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สวัสดีครับทานผูอาน นิตยสารออนไลน TrueBusiness TECHNO NOTES  ทุกทาน ทามกลางขาวไวรัส

COVID-19 ท่ีสรางความต�นกลัวใหกับผูคนท่ัวโลกอยูในขณะน้ี เทคโนโลยีอาจเปนคำตอบท่ีดีในหลาย ๆ

เร�อง  มีขาววาหุนยนตสำหรับทำความสะอาดและหุนยนตบริการนั้นขายดีมากในประเทศจีน เพ�อนำไปใช

ใหบริการแทนบุคลากรในโรงพยาบาลและพื้นที่เสี่ยง ซึ่งหุนยนตเหลานี้ถือเปน Autonomous Things

ประเภทหนึ่งที่มีการพัฒนาขีดความสามารถและไดรับความนิยมขึ้นเร�อย ๆ นอกจากหุนยนต 5G แลว

ยังมี Autonomous Things อีกหลายประเภท ซึ่งอุปกรณเหลานี้มีความฉลาดจนสามารถคุยกันและ

สั่งการกันระหวางอุปกรณไดเองแลว

สำหรับคอลัมน SME’s Friend ฉบับน้ีมีเทคโนโลยีมาแนะนำสำหรับธุรกิจสัตวเล้ียง 4 ขาอยางหมา ๆ แมว ๆ

ครับ ปจจุบันแนวโนมคนโสดและคนสูงอายุมากขึ้น ทำใหคนยอมจายเงินใหกับหมาแมวเพ�อนคลายเหงา

ท่ีเปนเสมือนหน่ึงคนในครอบครัวสูงข้ึน ตลาดของธุรกิจสัตวเล้ียงจึงยังเปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ียังนาสนใจ

ครับ นอกจากโซลูชันที่แนะนำจะเหมาะกับธุรกิจในกลุมนี้ ธุรกิจประเภทอ�นก็สามารถนำไปปรับใชไดครับ 

ยังมีอีกเร�องราวท่ีนาสนใจอีกหลายเร�องในเลม อานนิตยสารออนไลน TrueBusiness TECHNO NOTES

แลวอยาลืมแบงปนแนะนำเพ�อนใหเขามาอานกันเยอะ ๆ นะครับ ทายน้ี มารวมดูแลสุขภาพตนเอง กินรอน

ชอนกลาง ลางมือ สวมหนากากอนามัย ปลอดภัยจากโรคกันทุกคนนะครับ
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เทคโนโลยีอีก 5 ปขางหนา

ตองเร็วและไปไกลกวาจินตนาการในชวง 10 ปที่ผานมา

อยางแนนอน
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เคยคิดกันไหมครับวาโลกท่ีเราคิดวาเปนยุคแหงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในปจจุบันน้ี จะเปนอยางไรในอีก

5-10 ปขางหนา ผมม่ันใจครับวามันจะตองเร็วและไปไกลเกินกวาจินตนาการในชวง 10 ปท่ีผานมาอยาง

แนนอนเพราะทุกวันน้ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ไดทยอยออกมาทำใหเราต�นตาต�นใจอยูเร�อย ๆ

เทรนดที่มาพรอมกับ 5G

เกาะติด

AUTONOMOUS
THINGs
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ในยุคที่เทคโนโลยี 5G เขามามีบทบาทมากขึ้น

วิทยาการตาง ๆ ก็ดูเหมือนจะพรอมระเบิดออกมาใหเราได ใชประโยชนมากมาย ไมวาจะเปนอุปกรณ

IoT (Internet of Things), Drones, Robotics รวมถึง Digital Reality (Virtual/Augmented Reality

และ Mixed Reality) ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีสามารถทำงานไดอยางชาญฉลาด โดยการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต

ชวยอำนวยความสะดวกในการทำงานท่ีตองใชแรงมนุษย โดยรูปแบบการทำงานมีต้ังแตระดับก่ึงอัตโนมัติ

ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติบนสภาวะแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงเราเรียกรวมวา Autonomous Things ไมวา

จะเปน หุนยนต ยานพาหนะ โดรน และ เคร�องใชไฟฟา โดย Autonomous Things ประกอบดวย

5 ประเภท คือ Robotics, Vehicles, Drones, Appliances และ Agents ซ่ึง 5 ประเภทน้ี ทำงานดวย

ความสามารถ การประสานงานรวมกันและใชความฉลาดในระดับที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน



อุตสาหกรรมการเกษตร

 ในอนาคตเราจะไดเห็นการทำงานประสานกันระหวาง “โดรน” และ “หุนยนต” หรือ รถแทร็กเตอร

ท่ีทำงานรวมกันไดอัตโนมัติ ซ่ึงโดรนจะมีหนาท่ีในการบินสำรวจพ้ืนท่ีการเกษตร วางแผน แลวสงภาพของ

พื้นที่เหลานั้นหลาย ๆ ภาพ เพ�อให AI จดจำ ซึ่ง AI จะทำหนาที่เปนเสมือนคนในการจัดการ (Agents)

นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะห วางแผนในการเพาะปลูกอยางเหมาะสม เม�อมีผลผลิตพรอมเก็บเกี่ยว โดรนก็

จะทำหนาที่สงขอมูลไปยังหุนยนต หรือ รถแทร็กเตอร ใหทำหนาที่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เปนตน
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ธุรกิจบริการ

 คงจะไมแปลกนะครับที่ตอไปเราจะไดเห็น รานอาหารครัวหุนยนตกันมากขึ้น เพราะเริ่มมีบาง

ประเทศนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช ในธุรกิจอยางจริงจัง ท่ีเปนการทำงานประสานกันระหวาง “หุนยนต”

และเคร�องใชไฟฟาอ�น ๆ (Appliances) โดยลูกคาจะสั่งอาหารที่เคร�องคีออส (kiosk) รายการอาหาร

จะถูกสงไปท่ีหองครัวเพ�อใหหุนยนตเร่ิมประกอบอาหาร โดยภาชนะบรรจุ วัตถุดิบจะจายสวนผสมลงไป

ในกระทะ ซึ่งกระทะจะเอียงตัวและหมุนปรุงอาหารดวยหุนยนตที่อยูดานหลังเคานเตอร ลูกคาเองก็

สามารถมองเห็นอาหารที่กำลังปรุงจนสิ้นสุดขั้นตอน จากนั้นผูทำหนาที่ตกแตงจะตกแตงจานกอน

นำไปวางไวที่เคานเตอร ลูกคาเพียงแคถือชามอาหารไปรับประทาน

แตทราบไหมครับวา สิ่งหนึ่งที่ผมคิดวาจะเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษยไปโดยสิ้นเชิง

น่ันคือ Autonomous Driving หรือ Autonomous Vehicle น่ันเอง ผมวาน่ีเปนชวงเวลาท่ีนาต�นเตน

พอ ๆ กับที่สองพี่นองตระกูลไรต ไดสานฝนอันยิ่งใหญของมนุษย ในการบินอยูบนทองฟาดวยการ

ออกแบบและประดิษฐเคร�องบินเลยละครับ

https://www.youtube.com/watch?v=9LqqcDL99UA
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Autonomous Driving หรือ Autonomous Vehicle

 รถยนตขับเคล�อนอัตโนมัติ นาจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกลนี้ วากันวาในอีก 5 ป

ขางหนานั้นเราจะไดเห็นรถยนตที่ออกมาลวนแลวแตมีระบบนี้ทั้งสิ้น และเทคโนโลยีนี้จะสงผลกระทบ

ตอการกระจายตัวของเมืองอุตสาหกรรมตาง ๆ และท่ีสำคัญคือรูปแบบการใชชีวิตของเราท่ีจะเปล่ียนแปลง

อยางสิ้นเชิง ปจจุบันรถยนตขับเคล�อนอัตโนมัติไดถูกพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนตอยางตอเน�อง

ทั้งในและตางประเทศ เชน รถยนต Tesla ของ Elon Musk ที่ใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี

Autonomous Vehicle ต้ังแต GPS ระบบเซนเซอร กลองดิจิทัล การเช�อมตอกันของอุปกรณตาง ๆ

