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เทคนิคเลือกใช

อินเทอรเน็ตสำหรับ SMEs

เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

เร็วกวาเดิมถึง 2 เทาจริงหรือ

4G LTE Advanced

Design Alternative



Editor’s Talk

เวลาผานไปเร็วเหลือเกินครับ เพราะ กำลังจะผานพนไตรมาสแรกของป 2559 แลว

หลายทานบอกเลยวา ทำไมการแขงขันทางธุรกิจดุเดือดกันตั้งแตตนป แตขอใหเช�อ

ครับวา เราเหน�อยกอน แลวจะสบายทีหลังแนนอนครับ ผมและทีมงานทรูบิสิเนส

พรอมอยูเคียงขาง ชวยเปนเพ�อนคูคิด และพันธมิตรทางธุรกิจใหกับคุณเสมอครับ

เขาเร�องเนื้อหาสำหรับฉบับนี้ของเรากันดีกวาครับ เม�อพูดถึงคำวาอินเทอรเน็ตแลว

เช�อวาหลายๆ ทานรูจัก และใชงานกันอยูเปนประจำอยางแนนอน ไมวาจะใชงานท่ีบาน

ที่ทำงานหรือ ขางนอกสถานที่ เราใชงานเพ�อการส�อสารอยูตลอดเวลา แตเช�อหรือ

ไมครับวา ยังมีความเขาใจผิดถึงความแตกตางในคุณสมบัติของอินเทอรเน็ตแตละ

รูปแบบ โดยเฉพาะผูประกอบการ SME วา อินเทอรเน็ตที่ ใหบริการสำหรับองคกร

ธุรกิจ ดีกวาอินเทอรเน็ตท่ีใหบริการตามบานโดยท่ัวไปอยางไร ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหธุรกิจของคุณอยางไร แลวทำไมเราถึงควรเลือกใชอินเทอรเน็ตสำหรับองคกร

วันนี้เราผมจะพาทุกทานไปไขขอของใจกันครับ

รวมไปถึงคำถามที่วา ทำไมผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือถึงไดทำการประมูล

คล�นความถ่ีตางๆ ดวยมูลคามหาศาลขนาดน้ัน เพราะอะไรทำไมถึงตองมีคล�นความถ่ี

อยูในมือหลายๆ คล�น ผมจะมาเลาใหฟงถึงประโยชน และความจำเปนครับใหไดทราบ

กันครับ

พรอมกันน้ีเราก็มีบทความเล็กๆ นอยๆ จากผูประกอบการธุรกิจท่ีจะมาแชร ในเร�อง

ของการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต ใชในการทำธุรกิจ กับบริษัท Design Alternative

และนอกจากสาระความรูในเร�องของเทคโนโลยีแลว ใครที่มีธุรกิจขายของออนไลน

พลาดไม ไดกับคอลัมน Work Style ที่จะมาบอกเทคนิคการถายรูปสินคาใหสวยปง

งายๆ แถมประหยัดงบ และแนนอนวาเม�อภาพสินคาสวยสะดุดตาลูกคาแลว โอกาสใน

การขายสินคาก็เพิ่มมากขึ้นครับ
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LTE Advanced

หลังจากการประมูลคล�นความถี่ตางๆ ผานพนไปแลว

เราทุกคนก็คงจะทราบถึงผลการประมูลวาผูใหบริการใดบาง

ที่สามารถเอาชนะการประมูล ไดรับใบอนุญาตถือครอง

และใหบริการบนคล�นความถ่ีแตละคล�นไปได ผูบริโภคอยาง

เราคงจะมีคำถามวา แลวเราจะไดรับบริการที่ดีขึ้นอยางไร

แลวทำไมตองแยงชิงกันถือครองคล�นความถี่กันดวย

เร�องมันเปนอยางนี้ครับ

4G LTE Advanced

ใชงานไดอยางครอบคลุม รวมไปถึงการนำเอาคล�นความถี่

ที่มีไปพัฒนาการใหบริการ 4G ที่กอนหนานี้เราคงจะเคย

ไดยินกันมาแลววาเปน 4G LTE แตตอไปนี้ เราจะไดยินช�อ

เรียกใหมเปน 4G LTE Advanced ครับ โดยการพัฒนา

ท่ีวาน้ี ตองมีการปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยี LTE ในข้ันสูง

รวมไปถึงการทำ Carrier Aggregation (CA) ที่เปน

การนำเอาคล�นความถ่ีหลายยานมารวมกันเพ�อเพ่ิมความเร็ว

ในการใชงานใหสูงขึ้น โดยขออธิบายใหเขาใจอยางงายๆ

ดังนี้ครับ

การสะสมคล�นความถี่ของผูใหบริการแตละคายนั้น ก็เพ�อ

นำเอาคล�นความถ่ีท่ีมีไปใหบริการแกผูบริโภค และเพ่ิมความ

เสถียรใหกับคล�นสัญญาณของตนเอง รองรับพื้นที่การ

900 MHz 1800 MHz 2100 MHz

CA 300 Mbps.

