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Editor’s Talk

สวัสดีทานผูอาน TrueBusiness Techno Notes ทุกทานครับ ในชวงเดือนท่ีผานมา

เร�องทอปฮิตเร�องหน่ึงท่ีเปนกระแสในโลกโซเชียล คงหนีไมพนเร�องของภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ท่ีสรางความเสียหายตอทรัพยสิน สถาปตยกรรม และชีวิตของผูคนอยาง

มากมาย หลายทานไดทำการอัพโหลดรูปเม�อคร้ังสมัยท่ีไดเดินทางไปเท่ียวในสถานท่ีท่ี

ประสบเหตุพรอมดวยขอความใหกำลังใจ

ฉบับน้ีผมเลยขอหยิบเอาเร�องของการนำเอาเทคโนโลยีเขามาชวยปองกัน และเตือนภัย

ตอเหตุการณภัยธรรมชาติท่ีไมอาจคาดเดาไดมาเลาสูกันฟงครับ รวมถึงเน้ือหาท่ีชวน

ติดตามในสวนของไลฟสไตล เม�อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เราตองเตรียมอะไรติดตัว

ไวบาง พรอมดวยเนื้อหาตอเน�องจากฉบับที่แลว วาทำไม เร�องของ Fixed IP

Address จำเปนตอธุรกิจอยางไร และ Fixed IP Address แบบไหนที่เหมาะกับ

ธุรกิจของคุณ ติดตามไดในคอลัมน Product Solution ครับ
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เหตุการณภัยพิบัติที่เพิ่งเกิดไปไมนานนี้อยางแผนดินไหว

ที่เกิดขึ้นจากหลายจุดทั่วโลก รวมถึงภายในประเทศไทย

แตที่เห็นรุนแรงมากหนอย คงจะหนีไมพนที่ จ.คุมะโมโตะ

ประเทศญ่ีปุน และแผนดินไหวคร้ังใหญท่ีประเทศเอกวาดอร

ท่ีมีผูเสียชีวิตและสูญหายหลายรอยคน ถือเปนความเสียหาย

ของทรัพยสิน ส่ิงปลูกสราง ประวัติศาสตร และชีวิตของ

ประชาชนอยางประเมินคามิได ในปจจุบันเทคโนโลยีการ

ส�อสารและนวัตกรรมท่ีทันสมัย ไดเร่ิมกลายมาเปนสวนหน่ึง

ของการดำรงชีวิตของมนุษย  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการเตือนภัยจึงถูกพัฒนาขึ้น  เพ�อชวยปองกัน ลด

ความเสียหายและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติตาง ๆ รวมถึงการนำขอมูลไปใชเปนแนวทาง

ในการชวยเหลือไดอยางทันทวงที หรือ จัดทำเปนแนวทาง

การปองกันอยางยั่งยืน

ปจจุบันมีเทคโนโลยีการเตือนภัย เชน ระบบทุนเตือนภัยการ

เกิดคล�นยักษสึนามิ โดยทำการติดต้ังเคร�องมือบันทึกความ

ดันท่ีดานลางของพ้ืนมหาสมุทร การส่ันสะเทือนของเปลือก

โลก การเปล่ียนแปลงของคล�นทะเล และทุนลอยสงสัญญาณ

ผิวทะเล ท่ีจะเก็บวัดขอมูลตาง ๆ เพ่ิมเติม และสงขอมูลไป

ยังสถานีบนฝง หลังจากน้ันใชคอมพิวเตอรจำลองรูปแบบ

เพ�อทำนายแนวโนมของการเกิดคล�นสึนามิ และแจงใหศูนย

เตือนภัยตามชายฝงทะเลตาง ๆ ทราบ เพ�อเตือนภัยให

ประชาชนในทองถิ่นเตรียมตัวอพยพหนีภัยไดทันเวลา แต

เทคโนโลยีและระบบการจัดการดังกลาว ยังมีตนทุนงบประ

มาณท่ีสูง จึงไมสามารถทำใหครอบคลุมไดทุกพ้ืนท่ี จึงตอง

อาศัยการประชาสัมพันธ ใหความรูไปยังประชาชน เพ�อแนะนำ

ถึงการสังเกตการณความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติ เชน

การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่ผิดปกติอยางรวดเร็ว

หรือพฤติกรรมของสัตวท่ีผิดแปลกไปจากเดิม เปนตน ท้ังน้ี

เพ�อใหประชาชนมีความพรอมในการรับมือเม�อเกิดเหตุการณ

ภัยพิบัติ และสามารถอพยพไปอยู ในที่ที่ปลอดภัยไดอยาง

ทันทวงที

เทคโนโลยีราคาสูงกับระบบแจงเตือน



นักวิทยาศาสตร ในแขนงที่เกี่ยวของ ไดมีความพยายามใน

การหาวิธีปองกัน เตือนภัย เพ�อรับมือกับภัยแผนดินไหว

และลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ชวยใหเรามีเวลา

เตรียมความพรอมรับมือไดนานขึ้น
สำหรับประเทศไทย หลังจากเกิดเหตุการณภัยพิบัติเม�อป

2547 ที่ทำใหมีผูเสียชีวิตถึง 5,396 คน และเกิดความเสีย

หายตอทรัพยสินอีกมากมายมหาศาล จึงไดมีการริเร่ิมกอต้ัง

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ และเปดอยางเปนทางการในป

2548 เพ�อทำการศึกษาวิจัย และประสานงานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพ�อวางแนวทางการปองกันภัยพิบัติ รวมถึง

การแจงเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนจนกระท่ัง

การใหความชวยเหลือในพื้นที่ประสบภัยตาง ๆ

ศูนยเตือนภัยฯ ยังไดจัดใหมีการอบรมลงไปในระดับประชาชน

เพ�อสรางเครือขายการเตือนภัย และชวยเหลือผูประสบภัย

ใหปลอดภัย โดยสามารถติดตามขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ

รวมท้ังการแจงเตือนภัยเหตุการณตาง ๆ ไดจากทางเฟสบุค

“Ndwc Web” หรือท่ีเว็บไซต www.ndwc.go.th ครับ

เทคโนโลยีการเตือนภัยในสมารทโฟน

NDWC Application

แอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดยศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ทำ

หนาท่ีสงขอมูลเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกรูปแบบ ไมวา

จะเปนน้ำทวม ดินโคลนถลม และแผนดินไหว ที่รวบรวม

ขอมูลภัยพิบัติจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ

ความผิดปกติได ซึ่งจะนำเอาขอมูลเหลานี้มาประกอบกับ

เคร�องเตือนภัยการเกิดแผนดินไหวทางวิทยาศาสตรอีก

ทางหนึ่ง

ตัวอยางเชน “ShakeAlert” ระบบเตือนภัยการเกิดแผน

ดินไหวท่ีพัฒนาโดย U.S. Geological Survey (USGS)

รวมกับ Office of Emergency Services และ

California Geological Survey ของรัฐแคลิฟอรเนีย

ระบบเตือนภัยแผนดินไหวจะตรวจจับและประเมินรูปแบบ

การสั่นสะเทือน หลังจากที่เกิดการเคล�อนไหวของแผน

เปลือกโลก จากนั้นจะสงการเตือนไปยังศูนยเตือนภัยใน

พ้ืนท่ีท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ ระบบน้ีทำงานโดยการตรวจจับ

พลังงานท่ีเกิดข้ึนจากคล�น P-Wave ซ่ึงเปนคล�นท่ีไมกอให

เกิดความเสียหายในกรณีทั่วไป แตสามารถนำมาใชในการ

คาดการณกอนที่จะเกิดคล�น S-Wave ซึ่งจะเปนคล�นที่มี

ความรุนแรงและอาจทำใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงได

นอกจากเคร�องมือตรวจจับการส่ันสะเทือนแลว มีการศึกษา

และนักวิจัยกลุมหน่ึงไดระบุวา สมารทโฟนสวนบุคคล สามารถ

ใชเปนเคร�องมือเตือนภัยแผนดินไหวไดเชนกัน ระบบ GPS

ในสมารทโฟนสามารถชี้วัดโอกาสในการเกิดแผนดินไหวได

จากการเคล�อนไหวของฝูงชน (Crowdsourcing) นัก

วิทยาศาสตรจาก California Institute of Technology,

the University of Houston และ Carnegie Mellon

University-Silicon Valley รวมกันศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ระบบเตือนภัยแผนดินไหวจาก Crowdsourcing ผลการ

ศึกษาวิจัยพบวา ระบบตรวจจับของสมารทโฟนสามารถ

เตือนแผนดินไหวลวงหนาไดโดยตองเปนแผนดินไหวที่มี

ความรุนแรงในระดับ 7 ริกเตอรขึ้นไป ระบบ GPS ใน

สมารทโฟนสามารถระบุตำแหนงของผูใชงาน หากสัญญาณ

จาก GPS อยางนอยจำนวน 5,000 เคร�องในพื้นที่หนึ่ง

สงสัญญาณการเคล�อนท่ีไปในทิศทางเดียวกัน จะชวยช้ีถึง

Earthquake Alert!

ถือเปนแอพพลิเคช่ันการรายงานขอมูลเก่ียวกับแผนดินไหว

ที่มีคะแนนความนิยมสูง แอพพลิเคชั่นมีสวนของการแสดง

รายละเอียด และขอมูลของการเกิดแผนดินไหวลาสุด โดย

สามารถ Filter ขอมูลท่ีแสดงไดหลากหลาย รวมถึงขาวสาร

การแจงเตือนตาง ๆ ที่มีการ feeds ใหเราไดรับทราบ และ

เตรียมพรอมรับมือ
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ขอบคุณที่มา: www.environnet.in.th, www.artdisasters.com, http://faceblog.in.

นอกจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดถูกพัฒนาออกมาเปนอุปกรณ

ท่ีสามารถใชในการเตือนภัยจากแผนดินไหวแลว ส�อโซเชียล

มีเดียอยาง Facebook  ก็ถูกนำมาใชเพ�อประชาสัมพันธ

ขาวสาร และติดตามผูสูญหาย

Facebook Safety Check

บอกเพ�อนวาคุณปลอดภัย

ที่ ไมคาดคิดตาง ๆ ดวยเชนกัน  เพราะหากไมมีแผนรับมือ

ที่ดีความเสียหายครั้งใหญอาจเกิดขึ้นโดยไมทันตั้งตัวจน

กระทั่งไมสามารถดำเนินธุรกิจได เชน เหตุการณน้ำทวม

คร้ังใหญจนไมสามารถเขาทำงานไดท่ีอาคารสำนักงาน หรือ

ความเสียหายอยางรุนแรงตออุปกรณเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ

ออนไลนระบบตาง ๆ ในองคกร หรือฐานขอมูลตาง ๆ ที่

สุมเสี่ยงตอความเสียหาย เปนตน

BCM: Business Continuity Management

วางแผนดีมีชัยทุกสถานการณ

นอกจากเทคโนโลยีแจงเตือนตาง ๆ แลว  ในสวนของภาค

ธุรกิจเองก็ควรเตรียมความพรอมเพ�อรับมือกับเหตุการณ

สำหรับผูท่ีสนใจในเร�องของ BCM ท้ังในสวนของการขอรับ

คำปรึกษา หรือสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการ

สามารถติดตอสอบถามไดจากเจาหนาท่ีบริหารงานขายท่ีดูแล

ทาน หรือท่ี TrueBusiness Call Center 02-900-9100

(จันทร – เสาร 08.30 - 17.30 น.)

เชนเดียวกับการเลือกใชบริการทางดานโทรคมนาคม

อินเทอรเน็ต มาตรฐานและการเตรียมแผนรองรับเร�อง BCM

ของผูใหบริการเปนสิ่งที่มีความสำคัญ เพราะเสมือนเปน

ส่ิงยืนยันไดวา เม�อเกิดปญหาท่ีอาจสงผลกระทบตอการดำเนิน

ธุรกิจ เชน เหตุการณความไมสงบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ตาง ๆ ผูใหบริการจะยังสามารถใหบริการทางโทรคมนาคม

หรืออินเทอรเน็ต เซิรฟเวอรตาง ๆ ซ่ึงผูรับบริการจะยังคง

สามารถใชงานไดอยางตอเน�องครับ

การทำ BCM (Business Continuity Management)

หรือ การวางแผนจัดการธุรกิจใหตอเน�อง จึงเปนส่ิงจำเปน

ที่ทุกองคกรธุรกิจควรใหความสำคัญ  เพ�อปองกันความ

เสียหายดวยการวางแผนการสำรองขอมูลดวย Cloud

Computing หรือ Co-Location ท่ีมีพรอมท้ังระบบการ

ปองกัน และรับมือกับเหตุการณภัยพิบัติ และสามารถเช�อมตอ

การทำงานไดจากนอกสถานท่ี ทำใหหมดกังวลกับฐานขอมูล

ท่ีอาจจะสูญหาย หรือเกิดความเสียหาย นอกจากน้ียังสามารถ

บริหารงาน และดำเนินธุรกิจไดอยางตอเน�อง เพราะไมจำเปน

ที่จะตองเขาไปทำงานในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ

Facebook Safety Check ใชประโยชนจากระบบระบุ

ตำแหนงของผูใชงาน Facebook โดยหลังจากที่เกิดภัย

พิบัติขึ้น ทาง Facebook จะเปดระบบ Safety Check

ในพื้นที่ที่ ไดรับผลกระทบ และพื้นที่ ใกลเคียง ผูใชงาน

Facebook ที่เคยลงประวัติวามีที่พักอาศัย หรือกำลัง

เดินทางไปยังพื้นที่นั ้น (Check-in) หรือ ถูกเพ�อนใน

Facebook ระบุตำแหนงที่อยู (tag) ในพื้นที่ดังกลาว

ในชวงเวลาใกลเคียง เคยจะไดรับขอความคำถามที่ผูใช

สามารถเลือกคำตอบระหวาง “I’m safe” (ฉันปลอดภัย

ดี) หรือ “I’m not in the area” (ฉันไม ไดอยูในพื้นที่

นั ้น) Facebook จะเผยแพรคำตอบนั้นใหแกเพ�อนใน

Facebook ของผูใช เพ�อใหคนอ�น ๆ ทราบวาผูใชงาน

ปลอดภัยหรือไม



เร�องไมคาดคิดเกิดขึ้นไดเสมอ และไมใชเร�องที่ตองกังวล

ถาเราไดเตรียมพรอมและมีพารทเนอรที่ดีพอ“
”
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Product Solution

การติดตอส�อสารกันในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีโพรโตคอลเปนมาตรฐาน

เคร�องคอมพิวเตอรทุกเคร�องที่เช�อมตอกันอยู จะตองมีหมายเลขเคร�องเอาไว

อางอิงใหเคร�องคอมพิวเตอรอ�นๆ ไดทราบเหมือนกับทุกคนที่ตองมีเลขที่บาน

ซึ่งจะตองไมซ้ำกัน โดยหมายเลขเคร�องอางอิงดังกลาวมักถูกเรียกวา IP Address

Fixed IP

สำคัญอยางไร?