AI และ Algorithm ที่ทำงานรวมกันอยางลงตัว ดวยความหวังวาเทคโนโลยีนี้จะสามารถลดจำนวน

อุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนทองถนนได  

 ในประเทศไทยเองก็มีโครงการรวมมือกันระหวาง บริษัท ทรู คอรปอเรชัน และจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนา Autonomous Vehicle for Delivery เชนกัน ในรูปแบบของรถขนสงสินคา

ไฟฟา ที่สั่งการควบคุมการขับขี่ ความเร็ว เบรก จอดรถ และการรับสงสินคา รถแบบอัตโนมัติ ผาน

โครงขาย 5G แบบอัตโนมัติน้ี ซ่ึงสามารถนำมาตอยอดใชงานไดท้ังในโรงงาน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล

พื้นที่ธุรกิจและที่อยูอาศัย โดยมีการติดตามตำแหนงรถและถายทอดภาพเคล�อนไหวแบบเรียลไทม จาก

กลองติดรถ พรอมระบบวิเคราะหขอมูลเพ�อนำไปศึกษาสภาพการใชรถ สภาพการจราจร เพ�อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรถและความปลอดภัยในการเดินทาง

https://www.youtube.com/watch?v=tlThdr3O5Qo



8

TECHNO NOTES

TrueBusiness

ในอนาคตอันใกลนี ้เราจะใชงานจากสิ่งนี ้ ไดครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรมมากขึ ้น ไมวาจะเปน

อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมการคาปลีก อุตสาหกรรมการเกษตร

และอุตสาหกรรมความบันเทิง พลังแหงเทคโนโลยีปฏิวัติโลกเหลานี้ จะหลั่งไหลเขามาและถาโถมเขามา

มากขึ้น ผูประกอบการตางก็จะได ใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ�อเพิ่มความสะดวก และมีตนทุนต่ำลง

ซ่ึงผมมองวาผูประกอบการท่ีผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ควรเรงการพัฒนาเทคโนโลยีใหสอดคลอง

กับตลาด และกาวใหทันกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมกับพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากร เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาอยางตอเน�องไมหยุดย้ังน้ันตางมาจากสมอง

ของมนุษย

อางอิง https://forbesthailand.com, www.telecomlover.com/2019/09/23/truelab/

https://www.scglogistics.co.th/blog/detail/177

https://www.youtube.com/watch?v=9LqqcDL99UA https://www.youtube.com/watch?v=tlThdr3O5Qo



Integrity is the most valuable and respected quality of leadership. Always keep your word.

- Brian Tracy -

ความซ�อสัตยและมีจริยธรรม

คือสิ่งสำคัญของผูนำ

”“



5G for Business

World

 การพลิกโฉมอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมของไทยเพ�อใหสอดคลองกับการแขงขันของตลาดโลก

ในยุคดิจิทัลโดยเนนการใชเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการ นอกจากจะชวยใหผลผลิตมีคุณภาพแลว

ยังชวยคืนสมดุลใหระบบนิเวศไดอีกดวย เร่ิมต้ังแตการจัดสรรพ้ืนท่ีแปลงปลูก หรือ พ้ืนท่ีการเล้ียงสัตว

อยางเหมาะสมไมใหลุกล้ำพ้ืนท่ีปาหรือแหลงน้ำมากจนเกินไป การวิเคราะหวางแผนการดูแลผลผลิตท้ังพืช

ประมง และปศุสัตว การดูแลและเก็บเก่ียวผลผลิตใหมีคุณภาพซ่ึงมีการเช�อมโยงกับการใชทรัพยากรอ�น ๆ

อยางเชนการใชน้ำ ใชปุยอยางเหมาะสม แกไขปญหาโรคระบาดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอุปกรณและ

เทคโนโลยี 5G คืออีกหนึ่งปจจัยหลักในการในการนำไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

โซลูชันติดตาม

พฤติกรรมโคนม

(Digital Cow Monitoring Solution)

การพัฒนารวมกันระหวาง  ทรู ดิจิทัล กรุป, ออลเฟล็กซ (Allflex)

และบมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

โซลูชันสำหรับปศุสัตวท่ีนำเทคโนโลยีระดับโลกในการติดตามพฤติกรรมโคนม เพ�อเขามาแกไขปญหาสำคัญ

ของเกษตรกรฟารมโคนมไทย อันไดแก การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะในการผสมพันธุโคและการพลาด

โอกาสในการผสมพันธุ โดยกอนหนานี้การติดตามพฤติกรรมการติดสัดของโคนั้นทำไดยาก ตองอาศัย

ทักษะ ประสบการณ รวมทั้งเวลาในการติดตามพฤติกรรมโคแมพันธุอยางใกลชิด จนทำใหเกษตรกร

สวนใหญ มักขาดโอกาสในการหาเวลาวางแผนขยายฟารมและกำลังการผลิต หรือแมกระท่ังพลาดโอกาส

ในการผสมพันธุในแตละป แตดวยโซลูชันดังกลาว เกษตรกรจะมีเวลาเพ่ิมในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต

และการวางแผนธุรกิจอ�น ๆ ได ชวยทำใหการบริหารฟารมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

Agriculture
พัฒนาภาคเกษตรไทยใหแข็งแรง

เพ�อระบบนิเวศที่สมดุล

of



การใช 5G เพ�อการเกษตรนั้น สามารถทำได โดยทำงานรวมกับ อุปกรณ IoT ตาง ๆ เชน การนำ

โดรน AI มาใชบริหารจัดการแปลงขาวโพด ตลอดจนการวัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดยสามารถ

เฝาสังเกตการเติบโตของพืช คาดการณผลผลิตกอนฤดูการลเก็บเกี่ยว สามารถแยกแยะลักษณะ

ของดินและพืช รวมทั้งดูความเสียหายที่เกิดจากแมลง อุณหภูมิ ความชื้น และระดับความสูง ทำให

เกษตรกรสามารถหวานเมล็ดในจังหวะที่เหมาะสมและยังชวยลดปริมาณการใชปุ ยและยาฆาแมลง

โดยขอมูลเรียลไทมจากโดรนจะถูกสงผานสัญญาณ 5G ผลลัพธคือ เกษตรกรสามารถปลูกพืช

ที่มีสุขภาพที่ดี และคาดการณการเก็บเกี่ยวไดถูกตอง

แปลงขาวโพดอัจฉริยะ

(Smart Crop)

การพัฒนารวมกันระหวาง บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น

และ บจ. Fling

การพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกน บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น

และบมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

ฟารมไกอัจฉริยะ

(Smart Farm)

สำหรับฟารมไกนั้นก็มีเทคโนโลยีที่ชวยดูแลเชนกัน โดยการใช 5G สงสัญญาณจากอุปกรณ IoT

อาทิ กลอง AI เพ�อดูสุขภาพของไกและนับปริมาณไขไก (Image Processing) การใชเซนเซอรตรวจจับ

อุณหภูมิในโรงเลี้ยง ความชื้น แกสแอมโมเนีย แรงลม โดยสามารถเช็คปริมาณน้ำและอาหารของไก

และสงขอมูลเรียลไทมและประมวณผลผานแพลตฟอรม Smart Agriculture Solution และจัดเก็บ

ขอมูลทั้งหมดบน Cloud โดยเกษตรกรสามารถเฝาดูฟารมตนเองผานทางสมารทโฟนไดทุกที่ทุกเวลา

เพิ่มเวลาคุณภาพใหกับเกษตรกรดวยเทคโนโลยีสมกับไลฟสไตลที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

5G นับวาเปนกาวสำคัญที่จะชวยพลิกโฉมการเกษตรไดจริง แตสิ่งสำคัญที่ตองเตรียมความพรอม

ใหเกษตรกรไทย คือ การสรางเขาใจและตระหนักรูถึงเทคโนโลยีสำหรับการเกษตร วาสามารถนำมา

ชวยไดทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ เพิ่มผลผลิตในฟารม และชวยแกปญหาที่ดูแลไดยาก