รูจักกับ LTE Advanced (LTE-A)

ทำไมถึงเร็วกวาเดิมถึง 2 เทา



จากรูปจะเห็นไดวา พอเปน LTE-A สามารถสงขอมูลตางๆ ผานคล�นความถี่ตางๆ ที่ถูกมัดรวมกันเปนทอที่ ใหญขึ้น ทำให

เกิดความเร็วในการใชงานที่สูงขึ้นเปนเทาตัว ซึ่งเราเรียกวิธีการนี้วา Carrier Aggregation หรือ CA นั่นเอง สำหรับใน

ปจจุบัน การทำ CA ในประเทศไทย ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือไดมีการพัฒนา และเริ่มเปดใหไดใชงานกันบางแลว

Conventional LTE Network: Single channel approach to data transfer

LTE Advanced Network: Carrier Aggregation effectively doubles data rates

ความแตกตางระหวาง LTE และ LTE-A

ความเร็วในการใหบริการของ LTE-A สูงกวา LTE ถึง 2 เทา

Conventional

LTE Network

LTE Advanced

Network

Conventional

LTE Device

Snapdragon 800

Advanced Device

Second LTE radio channel is idle when

device receives on the other channel

Up to

75 Mbps.

Up to

150 Mbps.

2x

Faster

LTE device reives only on one radio channel with maximum data speed limited by

radio channel bandwidth

LTE Advanced device simultanecusly receives on two radio channels which increases

user data rates and reduces latency (faster network response time)

10 MHz

10 MHz

10 MHz

10 MHz

20 MHz

10 MHz

Radio Channel #1

(Up to 75 Mbps)

Radio Channel #1

(Up to 75 Mbps)

Radio Channel #2

(Up to 75 Mbps)

Aggregated

Data Pipe

(Up to 150 Mbps)

ทุกทานนาจะพอเห็นภาพ และเขาใจกันมากขึ้นแลวนะครับ วาทำไมผูใหบริการแตละคาย ถึงจำเปนที่ตองสะสมคล�นความถี่

เอาไวในมือ การนำเอาคล�นความถ่ีไปพัฒนาการใหบริการท่ีดีข้ึนสำหรับลูกคา ถือเปนส่ิงท่ีจำเปนอยางมากสำหรับผูใหบริการ

ครับ

การนำเอาคล�นความถี่ 2 คล�นมารวมกัน เราจะเรียกวา 2CA

ซึ่งจะสามารถทำอัตราความเร็วในการดาวนโหลดไดสูงถึง 150Mbps

ถานำเอาคล�นความถี่ 3 คล�นมารวมกัน เราจะเรียกวา 3CA

ซึ่งจะสามารถทำอัตราความเร็วในการดาวนโหลดไดสูงมากกวา 200Mbps

ถานำเอาคล�นความถี่ 4 คล�นมารวมกัน เราจะเรียก 4x4

ซึ่งจะสามารถทำอัตราความเร็วในการดาวนโหลดไดสูงสุดทะลุ 300Mbps ขึ้นไป

(ในปจจุบัน TrueMove H เปนผูใหบริการรายเดียวในประเทศไทยที่มีคล�นความถี่ถึง 4 คล�นในการใหบริการ)
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นอกจากนี้ คุณสมบัติของคล�นความถี่ที่แตกตางกันในแตละยานก็มีผลตอการใหบริการแกผูใชงาน

โดยขออธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ครับ

คล�นความถี่ต่ำ เชน 850MHz และ 900MHz มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ ใหบริการไดไกลกวาคล�นความถี่สูง และ

สามารถทะลุทะลวงตัวอาคาร โครงสรางตึกสูงไดดีกวาสำหรับคล�นความถี่สูง เชน 1800MHz และ 2100MHz ที่ถึงแมจะ

มีประสิทธิภาพในการสงสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ ไดนอยกวา แตคล�นความถี่สูงนั้น เหมาะที่จะนำมาใชในพื้นที่ที่มีประชากร

อาศัย หรือมีใชงานหนาแนน และดวยคุณสมบัติท่ีแตกตางกันในคล�นความถ่ีแตละยานน้ี ก็เปนอีกหน่ึงปจจัยท่ีผูใหบริการจำเปน

