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GREENTECH

พัฒนาเทคโนโลยี

ทาทายปญหาสิ่งแวดลอม

ปกหมุดเช็คอิน 5 ที่เที่ยวหนาฝน

5 ทักษะใหคนทำงานอยูรอดในยุค
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NOTES นิตยสารออนไลนที่นำเสนอเร�องราวของเทคโนโลยีเพ�อธุรกิจนะครับ

ฉบับที่ 4 ในปนี้ผมขอหยิบยกเร�องราวซึ่งเปนโจทย ใหญของประชากรโลกที่กำลัง

เผชิญอยูอยางปญหาส่ิงแวดลอมท่ีนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมานำเสนอควบคู ไป

กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมนุษยเรงคิดเรงพัฒนาเพ�อชวยบรรเทาและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมนี้อยางยั่งยืน รวมถึงไอเดียสำหรับการปรับตัวขององคกรธุรกิจ

“Greentech” พัฒนาเทคโนโลยีทาทายปญหาส่ิงแวดลอม จึงเปนเร�องท่ีผมต้ังใจ

นำมาเสนอเปนธีมเลมฉบับนี้ครับ  

บริการนวดไทยและสปา นอกจากเปนท่ียอมรับในระดับโลกแลวยังสรางรายไดมหาศาล

ใหกับประเทศดวยนะครับ SMEs’ Friend ฉบับนี้ผมขอแนะนำโซลูชันสำหรับ

ธุรกิจนวดไทยและสปาที่จะมาชวยสงเสริมและยกระดับการแขงขันสูสากลครับวามี

อะไรบาง แลวมาปกหมุดเช็กอิน 5 ที่เที่ยวหนาฝน ในคอลัมน Lifestyle นะครับ

ชวนมาเที่ยวหนาฝนในประเทศไทยนี่แหละครับไมตองไปไกลถึงตางประเทศแตละที่

ทั้งสวยงามและบรรยากาศดี เร�องราวในคอลัมนอ�น ๆ ที่นาสนใจยังมีอีกมากมาย

ติดตามอานเนื้อหาขางในไดเลยครับ
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โจทย ใหญปญหาเร�องสิ่งแวดลอม การขาดแคลนทรัพยากร และความไมสมดุลของ

ธรรมชาติ เปนสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมานานแลวนะครับ ดูเหมือนวานานวันก็จะยิ่งมีคนต�นตัว

และตระหนักเพิ่มขึ้น เพราะปญหาที่สะสมมานานเริ่มสะทอนออกมาใหเห็นอยางชัดเจน

และรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ไมวาจะเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแปรปรวนของสภาพ

อากาศ ปญหาโลกรอน (มาก) ไปจนถึงปญหาปริมาณขยะลนโลก หรือเหตุการณลาสุด

ที่ประเทศไทยตองประสบกับปญหามลพิษทางอากาศเพราะฝุนละออง PM 2.5 เกินคา

มาตรฐาน สิ่งนี้กลายเปนสิ่งที่ตอกย้ำใหเห็นวาเราไมสามารถที่จะนิ่งนอนใจเฝามองดู

ธรรมชาติถูกทำลายไดอีกตอไป Greentech จึงกลายมาเปนความหวังวาเม�อโลกกาวไกล

เทคโนโลยีที่กาวหนาขึ้นจะเขามามีสวนชวยในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

(Sustainability)

พัฒนาเทคโนโลยีทาทายปญหาสิ่งแวดลอม

Greentech



นวัตกรรมเพ�อสิ่งแวดลอม หรือ Greentech

Innovation เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของนักพัฒนา และ

นวัตกรในการพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากร

(Productivity) การอยู รวมกันอยางเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทุกภาคสวนในสังคมตองตระหนัก

และรวมกันยึดเปนหลักปฏิบัติตามในการพยายามลด เลิก

หรือการนำทรัพยากรกลับมาใชใหคุมคาและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ตัวอยางเชน

Greentech หรือ Green Technology คือการประยุกต

ขององคความรูท้ังอยางเดียวและหลายอยางไมวาจะเปน

ความรูทางวิทยาศาสตร ดานเคมี ชีววิทยา การควบคุม

สภาวะแวดลอม องคความรูทางวิศวกรรม และการใช

อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค

เพ�อการปองกัน บรรเทาและจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอม

ทั้งมลภาวะทางอากาศ พื้นดิน แหลงน้ำ และพลังงาน

ท่ีมีผลตอสุขภาพ สังคม ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจ

ซึ่ง Greentech สามารถแทรกเขาไปอยู ไดกับทุกเร�อง

อาทิ Green Energy, Green Building, Green IT,

Green Vehicles และ Green City
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Renewable Energy การนำพลังงานหมุนเวียน

มาใชใหมโดยนำเทคโนโลยีมาชวยในการผลิตพลังงาน

และใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด เชน พลังงาน

ไฟฟาจากแสงอาทิตย (Solar Cell) พลังงานลม (Wind

Mill) ไปจนถึงพลังงานไฟฟาจากพลังงานจลน (Kinetic

Energy) อยาง Kinetic Floor ที ่อาศัยหลักการ

เคล�อนไหว พรอมกับเซ็นเซอรแบตเตอร่ี และวงจรดานลาง

ซึ่งจะคอยดูดซับพลังงานจลนที่เกิดจากการเดิน จนเกิด

เปนกระแสไฟฟา และถูกเก็บไวในแบตเตอรี่ เพ�อเอามาใช

เปนพลังงานสำรอง 

Reduce Waste นวัตกรรมเพ�อการลดขยะ ขยะ

จำนวนมากทำใหเกิดมลพิษทั้งทางอากาศ พื้นดินและน้ำ

ทำใหหลายบริษัทไดพยายามคิดคนผลิตภัณฑเพ�อการลดขยะ

อยางเชน DB Export บริษัทผลิตเบียร ในประเทศ

นิวซีแลนด สรางเคร�องบดขวดแกวที่ ใชแลวกลับมาเปน

ทรายเพ�อนำไปใชในอุตสาหกรรมกอสรางทดแทนทราย

จากธรรมชาติเพ�อรักษาหาดทรายไว ในขณะท่ีประเทศไทย

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรช่ัน

จำกัด (MQDC) ไดใชขยะพลาสติกมาผสมเสนใย ทราย

หรือหินขนาดเล็ก เพ�อนำมาใชงานภายนอกอาคาร เปน

ขอบถนนคอนกรีตในโครงการฟอเรสเทียรระยะทางกวา

5 กม. ซึ่งคาดวาจะมีใชขยะพลาสติกกวา 60 ตัน หรือ

ราว 10 ลานถุงพลาสติก โดยความแข็งแรงและราคา

ใกลเคียงกับคอนกรีตทั่วไป แตมีน้ำหนักเบาลง



อางอิง : www.ditp.go.th, www.acat.or.th, www.greennetworkthailand.com, https://energy-floors.com, www.nstda.or.th,

www.adslthailand.com, https://techsauce.co/news, https://news.cityofsydney.nsw.gov.au, https://ecowarriorprincess.netm,

www.bangkokbiznews.com, https://kasikornbank.com/th

Eco Friendly Buildings การออกแบบอาคาร

สำนักงาน ท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงคอมมูนิต้ีท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม หรือ ตัวอยางเชน โครงการ Green

