
TECHNO NOTES

TrueBusiness

Business Technology   Workstyle   Innovation

October 2016

ขอมูลไมสูญหาย แมไรกลอง

เปลี่ยนมุมคิดกับ คุณธราภุช จารุวัฒนะ

กับการทองเที่ยววิถีไทย

เปดบานตอนรับ AEC

Cloud CCTV

บริษัทมีเดียเอเจนซี่ ที่ไมใชใคร ๆ ก็ทำได

IPG Mediabrands



Editor’s Talk

ผานมาแลวเกือบ 1 ป กับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ของประเทศไทย

หลากหลายฝาย หลากหลายองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน ตางก็กำหนดนโยบาย และรวมกัน

วางกลยุทธเพ�อผลักดันธุรกิจของไทยใหสามารถออกไปแขงขันในตลาดตางประเทศได ตลาด

ธุรกิจในไทยเอง ภาครัฐก็มีนโยบายท่ีจะกระตุนใหเกิดความคึกคัก เสริมศักยภาพใหผูประกอบการ

ของไทยสามารถเปนเจาบานที่มีคุณภาพ ตอนรับลูกคาจากตางประเทศ สงเสริมใหเศรษฐกิจ

ของไทยเติบโตไดตามเปาหมาย ฉบับนี้ ผมเลยหยิบเอาเร�องราวของการขยับตัวของประเทศ

เราในการปรับตัวสู AEC มาเลาสูทานผูอานใหไดติดตามกันครับ

นอกจากน้ี เรายังจะพาทานผูอานไปลองสองดูธุรกิจท่ีกำลังเปนท่ีนิยมในประเทศเพ�อนบานของ

เราวามีอะไรบาง เผ�อวาทานใดสนใจจะเขาไปทำตลาด จะไดเตรียมตัวศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดอยาง

ถูกตองครับ ตามติดมาดวยเร�องของ Cloud CCTV ในยุคท่ีขอมูล และทรัพยสิน อาจสูญหาย

ไดอยูตลอดเวลา แมเราจะหาตัวชวยในการปองกันตาง ๆ นา ๆ มาชวยแลวก็ตาม แตก็ยังไมวาย

โดนคนรายหาชองโหวมาทำลายหลักฐานหรือลักลอบเอาไปจนได แลวถาเรายายขอมูลหลักฐาน

เอาไปไวในอากาศ (บน Cloud) แทนละ ดูซิ วาคนรายจะทำอยางไร!? มาติดตามตัวชวยน้ีกัน

ไดดานในฉบับเลยครับ
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AEC

Medical Hup

มาจนถึงวันนี้ก็ผานมาเกินครึ่งปแลวหลังจากที่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไดเริ่มตนอยางเต็มตัว โดยมี

เปาหมายเพ�อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของอาเซียน

ใหกาวไกลระดับโลก สงเสริมใหอาเซียนมีความเจริญม่ังค่ัง

ม่ันคง และอยูดีกินดี ผานการจัดทำขอตกลงท่ีเอ้ืออำนวย

ตอกันและกัน หลากหลายกลุมธุรกิจตางก็ต�นตัว และมีการ

ปรับตัวเพ�อรับกับการแขงขันท่ีเขมขนข้ึน รวมท้ังมีการจัด

ทำกลยุทธทางธุรกิจเพ�อชิงโอกาสควาสวนแบงของกอนเคก

ที่มีขนาดใหญขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาสินคาและบริการ

การปรับวิธีการทำการตลาด การหาพันธมิตรท่ีเอ้ือประโยชน

ซ่ึงกันและกัน ท้ังในดานการนำเขา – สงออก ไปจนกระท่ัง

การแลกเปล่ียนความรู เทคโนโลยี การติดตอธุรกิจกับภาค

รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ อีกดวย

 

การแพทย ท่ีรัฐบาลของเราเองมีนโยบายและต้ังเปาหมาย

วาจะเปน Medical Hub หรือศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ

ของอาเซียน ตัวอยางนโยบายที่มีการดำเนินการมาแลว

เปนระยะเวลาหน่ึง อาทิ การพัฒนาสถานพยาบาล ท้ังภาค

รัฐและภาคเอกชนเพ�อรองรับนักทองเที่ยวในจังหวัด

ทองเท่ียวช้ันนำ โดยมีเปาหมายผลักดันสถานพยาบาลของ

ไทยใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นในระดับสากล พัฒนาบุคลากร

ของสถานพยาบาลใหสามารถส�อสารดวยภาษาตาง ๆ ที่

จำเปน เพ�อใหบริการชาวตางชาติไดเปนอยางดี รวมไปถึง

การพัฒนาระบบการสงตอผูปวย (Referral System)