ที่จะตองมีคล�นความถี่ในมือเพ�อนำมาผสมผสาน และพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการส�อสารเพ�อใหบริการที่ดีที่สุดแกผูบริโภค



เร็ว แรง ครบทุกคล�น

ใชไดทุกเคร�อง ครอบคลุมทั่วไทย

กับเครือขายที่ดีที่สุด

900 850 1800 2100 MHz

จากทรูมูฟ เอช
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Product Solution

อินเทอรเน็ต
สำหรับ SMEs

เทคนิคการเลือกใช

การเลือกใชงานอินเทอรเน็ต ใหมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ถือไดวาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่จะชวยให

การดำเนินธุรกิจเปนไปอยางราบร�น และรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ตองการควบคุม

คาใชจาย และตองการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีมีคุณภาพสูงกวาอินเทอรเน็ตแบบบานท่ัวไป เพ�อสงเสริม

ใหการส�อสารผานชองทางตางๆ ขององคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“การใชงานอินเทอรเน็ตบาน

โดยทั่วไปตางกับ

อินเทอรเน็ตสำหรับธุรกิจยังไง”

นี่คือคำถามที่ผูทำธุรกิจ SME หลายๆ คน ยังคงหาคำตอบ เพราะอินเทอรเน็ตบานก็สามารถเขา

เว็บไซต สงออกอีเมล หรือใชงานระบบออนไลนตางๆ ไดเชนกัน แตคำตอบสำคัญ ท่ีจะทำใหธุรกิจ

ของคุณกาวนำคูแขงก็คือ “เวลา” เพราะทุกๆ นาทีที่เสียไป หมายถึงรายไดของธุรกิจคุณ ดังนั้น

ปฎิเสธไม ไดเลยวา การมีสัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีความเสถียรอยางตอเน�อง รวมไปถึงบริการ

หลังการขายที่รวดเร็ว และแยกออกจากลูกคาบานทั่วไป นั้นเปนสิ่งสำคัญที่หลายๆ ธุรกิจไมควร

มองขาม ซ่ึงไมเพียงแตสัญญาณและความรวดเร็วเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงปจจัยหลายๆ ดาน ดังน้ี