Square ประเทศออสเตรเลีย คอมมูนิต้ีท่ีถูกออกแบบ

มาใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยการออกแบบอาคาร

ใตดินที่ล้ำสมัยในการรักษาอุณหภูมิที่จะยังคงเย็นใน

ฤดูรอน และยังคงอบอุนในหนาหนาว การจัดวางสกายไลท

เพ�อใหแสงธรรมชาติอยางพอเพียงลดการใชไฟในอาคาร

รวมไปถึงการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตยบนช้ันดาดฟา

และใชระบบน้ำหมุนเวียนในหองสุขาแทนการปลอยน้ำเสีย

ลงสูทะเล 

Green Application เทคโนโลยีโทรศัพทเคล�อนท่ี

กับการอนุรักษสิ่งแวดลอม การขยายตัวของการใช

โทรศัพทเคล�อนที ่รวมไปถึงขีดความสามารถของ

สมารทโฟนรุนใหม สงผลใหเกิดแอปพลิเคชันข้ึนมากมาย

และหลาย ๆ แอปพลิเคชันมีสวนชวยใหผูบริโภคสามารถ

ใชชีวิตอยางฉลาดข้ึนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน

เชน แอปฯ เดียวเขียวทั่วไทย (Green Card

Application) ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ที่รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการชวย

คนหาสินคาและบริการโรงแรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

และสงเสริมใหผู บริโภคมีการลดการใชถุงพลาสติก

นอกจากน้ีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ยังไดจัดทำ

แอปพลิเคชัน “หองสมุดกรีนดิจิทัล” (Green Digital

Library) รวบรวมความรูสิ่งแวดลอมมาไวในที่เดียว

เพ�อเปนชองทางเผยแพรความรูและใหบริการแกประชาชน

อีกหนึ่งชองทาง

ทั้งหมดนี้จะเห็นไดวาองคกรธุรกิจและหนวยงานรัฐบาล

ตางใหความสำคัญตระหนักถึงผลกระทบอันรายแรง

จากการทำลายสิ่งแวดลอม โดยไดพยายามปรับเปลี่ยน

วิธีคิด นโยบาย และเคล�อนไหวอยางชัดเจนตามกระแส

ของสังคมโลก ซึ ่งนับวาเปนปรากฎการณที ่เอื ้อให

“เทรนดธุรกิจรักษโลก” มีโอกาสพัฒนาตอไป สูธุรกิจ

ใหม ๆ อาทิ ผลิตภัณฑทดแทนที่ผลิตจากธรรมชาติ

สำหรับธุรกิจท่ีมีการผลิตหรือใชบรรจุภัณฑพลาสติก-โฟม

อาจตองปรับโมเดลธุรกิจ ซ่ึงแมวาในระยะส้ันอาจจะเปน

การเพิ่มตนทุนตอธุรกิจ แต ในระยะยาวนั้นจะชวยให

สามารถเรียนรูและเขาใจปญหาและอุปสรรคของตลาด

รวมท้ังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหเปนท่ีจดจำสำหรับ

ผูบริโภคอีกดวย สำหรับผูประกอบการที่อยากชวยกัน

ดูแลส่ิงแวดลอมไปพรอม ๆ กับการดำเนินธุรกิจสามารถ

เร่ิมตนดวยวิธีงาย ๆ โดยการรณรงค ใหใชถุงผา กลอง

อาหารท่ีทำจากชานออย หลอดไมไผหรือหลอดสแตนเลส

สวนตัว เปนตน มารวมกันปลุกจิตสำนึกเร่ิมตนวันน้ีไมใช

เพ�อใครแตก็เพ�ออนาคตของลูกหลานเราในอนาคต

นั่นเองครับ



เร�องเลานักบริหาร
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หลายปมาน้ีอะไร ๆ มันก็เร็วไปเสียหมด เร็วจนไมนาเช�อวา มันเร็วไดขนาดน้ี อยางท่ีผม

เคยเลาใหฟงครับวา พี่ชายผมมักจะบอกวาเวลา คือสิ่งที่มนุษยพยายามจะเอาชนะ และ

อยากควบคุมมัน ... ไมวาจะเปนเร�องการทำใหชาลง การทำใหหยุดนิ่ง หรือการทำให

เร็วขึ้น มันมีแคนั้นเอง และมนุษยโฟกัสที่เปาหมายมาก ๆ แตแปลกที่เปาหมาย ซึ่งเปน

สิ่งที่มนุษยอยากเอาชนะนั้น มนุษยลวนมองขามผลกระทบที่ตามมาในทุก ๆ เร�อง  

สมัยยังเรียนหนังสือระดับเตรียมอุดมศึกษา ดวยวา

ผมเรียนดานวิชาชีพ เราถูกปลูกฝงกันมาแตอายุยังนอยวา

ทำธุรกิจจะตองมีกำไร รุนพอแมเราก็เปนแบบนั้น เราถึง

มีตนแบบทางธุรกิจท่ีเต็มไปดวยการมุงสูผลกำไร แตสมัยน้ี

ไมใชแบบน้ันอีกตอไป การทำธุรกิจตองคำนึงถึงผลกระทบ

ท่ีจะตามมา อาจตองคิดถึงวาการดำเนินธุรกิจชวยบรรเทา

หรือเยียวยาสังคมไดอยางไร? รุนพี่ ในการทำงานของ

Green Technology

กับความคิดมนุษย  

ผมทานหน่ึงเคยกลาวไววา ... “คุณเช�อไหมวา ไทยเราน้ี

มีกฎระเบียบเพ�อจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมติด

แถวหนาของโลกเลยนะ แตทุกวันที่เปนอยางที่เราเห็นนี่

เพราะคนบังคับใชกฏหมายเขาไมชิน ไมชินที่จะบังคับใช

กฏหมายอยางเต็มที่ ฮาๆๆ (หัวเราะ)” ผมฟงแลวขำไม

ออกจริง ๆ ครับ



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

Green Tech เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาพ�อชวยแกไขปญหา

สิ่งแวดลอมที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น ซึ่งบางอยางมนุษย