IP Address คืออะไร

IP Address หรือ Internet Protocol Address คือ

หมายเลขประจำเคร�องที่ตองกำหนดใหกับเคร�องคอม

พิวเตอรทุกเคร�องและอุปกรณทุกช้ินในเครือขายเน็ตเวิรค

โดยมีขอแมวาหมายเลข IP Address ที่จะกำหนดใหกับ

คอมพิวเตอรทุกเคร�องหรืออุปกรณตางๆ จะตองไมซ้ำ

ซอนกัน ซึ่งเม�อกำหนดหมายเลข IP Address ไดอยาง

ถูกตองจะชวยใหคอมพิวเตอรทุกเคร�อง และอุปกรณตางๆ

ในเครือขายรูจักกัน รวมถึงสามารถรับสงขอมูลไปมาระหวาง

กันไดอยางถูกตอง โดย IP Address จะเปนตัวอางอิง

ช�อท่ีอยูของคอมพิวเตอรแตละเคร�อง ตัวอยางเชน หาก

คอมพิวเตอร A ตองการสงไฟลขอมูลไปใหคอมพิวเตอร B

คอมพิวเตอร A จะตองรูจักหรือมองเห็นคอมพิวเตอร B

เสียกอน โดยการอางอิงหมายเลข IP Address ของ

คอมพิวเตอร B ใหถูกตอง จากนั้นจึงอาศัยโปรโตคอล

เปนตัวรับสงขอมูลระหวางกันทั้ง 2 เคร�อง

IP Address มีกี่แบบ

แตละแบบแตกตางกันอยางไร

IP address แบงออกเปนแบบ Public IP และ Private IP

โดยบนเครือขายอินเทอรเน็ตเราจะไดรับการจัดสรร IP

Address จากผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP: Internet 

Service Providers) ที่ ใชอยู ซึ่งเปน IP Address ของ

จริงโดยเรียกวา “Public IP” เปนการกำหนด IP แบบ

Static หรือการกำหนดแบบคงท่ี แตสำหรับการตอเครือขาย

เพ�อใชงานภายในบาน หรือออฟฟศตางๆ เราใช IP Address

ของปลอม ที ่กำหนดแบบ Dynamic หรือที ่เรียกวา

“Private IP” ซึ่งผูใชหรือผูดูแลระบบจะสามารถกำหนด

หมายเลข IP Address ไดดวยตนเอง



Fixed IP คืออะไร 

Fixed IP คือการมี IP Address แบบ Public IP เปน

ของตัวเอง ซึ่งเปรียบเสมือนการมีเลขที่บานที่แสดงที่อยู

และการมีตัวตนที่แนนอน หากธุรกิจไมมีการ Fixed IP

ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไมมีที่อยูอาศัยแนนอน ซึ่ง IP

นั้น มีความสำคัญในการใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ของคุณโดยปกติแลวหากการไมมี IP Address เปนของ

ตัวเอง ในแตละคร้ังท่ีเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตของคุณ

IP Address ก็จะถูกสลับเปลี่ยน หมุนเวียนกับผูอ�น ซึ่ง

มีขอท่ีควรคำนึงคือ หากธุรกิจคุณไดใช IP ท่ีมีการทำผิด

หรือติดแบล็คลิสตจากเซิรฟเวอรตางประเทศ การสงออก

ขอมูลผานทางอีเมลไปยังกลุมเปาหมายก็จะไมสามารถทำได

ซึ่งเปนปญหาหลักที่ ไมควรมองขาม

Fixed IP สำคัญอยางไร

การ Fixed IP จะไมสงผลกระทบกับการใชงานอินเทอรเน็ต

ใดๆ แตจะไดรับประโยชนเพ่ิมข้ึนมากมายในแงของการบริหาร

จัดการธุรกิจคุณ 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

ขอบคุณที่มา: talk.ict.in.th, Wikipedia, เกร็ดความรู.net, i-san.net, sc521463059ab.blogspot.com

ภาพจาก: lh6.googleusercontent.com / Wikipedia / 4.bp.blogspot.com

ทรู อินเทอรเน็ต คือผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP: Internet Service Providers) ที่มีบริการครบทุก

ความตองการของธุรกิจคุณ ดวยรูปแบบการใหบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนไดหลากหลาย ใหเหมาะสมกับ

องคกรคุณ พรอมที่จะกาวสูความสำเร็จไปพรอมกับคุณ….

สอบถามขอมูลบริการเพิ่มเติมโทร. 02-900-9100 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.) หรือ bts@truecorp.co.th
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

คุณโชติชวง ศูรางกูล

รองกรรมการผูจัดการ

บริษัท หนุมสาวทัวร จำกัด

“

”

จากธุรกิจทัวรที่เริ่มตนจาก การใหบริการทัวรภายในประเทศ แตดวยความที่ธุรกิจไมมีคำวาหยุดนิ่ง เขา

จึงสามารถนำพาและตอยอดจากธุรกิจเดิมเปน One Stop Service อยางครบวงจร ท่ีเปนท่ีรูจักกันดีใน

ช�อของ “หนุมสาวทัวร” และวันนี้เราพบกับบทสัมภาษณของ คุณโชติชวง ศูรางกูล รองกรรมการ

ผูจัดการ ที่จะมาแชรเร�องราวและทริคในการทำธุรกิจเล็ก ๆ นอย ๆ

“สไตลผมไมไดตองการวาคุณตองไปทำซายไปทำขวา

แตละคนมีความสามารถเฉพาะทางของเขาอยูแลว

เพียงแตเราเปนคนที่เห็นภาพใหญทั้งหมดเทานั้นเอง”

