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เดือนกันยายน 2561 ครับ เผลอแปปเดียวก็เขาสูเดือนสุดทายของไตรมาสท่ี 3 ในปน้ี

กันแลวนะครับ ฉบับน้ีผมนำเร�องราวของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมาฝากกัน

เปนที่ทราบกันดีนะครับวาประเทศไทยเปนประเทศแหงการเกษตร จึงไมแปลกที่แผน

พัฒนาเศรษฐกิจทุกฉบับจะใหความสำคัญและเปนหน่ึงในเปาหมายของการพัฒนาประเทศ

ดิจิทัลเทคโนโลยีถูกนำมาปรับใชเพ�อใหผลผลิต มีคุณภาพ และมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยาง

เพียงพอในอนาคต Agritech จึงเปล่ียนแปลง “การเกษตรเพ�อธุรกิจ” เขาสู “ธุรกิจ

การเกษตร" 

ตอดวยเร�องเลานักบริหาร เทคโนโลยีการเกษตร ในมุมของผูบริหารอะไรคือส่ิงสำคัญ

ในการตอยอดเพ�อผลผลิตที่มีคุณภาพ แลวมาอัปเดต Technology Intrend

เกี่ยวกับ Agritech จากกลุม Startup เพ�อชวยเหลือเกษตรกรประกอบอาชีพ

เพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และลดตนทุน แลวมาพักงีบ ... กับเทคนิคงีบหลับใหไดประโยชน

สูงสุด พรอมเร�องราวที่นาสนใจอ�น ๆ ใหไดติดตามอานไดในฉบับกันเลยครับ
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การปฎิวัติสีเขียว

สภาพภูมิอากาศของโลกมีความแปรปรวนในปจจุบัน

ทำใหโลกตองเผชิญกับภัยธรรมชาติเฉลี่ย 350-550

ครั้ง/ป โดยขอมูลจากองคกรที่เฝาระวังและติดตามภัย

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ระบุวาในชวง 10 ปท่ีผานมาน้ี

ภัยธรรมชาติไดทวีความรุนแรงสรางความเสียหายหนักข้ึน

เร�อย ๆ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมักเกิดในแถบเอเชียซ่ึงเปน

แหลงผลิตอาหารของโลก ลาสุดเหตุการณที่เวียดนามที่

ไดรับผลกระทบจากพายุโซนรอนเซินติญ พัดถลมในพ้ืนท่ี

ตอนเหนือ สงผลใหมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ จำนวนมาก

สรางความเสียหายตอท่ีพักอาศัย ตลอดจนพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ที่คาดวาจะเสียหายกวา 5 แสน 5 พันไร รวมถึงพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงเขาสู

ปศุสัตวท่ีมีสัตวเศรษฐกิจตายไปเกือบ 17,000 ตัว ลอง

จินตนาการกันดูนะครับวาหากขาวในนาที่ผลิตจากไทย

เวียดนาม กัมพูชา และลาวไดรับความเสียหายจะสงผล

กระทบตอความม่ันคงทางอาหารแคไหน นอกจากน้ีแนวโนม

อัตราการเกิดของประชากรโลกท่ีสูงข้ึนทุกป ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการแพทยที่มีประสิทธิภาพ ก็ทำใหคนมี

อายุยืนยาว อุตสาหกรรม “การเกษตรเพ�อธุรกิจ” จะทำ

อยางไรใหผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคของประชากร

บนโลกใบน้ี และประเทศไทยจะเตรียมแผนรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงนี้อยางไร

Agritech

“ธุรกิจการเกษตร”



เกษตรกรรมดิจิทัล

วิวัฒนาการความรูดานการเกษตรสมัยใหม ท่ีผสมผสาน

ทั้งประสบการณ และความรูดานเทคโนโลยีเขาดวยกัน

เปนการปฎิวัติสีเขียว เพ�อใหเกิดการทำการเกษตรที่มี

ประสิทธิภาพในชวงเวลาที่ภูมิอากาศของโลกมีความ

แปรปรวนเพิ่มขึ้น องคกรอยาง Climate Smart

Agriculture (CSA) ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคการ

อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and

Agriculture Organization of the United

Nations หรือ FAO) ไดวางเปาหมายสำคัญของการ

พัฒนาเกษตรทั้งในระยะสั้น และระยะกลางภายใตความ

ทาทายของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยแนวทาง

ดังกลาวจะเปนสะพานเช�อมไปสูเปาหมายสำคัญของการ

พัฒนาประเทศดานอ�น ๆ อันมี 3 เสาหลักของ CSA

ดังนี้

1. เพิ่มการผลิตและรายไดเกษตรกรอยางยั่งยืน

2. ความสามารถปรับตัว และฟนตัวจากการเปล่ียนแปลง

ของภูมิอากาศ 

3. การลดแกสเรือนกระจก
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นวัตกรรมเกษตร

“เกษตรกรรมดิจิทัลควรทำใหงาย อยาทำใหยาก” คำพูด

น้ีกลาวไมเกินจริง เพราะเด๋ียวน้ีเทคโนโลยีในปจจุบันสามารถ

ทำใหเร�องที่เคยเปนเพียงแคแนวคิด กลายเปนเร�องจริง

ในศตวรรษท่ี 21 ภาคเกษตรของโลกจะเขาสูการปรับเปล่ียน

กระบวนทัศนครั้งใหญ ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงครั้ง

สำคัญของภาคเกษตรกรรม ใน 2 รูปแบบ ไดแก การ

เปล่ียนจากเกษตรกรรมท่ีพ่ึงพาสารเคมี สูการเกษตรแบบ

ชีววิทยาสังเคราะห (Bio-agriculture หรือ Synthetic

Biology) และการเปลี่ยนจากการเกษตรกลางแจง

(Outdoor Farming) ซึ่งเปนการเกษตรแบบดั้งเดิมที่

ตองตอสูกับสภาพดินฟาอากาศ สูการเกษตรในรม

(Indoor Farming) ที่ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว ใน

สิ่งปลูกสรางที่มีการควบคุมสภาพแวดลอม อยางระบบ

การจายน้ำผานแอปฯ บนมือถือ ซึ่งชวยใหชาวไรชาวนา

สามารถบริหารจัดการเร�องน้ำใหกับการเพาะปลูก นอกจาก

นี้ยังมีผูชวยเปนระบบเซนเซอรที่สามารถวัดอุณหภูมิ

ความชื้น หรือ คาตรวจสอบความตองการปุยของพืช

ที่ปลูกไดทันทีแสดงผลและแจงเตือน เม�อมีคาบางอยาง

ผิดปกติผานแอปฯ ตลอดจนการทำไรในอาคารสูง

(Vertical Farming) อยาง Skygreens ซ่ึงทำฟารม

แนวดิ่งในประเทศสิงคโปร สามารถปอนผลผลิตเขาสู

ตลาดไดมากถึงวันละ 1 ตัน ซึ ่งมากกวาฟารมปกติ

5-10 เทา นอกจากน้ีในบางประเทศไดมีการริเร่ิม การปลูก

เน้ือสัตว (In vitro meat) แทนการเล้ียงสัตวท่ีมีชีวิต

และการผลิตอาหารสังเคราะห (Synthetic Foods)