ตาง ๆ ใหกับเกษตรกรได และทายที่สุดแลวก็จะเปนการยกระดับการอยูดีกินดีใหกับเกษตรกรนั่นเอง



เร�องเลานักบริหาร
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 ผมคนรุนเกา ที่เติบโตมาในยุคขึ้นรถเมลจายแค 1 สลึง ถึง 50 สตางค แตเดี๋ยวนี้คนรุนใหม

ไมรูจักคำวา “สลึง” อีกแลวกระมัง สมัยกอนการเสนอขายสินคาอะไรดูเปนเร�องยากเย็น โดยเฉพาะอยางย่ิง

สินคาท่ีมีราคาแพง จำไดวา เม�อกอนมีตำราวาดวยศิลปะทางการขาย และมีฝกอบรมการขายข้ันตน ข้ันกลาง

ขั้นเทพ บอกแมกระทั่งกลเม็ดเคล็ดลับสารพัดสารพันโดยเฉพาะสินคาแพง ในยุคแรก ๆ ของการขายที่

คนไทยจำนวนมากคิดวาเปนสินคาฟุมเฟอยอยางเคร�องปรับอากาศน่ีแหละ สมัยกอนอากาศไมไดรอนมาก

เหมือนสมัยน้ี เขานอน เปดพัดลมก็เย็นเพียงพอแลว การขายเคร�องปรับอากาศจึงเปนเร�องยาก การขาย

ประกันชีวิตก็เชนกันตองฝกอบรมกันเพ�อใหขายได แตเด๋ียวน้ีผมแทบไมเห็นใครจัดคอรสฝกอบรมทาง

การขายเลย ซึ่งอาจจะมีก็ไดแตมันนอยลงจนผมไมเห็น ทำไมถึงเปนแบบนั้น

การเสนอขาย

การขายทุกวันนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไปโดยสิ้นเชิง

สมัยกอนพนักงานขายเปนปจจัยสำคัญในการ

เสนอสินคาและปดการขาย แตเดี๋ยวนี้การขาย

จำนวนมากไมได ใชพนักงานขายอีกตอไป

“

”
เพราะสภาพแวดลอมในปจจุบัน ผูขายมีหลากหลายวิธีท่ีสรางบรรยากาศทางการขายผานโซเชียลมีเดีย และ

สรางไดยาว ใชเวลานานมากกวาการดูโฆษณาทางโทรทัศนท่ีใชเวลาส้ัน ๆ เพียง 15 วินาที หรือ 1 นาที

มาเปน 3-5 นาที

Offering ในยุค 4.0

อยางมีประสิทธิภาพ



   การขายบนแพลตฟอรมออนไลน หรือการขายผานเฟซบุก อินสตาแกรม แมกระทั่งทางไลน ก็

เติบโตแบบนาตกใจ พวกเราเหลาผูซื้อก็ขอใหซื้ออยางมีสติ อยางไรก็ดี ไมวาคุณจะซื้อจากตรงไหน เรา

ก็จายเงินใหพี่จีนอยูดี

 ทำไมการท่ีเราคลิก Shop Now หรือ Learn More ในเฟซบุกแลวเราเจอโฆษณาเร�องท่ีเราคลิก

ติดตามหลอกหลอนเราทั้งเฟซบุกและอินสตาแกรม เราจะเจออะไรตอไปหลังจากโฆษณาสินคาที่เราคลิก

ซ่ึงคงหนีไมพนการซ้ือของ สมัครสมาชิก หรือแชรตอบอกตอ เปนตน เพราะสำหรับโลกธุรกิจการกระทำ

ท่ีเราตองการจากลูกคากลุมเปาหมายก็คงหนีไมพนเร�องเหลาน้ี แลวตอนหนาผมจะเลาใหฟงวาการตลาดแบบ

Offering เทพ ๆ ที่เราจะเจอในอนาคตอันใกลนี้ จากเดิมคนขายแคคิดวาจะ Offer ลูกคาอยางไรใหคน

ตอบสนองตอขอเสนอ แตตอนน้ีเหลาคนขายไดขยับไปอีกข้ันโดยการต้ังคำถามวา ทำอยางไรพวกเราถึง

สนใจและพึงพอใจกับสินคาเหลานั้น 

ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

องคประกอบของความสำเร็จทางการขายสมัยผมยังเด็ก

ตองใชพนักงานขายมาเลาเร�องสารพัดเพ�อใหผูซื้อเกิดความตองการ

แลวเปลี่ยนมาเปนการโฆษณาสั้น ๆ ทางทีวี หรือโฆษณาแหง ๆ

บนหนาหนังสือพิมพ แตเดี๋ยวนี้ไมใชแบบนั้นอีกตอไป
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“
”

 มีโฆษณาหน่ึงหลอกหลอนผมทางเฟซบุกอยูนานมาก ทำเร�องมาดีเชียว ทีแรกเลาเปนคลิปโฆษณา

เลยวาเศรษฐีหญิงชาวญ่ีปุนท่ีประสบความสำเร็จทางธุรกิจ แตรูสึกวาตัวเองรางกายเส�อมถอย ทำใหพลัง

ในการทำธุรกิจลดนอยลง เลยใหทีมงานศึกษาวา จะตองทำอยางไร ทีมงานเลยทำการศึกษาศาสตรโบราณ

พบวาพลังชีวิตที่ดีที่สุดคือ การนอน สุดทายจบคลิปโดยเสนอขายหมอนที่เลียนแบบหมอนจีนโบราณ

(ที่เปนขอนไมแข็ง ๆ ไมนาจะนอนสบาย 555) ในราคา 39.99 ดอลลารสหรัฐ คิดเปนเงินไทยราว

1,200 บาท ผมก็ไมสนใจนะ หลังจากน้ันอีกหลายเดือนตอมา คลิปใหมก็โผลมาอีก คราวน้ี ไมใชเศรษฐี

ชาวญี่ปุน แตเปนเศรษฐีชาวเยอรมันผูซึ่งประสบความสำเร็จทางธุรกิจเหมือนกัน ปญหาแบบเดียวกัน

และคลิปจบลงเหมือนกัน คือ เสนอขายหมอนเลียนแบบหมอนโบราณ ในราคาเดิม คราวน้ีผมเอาคียเวิรด

ท่ีเขาเสนอขาย Sleep Dream Pillow ไปคนใน Aliexpress ปรากฏวา หมอนน้ันขายเพียง 13 ดอลลาร-

สหรัฐ ตกเปนเงินไทยไมถึง 400 บาท จากที่เสนอขายในเฟซบุกในราคาประมาณ 1,200 บาท
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Product Solution

พรอมระบบบันทึกยอดขาย

    และบริหารสต็อก

 รานคาปลีกขนาดเล็ก เปนธุรกิจท่ีอยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน ตามแหลงชุมชน หรือตามหมูบาน

ตาง ๆ จนเปนเหมือนศูนยกลางในการพบปะผูคน ทั้งคนซื้อและคนขายที่มีความสนิทสนมกัน ทำใหเปน

ธุรกิจที่เปนที่นิยมและทำรายไดไดอยางเหมาะสมทีเดียว แตในยุคนี้ ยุคที่ธุรกิจรานคาปลีกเริ่มสั่นคลอน

จากทั้งปจจัยที่มาจากพฤติกรรมผูบริโภค และ ทั้งคูแขงที่เปนบริษัทกลุมทุนขนาดใหญ ไมวาจะเปนของ

คนไทยหรือของตางชาติ รานสะดวกซ้ือท่ีแสนสะดวกสบายผุดข้ึนมากมาย ไหนจะเศรษฐกิจท่ียังทรง ๆ ตัว

สงผลใหตนทุนสินคาปรับสูงข้ึน การขอสินเช�อกูเงินก็ยากลำบาก และดวยกลไกของธุรกิจน้ีไมตอบโจทย

คนรุนใหม ดังน้ันเร�องการมีทายาทสืบทอดธุรกิจตอก็คอย ๆ ลดลงจนรานคอย ๆ ทยอยปดรานไป

 แลวรานคาปลีกขนาดเล็กจะอยูอยางไรใหรอด? จะปรับตัวใหทันในยุคดิจิทัลและเขาสูตลาดอีคอมเมิรซ

