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สวัสดีปใหม ไทยครับผูอานที่รักทุกทาน เขาสูเดือนเมษายน 2561 กันแลวนะครับ

เผลอแปปเดียวเราก็กาวเขาสู ไตรมาสที่ 2 ของปกันแลว ซึ่งในชวงตนปที่ผานมามี

เร�องราวของนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ที่อยูในกระแสมากมายอาทิ บล็อกเชน

ที่เราไดนำเสนอเร�องราวไปเม�อฉบับ มี.ค. ที่ผานมา ตองยอมรับครับวาโลกของ

ยุคดิจิทัลนี้หมุนทุกอยางใหเปลี่ยนแปลงไปไวจริงๆ ดังนั้นฉบับนี้ผมจึงหยิบยกเอา

เร�องของ “The Digital Future เม�อดิจิทัลเปล่ียนโลก” มานำเสนอเพราะนอกจาก

การกาวไปกับเทคโนโลยีแลว ส่ิงสำคัญและจำเปนอยางย่ิง คือเร�องของการพัฒนา

อยางย่ังยืน พรอมเร�องเลานักบริหาร “แกเกมใหทัน Disruption” และพลาดไมได

ชวงหนารอนแบบนี้ตองระวังโรคอันตรายที่มากับอากาศรอนอยางโรคลมแดด

แลวมาอัปเดต Summer Gadgets 2018 เตรียมไวเผ�อเอาไปใชทองเท่ียวเมืองรอง

ภาคกลาง และภาคตะวันออกกันชวงวันหยุดยาวนะครับ

สุดทายน้ีผมขอใหทานมีความสุขสำราญ เบิกบานใจ ร�นเริงปใหมไทย เขาวัดทำบุญ

เทศกาลสงกรานต รักษาประเพณีอันงดงามของไทย เดินสายรดน้ำ ดำหัวผูใหญ

ที่เคารพ เลนน้ำดวยความสนุกสนาน เดินทางทองเที่ยวปลอดภัยครับ





The

Digital Future 
เม�อดิจิทัลเปลี่ยนโลก

เฉกเชนเดียวกับดิจิทัลเทคโนโลยี ไดสรางผลกระทบไม

ตางจากในชวงของยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม เพียงแต

แทนท่ีเราจะตองรอการเปล่ียนแปลงผานไปอยางชา ๆ หาก

แตในทุกเสี้ยววินาทีเราตางไดรับผลกระทบจากการแพร

กระจายของเทคโนโลยี ซึมซับเขาสูชีวิตโดยไมรูตัว อยาง

ไรก็ตามเราไมพอใจเพียงแคความเร็วเทาน้ัน แตยังมุงหวัง

ถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพอันเปนผลจากความกาวหนา

ของเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้นการสรางภูมิความรูตอ

ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่มิอาจมองขาม
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ข้ึน โลกใหมยุคดิจิทัลก็เชนกัน เพียงแตหากพิจารณาใหดี

จะพบวา มันไดสรางผลกระทบวงกวางท่ีลึกซ้ึงมากกวาน้ัน

โดยเฉพาะผลตอทัศนคติ ความคิดของเราที่มีตอการ

สิ่งตาง ๆ นิยามของคำวาประสิทธิภาพจะถูกเปลี่ยนไป

ตัวเลขผลประกอบการ จำนวนสาขา จำนวนพนักงาน

ที่ทำอยูในปจจุบันไมเพียงพอโลกยุคดิจิทัลตองการมาก

กวาน้ัน ซ่ึงองคกร หรือ เราเองมิอาจสรางหรือทำไดดวย

ตัวเอง แตจะสำเร็จไดดวยพลังความรวมมือ ระหวาง

ธุรกิจและสังคม เพ�อบูรณาการพลังความรู ความคิด

ดวยเทคโลยี และกอใหเกิดการสรางนวัตกรรมท่ีตอบสนอง

ตอความตองการของตลาด เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก สรางธุรกิจที่มี

ผูประกอบการใหม เพ�อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และขับเคล�อนเศรษฐกิจเขาสูการเปนประเทศแหงอนาคต

“ความเปล่ียนแปลง คือ นิรันดร” ความจริงอันเท่ียงแท

ท่ีมหาบุรุษทานหน่ึงเคยกลาวไว หากเราไดเรียนรูเร�องราว

ในอดีต เรายอมทราบวาโลกไดเคยผานชวงเวลาของความ

เปล่ียนแปลงมานับคร้ังไมถวน หน่ึงในความเปล่ียนแปลง

ท่ีสำคัญคร้ังหน่ึงน่ันคือ การปฎิวัติอุตสาหกรรมนำมาซ่ึง

ผลกระทบท้ังดานบวกและลบตอ ชีวิต สังคม วัฒนธรรม

เศรษฐกิจทั่วโลก

ความเปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืน

ทุกครั้งเปาหมายของความเปลี่ยนแปลงคือการสราง

โอกาสใหม ๆ ที่สงผลตอเรามากมาย ทั้งความสะดวก

สบายท่ีมากข้ึน ความปลอดภัย รวมถึงการมีชีวิตท่ียืนยาว

“ผูกุมอดีต คือ ผูกุมปจจุบัน

         ผูกุมปจจุปน คือ ผูกุมอนาคต”



โอกาสเปนของผูที่มองเห็นและพรอมที่จะไขวควา โลก

ยุคใหมมีเทคโนโลยีชวยใหเรากาวขามกรอบความคิด หรือ

ขอจำกัดเดิม ๆ เปดประตูสู โอกาส  ทำใหธุรกิจและ

เศรษฐกิจไทยเช�อมโยงกัน  และยังเช�อมโยงกับเศรษฐกิจ

และสังคมระดับโลกมากข้ึน ดังน้ันการพัฒนาการเรียนรู

เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงานเปนสิ่งที่

จำเปน ไมเวนแมแตพนักงาน หรือ ผูประกอบการธุรกิจ

ทุกคน ทุกระดับ   

ขอดีของสังคมดิจิทัลมีพอ ๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การส�อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหสังคมโลกมีความ

เช�อมโยงกันอยางใกลชิดมากข้ึน สงผลตอการแขงขันใน

ตลาดโลกรุนแรงขึ้น เพราะการเคล�อนยายคน เงินทุน

องคความรู เทคโนโลยีขาวสาร สินคาและบริการเปนไป

อยางเสรี การรวมตัวดานเศรษฐกิจของกลุมตาง ๆ ใน

โลกมีความเขมขนขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความ

สามารถในการแขงขันมากขึ้น เชน จีน อินเดีย ละติน-

อเมริกา และเวียดนาม เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง

อาทิ การกอการราย โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ

ปญหาแรงงานตางดาว

ประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบไมแตกตางกัน หนึ่งในนั้น

คือการเกิดประชากรรุนใหม ๆ นอยลง ทำใหไทยมีแนว

โนมขาดแคลนคนรุนหนุมสาวในวัยทำงาน ผูสูงวัยจะมากข้ึน

อายุยืนข้ึนดวยเทคโนโลยีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ แตจะ

ทำอยางไรใหประเทศหรือองคกรคงความสามารถในการ

แขงขันได การมองหาวิธีการเพ�อรองรับส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนน้ัน

