




Editor’s Talk

ณ เวลานี้ถึงแมความเศราของประชาชนชาวไทยยังไมจางหาย แตเช�อไดวาความเขมแข็งในจิตใจคงเพิ่ม

มากขึ้นและแปรเปลี่ยนเปนการตั้งมั่นในการทำความดีเจริญตามรอยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ดวยการนอมนำคำสอนของพระองคทานมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชีวิตตน

และสังคมใหพบประโยชนและความสุขอยางยั่งยืน เพราะทุกชีวิตลวนยอมมีหนาที่ที่ตองดำเนินตอไป

ดังคำสอนของพอใหทำหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด 

ดวยพระอัจฉริยภาพและความสนพระราชหฤทัยทางดานการส�อสารและเทคโนโลยีโดยมีพื้นฐานของ

ความหวงใยประชาชนท่ีทุกขยากในถ่ินทุรกันดานของทานเปนท่ีต้ัง จึงทำใหเกิดความชวยเหลือประชาชน

ในที่หางไกลและเกิดการพัฒนาดานการส�อสารตางๆมากมาย ในป 2544 และ ป 2549 คณะรัฐมนตรี

จึงไดเทิดพระเกียรติพระองคทานในฐานะที่ทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดา

แหงนวัตกรรมไทย”

TrueBusiness Techno Notes ฉบับพิเศษนี้ ขอนอมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดไมได เพ�อเทิดพระเกียรติพระองค

ทาน ผูทรงเปยมดวยพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอวงการการส�อสารและเทคโนโลยีของไทย  

ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร และทีมงานทรูบิสิเนส

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ภาพถายหนาปก : คุณอนุชัย ศรีจรูญพูทอง



พระบิดาแหง

เทคโนโลยีของไทย

และ 

พระบิดาแหง

นวัตกรรมไทย

“เราจะครองแผนดิน

โดยธรรม เพ�อประโยชน

สุขแหงมหาชน

ชาวสยาม” 
- ปฐมบรมราชโองการ

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาพสกนิกรชาวไทยตางตระหนัก

ดีวาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจนอยใหญ ดวยพระราชหฤทัยมุงมั่นดั่งปณิธานที่

พระราชทานไว ในปฐมบรมราชโองการวา

จึงเปนที่มาของการเสด็จพระราชดำเนินเพ�อเยี่ยมราษฎรในทุกจังหวัด

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพ�อทรงรับทราบถึงปญหา และ ความตองการ

ของราษฎร อันสงผลใหเกิดการริเร่ิมโครงการ ตามแนวทางพระราชดำริ

นับพันโครงการทั่วประเทศไทย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด

ทฤษฎีใหม รวมถึงโครงการพัฒนาตาง ๆ มากมาย เพ�อความอยูดี

กินดี ของพสกนิกรชาวไทยของพระองค หลายแนวคิดและโครงการฯ

กอใหเกิดนวัตกรรมท่ีทรงประดิษฐคิดคนเพ�อนำมาใชแกไขปญหา หรือ

สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในงานที่ทรงทำ

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ�อประโยชนสุข

แหงมหาชนชาวสยาม”

 แม โครงการฯ ที่ทรงริเริ่มมีอยูทั่วประเทศ แตก็ยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส ติดตามความคืบหนาของโครงการฯ มิไดขาด หากใครไดมี

โอกาสเขาไปใน พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังไกลกังวล และพระตำหนักที่ประทับตาง ๆ ที่มีอยูทั่วประเทศ จะเห็นเสาอากาศวิทยุส�อสาร

ติดตั้งอยูหลายตนหลายขนาด อีกทั้งหากเคยไดชมสารคดีที่นักขาวตางชาติไดเขาเฝาสัมภาษณพระองค จะสังเกตุเห็นภายในหองทรงงาน จะมี

เคร�องมือส�อสาร และคอมพิวเตอรติดตั้งอยู อุปกรณทั้งหลายเหลานี้นอกจากเปนเคร�องมือสำคัญไวสำหรับทรงงานเพ�อพัฒนาความเปนอยูของ

พสกนิกรไทยแลว ยังเปนสิ่งที่พระองคมีความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแตทรงพระเยาว
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“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ 

ปญญาที่เฉียบแหลม 

กำลังกายที่สมบูรณ.”
- พระราชปรารภ

         จากวิทยุแรสูสายอากาศสุธี 1 สุธี 2 สุธี 3 และสุธี 4 ความ

สนพระราชหฤทัยในดานการส�อสารนั้นมาจากทรงตระหนักวาการ

ส�อสารมีความสำคัญที่สุดที่จะทำใหพระองคทรงทราบขอมูลขาวสาร

ทุกขสุขของพสกนิกรไทยทั่วประเทศ เพ�อใหสามารถชวยเหลือแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที จึงเปนที่มาของพระราชดำริในโครงการ

ระบบส�อสารสายอากาศและอิเล็กทรอนิกส  ทรงโปรดเกลาใหผูทรง

คุณวุฒิหลายทานเขาเฝาเพ�อกราบบังคมทูลหลักวิชาการส�อสาร ซึ่ง

หนึ่งในผลงานความสำเร็จนั้นคือการพัฒนาสายอากาศแบบใหม ซึ่ง

มีรัศมีทำ การไกลขนาดใชติดตอส�อสารกันระหวางพระตำหนักภูพิง-

คราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม กับ กรุงเทพมหานครได เม�อโครงการ

นี้สำเร็จยังทรงพระราชทานแบบสายอากาศใหหน�วยงานราชการนำ

ไปใช  ชวยใหหน�วยงานราชการตาง ๆ ไมตองจัดซื้อ เสาอากาศราคา

แพงอีกตอไป ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ทั้งเกิดการ

พัฒนาองคความรูความสามารถในระบบวิทยุส�อสารของไทย
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- ส.ค.ส. พระราชทาน- พระราชปรารภ

ถึงจะมองไมเห็นฝง 

เราก็ตองพยายามวาย

อยูทามกลางมหาสมุทร

โภคะทั้งหลาย มิไดสำเร็จ

ดวยเพียงคิดเทานั้น...