เลือกใชอินเทอรเน็ตอยางไร

ใหเหมาะสม
Working Time



นอกจาก 4 ปจจัยดังกลาวขางตนที่ถือวาเปนปจจัยหลักใน

การเลือกใชงานอินเทอรเน็ตใหเหมาะสมแลวนั้น การเลือก

ผูใหบริการก็มีผลเชนกัน เพราะการทำธุรกิจไม ไดจบอยูที่

การใชงานอินเทอรเน็ตเทาน้ัน จึงควรท่ีจะมองหาผูใหบริการ

ท่ีมีความพรอมในรูปแบบคอนเวอรเจนซ ท้ังบริการอินเทอรเน็ต

แบบไรสาย โทรศัพทพื้นฐาน รวมไปถึงโทรศัพทเคล�อนที่

ท่ีครบทุกความตองการของธุรกิจ ทำใหคุณประหยัดท้ังเวลา

รวมไปถึงลดภาระคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย

1) จำนวนอุปกรณที่ ใช ในการเช�อมตอ มีผลตอ

การเลือกใชงานอินเทอรเน็ตเปนอยางมาก หากย่ิงมีจำนวน

มาก ความเสถียรของสัญญาณอินเทอรเน็ตยิ่งตองมี

มากขึ้นตามไปดวย เพราะสำหรับการทำธุรกิจนั้น คุณจะ

พลาดไม ไดสักนาที ลองตรวจสอบจำนวนอุปกรณที่คุณ

ใชอยูหากมากกวา 6 เคร�องข้ึนไป คงถึงเวลาแลวท่ีจะตอง

เปลี่ยนอินเทอรเน็ตมาใชงานใหเหมาะสมกับองคกรสักที

2) ปริมาณการใชงาน หากธุรกิจของคุณตองใชงาน

การสงออกขอมูลดวยไฟลขนาดใหญ หรือสงออกขอมูล

เปนจำนวนมาก สิ่งที่ตองคำนึงถึงก็คือ “ความเร็วในการ

อัพโหลดขอมูล” ดวยรูปแบบ และความจำเปนในการใชงาน

ท่ีตางกัน จึงทำใหอินเทอรเน็ตสำหรับองคกรน้ัน มีความเร็ว

ในการอัพโหลดขอมูลท่ีสูงกวาอินเทอรเน็ตบานท่ัวไป ทำให

สามารถรองรับขอมูลในการสงออกไดเต็มที่ตามขนาด

ชองสัญญาณที่ทานเลือก การสงออกขอมูลจึงไหลล�น

ไมสะดุด และมีความรวดเร็วที่มากกวานั่นเอง

3) การ Fixed IP คือการมี IP Address เปนของ

ตัวเอง ซ่ึงเปรียบเสมือนการมีเลขท่ีบานท่ีแสดงท่ีอยู และ

การมีตัวตนที่แนนอน หากธุรกิจไมมีการ Fixed IP เปน

ของตนเองก็เปรียบเสมือนกับการท่ีเราไมมีท่ีอยูอาศัยแนนอน

กลายเปนผูเรรอน ในการเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตแตละ

คร้ัง IP Address ก็จะถูกสลับเปล่ียน หมุนเวียนกับผูอ�น

ซ่ึงมีขอท่ีควรคำนึงคือ หากธุรกิจคุณไดใช IP ท่ีมีการทำผิด

หรือติดแบล็คลิสตจากเซิรฟเวอรตางประเทศ การสงออก

ขอมูลผานทางอีเมลไปยังกลุมเปาหมายก็จะไมสามารถทำได

ซึ่งเปนปญหาหลักที่ ไมควรมองขาม โดยการ Fixed IP

จะไมสงผลกระทบกับการใชงานอินเทอรเน็ตใดๆ ในปจจุบัน

ของทาน แตจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น ดังนี้

สามารถจดทะเบียนช�อโดเมนเนม เพ�อประโยชน ในการ

ใชงานเว็บไซต หรืออีเมลของธุรกิจคุณได

สามารถควบคุมเคร�องเซิรฟเวอรจากระยะไกล ผานการ

Remote Desktop หรือ กลอง CCTV Server ได

สามารถติดต้ังอุปกรณ เพ�อติดตอส�อสารระหวางสาขา

ดวยโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต (Voice Over IP) ได

ลดปญหาการถูก Blacklist จากเซิรฟเวอรตางประเทศ

เน�องจากมี IP Address ที่แนนอน

4) บริการหลังการขายท่ีรวดเร็ว และมีความเช่ียวชาญ

หากองคกรของคุณไมมีผูเช่ียวชาญทางดานไอที และกำลัง

ประสบปญหาการใชงานอินเทอรเน็ต บริการหลังการขาย

ของผูใหบริการอินเทอรเน็ตคือท่ีพ่ึงหลักของคุณท่ีจะทำให

ธุรกิจกลับมาดำเนินตอไดโดยไมสะดุด ซึ่งนอกจากความ

รวดเร็วในการใหบริการที่ถือวาเปนหัวใจอันดับ 1 แลวนั้น

การมีหนวยงานท่ีคอยรับแกไขปญหาเฉพาะกลุมธุรกิจท่ีแยก

ออกจากอินเทอรเน็ตบานทั่วไปนั้น เสมือนการขึ้นทางดวน

ที่ ไมตองเสียเวลาอยูบนทองถนน ปญหาจะไดรับการแกไข

ในทันที และหากผูใหบริการอินเทอรเน็ตมีเจาหนาท่ีท่ีมีทักษะ

และความเช่ียวชาญสามารถแกไขปญหาใหคุณไดทันทีแลวละก็

นี่ก็คงถึงเวลาที่คุณจะตองเปลี่ยน!! เพ�อความแข็งแกรง

ของธุจกิจคุณแลวละ

รูแบบนี้แลวลองมาตรวจสอบอินเทอรเน็ตที่ใชอยู และมองหาผูใหบริการที่สามารถตอบโจทยที่ตองการ

เพ�อความสำเร็จที่เร็วยิ่งขึ้นของธุรกิจกันดีกวาครับ





วันนี้ - 30 เมษายน 2559

หรือ จนกวาของจะหมด

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และ ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 02-900-8000 (ทุกวัน 08.00-20.00 น.)