ไดอยางไร? การสงเสริมของภาครัฐก็เปนสวนสำคัญ ผูประกอบการตองหาขอมูลและเขารวมโครงการ

กับภาครัฐซ่ึงมีนโยบายมากมายท่ีสงเสริมรานคาปลีกขนาดเล็ก เชน Smart โชหวย จากกระทรวงพาณิชย

ธงฟาประชารัฐ ฯลฯ ทางรานคาก็ควรจัดเรียงสินคาใหสวยงาม เปนระเบียบ หางาย หม่ันเก็บขอมูลลูกคา

สินคาใดขายดี สินคาใดคางสต็อก และเพ�อปรับตัวใหเปนรานคายุคใหม ก็ควรนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช

เทคโนโลยีก็มีมากมายที่สามารถเอามาเลือกใช เพ�อพัฒนาราน ตอบโจทยผูบริโภคยุคดิจิทัลมากขึ้น

แตการเลือกใชเทคโนโลยีก็ตองเลือกใช ใหเหมาะสมกับรานคาดวย วันนี้ทรูบิสิเนสก็มีผูชวยรานคาปลีก

ขนาดเล็กมาแนะนำกันครับ

True

Smart POS



เหมาะสำหรับ 

รานสะดวกซื้อ มินิมารทขนาดเล็ก รานเสื้อผา รานอาหาร รานเคร�องด�ม  
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True Smart POS 

 ดวยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะผลักดันใหรานคาปลีกขนาดเล็กไทยใหอยูรอด ปรับตัวตอบรับ

ไลฟสไตลและการแขงขันของรานคาปลีก ทรูบิสิเนสจึงพัฒนา True Smart POS ผูชวยรานคายุคใหม

ใหการขายเปนเร�องงายไดอยางมืออาชีพ ท่ีมาพรอมโปรแกรม แอปพลิเคชัน และเคร�องคิดเงิน ท่ีมาเพ่ิม

ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ดวยระบบบริหารจัดการท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการราน

ชวยลดขอผิดพลาดตาง ๆ จากการขาย ใชงานงายดวยการยิงบารโคดสินคา มีใบเสร็จยืนยันการขายทุกคร้ัง

สามารถดูขอมูลตนทุน และกำไรตอชิ้น รวมทั้งแสดงสต็อกของที่มีอยู สามารถตรวจสอบรายละเอียด

สินคา ดูรายงานยอดขายและสินคาที่ขายดีได โดยสามารถดูขอมูลผานแอปพลิเคชันไดทุกที่ทุกเวลา และ

มีสรุปรวมยอดใหแตละวัน 

 นอกจากนี้ยังตอบโจทยยุคสังคมไรเงินสด สอดรับกับผูบริโภคในยุคดิจิทัลที่ชอบความสะดวก

รวดเร็ว และยังชวยรานคาประหยัด รานคาสามารถใชงานรวมกับ True Smart Merchant (True Point

& Play) ท่ีเช�อมตอการขายไดท้ังออนไลนและออฟไลน ซ่ึงกลุมทรูมีสิทธิพิเศษมากมายในแตละชวงเวลา

ที่จะนำเสนอเพ�อโปรโมทรานคา เชน สิทธิ์การประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ รวมกับทรูยู รวมไปถึง

การสนับสนุนหนาราน หรือ รวมจัดแคมเปญตาง ๆ  เพ�อดึงดูดใหลูกคาไดมีการสะสมคะแนนในสวนของ

ทรูพอยท 

 จะเห็นวา เคร�องคิดเงินจาก True Smart POS จะมาชวยรานคาปลีกขนาดเล็กบริหารจัดการได

มากมาย ถึงแมการแขงขันดานตลาดคาปลีกจะคอนขางรุนแรง แตหากมีการปรับตัวใหทันกับกระแสสังคม

ยุคดิจิทัล รวมท้ังเนนขอไดเปรียบของบริการท่ีใสใจ เปนมิตร และคุนเคยคนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึงมากกวา

จึงเช�อไดเลยวาธุรกิจรานคาปลีกขนาดเล็ก ก็ยังคงเปนรานคาในดวงใจของชุมชนไดอยางตอเน�องแนนอน

ใช True Smart POS ดียังไง

พรอมใช! รานคาเปดรานไดทันที เพราะครบทั้งเคร�องคิดเงิน แอปพลิเคชัน

และระบบจัดการราน

คาใชจายเบา ๆ มีโปรแกรมการจายเงินใหเลือกแบบผอนชำระ

ไดเขารวมโปรโมชัน และ ไดลงส�อตาง ๆ กับทรูยู

(True Smart Merchant : True Point & Play)

รับสิทธิพิเศษมากมายจากกลุมทรู 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม http://truebusiness.truecorp.co.th หรือโทร. 1239 กด 1



1 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

หรือจนกวาของจะหมด

ติดตอเจาหนาที่ฝายขาย และตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

โทร. 1239 กด 1 

bts@truecorp.co.th

หมายเหตุ :

* โทรฟรีในเครือขายทรูมูฟ เอช ตลอด 24 ชม. นาน 1 ป เฉพาะแพ็กเกจ Business Mixed Pay Plus **Samsung galaxy A10s, Huawei Y6s, Oppo A5 2020 รองรับเฉพาะเครือขายทรูมูฟ เอช เทาน้ัน

• เม�อเปดใชแพ็กเกจ Business Go Max หรือ Business Mixed Pay Plus • โปรดตรวจสอบเง�อนไขและรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีพนักงานขาย

พิเศษ ใชงานเน็ต 4G l 3G บนแอปพลิเคชัน True Push to Talk ฟรี นาน 24 เดือน

ส�อสารแบบกลุมผาน

True Push to Talk

ลำโพงคู 1.5 วัตต ทนน้ำทนฝุน (IP54) หนาจอสีสวย

ฟรี

เพียงเดือนละ 399 บาท สำหรับการใชบริการตอเน�องขั้นต่ำ 24 เดือน

ราคาปกติ 7,990.-

เสริมแกรง SME บนเครือขายที่ดีที่สุด

ไมตองจายคาบริการลวงหนา จาก ทรูมูฟ เอช

สำหรับลูกคานิติบุคคล

Huawei

Y6s**

Huawei

Y6s

ราคาปกติ 3,999.-

เม�อเปดใชแพ็กเกจที่รวมรายการ

เริ่มตน 499 บาท / เดือนขึ้นไป

ระยะสัญญา 15 เดือนติดตอกัน

Oppo

A5 2020 **

ราคาปกติ 4,999.-

เม�อเปดใชแพ็กเกจที่รวมรายการ

เริ่มตน 599 บาท / เดือนขึ้นไป

ระยะสัญญา 15 เดือนติดตอกัน

ราคาปกติ 5,490.-

เม�อเปดใชแพ็กเกจที่รวมรายการ

เริ่มตน 599 บาท / เดือนขึ้นไป

ระยะสัญญา 15 เดือนติดตอกัน

Samsung

Galaxy A20s

Samsung

Galaxy

A20s

ราคาปกติ 4,490.-

เม�อเปดใชแพ็กเกจที่รวมรายการ

เริ่มตน 499 บาท / เดือนขึ้นไป

ระยะสัญญา 15 เดือนติดตอกัน

Samsung

Galaxy A10s**

Samsung

Galaxy

A10s
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ยอดขายกระจาย รายจายลด

กับสุดยอดพารทเนอรชั้นนำ ที่ทรูบิสิเนส

คัดสรรสิทธิพิเศษ เสริมแกรงให SMEs ไทย

เลือกรับสิทธิ์สุดพิเศษจากพารทเนอร

เม�อเปดใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน 500 บาท/เดือนขึ้นไป

สำหรับลูกคานิติบุคคล

Vivo

V17 Pro

ราคาพิเศษ 8,499.-

ราคาปกติ 12,999.-

เม�อสมัครแพ็กเกจ

499 บาท/เดือนขึ้นไป

ชำระคาบริการ

ลวงหนา 1,500.-

OPPO

Reno 10X Zoom
(ram 12GB)

ราคาพิเศษ 18,490.-

ราคาปกติ 28,990.-

เม�อสมัครแพ็กเกจ

699 บาท/เดือนขึ้นไป

ชำระคาบริการ

ลวงหนา 2,000.-

1 มี.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

หรือจนกวาของจะหมด ที่ทรูชอป ทุกสาขา

ราคาพิเศษ 34,400.-

ราคาปกติ 37,900.-

เม�อสมัครแพ็กเกจ

699 บาท/เดือนขึ้นไป

ชำระคาบริการ

ลวงหนา 1,500.-

256 GB

สิทธิพิเศษ 2 ตอ จากอาคเนย

ลูกคาทรูบิสิเนส...รับฟรี!

- ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

- สวนลดพิเศษ ซื้อประกันธุรกิจ SME

สวนลดสูงสุด 80% กับ Ascend Travel

จองโรงแรมที่พักทั่วประเทศเทียบเทาสมาชิกระดับพรีเมี่ยม 

  ประหยัดกวาเพราะไดสวนลดโรงแรมเทียบเทาบริษัทใหญ

  (Corporate Deal)

  ไมตองสำรองจาย สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

  และชำระเงินแบบวางบิล

1 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63

ดูรายละเอียดการรับสิทธิ์ ไดที่ http://bit.ly/TBBizFriends

- สำหรับการซื้อเคร�องพรอมเปดใชบริการแพ็กเกจ 4G+ Extra Fun Unlimited เทานั้น - สินคามีจำนวนจำกัด



Positioning ของ Mercedes Benz คือ 

Engineer To Beyond เราจะใหความสำคัญกับ

เทคโนโลยีตลอดเวลา เปรียบเสมือนเคร�องมือของ

การดำเนินชีวิต ยุคของการส�อสารที่สามารถทำงานได

มากกวาแค ... เทคโนโลยี

“

”
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

อนุพล  ลิขิตพฤกษ ไพศาล

กรรมการผูจัดการ

บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส กาญจนาภิเษก จำกัด
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บริษัท เบนซ บีเคเค ออโตเฮาส กาญจนาภิเษก ไดรับการแตงตั้งใหเปน Authorized Dealer จาก

Mercedes Benz ประเทศไทย ตั้งอยูบนถนนกาญจนาภิเษก หรือ บางแค เปนโชวรูมใหญที่สุดใน

ประเทศไทย มีหนากวางและหนายาวที่สุดในเอเชีย เปนศูนยที่ครบวงจรที่สุด ประกอบไปดวยโชวรูม

ศูนยบริการ ศูนยซอมสีตัวถัง ลาสุดไดรับแตงตั้งใหเปน Mercedes AMG Performance Center

แหงแรกของประเทศไทย และมีเทคโนโลยีใหม ๆ ครบที่สุดในประเทศไทย

หัวใจของการดูแลลูกคาคือบริการ เราก็เลยใหความสำคัญทุก ๆ รายละเอียดและทุกขั้นตอน บุคลากร

ของบริษัทตองได Certify จาก Mercedes Benz ดูแลลูกคาในชองทางของ Digital Marketing

ไมวาจะเปนชองทาง Social Media, Online การบริการตาง ๆ ก็เอาระบบ Digital มาใช เชน Booking

Online ความมั่นใจที่เราใหกับลูกคา Lifelong Service ดูแลกันไปตลอดชีวิตเลย

ประเทศไทยเปนประเทศที่มี Market Share ในเร�องของรถ Hybrid มากที่สุด เราถูกตั้งใหเปน Best

Customer Experience Center เม�อเขามาก็จะเห็นประสบการณใหม ๆ จอตาง ๆ ท่ีติดไว ท้ังหมดลวน

แต Implement ดวยระบบดิจิทัลทั้งหมดออนไลนจากเยอรมัน ขอมูลที่เห็นในตางประเทศ ก็จะตองมี

ประสบการณและจับตองไดที่โชวรูม ถาเห็นอะไรใหม ๆ มาถามพนักงานเรา เราสามารถใหคำตอบได

บริการทรูบิสิเนส ใชต้ังแตระบบ Online และ Offline โทรศัพทพ้ืนฐาน เน�องจากเราแบง 2 อาคารใหญ

คือ อาคารศูนยบริการใชอินเทอรเน็ตไวสำหรับติดตอประสานงานเร�องบริการการซอม การนัดหมาย

ของลูกคา เราตองออนไลนตลอด 24 ชั่วโมง ใช ทรู อินเทอรเน็ต เปนศูนยกลางของการติดตอและ

Control สิ่งที่สำคัญก็คือเร�อง Customer Data เราก็ลองทำกับทรู ทำยังไงใหขอมูลพนักงานหรือ

การส�อสารกับลูกคา เวลาตองติดตอส�อสาร สามารถนำมาใชประโยชนไดสูงสุด เรารวมกับทรูนำขอมูล

มารวมกันวิเคราะหวาการใช โทรศัพท พฤติกรรมการใชงานเปนยังไง ปจจุบันการขายผานออนไลนของ

เราก็ดีข้ึนเร�อย ๆ ซ่ึงเราก็คิดวาคงมีอะไรคุยกับทรูอีกเยอะในเร�องของการทำธุรกิจออนไลน ไมวาจะเปน

Omni-Channel ที่จะเขามา Positioning ของ Mercedes Benz เอง Engineer To Beyond เราจะ

ใหความสำคัญกับเทคโนโลยีตลอดเวลา เปรียบเสมือนเคร�องมือของการดำเนินชีวิต ยุคของการส�อสาร

ที่สามารถทำงานไดมากกวาแคเทคโนโลยี.



 หากจะเปรียบอานุภาพของขอมูลมหาศาลเหลานี้ ใหเห็นภาพไดชัดเจนคงเปรียบไดกับ “ไฟ”

ซึ่งถานำมาใชประโยชนอยางไมถูกตอง เชน การนำขอมูลไปใช โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล

หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลก็สามารถเผาทำลายลางองคกรได ในพริบตา แตถาธุรกิจสามารถนำขอมูล

มาจัดการ วิเคราะห หาจุดเช�อมโยงกับปญหาของธุรกิจอยางมีเหมาะสมและมีจริยธรรม โดยมุงเนน

ไปที่ประโยชนของผูบริโภค (End Users) หรือ สิ่งที่สังคมจะไดรับเปนหลัก ขอมูลเหลานี้จะเปลี่ยน

จาก “ไฟ” ที่เผาไหมลางผลาญไปเปน “ขุมทรัพยพลังงาน” ที่ขับเคล�อนองคกรไปสูโอกาสทางธุรกิจ

       ใหม ๆ และนวัตกรรมที่มีประโยชนตอกระบวนการ

       ทำงานของหนวยงาน สรางความกาวหนาใหแกภาค

       เศรษฐกิจ เชน การที่ธุรกิจสรางความเปนตอใหกับ

       องคกร โดยนำเสนอตัวเลือกของสินคาที่เหมาะสม

       กับความตองการผูบริโภค ใหถูกเวลา (Moment

       of Truth) โดยวิเคราะหจากรองรอยทางดิจิทัล

       ของผูบริโภค (Digital footprints) ที่ ไดรับการ

       อนุญาตจากผูบริโภค เม�อพวกเขาเขาไปคนหาขอมูล

       เกี่ยวกับสินคาที่ตองการผานแพลตฟอรมดิจิทัล

 

BIG DATA...
“ไฟ” หรือ “พลังงาน” ในการขับเคล�อนธุรกิจ?