เม�อความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น พระองคก็ใหความ

สนพระราชหฤทัยในการใชเคร�องมืออุปกรณเทคโนโลยีใหม อาทิ

การทรงงานดวยคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูล พระราชกรณียกิจตาง ๆ

จนทรงสามารถคิดคนสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ�อการประมวล

ผลขอมูลตาง ๆ ดวยพระองคเอง ทรงประดิษฐรูปแบบตัวอักษรไทย

ที่มีลักษณะสวยงามเพ�อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร และเคร�อง

พิมพ และยังทรงประดิษฐ ส.ค.ส. ดวยคอมพิวเตอร เผยแพรผานส�อ

มวลชนเพ�อทรงอวยพร ปวงชนชาวไทยเปนประจำทุกป นอกจากนั้น

ยังทรงติดต้ังเครือขายส�อสารคอมพิวเตอรเพ�อสนับสนุนพระราชภารกิจ

ตาง ๆ พระองค ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส�อสารวาการ

ส�อสาร เปนปจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เปนหัวใจของ

ความมั่นคงของประเทศ และการส�อสารเปนองคประกอบที่สำคัญยิ่ง

ในการพัฒนาประเทศใหประชาชนอยูดีกินดี

70 ป ที่ทรงครองราชย พระองคทรงเปนแบบอยางของความมีพระ

วิริยะอุตสาหะ มีความเพียรพยายาม พัฒนาตัวเองมาโดยตลอด ทรง

เปนนักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ นักทดลอง และนักพัฒนา ที่มีความ

รอบรูอยางลึกซึ้งและเชี่ยวชาญในศาสตรที่ทรงศึกษา ทรงประยุกตใช

เทคโนโลยีสมัยใหมเพ�อการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อันกอประ

โยชนและความสุขแกชาวไทยอยางหาที่สุดไมได อาทิ เทคโนโลยีฝน

หลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา พระราชดำริทฤษฎีใหม โครงการน้ำมันเชื้อ

เพลิงทดแทน  การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม พระองคทรงเปนแบบ

อยางที่พสกนิกรชาวไทยควรเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และ

นอมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรม อันจะเปนการ

ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอประชาชนชาวไทยมาตลอด



การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันกาวหนา

ทุกสาขาจากทั่วโลก แลวเลือกสรรสวนที่สำคัญเปนประโยชน

นำมาปรับปรุงใชใหพอดีเหมาะสมกับสภาพ และฐานะของประเทศของเรา

เพ�อชวยใหประเทศของเราสามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัย

มาใชพัฒนางานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง

พระบรมราโชวาท ในโอกาสพระราชดำเนินเปดงาน “พระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศน ๒๖” 

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตเจาคุณทหารลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖
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Product Solution

เม�อเทคโนโลยี ขโมยชีวิตสวนตัว

MOBILE SECURITY

ATTACKS

ปจจุบันภัยคุกคามและการโจมตีอุปกรณส�อสารแบบพกพาและอุปกรณ

เช�อมตออินเทอรเน็ตตาง ๆ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการไปอยางรวดเร็ว

จากเดิมที่ผูโจมตีเหลานี้ขโมยและทำลายขอมูลภายในอุปกรณดวยวิธีการ

แบบเดิม ๆ ผานสายที่ ใชสำหรับเช�อมตอขอมูล ไดมีการคิดคนวิธีใหม ๆ

ที่ ไมเคยมีมากอน และเน�องจากปจจุบันมีแอพพลิเคชั่นตาง ๆ มากมายให

เลือกใชงาน ซึ่งผูใชงานมักจะติดตั้งโดยไมทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

จากแอพพลิเคช่ันเหลาน้ัน หรือแมแตการเช�อมตอเครือขาย WiFi สาธารณะ

ที่มีความเสี่ยงในการถูกดักจับขอมูล ทำใหขอมูลรั่วไหลออกไปยังบุคคล

อ�นภายนอก และสรางความเสียหายใหกับผูใชงานและองคกรในการดำเนิน

ธุรกิจ

หลายทานอาจจะยังนึกภาพไมออกวาการโจมตีในรูปแบบตาง ๆ นั้น เกิด

อะไรขึ้นบาง และสรางความเสียหายขนาดไหน ผมเลยขอหยิบยกเอา

ตัวอยางบางสวนมาเลาใหทุกทานไดตามกันครับ

EAVESDROP

การดักฟงการสนทนาและการเขาถึงการทำงานของกลองบนอุปกรณ

มือถือ

COLLECT ENTERPRISE DATA

การขโมยขอมูลภายในเคร�อง ขอมูลในอีเมล ขอความและประวัติการ

โทรเขาโทรออก

COMPROMISE SECURE CONTAINERS

การสกัดก้ันขอมูล การเขาถึงหรือดักจับขอมูลจากแอพพลิเคช่ันตาง ๆ

รูปแบบการโจมตีของผูไมประสงคดีตออุปกรณมือถือ

ที่เห็นไดอยางแพรหลาย

Mobile Banking Attack

The Singapore Straits Times มีรายงานการถูกแฮกโทรศัพทมือถือ

โดยเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนเม�อวันท่ี 27 มกราคม 2016 โทรศัพทมือถือ

ของผูใชงานถูกแฮก และแฮกเกอร ไดทำการสั่งซื้อตั๋วเคร�องบินจำนวน

6 ใบมูลคาราว 12,327 ดอลลาสหรัฐ จากบัตรเครดิตของเขา เหตุการณ

น้ีนาจะเกิดจากการท่ีเขาไดดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันท่ีเปนอันตราย เม�อไดรับ

SMS การทำรายการเพ�อยืนยันการซ้ือต๋ัวเคร�องบิน แอพพลิเคช่ันดังกลาว

ก็ดำเนินการสงขอมูล SMS ไปยังเซิรฟเวอรระยะไกลของแฮกเกอร

ท้ัง ๆ ท่ีทางธนาคารไดมีระบบการปองกันโดยมีการสงรหัสผานคร้ังเดียว

หรือที่เราเรียกวา One Time Password (OTP) ไปใหกับผูใชบริการ

แลว แตกลับถูกแฮกเกอรฉวยโอกาสขโมยขอมูล SMS ดังกลาวเอาไป

สั่งการจายเงินทำธุรกรรมไดอยางงายดาย

Malware found on Google Play

การปองกันสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตที่ใชระบบปฏิบัติการ Android ให