   หนุมสาวทัวรเปนบริษัทท่ีกอต้ังข้ึนมาจากทัวรในประเทศ

หลังจากน้ันสักประมาณ 4-5 ป เราก็เร่ิมทำทัวรตางประเทศ

และทัวร Inbound คือการเอาตางชาติเขามา เรามีปรัชญา

ขององคกรเราอยูคือทำเปน One Stop Service เพราะ

การที่เราเปนตัวแทนจัดจำหนายยังไมพอและเราเปนแคคน

กลางเพราะฉะนั้นเราพยายามเปลี่ยนบทบาทของการเปน

Middle Man ออก ก็คือเราพยายามท่ีจะไปถึง ซัพพลาย-

เออรเปนถึงที่ขายตรงของ End User มากขึ้น หลังจาก

นั้นเราก็เริ่มทำเร�องของธุรกิจโรงแรม รถบัสและบริษัท

ศึกษาตอตางประเทศ เพ�อเปนการตอยอดธุรกิจนอกจาก

การทองเที่ยว

เราใชบริการของทรู เน�องจากทางบริษัท ทรู มีความนาเช�อถือ

มีศักยภาพในการให Solution กับทางบริษัทท้ังองคกร ผมวา

Convergence ของทรู สามารถตอบโจทย ใหกับองคกร

ทั้งหมด เน�องจากเดี๋ยวนี้มันไมไดเปนธุรกิจดานใดดานหนึ่ง

มันเปนธุรกิจที่เราสามารถตอยอดขึ้นไปเร�อย ๆ เร�องของ

การใช Digital เร�องของ Infrastructures อยางรูปแบบ

Internet เร�องของโทรศัพท ซ่ึงมีความนาเช�อถือ สัญญาณ

เร็ว มีความชัดเจนและไมใชการท่ีมี Product Fix แตเปนการ

ที่เราสามารถ บอกความตองการ และ ก็สามารถปรับโจทย

มาตามความตองการของเราไดดวยเทคโนโลยีทำใหธุรกิจของ

หนุมสาวทัวร สามารถติดตอลูกคาไดเร็วขึ้น มากขึ้น กวาง

ไกลขึ้น และตอบสนองทุกความตองการของลูกคา
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Running

Gadget
เทรนดการวิ่งของคนไทยยิ่งนับวันยิ่งไดรับความนิยมมากขึ้น สังเกตไดจากรายการวิ่งตางๆ

ที่ถูกจัดขึ้นอยางตอเน�องและไดรับการตอบรับเปนอยางดีทุกรายการ ซึ่งแนนอนครับวา

อุปกรณสำหรับนักวิ่งยอมไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นไปดวย ผมเลยขอหยิบเอานวัตกรรม

ที่จะถูกพัฒนาและนำมาใสเอาไวในอุปกรณ ใหนักวิ่งทั้งหลายไดใชงานกันในอนาคตอันใกลนี้มาฝากกันครับ

Nike HyperAdapt 1.0

ไนก้ี เตรียมนำเสนอนวัตกรรมใหมในรองเทาว่ิง ช�อรุนวา HyperAdapt 1.0 ท่ีสามารถผูกเชือกเองได มอบความสะดวก

สบายใหกับผูสวมใสมากขึ้น เม�อคุณสอดเทาเขาไปขางในรองเทา เซ็นเซอรที่ถูกติดตั้งอยูที่สนรองเทาจะสั่งการใหเชือกรัด

เขามาโดยอัตโนมัติ และจะมีปุมอยูดานขางของรองเทา

เพ�อใหคุณสามารถปรับระดับของเชือกใหเหมาะสมกับ

ความตองการของคุณ

ระหวางการวิ่ง หากคุณผูกเชือกรองเทาของคุณแนน

จนเกินไป หรือหลวมจนเกินไปจนทำใหเทาของคุณเล�อน

ขยับอยูตลอดเวลา รองเทาจะทำการปรับการรัดแนน

ของเชือกรองเทาใหเหมาะสมโดยที่คุณไมตองหยุดวิ่ง

เลย เจงดีไหมละครับ

https://youtu.be/TFjDbqHva50



KUAIWEAR

HEADPHONES

มันคงจะดีไมนอย ถาหากคุณไดรับคำแนะนำจาก Usain Bolt

นักว่ิงเจาของสถิติโอลิมปค ในขณะท่ีคุณกำลังว่ิงอยู ดวย

หูฟงจาก Kuai Wear ท่ีมีเทคโนโลยีไบโอเมตริกซตรวจจับ

การเคล�อนไหวสำหรับนักกีฬา โดยไดรวมเอาหลากหลาย

ความสามารถของอุปกรณตรวจจับทางกีฬาเอามาไวในหูฟง

ของ Kuai เชน การวัดอัตราการเตนของหัวใจ, การนับ

จำนวนกาว, Sport Watch และการใหคำแนะนำระดับมือ

อาชีพจากนักกีฬาระดับโลก (แตแนนอนวามันเอาไวฟงเพลง

ไดดวยนะ) นอกจากน้ียังสามารถนำไปปรับใชสำหรับกีฬาอ�นๆ

เพ�อวางแผนการออกกำลังของคุณไดอยางเหมาะสม เชน

วายน้ำ ปนจักรยาน เปนตน หูฟงของ Kuai ยังสามารถ

เช�อมตอไปยังอุปกรณ และสมารทโฟนอ�น ๆ เพ�อสงขอมูล

ไปมาระหวางกันไดอีกดวย

อีกหนึ่งกาวของการพัฒนาการเก็บบันทึกขอมูลระหวาง

การออกกำลังกาย ดวยการผลิตออกมาเปนเส้ือผาเสียเลย

Lumo Run กางเกงวิ่งที่มีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับ

การเคล�อนไหวไดในเนื้อผา โดยในระหวางการวิ่งนั้น จะมี

การบันทึกขอมูล และคุณจะไดรับคำแนะนำในการวิ่งผาน

ทางสมารทโฟนเพ�อพัฒนาการวิ่งของคุณใหดียิ่งขึ้นอีก

ดวย

ขอบคุณที่มา : www.nike.com, www.digitaltrends.com, www.digitaltrends.com

Lumo Run
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Workstyle

รูจักรึยัง...