มีหลายวิธี อยางเชนการยืดอายุชวงเวลาเกษียณ รวมท้ัง

การนำหุนยนตมาแทนที่ ในงานที่ตองทำซ้ำและไมซับซอน

ซ่ึงในมุมนักลงทุน นักธุรกิจ มีการนำเสนอมุมมองนาสนใจ

วาการเลือกระหวางรายจาย 2 ประเภท คือ เงินลงทุน

(Capital Expenditure) กับ คาดำเนินการ (Operation

Expenditure) ในวันท่ีหาคนทำงานระดับราคาถูกในโรงงาน

ยากขึ้น และมีขอเรียกรองในคาดำเนินการ หรือคาแรง

นับวันยิ่งสูงขึ้น ขณะที่เทคโนโลยีอยางหุนยนตลงทุน

ครั้งแรกจะใชงบประมาณสูง ซึ่งมีแนวโนมถูกลง แตคา

ดำเนินการต่ำ เพราะหุนยนต ไมเรียกรองและทำงานได

ตลอดเวลา อยางไรก็ตามการแทนที่งานของคนดวย

เทคโนโลยีเปนการแกไขปญหาหน่ึง แตก็สรางอีกปญหาหน่ึง

นึกถึงคนงานที่ถูกแทนที่ดวยหุนยนตหรือ เทคโนโลยีที่

กาวหนา เขาจะทำอยางไรหากไมมีสิ่งใดมารองรับ ลอง

จินตนาการตอครับ   

เวลาแหงความเปลี่ยนแปลง

ที่สุกงอมของโลก
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Inclusive Development

คือ การพัฒนาที่ ไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง การพัฒนาที่คน

ยากจน และผูดอยโอกาสทางสังคม จะตองมีสวนรวม

และไดรับประโยชนจากการพัฒนา

Technology-driven Development

คือ การพัฒนาที่ตองอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุ ทั้ง

เทคโนโลยีดานการส�อสาร (ICT) และเทคโนโลยีจากการ

ปฏิวัติดานขอมูล (Data Revolution) เพ�อทำใหผล

ของการพัฒนาถูกเผยแพรและถูกติดตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

Locally-focused Development

คือ การพัฒนาที่จะตองเริ่มจากระดับทองถิ่น เพราะ

เปนบริบทที่ ใกลกับตัวผูคนที่สุด และองคกรที่บริหาร

จัดการเมืองหรือทองถิ่นสำคัญที่สุดในการดำเนินการ

ที่จะเปนประโยชนตอผูคนในพื้นที่ 

Integrated Development

คือ การพัฒนาท่ีบูรณาการ หมายถึงวา การบรรลุเปาหมาย

SDGs จะทำเพียง 1 เปาหมายหรือ 1 เปาประสงคโดด ๆ

ไม ได จะตองดำเนินไปพรอม ๆ กันอยางเปนระบบ

ท้ังหมดขางตนเราควรตระหนักวาเทคโนโลยีไดเช�อมโยง

เราใหเปนหนึ่งเดียว  การเกิดขึ้นของปญหาหนึ่งจะสง

ผลกระทบตออีกเร�องหนึ่งไมทางตรงก็ทางออม เราไม

อาจลืมวาเราเองก็เปนสวนหนึ่งของบานที่เรียกวาโลก 

ซ่ึงองคการสหประชาชาติ (UN) ไดกำหนดกรอบเปาหมาย

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อาทิ การ

พัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals

: SDGs) อันประกอบไปดวยเปาหมาย 17 ประการ

มีแนวทางพัฒนา เขมงวดเพ�อใหทุกคนบนโลกอยูอยาง

มีความสุข ปลอดภัย เปาหมายน้ี UN พยายามจะส�อสาร

ประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีหลากหลายและซับซอนใหคน

ท่ัวไปเขาใจงาย ในความเปนจริง SDGs น้ันเปนเปาหมาย

การพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของแนวคิดดังนี้

Universal Development

คือ มิใชการพัฒนามุงเนนที่ประเทศยากจนเทานั้น แตทุก

ประเทศเองก็อยูภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ

ตองรวมกันบรรลุเปาหมายน้ีเพ�อสรางโลกท่ีย่ังยืนใหกับ

คนรุนหลัง

https:sdgmove.com



Sustainability ไม ไดเปนเพียงเร�องระดับโลก แตเปน

เร�องท่ีผูประกอบการระดับทองถ่ินไมอาจมองขาม เพราะ

การจะเปนธุรกิจท่ีย่ังยืนไดในอนาคต การใชแตเทคโนโลยี

คงไมเพียงพอ หากแตตองดำเนินธุรกิจใหเติบโตและดูแล

ระบบนิเวศ (Ecosystem) ไปพรอม ๆ กัน การตระหนัก

ถึงทุกฝายต้ังแตตนน้ำยันปลายน้ำเปนองคประกอบของ

ความย่ังยืน ธุรกิจตองดูท้ังดานส่ิงแวดลอมต้ังแตการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา การใชวัตถุดิบ ไปจน

ถึงการลดการปลอยของเสีย ดูแลดานสังคมต้ังแตชุมชน

ลูกคา พนักงานองคกร ไปจนถึงผูถือหุน ดูแลดาน

เศรษฐกิจ ตั้งแต การเติบโตขององคกร การกระจาย

รายได ไปจนถึงการใชนวัตกรรมท่ีชวยนำไปสูความย่ังยืน

หากธุรกิจสามารถบูรณาการทุกดานของความยั่งยืน

เขาดวยกันไดแลว ก็เช�อไดวาจะเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน ไมเพียงแคภายในประเทศแตสามารถยกระดับ

ข้ึนสูระดับโลกในอนาคต และยังชวยสรางฐานเศรษฐกิจ

ที่แข็งแรงใหกับประเทศชาติอีกดวย

ทรูบิสิเนส ไดจัดงาน TrueBusiness Forum 2018 

The Digital Future to Sustainability เพ�อเปน

งานท่ีจะใหความรูแกธุรกิจในการปรับตัวใหทันกับโลกดิจิทัล

เพ�อการทำธุรกิจอยางยั่งยืน รวมทั้งเจาะลึกเร�อง

Digital Trend, Big Data, AI และนวัตกรรมที่ใชได

จริง เพ�อใหผูประกอบการ รวมถึงผูท่ีสนใจนำไปประยุกต

ใชในธุรกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล สยามพารากอน

“You see things; you say, 'Why?' But I dream things

that never were; and I say 'Why not?” 

คุณเห็นสรรพสิ่ง แลวถามวา

“ทำไม” ผมฝนถึงสรรพสิ่งใหม แลวถามวา “ทำไมไมมี”

George Bernard Shaw

Back to Methuselah

อางอิง : https://sustainabledevelopment.un.org
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ใคร ๆ ก็อยากเปนอมตะ ... 