ปลอดภัยจากแอพพลิเคช่ันท่ีเปนอันตราย เปนการตอสูมาอยางตอเน�อง

สำหรับผูใหบริการอยาง Google แมจะมีความพยายามอยางมาก เพ�อ

ปองกันไมใหอาชญากรไซเบอรทำการแทรกซึมเขาไปใน Google Play

ก็ตาม ทีมวิจัยโทรศัพทมือถือไดพบ Android Malware



คุณสมบัติเดนของ MTP

Hoax Wi-Fi hotspot

คุณเคยรูหรือไม? ทุกคร้ังท่ีคุณเช�อมตอกับเครือขาย Free WiFi Hotspot

ท่ีไมใชของผูใหบริการเครือขายอยางแทจริง มีความเส่ียงท่ีจะถูกผูไมหวัง

ดีหลอกลวง และลวงเอาขอมูลภายในเคร�องของคุณได บางครั้งเราอาจ

เผลอไมทันสังเกต หรือไมทันระมัดระวังกับการเช�อมตอ Free WiFi

ดังกลาว แฮกเกอรอาจตั้งช�อ Hotspot ใหตางไปเพียงนิดเดียว หรือ

แอบแฝงทำตัวเปน Free WiFi Hotspot ท่ีไมมีพิษมีภัยอะไร การหลอก

ลวงนี้เราเรียกวา Man-in-the-Middle โดยดำเนินการโจมตีการเขาใช

งานอินเทอรเน็ตของคุณในชองทางตาง ๆ ผานการเช�อมตอ Free WiFi

และเขาดึงเอาขอมูล หรือควบคุมการเขาถึงขอมูลตาง ๆ อาทิ ขอมูลสวน

ตัวของคุณ รายละเอียดบัตรเครดิต เปนตน ดังนั้น คราวตอไปที่คุณจะ

เช�อมตอ Free WiFi คงตองพิจารณาใหดีวาเช�อถือไดหรือไม? หรือวา

นั่นคือการหลอกลวง

จากตัวอยางเหตุการณขางตน หลายทานอาจเริ่มมีความกังวลแลววา

อุปกรณสมารทโฟนเคล�อนที่มากมายหลายเคร�องที่คนในองคกรนำออก

ไปใชในหลากหลายรูปแบบ จะยังคงปลอดภัยอยูหรือไม แลวจะปองกัน

ความเส่ียงเหลาน้ันไดอยางไร? ดวยบริการ Mobile Threat Prevention

จะชวยประเมิน และปองกันความเสี่ยงตาง ๆ เหลานั้นใหคุณเอง รายละ

เอียดเปนอยางไร ลองมาติดตามกันครับ

Mobile Threat Prevention (MTP)

บริการที่ชวยองคกรดูแลการใชงานสมารทโฟนของพนักงานไดปลอดภัย

มากข้ึน ลดความเส่ียงจากผูไมประสงคดีท่ีแอบแฝงเขามากับแอพพลิเคช่ัน

ตาง ๆ มากมายที่พนักงานอาจเลือกใชงานโดยที่ ไมรูถึงอันตราย หรือ

ลดความเสียหายของธุรกิจจากการร่ัวไหลของขอมูลองคกรเม�อพนักงาน

มีการใชงานเช�อมตอเครือขาย WiFi สาธารณะ

Mobile Threat Prevention (MTP) จะชวยปองกันองคกรจาก

ความเส่ียงเหลาน้ี โดยทำการวิเคราะหความเส่ียงหรือภัยคุกคาม (Threat)

ของอุปกรณสมารทโฟน ซ่ึงผูใชงานมีการติดต้ังแอพพลิเคช่ันตาง ๆ เขาไป

และประเมินผลใหผูใชงานทราบวามีแอพพลิเคชั่นที่มีความเสี่ยงถูกติดตั้ง

อยูหรือไม ความเสี่ยงอยูในระดับใด (ระดับสูง, ปานกลาง หรือระดับต่ำ)

โดยพิจารณาจากการทำงาน และการเขาถึงขอมูลของแอพพลิเคชั่นนั้น ๆ

เชน แอพพลิเคช่ันเกมส แตกลับมีการดึงขอมูลจากกลองขอความในอีเมล

บนเคร�อง ออกจะดูแปลก ๆ ไปเสียหนอย ซ่ึงแนนอนวา จะถูกประเมินวา

มีความเส่ียงสูง เพราะขอมูลในอีเมล ไมนาจะเก่ียวของกับการทำงานของ

แอพพลิเคชั่นเกมส เปนตน ซึ่งการแจงเตือนนี้ เพ�อแจงเตือนใหผูใชงาน

ดำเนินการถอนการติดต้ังแอพพลิเคช่ันดังกลาวออกจากอุปกรณ ปองกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได และเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให

กับองคกร บริการ Mobile Threat Prevention ยังสามารถทำงาน

รวมกันกับบริการ EMM (Enterprise Mobility Management)

บริการที่ชวยใหคุณบริหาร และจัดการอุปกรณสมารทโฟนเคล�อนที่ ได

อยางงายดาย โดย Mobile Threat Prevention จะทำหนาที่ ในการ

ตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงหรือภัยคุกคาม และดำเนินการแจงเตือน

ไปยังผูใชงาน และผูดูแลระบบเพ�อเพิกถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น หรือ

บริการดังกลาวออกไปจากอุปกรณ หรือใชระบบของ EMM ในการ

ควบคุม และจัดการอุปกรณดังกลาวไดอยางงายดาย และทันทวงที อาทิ

การส่ังหามใชงานแอพพลิเคช่ัน ลบแอพพลิเคช่ัน หรือส่ัง Reset Device

เปนคาเริ่มตนใหมทั้งหมด เปนตน

ตรวจสอบการทำงานของแอพพลิเคชั่นและโปรแกรมตาง ๆ ที่อยู

บนอุปกรณทันทีท่ีมีการติดต้ัง เพ�อประเมิน และแจงเตือนผูใชงาน

ใหดำเนินการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตออุปกรณ

แตกตางจากโปรแกรม Anti-Virus ที่ตรวจจับไดเพียง Virus

Signature และอาจไมถูกอัพเดทไดทันกับความเสี่ยง

การทำงานของบริการ MTP จะทำงานบน Cloud ซ่ึงหลังจากการ

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเสร็จเรียบรอยแลว จะแจงกลับ

มายังอุปกรณ จึงไมสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ

ผูดูแลระบบ สามารถใช Admin Console ในการบริหารจัดการ

การทำงานของ MTP ไดอยางงายดาย

ทำงานรวมกับบริการ MDM และ EMM (Mobile Device

Management / Enterprise Mobility Management)

บริการท่ีชวยใหคุณควบคุม บริหาร และจัดการอุปกรณเคล�อนท่ีได

อยางสะดวก งายดาย

ดวยความสามารถที่ ไดกลาวมาทั้งหมด บริการ Mobile Threat

Prevention (MTP) และ EMM จะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับองคกร

ที่ตองการความปลอดภัยตอขอมูลจากการนำอุปกรณเคล�อนที่ตาง ๆ

ออกไปใชงานภายนอก จากเดิมท่ีมีการติดต้ังแคเพียง Anti-Virus เพียง

อยางเดียว นอกจากน้ี หลายทานอาจสงสัยวาบริการดังกลาวทางองคกร

จะตองดำเนินการลงทุนหรือติดตั้งระบบตาง ๆ มากมายใหยุงยากดวย

หรือไม? ขอบอกเลยครับวา ไมตองลงทุนอะไรเลย เพราะ บริการดังกลาว

สามารถเขาใชงานไดผานระบบ Cloud สะดวก รวดเร็ว งายดาย และที่

สำคัญปลอดภัยแบบสุด ๆ ครับ

ใหม ที่มีช�อเรียกวา CallJam เม�อวันที่ 8 กันยายน 2016 ที่ผานมา

CallJam เปนมัลแวรท่ีจะสรางสายโทรศัพทหลอกลวงข้ึนมา แลวโฆษณา

วาเปนการโทรออกแบบ Premium Call ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่นนั้นจะมี

การโฆษณาซึ่งทำใหผูใชงานตกเปนเหย�อ





is not too fast

Technology

to catch up.

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

---> Marketing Activities ---> Business Knowledge 

TECHNO NOTES

TrueBusiness

Business Technology   Workstyle   Innovation

August 2016

National e-Payment

มาตรฐานใหมของรัฐบาลไทย

ครบเคร�องเร�องจัดการ

Smart Device

PROMPT PAY
ผูเชี่ยวชาญดานการประกันภัย

มานานกวา 120 ป

เปลี่ยนมุมคิดแบบ“MSIG”

กับเร�องราวดี ๆ ที่ตองบอกตอใหแมฟง

ตอนรับเดือนของแม

EMM

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
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TECHNO NOTES

TrueBusiness

Product Solution

การทำการตลาดออนไลนดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail marketing) ยังคงเปนกลยุทธ ในการทำตลาด

ที่ ไดรับความนิยมอยางตอเน�อง ในการโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาและบริการ แคมเปญตาง ๆ หากจะอางอิง

จากตัวเลขของเว็บไซต dekh.com ที่ ไดเปดเผยสถิติเกี่ยวกับ Email Marketing ทำใหเห็นเทรนการใชงาน

อีเมลของคนท่ัวโลกท่ีเติบโตข้ึนเร�อย ๆ และยังเปนชองทางการตลาดท่ีมีมูลคาการลงทุนเพ่ิมข้ึนสูงข้ึนทุกป โดย

ผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกกวา 85% ใชงานเพ�อเช็คอีเมล และในแตละวันมีการรับสงอีเมลโดยเฉลี่ย 112 ฉบับ

ตอวันตอคน หรือมากถึง 90 ลานลานฉบับตอป และคาดการณวาจำนวนผูใชงานอีเมลอาจจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 3,600

ลานคน และมากขึ้นอยางตอเน�อง โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ผูบริโภคมีการใชดาตามากขึ้น การใชงานอีเมลก็ทำได

งายขึ้น ไมจำเปนตองใชงานผานคอมพิวเตอรที่บาน หรือที่ออฟฟศอยางเดียว สามารถเช็คอีเมลกันไดงาย ๆ

ผานสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต ไมวาจะอยูที่ ไหนก็สามารถอานอีเมลไดตลอดเวลา ดังนั้นการส�อสารผานระบบ

อีเมลจึงถือเปนชองทางการตลาดท่ีลงทุนนอย แตไดผลท่ีคุมคามาก ๆ ย่ิงถาหากมีการดีไซนรูปแบบ และเน้ือหา

ในอีเมลใหนาสนใจ ยิ่งเปนการชวยเสริมภาพลักษณที่ดี และเพิ่มความนาเช�อถือใหแกองคกรไดมากขึ้น 

ชองทางเพิ่มยอดขาย ที่นักการตลาดไมควรมองขาม

Email Marketing



ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ไดมีประกาศ

แนะนำขอปฎิบัติในกรณีที่พบเห็นขอมูลที่ ไมบังควร เพ�อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกปองสถาบันพระมหากษัตริยนั้น

ทรู อินเทอรเน็ต ในฐานะผูใหบริการอินเทอรเน็ต จึงขอเปนสวนหนึ่งในการประชาสัมพันธขอมูลดังกลาวไปยังผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตองคกร และประชาชนทุกทาน  โดยหากพบเห็นขอมูลที่ ไมเหมาะสมสามารถดำเนินการไดดังนี้

รวมระงับการใชขอความที่ ไมบังควร

ในการประชาสัมพันธขอมูล หรือการทำการตลาดออนไลน

ขอมูลจาก: sara-dd.com, dekh.com, prosoftemailmarketing.com รูปภาพจาก: thaidigitalmarketing.com

อุปสรรคจากการทำ E-mail Marketing

สแปมเมล หรือ อีเมลขยะนั้น เปนปญหาหนักใจสำหรับนักการตลาดใน

การทำ E-mail Marketing ซึ่งทำใหพลาดโอกาสในการสงขอมูลไปยัง

ปลายทาง เน�องจากการสงเมลเพ�อประชาสัมพันธสินคา หรือบริการตาง ๆ

ไปยังกลุมลูกคานั้นมักจะมีจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมากกวา 10,000 ฉบับ

ตอครั้งเลยทีเดียว จึงไมนาแปลกที่ระบบจากผูใหบริการจะมองวาอีเมล

ที่เราสงออกไปเปนสแปมเมล หรือเพ�อหวังกอกวน หรือเปนไวรัสในรูป

แบบตาง ๆ นอกจากการถูกมองวาเปนสแปมเมล หรือ อีเมลขยะแลวนั้น

อีกหนึ่งปญหาที่นักการตลาดตองพบเจออยูบอยครั้ง คือการถูกจำกัด

จำนวนของการสงอีเมลในแตละครั้ง ซึ่งหากองคกรมีขอมูลมาก ก็ยิ่ง

ทำใหตองเสียเวลา และใชบุคลากรเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย แตสวนท่ีสำคัญ

ท่ีสุด และเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของการทำ E-mail Marketing ก็คือ