นวัตกรรมสุดเจง

เพ�อผูประสบภัย
จากเหตุการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ อยางลาสุดนี้แผนดินไหวที่ประเทศญี่ปุน

ซ่ึงถือวาเปนเหตุการณท่ีสรางความเสียหายท้ังทรัพยสินและชีวิตอยางหลีกเล่ียงไมไดจริง ๆ

ดังนั้นการรูจักวิธีการเตรียมตัว รับมือและใชชีวิตเพ�อความอยูรอด จึงเปนสิ่งสำคัญ ซึ่ง

ปจจุบันนี้การใชชีวิตเม�อเกิดเหตุฉุกเฉินมีความสะดวกมากเม�อเทียบกับแตกอน ทั้งในสวน

ของ อาหาร อุปกรณ เพราะเทคโนโลยีที่กาวหนา ทำใหธุรกิจตาง ๆ หันมาพัฒนาสินคา

และสรางนวัตกรรมใหมๆ เพ�ออำนวยความสะดวกใหแกผูประสบภัยในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

เรามาดูกันดีกวาวาธุรกิจตาง ๆ พัฒนาสินคาอะไรกันบาง

เม�อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เจาชุดอุปกรณน้ีจะถูกสงตรงไป

ยังพ้ืนท่ี เพ�อทำหนาท่ีสรางความอบอุนและส่ิงท่ีจำเปนสำหรับ

การบริโภค ซ่ึงอุปกรณจะถูกบรรจุอยูในถังน้ำมันท่ีทำหนาท่ี

เปนทั้งบรรจุภัณฑเพ�อการขนสง และเตาใหความรอน ซึ่ง

ภายในประกอบดวย หมอตมน้ำรอนพรอมฝาปด ตะแกรง

สำหรับวางเชื้อเพลิง กระบวยตักน้ำ ถุงมือ ผาขนหนู ขาว

ก่ึงสำเร็จรูปพรอมหุงตม อางใสน้ำขนาดเล็ก และน้ำด�ม ซ่ึง

เจาอุปกรณเหลาน้ีสามารถนำไปใชประโยชน ไดหลากหลายวิธี

เชน ตมน้ำลางภาชนะฆาเชื้อโรค ตมน้ำสำหรับเอาไวเช็ดตัว

เพ�อใหรางกายอบอุน หรือจะนำน้ำอุนใสขวดแลวกอดเปน

หมอนขนาดเล็กก็จะชวยใหผูใชหลับสบายมากขึ้น หรือแม

กระทั่งใชปรุงอาหารรอน ๆ

Heat Rescue Disaster Recovery



อีกหนึ่งอุปกรณที่ออกแบบโดยบริษัท Nendo ประเทศ

ญ่ีปุน เน�องจากประเทศญ่ีปุนมักจะประสบภัยแผนดินไหว

อยูบอยครั้ง ทางบริษัทจึงพัฒนาอุปกรณสำหรับผู

ประสบภัยท่ีออกแบบออกมาใหสามารถลอยน้ำและงายตอ

การพกพาเพียงสะพายกับไหล เพราะเจาอุปกรณท่ีวาน้ีมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร สวนวิธีการ

ใชงาน เพียงคลายเกรียวออกมาจะพบกับอุปกรณสำคัญคือ นกหวีด วิทยุ ตะเกียง ถุงฟอยด

น้ำด�ม พลาสติก เคสสำหรับเก็บยาหรืออุปกรณปฐมพยาบาล และเส้ือกันฝน ซ่ึงความพิเศษของ

เจาอุปกรณน้ีคือ มีฟงกช่ันท่ีสามารถชารตแบตสมารทโฟน ไฟฉาย หรืออุปกรณอ�น ๆ ไดโดย

ผาน USB เรียกไดวาถึงอุปกรณจะมีขนาดเล็กแตก็สารพัดประโยชนจริง ๆ

ขอบคุณที่มา : www.creativemove.com, www.olrepublic.com, www.it24hrs.com, https://boingboing.net, www.olrepublic.com

นอกจากอาหารแหงและอาหารกระปอง

เปนที ่นิยมกันในยามฉุกเฉินอยู แลว

ปจจุบันขนมตาง ๆ ก็ถูกนำมาผานกระ

บวนการบรรจุลงกระปองดวยเชนกัน ไมวาจะเปนขนมปง

บิสกิต โมจิถ่ัวแดงแหง อยางตัวอยางท่ีนายกยองของคุณ

Akimoto เจาของรานขนมปงในญี่ปุน ไดมีความมุงมั่น

พัฒนาขนมปงที่สามารถเก็บเอาไวไดนาน เพราะกอนหนา

เขาไดอบขนมปงกวา 2,000 ชิ้นและขับรถไปมอบใหแก

ผูประสบภัย แตเม�อถึงท่ีกลับพบวาขนมบูดไปกวาคร่ึง จึง

ปรึกษาผูเช่ียวชาญทางดานอาหารอยูหลายเดือนเพ�อชวย

เหลือผูประสบภัยแผนดินไหว จนกระทั่งสำเร็จกลายเปน

ขนมปงกระปอง ที่มีรสชาติอรอยและสามารถเก็บไดนาน

ถึง 3 ป โดยไมมีสารกันบูด จึงเปนความสำเร็จท่ีเคาสามารถ

พัฒนาสินคาใหมแยกจากธุรกิจเดิม

โทรโขงแปลภาษา หรือ มีช�อเรียกอีกอยางวา Megaphone Translator โดยผูพัฒนา

คือบริษัทพานาโซนิค ไดไอเดียมาจากชวงภัยพิบัติน้ำญ่ีปุนในป 2014 ซ่ึงตอนน้ันทางญ่ีปุน