 ขอมูลในโลกดิจิทัลนับวันยิ่งทวีคูณมากขึ้นเร�อย ๆ เพียงพิจารณาถึงแหลงขอมูลที่ไดจาก

โทรคมนาคมแคแหลงเดียวจะเห็นไดวามีการสงผานขอมูลไมต่ำกวา 7,000 เทราไบตตอวัน ถาหาก

พิจารณาจากแหลงขอมูลทั้งหมดที่ธุรกิจมี จะพบวาธุรกิจครอบครองขอมูลมหาศาล ซึ่งขอมูลของ

ธุรกิจสามารถแบงแหลงท่ีมาไดเปน 2 กลุม ไดแก ขอมูลท่ีธุรกิจมีสิทธ์ิอันชอบธรรมในการครอบครอง

เชนขอมูลยอดขายในแตละชองทางการจัดจำหนาย และขอมูลที่ไดรับจากภายนอกองคกร เชน สถิติ

พฤติกรรมการใช โทรศัพทมือถือเพ�อใชงานอินเทอรเน็ตของลูกคา
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เสนบางๆระหวาง

ขอมูลที่เปนประโยชน

กับขอมูลที่ลวงละเมิด

True Digital Groupwww.truedigital.com
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ระบบจะสามารถชวยผูบริโภคประหยัดเวลาในการคนหาสินคาท่ีพวกเขาตองการ ธุรกิจหรือแบรนดน้ัน ๆ

ก็สามารถเสนอขายสินคาใหกับผูบริโภคได ในเวลาที่เหมาะสมทำใหไดประโยชนทั้งลูกคาที่ใชเวลานอยลง

ในการหาสินคาที่ตองการ สวนภาคธุรกิจสามารถใชทรัพยากรในการขายอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยรวมแลวสามารถสรางโอกาสในเชิงเศรษฐศาสตร เพราะยนเวลาทุกภาคสวนใหสั้นลง

ตัวช้ีวัดระหวางขอมูลท่ีเปนประโยชน กับ ขอมูลท่ีลวงละเมิด

คือ การจัดเก็บขอมูล และ นำไปใชงานอยาง “ถูกตอง

เหมาะสม” และ “มีความรับผิดชอบ” องคกรที่ถือครอง

ขอมูลตองระลึกเสมอวาหากขอมูลเหลานั้นถูกเก็บมาจาก

ผูบริโภค ผูท่ีถือสิทธ์ิในการครอบครองขอมูลคือผูบริโภค

ดังนั้น การนำขอมูลไปใชจะตองไมลวงละเมิดความเปน

สวนตัว รวมถึงผูบริโภคมีสิทธิ ์เลือกรับหรือปฏิเสธ

คาตอบแทนเพ�อยินยอมใหเก็บหรือใชขอมูลสวนบุคคล

เพ�อความโปรงใส ทั้งนี้เพ�อใหองคกรสามารถเก็บขอมูล

หรือบันทึกรองรอยดิจิทัลของผูบริโภค (Digital

Footprints) อยางไมเปนการบังคับ เชน หากผูบริโภค

เขาใชงานในเว็บไซตขององคกร ทางองคกรจะตองขอ

อนุญาตผูบริโภคในการเก็บขอมูลการใชงาน

หากองคกรนำขอมูลดิจิทัลไปใชอยางลวงละเมิด และขาดซึ่งประโยชนกับผูบริโภค หรือ สังคมขอมูล

เหลานั้นอาจทำลายช�อเสียง และ ความนาเช�อถือขององคกรในสายตาของผูบริโภค รวมทั้งผูมีสวน

เกี่ยวของกับองคกร (Stakeholders) ได ในทางกลับกันหากองคกรนำขอมูลไปใชอยางคำนึงถึง

“สิทธิ” และ “ประโยชน” ของผูบริโภคที่เปนเจาของขอมูลเปนสำคัญ ขอมูลอันมหาศาลก็จะกลาย

เปนแหลงพลังงานขนาดใหญที่จะชวยขับเคล�อนใหองคกรเขาไปอยูในใจของผูบริโภค และกอประโยชน

อันมหาศาลแกสังคม



พฤติกรรมคนโสด

- มีอิสระทางการเงิน กลาจาย ตัดสินใจเร็ว

- สรางความสุขและความบันเทิงใหกับตัวเอง

- แสวงหาสิ่งใหม ใหกับชีวิต

- ชอบเรียนรูเสริมทักษะพัฒนาใหตัวเอง

ที่มา: SCB: Economic Intelligence Center / ศูนยวิจัยกสิกร

ธุรกิจมาแรงไดใจคนโสด

ธุรกิจสั่งซื้อสินคา

หรือบริการตางๆ

ออนไลน

ธุรกิจที่ชวยอำนวย

ความสะดวกสบาย เชน

ทำความสะอาดที่พัก

ซักอบรีด

ธุรกิจอาหารและ

บริการสุขภาพ เชน

รานอาหารสุขภาพ

ฟตเนส

ธุรกิจการลงทุน

ท่ีใหผลตอบแทนใน

ระยะยาว อาทิ ประกัน

อสังหาริมทรัพย เปนตน

รายจาย

ดานการทองเที่ยว

ท้ังในและตางประเทศ

รายจาย

ดานอาหาร

รายจาย

ความบันเทิงและ

การเลี้ยงสัตว

รายจาย

ดานการเดินทาง

ทั้งสวนตัวและ

สาธารณะ

รายจาย

ดานสุขภาพ

ทั้งของตนเองและ

คนในครอบครัว



 เม�อวิถีชีวิตของคนยุคใหมเปล่ียนไป ผูคนใชชีวิตกันแบบอิสระ คนโสดเพ่ิมจำนวน คูแตงงานนิยม

ไมมีบุตร และการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทำใหสัตวเล้ียงมีสวนเขามาเติมเต็มชีวิตของผูคนมากข้ึนเร�อย ๆ

จนบางคร้ังสัตวเล้ียงไดกลายเปนหน่ึงในสมาชิกของครอบครัว ขอมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

สัตวเล้ียงไทยเผยวา ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับสัตวเล้ียงในไทยมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน�อง โดยในป 2562

ท่ีผานมาตลาดธุรกิจสัตวเล้ียงโดยเฉพาะสุนัขและแมวมีมูลคาเกือบ 4 หม�นลานบาทตอป และมีการเติบโต

เฉล่ียไมต่ำกวาปละ 10% แลวจะทำอยางไรใหธุรกิจของเราสามารถชวงชิงสวนแบงการตลาด มีจุดเดน

เหนือคูแขง ผมขอแนะนำ

  Internet Solution ใหติดตอส�อสารกับลูกคาทั้งในและตางประเทศเปนเร�องงาย

  ไมมีสะสุดเช�อมโยงใหทุกบริการและการขายเกิดข้ึนรวดเร็วในยุคดิจิทัล รองรับการรับ-สง

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยโครงขายล้ำสมัยทรู ซูเปอร สปด ไฟเบอร ที่มีความเสถียรและ

ความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 

 
 Web Hosting หมดกังวลเร�องเว็บไซตลม ลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลสินคาและบริการไดสะดวก

รวดเร็ว เสริมภาพลักษณและความนาเช�อถือใหกับธุรกิจไดงาย ๆ ดวยพื้นจัดเก็บขอมูล (Server)

ที่มีประสิทธิภาพสามารถเลือกระบบปฎิบัติการไดทั้งแบบ Windows และ Linux พรอมเจาหนาที่

ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคที่คอยดูแลใหตลอด 24 ชั่วโมง 

 Cloud CCTV จะดีกวาไหม หากลูกคาท่ีมาใชบริการฝากสัตวเล้ียงแสนรักไวท่ีคลินิก หรือโรงแรม

สามารถติดตามพฤติกรรมสัตวเลี้ยงไดตลอดเวลา ยกระดับการใหบริการ และความปลอดภัยเห็นภาพ

เคล�อนไหวแบบเรียลไทม ไมพลาดทุกเหตุการณสำคัญ สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังจากคลาวด

เพ�อตรวจสอบไดทุกที่ทุกเวลา

SMEs’ Friend

หากตองการสอบถามขอมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน

โทร 1239 กด 1 หรือ http://truebusiness.truecorp.co.th

สัตวเลี้ยง
(สุนัข แมว)

อางอิง: bangkokbanksme.com, bangkokbiznews.com

ธุรกิจสินคาและบริการ

สำหรับ
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Technology Intrend

Technology 
for

ใครวาเทคโนโลยีสรางขึ้นมาเพ�อมนุษยเราเทานั้น .....