ขอมูลผลสรุปของการสงออกอีเมลในแตละครั้ง ซึ่งในปจจุบันการสง

อีเมลในลักษณะนี้ ยังขาดระบบที่สามารถตรวจเช็คขอมูลไดวาอีเมลที่ถูก

สงออกไปนั้นมีตัวตนอยูจริงหรือไม มีผู ไดรับ หรือเปดอานแลวกี่ราย

รวมไปถึงรูปแบบการสงที่ถูกจำกัดอยูเพียงแคการสงแบบ HTML หรือ

รูปภาพเทานั้น

ทำ E-mail Marketing อยางไรใหไดผล

เพ�อชวยใหนักการตลาดสามารถใชเคร�องมือ E-mail Marketing ได

อยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กาวขามผานขอจำกัดตาง ๆ อยางที่ ไดยก

ตัวอยางมาในขางตน จึงตองอาศัยเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีการพัฒนาไป

อยางตอเน�องเขามาชวยเหลือ อยางเชน บริการ Intelligence Mail

จาก ทรู อินเทอรเน็ต บริการท่ีชวยใหผูใชงานอีเมล บริหาร จัดการอีเมล

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดวยรูปแบบการจัดการที่ดีเยี่ยม มาพรอม

กับความแมนยำ และปลอดภัย สามารถนำขอมูลสรุปของการสงอีเมลมา

เปนขอมูลสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดไดอีกดวย จึงเปนอีกหนึ่ง

บริการที่นักการตลาดตองจับตามองครับ

สามารถสอบถามขอมูลบริการ Intelligence Mail

จาก ทรู อินเทอรเน็ต เพิ่มเติมไดที่ www.trueinternet.co.th



คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได

ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ

ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยู

บัดนี้เราทั้งหลายในปจจุบันจึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสำคัญ

ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคงตลอดไป

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑

 



แนวทางปฎิบัติเพ�อใชในการทำงาน

ตามคำสอนพอ

"พอเพียง" และ

"พออยู-พอกิน"

ถือเปนพื้นฐานพัฒนาตนเอง

ชุมชนและประเทศชาติใน

ระยะตอไป

"การพึ่งตนเอง"

มุงใหพึ่งพาตัวเองใหเพียงพอ

ตามอัตภาพและการดำรงชีพ 

ไมตองตกเปนเบี้ยลางหรือ

พึ่งพาอาศัยผูอ�น

"ระเบิดจากขางใน"

สรางความพรอม เขมแข็ง

และการมีสวนริเริ่มจาก

ประชาชนในพื้นที่กอน

แลวจึงคอยขยายการพัฒนา

ออกไปสูภายนอกชุมชน

"คอยเปนคอยไป"

ตามลำดับขั้นตอน

ทำงานใหมีความพอดี สมดุล 

รอบคอบ และสอดคลองกับ

สภาพสังคม ไม"กาวกระโดด" 

พรอมรับการเปลียนแปลงหรือ

ผลกระทบจากสถานการณ

ภายนอกได

"รวมที่จุดเดียว"

เนนทำงานในรูปแบบของ 

"การพัฒนาแบบผสมผสาน" 

ไมใชตางคนตางทำ เนนรวม

อยูศูนยกลาง 

"การไมติดตำรา"

พิจารณาความรูที่ ไดมาดวยสติ

ปญญา ใหเหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพชีวิตแทจริงของคนไทย

"การทำใหงาย"

วางแผน คนหาวิธีการทำงานที่

เรียบงาย ไมสลับซับซอน 

สมเหตุสมผล นำไปสูการแก

ปญหาไดจริง อันจะนำไปเปน

ตัวอยางไดในที่สุด

"หลักแหงความ

เปนจริงตาม

ธรรมชาติ"

แนวทางการดำเนินงานเพ�อ

แกไขปญหา และปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงสภาวะที่ ไมปกติ 

ใหเขาสูระบบปกติ โดยใช

ธรรมชาติเปนตัวดำเนินการ  

หลักการ "ขาดทุน"

คือ "กำไร" 

มองความสำเร็จคือ "คุมคา" 

มากกวา "คุมทุน" ยึดผล

ประโยชนคนสวนใหญมากกวา

ผลสำเร็จที่เปนตัวเลขที่เกิดแก

กลุมคนสวนนอย
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ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลนเกลาของปวงชนชาวไทยน้ัน

มีมากมายเกินกวาจะกลาวไดหมด หลายฝายตางรวบรวมเอาเร�องราวตาง ๆ ที่พระองคทานไดทรงทำและทรง

ชี้แนะใหกับปวงชนชาวไทยไวเพ�อใหพวกเราทุกคน  สำหรับ TrueBusiness Techno Notes ฉบับพิเศษนี้

ใครขอแนะนำชองทางการติดตามขอมูล และเร�องราวพระราชกรณียกิจ รวมถึงพระบรมราโชวาทมากมาย

ของพระองคทาน ใหทุกทานไดนอมนำมาเปนแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต และรวมรำลึกถึงพระองค

ทานไปพรอม ๆ กันครับ

แนวทาง

    ...ตามรอยพอ

แอพพลิเคชั่นที่จัดทำโดยสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ใหเชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนมาพัฒนาในรูปแบบส�อดิจิทัล

บนแอพพลิเคชั่นเพ�อใหประชาชนเขาถึงคำสอนของพระองคทานไดอยางถูกตอง

เปนประโยชนตอการนำไปยึดปฏิบัติ และสรางกำลังใจในการดำเนินชีวิตครับ

ภายในแอพพลิเคช่ันไดรวบรวมพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระบรมฉายาลักษณ

และภาพพระราชกรณียกิจตาง ๆ มากมาย โดยสามารถแชร ไปยังส�อสังคมออนไลน

ไดอยางงายดาย  แอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พอสอน” สามารถดาวนโหลดไดฟรี ทั้ง

iOS และ Andriod ครับ 

แอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พอสอน”

หนังสือ กลางใจราษฎร ถูกแปลมาจากหนังสือที่ช�อวา “King Bhumibol Adulyadej :

A Life's Work” โดย บริษัท เอเชียบุคส จำกัด ซื้อลิขสิทธิ์และจัดพิมพขึ้นครั้งแรกในป

พ.ศ.2556 เนื้อหา แบงออกเปน 3 ภาคดวยกัน โดยในภาคที่ 1 เปนเนื้อหาในสวนของการ

ปกครองระบอบราชาธิปไตยของเมืองไทย ตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึงปจจุบัน และพระราช