บริษัทคนหาขอมูลระดับโลกอยาง Google ก็กำลังศึกษา

การปลูกเน้ือสัตวเฉพาะสวน เชน ปลูกอกไก ปลูกขาหมู

ปลูกเนื้อสันใน-สันนอก ที่สามารถควบคุมรสชาติและ

คุณคาทางอาหารได สำหรับประเทศไทยผูนำดานการเกษตร

อยาง CP เองก็ ไดพัฒนาการเกษตรไปอีกขั ้นดวย

โครงการเกษตรกรรมทันสมัยผิงกู ที่ประเทศจีน โดย

เลี้ยงไก ไข 3 ลานตัว แบบครบวงจร โดยใชหุนยนต ใน

การสแกนสุขภาพไก

เครดิตภาพ : www.skygreens.com 



อางอิง  : www.youtube.com/CNNMoney, www.skygreens.com  

เศรษฐกิจของเราขึ้นอยูกับการเกษตรแตไรแต ไรแลว รายไดของประเทศที่ ไดมาจากการสรางความเจริญ

ดานตาง ๆ เปนรายไดจากการเกษตรเปนสวนใหญ จึงอาจกลาวไดวา ความเจริญของประเทศตองอาศัยความ

เจริญของการเกษตรเปนสำคัญ และงานทุก ๆ ฝายจะดำเนินกาวหนาไปไดก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ

ตลาดการเกษตรยุคใหมที่ ใชเทคโนโลยี

หรือ Agritech

ในปจจุบันเปนตลาดที่ ใหญที่จะเติบโตสูงในอนาคต ซึ่ง

หลายประเทศรวมทั้งหลายองคกรธุรกิจก็ตางสนใจให

ความสำคัญ คุณ อริญชย พฤกษานุศักด์ิ จากหนวยงาน

ไอโอทีของบริษัททรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ไดให

ความเห็นในเร�องน้ีอยางนาสนใจวา “ทรูมีความพรอมท้ัง

ในสวนเน็ตเวิรกส�อสารและแพลตฟอรมที่สามารถตอบ

สนองความตองการของภาคการเกษตรในการยกระดับ

ภาคการเกษตรจากเดิมสูการเกษตรยุคใหม โดยทรูมี

แพลตฟอรมและทีมงานที่คอยใหคำแนะนำแกเกษตรกร

รวมถึงเทคโนโลยีท่ีจะชวยใหเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตในภาพ

ของการเกษตร เชนการวิเคราะหทำนายผลผลิตและปจจัย

ท่ีเก่ียวของในการเพาะปลูก การแจงเตือนเพ�อปรับปรุง

การจัดการ และการจัดการแปลงดวยปญญาประดิษฐ (AI)

ที่จะชวยชวยสนับสนุนความตองการของเกษตรกรที่

หลากหลายไมวาจะเปนฟารมปศุสัตว ฟารมสัตวน้ำ พืชไร

นาขาว ที่สำคัญยังมาพรอมกับบริการหลังการขาย ซึ่ง

น่ีเปนจุดสำคัญเพราะการมีคูคา คูคิดเปนสวนสำคัญท่ีขาด

ไม ไดในยุคนี้ เพราะเกษตรกรเองจะไดมุงเนนไปที่การทำ

เกษตรไมตองพะวงกับเร�องการดูแลอุปกรณเซนเซอร

ไอทีตาง ๆ ที่มีทรูคอยชวยดูแลอยู”

เกษตรยุคใหมทำเกษตรเพ�อความยั่งยืน

ภาคการเกษตรเปนเปาหมายที่สำคัญของการพัฒนา

ประเทศไทยมาตลอด เปนสาขาที่ ไดรับความสำคัญสูงใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ เพราะ

ประเทศไทยมีพื้นที่มาก ประชาชนสวนใหญอยู ในภาค

การเกษตร ดังนั้นหากทำใหเกษตรกรมีรายไดที่ดี ก็จะ

สงผลตอการเติบโตของประเทศในภาพรวม ดังนั ้น

อนาคตการทำเกษตรของไทยจะตองพัฒนาสูการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัยมีความกาวหนาแบบ

พอเพียงกับความตองการนำมาใชในธุรกิจเกษตร ไม

สรางภาระแกตนเอง ทั้งยังตองใหมั่นใจวา การลงทุน

ในการทำการเกษตรนั้นจะมีประสิทธิภาพกอใหเกิดรายได

และมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับหลอเลี้ยงชีวิตเกษตรกร

อยางยั่งยืน

- พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช -

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ อนุปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 3 กรกฎาคม 2507

“

”

เพ�อตอบโจทยแผนพัฒนาฯ ประเทศที่วา

ประเทศไทย

จะเปนครัวของโลก

“
”



เร�องเลานักบริหาร
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ประเทศไทยทำสำมะโนประชากรมานานสืบคนจากอินเทอรเน็ตเห็นวา สำนักงานสถิติแหงชาติ

ทำการสำรวจสำมะโนประชากรของประเทศไทยมาต้ังแตป พ.ศ.2503 หลังจากคร้ังแรกก็ทำ

ตอเน�องมาทุก ๆ 10 ป จนถึงลาสุด พ.ศ. 2553 แนนอนวาอีก 2 ปก็ทำใหมอีกครั้งในป

2563 การทำสำมโนะประชากรในอดีตนี่ใชเดินเคาะประตูบานทีเดียว หลัง ๆ มานี่ ไมรูวาวิธี

จะเปลี่ยนไปบางหรือเปลา

เคยสังเกตุกันไหมครับ เวลาเราฟงขาวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวา ภาคโนน

ภาคนี้มีฝนตกกี่มิลลิเมตรเขาวัดกันยังไง ลองหาดูในอินเทอรเน็ตครับ หากเราจะเก็บสถิติ

ระดับน้ำฝนในแตละชวงเวลา มันก็ไมตางจากการทำสำมะโนประชากร ประมาณวา สำมะโน

น้ำฝนอะไรอยางน้ัน ทีน้ีมันมีอะไรบางละท่ีตองการทำสำมะโน หรือเก็บสถิติน่ันแหละ พอมี

