนด 

เที่ยวซัมเมอรนี้กับ จังหวัดเมืองรองภาคใตทั้ง 9 จังหวัด

ไดแก พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปตตานี

ถ้ำเลเขากรอบ อีกหน่ึง Unseen Thailand ท่ีเต็มไปดวย

หินงอกหินยอยในถ้ำท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ การท่ีจะ

เขาไปในถ้ำจะตองลองเรือระยะทางถึง 4 กิโลเมตร ใชเวลา

ไปกลับประมาณ 45 นาที โดยจะมีฝพาย หนา หลัง ชวย

ดูแลเรา ภายในถ้ำเองก็จะมีจุดตาง ๆ ใหเราไดเดินสำรวจ

ตามหองของถ้ำ สวนไฮไลทของท่ีน่ี คือ ลอดทองมังกร

ระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเราจะตองนอนราบไปกับเรือ

เน�องจากมีเพดานถ้ำท่ีต่ำ นึกแลวก็นาต�นเตนสุด ๆ ครับ

พิกัด : อ. หวยยอด

บานเขาหลัก ลองแกง เปลี่ยนอารมณกันบาง มาเปด

ประสบการณสุดมัน พิชิตลองแกง ดวยเรือคายักขนาด

2-3 คน ผานแกงหินตาง ๆ ผานเสนทางท่ีคดเค้ียวระยะทาง

กวา 4 กิโลเมตร ใชเวลารอบละ 1 ช่ัวโมงคร่ึง ท่ีมาพรอม

ความทาทาย นาต�นเตน พรอมด�มด่ำกับธรรมชาติ ปาไม

โขดหิน น้ำใส ๆ กันครับ

พิกัด : ตั้งอยูหมูที่ 7 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง

แหลงทองเท่ียวแนะนำอ�น ๆ : น้ำตกไพรสวรรค เกาะลิบง

หาดยาว ถ้ำเขาชางหาย 

อางอิง : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, www.taklongtongteaw.com, www.painaidii.com, http://review.tourismthailand.org, www.manager.co.th

ถ้ำมรกต
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โชวผูนำดานสตารทอัพครบวงจร พรอมเสริมแกรง "กรุงเทพฯ เมืองแหงการเร่ิมตนสตารทอัพ"

ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมคณะ เขาเยี่ยมชมโครงการบมเพาะ

สตารทอัพ "ทรู อินคิวบ" ของกลุมทรู โดยมี คุณฐนสรณ ใจดี กรรมการผูจัดการใหญ ทรู ดิจิทัล พารค และ

คุณพิสิษฐ นาดี ผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ ทรู อินคิวบ ใหการตอนรับ พรอมแนะนำ ทรู อินคิวบ โปรแกรมบมเพาะ

สตารทอัพและผูประกอบการไทยดานเทคโนโลยี เพ�อสรางโอกาสและสงเสริมใหสตารทอัพไทยเกิดข้ึนจริงและเติบโตกาว

ไกลสูระดับโลก ดวยแนวคิด 4I คือ สรางแรงบันดาลใจ (Inspire), สรางสรรคนวัตกรรม (Innovate), บมเพาะธุรกิจ

(Incubate) และการลงทุน (Invest) พรอมรายงานความคืบหนาของโครงการทรู ดิจิทัล พารค ระบบนิเวศสมบูรณ

แบบครบวงจร (Complete Ecosystem) ท่ีจะเปนศูนยกลางดานดิจิทัลของไทย ท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต รวมทั้งนำเสนอผลงานสตารทอัพดานหุนยนต (Robotic StartUp) และโปรแกรมบมเพาะสตารทอัพเพ�อ

นักศึกษามหาวิทยาลัย ณ ทรู อินคิวบ สเปซ สยามสแควร



คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  เปนประธาน พรอมดวย คุณสนิท พรหมวงษ อธิบดี

กรมการขนสงทางบก ในงานแถลงขาวและเปดตัวแอปพลิเคชัน "TAXI OK มิติใหมแท็กซี่ ไทย" เพ�อเพิ่มทางเลือกใน

การเรียกรถแท็กซ่ีผานแอปพลิเคชัน   TAXI OK  ยกระดับมาตรฐานแท็กซ่ีไทย พรอมอำนวยความสะดวกใหประชาชน

เขาถึงบริการรถแท็กซี่ ไดอยางรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา  เพ�อตอบสนองความตองการของประชาชนในยุคดิจิทัล ซึ่ง

กลุมทรู โดย คุณพิรุณ  ไพรีพายฤทธิ์ ผูอำนวยการดานภาครัฐและภาคการศึกษา บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น และ

คุณธวัชชัย ฤกษสำราญ รองผูอำนวยการกลุมธุรกิจการชำระเงินออนไลน บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด เขารวมพิธีเปด

โครงการ พรอมใหการตอนรับที่บูธกลุมทรู  เพ�อแนะนำสินคาและบริการ Smart Transportation ที่พรอมใชงาน

ไดจริง สำหรับคนขับแท็กซี่ทั่วประเทศ ณ บริเวณดานหนาอาคาร 1 กรมการขนสงทางบก

กลุมทรูรวมยกระดับภาคธุรกิจขนสงใหเปน Smart Transportation



คาติดตั้ง และเดินสาย มูลคา 2,600 บาท

(ในระยะสายที่กำหนด)

คาแรกเขา มูลคา 2,000 บาท

(กรณีสมัครในนามนิติบุคคล)