ประวัติของพระองค รวมถึงเหตุการณสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวพันกับพระชนชีพ

ภาคท่ี 2 เปนการกลาวถึงพระราชกรณียกิจในดานตาง ๆ เอาไวมากมาย เพ�อใหผูอานไดทราบ

ถึงพระราชอุตสาหะของพระองคขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ สวนสุดทาย ภาคที่ 3

เนื้อหาวาดวยการประมวลขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย กฎหมายเกี่ยวกับ

การหม่ินพระบรมเดชานุภาพ คณะองคมนตรี การสืบราชสันตติวงศ เร�องเก่ียวกับพระราชพิธี

และเคร�องราชกกุธภัณฑ ผูที่สนใจหนังสือ กลางใจราษฎร : หกทศวรรษแหงการทำงาน

สามารถหาซื้อไดที่รานหนังสือเอเชียบุคสครับ 

หนังสือ กลางใจราษฎร : หกทศวรรษแหงการทรงงาน



ขอบคุณที่มา : www.mxphone.net, www.gmbizmagazine.com, www.tnews.co.th, www.manager.co.th, www.paiduaykan.com, www.thairath.co.th

เปนอีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริ ซึ่งเปนศูนยรวมพืชเศรษฐกิจของ อ. ทายาง จ. เพชรบุรี

โดยพระองคทานทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเพ�อซื้อที่ดินแหงแลงเปนลูกรัง

ในแถบนี้จากชาวบาน และทรงโปรดเกลาฯ ใหกองงานสวนพระองค สำนักพระราชวัง เขาพัฒนา

พื้นที่เพ�อจัดทำเปนโครงการทดลองดานเกษตร

โดยในชวงแรกเม�อไดทดลองปลูกมันเทศในพ้ืนท่ีดังกลาว ปรากฏวาสามารถปลูกข้ึนไดดี หลังจาก

นั้นก็ยังมีการปรับปรุงระบบน้ำที่อางเก็บน้ำหนองเสือเพ�อนำมาใชภายในโครงการ และเนนปลูกพืช

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี อาทิ สับปะรด มะนาว มะพราว รวมถึงมันเทศดวย นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ ก็ยังมีการปลูกไมผล พืชไร ผักตาง ๆ และมีแปลงปลูกขาว ปลูกยางพารา โดยทั้งหมด

นี้จะเนนไมใหมีการใชสารเคมี หรือหากจำเปนตองใชก็ใหใชในปริมาณที่นอยที่สุดครับ ไมเพียง

เทาน้ีภายในโครงการยังมีการทดลองทำฟารมโคนม ฟารมไก โดยไดรับพระราชทานพอแมพันธุโคนม

จากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา มีการใชพลังงานจากทุงกังหันลมเพ�อผลิตไฟฟาใชภายใน

โครงการ โดยโครงการชั่งหัวมันแหงนี้จะมีชาวบานมาสมัครเปนลูกจางชวยกันดำเนินงานตาง ๆ

ภายในโครงการ ซึ่งถือเปนการสรางอาชีพใหชาวบานในละแวกนี้ ไปดวยในตัว

โครงการเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมและศึกษาดูงานไดทุกวัน สามารถดูรายละเอียดไดที่

www.phetchaburi.go.th หรือ โทร.0-3247-2700-1

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

ดวยพระราชดำริของพระองค ที่อยากใหเกษตรกรของไทยมีรายได และชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น หลัง

จากท่ีพระองค ไดพบเห็นปญหาการถางปา ทำไรเล�อนลอย และการปลูกฝนของชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือ

ในป 2512 จึงมีพระราชดำริใหจัดต้ังโครงการหลวง สงเสริมการปลูกพืชชนิดอ�นทดแทน โดยพระราชทาน

ทุนทรัพยสวนพระองค และใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยศึกษาวิธีการเพาะปลูกพืช และการแปรรูป

ผลิตผลการเกษตรตาง ๆ ตอมาในป พ.ศ. 2537 ใหสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จัดตั้ง

นิติบุคคลช�อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด เพ�อผลิตสินคาแปรรูปที่มีคุณภาพภายใตช�อตรา

ผลิตภัณฑ “ดอยคำ”  โดยผลิตภัณฑมีทั้งสินคาเกษตรอินทรียสดและแปรรูปที่ลดการใชสารเคมี จาก

โครงการหลวง 38 แหง และยังรับซื้อวัตถุดิบราคายุติธรรมกับเกษตรกร

นอกจากพระองคยังทรงชวยเพิ่มมูลคาของสินคาทางการเกษตร เพิ่มรายไดใหแกเกษตรของไทย ลด

ปญหาสินคาทางการเกษตรลนตลาด และชวยยืดอายุของสินคาอีกทางหนึ่งดวยแลว การลดการใช

สารเคมีนั้น ยังสงผลดีตอสิ่งแวดลอมไมวาจะเปน ดิน น้ำ และอากาศ  และยังทรงมีพระราชดำริใหจัด

ตั้งรานโกลเดน เพลส เพ�อเปนตนแบบรานคาปลีกเพ�อคนไทยภายใตการดำเนินงานของ บริษัท

สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ โดยใหมีการจำหนายสินคา และผลิตภัณฑจากโครงการหลวง

และดอยคำผลิตภัณฑอาหาร ใหแกประชาชนในราคาที่เหมาะสมอีกดวยครับ

ติดตามขอมูลผลิตภัณฑสินคาโครงการหลวง และดอยคำผลิตภัณฑอาหาร ไดที่

www.suvarnachad.co.th l www.royalprojectthailand.com l http://shop.chitralada.org

หรือซื้อสินคาไดที่รานจำหนายสินคาในโครงการหลวง และรานโกลเดน เพลส ทุกสาขาครับ

สินคาโครงการหลวง
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กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ�อธุรกิจ

เพียงพอ พอดี

เม�อพูดถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผมเช�อวาอยางแรกที่หลาย ๆ คนนึกถึงคือการนำหลักการนี้ ไปประยุกต

ใชในภาคเกษตรหรือในชีวิตประจำวัน ที่เรามักจะเห็นตามรายการตามทีวี วิทยุหรือส�อสิ่งพิมพตาง ๆ แต

ในวันนี้ถือเปนโอกาสดีที่ ผมอยากใหผูอานไดเปดมุมมองการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต ใชใน

ภาคธุรกิจและการทำงาน เพ�อสรางความสมดุลและความสุขในสังคมใหเปนไปอยางเพียงพอดีกันครับ