คำถามแบบนี้ เราจะนึกแลวเขียนออกมาไดมากมายสารพัดทีเดียว

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

ผมเกร่ินเร�องแบบน้ีก็เพราะ การทำสำมะโนแบบเกาถึงแบบ

ใหม มันก็ประมาณ Industrial 1.0- 2.0 สมัยน้ีโลกมัน

เปลี่ยนไปมาก มากจริง ๆ มาถึง 4.0 กันแลว การที่จะ

จดบันทึกจำนวนประชากรแตละบาน มาคัดลอกลงบัญชี

เลิกไปนานแลว เปล่ียนมาสงแฟกซรายงานเขาสวนกลาง

เหมือนการเลือกตั้ง 10 กวาปที่แลวหรือ 20 ปที่แลว

ขยับมาปอนขอมูลดวยมือผานเคร�องคอมพิวเตอรที่

จังหวัดใหว่ิงมาบันทึกท่ีเซิรฟเวอรกรุงเทพฯ ตอนน้ีก็ยัง

เปล่ียนแปลงอีก หากเปนเลือกต้ังน้ีใหเสียบบัตรประชาชน

แลวกดปุมเลือก ส.ส. กันไปเลย ออนไลน ไฟกระพริบท่ี

กรุงเทพฯ กันเห็น ๆ

เทคโนโลยีการเกษตรนี้ตองการขอมูลตั้งแตตนน้ำ ยัน

ปลายน้ำ ราคาพืชผลในแตละชวงเวลาท้ังของประเทศไทย

ของอาเซียน ของโลก บวกกับสภาวะภูมิอากาศเปนสถิติ

ยอนหลังก่ีปวากันไป จะไดตัดสินใจปลูกพืชปอนตลาดไดถูก

กับราคาดี เลามาน่ีคงเห็นภาพกัน เพราะใคร ๆ ก็พูดแบบน้ี

แตอยากช้ีใหเห็นกระบวนการเก็บขอมูลตนน้ำแบบรายวัน

จะไปทำสำมะโนอะไรแบบเดิม ๆ ไม ไดแลว มันไมทันการ

สมัยนี้ตองติดตั้งอุปกรณ IoT มีอุปกรณตรวจสภาพ

อากาศ คาความเปนกรดดาง อุปกรณวัดระดับน้ำฝน

ทำหนาท่ีบันทึกสำมะโนขอมูลการเกษตรสงขอมูลท่ีตองการ

ดูผานโครงขายโทรศัพทเคล�อนท่ีมายังเซิรฟเวอรกลางแทน

เทคโนโลยีการเกษตรดวยการใชอุปกรณ IoT น้ี มีราคาถูก

ลงเร�อย ๆ สำหรับคาบริการที่คายเครือขายสัญญาณ

โทรศัพทเคล�อนท่ีเก็บจากลูกคาก็ถูกลงมาก เพราะการใช

งานผานโครงขายใชชองทางการสงขอมูลบนเน้ือท่ีไมมาก

เสียดายที่เกษตรกรบานเรายังไมคอยทราบเร�องแบบนี้

แพรหลายนัก ประกอบกับอุปกรณยังมีใหเลือกนอยและ

ราคาไมถูกมาก เช�อวาในอนาคตอันใกลจะมีความนิยม

แพรหลายและมีราคาจับตองได

... เกษตรกรรม ก็ดี

        ... พาณิชยกรรม ก็ดี

หรือเร�องอ�นใดที่ตองการทำสถิติ สำมะโน ตอนนี้คงถึง

คราวที่จะ 4.0 กับเขาบางแลวครับ
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เปนที่ทราบกันดีนะครับวาการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยาง

กาวกระโดด ไดเขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราแทบจะ

ทุกเร�อง รวมไปถึงพฤติกรรมและรูปแบบวิธีการทำงานท่ี

ตองมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทำใหการมาถึงของยุค

การทำงานในรูปแบบโมบายเปนสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในชวง

หลายปท่ีผานมา พนักงานในออฟฟศเลิกน่ังติดอยูกับโตะ

หันไปสูรูปแบบการทำงานแบบโมบาย ท่ีสะดวกสบายในการ

ทำงานทุกท่ี ไมพลาดทุกการติดตอส�อสาร ในสภาพแวดลอม

ใหม ๆ ที่เอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรค ทำใหสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และดูเหมือนวาการ

ทำงานในรูปแบบใหมนี้จะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นใน

ประเทศไทย องคกรธุรกิจจำนวนไมนอยใหญตางตอง

จัดหาโทรศัพทเคล�อนที่สำหรับพนักงานเพ�อมารองรับ

การทำงานในรูปแบบใหมนี้ 

โลกเปลี่ยน

... รูปแบบการงานตองปรับ 

มือถือในองคกรจัดการไดงาย ๆ

นอกจากองคกรไดจัดหาโทรศัพทเคล�อนท่ีสำหรับพนักงาน

แลว งานดูแลบริหารจัดการเร�องโทรศัพทเคล�อนท่ีก็เปน

ส่ิงท่ีขาดไมไดเชนกัน เพราะตองควบคุมการใชงานใหอยู

ในงบฯ ตอปท่ีวางไว และจัดการเร�องตาง ๆ ท้ังจัดการ

หาแพ็กเกจท่ีเหมาะสมครอบคลุมการใชงานของแตละคน

นอกจากน้ีบางเร�องอาจมีข้ันตอนท่ียุงยาก อาทิ การแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลช�อผูใชงานที่ตองเตรียมเอกสาร

หลักฐาน เดินทางมาที่ชอป ติดตอประสานกับเจาหนาที่

หรือ การชำระคาบริการตองแยกยอดคาใชบริการ

ใบหักภาษี ณ ที่จายแตละเลขหมาย

การเพ่ิมชองทางและอำนวยความสะดวกแกผูดูแลระบบ

สำหรับจัดการเร�องโทรศัพทเคล�อนที่ของพนักงานให

สะดวกข้ึนอยาง TrueBusiness iService “ทรูบิสิเนส

ไอเซอรวิส” จึงเปนอีกหน่ึงโซลูชันดี ๆ ท่ีผมจะมาแนะนำ

ใหทุกทานในฉบับนี้ครับ

6
เคล็ดลับ 

อยาปลอยใหงานยุงทำรายเรา!!!

จัดการงานที่ยุง

เปนพัลวันใหอยูหมัด

จัดการงานยุง

แบบมือโปร

Product Solution



WorkTips

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

TrueBusiness iService

“ทรูบิสิเนส ไอเซอรวิส”

ตอบโจทยธุรกิจทุกรูปแบบ ครบทุกมิติ จบไดในท่ีเดียว

สำหรับองคกรท่ีสนใจสามารถขอรับรหัส Trial Version

เพ�อทดลองใช นาน 30 วัน หรือสมัครใชบริการแบบ

Full Version

Usage Summary

สรุปภาพรวมการใชงานทั้งองคกร จัดอันดับ

ผูใชงานสูงสุด และดูแนวโนมการใชงานดวยกราฟ

ชวยใหบริหารไดโดยงาย

History

ตรวจสอบประวัติใบแจงคาใชบริการและการชำระ

คาบริการยอนหลังได 6 เดือน

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รวมถึง

การเพิ่มขอมูลตาง ๆ ไดตามตองการ

Profile

Manage & Pay

เลือกดูรายละเอียดการใชงานไดในระดับตาง ๆ

และรวมใบแจงยอดคาบริการในใบเดียว (E-Ticket)