จากสถานพยาบาลในตางประเทศอีกดวย นอกจากน้ียังมี

แผนพัฒนาระบบประกันสุขภาพสำหรับชาวตางชาติที่เขา

มาใชบริการในสถานพยาบาลในประเทศไทยใหมีความครอบ

คลุม และรวดเร็วในการตรวจสอบ และเบิกจายชำระเงิน

รวมไปถึงเร�องของการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่มี

มาตรฐาน และเหมาะสม

กลุมธุรกิจหนึ่งที่ดูแลวคึกคัก และมีการขยับตัวอยาง

ชัดเจน คงจะเปนกลุมธุรกิจทางดานสถานพยาบาลและ



อีกหนึ่งความโดดเดน และการรับรูสำหรับชาวตางชาติ

เกี่ยวกับประเทศไทยของเรา ก็คือ การทำสปา และการ

นวดผอนคลาย ซึ่งธุรกิจนี้สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

ใหเขามาทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourist /

Traveler) ไดเปนจำนวนมาก โดยจะเห็นไดจากผลสำรวจ

ที่เพิ่งประกาศออกมาเม�อไมนานนี้วา กรุงเทพมหานคร

ของเรา ควาตำแหนงจุดหมายปลายทางท่ีมีผูมาเยือนมาก

ที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยมีการตอนรับนักทอง

เที่ยวจากทุกมุมโลกจำนวน 21.47 ลานคน (ผลสำรวจ

จากมาสเตอรการด) โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาตินี ้

สามารถสรางรายไดเขาประเทศของเราไดเปนจำนวนมาก

ทั้งการซื้อสินคา และบริการในประเทศไทยครับ

ที่สำคัญของไทยไดแก สิงคโปรและมาเลเซีย ซึ่งแตละ

ประเทศ ตางก็ชูจุดเดนและศักยภาพทางการแพทยของ

ตนเองเพ�อดึงดูดกลุมลูกคา Medical Tourism ให

เขามาใชบริการดานสุขภาพในประเทศของตนเอง

ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่พยายามผลักดันใหตนเอง

กลายเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)

นอกจากประเทศไทยแลว ยังมีประเทศอ�นที่ถือเปนคูแขง

ประเทศไทยเองชูจุดแข็งท่ีสำคัญ คือ ความคุมคาคุมราคา

รวมท้ังความมีช�อเสียงทางดานการทองเท่ียวและการบริการ

นำมาสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและจูงใจลูกคา

ชาวตางชาติ นอกจากความนิยมในการเขามารับการรักษา

พยาบาลจากชาวตางชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึนแลวน้ัน ธุรกิจสถาน

พยาบาลไดมีการควบรวมกิจการ จับมือรวมกันเปนพันธมิตร

และยังมีการขยายสาขาออกไปยังหัวเมืองธุรกิจสำคัญ ๆ

ใหครอบคลุมพื้นที่ ในประเทศ และพื้นที่ ใกลเคียงประเทศ

เพ�อนบานอีกดวย เน�องจากระบบการใหบริการดานการ

แพทยและสาธารณสุขของประเทศเพ�อนบานของเรายัง
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ไมเพียงพอกับความตองการ การเคล�อนไหวนี้แสดงให

เห็นถึงการปรับตัว และเตรียมความพรอมสำหรับรองรับ

ลูกคา และนักทองเที่ยวที่จะเขามาใชบริการ

ของแตละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพ�อประชาสัมพันธ ให

นักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติรับทราบ ถือเปนการ

กระตุนการทองเท่ียวระหวางพ้ืนท่ี กระจายรายไดไปสูพ้ืนท่ี

เมืองรอง หรือจังหวัดท่ียังไมเปนท่ีนิยมดานการทองเท่ียว

ในสวนของภาคธุรกิจตางก็มีการขยับตัวสรางความคึกคัก

ใหกับการเขาสูสนามแขงขันนานาชาติ ทั้งผูใหบริการ และ

ผูประกอบการ ตางรวมมือกันเปนพันธมิตร เพ�อเสริม

สรางความแข็งแกรงซ่ึงกันและกัน ด่ังคำกลาวท่ีวา “หลาย

หัว ดีกวาหัวเดียว”

กลุมธุรกิจทางดานการเงิน ไมวาจะเปนธนาคารจากภาครัฐ

หรือภาคเอกชน ตางในการสนับสนุนและผลักดันกลุม

ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุม SMEs และ Startup เพ�อเสริม

ความรูและความแข็งแกรงในการบุกตลาดอาเซียน เราจะ

เห็นไดจากการจัดตั้งแผนกงานที่คอยดูแลเกี่ยวกับตลาด

AEC จัดทำกิจกรรมงานเสวนา Workshop ตาง ๆ เพ�อ

ใหผูประกอบการที่สนใจที่จะขยายธุรกิจเขาไปทำตลาดใน

ประเทศเพ�อนบาน และในอาเซียน มีความพรอม และเขาใจ

สภาวะตลาดของกลุมประเทศน้ัน ๆ รวมท้ังการรับมือกับ

ลูกคา และผูแขงขันจากตางชาติ นอกจากน้ียังมีการดำเนิน

งานตามนโยบายของรัฐบาลในการใหการสนับสนุนกลุม

ธุรกิจ SMEs และ Startup ใหสามารถแขงขันในตลาด

ตางประเทศได มีการจัดงานแสดงสินคาเพ�อทำใหเกิด

Business Matching เพ�อใหสินคาจากผูประกอบการ

ของไทยถูกนำเสนอออกสูสายตาชาวตางชาติ

นอกจากการคัดเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ และสถาน

ที่ใหม ๆ แลว ยังมีการคัดเลือกเมนูอาหารประจำทองถิ่น

ตอกันดวยเร�องของการทองเที่ยวของไทยที่ดูคึกคัก

ไมแพภาคธุรกิจอ�น ๆ หนวยงานภาครัฐอยางเชน ททท.