ปญหาคือ มัวแตหาทางและหาไมเจอไมเวนแมแตองคกร

ทางธุรกิจ เหลียวมองรอบตัว ดวยความที่ผูเขียนอยู

ในวัยใกลเกษียณ ผานยุคสมัยมานานพอสมควรเห็นสินคา

บางตัวลมหายตายจาก บางตัวก็ยังคงอยูแตก็อยูไดแบบท่ี

ตองปรับตัว แตก็ยังดีท่ียังอยู ยังอยูเพราะ Disruption

ไมเกิดกับสินคาจับตองได ทำไมผมถึงกลาวแบบนี้

เราไดยินขาวมากมายเก่ียวกับราน Retail Chain อยาง

Walmart ในอเมริกาปดตัวลงเปนจำนวนมาก เพราะ

อะไรผูคนคงตอบคำถามแบบเดียวกัน เพราะผูคนหันไป

ซ้ือของทางออนไลนกัน หากถามตอไปวา ทำไมเขาถึงซ้ือ

ของทางออนไลนกัน ก็จะไดคำตอบอีกวา มันสะดวกไม

ตองเดินทาง...มีเหตุผลใดอีก ก็จะไดคำตอบวา ราคามัน

ก็ถูกกวาเพราะพวกขายของออนไลน ไมมีคาเชาหนาราน

แกเกมใหทัน

Disruption

เราลวนไดยินคำตอบซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ แต ไมเคยมีใคร

บอกวา... เพราะผูซื้อสามารถรอสินคาได...แมวาการจัด

สงสินคาบางรายการตองใชเวลาในการรอคอย

แปลกอีกอยาง รานสะดวกซื้อไมเห็นมีใครปดตัวลง ...

ราคาก็ ไม ไดถูกกวาซื้อออนไลน แถมไมสงของดวยนะ

ตองเดินทางไปหา...ที่เปนแบบนั้นก็เพราะคนซื้อรอไม ได

ไงครับ ลูกคารอสินคาจับตองได กลับกันสินคาจับตอง

ไมไดตางหากท่ีลูกคาไมตองรอ ส่ังซ้ือเม�อไหร มันก็ลอย

มาทางอากาศเหมือนคำส่ังซ้ือเราน่ันแหละ เหตุน้ีเองท่ีสินคา

จับตองไม ไดถึงมีกระบวนการ Disruption เกิดขึ้น

มากมายทำใหตองปรับตัวกัน Disruption ท่ีเกิดมันไมได

เก่ียวกับตัวสินคา แตมันเกิดท่ีชองทางจำหนายกับชองทาง

สงมอบ แตผูคนไมพยายามแยกแยะในเร�องน้ี ทำใหถอย

รนกันไมเปนขบวน



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

ที่นาคิดคือ Disruption ทั้งหลายเกิดเพราะโครงขาย

IoT ที่มีทั ้งคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคล�อนที่เปน

เคร�องมือ หากเอาเร�องท่ีเกิดในตอนน้ียอนเวลากลับไป

เลาใหคนเม�อหาสิบปที่แลว จะมีแตคนบอกวา “เอ็งโม”

มันเปล่ียนเร็วเหลือหลาย...หลายคนอาจมีคำถามในใจข้ึน

มาวา จะมี Disruption ของ Disruption ไหม ...

เม�อวานไดดูคลิปของ ธนาคารหนึ่งเปนคลิปปลุกเรา

พนักงานของธนาคารเองใหเรียนรูที่จะปรับตัวเพราะ

ธนาคารจะไมเหมือนเดิมอีกตอไป ... ธนาคารไทยน่ีแหละ

ครับกลัว Disruption มากท่ีสุด ทีแรกก็ตระหนกท่ีเห็น

Cashless Society เกิดข้ึนท่ีจีน โดยคนนำน่ีไมใชธนาคาร

เลยเปน  Alibaba กับ Tencent ธนาคารไทยเลยตอง

ประชุมวางแผนรวมกับผูกำกับดูแลเพ�อใหสามารถรักษา

ธุรกิจตัวเองไวใหได พรอมทั้งพยายามกันพวก Non-

Bank ไมใหเกิดใน Cashless Society ทำสองอยาง

พรอมกันทีเดียว แตจะกันไดจริงหรือ อันน้ีนาคิด เพราะ

คนไทยน่ีมีกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Wallet กัน

มากมาย ทั้ง TrueMoney และ Rabbit Line Pay

การทำธุรกิจใหมีความยั่งยืนในยุค Digital นี่มันยาก

บางธุรกิจท่ีทำหนาท่ีตัวแทนท้ังหลายน่ีเตรียมตัวตายไดเลย

พวกตัวแทนทั้งหลายจะโดนกอนเพ�อน เพราะมือถือและ

Blockchain ทำใหตัวแทนกลายเปนสิ่งไรคา ธนาคาร

ที่จะอยู ไดแบบยั่งยืน ไมตองมีคนทำงานอะไรมากมาย

อีกตอไป หุนยนตกับ AI ทำงานแทนเกือบหมด สินเช�อ

จะถูกเสนอตั้งแตพวกลูกคายังไม ไดขอดวยซ้ำ เหมือน

เราโดนบัตรเครดิตโทรมา Offer นั่นแหละ แตในอนาคต

มันจะต๊ิง ๆ บนแอพฯ ในมือถือ...อะไรจะเกิดข้ึนถาในอนาคต

อันใกล ความเร็วในการส�อสารเขาสูยุค 5G มือถือที่ ใช

กันอยูมีความสามารถมากกวาเดิม เร็วกวาเดิม ความจุ

มากกวาเดิม ใชงานไดนานกวาเดิมและมือถือทุกตัวในโลก

เปนสวนหนึ่งของ Blockchain

ยิ่งจินตนาการ ยิ่งเขียน ยิ่งหดหู ... เทคโนโลยีมันไปเร็ว

จนคนเกาสิบวาเปอรเซนตของโลกนี้ ไมเขาใจมัน อะไรก็

โดน Disrupt ไดงาย ๆ

เศราใจที่ พวกที่โดน Disrupt กอนใคร

ไมใชธุรกิจประเภทไหนทั้งนั้น

... คนนี่แหละที่โดน
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ในชวงที่ผานมาเรามักจะไดยินคำวา IoT หรือ Internet of Things กันมาบางแลวนะครับ

แตสำหรับใครที่ ไมคุน ผมจะขออธิบายสั้น ๆ แบบนี้ครับ

เครือขายเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลงไลฟสไตลคนไทย

ใหกาวเขาสู Smart Life Smart City อยางแทจริง

NB-IoT

ที่ปรึกษาบทความ คุณมนตชัย คุณะวัฒนากรณ

Assistant Director

Enterprise and Wholesales Sector



เชน เทคโนโลยีท่ีใชในระบบมือถือ (Cellular Networks)

เชน GSM/GPRS (2G), UMTS (3G) และ LTE (4G)