ใหความรู

ถือเปนการสรางรากฐานความเขมแข็งใหกับธุรกิจครับ การพัฒนาคน

ดวยการใหความรูหรือ Training เปนการเสริมสรางศักยภาพท่ีแข็งแกรง

ใหกับพนักงานเองและองคกร หรือแมแตการสรางภาวะแวดลอมการ

ทำงานใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ�อใหพนักงานสามารถพัฒนาตัวเอง

เติบโตในสายงานไดอยางม่ันคง พนักงานเองก็มีโอกาส และความเสมอภาค

ในการพัฒนาศักยภาพเทาเทียมกัน  และการใหความสำคัญกับพนักงาน

ใหมีสวนรวมในองคการ เปนการสรางภูมิคุมกันไมใหบริษัทอ�นมาซื้อตัว

พนักงานไปไดโดยงาย 

ความพอประมาณ

ในการดำเนินธุรกิจใหมีความยั่งยืนและมั่นคง ผมขอยกตัวอยางงาย ๆ

ในแงของการลงทุนทางธุรกิจในสินทรัพยตาง ๆ การนำแนวคิดมาปรับใช

คือการลงทุนใหพอดีไมมากไปและไมนอยเกินไปจนเปนผลเสียตอธุรกิจ

เชน คุณมีทุนเพ�อขยายกิจการอยู 100,000 บาท คุณอาจลงทุนดวย

เกือบท้ังหมดและเก็บบางสวนไวกันความเส่ียง แตไมใชกูเงินเพ่ิมเพ�อสนอง

ความตองการของตลาด จนสรางหน้ีสินและความเส่ียงใหกับธุรกิจ ดังน้ัน

การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลังเศรษฐกิจพอเพียง คือ การนำพาธุรกิจ

อยางคอยเปนคอยไป ไมกาวกระโดดจนขามขั้นหรืออยูแตที่เดิมจนธุรกิจ

ไมเติบโต เพียงเทานั้นทั้งพนักงาน ผูถือหุน และเจาของธุรกิจก็ทำงานได

อยางราบร�นและมีความสุข

ความมีเหตุมีผล

สำคัญมาก ๆ ครับ ในการทำงานโดยเฉพาะอยางย่ิงการทำงานรวมกับผูอ�น

อยางการทำงานเปนทีม การใชหลักเหตุผล รับฟงแนวคิด และไตรตรอง

เปนส่ิงสำคัญในการทำงานรวมกันใหสำเร็จลุลวงไปได การท่ีไมใชอารมณ

ความรูสึกสวนตัวมาตัดสินปญหาตาง ๆ จนทำใหมีปญหากับผูรวมงาน

เปนหลักท่ีสรางความสุขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานไดอยางดีทีเดียว

เลยครับ  นอกเหนือจากการทำงานรวมกัน ในแงของการธุรกิจเองก็ตอง

มีเปาหมายในการทำธุรกิจท่ีชัดเจน มีการจัดทำแผนธุรกิจ เพ�อเปนตัวช้ีวัด

ถึงการบริหาร และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นครับ 

มีภูมิคุมกัน

คิดงาย ๆ ครับ เหมือนเราฉีดวัคซีน สรางภูมิคุมกันใหกับรางกายเพ�อ

ปองกันโรค ซ่ึงก็เหมือนธุรกิจน่ันแหละครับ ในการดำเนินธุรกิจใหอยูรอด

และย่ังยืน ก็ตองมีการวางแผนฉุกเฉิน เพ�อรองรับเหตุการณ ไมคาดคิดใน

อนาคต อยางภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟไหม หรือน้ำทวม เพ�อลดผลกระทบ

ที่เปนผลเสียที่เกิดขึ้นใหนอยที่สุด และใหธุรกิจสามารถขับเคล�อนไปไดใน

ทุกสถานการณ

คุณธรรม

ไมใชแคการทำธุรกิจเพ�อมุงหวังผลกำไรเพียงอยางเดียว แตความรับผิดชอบ

ตอสังคมหรือ CSR ก็เปนสิ่งสำคัญเชนกันครับ เราจะเห็นไดจากหลาย

ธุรกิจในปจจุบัน ไมวาจะเปนการลดใชกระดาษ พลังงาน การผลิตสินคา

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือการทำกิจกรรมเพ�อสังคม อยางการ

แจกจายสิ่งของ ซึ่งการทำกิจกรรมความดีและเพ�อสังคมอยางนี้ เปน

แนวคิดที่มีรากฐานมาจากหลักคุณธรรม ที่จะชวยใหธุรกิจมีความยั่งยืน

ครับ

 

ขอบคุณที่มา : www.tripsthailand.com, https://sites.google.com
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สัมผัสไอหมอกและดอกไมสีชมพู

ความสุขที่อรอยลิ้น จนตองลิ้มรส

อาหารของโครงการหลวงแตละแหงมีเมนูซิกเนเจอรที่ตองลิ้มลอง ที่

สโมสรอางขางก็เชนกัน  นอกจากอาหารไทยยังมีอาหารจีนยูนนานสไตล

ชนเผาคัดสรรเมนูมาดัดแปลงปรุงอยางพิถีพิถันใหรสชาติถูกปาก

นักทองเที่ยวกับ 4 เมนูเด็ด

ถั่วแดงกรอบยูนาน

สถานีเกษตรหลวงอางขาง หนึ่งในโครงการหลวง จากทั้งหมด 38 โครงการหลวง 38 เสนทางความสุข ซึ่งเปนสถานีวิจัย

แหงแรกของโครงการหลวง ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหชาวไทยภูเขา

ทางภาคเหนือเลิกปลูกฝน และทำไรเล�อนลอย แปรสภาพเปนขุนเขาแหงความอุดมสมบูรณ นำมาซ่ึงเสนทางแหงความสุขของ