เตรียมกลยุทธ ไวยาวจนถึงสิ้นปเพ�อกระตุนทั้งคนไทย

ภายในประเทศใหหันมาทองเที่ยวทั่วไทยกันมากขึ้น และ

แผนกระตุนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหเขามาทอง

เที่ยวที่ประเทศไทย โดยการกระตุนการทองเที่ยวของ

ททท. ยอมสงผลดีตอธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการทอง

เที ่ยวอยางธุรกิจโรงแรม สถานบริการ รานอาหาร

รวมไปถึงธุรกิจที่เกี ่ยวของกับการเดินทางอยางสาย

การบิน และรถบริการ ซึ่งแผนการหลัก ๆ จะมีการเพิ่ม

เที่ยวบิน และเพิ่มเสนทางการบินใหม ๆ บินตรงระหวาง

เมืองทองเท่ียวของไทย ไปยังเมืองหลวง หรือเมืองหลัก

ของกลุมประเทศเพ�อนบาน และในอาเซียน อาทิ เชียงใหม

อุบลราชธานี อุดรธานี พัทยา สมุย เปนตน การผลักดัน

การทองเที่ยวในแตละภูมิภาคจังหวัด โดยประสานงานกับ

หนวยงาน ททท. ในพ้ืนท่ีจัดทำโครงการสถานท่ีทองเท่ียว

ท่ีนาสนใจ และแหลงทองเท่ียวใหม ๆ เพ�อเปนการกระตุน

ใหนักทองเที่ยวไมรูสึกจำเจกับสถานที่ทองเที่ยวที่เดิม ๆ

และยังเปนการกระตุนใหเกิดการมาเที่ยวเที่ยวซ้ำอีกดวย



สำหรับผูที่สนใจในเทคโนโลยีดานการส�อสารในรูปแบบ

ตาง ๆ สามารถติดตอขอรับคำปรึกษาจากเจาหนาที่ของ

ทรูบิสิเนส ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ อีกทั้ง

ทรูบิสิเนส ยังมีพันธมิตรที่พรอมใหการสนับสนุน และ

ใหคำปรึกษาแกผูประกอบการทุกขนาด ทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยจะคอยเคียงขางไปกับผูประกอบการไทยใน

การกาวสูตลาดอาเซียนอยางแข็งแกรงครับ

ทรู ในฐานะของผูใหบริการเครือขายการส�อสาร และ

เทคโนโลยีไอที ก็ ไมหยุดนิ่งในการพัฒนาการใหบริการ

และนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ�อตอบสนองความ

ตองการการใชงานของผูประกอบการ และลูกคา โดยการ

ขยายบริการไปยังประเทศในกลุมอาเซียน อาทิ พมา กัมพูชา

เวียดนาม อินโดนีเซีย โดยเฉพาะบริการดาตา เซ็นเตอร

หรือ Cloud Computing และบริการ True Money

Transfer บริการท่ีชวยใหลูกคาท่ีไมมีบัญชีธนาคารสามารถ

เขาถึงบริการโอนเงินขามประเทศผานโทรศัพทมือถือและ

เครือขายตัวแทน โดยบริการน้ีชวยใหแรงงานชาวเมียนมาร

สะดวกสบายในการสงเงินกลับบานไดงายข้ึน และทรู มันน่ี

ยังมีแผนขยายบริการไปยังอีกหลาย ๆ ประเทศเพ�อนบาน

ของเราอีกดวย สำหรับเทคโนโลยีดาตา เซ็นเตอร ท่ีทาง

ทรู ขยายการใหบริการไปยังประเทศเพ�อนบานน้ันจะชวย

ใหองคกรตาง ๆ สามารถติดตอประสานงานระหวาง

สำนักงานและหนวยงานไดอยางราบร�น ไมวาจะภายใน

ประเทศนั้นๆ หรือขามไปยังประเทศอ�น ๆ
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Cloud CCTV
ขอมูลไมสูญหาย แมไรกลอง

ดวยสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดเวลา กอใหเกิดปญหาทางดานสังคมตาง ๆ ตามมา

ทั้งนี้เพ�อเปนการเฝาระวัง และตรวจสอบภัยตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หลายองคกร หรือภาคธุรกิจ

ตาง ๆ จึงหันมาใหความสำคัญกับการติดต้ังกลองวงจรปด โดยหวังวาจะนำภาพจากกลองวงจรปด

(CCTV) ซึ่งเปนหลักฐานชิ้นสำคัญในการนำตัวผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีได แตดวยปจจุบัน

เหลาผูไมหวังดีไดมีการพัฒนารูปแบบการโจรกรรมทรัพยสินตาง ๆ ใหมีความรอบครอบมากย่ิงข้ึน

ดวยการทำลายกลองวงจรปด การวางเพลิง นอกจากนี้สิ่งที่พบไดบอยเชนกันก็คือ การชำรุด

ของอุปกรณบันทึกภาพแลวเราจะทำอยางไรหากเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น??