ซึ่งในฉบับนี้ ผมจะพามารูจักกับ เทคโนโลยีเครือขาย

NB-IoT เพ�อใหเขาใจงาย ๆ ลองนึกภาพตามนี้ครับ

เครือขาย 2G, 3G และ 4G เจาพวกน้ีเปรียบเสมือน ถนน

ตอนแรกเราเริ่มใชระบบ 2G ก็เปรียบเหมือนถนนลูกรัง

การรับ-สงขอมูลเสียงมีขุระขระบาง ตอมาเรามีระบบ

3G ก็ดีขึ้นมาหนอยครับ เหมือนเปนถนนลาดยางขอมูล

ตาง ๆ สงไดดีขึ้น สะดวกขึ้น เร็วขึ้น จนถึงตอนนี้เราใช

ระบบ 4G ก็เปรียบเสมือนถนนซุปเปอร ไฮเวยน่ันแหละครับ

ท่ีสามารถรองรับการว่ิงไปมาของขอมูลใหญ ๆ ท่ีตองใช

ความรวดเร็วในการรับ-สง ถายโอนได แต!!! อุปกรณ

IoT เปนขอมูลเล็ก ๆ ท่ีตองสงถ่ี ๆ มีปริมาณขอมูลไมมาก

และมีจำนวนอุปกรณมาก เราจึงตองมีทางสำหรับขอมูล

เหลานี้ดวย เพ�อรองรับการเปลี่ยนถาย รับ-สงขอมูล

ของอุปกรณ IoT ดวยเทคโนโลยีเครือขาย NB-IoT

และ LTE-M (Cat-M1) ซ่ึงเปนเครือขายเพ�อการส�อสาร

ระยะไกลแบบใชพลังงานต่ำ เปนเทคโนโลยีที่อยูบนระบบ

LTE (4G) เปรียบเสมือนกับการทำเลนเพ�อจักรยานบน

ถนนซุปเปอร ไฮเวย เพ�อจัดการจราจรไมใหเจาพวกขอมูล

เล็ก ๆ เหลานี้ ไปขวางทางจราจรของขอมูลใหญนั่นเอง

ครับ โดยมีคุณสมบัติคือ

IoT คือการเช�อมตอของอุปกรณ เคร�องมือ เคร�องใช

ตาง ๆ โดยอุปกรณแตละช้ินจะมีรหัสแสดงตัวตน รวมท้ัง

หนวยประมวลผลเล็ก ๆ ซอฟตแวร เซนเซอร ซิม IoT

เพ�อแลกเปลี่ยนถายโอนขอมูลระหวางกันผานเครือขาย

ตาง ๆ เชน WiFi, Bluetooth, 4G/LTE ไปยังผูใช

หรือศูนยส่ังการน้ัน ๆ ซ่ึงอุปกรณ IoT จะชวยยกระดับ

ชีวิตของเราใหสมารท และสะดวกสบายข้ึนครับ ตัวอยาง

เชน กลองอัจฉริยะ Cloud CCTV กลองนิรภัยท่ีติดตาม

จุดเส่ียงตาง ๆ ในเมือง เม�อมีเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึน

จะสงขอมูลภาพไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ�อควบคุมภัย

อาทิ สถานีตำรวจ นาฬ�กาเด็กอัจฉริยะ (Kidz Watch)

ท่ีสามารถโทรได ถายรูปได พรอมระบุตำแหนงของผูใส

เช�อมตอขอมูลกับสมารทโฟนผานแอปพลิเคชัน ให

ผูปกครองอุนใจไรกังวล

ปจจุบันเทคโนโลยีการส�อสารสำหรับอุปกรณ IoT มี

มากมาย ผมขอแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือเทคโนโลยี

ไรสายแบบระยะใกล (Short-range Communication)

เชน Wifi, Bluetooth และ เทคโนโลยีไรสายแบบระยะไกล

(Long-Range หรือ Wide Area Communication)

อุปกรณ IoT ตองมาพรอมเทคโนโลยี

เครือขายที่นาเช�อถือ
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5 วิธีพิชิตสุข ในการทำงานรวมกับผูอ�น

Happy Work-life 

WorkTips

   สามารถรองรับการเช�อมตอกับอุปกรณ IoT ไดเปน

   จำนวนมาก (Massive IoT) 

   ลดปริมาณการใชพลังงานทำใหอายุการใชงานแบตเตอร่ี

   นานขึ้น

   รองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการเช�อมตอใหสามารถ

   ครอบคลุมพื้นที่ ใหบริการ IoT ไดดียิ่งขึ้น

ซึ่ง Narrow Band IoT (NB-IoT) เหมาะสำหรับการ

เปล่ียนถาย รับ-สงขอมูลของอุปกรณท่ีมีขอมูลปริมาณ

ไมมาก เชน มิเตอรน้ำ มิเตอร ไฟ นาฬ�กาเด็กอัจฉริยะ

สวน LTE-M (Cat-M1) ใชสำหรับการเปลี่ยนถาย

รับ-สงขอมูล ท่ีตองการความเร็ว มีปริมาณขอมูลในการ

สงมากกวา NB-IoT เชน กลองอัจฉริยะ Cloud CCTV

ครับ



Positive Thinking 

ปรับความคิด ทัศนคติ ในทางบวก

ไวเสมอ จะทำใหมีความสุขและ

สนุกกับสิ่งที่ทำอยู

Compromise 

ทำงานอยางประนีประนอม

ดวยความสามัคคี

เพ�อใหงานสำเร็จลุลวง

WorkTips

Good Communication  

ควรทำการส�อสารใหถูกตอง

ชัดเจน กับทุกคน  

Human Relations 

สรางมิตรสัมพันธที่ดี

กับทุกคน

ทำงานดวยรอยยิ้ม

 Sincerity

แสดงความจริงใจ

และมีน้ำใจตอกัน  

สุดทายแลวถึงแมวาเราจะมีเทคโนโลยีเครือขายท่ีดีมารองรับ

การใชงานแลว องคประกอบในสวนของอุปกรณอัจฉริยะ

ตาง ๆ ก็ยังตองมีการพัฒนาตอไปเพ�อชวยใหไลฟสไตล

ของเราสมารทข้ึน รวมถึงการนำขอมูลท่ีไดจากเซนเซอร

หรืออุปกรณตาง ๆ มาใชในการวิเคราะห วางแผน เพ�อ

ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายหรือกลยุทธ

ขององคกร (Big Data Analytics) ใหดีข้ึน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การรวมมือของ

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของในการยอมรับ

ผลักดัน สนับสนุนพรอมนำเอาเทคโนโลยีเหลานั้นมาใช

ทั ้งระบบอยางจริงจังเพ�อสรางใหเกิด Smart Life

Smart City อยางแทจริง แลวพบกับ IoT และ Solution

อ�น ๆ ท่ีจะมาชวยผูประกอบการในการทำธุรกิจเคียงขาง

สูความสำเร็จบนโลกยุคดิจิทัล ไดที่งาน

วันที่ 9 พฤษภาคม นี้ที่ พารากอน ฮอล

TrueBusiness Forum 2018

The Digital Future to Sustainability



IoT
ไอโอที เม�อทุกสิ่งเช�อมตอและคุยกันเอง

IoT มีประโยชนในหลายๆ ดาน เชน ชวยอำนวยความสะดวก 

ชวยลดขั้นตอนบางอยางในชีวิตประจำวัน ชวยเร�องความ

ปลอดภัย ชวยรักษาส่ิงแวดลอม สุดทายคือชวยใหเราได ใชชีวิต

อยางสมารทขึ้นโดยเราสามารถควบคุมการทำงานของสิ่งของ

ตางๆ ผานสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต เรียกไดวาเราสามารถควบคุม