พรอมพิมพ ใบหักภาษี ณ ที่จาย ย�นไดที่ทรูชอป

ทุกสาขา

$

แนะนำการใชงาน

บริการออนไลน ไมเสียคาใชจาย ตัวชวยองคกรบริหาร

การใชงานโทรศัพทเคล�อนที่ โทร 1239 กด 1

หรือ พนักงานขายที่ดูแลทาน

นอกจากนี้ยังสามารถใชบริการ

ดวยเองไดแลวที่

https://truebusinessiservice.truecorp.co.th

อยาตอบรับงานทุกอยาง 

เพราะมันจะทำใหงานที่มีอยู ไมสำเร็จตามที่

วางแผนไว หรือออกมาไมมีประสิทธิภาพ

เช็ควิธีการทำงานของตัวเอง

ดูวาธรรมชาติของคุณ แลวจัดการทำงานใหเหมาะสม เชน

ถาเปนคนเอนเนอรจี้พุงตอนหลังเลิกงาน ก็เอางานยาก ๆ

ที่ตองใชสมองเยอะ ๆ มาทำชวงนั้น

ลิสตสิ่งที่ตองทำพรอมตั้ง Reminder

วิธีงายที่สุด คือแปะโพสตอิท หรือจะลงไวใน Google

Calendar ใสดีเทลตาง ๆ ไวใหครบจะดีมาก พรอมตั้ง

เตือนไวจะไดไมพลาด

ทำงานทีละอยางใหเสร็จ

ควรจำกัดเวลาในการทำงานแตละชิ้น อยาปลอยใหสิ่งรอบขาง

มาทำใหคุณเสียสมาธิ

จัดตารางการเช็คเมล

เช็คอีเมลใหเปนเวลา เชน เชาหนึ่งรอบเคลียรจดหมายขาว

รอบบาย  กอนจะปดทายดวยการเช็คอีเมลกอนกลับบานอีกหน

เลนโซเชียลมีเดียใหเปนเวลา

อยาปลอยใหตัวเองกดรีเฟรชเฟซบุกหรืออัปโหลด IG ทั้งวัน

เปลี่ยนเปนเช็คในชวงเวลาพักเที่ยง หรือชวงที่คุณเบรคตัวเอง

ออกไปเดินเลนเพ�อคลายเครียดก็พอ

Usage & Report

รายงานสรุปคาใชจายทั้งในสวนที่ออกบิลไปแลว

และอยูระหวางรอบบิล เพ�อใชตรวจสอบคาใชจาย

ที่ผานมา แยกตามแตละแผนธุรกิจ

สามารถกำหนดระดับการใชงานของผูดูแลระบบ

แตละคน เพ�อใหงายตอการบริหารจัดการ

Admin



ผูสูงอายุกำลังมา (WHY ARE SENIORS SO IMPORTANT?)

1 ใน 5 ของจำนวนประชากรบนโลกนี้กำลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุ ผูบริโภคกลุมนี้ตองการมีอายุที่ยืนยาวและ

ใชชีวิตที่สงบสุข, มีกำลังซื้อ เม�อถูกใจแบรนดใดแลว พวกเขาไมคิดที่จะเปลี่ยนแปรนด

เนนสินคาคุณภาพพรีเมียม  

อางอิง : https://www.tetrapak.com

เร�องงาย ๆ ตองมากอน (EASY LIVING) 

เพราะเวลามีนอยผูบริโภคจะพรอมจายผลิตภัณฑ / บริการที่ประหยัดเวลาเพ�อซื้อเวลากับความสะดวกสบาย

เชน เลือกอาหารแบบพรอมทาน,การทานของวางแทนมื้ออาหารเพราะตองการความรวดเร็ว 

ความใสใจตอสิ่งแวดลอม (ME,US&OUR PLANET)

ผูบริโภคมีความออนไหวกับเร�องสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพราะมีความคิดวา “ถาโลกไมมีมลภาวะเทากับเราจะมีสุขภาพ

และชีวิตในการเปนอยูที่ดีขึ้น” ทำใหมีความตองการสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

พรอมจายหากเปนที่ถูกใจ (TRADE UP TRADE DOWN)

ผูบริโภคจะจับจายสินคาเพ�อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง

เม�อพบกับสินคาที่โดนใจก็พรอมที่จะจายเพิ่มมากขึ้น

ประสบการณมีคามากกวาตัวสินคา (EXPERIENCE HUNTING)

ผูบริโภคจะคนหาประสบการณทั้งทางดานอารมณ ความรูสึกและการใชงานมากกวามองแคตัวสินคา เชน 

บรรจุภัณฑดีไซนแปลกใหม หรือ สินคาจำนวนจำกัดเฉพาะรุน 

ความจริงใจนั้นยั่งยืนกวา (HONESTLY SPEAKING)

ผูบริโภคใหความสำคัญกับผลิตภัณฑ/บริการที่มีความจริงใจและซ�อสัตย เชน การเขียนขอมูลอยางเปนจริง

การออกแบบตัวอักษรใหเหมือนกับลายมือทำใหรูสึกถึงความจริงใจ

การสงขอความเฉพาะเจาะจงถึงผูบริโภค เปนตน

เตรียมธุรกิจ

ใหทันเทรนดผูบริโภค

สุขภาพสรางสมดุล (HEALTHY BALANCE)

ผูบริโภคยินดีจายเงินมากขึ้นเพ�ออาหารที่ดี และสินคาเพ�อสุขภาพ

เพราะตองการความงาย สะดวกและ ดีตอสุขภาพควบคูกันไป



”
“

- Colin Powell -

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure

ไมมีเคล็ดลับที่จะประสบความสำเร็จ แตมันเปนผลจากการเตรียมการ

ทำงานอยางหนัก และการเรียนรูจากความลมเหลว





ซินแสเปนหนึ่ง วงษภูดร

ซินแสอัจฉริยะพลิกชะตาชีวิต
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จากจำนวนประชากรโลกท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน�อง

โดยกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) ไดให

ขอมูลวา ในป พ.ศ. 2593 หรือในอีก 32 ปขางหนา จะมี

ประชากรโลกมากถึงประมาณ 1 หม�นลานคน เน�องจาก

ขณะน้ีมีอัตราการเกิดท่ัวโลกเกือบ 84 ลานคนตอป รวม

ท้ังการแพทยท่ีพัฒนาทำใหอัตราการมีชีวิตของประชากร

บนโลกนี้มีแนวโนมยืนยาวมากขึ้นเชนกัน ในขณะที่การ

เปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ เชน อาหาร น้ำ และ

พลังงานกลับสวนทาง มีแนวโนมลดลงอยางตอเน�อง

จนทำใหมีการคาดการณวาอาจจะสงผลใหเกิดสภาวะการ

ขาดแคลนอาหารทั่วโลกรุนแรงขึ้นในอนาคต สงผลให

ปจจุบันกลุมผูประกอบการหนาใหม (Startup) จำนวน

ไมนอยไดคิดคนนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ข้ึนมาเพ�อ

ชวยเพ่ิมผลผลิต ทดแทนการใชแรงงานมนุษย ใชทรัพยากร

ธรรมชาติบางประเภทที่มีอยูอยางจำกัดใหนอยลง และ

เพ�อใหอนาคตเรายังสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอตอ

จำนวนประชากร วันน้ีผมจึงนำตัวอยางเทคโนโลยีสำหรับ

อุตสาหกรรมการเกษตรมาอัปเดตกันครับวามีตัวไหนที่

นาสนใจบาง

Agritech
iGrow Application

หลายทานคงพอรูจักเกมปลูกผักกันบางนะครับ จำไดวา

ผมเคยต้ังนาฬ�กาปลุกเพ�อต�นข้ึนมาเก็บผักตอนกลางคืน

ดวยนะครับ แตตอนนี้จะไมใชแคเกมอีกตอไปแลวครับ

เพราะมีกลุม Startup จากประเทศเพ�อนบานของเรา

อยางประเทศอินโดนีเซีย ไดนำแนวคิดน้ีทำเปนแอปพลิเคชัน

ท่ีช�อวา iGrow ซ่ึงเจาแอปพลิเคชันน้ีไดทำการเช�อมโยง

นักลงทุน เกษตรกร เจาของที่ดิน และผูซื้อพืชผลเขา

ดวยกัน รวมท้ังจัดหาขอมูลทางการเกษตร และปศุสัตว

ราคา สถานที่เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว เพ�อใหผูลงทุน

สามารถตัดสินใจเลือกลงทุนไดอยางเหมาะสม โดยผูลงทุน

สามารถเลือกซ้ือเมล็ดพันธุพืช เชน ทุเรียน ลำไย หรือ

อาโวคาโด และยังสามารถเลือกสถานที่ทำการเพาะปลูก

จากนั้นเกษตรกรกวา 2,000 รายที่ ไดขึ้นทะเบียนไวกับ

iGrow ท่ีพรอมจะทำการปลูกพืชตามท่ีนักลงทุนไดเลือกไว

รวมทั้งสงรายงานการเติบโตของพืชไปจนถึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตและสงขาย ซ่ึงผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลไดผาน

แอปพลิเคชัน iGrow บนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตได

ตลอดเวลา ปจจุบันนี้มีผูใชงาน iGrow อยางจริงจัง

แลวกวา 10,000 คน มีการลงทุนเพาะปลูกเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไปแลวกวา 10 ลานตัน นาสนใจนะครับ ไอเดีย

จากเกมปลูกผักที่นำมาปรับใชจริงจนสามารถสรางงาน

สรางรายได ใหกับคนหลายสวน

www.youtube.com/watch?v=tMqUFnCS6ao
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แพลตฟอรม OPI (Observe Prevent Improve) 

มาถึง Evja บริษัท Startup จากประเทศอิตาลี กันบาง

นะครับ ท่ีเกิดจากการรวมทุนของ 2 บริษัทช้ันนำในภาค

เกษตรกรรม BayWa ประเทศเยอรมัน และ RWA

ประเทศออสเตรีย ไดนำเทคโนโลยี IoT มาปรับใชในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผลทางการเกษตรใหดีย่ิงข้ึน

โดยคิดคนแพลตฟอรม OPI (Observe Prevent

Improve) ซ่ึงเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใชหลัก

การวิเคราะหขอมูลเชิงคาดการณ รวมกับอุปกรณ

เซ็นเซอรที่ถูกติดตั้งในพื้นที่การเกษตรตามจุดตาง ๆ

เพ�อเก็บรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมทางการเกษตร

เชน ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ แสงสวาง การระเหย

ของน้ำ และทำการสงขอมูลไปยังระบบสวนกลางโดยผาน

เครือขาย LoRa (Long Range) ระบบส�อสารไรสาย

ท่ีสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีไดกวางไกล และใชพลังงานต่ำ

โดยระบบสวนกลางจะทำการประมวลผลและวิเคราะห

ขอมูลเพ�อใหเกษตรกรสามารถคาดการณสภาพอากาศ

โรค แมลง และศัตรูพืชท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลผลิต ทำให

เกษตรกรหาวิธีปองกันไดทัน ชวยลดการใชสารเคมีกำจัด

ศัตรูพืช ลดการใชทรัพยากรน้ำลง และชวยเพ่ิมคุณภาพ

ของผลผลิตทางการเกษตรไดอีกดวยโดยเกษตรกร

สามารถเขาถึงขอมูลบนแพลตฟอรม OPI ไดบนสมารทโฟน

หรือแท็บเล็ต ทำใหไดรับความสะดวกในการทำงานมากข้ึน

Autonomous Weeding Robot

และอีกหนึ่ง Startup จากประเทศสวิสเซอรแลนด

ecoRobotix ผูนำนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาและผลิต

เคร�องจักรเกษตรกรรมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไดสราง

"Autonomous Weeding Robot" หุนยนตท่ีทำหนาท่ี

กำจัดวัชพืช โดยติดต้ังกลองท่ีมีระบบเซ็นเซอรเพ�อตรวจ

หาตำแหนง ชนิด และขนาดของวัชพืช และเม�อตรวจพบ

วัชพืชจะทำการฉีดพนสารเคมีกำจัดวัชพืชในปริมาณท่ีพอ

เหมาะในตำแหนงที่ถูกตอง ทำใหสามารถชวยลดปริมาณ

การใชสารเคมีกำจัดวัชพืชลงไดถึง 20 เทา ซ่ึงเจาหุนยนต

กำจัดวัชพืชน้ีมีน้ำหนักประมาณ 130 กิโลกรัม ขับเคล�อน

ดวยพลังงานแสงอาทิตย ไดกวา 12 ช่ัวโมง และสามารถ

เคล�อนที่รอบ ๆ พื้นที่โดยใช GPS ควบคุมการทำงาน

ผานสมารทโฟน และชวยลดสารเคมีที่เปนอันตรายตอ

สิ่งแวดลอมไดอีกดวย

อางอิง : https://igrow.asia/v1, www.evja.eu, www.ecorobotix.com

www.youtube.com/watch?v=IKZfjtPquzs 

หวังวาเร�องราวในคอลัมน Technology Intend

ฉบับน้ี สามารถเปนแรงบันดาลใจใหกับผูอานหลาย ๆ ทาน

ไดลองคิดคนนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับ

ใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรในบานเรา เพ�อชวยพัฒนา

เพ่ิมผลผลิตท่ีมีคุณภาพใหเพียงพอตอการบริโภคภายใน

ประเทศ และสงออกไปยังนานาประเทศดวยนะครับ

www.youtube.com/watch?v=C4EHlPiBZpk&t=42s



TrueBusiness Privilege มอบใหจากใจ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท

แลกรับสิทธิพิเศษสุด Exclusive ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

วันนี้ - 30 กันยายน 2561
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ไลฟสไตล

บริการ

วิธีการสะสมทรูบิสิเนสพอยท

100 พอยท

เม�อดาวนโหลด / ลงทะเบียน

ทรูบิสิเนสแอปฯ ครั้งแรก

10 พอยท
แชรคอนเทนตภายในแอปฯ

ไปที่ Facebook ของทาน

สูงสุด 20 ครั้ง/เดือน

รับ

พอยทพิเศษ
เม�อรวมกิจกรรม

กับทางแอปฯ

รับรับ

เตรียมความพรอมเพ�อรับสิทธิ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

LOG IN ครั้งแรกครั้งเดียว รับสิทธิไดเลยดาวนโหลดและลงทะเบียนเขาใชงาน

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Emquartier / Mega Bangna / CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th
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งีบหลับแบบลาเต

ในวันที่เราพักผอนไมเพียงพอ หรือทำงานอยางหนัก

ตลอดท้ังวัน คุณอาจจะตองการตัวชวยอะไรบางอยาง

มากระตุนรางกายจากความออนเพลียและเหน�อยลา

การงีบหลับกับคาเฟอีน สำหรับคนที่ด�มกาแฟอยูแลว

ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่เวิรคแน ถึงแมมันจะดูเปนขั้วตรง

ขามกัน แตถาคุณมีเทคนิคดี ๆ 2 สิ่งนี้จะผสมผสานกัน

ไดดีอยางเหลือเช�อแนนอน 

เทคนิคก็คือ 1. ด�มกาแฟปริมาณ 6 - 8 ออนซ ในเวลา

อันรวดเร็ว (สามารถเติมน้ำแข็งไดหากคุณชอบด�มแบบ

เย็น ๆ) คุณจะไดรับคาเฟอีนประมาณ 90 - 100 มิลลิกรัม

2. รีบหาท่ีพักผอนเงียบ ๆ สำหรับงีบหลับสัก 20 นาที

(อยาลืมตั้งเวลาปลุกใหเรียบรอย)

3. คุณจะต�นมาพรอมฤทธิ์ของกาแฟพรอมโมเมนตที่

เปยมไปดวยพลัง
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เทคนิค

ใหไดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณเปนคนหนึ่งที่ชอบงีบหลับหรือเปลา? แนนอนวาเม�อ

รางกายออนเพลียจากสาเหตุตาง ๆ ไมวาจะเปนการทำงาน

หนัก การเดินทาง หรือนอนดึก ทำใหรางกายของเรานั้น

พักผอนไมเต็มท่ีจึงเปนสาเหตุใหคุณงวงนอน ออนเพลีย

อยูเสมอ วันนี้เราจึงมีเทคนิคการงีบหลับใหรางกายได

ประโยชนสูงสุด เพ�อนำไปปรับใชกัน แตนี่ก็เปนแคเทคนิค

ที่ชวยคุณเบื้องตนเทานั้นนะครับ ถาจะใหดีนั้นคุณตอง

ปรับพฤติกรรมการนอนของคุณอยางนอย 6-8 ช่ัวโมง

ถึงจะดีที่สุดนะครับ

งีบหลับแบบ CEO

ถาคุณอยากจะงีบหลับเพ�อเพิ่มพลังงานการทำงานของ

สมอง ชวยคุณโฟกัสหรือเพิ่มสมาธิในการทำสิ่งตาง ๆ

รวมถึงสภาพจิตใจหรืออารมณท่ีดีข้ึน การงีบหลับเพียง

25 นาที (ไมควรนานกวานี้) ในชวงเวลาบายโมงตรงถึง

บายสาม จะทำใหสมองคุณปราดเปร�องขึ้น แตที่สำคัญ

หามละเลยการพักผอนในชวงตอนกลางคืนเด็ดขาด!!!

งีบหลับแบบคนทำงานเปนกะ

สำหรับคนทำงานเปนกะ การพักผอนหรือแมกระท่ังการ

งีบหลับเปนส่ิงท่ีสำคัญเสมอ เพราะชวงเวลาส้ัน ๆ ท่ีได

พักผอนนั้นอาจสำคัญกวาที่หลายคนเขาใจครับ ซึ่งวิธี

ท่ีจะมาแนะนำใหไดผลดีท่ีสุดก็ คือการพักผอนในชวงกอน

เขากะหรือชวงเปลี่ยนกะ (เบรกสั้น ๆ) คุณลองแบง

การนอนเปน 2 ชวง ชวงนอนยาว (4 - 5 ชั่วโมง)

และการนอนแบบ 90 นาที อีก 2 - 3 ครั้ง ซึ่งปจจุบัน

บริษัทช�อดังในอเมริกาอยาง Google, Procter &

Gamble และ Zappos ไดสนับสนุนใหพนักงานสามารถ

งีบหลับไดในชวงเวลาการทำงาน ซึ่งแนนอนวาเปน

ประโยชนทางดานจิตวิทยาใหพนักงานสรางงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพเพ�อขับเคล�อนองคกรใหเดินหนาตอไป

งีบหลับแบบพักกลางวัน

การนอนกลางวันมีคำเรียกอยูวา ‘Siesta’ ในหลาย ๆ

ประเทศก็มีการนอนกลางวันกันอยางจริงจังจนกลายเปน

วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน อยางประเทศสเปน กรีซ

เม็กซิโก คอสตาริกา ฟลิปปนส และประเทศอ�น ๆ ซ่ึงเรา

อาจจะพบเห็นบางรานจะปดรานในชวงบายสองโมงครึ่ง

เพ�อใหเวลาทุกคนไดชารจแบตตัวเอง ถึงแมเรายังไม ได

มีวัฒนธรรมดังกลาว แตเราก็สามารถนำไปปรับใชไดใน

วันหยุดนะครับ

8 งีบหลับ



อางอิง : www.psychologytoday.com https://health.mthai.com http://www.jobcity.co.th