ขอบคุณที่มา: kirbyhomesecurity.co.uk, advik.net, cloud.trueidc.co.th

ขอแตกตางสำคัญ ที่ทำให Cloud CCTV เปนระบบที่

กำลังไดรับความนิยม คือ คุณจะมั่นใจไดวาคุณจะไมมีวัน

สูญเสียขอมูล และพลาดเหตุการณสำคัญ ๆ แมวากลอง

ของคุณจะถูกทำลาย หรือสูญหาย ดวยรูปแบบของการ

จัดการ และจัดเก็บภาพจากกลองวงจรปดไวบนระบบ

คลาวดของผูใหบริการ ทำใหคุณสามารถเรียกดูขอมูล

แบบ Real Time และยอนหลังไดทุกที่ ทุกเวลา บนทุก

อุปกรณ หมดกังวลเร�องการจัดหา และดูแลรักษาอุปกรณ

ท่ีใชสำหรับการจัดเก็บขอมูลอีกตอไป และดวยการจัดเก็บ

ขอมูลภาพวีดีโอในรูปแบบ Video Surveillance-as-

a-Service (VSaaS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีความสามารถ

ในการบีบอัดภาพวิดีโอ เพ�อลด หรือขจัดวิดีโอที่ซ้ำซอน

กัน ทำใหสามารถสงไฟลวิดีโอดิจิตอลผานระบบเน็ตเวิรค

ที่คุณใชงานอยู ไดอยางมีคุณภาพ และรวดเร็ว พรอม

จัดเก็บไวในเคร�องคอมพิวเตอรของคุณไดอยางงายดาย

Cloud CCTV คืออะไร

ตางกับระบบทั่วไปอยางไร

นอกเหนือจากปจจัยการใชงานพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับแตละ

องคกรแลวน้ัน ส่ิงสำคัญท่ีควรคำนึงถึงเปนอันดับตน ๆ

คือ ความปลอดภัยของขอมูล เน�องจากเปนระบบท่ีเก็บ

ขอมูลภาพวีดีโอไวบนคลาวด ซ่ึงอยูในเซิรฟเวอรของผู

ใหบริการ ดังน้ัน ระบบคลาวดของผูใหบริการท่ีคุณเลือก

จะตองมีมาตรฐาน ไดรับการรับรองในระดับสากล มี

เจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญ พรอมใหคำปรึกษา และแก

ปญหาไดตลอด 24 ชม. รูปแบบการใชงานตาง ๆ สามารถ

ยืดหยุนได และสรางความสะดวก สบายใหแกองคกรได

มากกวาในทุก ๆ ดาน

ปจจัยสำคัญในการเลือกใชงาน

Cloud CCTV
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ดวยประสบการณ ในการใหบริการอินเทอรเน็ต จึงม่ันใจไดวาคุณจะไดภาพท่ีรวดเร็ว

ไมพลาดทุกเหตุการณสำคัญที่พรอมเก็บขอมูลสำคัญของคุณไวบนระบบคลาว ณ

True IDC (Internet Data Center) ซึ่งไดรับมาตรฐาน ISO 20000-1, ISO

27001, ISO 22301 และ ISO 50001 ใหเปนศูนยกลางการใหบริการเก็บรักษา

ขอมูล และอุปกรณท่ีมีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยในระดับโลก พรอมคุณสมบัติ

อ�น ๆ มากมายดังนี้

จากทรู อินเทอรเน็ต

บริการ Cloud CCTV

สอบถามขอมูลบริการเพิ่มเติมโทร. 02-620-0400 กด 2

หรือ www.trueinternet.co.th

บริการจัดหา และการดูแลรักษาอุปกรณ พรอมดวย

บริการเปลี่ยนอุปกรณ ใหมทุก 2 ป

มีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญที่คอยดูแล และแกไขปญหา

จึงทำใหมั่นใจไดวาระบบ และอุปกรณจะสามารถใช

งานไดตลอดเวลา

สามารถบันทึกขอมูล เพ�อดูเหตุการณยอนหลัง และ

ติดตามเหตุการณแบบ Real Time 

บันทึกภาพในรูปแบบ Hybrid ท่ีประกอบไปดวย การ

บันทึกภาพลงบนเคร�องบันทึกแบบ NVR (Network

Video Recorder) ณ จุดที่ติดตั้งกลอง และการ

บันทึกไวที่ True IDC (Internet Data Center)

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลใหสามารถติดตาม

ขอมูลไดในเวลาเดียวกันต้ังแต 4 จอ, 6 จอ, 9 จอ

และมากกวาถึง 64 จอ

ระบบการจับภาพเม�อมีการเคล�อนไหว (Motion

Detection) จึงทำใหไมเปลืองเน้ือท่ีในการเก็บขอมูล

บริการแจงเตือนผานระบบ SMS และระบบ e-mail

ท่ีจะสงภาพถายท่ีสามารถจับการเคล�อนไหว (Video

Snap Shot) หรือความผิดปกติจากวีดีโอจำนวน

3 ภาพ ไปใหแบบอัตโนมัติ

รองรับการใชงานทั้งบนคอมพิวเตอร สมารทโฟน

และแท็บเล็ต
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

“

”

”

มีเดียเอเจนซ่ี เปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ี ไอเดีย ความคิดสรางสรรค เปนโจทยสำคัญในการขับเคล�อนธุรกิจ

ความทาทายของงานทำใหธุรกิจไมเคยหยุด วันนี้ผมจึงนำบทสัมภาษณของคุณธราภุช จารุวัฒนะ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไอพีจี มีเดียแบรนดส จำกัด ท่ีจะมาแชรมุมมองแนวคิดในการทำธุรกิจ