คอลัมน Technology Intrend ฉบับนี้ขอนำเสนออุปกรณ gadget สำหรับสัตวเลี้ยงสี่ขายอดฮิต

อยางสุนัข และแมวที่จะมาเปนตัวชวยอำนวยความสะดวกใหแกผูเลี้ยงในการดูแลสัตวเลี้ยงเวลาที่เราไม

อยูบาน มีอะไรบางมาดูกันครับ
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แคช�อก็บอกแลวนะครับวา มันคือกลองแต ... เด๋ียวกอนมันไมใชกลองธรรมดา ๆ ท่ีไว ใชสองสัตวเล้ียง

นะครับ เพราะมันสามารถเปนกลองแบบ Live Stream ที่เปนแบบ Two-Way Communication ซึ่งมี

ความพิเศษนอกจากใชสองสัตวเลี้ยงไดตลอดเวลาแลว เจาของยังสามารถสงเสียงพูดคุยกับสัตวเลี้ยง

ถายภาพนิ่ง ถายวิดีโอ แชรขึ้น Social Media ไดทันที และมีฟงกชันแสงเลเซอรพอยเตอร ไวสำหรับ

ยิงเลนกับสัตวเลี้ยงไดดวย ไมตองกลัววาสัตวเลี้ยงจะเหงาครับ ชวยผอนคลายแกเหงาไดดีทีเดียวเลย

นอกจากนี้ตัวเคร�องยังมีที่ใสอาหารหรือขนมไวเปนรางวัล โดยการใชงานควบคุมสั่งผานแอปพลิเคชัน

และรองรับการเช�อมตอไดถึง 8 เคร�องพรอม ๆ กัน

กลอง Pawbo Interactive

Pet Camera

www.youtube.com/watch?v=l0FYRewE6FM

ที่มา : https://www.pawbo.com/uk/pawbo-plus.html
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ของเลนนวัตกรมใหมสำหรับนองหมา ถูกออกแบบและพัฒนามาใหมีรูปรางคลายกระดูก แข็งแรงและ

ปลอดภัยดวยวัสดุพลาสติกและยางชนิด Food grade ปลอดภัยตอสัตวเล้ียง โดยเจาของสามารถส่ังการ

ควบคุมทิศทางการหมุนของกระดูก หลอกลอใหนองหมาว่ิงจับโฟกัสเจาเคร�องเลนน้ี แลวไลงับ เกิดการ

ต�นตัวอยากจะวิ่งไล ชวยใหนองหมาไดวิ่งออกกำลังกายแทนที่จะนอนงับเลนเฉย ๆ โดยของเลนนี้

เจาของสามารถเลือกควบคุมการเลนเอง หรือตั้งโหมดอัตโนมัติที่ปรับการหมุนของกระดูก 12 แบบ

ผานแอปพลิเคชันทั้งระบบ iOS และ Android สามารถลางทำความสะอาดไดงาย และแบตเตอรี่ใชงาน

ไดนาน  

กระดูกอัจฉริยะ Wickedbone

https://www.youtube.com/watch?v=Xfs758NLdLU&feature=emb_logo

ที่มา : https://www.cheerble.com/wickedbone



27

TECHNO NOTES

TrueBusiness

เคร�องใหอาหารอัจฉริยะจากประเทศอิตาลีท่ีผูเล้ียงตองรองวาววววว!! บอยคร้ังท่ีเวลาใหอาหารสัตวเล้ียง

มักเกิดปญหาแยงอาหารกัน หรือแมแตมีแขกรับเชิญพิเศษมารวมแยงกินซะง้ัน เจาเคร�องน้ีจะชวยแกปญหา

ไดดวยเทคโนโลยี AI โดยการตรวจจับใบหนาดวยกลอง Face ID Recognition ในการสแกนใบหนา

สัตวเล้ียงตอนใหอาหาร หากใบหนาสัตวเล้ียงตรงกับท่ีเจาของอัปโหลดรูปไว บริเวณถาดอาหารก็จะเปด

อาหารออกมา เพราะฉะน้ันถามีสัตวตัวอ�นท่ีไมไดถูกบันนทึกรูปไว ถาดอาหารจะไมเปดออกจึงไมสามารถ

มาแยงอาหารได รวมทั้งยังปองกันเด็กเล็กมาหยิบอาหารสัตวเลี้ยงดวย

เคร�องใหอาหารสุดล้ำ Mookkie

ที่มา : www.mookkie.com 

https://www.youtube.com/watch?v=N9cyJpkNjBc

เปนไงกันบางครับ สำหรับ gadget ที่นำเสนอ นาสนใจใชไหมครับ ถึงแมวาเทคโนโลยีไดเขามาชวย

อำนวยความสะดวกใหกับเรามากขึ้น แตอยางไรก็ตามอยาลืมวาสัตวเลี้ยงของเราเปนสิ่งมีชีวิตที่ยังคง

ตองการเวลา ความรัก และความเอาใจใสจากเจาของเชนกันนะครับ
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 ปจจุบันเราอยูในยุคที่ทุกคน ทุกเพศทุกวัยตางเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดอยางงายดาย

เพราะการพึ่งพาเทคโนโลยีเหลานี้ทำใหเราสามารถใชชีวิตไดงายขึ้น สะดวกขึ้น เม�อเทคโนโลยีไดแทรกซึม

และเขามามีบทบาทมากข้ึน พฤติกรรมตาง ๆ จึงเปล่ียนไป เชน การใช โทรศัพทมือถือ ใชจีพีเอสชวยนำทาง

และบันทึกเบอรโทรศัพท อาจทำใหการใชสมองเพ�อคิดหรือจดจำ และตัดสินใจนอยลงเร�อย ๆ จนอาจ

เกิดสภาวะท่ีคนไทยเรียกวา “สมองเปนสนิม” ซ่ึงมีความเส่ียงตอการเกิดภาวะสมองเส�อมเร็วข้ึน ดังน้ัน

เพ�อเปนการปองกัน จิตแพทยจึงแนะนำใหหม่ันออกกำลังกายสมอง โดยการฝกลับคมสมองดวยเกมเปน

อีกหน่ึงวิธี ท่ีจะชวยไดมีท้ังความสนุก และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับพลังสมองของเรา คอลัมนไลฟสไตล

ฉบับนี้ ผมจึงชวนมาฝกลับสมองดวยเกมงาย ๆ ลองเลนกันดูนะครับ (อยาเพิ่งแอบดูเฉลยนะ)

บริหารสมองให

ฟต
สมอง+

+
-
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ทิศเหนือ

เกมแรก

ผมชวนมานับเลขกันครับ เคยสังเกตุไหมครับวา ระหวางตัวเลข 1 - 100 นั้น

มีตัวเลขที่มเีลข 5

เปนสวนประกอบกี่ตัว และมีตัวเลขไหนกันบาง

คำตอบคือ 20 ตัวครับ ไดแก

5,15.25.35.35,55,65,75,85,95

และ 50.51.52.53.54.55.56.57.58.59

12345
.... 100
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ทิศเหนือ

เกมที่สอง

นำตัวเลข 1 – 9 ใสลงในชองวาง โดยใหบวกกันได 9

ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และทแยงมุม สามารถใสเลขซ้ำไดนะครับ

2
3

4 1

2 5 2

33 3

4 1 4
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ทิศเหนือ[[[5  7]  3]  9]  4

= 32

เกมสุดทาย

ใหเติมเคร�องหมาย บวก ลบ คูณ หาร

ลงในชองเพ�อใหสมการนี้เปนจริง

[[[5 + 7]  3] x 9] - 4 =  32_

เปนอยางไรกันบางครับกับการคิดเลขบริหารสมอง งาย ๆ สบาย ๆ หมั่นทำใหสมองของเราฟต

ปองกันโรคความจำเส�อม หรือโรคอัลไซเมอรกันนะครับ 

ที่มา : https://www.rd.com/culture/brain-games
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ทรู ชูวิสัยทัศน "True 5G อัจฉริยภาพสูโลกใหมท่ีย่ังยืนของเรา" มุงสรางโลกใหม
ดึงอัจฉริยภาพในตัวคนไทยทุกคน ดวยเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบ True 5G  เพ�อ