สิทธิ์ยืม WiFi Router 4 Ports

มูลคาสูงสุด 3,900 บาท

คาโทร ของโทรศัพทบานไรสายสูงสุด 750 บาท

พิเศษ! เม�อสมัครภายใน 31 มี.ค. 61

รับสิทธิ์อัพสปด 24 ชม. ถึง 30 เม.ย. 61

หลังจากนั้น สปดดาวนโหลด / อัพโหลดชวงกลางคืน ปรับเปน

30/30 Mbps. สำหรับ SME Speed Boost 799

50/50 Mbps. สำหรับ SME Speed Boost 1199

100/100 Mbps. สำหรับ SME Speed Boost 1999

วันนี้ – 31 มีนาคม 2561

ติดตอเจาหนาที่ฝายขาย

Call Center 1239 กด 1 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

เง�อนไขการใหบริการ SME Speed Boost

  แพ็กเกจสำหรับการทำสัญญาการใชงาน 12 เดือนขึ้นไป   สำหรับลูกคาจดทะเบียนใหมในนามนิติบุคคล ช�อบริษัทและหมายเลขประจำตัวเสียภาษีอากรเดียวกันสถานที่ติดตั้งและที่อยูในการจัดสงบิลทุกบริการตองเปน

สถานท่ีเดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกัน   การอัพสปดข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีใหบริการ สำหรับพ้ืนท่ี FTTH เทาน้ัน   ชวงเวลาการอัพสปดกลางวัน 6.00 น. - 18.00 น.   แพ็กเกจความเร็วดาวนโหลดสูงสุด 100 Mbps และ

200 Mbps และ 300 Mbps ใหบริการเฉพาะพื้นที่ FTTH   ฟรี คาโทร โทรศัพทบานมูลคาตามแพ็กเกจตอเดือน โดยมีอัตราคาบริการ ดังนี้ เบอรบานทรูโทรเครือขายเดียวกันทั่วไทย และเบอรบานเครือขายอ�นโทรใน

จังหวัดเดียวกัน อัตรา 3 บาทตอครั้ง เบอรบานตางจังหวัด และเบอรมือถือทุกเครือขายอัตรา 3 บาทตอนาที (คาโทรฟรีไมรวมคาโทรทางไกลระหวางประเทศและหมายเลขพิเศษ)   สิทธิพิเศษใด ๆ ตามขอกำหนด

ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดหรือของอ�นใดได   เง�อนไขอ�น ๆ เปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัพสปดกลางคืนกลางวัน

(ถึง 30 เม.ย 61)

(ถึง 30 เม.ย 61)

(ถึง 30 เม.ย 61)

100/100

สูงสุด

Mbps.

200/200

สูงสุด

Mbps.

300/300

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

Mbps.

100/100

สูงสุด

Mbps.

200/200Mbps.

300/300Mbps.

ถึง 30 เม.ย 61



BUSINESS

จัดหนักใหทุกธุรกิจ

โทรจัดเต็ม เน็ตไมอั้นไมลดสปด

สำหรับลูกคานิติบุคคล

จัดหนักใหธุรกิจ โทรจัดเต็ม เน็ตไมอั้น ไมลดสปด

แพ็กเกจ Business Buffet

*โทรในกลุมทรูมูฟ เอช ที่เปดใชบริการแพ็กเกจ Business Buffet No Limit และจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเดียวกัน

• คาบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ : คาโทร 0.99 บาท/นาที เศษของนาทีคิดเปนหนึ่งนาที, SMS  2 บาท/ขอความ, MMS 5 บาท/ครั้ง • รับสิทธิโทรทุกเครือขาย ครั้งละไมเกิน 60 นาที นับตั้งแต

โทรออกในแตละครั้งตามชวงเวลาที่กำหนดของแตละแพ็กเกจไมจำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นผู ใชบริการสามารถวางสายเพ�อโทรใหม หรือกรณีผู ใชไมวางสายตั้งแตนาทีที่ 61 เปนตนไป และโทรนอก

ชวงเวลา คิดคาโทรเพิ่มเติมนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคิดเปนหนึ่งนาที • รับสิทธิใชอินเทอรเน็ตไดไมจำกัดปริมาณการใชงานที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอวินาที(Mbps) สำหรับแพ็กเกจ 990,

1190 และความเร็วสูงสุด 6 เมกะบิตตอวินาที(Mbps)สำหรับแพ็กเกจ 1390, 1790 • WiFi ไมจำกัดเปนการใหบริการที่ TUC นำมาใหบริการโดยไมรวมอยูในคาใชบริการตามโปรโมชั่น ทั้งนี้พื้นที่

การใหบริการเปลี่ยนแปลงไดตามที่ผู ใหบริการจะเปนผูกำหนดโดยสามารถตรวจสอบพื้นที่การใหบริการไดที่ www.truewifi.net • อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

• รายการสงเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดตอส�อสารเพ�อการใชงานปกติระหวางโทรศัพทมือถือไปยังโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทมือถือไปยังโทรศัพทบานเทานั้น

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

โทรทุกเครือขาย

6 โมงเชา - กอน 6 โมงเย็น

(12 ชั่วโมง)

990

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps.

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps.

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps.

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps.

1,190

โทรทุกเครือขาย

6 โมงเชา - กอน 2 ทุม

(14 ชั่วโมง)

1,390

โทรทุกเครือขาย

เที่ยงคืน - กอน 2 ทุม

(20 ชั่วโมง)

1,790

โทรทุกเครือขาย

24 ชั่วโมง

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

ติดตอเจาหนาที่ฝายขาย

Call Center 1239 กด 1 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)
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http://truebusiness.truecorp.co.th
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1 (จ.-ส. 08.30 น. -17.30 น.)
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