ครับ

การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเวลาเริ่มบริหารงาน

มันจะเปนการเรียนรู ใหมทุกครั้ง

คุณธราภุช จารุวัฒนะ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ไอพีจี มีเดียแบรนดส

   ไอพีจี มีเดียแบรนดส เปนบริษัทแมที่ดูแล 2 เอเจนซี่

ใหญ 2 มีเดียเอเจนซ่ีก็คือ อินนิชิเอทีฟแลวก็ยูนิเวอรแซล

แมคแคน หนาท่ีหลักเราเดิมเลยคือดูแลมีเดียเอเจนซ่ี ดูแล

ในแงของการวางแผนและซ้ือส�อใหลูกคา เปนเหมือนคูคิด

ทางการลงทุนทางดานส�อโฆษณาใหลูกคาเปนหลัก 

ธุรกิจเรา ดูแลแค 2 อยางคือ ไอเดีย ความคิดสรางสรรค

และอีกอยางหน่ึงคือบริการ เพราะฉะน้ันทำยังไงใหเคารูสึก

วาอยากอัพเดทตลอดเวลา ลูกคารูสึกวาเรามีสิ่งใหมที่มา

เสนอตลอดเวลาในขณะเดียวกันตอบโจทยทางการตลาด

และคุมคาสำหรับลูกคาดวย

เทคโนโลยีคือสวนสำคัญที่ทำใหคนและไอเดียผสมกันแลว

สามารถตอบโจทยทางธุรกิจไดดีที่สุด และทรูก็มาอธิบาย

ใหฟงวามีโซลูชั่นแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับบิสิเนส ก็จะมี

Smart call PABX นะครับคือโครงสรางโทรศัพทพ้ืนฐาน

ต้ังแตการโทรเขามาท่ีโตะพนักงานถาโทรไมติดก็สามารถล้ิงค

ไปท่ีมือถือได อีกท้ังมือถือเปนท้ัง Voice ท้ัง Data เอา

Notebook ไปนั่งทำงานที่ ไหนก็ไดโดยใชโทรศัพทเปน

Hotspot นะครับ ทำใหเราเปน Mobile Office อยาง

แทจริง เราไปน่ังทำงานท่ีไหนคือเหมือนกัน การสรางสรรค

เราตองออกจาก Comfort Zone เพ�อสรางไอเดียใหม ๆ

ปจจุบันเรารูสึกแฮปปกับ Service หรือเทคโนโลยีที่ทาง

ทรูมีอยูแลว คือเหมือนนำเราไปหน่ึงสเต็ปเสมอในแงของ

Service Provider
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Gadget
เร�องราวของนวัตกรรมใหมๆ มีมาใหเราไดต�นตาต�นใจอยูเสมอครับ

นับวันอุปกรณที่ชาญฉลาดชวยใหเราใชชีวิตประจำวันไดงายดายมาก

ย่ิงข้ึน และน่ีก็เปนตัวอยางของนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีนาสนใจ ท่ีเราหยิบ

นำมาฝากทานผูอานในฉบับนี้ครับ

หากวาคุณกำลังมองหาผูชวยดิจิตอลหรือเพ�อน เจา Tapia

AI Robot Companion ยินดีท่ีจะไปอยูกับคุณท่ีบาน หรือ

ที่ ไหนก็ตาม ดวยสายตาที่นารักของมันจะทำใหคุณหลงรัก

อยางแนนอน Tapia ทำงานโดยพื้นฐานการจดจำและใส ใจ

รายละเอียดของผูใชงาน อาทิ วันสำคัญ นัดหมายสำคัญ

และยังสามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพิ่มเติมไดอีกดวย Tapia

ทำงาน โดยผานการส่ังงานดวยเสียง และยังสามารถเช�อมตอ

ออนไลนกับอินเทอรเน็ตและอุปกรณอ�น ๆ ไดอีกดวย ทำให

มันสามารถสั่งสินคาออนไลน และยังสั่งการอุปกรณอ�น ๆ

ไดเสมือนเปนผูชวยของคุณจริง ๆ (เชน ส่ังเคร�องชงกาแฟ

ภายในบานใหทำกาแฟไวรอเราไดเลย เจงจริงๆ) นอกจากนี้

Tapia ยังมีฟงกช่ันท่ีเอาไวเฝาระวังไดอีกดวย เม�อเรากำหนด

ใหมันเฝาบุคคลเอาไว หากตรวจสอบแลวพบวาบุคคลน้ันหายไป

เปนระยะเวลาหนึ่งแลว เจา Tapia จะสงการแจงเตือนไปยัง

คนในครอบครัวทันที ซึ่งเหมาะสำหรับบานที่มีผูสูงอายุอาศัย

อยูเพียงลำพังมากเลยครับ

Tapia AI Robot Companion

Youtube: https://youtu.be/_s5ES7Jg4l0



ขอบคุณที่มา : www.japantrendshop.com, www.popularmechanics.com, www.iamili.com, www.liekr.com , www.dogthailand.net