รูดีวามันไมดีตอสิ่งแวดลอม แตก็ยังทำ ... แลวเราทำ

อะไรกับเร�องแบบนี้ ไดบาง ... มันพาลใหผมคิดถึงวา

สิ่งที่เรากำลังทำการแกไขอยูนี้ มันเปนเร�องปลายทาง

ทั้งนั้น ไมมีการแก ไขที่ตนทางกันเลย ตนทางที่วาคือ

“ความคิดของมนุษย ไมควรมุงแคผลสำเร็จของเปาหมาย

ของงานท่ีทำ ตองมองท่ีผลกระทบอันเลวรายของเร�อง

ที่ทำไวดวย” หลักเกณฑงาย ๆ ที่ควรประพฤติ ปฏิบัติ

ในเร�องน้ี ผมไปไดมาจากการอานบทความหน่ึงของเพจ

Mission to the Moon คนเขียนเปนคนที่ผมช�นชม

มานาน แกเขียนเร�องหนึ่งที่ผมอานแลวชอบมาก ...

คนเขียนพูดถึงสิ่งที่คลาย ๆ กันกับสิ่งที่ผมพยายามส�อ

คือเราไมควรคิดถึงแตสิ่งที่จะทำ ... เราควรคิดถึงสิ่งที่

ไมควรทำดวยเสมอ ๆ

สนใจตามอานบทความเต็ม ๆ “อยาทำเยอะเกินไป” ไดที่

https://missiontothemoon.co/the-dilution-effect

ทำไมเราถึงทำในส่ิงท่ีอยากทำ แตกลับไมทำในส่ิงท่ีตองทำ

หรือควรทำ มันชางแปลกท่ี Green Technology ก็เปน

แบบน้ันมันควรตองมีวิธีคิดแบบน้ีต้ังแตเร่ิมทำ ไมใชตอง

มาทำเม�อเกิดปญหา

... วันนี้เลยอยากชวนเชิญใหทานทั้งหลายโฟกัสที่วิธีคิด

แทนโฟกัสท่ีเทคโนโลยีครับ บางทานอาจจะขัดใจกับบทความ

แตการเปดใจฟงความเห็นคนคิดตาง นาจะเปนเร�องที่เรา

พยายามสงเสริมกันอยู ไมใชหรือ

อางอิง: https://missiontothemoon.co/the-dilution-effect

ซึ่งบทความนี้มีช�อวา “อยาทำเยอะเกินไป” ยกตัวอยาง

ของบริษัทช้ันนำระดับโลกอยาง Google ท่ีใชกระบวนการ

คิดที่เขมขนในการคัดเลือกฟเจอร และไมเพิ่มฟเจอร

เพ�อจะไดไมตองทำอะไรเยอะเกินไป ซึ่งนั่นทำใหเรานาจะ

คุนเคยกับระบบ Search Engine ของ Google เปน

อยางดี ที่เรียบงายมากคือมีแคชองเดียวไวใหใสขอมูล

เพ�อคนหา และมีฟงกช่ันอ�น ๆ ซอนไวเล็กนอยเชนเดียวกัน

กับการดำเนินชีวิต เราควรเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สงผลกับ

เปาหมาย เพราะการทำเปาหมายหรือความฝนใหสำเร็จ

ไมใชแคลงมือทำ แตการเลือกท่ีจะไมทำน้ันก็สำคัญไมแพกัน

#คิดตางตองคิดบวก



WorkTips

5 ทิปสเด็ด

ควบคุมน้ำหนัก

สำหรับหนุม-สาวออฟฟศ

นั่งทำงานแชอยูหนาคอมพ

ตลอดวัน กินจุบจิบแกงวง

จนน้ำหนักพุง
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ทามกลางโลกที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การ

ปรับเปล่ียนองคกรในโลกยุคดิจิทัลจึงเปนเร�องท่ีผูบริหาร

ยุคใหมใหความสนใจ เพราะตองปรับท้ังกลยุทธและเปล่ียน

ภาพลักษณ ใหดูดี อุปกรณ ไอทีขางกายของบุคลากร

จึงมีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจในปจจุบัน ซ่ึงนอกจาก

ชวยเสริมภาพลักษณ ใหกับองคกรแลว ยังตองมอบ

ความสะดวก สามารถหอบหิ้วเดินทางไปไหนมาไหนได

ใชงานไดหลากหลายเพ�อรองรับโครงสรางวิธีการทำงาน

เชิงรุกมากขึ้น ทำใหปจจุบันนี้ Smart Device อยาง

โทรศัพทเคล�อนที่ แท็บเล็ต ไดถูกออกแบบมาใหกำจัด

ขอดอยของคอมพิวเตอร ทำลายกรอบการทำงานแบบเดิม

ตอบสนองพฤติกรรมและการใชงานของคนยุคใหมไดเปน

อยางดี ดวยรูปลักษณที่เล็ก บาง เบา พรอมฟงกชันที่

หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง

Product Solution

Professional Service
เปลี่ยนความยุงยากในการบริหารอุปกรณเคล�อนที่ใหเปนเร�องงาย ๆ

แตการจัดหาอุปกรณที ่เหมาะสมเพ�อใชบริการ และ

บุคลากร IT ผูเชี่ยวชาญ ที่จะมาดูแลความพรอมของ

เคร�องเพ�อใชงาน ซอม และเปล่ียนอุปกรณน้ันมีข้ันตอน

มากมาย อาจสรางความยุงยากและมีตนทุนกอนใหญใน

การเปล่ียนแปลง ทรูบิสิเนส จึงพัฒนาบริการ Device

Professional Service เพ�อตอบโจทยลูกคาองคกร

ในการบริหารจัดการอุปกรณเคล�อนท่ี (Mobile Device)

แบบครบวงจรขึ้น ตั้งแตการจัดหา เตรียมความพรอม

ของเคร�องเพ�อใชงาน สงซอม เปล่ียนอุปกรณเม�อครบ

อายุการใชงาน และท่ีสำคัญคือสอดคลองกับงบประมาณ

ที่แตละองคกรวางไว

Device
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ควบคุมน้ำหนัก

สำหรับหนุม-สาวออฟฟศ

ไมซื้อขนมติดโตะทำงาน เปลี่ยนมารับประทานอาหารเชาและกลางวันใหอิ่มทอง หากระหวางวันหิว