ประสบปญหากับการส�อสารเพ�อแจงขาวตาง ๆ ใหกับชาวตางชาติท่ีตกคางอยูในสนามบิน

โดยการทำงานของโทรโขงแปลภาษาตัวน้ีคือ เพียงแคพูดประกาศเปนภาษาญ่ีปุนผานโทรโขง

Megaphoneyaku

Minimalist Survival Kit

Survival Food

ขาวตมแหง: เพียงแคเทน้ำเปลาท่ีอุณหภูมิปกติ ลงไปในซอง

จากน้ันซองก็จะขยายออกกลายเปนถวยแบบต้ังไดมา พรอม

กับชอนท่ีสามารถทานไดทันที ซ่ึงเหมาะอยางย่ิงในกรณีที่ ไมมี

กระแสไฟใช

โมจิแหง: เม�อเติมน้ำก็จะกลายเปนขนมโมจินุม ๆ และถ่ัวแดง

แหง เม�อเติมน้ำก็จะกลายเปนถ่ัวแดงเหลว เอาไวทานพรอม

กับขนมโมจิ

ขนมปงกระปอง โมจิแหง ขาวตมแหง

เจาเคร�องตัวน้ีจะประมวลผลและแปลภาษาตามขอความท่ีผูประกาศตองการ โดยมีใหเลือกถึง 3 ภาษา คือ อังกฤษ, จีน และ

เกาหลี พรอมทั้งสามารถเลือกความดังของเสียงที่แปลไดอีกดวย เรียกไดวาเจาอุปกรณตัวนี้เปนประโยชนอยางมากในการ

ส�อสารกับนักทองเที่ยว
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เม�อเร็วๆนี้ ทรูบิสิเนส นำโดย คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ผูอำนวยการบริหารดานลูกคาองคกรธุรกิจและบริการ

ระหวางประเทศ, คุณรัชนี ทีปประสาน ผูอำนวยการดานลูกคาองคการธุรกิจ และ คุณศิริชัย วิวัฒนสกุลเจริญ รอง

ผูอำนวยการ หนวยงานดิจิตอล บิสิเนส โซลูช่ัน ใหสัมภาษณกลุมยอย พรอมตอกย้ำความเปนผูนำบริการส�อสารและโซลูช่ัน

สำหรับลูกคาองคกรขนาดใหญ (Enterprise) เผยยุทธศาสตรคอนเวอรเจนซของกลุมทรู และโครงขายคุณภาพ ตอบโจทย

ตรงความตองการลูกคา และหลากหลายองคกรธุรกิจไววางใจใชบริการอยางตอเน�อง ณ ทรูชอป ชั้น 4 ศูนยการคา

เซ็นทรัลเอ็มบาสซี โดยการใหสัมภาษณครั้งนี้ ผูบริหารทรูบิสิเนสเผยถึงการนำจุดแข็งดวยบริการที่หลากหลายพรอมมุง

เดินหนาพัฒนาโซลูชั่นใหมลาสุด ดวยเทคโนโลยีส�อสารล้ำสมัย อาทิ บริการ "คลาวด" (Cloud Service) ครบทุกประเภท

ท้ัง IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service และ SaaS – Software as a Service

นอกจากนี้ ยังมีบริการ "สมารท ทรานสปอรต" (Smart Transport) บนคลาวดเทคโนโลยีที่ชวยใหการบริหารจัดการ

ระบบการขนสงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ บริการระบบเสียงสั่งได (Speech Recognition) ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหกับระบบศูนยบริการลูกคา เปนตน ตอนทายการสัมภาษณผูบริหารไดเนนย้ำภาพรวมการใหบริการลูกคากลุมองคกร

ขนาดใหญโดยเนนการเสริมศักยภาพการดำเนินงานขององคกรธุรกิจขนาดใหญใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมี

ระบบความปลอดภัยในระดับสูง พรอมเดินหนาขยายฐานลูกคาธุรกิจขนาดใหญทั่วประเทศ  ซึ่งมั่นใจวาสามารถใหบริการ

ไดตรงใจลูกคาองคกรขนาดใหญในทุกประเภทธุรกิจ 

ทรูบิสิเนส ครองผูนำบริการส�อสารและโซลูชั่น รุกเทคโนโลยีล้ำสมัย 

พรอมที่ปรึกษามืออาชีพ เสริมแกรงธุรกิจลูกคา



ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนา “เปดแนวคิด เพ�อพัฒนาธุรกิจแบบผูนำ” โดยไดรับเกียรติจาก คุณอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผูวาฯ

สงขลา เปนประธานเปดงาน พรอมดวยคุณมารยาท สวนพลู รองผูอำนวยการหนวยงานลูกคาองคกรธุรกิจขนาดกลาง

และยอม บจม.ทรูฯ รวมใหการตอนรับ ซ่ึงมีผูประกอบการเจาของธุรกิจหาดใหญกวา 200 ราย เขารวมสัมมนาอยางคึกคัก

ณ หองเทพทาโร โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ จ. สงขลา สำหรับหัวขอบรรยายเนนเร�อง “เพิ่มกลยุทธดานไอที เพ�อ

การพัฒนาองคกรสูความเปนหนึ่ง” โดย คุณศิริชัย วิวัฒนสกุลเจริญ รองผูอำนวยการหนวยงาน Digital Business

Solutions บจม. ทรูฯ เปนการแนะนำเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ชวยใหการทำงานงายขึ้น เร็วขึ้น การใชเทคโนโลยีเพ�อขยายฐาน

ลูกคา และเพิ่มโอกาสในการขาย บน Social Media รวมถึงเร�อง “Cloud Computing นวัตกรรมที่เหมาะกับธุรกิจ

ยุคใหม” โดยคุณศุภรัตน ศิวะเพ็ชรานาถ ผูอำนวยการฝายผลิตภัณฑ บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จำกัด ที่

ธุรกิจ SMEs สามารถนำ Cloud เขามาใชพัฒนาธุรกิจได ตลอดจนความเช�อมั่นในการใช Cloud

ทรูบิสิเนส นำศักยภาพเทคโนโลยีส�อสารในกลุมทรูฯ เดินหนามอบความรู

เปดแนวคิดใหผูประกอบการ จ.สงขลา พรอมรับมือ AEC

มุงพัฒนาธุรกิจ แกลูกคาอยางตอเน�อง ทรูบิสิเนสจัดงาน

สัมมนา “Business Change by ICT Innovation”

เพ�อแนะนำนวัตกรรมใหม พรอมแนวทางธุรกิจ ตลอดจน

อัพเดทเทรนดโซลูชั่นใหแกผูบริหารและพนักงาน บริษัท

ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) โดยไดรับเกียรติจาก คุณธวัช กิจนพ รองผูอำนวยการดานลูกคาองคการธุรกิจ เปนประธาน

กลาวเปดงาน การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพ�อเปนการใหความรูและคำแนะนำเกี่ยวกับ เทรนดการพัฒนาสินคา บริการ และ

กระบวนการทำงาน ใหธุรกิจมีคุณภาพของการผลิตท่ีดีข้ึน และเรียนรูแนวคิดรวมถึงส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการจัดการนวัตกรรม

เพ�อหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ พรอมดวยอัพเดทเทรนด Cloud 2016 ท่ีธุรกิจตองรู แผนการประยุกตการใหบริการ

2G/3G/4G และ Network Coverage, Chat Program สำหรับองคกร ซ่ึงมีความปลอดภัยสูง รวมท้ัง Trend ใหมท่ี

ไดรับความนิยมในตางประเทศ และปดทายดวย Consumer Insight ตลาดยุคดิจิตอลไปไกลกวาท่ีคุณคิด กับแงคิดดี ๆ ท่ี

จะพัฒนาแบรนดอยางรวดเร็ว พรอมทำการตลาดและส�อสารการตลาดไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพไดดวยการรูลึก

เร�องผูบริโภคดิจิทัล ณ สำนักงานใหญทีวีไดเร็ค เม�อวันที่ 19 เมษายนที่ผานมา

ทรูบิสิเนสจัดงานสัมมนา ‘Business change

by ICT Innovation’ แกทีมงานทีวีไดเร็ค

มุงพัฒนาธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย และ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมใหคำแนะนำ

สิทธิประโยชนและการพัฒนาทักษะและความรู เพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการ SMEs ในครั้งนี้



อางอิงจาก : http://www.poohclub.net/

รวมสนุกตอบคำถามไดที่

truebusiness

เกมเดือน พฤษภาคม 2559

ขอใดอธิบายคุณสมบัติและขอดีของ Fixed IP ไดถูกตอง

1. สามารถควบคุมเคร�องเซิรฟเวอรจากระยะไกล หรือ

   ใชงานผานกลอง CCTV Server ได

2. สามารถใชงานส�อสารแบบ Voice Over IP ได

3. การมี IP Address แบบ Public IP เปรียบเสมือน

   การมีเลขที่บาน มีตัวตนที่แนนอน

4. ถูกเฉพาะขอ 1 และ 2

5. ถูกทุกขอ 

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 พฤษภาคม 2559

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 3 มิถุนายน 2559

หาคำตอบไดจากคอลัมน Product Solution ภายในเลม



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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TrueBusiness Connect
ส�อสารในองคกรครบ จบในแอพเดียว

Chat • Call • Community • Directory

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส�อสารภายในองคกรทั้งแชท

และเวิรคสเปซ

สงขาวสารจากองคกรถึงพนักงานแบบเรียลไทม

เนนความปลอดภัยในการรับ - สงขอมูลขององคกรเปนหลัก

คนหาขอมูลพนักงานผานแอพพลิเคชั่นไดสะดวกและรวดเร็ว

ทดลองใชฟรี! 30 วัน จำนาน 10 ผู ใชงาน

วันนี้ - 1 มิถุนายน 2559
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