Snapchat Spectacle

Snapchat แอพพลิเคชั่นสำหรับผูที่ช�นชอบในการ

ถายภาพและวิดีโอ และแชรมันออกไปในโลกโซเชียล

ไดทำการเปดตัวแวนตาท่ีสามารถถายภาพ และวิดีโอ

และสงตรงภาพเหลานั้นไปสูแอพพลิเคชั่นไดทันที

เลนสท่ีถูกติดต้ังอยูบนแวน เปนเลนสท่ีสามารถถายวิดีโอ

ไดในมุม 115 องศา หรือเสมือนมุมมองจากสายตาของ

มนุษยน่ังเอง (สายตาของคนเราจะมองเห็นไดในมุมประมาณ

130 องศา) ซ่ึงภาพท่ีไดจะดูเปนแบบ Fisheyed เล็ก ๆ

ซ่ึงนาจะเปนความต้ังใจท่ีผูผลิตอยากใหไดภาพในลักษณะ

เหมือนเราเปนผูชมนั่นเอง

https://youtu.be/XqkOFLBSJR8

เขาสูยุค AEC หลาย ๆ ทานอาจกังวลใจในเร�องของภาษา

จะส�อสารกันอยางไรใหรูเร�อง ขอแนะนำตัวชวย illi

Wearable Translator เคร�องแปลภาษาแบบพกพา

ผลิตโดย Logbar จากประเทศญี่ปุน ซึ่งรูปแบบการใช

งานงายมาก เพียงกดปุม แลวพูดประโยคตามภาษาของเรา

เคร�องก็จะประมวลผลแลวแปลเปนภาษาท่ีเรากำหนด แปล

ไดแบบ Real-Time โดยไมตองใชอินเทอรเน็ต สามารถ

หยิบใชงานไดทันที ดวยการออกแบบ wearable เปน

สรอยคอ สะดวก เหมาะแกการใชงานจริง ๆ

illi Wearable Translator

www.youtube.com/watch?v=ISi4E0NLx7c

สำหรับผูเลี้ยงนองหมา คงอยากจะรูวานองหมาแสนรักของเรา

อยากจะส�อสาร อยากจะพูดคุยอะไร จึงขอแนะนำนวัตกรรมสุดล้ำ

นำสมัย “Bow-Lingual Dog Translator” หรือเคร�องแปล

เสียงรองของนองหมาน่ันเอง เพียงแคติดเจาเคร�องแปลเสียงรอง

ของนองหมาน้ีไวท่ีปลอกคอ โดยเคร�องน้ีจะรับสัญญาณเสียงรอง

ตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียงหอน เหา หรืออะไรก็ตาม เสียงน้ันก็จะสง

ผานคล�นวิทยุไปยังอุปกรณรับสัญญาณท่ีผูเล้ียงจะตองพกติดตัว

ไว ซึ่งอุปกรณรับสัญญาณนี้จะมีจอภาพแสดงผลออกมาเปนรูป

การตูนท่ีบงบอกอารมณตาง ๆ ของเจานองหมา ทำใหผูเล้ียงเขาใจ

นองหมาของเรามากยิ่งขึ้น

BowLingual

www.youtube.com/watch?v=XiPaRX3xEIU&feature=youtu.be
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Workstyle

ถือเปนโอกาสดีอยางมากที่วันนี้เราจะมาแชร ขาวคราวความเคล�อนไหวของตลาด

เพ�อนบานของเราเพราะในปจจุบันน้ีโลกของเรากาวหนาไปอยางรวดเร็ว และแนนอน

วาอะไร ๆ ก็ยอมเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภคเชนกัน

ดังนั้น ฉบับนี้ผมจึงถือโอกาสรวบรวมขอมูลธุรกิจที่เติบโตในแตละประเทศของ

กลุมประเทศใน AEC  เพ�อใครกำลังคิดท่ีจะเปดตลาด จะไดมีขอมูลชวยในการสนับ

สนุนใหธุรกิจรุดหนาไปไดดวยดีนะครับ

เปดหูเปดตา ธุรกิจมาแรง

ประเทศเพ�อนบาน

เปดตลาดแรกกับประเทศท่ีอยูไมใกลไมไกลจากบานเรา และมีเมือง

หลวงช�อวา “กรุงฮานอย” หรือประเทศเวียดนามน่ีเอง ตามผล

วิจัยของบริษัทวิจัยตลาดอยาง Nielsen ท่ีกำลังมาแรง เผยผล

การศึกษาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา พบวาผูบริโภค เวียดนาม

กวารอยละ 75 หันมาสั่งซื้อสินคาทำความสะอาดในครัวเรือน

และผลิตภัณฑซักผาจากรานคาปลีกขนาดใหญเพ่ิมมากข้ึน รวมถึง

พฤติกรรมซ้ือผานออนไลนสูงถึงรอยละ 20 ซ่ึงถือวาอยูในระดับ

ที่สูงเม�อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนดวยกัน นอกจากนั้น

ชาวเวียดนามยังใหความสำคัญกับส่ิงแวดลอม โดยเลือกท่ีจะซ้ือ

สินคาออแกนิค หรือสินคาท่ีมีสวนผสมจากธรรมชาติ ซ่ึงรวมไป

ถึงบรรจุภัณฑตาง ๆ เชนกัน

สินคาสุขภาพ

อุปโภคบริโภค



ขอบคุณที่มา : www.sentangsedtee.com, http://marketeer.co.th, www.posttoday.com, www.thansettakij.com, http://xn--72cfa1hey3b0dtji.com