ใหจิบน้ำเปลา หรือผลไมที่มีน้ำตาลนอยแทน

จิบน้ำเปลาบอย ๆ ชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในรางกาย ทำใหอิ่มทองไมหาอะไรมากินจุบจิบ

และยังชวยใหลดการด�มน้ำหวานได

เตรียมอาหารกลางวันมารับประทาน เลือกรับประทานอาหารดี ๆ ใหครบ 5 หมู มีผลไมเปน

ของวางตบทาย แตอยานั่งแชกินที่โตะทำงานละ

ใชนาฬ�กาสุขภาพ ชวยนับกาวเดินในแตละวัน และเตือนใหลุกไปเดินยืดเสนสายตามกำหนด

เพ�อใหสุขภาพแข็งแรง

ใชการขึ้น-ลง บันได

แทนการใชลิฟทหรือบันไดเล�อน ชวยเผาผลาญพลังงาน

บริการ Device Professional Service จากทรูบิสิเนส

คือบริการจัดหาและบริหารอุปกรณเคล�อนท่ี (Mobile

Device) แบบครบวงจร โดยการนำเสนออุปกรณทั้ง

สมารทโฟน หรือแท็บเล็ต ท่ีเหมาะสมใหเลือกสรร พรอม

ติดต้ังแอปพลิเคชัน ต้ังคาเบ้ืองตน ใหตรงตามการใชงาน

ตามนโยบายขององคกร และมาตรฐานความปลอดภัยบน

อุปกรณ มีเจาหนาท่ีคอยติดตามและสรุปผลการใชบริการ

เปนรายเดือน เพ�อการวางแผนการใชอุปกรณขององคกร

อยางมีประสิทธิภาพ หากอุปกรณเกิดปญหา ทีมงาน

ผูเช่ียวชาญดูแลนอกสถานท่ี (Onsite Service) พรอม

ดูแลแกไขปญหาเหลาน้ัน รับอุปกรณเพ�อนำสงซอมและ

สงกลับท่ัวประเทศ พรอมอุปกรณทดแทนระหวางซอม

เพ�อการใชงานท่ีตอเน�อง ตลอดจนดูแลอุปกรณตลอด

อายุสัญญาการใชงาน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม :

โทร 1239 กด 1 ตลอด 24 ชม.

http://truebusiness.truecorp.co.th

ทำไมตองใชบริการ Device Professional

Service จากทรูบิสิเนส

สะดวกกวา ประหยัดกวา

• ครบวงจร เสมือนมี IT Support คอยดูแลทั้งโครงการ

• เปลี่ยนการลงทุนจากเดิมแบบงบประมาณกอนใหญ เหลือ

เพียงคาใชจายรายเดือนที่สามารถวางแผนการลงทุนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

• ลดคาใชจายในการจางพนักงานไอทีเพ่ิม แบงเบาภาระพนักงาน

ไอทีเดิม

มั่นใจในความปลอดภัย

• ระบบท่ีสามารถติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณท้ังหมด

สามารถวิเคราะหขอมูล เพ�อวางแผนการลงทุนอุปกรณในอนาคต

• บริหารจัดการจากสวนกลางโดยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ ทำให

แกไขปญหาตาง ๆ ไดงายและรวดเร็ว เชน การติดตามการใชงาน

อุปกรณหรือตรวจสอบเคร�องหาย

• บริการสรุปผลการใชบริการ เพ�อการวางแผนการใชอุปกรณ

ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ



อางอิง : รายงานขาว เร�อง มนุษยเงินเดือนในอนาคตเรียนรูรวม

         AI-ปรับหลักสูตรตั้งรับ จากหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ  

Disruptive technology คืออะไร 

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สรางตลาดและมูลคาใหกับตัวผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยี และสงผลกระทบ

อยางรุนแรง (disrupt) ตอตลาดของผลิตภัณฑเดิม รวมทั้งอาจจะทำใหธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีแบบเดิม ๆ

ลมหายตายจากไป เชน ฟลมถายภาพถูกแทนที่ดวยกลองและภาพดิจิทัล

ทักษะใหคนทำงานอยูรอดในยุค

Disrupted

Technology

ทักษะดานความเขาใจและการจัดการ

ขอมูล (Data Literacy)

Data is a king มีขอมูลแตวิเคราะห

ไมเปน ก็ไมมีประโยชนนะจะ  

ทักษะในการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ

(Technological Literacy)

รูทันเทคโนโลยีเพ�อจะไดเขาใจระบบและ

แพลตฟอรมใหม ๆ รวมทั้งเขาใจ

การทำงานของหุนยนตดวย 

ทักษะความเขาใจในมนุษยดวยกัน

(Human Literacy)

ส�อสารเขาใจอาจไมพอ ทำงานเปน

ทีมตองรูลึกถึงอารมณคนแตละคน

(Deep Soft Skills) 

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

(Lifelong Learning)

ไมวาจะเปน AI, AR, Big Data, Libra,

Blockchain เยอะแยะมากมายที่ตอง

เรียนรูตามกระแสใหทัน 

ทักษะการพัฒนาตนเอง

(Self Development)

ยุคนี้ตองปรับตัวใหเร็ว คิดและแกไข

ปญหาเฉพาะหนาใหมากขึ้น พรอม

เปดรับทัศนคติใหม ๆ 



”
“

บางครั้งคุณก็ ชนะ

                 ... บางครั้งคุณก็ เรียนรู

Sometimes you win, sometimes you learn.

- John Maxwell -
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ที่เราเลือก ทรูบิสิเนส เพราะวามีวิสัยทัศนเปนแนวทาง

เดียวกัน ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีรองรับ Service

ตาง ๆ Product ตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทำใหเรา

เลือกบริษัทที่มีความคิดเห็นในมุมมองเดียวกัน เปน

Partner ปจจุบันบริษัทมีการใชบริการโทรศัพท ตัว

IP DID แลวก็อินเทอรเน็ตเปนหลัก ซ่ึงเราก็ใชประโยชน

จาก IP DID ประมาณ 200 กวาเบอร ที่จะลิงคกับ

กิจกรรมทางการตลาด เรามีหลายชองทางมาก แตละ

เบอรเราก็จะสามารถเซ็ตเพ�อใชสำหรับแตละแคมเปญได

การที่เราทำแคมเปญนี้กับเว็บไซตนี้กับส�อนี้ เราก็สามารถ

ติดตามกลับมาไดวามาจากแคมเปญไหน

ทรูบิสิเนส ตอบโจทย ในแงของความเสถียรภาพของ

ระบบส�อสารพื้นฐานที่เราใชอยู ไมวาจะเปนตัวโทรศัพท

อินเทอรเน็ต ตลอดเวลาที่ ใชมาตลอด 5 ป นับครั้งได

ที่มีปญหา กรณีเกิดปญหามีการแกปญหาที่รวดเร็ว

เทคโนโลยีชวยใหเราเขาถึงกลุมลูกคา ที่มีความตองการ

ตรงกันกับเราไดอยางงาย สะดวก และรวดเร็ว

เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“
คุณนฤทธิ์ สุวณิช

Managing Director

บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส โบรคเกอร จำกัด

“
   เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร - ลูกคาจะรูจักเราในนาม