งีบหลับแบบคุณพอคุณแมมือใหม

ปญหาการพักผอนไมเพียงพอ เม�อเด็กนอยร่ำรองไม

เปนเวลา การที่จะไดนอนอยางเต็มอิ่มจึงกลายเปนเร�อง

ยากมาก ๆ เทคนิคที่ดีที่สุดเม�อคุณตองดูแลลูกไปดวย

ก็คือ งีบหลับเม�อลูกหลับ ไมตองไปทำหรือจัดการ

อยางอ�น และอยากังวลคือสิ่งสำคัญ จะทำใหรางกาย

คุณพักผอนไดมีประสิทธิภาพถึงจะเปนชวงเวลาสั้น ๆ

ก็ชวยเพิ่มความอดทน และสมาธิที ่จะคอยดูแลลูก ๆ

ของคุณไดดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ

งีบหลับเพ�อลุยตอนดึก

หากคืนนี้คุณจำเปนตองเตรียมพรอมกับการลุยงานใน

ชวงกลางคืน หรือออกไปสังสรรคกับเพ�อนฝูง การงีบ

หลับแบบ 90 นาที กอนลุยยาวหรือผสมผสานกับวิธีงีบ

แบบลาเต รับรองวาเปนหน่ึงในตัวเลือกท่ีชวยเพ่ิมความ

กระปร้ีกระเปรา ไมทำใหคุณรูสึกงวงนอนใหเสียบรรยากาศ

ไปเปลา ๆ แตขอแนะนำวาเปนการงีบหลับที่ ไมควรทำ

ทุกวัน เพราะมันจะสงผลตอการนอนหลับในชวงค่ำคืน

ของคุณ เก็บเอาไวใชในชวงที่จำเปนเทานั้นก็พอนะครับ

งีบหลับกัน JET LAG

การเดินทางขามไทมโซนเปนตนเหตุสำคัญที่ทำใหเกิด

ความออนเพลียและเหน�อยลา อีกท้ังยังเปนปจจัยท่ีทำให

รูสึกหงุดหงิดไดอีกดวย ดังน้ันการงีบหลับยาวในเท่ียวบิน

ระยะยาว สามารถชวยใหคุณเริ่มตนในการปรับเปลี่ยน

รางกายของคุณไปยังเขตเวลาใหม ได สวนการงีบหลับ

ส้ัน ๆ ประมาณ 20 นาทีระหวางเดินทางจะชวยลดอาการ

Jet lag และยังชวยใหคุณหลับไปตามเวลาทองถิ่น ได

อยางยอดเย่ียม แตส่ิงสำคัญท่ีสุดคุณควรหาเวลานอน

ที่เหมาะสมทั้งในเร�องตารางและไทมโซนครับ

จากเทคนิคที่ ไดแนะนำไปนั้นสามารถสรุปไดสั้น ๆ คือ

การไดงีบหลับประมาณ 5-20 นาที (Power Nap)

ชวยเพ่ิมพลังงาน ความสดช�นและความกระปร้ีกระเปรา

หากคุณใชเวลาส้ัน ๆ ในการงีบหลับ อาจจะน่ังตัวตรง

เล็กนอยจะชวยใหคุณสามารถหลีกเล่ียงอาการหลับลึกได

ถาคุณฝนในระหวางงีบหลับ น่ันเปนสัญญาณท่ีบอกวา

คุณนอนหลับไมเพียงพอนะครับ

การไดงีบหลับประมาณ 60-90 นาที หรือหลับลึกขึ้น

จะชวยทำใหอารมณดีขึ้น ความคิดสรางสรรคตาง ๆ

จะแลนเขามาไดดีข้ึน และท่ีสำคัญชวยทำใหเราจำไดดีข้ึน



ในยุคที่เทคโนโลยีเขามาตอบโจทยและแกปญหา

เกือบทุกสิ่งได ทั้งยังรวมไปถึงเร�องของความ

ปลอดภัย ผูประกอบการทั้งหลายตางมองหา

เทคโนโลยีหรือโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพ�อดูแล และเพิ่ม

ความปลอดภัยใหกับสินทรัพยของธุรกิจ โดย

เฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการธุรกิจยานพาหนะ

ขนสง และธุรกิจโลจิสติกส

ทรูผูนำทางดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี IoT 

จึงนำเสนอโซลูชั่นที่เปนคำตอบที่ดีที่สุดภายใตช�อวา  

Smart Transport & Tracking หรือระบบติดตาม

และตรวจสอบยานพาหนะอัจฉริยะ โดยท่ีจะทำใหเจาของ

กิจการรูทุกความเคล�อนไหวของรถและผูขับขี่จากศูนย

ควบคุมรถตลอด 24 ช่ัวโมง โดยการนำระบบ Telematics 

และ GPS Tracking เขามาชวยในการติดตาม บริหาร

ผูขับรถ รวมถึงยานพาหนะท่ีใชงาน มีระบบคอมพิวเตอร

อัจฉริยะชวยประมวลผลเพ�อเพิ่มความปลอดภัยใหแก

พนักงานขับรถและยานพาหนะ นอกจากน้ี ยังชวยบริหาร

คาใชจายใหแกเจาของกิจการอีกดวย

กำหนดเสนทางการเดินรถ

กำหนดของเขตระยะทางและเสนทางของรถ และแจงเตือนทันที

ที่มีการขับออกนอกเสนทาง หรือเม�อยานพาหนะมีปญหา

ประเมินการขับขี่

บันทึกลักษณะการขับรถของพนักงานขับวากอใหเกิดอันตราย

หรือไม  และนำมาประเมินผลเปนคะแนนในภายหลังได

ตรวจอัตราการใชเชื้อเพลิง

บันทึกการสิ้นเปลืองน้ำมันและแจงสภาพเคร�องยนต

วิเคราะหอุบัติเหตุ

เม�อเกิดอุบัติเหตุสามารถวิเคราะหขอมูลการขับข่ี และการเฉ่ียวชน

จากเซ็นเซอรในแตละจุดของรถได

ปองกันการขโมย

เจาของรถสามารถส่ังดับเคร�องยนตไดจากทุกท่ีผาน Smart Drive

ดูรายงานไดทุกท่ี

สามารถตรวจดูรายงานและสั่งการผานอุปกรณไดทุกดีไวซ 

ไมวาจะเปน สมารทโฟน แท็บเล็ต และพีซี

ประหยัดคุมคา

ประหยัดทั้งคาใชจายเซิรฟเวอรและการดูแลระบบ เพราะเก็บ

ขอมูลทั้งหมดไวบนคลาวด

สอบถามเพิ่มเติม http://truebusiness.truecorp.co.th

ติดตามขาวสาร IoT จากทรูเพิ่มเติมไดที่

Facebook : True IoT และ www.trueiot.com

SMART
TRANSPORT 

& TRACKING

SMART

TRANSPORT & TRACKING

คุณสมบัติเดนของ

ไดแก



ความปลอดภัยที่ตรวจสอบไดทุกที่ ทุกเวลา

Cloud CCTV

truebusiness

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่พนักงานขายที่ดูแลทาน

http://truebusiness.truecorp.co.th

เง�อนไขการใหบริการ

- สำหรับลูกคาที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลและทำสัญญาการใชงาน 36 เดือนขึ้นไป - ฟรี คาแรกเขาสำหรับ การสมัครบริการมูลคา 2,000 บาท - ฟรี คาบริการติดตั้งอินเทอรเน็ต มูลคา 2,600 บาท ระยะสาย

Fiber จนถึงจุดติดตั้ง Modem ไมเกิน 1,000 เมตร และระยะสายจาก Modem ถึง Access Point ยาว 1 เมตร - ฟรีคาบริการติดตั้ง Cloud CCTV พรอมระยะสายจากกลองวงจรปดตอกลองถึงเคร�อง