เติบโตมากๆๆ สำหรับธุรกิจแฟรนไชส ในประเทศเพ�อนบาน

เราอยางกัมพูชาครับ ดวยเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว

ประกอบกับชาวกัมพูชาสวนใหญเปนคนรุนใหมที่เปดรับ

การบริโภครูปแบบใหม ๆ มากข้ึน จึงทำใหธุรกิจไดรับการ

ตอบรับเปนอยางดี หรือแมแตรานโดนัทช�อดังสัญชาติ

อเมริกาอยาง “คริสปครีม” ก็เขาลงทุนเปดสาขาเปนที่

เรียบรอยแลว ดังน้ันจึงเปนโอกาสสำหรับอาหารไทยท่ีจะ

ลองเขาไปเปดตลาดดูนะครับ

“งานดอง” มาจากภาษาลาว แปลวา “การแตงงาน” ซึ่ง

ต้ังแตตนป 2559 เรียกไดวาธุรกิจน้ีบูมมาก ๆ เลยก็วาได

เพราะหนุมสาวชาวลาวนิยมสละโสดกันเร็วข้ึนทำใหธุรกิจ

รับจัดงานแตงงานเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งก็รวมไปถึง

ธุรกิจรานถายรูป รานจัดดอกไม รับตกแตงสถานท่ี เชนกัน

ถึงขนาดดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติมาปกหลักลงทุนกัน

เลยทีเดียว แตทั้งนี้กอนที่จะลงทุนในประเทศไหน ๆ ก็

ควรจะศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศนั้น ๆ

ใหดีกอนนะครับ ไมอยางนั้นอาจจะตองเจ็บตัวกลับบาน

แนนอน

ธุรกิจงานดอง

หลังจากที่เปดประเทศไดไมนาน ก็มีนักลงทุนชาวตางชาติ

แหเขามาลงทุนในประเทศพมา ไมวาจะเปนการวางโครงสราง

พ้ืนฐานคมนาคม ธุรกิจทองเท่ียว โรงแรม และหน่ึงในน้ัน

รวมไปถึงธุรกิจอาหารและเคร�องด�ม อยางรานกาแฟสด

ที่กำลังบูมตามรอยประเทศเพ�อนบานรวมถึงไทยดวยเชน

กัน ดูไดจากสตารบัคที่เขาไปลงทุน ซึ่งเทรนดนี้สะทอน

ใหเห็นถึงรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงคนชนชั้นกลาง

ท่ีมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับนักทองเท่ียว นักธุรกิจ

ท่ีหล่ังไหลเขามาในประเทศ และการรับส�อผานอินเทอรเน็ต

โทรทัศน โดยเฉพาะซีรี่ยเกาหลี

ธุรกิจกาแฟ

 

ธุรกิจแฟรนไชส
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10 กันยายน 2559 - ทรูบิสิเนส ตอบแทนลูกคาธุรกิจ

สุดพิเศษ ดวยการจัดกิจกรรม “อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ไหวพระเกจิ

เมืองสุพรรณบุรี” พาลูกคาจำนวนกวา 30 ทาน เดินทาง

จากกรุงเทพฯ ถึง จ.สุพรรณบุรี One Day Trip เพ�อ

ทำบุญไหวพระ ถวายสังฆทาน พรอมเสริมศิริมงคล ท้ังน้ี

เพ�อเปนการขอบคุณลูกคาที่ ไดใหความไววางใจ และใช

บริการในเครือขายทรูอยางตอเน�องดวยดีเสมอมา ตลอด

จนเพ�อเปนการเสริมสรางสัมพันธอันดีแกกลุมลูกคาธุรกิจ 

ทรูบิสิเนส จัดกิจกรรมขอบคุณลูกคาธุรกิจ

ทรูบิสิเนส รวมจัดงานสัมมนา “Advantaging Your

Business By IoT Technology” โดยจัดขึ้นเพ�อให

ความรูในการนำเทคโนโลยี IoT มาใชเพิ่มศักยภาพและ

เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกองคกรธุรกิจ ซึ่งมีลูกคา

องคกรธุรกิจกวา 40 ทาน พรอมดวยเหลาวิทยากรผู

ทรงคุณวุฒิ เขารวมสัมมนาเม�อเร็วๆนี้ ณ อาคาร AIA

Capital ถนนรัชดาภิเษก

ทรูบิสิเนสจัดงานสัมมนา “Advantaging

Your Business By IOT Technology”

กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2559 – เครือซีพี และ ทรู พรอม

ดวยองคกรเอกชน รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครง

การผูนำเพ�อการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน” (คอนเน็กซ-อีดี)

โดยมี พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหนาทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ดานการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผูนำ เปน

ประธานในพิธี ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้เพ�อเตรียมความพรอมรอบดานแกผูนำรุนใหม (School Partners) รุนแรก

รวมจำนวนกวา 550 คน จาก 12 องคกรผูรวมกอตั้ง  โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภาครัฐเอกชนและภาคประชา

สังคมเขารวมเสริมองคความรูที่เปนประโยชนทั้งดาน การพัฒนาความเปนผูนำ การเรียนรูจิตวิทยาเด็ก พรอมเพิ่มความ