“ADB เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส โบรคเกอร” เราเปน

บริษัทนายหนานิติบุคคล จดทะเบียนมาแลวมากกวา 15 ป

มีการขายประกัน เปนตัวแทนบริษัทประกันกวา 25 บริษัท

เน�องจากปจจุบันบริษัทประกันมีทั้งหมด 65 บริษัท

การที่ลูกคาจะติดตอบริษัทประกันทั้ง 65 บริษัท เพ�อที่

จะไดแบบประกัน ไดเบี้ยประกันที่ถูกตองที่ตรงความ

ตองการของลูกคาเปนเร�องยากการที่เราเปนนายหนา

โบรคเกอร เราก็จะทำตัวเปรียบเทียบใหกับลูกคา หา

ขอเสนอท่ีดีท่ีสุด ท่ีคุมคาและเหมาะสมกับลูกคาแตละราย 

จากเทคโนโลยีที่เติบโตขณะนี้ ทุกคนมีมือถือ การตลาด

เราจะมุงเนนดานการตลาดออนไลน การเขาถึงลูกคา

ก็ผานเทคโนโลยีแทบจะ 100% รวมถึงการเปรียบเทียบ

เบี้ยประกันใหกับลูกคาและการทำใบเสนอราคา ซึ่งตัว

ผมเองตองตามเทคโนโลยีตลอดเวลาในการเรียนรูวา

มีระบบอะไรใหม ๆ ที่ตองพัฒนาเพ�อตอบโจทยลูกคา

เพราะวาดวย Service ใหม ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมา เราจะสามารถ

ตอบโจทย ในการบริการลูกคาไดดีท่ีสุด ซ่ึงน่ันเปนพ้ืนฐาน

ของเอเชียไดเร็ค โบรคเกอร อยูแลวในการที่จะใช

เทคโนโลยีตาง ๆ บริการท้ังลูกคาและพนักงาน ใหทำงาน

ไดอยางสะดวก

เทคโนโลยีชวยใหเราเขาถึงกลุมลูกคา

ที่มีความตองการตรงกันกับเราไดอยางงาย สะดวก และรวดเร็ว



ผูใชบริการตองแตงตั้งบริษัทผูใหบริการกลุมทรู

เปนตัวแทนหักภาษีเงินได ณ ที่จาย

โดยตองชำระเต็มจำนวนตามใบแจงคาบริการ

ติดตอไดที่ทรูชอปทุกสาขา

ชองทางธนาคาร

ชองทางตัวแทนรับชำระ

รวดเร็ว รับใบกำกับภาษีทันที หลังชำระคาบริการ

สะดวก สงตรงถึงลูกคา

ปลอดภัยมั่นใจดวยการกรอกรหัสผาน

นำสงขอมูลตามระเบียบกรมสรรพากร

ไมมีคาธรรมเนียม

วันนี้ลูกคานิติบุคคลใชไดแลว

บริการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส 

(e-Tax Invoice & e-Receipt)

ลูกคา ทรู รับผาน SMS หรือ e-mail วันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไป

สำหรับลูกคานิติบุคคล



สำหรับลูกคานิติบุคคล

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

โทร. 1239 กด 1

bts@truecorp.co.th l    truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2562

ดู e-Leaflet

ไดที่นี่



ยอดขายกระจาย รายจายลด
กับสุดยอดพารทเนอรชั้นนำ ที่ทรูบิสิเนส

คัดสรรสิทธิพิเศษ เสริมแกรงให SMEs ไทย

อาคเนย ประกันภัย :

ตรวจสอบสิทธิ์ไดที่ทรูชอป หรือโทร 1239 กด 1 กอนสมัครใชบริการ

เลือกรับสิทธิ์สุดพิเศษจากพารทเนอร

เม�อเปดใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน

799 บาท/เดือนขึ้นไป

ตอที่ 1

ประกันภัยอุบัติเหตุ

จากอาคเนย สูงสุด

100,000 บาท

รับฟรี!

ตอที่ 2

เม�อซื้อประกันอาคเนย

SME 2U

และอาคเนย PA 2U

รับสวนลดเพิ่ม

ตอบโจทยธุรกิจ

เติบโตอยางมั่นใจ

คุมครองทั้งธุรกิจและบุคคลกับ

ประกันภัยจากอาคเนย

รับสิทธิ์ตั้งแต 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 62

คุมครองอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ไฟฟาลัดวงจร

คุมครองภัยลักทรัพย ปลนทรัพย

ชดเชยการสูญเสียรายได คาเชาสถานที่ชั่วคราว

อาคเนย SME 2U

คุมครองธุรกิจ

ครบทุกความตองการ

อาคเนย PA 2U

คุมครองทั้งคุณและพนักงาน

ดวยประกันอุบัติเหตุกลุม

คุมครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ

คุมครอง 2 เทา กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

คารักษาพยาบาล สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง

ไมตองตรวจ และไมตองตอบคำถามสุขภาพ

10%



SMEs’ Friend

ทราบหรือไมครับวาปจจุบันนี้ธุรกิจประเภทสปาทั่วโลก

มีมูลคาสูงถึง 27 ลานลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

อยางตอเน�องตามเทรนดเร�องสุขภาพ ในขณะที ่

ประเทศไทยเองมีสวนแบงอยูท่ีประมาณ 35,000 ลานบาท

โดยไทยจัดเปนอันดับที่ 16 ของโลกและ 5 ของเอเชีย

คาดวาในป 2562 น้ีจะเติบโตข้ึน 7-8% เปน 3.7 หม�น

ลานบาท ธุรกิจสปาและนวดไทยจึงถือเปนอีกหนึ่งใน

อุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญรัฐบาลจึงเรงใหการสนับสนุน