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

แบบรายเดือน   Postpay

สมารทโฟน 4G

ปกติ

บาท

พิเศษ

บาท1,990

790
รองรับ 4G/3G       หนาจอขนาด 4.0" 

กลองหนา 2 ลานพิกเซล / กลองหลัง 5 ลานพิกเซล ออโตโฟกัส พรอมแฟลช

ใชได 2 ซิม เฉพาะเครือขายทรูมูฟ เอช เทานั้น 

ลดเกินครึ่ง

รับประกัน 15 เดือน

ธุรกิจไมติดขัด
เปดเบอรใหม หรือยายคายเบอรเดิม

เพียงเปดใชบริการ SME Smart 4G

สิทธิพิเศษเฉพาะ

สมาชิกแม็คโคร



พูดถึงเร�องเทคโนโลยี มีความสำคัญตอองคการของเรา

มีความสำคัญตอลูกคาของเรา โดยการปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัย พอเราทันสมัยดวยเทคโนโลยี จะทำใหเราตอบสนอง

บริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น

ทำไมถึงเลือกทรู เพราะวาทรูบริการไดไว และก็เร็ว การท่ีเรา

Response ลูกคาหรือเพ�อนรวมงาน เราตองใชคำวา Speed

ใชความเร็วในการตอบทันที หรือ Just in time ปญหาหนา

งานอะไร เราใชเทคโนโลยีมาปุปตอบไดเลย บางทีเราใช Video

Conference ดวยกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ 

เพราะ Speed เปนเร�องสำคัญ อีกหน่ึงตัวอยางดีๆ

ในการใชเทคโนโลยีเพ�อธุรกิจครับ
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

ดร. สมศักดิ์ วาทินชัย

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จำกัด

“

”

   ธุรกิจของ ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ เปนกลยุทธแบบ

Turnkey Solution ตั้งแตกระบวนการออกแบบ ผลิต

ติดต้ัง พรอมใหคำปรึกษา เก่ียวกับธุรกิจทางดานงานหอง

ปฏิบัติการ ดานวิทยาศาสตร แบรนดของเรา ใชคำวา

PRO LAB คือ Professional Laboratory ถาแบรนด

SMART LAB เราใช ในงานของโรงเรียน เพราะอยากจะชวย

สงเสริมการศึกษาไทยก็เลยใชแบรนด SMART LAB เขามา

ทำใหราคายอมเยา ตลาดโดยสวนใหญจริงๆ แลวเราขายใน

ประเทศถึงประมาณ 90% สงออกแค 10% ลูกคาหลักๆ

คือในกลุมธุรกิจ CP หรือ CPF เราทำธุรกิจกับกลุมน้ีมาโดย

ตลอดต้ังแตเร่ิมตนเปดบริษัทมา 17 ปและอีกกลุมหน่ึงคือ

กลุม ปตท.

เม�อการส�อสารที่ไรพรมแดน สามารถเช�อมตอธุรกิจไดแบบ Real Time จนทำใหหลายธุรกิจหันมา

ปรับตัวและสรางประโยชนจากเทคโนโลยีในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป และหนึ่งในนั้นคือ บริษัท ดีไซน

ออลเทอรเนทีฟ จำกัด 

“ทำใหถูกตองตั้งแตครั้งแรก จะเปนตัวเช�อมทุกระบบ

ลดขอผิดพลาด ลดความสูญเสีย ทุกอยาง”
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VR Technology
เม�อไมนานมาน้ี ผูผลิตสมารทโฟนรายใหญของโลกรายหน่ึง

ไดเปดตัวสมารทโฟนรุนใหมออกมา โดยมีการนำเอาเทคโนโลยี

VR (Virtual Reality System) หรือที่เรียกกันวาการ

แสดงภาพเสมือนจริงเขามาใชงาน (ใชรวมกับอุปกรณเสริม)