เสริมศักยภาพใหคนไทยและประเทศไทยเปนท่ีหน่ึงอยางย่ังยืนไปดวยกัน ดวยความ
ครบที่เหนือกวา ทั้งคล�นถึง 7 ยานความถี่ พันธมิตรระดับโลก  กับโซลูชันและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ True 5G  พรอมชวนคนไทยรวมเปน ทรู "First 5G Citizen"

กับ 5 ฮีโรตนแบบที่จะกาวสูโลกใหมที่ยั่งยืน

กลุมทรู ผูนำดิจิทัลไลฟสไตลครบวงจร ชูวิสัยทัศน True 5G อัจฉริยภาพสูโลกใหมที่ยั่งยืนของเรา

มุงนำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G เติมเต็มการใชชีวิตในทุกมิติ เพ�อกาวสูโลกใหมท่ีย่ังยืน ดวยความ

เช�อวา เครือขาย True 5G จะไมเปนเพียงแคสัญญาณมือถือ แตเปนสัญญาณยกระดับศักยภาพของ

ประเทศ ใหมีอัจฉริยภาพเหนือกวาอยางย่ังยืนดวยเครือขายอัจฉริยะ True 5G ผูนำเครือขายท่ีดีท่ีสุด

พรอมนำคล�น 5G ท่ีประมูลไดมาอยางคุมคาท้ังยาน 2600 MHz และ 26 GHz รวมกับคล�น 700 MHz

เดิมและคล�นอ�น ๆ ท่ีมีอยูแลว มาเสริมศักยภาพคล�นทรูใหแข็งแกรง ย้ำภาพผูนำท่ีมีคล�นครบมากท่ีสุดใน

อุตสาหกรรม และครอบคลุมถึง 7 ยานความถ่ี ผนวกผูนำพันธมิตรท่ีโดดเดนท้ังในประเทศ ผสานจุดเดน

ที่เหนือกวาในดานความเปนผูนำดิจิทัลเทคโนโลยีและโซลูชันที่มีระบบนิเวศดานดิจิทัลครบวงจรรายเดียว

ในไทย มีโซลูชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้ง AI, Robotics, Deep Data Analytics และ Smart IoT

ทำใหม่ันใจวา True 5G จะเปนเทคโนโลยีอัจฉริยะ ท่ีพรอมสรางโลกใหมท่ีย่ังยืนเพ�อใหคนไทยเปนท่ีหน่ึง

ไปดวยกัน เสริมศักยภาพการแขงขันในระบบเศรษฐกิจยุคใหมอยางยั่งยืน



ชวนคนไทยรวมเปนทรู "First 5G Citizen" กับ 5 ฮีโรตนแบบท่ีสะทอนบทบาทของเทคโนโลยีอัจฉริยะ

5G ในโลกใหมที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืนใน 5 มิติ ไดแก โลกแหงความปลอดภัย กับ

บิณฑ บรรลือฤทธ์ิ, โลกแหงการศึกษา กับ เฌอปราง อารียกุล, โลกแหงเกษตรกรรมและส่ิงแวดลอม

กับ อเล็กซ เรนเดลล, โลกแหงสุขภาพ กับ "หมอเจ๊ียบ" ลลนา กองธรนินทร และ โลกแหงความบันเทิง

กับ "ไอซ" พาริส อินทรโกมาลยสุต พรอมชวนสัมผัสประสบการณการใชงานจริงบนเครือขาย

True 5G ท่ีดีท่ีสุดเพ�อคนไทย ไดแลววันน้ี ท่ี ทรูช็อป และทรูสเฟยร 11 สาขา ไดแก สยามสแควรซอย 2,

ซอย 3, พารากอน, ดิจิทัลเกตเวย, เซ็นทรัลเวิลด,ไอคอนสยามและเอ็มควอเทียร รวมท้ัง สถานีรถไฟฟา

ใตดิน 4 สถานี ไดแก วัดมังกร, สามยอด, สนามไชย และอิสรภาพ
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กลุมทรู นำโดยนายธวัชชัย ฤกษสำราญ (ท่ี 4 จากซาย) เลขานุการคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร

5G บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ประกาศความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย ผศ.ดร. เดนพงษ

สุดภักดี ท่ี 5 จากซาย) รองอธิการบดี ฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และรศ.ดร. ดรุณี โชดิษฐยางกูร

(ท่ี 5 จากขวา) คณบดี คณะเกษตรศาสตร พรอมดวยพันธมิตรภาคการเกษตรช้ันนำ เปดพ้ืนท่ีในการ

นำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมรวมยกระดับคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรไทย ใหเปนสมารทฟารม

ผาน 3 โครงการ ไดแก ฟารมไกอัจฉริยะ ใชสัญญาณ 5G สงสัญญาณจากอุปกรณ IoT อาทิ

กลอง AI เพ�อดูสุขภาพของไก สงขอมูลและประมวลผลผานแพลตฟอรม Smart Agriculture Solution

และจัดเก็บบน Cloud  สมารทครอพ แปลงขาวโพดอัจฉริยะ โดยใช 5G ทำงานรวมกับ อุปกรณ IOT

ตาง ๆ เชน โดรน AI มาใชบริหารจัดการแปลงขาวโพด ตลอดจนการวัดคุณภาพของเมล็ดพันธุจาก

การเก็บเกี่ยว และสมารทฟารมิ่งแมชชีน โดยใชเทคโนโลยี 5G AR (Augmented Reality) มาทดลอง

ใช ในการซอมเคร�องจักรกลทางไกล โดยชางผูชำนาญ ภายใตงาน ‘True 5G World of Agriculture’

ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน เม�อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ท่ีผานมา เพ�อเพ่ิมศักยภาพการแขงขันท้ังภาค

การเกษตร และปศุสัตว ของไทยในตลาดโลก 

กลุมทรู ม. ขอนแกน และพันธมิตรภาคการเกษตร ผสานพลังนำศักยภาพทรู 5G

ยกระดับโลกแหงการเกษตรเพ�อคนไทย
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กลุมทรู โดย คุณพิรุณ ไพรีพายฤทธิ์ หัวหนาคณะทำงาน และกรรมการยุทธศาสตร 5G และ

คุณคนึงเดช ไตรรัตนอุปถัมภ ผูอำนวยการ ดานเทคนิค-คุณภาพโครงขาย บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

รวมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) และ ZTE พันธมิตรผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 5G

พรอมดวยภาคสวนตาง ๆ ทั้งหนวยงานดานสาธารณสุขการแพทย และหนวยงานความมั่นคง ในงาน

"PSU 5G Showcase" นำโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) โดย ผูชวยศาสตราจารย

ดร. นิวัติ แกวประดับ อธิการบดี และ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รวมทั้ง

ผูบริหารจาก บริษัท แซดทีอี (ประเทศไทย) โดย ดร.หาน กัง รองประธานสวนสายการผลิตอุปกรณ

5G ไดรวมกันนำเสนอ Use Case การใชพื้นที่ที่มีสัญญาณ 5G จริง โดยไดจำลองเปนสถานการณ

ภัยพิบัติเพ�อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ในการนำมาใชประโยชนในดานการแพทย และสรางความปลอดภัย

ใหคนไทยในอนาคต ผานการโชวโดรน 5G บินสำรวจ และถายวิดีโอรายงานสดมายังศูนยปฏิบัติการ

แบบเรียลไทม ขณะเดียวกันมี 5G Smart Ambulance รถพยาบาลฉุกเฉินที่เขาถึงพื้นที่ชวยเหลือ

ผูประสบภัยและทำการปฐมพยาบาลเบื้องตนภายในรถตามคำแนะนำของคุณหมอที่อยูในโรงพยาบาล

พรอมสงขอมูลผูประสบภัยขึ้น Health Cloud ทั้งนี้เพ�อแสดงถึงศักยภาพดานความเร็วสูง ณ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม�อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผานมา 

กลุมทรู ผนึก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และพันธมิตร ZTE นำศักยภาพ

ทรู 5G ชวยผูประสบภัย สรางความปลอดภัยใหคนไทย ย้ำความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา

เครือขาย 5G ที่ดีที่สุด เพ�อคนไทย 
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