ในหลาย ๆ ดานเพ�อชวยขับเคล�อนเศรษฐกิจประเทศ

ซึ่งผูประกอบการไทยมีพื้นฐานคอนขางแข็งแกรงดวย

บริการท่ีเปนเอกลักษณ การใชเทคโนโลยีคือส่ิงท่ีจะเขามา

ชวยยกระดับและผลักดันศักยภาพของธุรกิจสปาและ

นวดไทยใหสามารถแขงขันระดับสากลได

ธุรกิจนวดไทย

และสปา

เพ่ิมความนาเช�อถือ สรางภาพลักษณท่ีดีบนโลกออนไลน

เผยแพรขอมูลการบริการตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ดวย

โซลูชัน Web Hosting บริการพ้ืนท่ีสำหรับจัดเก็บขอมูล

จากเว็บไซตดวย Server ประสิทธิภาพสูง รับสงขอมูล

ไดอยางรวดเร็ว สามารถเลือกระบบปฎิบัติการไดท้ังแบบ

Windows และ Linux พรอมระบบรักษาความปลอดภัย

ภายใตการดูแลจากเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค

ตลอด 24 ชั่วโมง ไมตองกลัวเว็บลม ธุรกิจสะดุด

จอโฆษณาดิจิทัลดึงดูดความสนใจของลูกคาและกระตุน

การขาย เรียกความสนใจไดทุกเวลา ดวยโซลูชัน

Digital Signage ส�อประชาสัมพันธแบบดิจิทัล ท่ีจะชวย

ดึงดูดความสนใจของลูกคาและกระตุนการขายไดมากกวา

ไมวาจะเปนวิดีโอ ภาพน่ิง หรือตัวอักษรว่ิง ปรับเปล่ียนได

รวดเร็วและแกไขไดบอยคร้ัง ใชงานงาย สามารถควบคุม

และบริหารจัดการไดทุกหนาจอจากสวนกลางผานระบบ

การจัดการและเครือขายอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลา  

เช�อมตอขอมูลจากโลกท่ัวโลก จะใหขอมูลหรือกดจอง

ก็ทำไดงาย ดวย Internet Solution เช�อมโยงและ

รับ-สง ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหการติดตอส�อสาร

กับลูกคาท้ังในและตางประเทศทำไดงายไมมีสะสุด อำนวย

ความสะดวกใหลูกคาในยุคดิจิทัล ดวยโครงขายล้ำสมัย

ทรู ซูเปอร สปด ไฟเบอร ท่ีมีความเสถียรและความเร็วสูง

ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด

Smart WiFiWeb Hosting

Digital SignageInternet Solution

อางอิง : https://forbesthailand.com, www.khaosod.co.th

นวดไทยสบายใจ

สรางความประทับใจใหกับลูกคา พรอมเพ่ิมโอกาสการ

กลับมาใชบริการ ดวยโซลูชัน Smart WiFi ที่จะชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ สรางความประทับใจกับ

ลูกคาดวยบริการ Free WiFi ภายในราน โดยลงทะเบียน

งาย ๆ ผาน Social Media, Email หรือ เบอรโทรศัพท

ซึ่งผูประกอบการสามารถนำขอมูลที่ ไดมาวิเคราะหเพ�อ

วางแผนทำกิจกรรมสงเสริมการตลาด ใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา เพิ่มโอกาสการกลับมาใชบริการซ้ำ

ดวยการแจงสิทธิพิเศษใหลูกคาโดยสงขอมูลผาน SMS

และ E-mail
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Technology Intrend

ในวันแมท่ีใกลจะถึงน้ีหลายทานคงไดวางแผนพาคุณแมไป

พักผอนทองเท่ียว พาไปรับประทานอาหารอรอย ๆ หรือ

เตรียมของขวัญไวเซอร ไพรส เพ�อสรางความประทับใจ

ใหกับคุณแมกันบางแลวนะครับ แตถาทานใดยังไม ได

วางแผนอะไรไว คอลัมน Technology Intend ฉบับน้ี

ผมมี Gadget ท่ีเหมาะจะนำมาเปนของขวัญสุดพิเศษให

กับคุณแมมานำเสนอ รับรองวาถูกใจคุณแมแนนอนครับ

Best Tech

for 
MomGIFTs

ของขวัญแทนใจวันแม

และ Infrared Light มาใชในการรักษาผิวหนาแทนการ

ใชครีมบำรุง หรือเขาการทำเลเซอร เพียงใสมาสกทรีทเมนต

ไว 8 นาทีตอวัน แสง LED จากมาสกทรีทเมนตจะทำหนาท่ี

กระตุนผิวหนาใหผลิตเสนใยคอลลาเจนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสงผล

ใหร้ิวรอยและจุดดางดำบนใบหนาจางลง รูขุมขนกระชับ

และผิวหนาสวางข้ึน ทำใหใบหนาของคุณแมรูสึกผอนคลาย

และดูออนเยาวลงอีกดวยนะครับ

https://idermaskincare.com/pages/how-it-works

iDerma Youth Restoring

Face Masque

ภาระและบทบาทหนาที่ของคุณแมนั้นมีมากมายไมใชนอย

เลยครับและไมมีวันหยุดพัก  เพราะเม�อมีลูกแลวคุณแม

ทุกคนยอมสละเวลาทุกนาทีใหกับลูก จนอาจไมมีเวลา

ดูแลตัวเองและนี่คงจะเปนของขวัญที่ชวยปรนนิบัติผิว

ชวยใหคุณแมรูสึกผอนคลายและกระตุนใหรูสึกมีพลังข้ึน

มาไดนะครับ iDerma Youth Restoring Face Masque

มาสกทรีทเมนต LED ท่ีใชเทคโนโลยี Low-Level Light

therapy (LLLT) โดยนำ Red Light Wavelengths



www.blueair.com

Leaf Chakra 

สุดทายนี้มาทำความรูจัก Leaf Chakra เคร�องประดับ

อัจฉริยะกันนะครับ เจาเคร�องประดับช้ินน้ีนอกจากจะชวย

เสริมแตงรางกายใหสวยงามแลว ยังเปนเคร�องติดตาม

สุขภาพท่ีผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับพลังธรรมชาติ

ของหินโรสควอตซ และหินนิลดำไดอยางลงตัว ดวยระบบ

เซ็นเซอร Tri-axis accelerometer ที่ทำหนาที่ติดตาม

กิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน ไมวาจะเปนการติดตาม

ความเคล�อนไหว เชน การเดิน วิ่ง หรือโยคะ สามารถ

คำนวณแคลอรี่ที่ ใช ไปในแตละวัน และติดตามคุณภาพ

การนอนหลับเพ�อนำมาคำนวณระดับความตึงเครียดของ

คุณได โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบกราฟผานแอปพลิเคชัน

Bellabeat ท่ีถูกติดต้ังอยูบนสมารทโฟนและเช�อมตอกับ

Leaf Chakra ดวย Bluetooth Smart Wireless

Syncing และนอกจากน้ีแอปพลิเคชัน Bellabeat ยังมี

ฟงกชันท่ีชวยในการฝกทำสมาธิและฝกการหายใจ เพ�อให

คุณไดผอนคลายสภาวะจิตใจจากความตึงเครียดใน

ชีวิตประจำวันไดอีกดวย

เปนยังไงกันบางครับกับของขวัญแทนใจท่ีนำมาเสนอ พอจะเปนไอเดียใหทุกทานไดจัดเตรียมของขวัญใหคุณแม