ดอยอางขางไดดังนี้

ความสุขกับหวงเวลาอบอุนในยามเชา

ไรชา 2000 จุดชมพระอาทิตยขึ้นคลายสายหมอก ในบรรยากาศของ

ริ้วลายของแปลงชาไลระดับ ในมุมสูง 

ไรสตรอวเบอรี่บานนอแล มีวิวทิวทัศนโอบลอมดวยขุนเขา และยัง

ไดเห็นวิถีชีวิตชาวบานที่มาเก็บสตรอวเบอรี่ ในยามเชา กอนกลับอยาลืม

ซื้อสตรอวเบอรี่หวานฉ่ำสดจากไรเปนของฝาก

ฐานปฏิบัติการดอยอางขาง เปนจุดที่จะไดพบกับทะเล

หมอกสีขาวตัดกับสีเขียวของภูเขา ซึ่งหากมาเที่ยวในชวง

ฤดูฝนยามเชาแนะนำใหไปสัมผัสสายหมอกที่นี่

ไกอุบ น้ำพริกอางขาง เตาหูเหลืองทอด

อางขาง



ความสุขกับหวงเวลาแหงสีชมพู 

ดอกนางพญาเสือโครง ราชินีแหงดอกไมสีชมพู หากมาเท่ียวดอยอางขาง

ในชวงปลายธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม ของทุกป จะพบกับเสนทาง

สีชมพูของดอกพญาเสือโครง ที ่บานสะพรั่งทั ้งดอย พิกัดชมดอก

นางพญาเสือโครงนอกสถานีเกษตรหลวงอางขาง ไดแก อุโมงคนางพญา

เสือโครงใกลฐานปฏิบัติการทหารฯ  ซอยขางตลาดขายสินคาที่ระลึก และ

ระหวางทางไปยังจุดทองเที่ยวโดยรอบ

ดอกซากุระญี่ปุน ชวงเวลาที่ตองมาชมมนตเสนหของเจาดอกสีชมพู ซึ่ง

จะเร่ิมบานในชวงเดือนมกราคมของทุกป ดอกซากุระแทของญ่ีปุน จะเต้ีย

กวาดอกพญาเสือโครงในระดับที่เอื้อมถึง พิกัดชมดอกซากุระญี่ปุนภาย

ในสถานีเกษตรหลวงอางขาง ไดแก สวนกุหลาบอังกฤษ, สวน 80 และ

ตลอดแนวถนนภายในสถานี

ขอขอบคุณขอมูล และดูขอมูลการทองเที่ยวเพิ่มเติมที่ www.paiduaykan.com, www.thairoyalprojecttour.com, หนังสือ 15 โครงการหลวงที่ตอง “ตกหลุม”รัก
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ตามรอยละคร ที่ สวนบวย

ความสุขแบบผอนคลาย นอนอุนหลับสบาย  

บานพักของสถานีเกษตรหลวงอางขาง ตกแตงอยางพิถีพิถันมีใหเลือก

หลายแบบ อีกทั้งยังตั้งอยูเรียงรายอยูใกลสโมสรและสวน 80 ไมเพียง

แตจะไดนอนอุนหลับสบาย แตยังไดเพลิดเพลินกับหมูมวลดอกไมสีสัน

สดใสนานาพันธุอีกดวย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สถานีเกษตรหลวงอางขาง หมู 5 ตำบลแมงอน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-969-476-8 ตอ 114

เว็ปไซต www.angkhangstation.com แตหากคุณพลาดที่พักของ

สถานี  รอบนอกก็ยังมีท่ีพักเอกชนต้ังอยู รวมท้ังลานกางเต็นทหลายจุด  



กลุมทรู พรอมใจรวมพลังรวมมอบบริการและอำนวยความสะดวกแก

ประชาชนจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาถวายอาลัย “พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยจัดบริการตาง ๆ บริเวณพระ

บรมมหาราชวัง ดังนี้

ดานเครือขายบริการ

ทรูมูฟ เอช จัดรถขยายสัญญาณ 4 คัน เพิ่มสัญญาณโทรศัพทเคล�อน

ที่ และ WiFi by TrueMove H พรอมรองรับการใชงานหนาแนน

ครอบคลุมทั่วบริเวณสนามหลวงและพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

เพ�ออำนวยความสะดวกในการติดตอส�อสารทั้งบริการวอยซและดาตา

ติดตั้งสายสัญญาณเพ�อใหบริการโทรศัพทประจำที่ (Fixedline) ให

ประชาชนทั่วไปใชบริการไดฟรี โดยติดตั้ง True Free WiFi ความเร็ว

สูงประมาณ 10/1 Mbps. ครอบคลุมทั่วบริเวณสนามหลวงและพื้นที่

โดยรอบพระบรมมหาราชวังใหประชาชนที่มาบริเวณดังกลาวสามารถใช

งานไดฟรีทุกเครือขาย

บริการตาง ๆ

บูธทรู

บริเวณสนามหลวง 3 จุด คือ เยื้องกองอำนวยการ (ตรงขาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) และ ตรงขามอาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ให

บริการ ดังนี้

     บริการชารจแบตเตอรี่อุปกรณส�อสารฟรี รวมทั้งที่บูธการไฟฟา

     นครหลวงทุกจุด และกองอำนวยการ

     ใหบริการ WiFi by TrueMove H และโทรศัพท Fixedline ฟรี

ทรูคอฟฟ

ใหบริการเคร�องด�มเย็นฟรี ทั้งชา กาแฟ น้ำผลไม ณ บูธทรูคอฟฟ และ

ยังมีบริการกาแฟมวลชนจากเครือเจริญโภคภัณฑ รวมวันละ 2,000 แกว

ทรูวิชั่นส

ติดต้ังจอ LED และกลองรับสัญญาณทรูวิช่ันส 6 จุด ณ กองอำนวยการ

ใหประชาชนไดรับชมการถายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

และรายการจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

ทีมพนักงานจิตอาสา

กลุมทรู พรอมดวยเหลาศิลปนในสังกัดทรูแฟนเทเชีย อาทิ ปอ AF7

หนิม AF5 และ ไอซ AF9 และศิลปนคาย iam อาทิ นนท หนุม และ

หนึ่ง ETC. ชวยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารและเคร�องด�ม ณ

บูธเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเปดใหบริการอาหาร และเคร�องด�มฟรี

บริเวณสนามหลวง 2 จุด คือ ตรงขามพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  และ

ตรงขามศาลหลักเมือง

ริบบิ้นดำไวทุกข

จำนวน 9,000 ชิ้น โดยพนักงานกลุมทรูรวมกันจัดทำเพ�อแจกฟรีใหแก

ประชาชนทั่วไปที่ ทรูชอป (34 สาขาที่รวมโครงการในกรุงเทพฯ)

เสื้อกันฝน

เตรียมแจกใหประชาชนในชวงที่มีฝนตก  โดยรับเสื้อกันฝนไดฟรีที่กอง

อำนวยการ วันละ 3,000 ตัว
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กลุมทรู รวมพลัง อำนวยความสะดวกแกประชาชน ณ บริเวณพระบรมมหาราชวัง
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