ทุกสิ่งทุกอยางไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส อาทิ

ตูเย็นอัจฉริยะ 

ที่มีตัวตรวจจับจำนวนสิ่งของ

ตางๆ ในตู เม�ออาหารในตูเย็น

ใกลจะหมดอายุ จะมีขอความ

แจงเตือนไปยังสมารทโฟน

ใหเราสั่งซื้อของได

กลองอัจฉริยะ Cloud CCTV กลองนิรภัยที่ติดตาม

จุดเส่ียงตาง ๆ ในเมือง เม�อมีเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึนจะสง

ขอมูลภาพ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพ�อควบคุมภัย อาทิ

สถานีตำรวจ เปนตน

หุนยนตอัจฉริยะ 

จาก True Robotics 

หุนยนตฮิวมานอยดตัวจิ๋ว 

Robotis MINI 

ที่เปนทั้งเพ�อนเลน 

เพ�อนสนิทชวยสรางทักษะ

ในการเรียนรูของเด็ก 

เยาวชน นอกจากนี้ 

ยังมีหุนยนต Nao (นาโอะ) 

ที่เปนเพ�อนคูใจ

ทางธุรกิจอีกดวย

ทั้งหมดเปนจุดเริ่มตนของ IoT ในประเทศไทยที่จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไลฟสไตลของคนไทย

ใหสมารทขึ้น และกาวสูยุคThailand 4.0 อยางแทจริง

IoT ยอมาจาก Internet of Things คือเทคโนโลยีที่ทำให

อุปกรณตางๆ สามารถแลกเปลี่ยน ถายโอนขอมูลระหวางกัน

โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต อุปกรณธรรมดาๆ ที่เราใชกัน

อยู ทุกวันนี ้เม�อเช�อมตอหรือมี Internet of Things 

เขามาจะกลายเปนอุปกรณอัจฉริยะทันที

นาฬ�กาเด็กอัจฉริยะ (Kidz Watch) 

โทรได ถายรูปได พรอมระบุตำแหนงของผู ใส 

และเช�อมตอขอมูลกับสมารทโฟนผานแอพ 

ใหผูปกครองอุนใจไรกังวลถึงความปลอดภัย

ของบุตรหลาน

เคร�องซักผาและราวตากผาอัจฉริยะ

ที่สามารถสั่งใหเคร�องซักผาเริ ่มซักและปนไดลวงหนาผานมือถือ 

เม�อซักเสร็จจะรายงานบอกเรา และสงขอมูลหาราวตากผาใหเคล�อนตัว

ออกมากลางแดดโดยอัตโนมัติ พอถึงบาน เราก็เอาผาจากเคร�องไปตาก

ไดทันที หรือถาระหวางที่ผาตากอยูแลว ราวตากผาเกิดรับขอมูล

จากพยากรณอากาศวาฝนกำลังจะตก ราวตากผาก็สามารถขยับเขามา

หลบในรมเองได

ติดตามขาวสาร IoT จากทรูเพิ่มเติมไดที่ Facebook : True IoT และ http://trueiot.truecorp.co.th



กลุมเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง

โรคลมแดด (ฮีทสโตรก)

โดยเฉพาะกลุมวัยทำงานที่อยูกลางแจง

ขั้นตอนชวยเหลือผูปวยโรคลมแดด

- นําผูมีอาการเขาในที่รม นอนราบ ยกเทาสูงทั้งสองขาง ถอดเสื้อผาชั้นนอกออก 

- เทน้ำเย็นราดลงบนตัวเพ�อลดอุณหภูมิรางกายใหลดต่ำลงโดยเร็วที่สุด 

- ใชผาชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอ รักแร ขาหนีบ 

- ไมควรใชผาเปยกคลุมตัวเพราะจะขัดขวางการระเหยของน้ำออกจากรางกาย 

- รีบนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุดหรือโทรศัพทขอความชวยเหลือสายดวน 1669 

กลุมเสี่ยงตองเฝาระวัง

1. ผูที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดด เชน วิศวกรกอสราง

     เกษตรกร ตำรวจจราจร นักกีฬา การฝกทหาร คาขาย

2. เด็กอายุต่ำวา 5 ป และผูสูงอายุ 

3. ผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง

     โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ

4. คนอวน 

5. ผูที่นอนพักผอนไมเพียงพอ 

6. ผูที่ด�มเคร�องด�มแอลกอฮอลในปริมาณมาก

ขอบคุณขอมูลจากสำนักระบาดวิทยาและ กรมควบคุมโรค

เมษายน 
พฤษภาคม
คือเดือนที่พบผูปวยสูงสุด

ป 2557-
  2559

ป 2559 
มีผูปวยอายุเฉลี่ย 41 ป

คือวัยกลางคน และ

เปนวัยทำงาน
มีผูปวย 2,500-3,000 รายตอป

คนตอป

คือ ผูเสียชีวิตโรคลมแดด 

32

เคร�องซักผาและราวตากผาอัจฉริยะ

ที่สามารถสั่งใหเคร�องซักผาเริ ่มซักและปนไดลวงหนาผานมือถือ 

เม�อซักเสร็จจะรายงานบอกเรา และสงขอมูลหาราวตากผาใหเคล�อนตัว

ออกมากลางแดดโดยอัตโนมัติ พอถึงบาน เราก็เอาผาจากเคร�องไปตาก

ไดทันที หรือถาระหวางที่ผาตากอยูแลว ราวตากผาเกิดรับขอมูล

จากพยากรณอากาศวาฝนกำลังจะตก ราวตากผาก็สามารถขยับเขามา

หลบในรมเองได
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“

ยกระดับไปอีกข้ันกับการผสานนวัตกรรมระหวางบานและเทคโนโลยี ท่ีจะเปล่ียนไลฟสไตลการอยูอาศัย

ของคนยุคดิจิทัล ใหสะดวกสบายย่ิงข้ึน กับ คุณอริสา ชัยเชาวรัตน อนันดา ดิเวลลอปเมนท 

   อนันดา ดิเวลลอปเมนท ของเราเปนธุรกิจอสังหา

ริมทรัพย ทำท้ังบาน คอนโด จะเนนสวนท่ีเปนในเมืองซะ

สวนใหญ อนันดาเนนเร�อง Urban Technology

เทคโนโลยีเขามามีสวนเก่ียวของ มีเร�องนึงท่ีตองพูดเลย

คืออนันดาเนนหนักเร�อง Convenience เร�องความ

สะดวกสบายในการใชชีวิต ในท่ีพักอาศัย อยางโครงการ

ARTALE พัฒนาการ-ทองหลอ ของเราถือเปนโครงการ

แรก ท่ีเราไดรวม กับ TrueSmart Home Automation

ท่ีพัฒนาเร�องโฮมโซลูช่ัน เพ�อใหไดโซลูช่ันท่ีดีท่ีสุดสำหรับ

ลูกคา คือ ลูกคาสามารถสั่งการไดตั้งแตยังไมกลับบาน

สามารถส่ังการเปดไฟ เปดแอร Set Mood ไวกอนไดเลย

เปดเพลงพอเขามาถึงบาน คุณก็จะสามารถ Relax ไดเลย

คุณอริสา ชัยเชาวรัตน

Assistant Magaing Director-Housing Business

บริษัท อนันดา ดิเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

สวนตัวเองเราก็รูสึกวา ตอนน้ีเราใชแตมือถือในการท่ีจะ

ควบคุมอะไรทุกอยาง บางทีจะไดไมตองไปเดินหารีโมท

เปดมาน ปดแอร เปดไฟ ก็มองวาเปนโซลูช่ันท่ีตอบโจทย

ความสมารทของเทคโนโลยีเขามาทำใหเรามีเวลามากขึ้น

บริการที่ ใชกับทรู ถือเปนบริการที่ดีมาก รวดเร็วและ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี เวลามีระบบ