กันไดบางแลวนะครับ แตนอกจากของขวัญแทนใจแลว สิ่งสำคัญที่จะทำใหหัวใจของคุณแมอบอุนคือลูก ๆ

น่ันเองครับ วันแมปน้ีอยาลืมเขาไปกอดและบอกรักคุณแมกันนะครับเพราะน่ันคือของขวัญท่ีพิเศษสุดแลว

June Oven

ทานอาหารที่ ไหนก็ไมอรอยเทาฝมือแมวันนี้ผมมีเตาอบ

อัจฉริยะที่ชวยใหการทำอาหารเปนเร�องงายขึ้น ดวย

June Oven ท่ีควบคุมการทำงานดวยระบบคอมพิวเตอร

โดยนำเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร และปญญาประดิษฐมา

วิเคราะห ในการปรุงอาหารตาง ๆ เม�อนำสวนผสมของ

อาหารเขาเตาอบ กลองที่ถูกติดตั้งภายในเตาอบซึ่งมี

ความละเอียดระดับ HD จะทำการตรวจสอบสวนผสม

ตาง ๆ และแนะนำเมนูอาหารท่ีเขากับสวนผสมท่ีนำเขาเตาอบ

ซ่ึงมีมากกวา 100 เมนูมาใหเลือกปรุง และดวยระบบทำ

ความรอนจากการใชขดลวดความรอนคารบอนไฟเบอร

ทำให June Oven ปรุงอาหารใหสุกไดเร็วกวาเตาอบอ�น ๆ

ถึงสามเทา และยังสามารถส่ังงานดวยเสียงผาน Alexa

หรือใชแอปฯ juneOS ท่ีติดต้ังบนสมารทโฟน โดยเช�อมตอ

กับเตาอบดวยระบบ WiFi พรอมแจงเตือนผานแอปฯ

เม�อทำการปรุงอาหารเสร็จ และระหวางกำลังปรุงอาหาร

ยังก็สามารถดูหนาตาอาหารผานแอปฯ juneOS ไดโดย

ไมตองเสียเวลาเปดเตาอบอีกดวย

https://juneoven.com/
https://www.bellabeat.com/collections/featured-products

/products/leaf-chakra
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เผลอแปปเดียวก็เขาสูกลางปกันแลวนะครับ หลายทานคงอยากออกไปทองเที่ยว

ชารจพลัง พักผอนจากการทำงานที่หนักและออนลา แตฤดูฝนแบบนี้ก็อาจกังวลใจ

วาสายฝนจะเปนอุปสรรคตอการทองเที่ยว .... คอลัมน ไลฟสไตลฉบับนี้ขอพาไป

เที่ยวแบบไมตองกลัวฝน ทั้งปาไม ภูเขา น้ำตก หรือแมแตทุงนา

5 ที่เที่ยวหนาฝน

ปกหมุดเช็คอิน

บานปาบงเปยง จังหวัดเชียงใหม



บานปาบงเปยง จังหวัดเชียงใหม 

หนึ่งในไฮไลทหนาฝน แจมที่สุดกับวิว “นาขั้นบันได

บานปาบงเปยง” ทองทุงนาบนเนินเขาสูงกับเทือกเขา

สลับซับซอน ทำใหที่นี่เปนอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงาม

อีกแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ในชวงฤดูฝน และ

ปลายฝนตนหนาว จึงเปนชวงท่ีเหมาะสมกับการมาสัมผัส

บรรยากาศดี ๆ ความสวยงามของทองทุงนาเขียวและ

เหลือง แตถาหากใครมาผิดฤดูแลวละก็จะไมเห็นวิวสวย ๆ

ของนาขั้นบันไดแบบนี้นะครับ

ลองแกงลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับนักทองเท่ียวสายผจญภัย ผูแสวงหาความต�นเตน

เราใจ บอกเลยครับวาไมควรพลาดกับกิจกรรม “การ

ลองแกงลำน้ำเข็ก” กิจกรรมที่สามารถทำไดเฉพาะชวง

หนาฝนเทานั้น เพราะปริมาณน้ำจะเยอะเพียงพอที่จะให

เรือยางไหลไปตามกระแสน้ำไดโดยไมโดนกับแกงหินใน

ลำน้ำเข็ก โดยมีแกงทั้งหมด 15 แกง มีความยากตั้งแต

ระดับ 1-5 ซ่ึงระดับ 5 จะเปนระดับท่ียากท่ีสุด ระยะทาง

ทั้งหมด 8 กิโลเมตร ใชเวลาในการลองแกงราว ๆ

2 ชั่วโมง

บานปาบงเปยง จังหวัดเชียงใหม
ลองแกงลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก

น้ำตกปตุโกร จังหวัดตาก
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น้ำตกปตุโกร จังหวัดตาก

ไม ไปเท่ียวน้ำตกคงไมได ขอแนะนำ “น้ำตกปตุโกร” หรือ

เปโตะลอซู เปนน้ำตกที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในเมืองไทย

ต้ังอยูบนดอยเทือกเขาสามหม�น ในเขตรักษาพันธุสัตวปา

อุมผาง หากมองในระยะไกลจะเห็นสายน้ำขาวไหลพาด

ขุนเขาสีเขียว และดวยลักษณะของน้ำตกจะเปนสายน้ำ

ท่ีไหลผานหนาผาหินขนาดใหญ โดยช้ันน้ำตกท่ีเปนไฮไลท

สำคัญคือชั้นน้ำตกที่ ไหลมารวมกันจากดานซายและขวา

เปนรูปตัววีขนาดใหญ จนเกิดมานสีขาวมองดูคลายรูป

หัวใจ บางคนจึงเรียกที่นี่วา "น้ำตกรูปหัวใจ" 

ผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแกว

เปนอีกหน่ึงจุดเช็คอินท่ีไมไปไมได!!! ... อุทยานแหงชาติ

ปางสีดา ซึ่งเปนแหลงอาศัยของผีเสื้อหลากหลายชนิด

จนถูกเรียกวาเปน “ดินแดนผีเสื้อแหงผืนปาตะวันออก”

ซึ ่งอุทยานยังเป นสวนหนึ ่งของผืนปามรดกโลก

“ดงพญาเย็น-เขาใหญ” นอกจากมีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ

และธรรมชาติท่ีสวยงามแลว ในชวงเดือน พ.ค. - ก.ค.