ทำใหกระแสของเทคโนโลยี VR ดังกลาว กลับมาเปนท่ีพูด

ถึงกันอีกครั้ง ดวยการพัฒนาขีดความสามารถของการ

แสดงผลที่เสมือนจริงมากขึ้น ฉบับนี้ ผมเลยขอพูดถึง

เทคโนโลยี และอุปกรณการแสดงภาพในระบบ VR วามี

คุณสมบัติอยางไรบาง เผ�อวาใครสนใจอยากจะลองหามา

เลนกันดูครับ

ชวยในการไดยิน การสัมผัส การตรวจจับการเคล�อนไหว

ระบบ VR เปนการจำลองภาพเหตุการณตางๆ โดยสามารถ

แสดงผลแบบเคล�อนไหวไดในโปรแกรมที่ถูกจำลองขึ้น

ระบบคอมพิวเตอรจะตรวจรับการเคล�อนไหวของผูใช และ

นำไปประมวลผลเพ�อแสดงผลใหผูใชเห็นถึงการตอบสนอง

เสมือนอยูในเหตุการณน้ันจริงๆ ภาพเสมือนจริงในเหตุการณ

อาจปรับเปล่ียนการเคล�อนไหว หรือมีการตอบสนองอ�นๆ

เพ�อใหภาพจำลองนั้นเสมือนจริงมากยิ่งขึ ้นไดอีกดวย

ปจจุบัน เทคโนโลยี VR ถูกนำมาใชทั้งในดานการใหความรู

เชน จำลองสถานการณจริงเพ�อทำการฝกฝน ดานความบันเทิง

อยางการเลนเกมส การทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ และ

การพัฒนารวมกับเทคโนโลยีดานอ�นๆ เชน หุนยนต หรือ

รถยนต ไรคนขับ รวมไปถึงการนำไปใส ไวใน Wearable

Computer เปนตน

Virtual Reality System คือ ระบบการแสดงผลเสมือน

จริง โดยการใชอุปกรณที่มีการแสดงผลเปนภาพ 3 มิติ

ประกอบกับการใชอุปกรณเสริมสำหรับแสดงผลอ�นๆ

Samsung Gear VR



Google Cardboard

อุปกรณที่หนาตาเหมือนกลองกระดาษนี้ เอาไวสำหรับ

ทดลองเทคโนโลยี VR แบบเริ่มตน ใครที่อยากทดลอง

เลนเทคโนโลยีดังกลาว ลองหาเจาอุปกรณน้ีมาลองดูกอน

ไดนะครับ

ตัวอยาง อุปกรณชวยในการแสดงภาพแบบ 3 มิติ เสมือนจริง

Google Glass

Samsung Gear VR

ถือเปนอุปกรณแสดงผลดวยเทคโนโลยี VR เปนรุนแรกๆ

ของโลก ซึ่งเจา Google Glass ถูกวางใหเปนอุปกรณ

ท่ีจะแสดงขอมูลตางๆ ในการใชชีวิตประจำวันของผูใชงาน

จริงๆ เพียงแตขอมูลเหลานั้น ยังมีการพัฒนาไมมาก

เพียงพอที่จะทำใหเจา Google Glass ทำงานไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพในปจจุบัน จึงทำใหกระแสของมันคอยๆ

จางหายไป

สำหรับเจา Gear VR นี้ ถือเปนอุปกรณที่สามารถแสดงผลดวยเทคโนโลยี VR เพลิดเพลิน

กับภาพที่คมชัดและสมจริงในคุณภาพระดับสูง รอบดานแบบ 360 องศา เสมือนคุณรับชม

อยู ในโรงภาพยนตรสวนตัว ควบคุมการทำงานดวยทัชแพดที่ทำไดอยางแมนยำและงายดาย

สวนคอนเทนตก็สามารถเลือกรับชมผาน Store ออนไลนที่มีหลากหลายสำหรับผูที่สนใจ

ก็สามารถหามาลองเลน แลวด�มด่ำกับความสมจริงกันไดแลวเชนเดียวกันครับ





สำหรับลูกคานิติบุคคล

ตอบโจทยธุรกิจทุกระดับดวยแพ็กเกจ

ตั้งแตวันนี้ - 31 มีนาคม 2559

*รับสวนลดคาบริการ ตามที่กำหนดในแพ็กเกจ

โทรไดทุกเครือขาย พรอมดับเบิ้ลเน็ตแบบ Non-Stop

และโทรในกลุมฟรี

SME Smart 4G
S M L

True Smart 4G

Speedy

True Smart 4G

Plus
True Lenovo 4G

A2010

รับสวนลดมือถ
ือ 4G สูงสุด 1,800 บ

าท

ไมมีคาบริการรา
ยเดือนลวงหนา

ตอที่ 2

ตอที่ 1

รับสวนลดคาบ
ริการ สูงสุด 2,

400 บาท*

คุม 2 ตอ

S M L

เปดใชแพ็กเกจ

หรือ จนกวาของจะหมด

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และ ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 02-900-9100 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

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

ใหสวยปง งายๆ ดวยตัวเอง

กระตุนยอดขายใหรานกันเถอะ

ปฏิเสธไมไดเลยวารูปสินคาสวยๆ มีสวนชวยในการดึงดูดและการตัดสินใจซ้ือของลูกคาเปนอยางมาก

เพราะการซ้ือสินคาออนไลนน้ัน ลูกคาไมมีโอกาสไดเห็นสินคาจริงน่ันเอง ซ่ึงโดยปกติแลวลูกคามักจะ

พิจารณาสินคาจากรูปแบบ ดีไซน และวัสดุท่ีใช ดังน้ัน ผูขายสินคาอยางเราตองสรางประสบการณ

การซื้อสินคาออนไลน ใหใกลเคียงกับการซื้อสินคาที่หนารานมากที่สุด ดวยการถายภาพที่แสดง