ขัดของหรือติดปญหานิดหนอย ก็จะตอบรับและกลับมา

ซอมแซมจัดการใหไดเร็วมาก ก็ถือเปนบริการท่ีประทับใจ

ความสมารทของเทคโนโลยีเขามา ทำใหเรามีเวลามากข้ึนใน

การที่จะไปทำประโยชน ใหกับชีวิตหรือสังคมไดมากกวา

เดิม

ความสมารทของเทคโนโลยี

ทำใหเรามีเวลามากขึ้นในการทำประโยชน ใหกับชีวิตและสังคม
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เขาสูฤดูรอนอยางเปนทางการกันแลวนะครับ สำหรับเดือนเมษายนที่มีวันหยุดยาวติดกันหลายวัน

หลายทานคงวางแผนทองเที่ยวกันไวแลว เพ�อพักผอน แตกอนจะออกเดินทาง ผมมี Gadget

รับลมรอนที่จะมาแนะนำใหกับทุกคนรับรองวาจะเปนซัมเมอรที่สุดเพอรเฟคอยางแนนอน

GADGETS 2
0
1
8

SUMMER

มาเร่ิมกันท่ี GoPro Fusion กลองถายภาพสองเลนส

หนา-หลัง สำหรับการถาย 360 องศารอบทิศทาง จะข้ึน

เหนือ ลองใต ใชไดทุกท่ีครับ โดยกลอง GoPro Fusion

สามารถบันทึกไดท้ังภาพ เสียง และวิดีโอแบบ 360 องศา

หรือจะถายแบบปกติก็ ไดนะครับ มีระดับความละเอียด

สูงถึง 5.2K30 fps ซึ่งตัวกลองยังมาพรอมกับระบบ

OverCapture เลือกดึงช็อตภาพความละเอียด HD

ท่ีตองการจากฟุตเทจท่ีบันทึกมา เสมือนหน่ึงวาใชกลอง

GoPro ปกติถายพรอมกันถึง 6 ตัว ถาอยากไดภาพ

จากมุมมองไหนก็สามารถเลือกไดตามตองการเลยนะครับ

รุนน้ีสามารถกันน้ำไดลึกถึง 5 เมตร และมีฟเจอรรองรับ

การสั่งงานดวยเสียงดวยนะครับ

(วิดีโอสามารถเล�อนเมาสหมุนวิดีโอดูไดรอบทิศทางแบบ 360 องศา) 

https://youtu.be/PygsKZXpYrI

GoPro Fusion



อางอิง : www.zero-breeze.com, www.kickstarter.co, www.facebook.com/GoProThailand, www.youtube.com/gopro

สุดทาย Zero Breeze เคร�องปรับอากาศแบบพกพา

ที่ ไมธรรมดา เพราะมีฟงกชันที่นาสนใจ โดยการเลือก

ระดับความแรงลมไดถึง 3 ระดับและอีก 3 โหมด สำหรับ

ใครท่ีชอบน่ังเลนเกมสโทรศัพท ก็สามารถทำไดอยางตอ

เน�องไมตองกลัววาแบตจะหมดกลางคันนะครับ เพราะ

มีชอง USB 2 ชองท่ีสามารถชารจแบต หรือแมกระท่ัง

เช�อมตอผานเคร�องเพ�อฟงเพลงก็ทำไดเชนกัน นอกจาก

น้ียังมีฟงกชัน Bluetooth Speaker และยังมีฟงกชัน

ไฟ LED ในตัว ชวยสองสวาง เหมาะสำหรับ Outdoor

Camping มาก ๆ ครับ

เพ�อใหการพักผอนของคุณถูกเติมเต็มอยูเสมอ เคร�อง

ชารจพลังงานแสงอาทิตย  เปนอีก Gadget หนึ่งที่

ตอบโจทยความตองการของคุณ ดวยตัวอุปกรณที่มี

ขนาดบางและเบาที่สุดในโลก เหมือนพกพาหนังสือเลม

เล็ก ๆ ไปในทุกที่ ใชงานก็สะดวก เพียงวางเคร�องไวใต

แสงอาทิตย เพ�อดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย เคร�อง

จะสงพลังงานผานพอรต USB ในตัว สามารถชารจ

iPhone ใหไดเต็มประสิทธิภาพภายในเวลาเพียง 2.5 ช่ัวโมง

และสามารเพิ่มแผง Solar ไดตามที่ตองการ เพียงเทานี้

การพักผอนของคุณก็ไมมีวันสะดุด

www.kickstarter.com/projects/1398120161/solar-paper-the-

worlds-thinnest-and-lightest-solar

https://youtu.be/k4zyzf8n_zA

พรอมลุยสำหรับซัมเมอรนี้กันหรือยังครับ

อยาลืมหา Summer Gadgets ติดไมติดมือไปดวยนะครับ ขอใหสนุกกับการพักผอนครับ

Zero Breeze

Solar Paper
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เขาสูเดือนเมษายน เดือนที่เรียกไดวารอนที่สุดของเมืองไทย แถมยังเปนเดือนที่มีวันหยุดเทศกาล

ที่สำคัญอยางสงกรานตอีกดวย และแนนอนวาวันหยุดยาว ๆ อยางนี้ก็พลาดไม ไดซิครับ ที่จะหา

โอกาสพักผอนกัน ผมเลยถือโอกาสเลือก แนะนำแหลงทองเที่ยวเมืองรองภาคกลาง และ

ภาคตะวันออก มาอยางละ 1 จังหวัดมาใหสำหรับคนที่ยังไมมีแพลนไปเที่ยวไหน มาเที่ยวใกล ๆ