แบบนี้เหลาผีเสื้อจะออกมาอวดโฉมเปนประจำทุกปกวา

หม�นตัว มากกวา 400 สายพันธุ โดยเฉพาะในวันท่ีทองฟา

โปรงโลง แสงแดดสองลงมาถึงผืนปา ผีเสื้อจะออกมา

ให ไดชมกันแบบจุใจ ชวงเวลาที่เหมาะแกการชมผีเสื้อ

จะอยูในชวงเวลา 09.00-12.00 น.

น้ำตกปตุโกร จังหวัดตาก

ผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแกว



ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ

สถานที่ทองเที่ยวสุดฮิต สุดฮอตอยาง “ภูทับเบิก”

ท่ีคนสวนใหญนึกถึงในการไปเท่ียวภูเขาหนาฝน ทามกลาง

บรรยากาศโรแมนติกสุด ๆ กับวิวทะเลหมอกสุดอลังการ

ในยามเชา ที่จะเกิดขึ้นทุกเชาหลังฝนตก บนยอดภูจะถูก

ปกคลุมไปดวยทะเลหมอกสีขาวปุกปุย รอตอนรับ

แสงอาทิตย และหากค่ำคืนใดที่ฟาเปดโลง ก็จะเห็นดาว

มากมายนับไมถวนสองแสงระยิบระยับเต็มทองฟา ฟนสุด ๆ

ไปเลยครับ เรียกไดวาสามารถด�มด่ำกับธรรมชาติไดทั้ง

กลางวันและกลางคืนเลยทีเดียวครับ

หนาฝนแบบน้ี ... อยาลืมเร�องความปลอดภัยในการใช

รถใชถนนที่ตองใหความสำคัญมาเปนอันดับหนึ่งเพราะ

ฝนตกถนนล�นและทัศนวิสัยในการขับรถจะไมชัด ซึ่งมี

โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุไดสูงมากกวาปกติครับ

อางอิง : https://travel.mthai.com, www.sanook.com/travel, https://travel.kapook.com, http://travel.trueid.net

เครดิตภาพ: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ

ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ
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ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนา “เสริมกลยุทธ ไอทีดิจิทัล สูสมารทโฮเทลระดับสากล” ยกระดับการแขงขัน

ธุรกิจโรงแรมในภาคใตสูยุคดิจิทัล พรอมมอบสิทธิพิเศษแกสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต และ

สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 

ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนา “เสริมกลยุทธ ไอทีดิจิทัล

สูสมารทโฮเทลระดับสากล” ยกระดับการแขงขันธุรกิจ

โรงแรมในภาคใตสูยุคดิจิทัล พรอมมอบสิทธิพิเศษแก

สมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต และสมาคมธุรกิจ

ทองเท่ียวจังหวัดภูเก็ต โดยผูเช่ียวชาญดานโซลูชันเพ�อ

ธุรกิจจากทรูบิสิเนสมารวมแบงปนความรู แนะนำแนวทาง

การประยุกต ใชเทคโนโลยีการส�อสาร รวมทั้งการใช

โซลูชันไอโอที (IoT) ที่เหมาะสม โดยภายในงานมีการ

ลงนามความรวมมือพิเศษ (MOU) ระหวาง

ทรูบิสิเนส จัดกิจกรรมที่ทรูชอปเซ็นทรัลลาดพราว และเซ็นทรัลปนเกลา เม�อวันที่ 7-10 มิถุนายนที่ผานมาเพ�อ

ประชาสัมพันธโปรโมชันแรงสำหรับลูกคาธุรกิจ เม�อสมัครบริการทรูมูฟ เอช รับสมารทโฟน True Smart 4G

Adventure ฟรี พรอมสวนลดรายเดือน 50% บริการจากทรูออนไลน แพ็กเกจ บิสิเนส ไฟเบอร พลัส รับสวนลด

เพ่ิม 900 บาท และสิทธิพิเศษใชฟรีอุปกรณเม�อเปดใชบริการโซลูชัน Smart Transport นอกจากน้ีลูกคาธุรกิจท่ีสมัคร

ใชบริการตามแพ็กเกจท่ีกำหนดรับรมบ๊ิกไซส จากทรูบิสิเนส ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดรับความสนใจจากลูกคาธุรกิจเปนจำนวนมาก  

ทรูบิสิเนส จัดกิจกรรมรับหนาฝน กับโปโมชันแรงเพ�อลูกคาธุรกิจ

บมจ. ทรู คอรปอเรชัน โดยคุณสุนทรี สุนทรชูเกียรติ ผูจัดการทั่วไป ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาค - ภาคใต

ตอนบน สมาคมโรงแรมไทยภาคใต โดยคุณกองศักดิ์ คูพงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต และสมาคมธุรกิจ

ทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยคุณรัตนดา ชูบาล อุปนายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการ

จัดบูธแสดงเทคโนโลยี ที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ และลดคาใชจายใหกับผูประกอบการโรงแรม

ณ หอง Dara Theatre ชั้น G โรงแรม ดาราโฮเทล จ.ภูเก็ต เม�อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผานมา



ทรูบิสิเนส นำโดย ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผูจัดการใหญ (รวม) และคุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหาร

ดานธุรกิจองคกร บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น รวมกับเครือสหพัฒน โดยคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปดตัวรานคาอัจฉริยะไรพนักงาน His & Her Smart Shop

คร้ังแรก เม�อวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 ในงานสหกรุปแฟร คร้ังท่ี 23 ซ่ึงเปนการใชบริการโซลูชัน Unmanned Shop

จากทรูบิสิเนส ในการนำเทคโนโลยีท้ัง Face Recognition, Smart Tag, Auto Payment Machine และ Heat

Map IoT CCTV มาใชเพ�อตอบโจทย ไลฟสไตลของผูบริโภคในยุคดิจิทัลท่ีเนนความรวดเร็ว สะดวกสบายในการจับจาย

มาชวยสรางประสบการณชอปปงรูปแบบใหมไดอยางลงตัว สำหรับผูท่ีสนใจสามารถไปใชบริการ His & Her Smart Shop

ไดท่ี Outlet I.C.C. พระราม 3

TrueBusiness เปดตัวโซลูชัน Unmanned Shop รานคาอัจฉริยะไรพนักงาน ตอบโจทย ไลฟสไตล

คนรุนใหม คร้ังแรกท่ี His & Her Smart Shop
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