คุณลักษณะของสินคาที่ละเอียด ชัดเจน และสวยงาม ซึ่งนอกจากกลองโปร หรือดิจิตอลแลว

แมแตกลองมือถือก็สามารถทำใหภาพออกมาใหดูสวย ไดงายๆ เชนกัน จะชาอยูทำไมไปดูกันเลย

เพราะแสงคือสิ่งแรกที่สำคัญสำหรับการถายภาพใหดูสวย ดังนั้นการเลือกใช

แสงธรรมชาติเปนอีกวิธีหนึ่งที่ ไดผลดี และประหยัด เวลาที่ดีที่สุดในการถายคือ

ชวงประมาณ 4-5 โมงเย็น เพราะแสงจะไมแรงจนเกินไปและมีปริมาณแสง

ที่เพียงพอตอการถายภาพ โดยไมตองเปดแฟลช ใชขาตั้งหรือจัดแสงใดๆ

ภาพสินคาก็จะออกมาชัดเจน สวาง และมีสีที่ตรงกับสินคาจริง แตทั้งนี้

แนะนำใหถายแบบ outdoor หรือนอกอาคารจะดีกวา หรือหากไมสะดวก

ก็สามารถถายแบบ indoor ไดโดย หาหนาตาง หรือมีแสงสองสวาง

หรือหาแสงมีมากเกินไป สามารถใชส่ิงท่ีโปรงแสง อาจจะเปนผาสีขาวบางๆ

หรือกระดาษบางๆ ที่โปรงแสงมาชวยลดความแข็งของแสงใหนุมขึ้น

ภาพสวยๆ

ตองเริ่มตนจากแสง



ขอบคุณที่มา : www.lookcamera.com, www.blisby.com, https://portal.weloveshopping.com, www.edtguide.com

เพ�อใหภาพออกมาดู Professional มากขึ้น เรามาสรางฉากงายๆ โดยใช

กระดาษสีขาวไมวาจะเปน กระดาษแข็ง หรือ A4 แลวแตความสะดวกของ

แตละคนและสินคา เพ�อวางรองสินคาและเปนฉากหลัง ซ่ึงกระดาษขาวจะทำ

หนาท่ีสะทอนแสงและทำใหสินคาดูสวางสดใส โดดเดนข้ึนกวาเดิม แตสำหรับ

สินคาที่มีโทนสีขาวหรือสีออน ใหใชฉากสีที่เขมขึ้นเพ�อใหสีตัดกับสินคา

สวนใครที่ชอบสีสัน สามารถเปลี่ยนเปนพื้นผิวแบบอ�นได เชน โตะไม ผาสี

สวยๆ หรือกระดาษหอของขวัญ

เนรมิต Studio ขนาดยอม

การ present สินคาใหนาสนใจ ดึงดูด และสรางความเช�อมั่นใหกับผูซื้อ

โดยผูขายอาจจะเพิ่มมุมมองของสินคาใหหลากหลายมากขึ้นเชน ถายจาก

ดานหนา ดานบน ดานขาง หรือดานในสินคา เพ�อชวยใหลูกคาตัดสินใจ

ไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้หากสินคาคอนขางมีมูลคาสูงควรแสดงใหเห็น

รายละเอียดที่ชัดเจน เชน ตรายี่หอ วัสดุตางๆ

Present สินคา

ใหงายตอการซื้อ

ขอควรพึงระวัง

- ไมควรใชกลองซูมสินคา   
- อยาใชแฟลชในการถายสินคาถาไมจำเปน

- การใชสีของแสงท่ีไมเหมือนกันในการถายภาพ เชน ใชแสงธรรมชาติ

  ผสมกับแสงจากโคมไฟ จะทำใหกลองไมสามารถที่จะจับอุณหภูมิสี

  ที่ถูกตองได

- ควรท่ีจะระวังเร�องสีของฉากหลังสะทอนลงบนตัวสินคาซ่ึงจะทำให

  สินคาสีเปลี่ยนจากสีจริงได

นอกจากภาพสินคาจริงแลว เพ�อชวยใหลูกคาเขาใจในการใช

งานและสามารถประมาณขนาดของสินคาไดคราวๆแลว เราอาจ

หานางแบบหรือหุน มาเปนตัวชวย ในการนำเสนอสินคาในรูปแบบ

ตางๆไดดียิ่งขึ้น หรือหากใครมีพรอบเล็กๆนารักๆก็สามารถ

นำมาใชประกอบฉากเพ�อสรางสีสันใหกับภาพไดนะ

เพิ่มไอเดียสินคา

เห็นมั้ยครับเทคนิคการถายภาพงายๆ แบบประหยัดงบ

แคน้ีก็สามารถทำใหภาพออกมาสวยงาม และดึงดูดลูกคา

ไดเชนกัน เห็นอยางนี้แลวอยาลืมนำเทคนิคดีๆ ไปแชะๆ

แชร กันดวยนะครับ
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บจ.แอสเซนด กรุป นำโดย คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหาร และ บมจ.ทรู
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Ascend และ True รวมผนึกกำลังลงนาม MOU สานพลังประชารัฐ พรอมรวมยกทัพเสริมศักยภาพ