กรุงเทพ กันไดนะครับ

แพ็กกระเปาเที่ยวเมืองรอง

ภาคกลางและภาคตะวันออก

เนินพญา ที่จันทบุรี 



ดินแดนมะพราวสมุทรสงคราม

หากนึกถึงตลาดน้ำ แนนอนวาหน่ึงในน้ันตองมีคำตอบเปน

ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แหลงทองเท่ียว

ยอดฮิตไมวาจะชาวไทยหรือชาวตางชาติ ก็มักแวะเวียน

มาสัมผัสบรรยากาศริมน้ำ หาของกิน พักผอนรับลมทะเล

แตรู หรือไมครับวาเสนหของจังหวัดนี้ คือ การทำ

กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตร พักโฮมสเตยบานหลัง

เล็ก ๆ ริมน้ำใกลธรรมชาติมากๆ แถมยังไดเรียนรู

วิถีชาวบานอยางที ่ “วิสาหกิจชุมชนบานริมคลอง

โฮมสเตย สมุทรสงคราม” เปนที่พักในรูปแบบบานไทย

โบราณ เรียนรูวิถีชาวบาน งานจักสาน เชน ปลาตะเพียน

ทำขนมไทย ทำไขเค็มพอกดินใบเตย หรืออยากจะเรียนรู

วิถีชีวิตชาวสวน การเก็บน้ำตาลสด การผลิตน้ำตาล

มะพราวก็ได นอกจากน้ียังสามารถปนจักรยาน ไปดูการ

ทำสวนผักอินทรียและการทำปุย น่ังเรือพาย / เรือยนต

ไปเดินเท่ียวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาชมห่ิงหอย ก็ไดเชนกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม บานริมคลองโฮมสเตย  

www.baanrimklong.net

แนะนำแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

กิน ชอปปง จับหอยที่ ดอนหอยหลอด

นอกจากรานอาหารทะเลสด อรอย และรานคาท่ีเรียงราย

อยูตามริมทางใหไดเดินชอปปงกันแลว กิจกรรมที่พลาด

ไม ไดเลยสำหรับสายลุย คือ หยอดปูนจับหอยหลอด

เรียนรูวิธีการจับหอยหลอดดวยตัวเองจากชาวบาน

ใครที่สนใจเพียงเชาเรือจากบริเวณศาลาอาภากรใกลกับ

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ราคาเชาลำละ 60 บาท นั่งได

ไมเกิน 6 คน / ลำ คนขับเรือที่จะคอยดูแล สอนวิธีการ

จับหอยเองครับ แลวไปลุยกัน!

ชวงเวลาที่แนะนำ : ประมาณเดือนมีนาคม–พฤษภาคม

ของทุกปครับ เน�องจากเปนชวงที่น้ำทะเลลดลงนานกวา

ชวงเวลาอ�น จะทำใหมีหอยหลอดมากกวาปกตินั่นเอง

ดอนหอยหลอด ที่สมุทรสงคราม

อัมพวา ที่สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา ที่สมุทรสงคราม
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เที่ยวครบรสที่เมืองจันท

เมืองจันท หรือจังหวัดจันทบุรี เรียกไดเลยครับวามาที่

เดียวเที่ยวคุม ครบรสอยางแนนอนไมวาจะเปน ภูเขา

น้ำตก แมน้ำ ปาชายเลน และทะเล ตอบโจทยทุกไลฟสไตล

อยางแนนอน นอกจากน้ัน สำหรับใครท่ีอยากจะพักคางคืน

พลาดไม ไดเลยกับโฮมสเตยของที่นี่

กินปู ลองแพเปยก ชมปาชายเลน

หากคุณมากับครอบครัว หรือมาเปนแกงคกับเพ�อนแลว

ละก็ ผมขอแนะนำโซนแถวหนองชิ่ม-เกาะเปริด-บางชัน

เพราะท่ีน่ีหอมลอมไปดวยปาชายเลน และท่ีพักแบบโฮมสเตย

กินนอน กิจกรรมทองเท่ียวครบแบบไมตองออกไปไหน

ไมวาจะเปนลองแพเปยก ชมเหยี่ยวแดง พายเรือคายัก

ชมทะเลแหวก ซึ่งกิจกรรมก็ขึ้นอยูกับโฮมสเตยที่ทาน

เขาพักละครับ นอกจากน้ันท่ีพลาดไมไดไปอีกคือ เต็มอ่ิม

กับบุฟเฟตอาหารทะเลใหฟนกันสุดไปเลย

พิกัด : ตำบลหนองชิ่ม-เกาะเปริด-บางชัน จ.จันทบุรี

หนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาดวยพระราชดำริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายในโครงการแบงพื้นที่ ใหเดินเที่ยวชมออกเปนสวน

ตาง ๆ เชน สวนภูมิสังคมและพระราชดำริเศรษฐกิจ

พอเพียง สวนรานคาชุมชน สวนลานวัฒนธรรมนาคะ-

วะรังค สำหรับจัดกิจกรรมสงเสริมกิจกรรมทองถิ่น

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาสนใจอยาง รานกาแฟอายุกวา

200 ป ซึ่งบริเวณตลาดน้ำอัมพวา ก็ยังมีพิพิธภัณฑ

พื้นบานอัมพวา เปนที่จัดแสดงสิ่งของเคร�องใชสมัย

โบราณท่ีคนพบในอำเภออัมพวาอีกดวย ใครสนใจอยาลืม

แวะเวียนมากันนะครับ

พิกัด : อยูติดตลาดน้ำอัมพวา

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน 

มาถึงที่นี่ก็แนนอนละครับวากิจกรรมที่เปนไฮไลทสุดคือ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ อยางการเรียนรูการปลูกปาชายเลน

น้ัน เรียกไดมาวาท้ังไดความรู ความสนุกท้ังยังชวยเพ่ิม

ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศอีก แตนอกจากนั้น

แลวท่ีน่ียังมีโปรแกรมทองเท่ียวท่ีนาสนใจ อยางทองเท่ียว

ชมปาชายเลน ใหอาหารลิงแสม ถีบกระดานเลนเก็บ

หอยแครง และ เลนสกีกระดานเลน

พิกัด : ต. คลองโคน จ. สมุทรสงคราม

เที่ยวชมวิถีชาวอัมพวา

ที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ

อาวคุงกระเบน ที่จันทบุรี 



อางอิง : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, https://travel.kapook.com, Painaidii, www.paiduaykan.com

นอกเหนือจาก 2 จังหวัดที่หยิบยกมาแนะนำแลว จังหวัดที่เปนเมืองรองของภาคกลาง และภาคตะวันออก

ยังมีอีก 12 จังหวัดนะครับ ไดแก ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระแกว ตราด จันทบุรี ราชบุรี

สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี

เพิ่มเติม สำหรับคาใชจายสวนที่สามารถนำมาลดหยอนได https://thai.tourismthailand.org

ไดช�อวาเปนศูนยศึกษาธรรมชาติ หากคุณเปนขาลุยชอบ

ผจญถัย ที่นี่ก็เปนหนึ่งในที่ ๆ พลาดไม ไดครับ มาถึง

ท่ีน่ีท้ังทีก็ตองเดินศึกษาธรรมชาติของปาชายเลน พืชพรรณ

และสัตวตัวนอย ระยะทางเดิน 1.6 กิโลเมตร ใชเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมงครับ ซึ่งระหวางทางก็จะมีจุดแวะพัก

หรือศาลาใหความรูแกนักทองเที่ยวครับ

พิกัด : ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

เปด 06.30-18.30 น.