บันทึกภาพยาว 25 เมตร - รับสิทธิยืมอุปกรณ Modem มูลคาสูงสุด 3,900 บาท l อุปกรณ Access Point มูลคา 3,900 บาท l กลองวงจรปด มูลคา 2,600 บาท/กลอง l เคร�องบันทึกภาพมูลคา 4,500

บาท/เคร�อง l Harddisk 2,500บาท/1TB และ 3,300/2TB - สำหรับบริการในพ้ืนท่ี FTTH เทาน้ัน - อัตราคาบริการรายเดือน ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม - กรณียกเลิกกอน 36 เดือนจะตองชำระคาบริการแรกเขา และ

ตองคืนอุปกรณ หรือ ถาไมคืนตองชำระคาอุปกรณตามเง�อนไขที่กำหนด - กลองวงจรปดความชัดระดับ Full HD (1920x1080), POE Support / กันน้ำ กันฝุนมาตรฐาน IP67 กันกระแทกมาตรฐาน IK10

(เฉพาะรุน Dome) InfraredLED ดูกลางคืนได - กลองวงจรปดและเคร�องบันทึกภาพรับประกัน 3 ป - จัดเก็บพื้นที่บนคลาวดได 30 วัน ความละเอียด 704x480 Pixel

1239 กด 1

ไมเสียคาอุปกรณ ไมตองลงทุนเปนเงินกอน ไดอุปกรณพรอมใชครบเซ็ท

แพ็กเกจ

Cloud CCTV

จัดเก็บขอมูล

บน Cloud

Harddisk

2 กลอง 30 วัน4 Ports 1 TB1,890S

4 กลอง 30 วัน4 Ports 2 TB2,690M

8 กลอง 30 วัน8 Ports 2 TB4,190L

เคร�องบันทึกภาพ

(NVR)

กลองวงจรปด

(CCTV Camera)

เก็บภาพทั้งบน

เคร�องบันทึก (NVR)

และสำรองบนคลาวด

แจงเตือนผาน APP กลองชัดระดับ

Enterprise Grade

One Stop Service

จากทรูบิสิเนส

Full HD
1080P

ONE STOP
SERVICE

1

ตรวจจับความเคล�อนไหว

สูงสุด

100/100
Mbps.

สูงสุด

100/100
Mbps.

สูงสุด

200/100
Mbps.

สูงสุด

30/10
Mbps.

สูงสุด

30/10
Mbps.

สูงสุด

50/20
Mbps.

สปดกลางวัน

(7 โมงเชา - กอน 1 ทุม)

สปดกลางคืน

(1 ทุม - กอน 7 โมงเชา)

อินเทอรเน็ต จากทรูออนไลน

สำหรับลูกคานิติบุคคล
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TrueBusiness จับมือกับ Cisco

จัดงาน TrueBusiness and Cisco : Digital and Security Revolution Day 2018 

TrueBusiness ตอกย้ำการเปนผูนำทางดานเทคโนโลยีการส�อสารและโซลูชันอันดับหน่ึง รวมกับ Cisco จัดงานสัมมนา

TrueBusiness and Cisco : Digital and Security Revolution Day 2018 นำโดย คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนา

คณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในการเปดเวทีสัมมนาแบงปนความรูเร�อง

การรักษาความปลอดภัยในยุค Digital ที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ เพ�อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคาม

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยมีหัวขออ�น ๆ ที่นาสนใจ อาทิ ขอกำหนดทางดาน Data Privacy ที่ภาคธุรกิจควรรู

Encryption as a Service (EaaS) เทคโนโลยีที่จะมาชวยใหภาคธุรกิจมั่นใจวาขอมูลจะไมรั่วไหลออกนอกองคกร

การนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต ใชในภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมตาง ๆ ไปจนถึงการวิเคราะหขอมูล (Analytics) เพ�อ

ประโยชน ในดานการวางแผนธุรกิจ วางแผนการตลาด เปนตน ซ่ึงภายในงานไดรับเกียรติจากลูกคาในกลุมองคกรธุรกิจ

สนใจรวมงานสัมมนากวา 100 ทาน ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด สุขุมวิท เม�อวันศุกรที่ 3 สิงหาคม

ที่ผานมา



ฤกษ
งาม

ยาม
ดี

วันธงไชย เหมาะแกการมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม

5, 10, 13, 15, 23, 25, 29, 30 กันยายน 2561

กลุมทรู โดย คุณพิชิต ธันโยดม (ที่ 2 จากซาย) หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น

ประกาศความรวมมือกับ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณพีระพงศ จรูญเอก (ที่ 2 จากขวา)

ประธานเจาหนาที่บริหาร ผสานพันธมิตรรวมพัฒนาเทคโนโลยีส�อสารและดิจิทัลสำหรับผูอยูอาศัยในทุกดาน ทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร ในทุกโครงการ ทุกทำเลของออริจ้ิน พรอมรวมเปดตัวโครงการ พารค ออริจ้ิน พญาไท ท่ีออกแบบ

ในแนวคิด A Perfect Living Platform ผสานธรรมชาติ เทคโนโลยี สังคมคุณภาพ  โดยกลุมทรูจะวางโครงขาย

ไฟเบอรออพติกที่สามารถใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ดวยความเร็วเริ่มตนตั้งแต 1Gbps สูงสุด 10Gbps

พรอมรองรับบริการคอนเวอรเจนซ ทั้งทรูวิชั่นส โทรศัพทบาน และ WiFi ทั้งยังสามารถตอยอดบริการส�อสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบในอนาคต อาทิ Smart Home, Smart Parking, Smart Energy และ Robotics เพ�อ

ชวยใหใชชีวิตไดงายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เติมเต็มไลฟสไตล ในยุคดิจิทัลใหเหนือระดับและสมบูรณ

แบบมากท่ีสุด ท้ังน้ีโครงการ พารค ออริจ้ิน พญาไท ไดมีการพัฒนาเพ�อตอบโจทยการอยูอาศัยแหงอนาคตดวยเทคโนโลยี

ที่หลากหลายทั้งภายในหองพักและพื้นที่สวนกลาง โดยความรวมมือกับกลุมทรูในครั้งนี้ จะเสริมใหผูอยูอาศัยไดใชชีวิต

แบบ Smart Living ดวยเทคโนโลยีล้ำสมัย และ Smart Solutions ตาง ๆ เม�อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผานมา

กลุมทรู ผนึกพันธมิตรกับ ออริจ้ิน รุกวาง

โครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลสำหรับท่ีพักอาศัยในโครงการพารค

ออริจ้ิน พญาไท และทุกโครงการ ทุกทำเล

ของ ออริจ้ิน ตอบโจทย Smart Living

เติมเต็มชีวิตดิจิทัลอยางเหนือระดับและสมบูรณ

แบบท่ีสุด
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