SMEs ไทย ใหเติบโตอยางมั่นคงยิ่งขึ้น

ทรูบิสิเนส นำโดย คุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการ ดานลูกคาธุรกิจขนาด

กลางและยอม บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น เขาพบคุณสาลินี วังตาล ผูอำนวยการ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ�อหารือแนวทาง

ความรวมมือระหวางทรูบิสิเนส และ สสว. ในการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาขีดความ

สามารถของผูประกอบการสมาชิกของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม โดยทรูบิสิเนส พรอมนำศักยภาพผูนำบริการส�อสารโทรคมครบวงจร

ของกลุมทรู ท้ังเทคโนโลยีล้ำสมัย โซลูช่ันตางๆ รวมท้ังความเช่ียวชาญในการใหบริการ

ชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกคาใหมีความเขมแข็ง พรอมรับการแขงขันทั้ง

ในประเทศและการเปดตลาด AEC ณ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) กรุงเทพฯ

ทรูบิสิเนส จับมือ สสว. รวมพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

โดยงาน “สานพลังประชารัฐ” ครั้งนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ไดใหเกียรติเปนประธานและสักขีพยาน

ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางกลุมภาคี หรือ ภาครัฐ และภาคเอกชน กวา 60 องคกร โดยมี บจ.

แอสเซนด กรุป และ บมจ.ทรู คอรปปอเรช่ัน หน่ึงในหนวยงานกลุมภาคี ใหความรวมมือในพิธีลงนามสำคัญ เพ�อรวมผนึก

กำลัง และพรอมใหการสนับสนุนโครงการตางๆ เสริมสรางศักยภาพ SMEs ไทยใหเขมแข็งและพัฒนาอยางตอเน�อง



Ascend และ True รวมผนึกกำลังลงนาม MOU สานพลังประชารัฐ พรอมรวมยกทัพเสริมศักยภาพ

SMEs ไทย ใหเติบโตอยางมั่นคงยิ่งขึ้น

เกมสเดือน มีนาคม 2559

รวมกิจกรรมกันงายๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/trueforbusiness

2. กด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของทรูบิสิเนส 

   (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

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

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2559 

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 4 เมษายน 2559

อะไรคือจุดเดนของบริการอินเทอรเน็ตสำหรับธุรกิจจากทรู?

1. ความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเน็ต 

2. ความเร็วในการอัพโหลดขอมูลที่สูงกวาอินเทอรเน็ตบานทั่วไป

3. ไมมี IP Address เปนของตัวเอง

4. ถูกเฉพาะขอ 3 

5. ถูกเฉพาะขอ 1,2 

สิ่งตองหาม

เม�ออยากทำธุรกิจสวนตัว
เม�อเริ่มตนธุรกิจบางคนหลงลืมสิ่งที่ควรจะตองหลีกเลี่ยงในการทำธุรกิจไป

อะไรเปนสิ่งที่นักธุรกิจหรือผูประกอบการมักละเลยไป

1.มั่นใจในตัวเองมากเกินไป

“อยาทะนงตน อยาคุยโตโออวด จงจำไววา เหนือฟายังมีฟา”

2.กำจัดทุกคนที่ขวางหนา

“รวมทางกับมิตรสหายในที่มืด ดีกวาเดิน

อยางเดียวดายในที่แจง”

4.ประมาท

“ผูที่หวาดวิตกกับอุปสรรคเทานั้นที่อยูรอด”

3.ทำใหตัวคุณเปนระบบเสียเอง

“คุณภาพชีวิตคือทุกสิ่งทุกอยาง คุณจำเปนตองผสมผสาน 

เพ�อหาความลงตัวระหวางหนาที่การงาน เพ�อนฝูง 

และครอบครัวใหได”

5.ยึดติดกับความสำเร็จเดิม

  และไมเรียนรูสิ่งใหม

“เทคนิคการตลาด มาแลวก็ไป มีเพียงธุรกิจ

ที่ดีจริงๆเทานั้นที่คงอยู"

อางอิงจาก www.jenjud.com
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ทุกเทคโนโลยี เปนเร�องงายสำหรับธุรกิจ

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