เดินเรียบชายหาดชมลานหินชมพู

ต้ังอยูบนพ้ืนท่ีเขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน แหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติที่เต็มไปดวยหินสีชมพู สามารถเที่ยวชม

ไดทั้งปครับ แตชวงเวลาที่พีค ๆ ที่จะเห็นความสวยงาม

ตระการตา จะเปนชวงเชาพระอาทิตยขึ้นถึง 9 โมงเชา

ชวง 4 โมงเย็นถึงพระอาทิตยตกดิน และชวงฟาเปด

หลังจากที่ฝนตกใหม ๆ แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงเวลาน้ำขึ้น

และน้ำลงดวยนะครับ

พิกัด : อยูภายในเขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน อ.ทาใหม

จ.จันทบุรี

แนะนำแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

กินลมชมวิว จุดชมวิวเนินนางพญา

ชมตะวันลัดขอบฟาสุดฟน กับเสนทางถนนท่ีลัดเลาะริมทะเล

ท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง หากคุณเปนนักปนจักรยานตัวยงละก็

ท่ีน่ีมีเลนเฉพาะใหคูปนโลดแลนชมความงามถนนท่ีลัดเลาะ

ไปริมทะเล แตหาคุณมากับคนรัก ก็อยาลืมมาคลองกุญแจ

อธิษฐานใหรักนิรันดรบริเวณสลิงกั้นเสาเนินนางพญา

นะครับ

พิกัด : ตั้งอยูบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ต.สนามไชย

อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

เดินลัดเลาะปา ศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลน

อาวคุงกระเบน

บานหัวแหลม ที่จันทบุรี 

อาวคุงกระเบน ที่จันทบุรี 

ลานหินชมพู ที่จันทบุรี 
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คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย หัวหนาคณะผูบริหาร(รวม) ดานธุรกิจองคกร และ คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะ

ผูบริหาร(รวม) ดานธุรกิจองคกร บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) นำทีมผูบริหาร พาลูกคาเขารวมกิจกรรม

“Infinite Journey Of Wealth 2018” การเดินทางสูความม่ังค่ัง ป 2018  สัมผัสบรรยากาศสุดเอ็กซคลูซีฟ กับ

การลองเรือสักการะ 8 เทพ รวมกับผูเชี่ยวชาญดานโหราศาสตรชั้นนำ อาจารยคฑา ชินบัณชร และรวมรับประทาน

อาหารจีนช้ันเลิศริมฝงแมน้ำเจาพระยา จาก 8 มณฑลย่ิงใหญ พรอมชมโชว 8 เซียนถวายพระพร จากคณะอาเมง ป.ปลา

เพ�อขอบคุณลูกคากลุมธุรกิจองคกรสำหรับความไวใจที่มีใหกับทรูบิสิเนสเสมอมา ทรูบิสิเนสพรอมที่จะใหบริการ สง

มอบโซลูชั่นครบวงจรที่ดีที่สุดใหกับลูกคา เพ�อเคียงขางสูความสำเร็จในโลกยุคดิจิทัลรวมกัน ณ โครงการ ลง1919

เม�อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผานมา 

TrueBusiness จัดกิจกรรมขอบคุณลูกคาคนพิเศษ

“Infinite Journey Of Wealth 2018” การเดินทางสูความม่ังค่ัง



ทรูบิสิเนส นำโดยคุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย หัวหนาคณะผูบริหาร (รวม) ดานธุรกิจองคกร คุณพิชิต ธันโยดม

หัวหนาคณะผูบริหาร(รวม) ดานธุรกิจองคกร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พรอมดวย Head of

Business Sector และทีมงานกวา 600 คน รวมผนึกกำลังเตรียมพรอมกาวเขาสูความเปน 1 ผูนำการใหบริการส�อสาร

และโซลูชั่นครบวงจรที่ดีที่สุด  ภายในงานคุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ไดกลาวขอบคุณชาวทรูบิสิเนส ที่รวมแรง

รวมใจในการทำงาน และกลาวถึงความสำคัญของการทำงานเปนทีมเวิรคที่ดี  ซึ่งในปนี้ทรูบิสิเนสไดมีการเสริมทัพโดยมี

คุณพิชิต ธันโยดม ซึ่งเปนผูบริหารที่มีประสบการณดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมความแข็งแกรง และ

เพิ่มโซลูชันทุกรูปแบบเพ�อตอบสนองความตองการของลูกคาธุรกิจ  ชวยเปนแรงหนุนสงใหทรูบิสิเนสเติบโตกาวไป

ขางหนาไดอยางรวดเร็วข้ึน บรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยพลังของแรงขับเคล�อนในการทำงาน ความอบอุน รอยย้ิม 

เสียงหัวเราะ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ของทีมงาน ทรูบิสิเนส ที่พรอมจะสงมอบโซลูชั่นและบริการดี ๆ ใหกับ

ลูกคาธุรกิจในยุคดิจิทัล 4.0 ภายใตคอนเซป “Grow Together” ที่เราจะเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน เม�อวันที่ 9

มีนาคมที่ ผานมา ณ เคียงทะเล รีสอรท จังหวัดระยอง 

ทรูบิสิเนส มุงสูความเปน1 ผูนำการใหบริการส�อสารและโซลูช่ัน ภายใตคอนเซป Grow together

ฤกษ
งาม

ยาม
ดี

วันธงไชย เหมาะแกเปดกิจการ เขาบานใหม

1 เมษายน 2561

วันธงไชย เหมาะแกการมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม

5 8 10 11 16 20 23 28  เมษายน 2561



สัมมนา

ฟรี
จำกัด
เพียง

1,500
ที่นั่ง

• กำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ กับการพัฒนาแบบยั่งยืน

• คนหาพลังแหงนวัตกรรมในการสรางระบบนิเวศทางธุรกิจ

• เสวนา Big Data และ AI สรางโอกาสใหมทางธุรกิจไดอยางไร

• เรียนรูกับการสรางสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลแหงโลกอนาคต

• เสวนาความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินผานมือถือ และโครงขายอินเทอรเน็ต

   ในยุคสังคมทางการเงินดิจิทัล 

• พบกับนวัตกรรมแหงยุคดิจิทัลที่ธุรกิจใชไดจริงในวันนี้

ครบทุกการวางแผนธุรกิจในยุคดิจิทัล เพ�อกาวสูการเปนผูนำธุรกิจอยางย่ังยืนในอนาคต

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

เวลา 8.00-17.00 น.

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน
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rant

โซลูชั่นส
ำหรับธุร

กิจรานอ
าหาร

Smart

Securi
ty

โซลูชั่นส
ำหรับทุก

ธุรกิจ

มั่นใจปล
อดภัย 24

 ชั่วโมง

งานเดียวแหงป...ครบทุกการวางแผน

ธุรกิจในยุคดิจิทัล เพ�อกาวสูการเปนผูนำ

ธุรกิจอยางยั่งยืนในอนาคต

พบกันที่งาน ทรูบิสิเนส ฟอรั่ม 2018

The Digital Future to Sustainability

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

รอยัล พารากอน ฮอลล ชั้น 5 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://truebusiness.truecorp.co.th
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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

ถึง 30 มิ.ย 61

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 พ.ค. 61

รับสิทธิ์อัพสปด 24 ชม. ถึง 30 มิ.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

อัพสปดกลางคืนกลางวัน

(ถึง 30 มิ.ย 61)

(ถึง 30 มิ.ย 61)

(ถึง 30 มิ.ย 61)

100/100

สูงสุด

Mbps.

200/200

สูงสุด

Mbps.

300/300

สูงสุด

สูงสุด

สูงสุด

Mbps.

100/100

สูงสุด

Mbps.

200/200Mbps.

300/300Mbps.
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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
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

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

ลงทะเบียนเพ�อรับ eMagazine

TrueBusiness TECHNO NOTES

ผานทาง E-mail