ม่ันใจเต็มเปยมจากซีอีโอ และผูบริหารระดับสูงจากท้ัง 12 องคกร กอนลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง เพ�อสนับสนุนและรวมวางแผน

พัฒนาโรงเรียนกับผูนำโรงเรียนในโครงการประชารัฐ 3,342 แหง ในระยะแรก และจะขยายครบ 7,424 แหงครอบคลุม

ทุกตำบลท่ัวประเทศภายในป 2560 เพ�อใหบรรลุเปาหมายในการรวมสานพลังขับเคล�อนการพัฒนาการศึกษา ตามแนวทาง

ยุทธศาสตร 10 ดาน ใหประสบความสำเร็จ สามารถยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาของประเทศไดอยางยั่งยืน 

เครือซีพี และ ทรู รวมกับองคกรเอกชน รวม

พลังคนรุนใหม สานพลังการศึกษาไทย กอตั้ง

โครงการ CONNEXT ED (คอนเน็กซ-อีดี)



ที่มา : https://www.entrepreneur.com/article/246429

  คุณยังไมเขาใจวา เงิน สามารถ

ทำงานแทนคุณได เชน การลงทุน

ในตลาดหุนหรือการหากำไรจากสิน

ทรัพยของตนเอง 

1.

2.

4.

3.
  คุณไมใหความสำคัญกับการเรียนรู

เพิ่มเติม ควรหาเวลาอยางนอยซัก

1วัน / สัปดาห ทบทวน หรือหาความ

รูเพิ่มเติม

   แทนที่จะอัพเกรดชีวิต

ความเปนอยูใหดีขึ้นทุกครั้ง

ที่ ไดเงินเพิ่ม คุณควรนำเงิน

นี้ ไปลงทุนใหงอกเงยจะ

ดีกวา

   คุณยังไมเริ่มสะสมสินทรัพยที่มี

มูลคาเพิ่มในอนาคต พวกรถยนต

โทรศัพทมือถือลวนแตมีมูลคาลดลง

แตที่ดินหรือหุนพื้นฐานดีจะเพิ่ม

ความมั่งคั่งใหคุณ 

รวมสนุกตอบคำถามไดที่ truebusiness

รวมกิจกรรมกันงาย ๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/trueforbusiness

2. ตอบคำถามใตภาพกิจกรรม พรอมกด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของ

   ทรูบิสิเนส (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

3. แจงช�อและนามสกุล วาได Like&Share ภาพกิจกรรมนี้มาทางกลองขอความ (inbox)

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

โดยคณะกรรมการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

รวมแชรคำตอบและความคิดเห็น เพ�อลุนรับของรางวัล

Cloud CCTV จากทรูบิสิเนส

ชวยธุรกิจอยางไรบาง

เกมเดือน ตุลาตม 2559

ศึกษาขอมูล Cloud CCTV เพิ่มเติมไดที่ TrueBuisness Techno Notes ฉบับตุลาคม 2559

ตอบโดน
ใจ รับไป

เลย

จำนวน 5
 รางวัล

เสื้อ จาก
 ทรูโฟรยู



 Plus



 

3 ความคุมที่เลือกได สำหรับสมาชิกแม็กโคร

คุมที่ 1 ซื้อเคร�องพรอมสมัครแพ็กเกจ Smart SME 4G+

คุมที่ 2 รับสวนลดรายเดือน 25% นาน 12 เดือน พรอมรับสมารทโฟนฟรี*

เม�อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Super Smart, 4G+ Super Net

พิเศษสำหรับลูกคานิติบุคคล

รับเพิ่ม 4G  3G จำนวน 20GB (เพิ่มเดือนละ 1GB นาน 20 เดือน)

สิทธิในการเปดใชบริการ แพ็กเกจ Smart SME 4G+

คุมที่ 3 รับสวนลดรายเดือน 25% นาน 24 เดือน

(100 บาท / รอบบิล)รับสวนลดคาบริการ สูงสุด 2,400 บาท

โทรฟรีเบอรทรูมูฟ เอช สูงสุด 24 ชั่วโมง

รับเน็ต 4G/3G สูงสุด 8GB ตอเดือน

4,900.-
เม�อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Super Smart 699 ขึ้นไป

ชำระคาบริการลวงหนา 3,000 บาท

สัญญา 12 เดือน

เม�อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Super Smart 499 ขึ้นไป

ชำระคาบริการลวงหนา 1,500 บาท

สัญญา 12 เดือน

เม�อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Super Smart 499 ขึ้นไป

ชำระคาบริการลวงหนา 1,000 บาท

สัญญา 12 เดือน

เม�อสมัครแพ็กเกจ 4G+ Super Smart 499 ขึ้นไป

ชำระคาบริการลวงหนา 2,000 บาท

สัญญา 12 เดือน

iPhone 5s 16GB

13,000.-

*รับสมารทโฟนฟรี เฉพาะรุนที่รวมรายการ หรือรับสวนลด คาเคร�อง และขอสงวนสิทธิสำหรับการเปดใชบริการในนามบุคคลธรรมดาเทานั้น

ขนาด M และ L (รับสวนลดรายเดือน 25% นาน 24 เดือน)

พิเศษเฉพาะในงาน Makro HoReCa 2016
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร. 02-900-9100 (จ-ส 08.30-17.30 น.)


