
 
 

บทน ำ 
 
                 ผม รุ่งโรจน์ โรจนโพธ์ิ สมยัเป็นนกัศึกษา พระจอมเกลา้ธนบุรี ( บางมด ) ช่วยงานวจิยัอาจารย์
หอ้ง VLSI Lab ตั้งแต่ปี 2532 – 5 ท า Project ออกแบบ VLSI DSP Chip ในปี 2535  ( ท่ีความเร็ว 1 MHz    
ALU ค าสั่งคูณ 16 Bit 1 ลา้นค าสั่ง / วนิาที บนเทคโนโลยี ่ 3 micron  เร็วกวา่  Intel 80286  ถึง  4  เท่า  ) 
 
                 เมษายน 2533  ช่วงปิดภาคเรียน  ผมไดอ้อกมารับจา้งออกแบบ  PABX  ขนาด 2,048 เลขหมาย   
ไดส้ าเร็จเป็นคนแรกของไทย  โดยพฒันา Control  ดว้ย  Object-Oriented Assembly  กวา่  5,000  บรรทดั  
พร้อมท างานแทน Filter ช่วยลดทดทุน Hardware ไดม้าก มีการใชง้านจริงขนาดมากกวา่ 1,024 เลขหมาย 
มากกวา่ 20 แห่ง ( ภายใต ้ช่ือสินคา้ น าเขา้ ...จากต่างประเทศ ) 
 
                ปี 2536 ไดอ้อกแบบ Telephone Billing Systems บน Windows 3.x ดว้ย Microsoft Visual C++ 
ส าเร็จเป็นรายแรก แค่ปีแรกมีการใชง้านจริงมากกวา่ 800 แห่ง  แต่บริษทัเดิม ไม่จ่ำยค่ำลขิสิทธ์ิ  ตามสัญญา   
ปี 2537 ผมจึงไดอ้อกมาเปิด ธุรกจิ เป็นของตนเอง พฒันา Telephone Billing Systems ใหก้บั PABX ทุกค่าย 
โดยหวัใจหลกัของการพฒันา คือ NoSQL  หรือ OODB Engine : Object-Oriented DataBase ท างานเร็วกวา่  
FoxPro  หรือ  SQL Server  มากกวา่ 1,000 เท่า  รองรับขอ้มูลขนาดใหญ่  หรือ Big Data จนเตม็ Hard Disk 
โดยแบ่งขอ้มูลเป็น Section  แยกตามเดือน ( เช่น CitiBank หรือ SCB เดิม ใชเ้วลาประมวลผล 7 วนั 7 คืน  
หลงัเปล่ียนมาใช ้Natural Telephone Billing เหลือเวลาเพียง 1 - 2 นำท ี บน PC เคร่ืองเดียวกนั ) 
 
                   เบ้ืองหลงัความส าเร็จ  และ ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้อยา่งมากมาย  คือ  Expert System  หรือ   
ระบบปัญญาประดิษฐ ์ในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูใ้ชโ้ทรศพัท ์หรือ เรียกวา่ Line Revert เทียม  จนน ามาสู่
การวจิยัพฒันา OODB Engine 2.x ดว้ย Java  เพื่อการเป็น DataBase Engine ส าหรับ Artificial intelligence 
อยา่งแทจ้ริง พร้อม Software ท าหนา้ท่ีแทน Programmer สามารถเขียน Source Code ทั้ง Java, C# & C++ 
ขนาด 100 MB ส าหรับ Software ขนาดใหญ่ไดเ้พียง 1 – 2 นาที ตามโครงสร้างของ Algorithms 
หรือ Logic ท่ีผมก าหนดไว ้  โดย “ ไม่ ”  มีปัญหาตอ้งมานัง่แก ้Bug ของ Programmer อีก 
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1. Natural E-Billing, Standard Edition 
 
                ปัจจุบนัประสพความส าเร็จในการพฒันา Recycle Object ส าหรับ Cache / Memory Management 
ดว้ย Native C/C++ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่ Garbage Collection ของ Java & .NET  ท าให ้ NoSQL  หรือ  
OODB Engine 1.x  รองรับ Performance  สูงกวา่เดิม …มากกวา่ 10 เท่า   สามารถยา้ย  OODB Engine 2.x  
ซ่ึงวจิยัและพฒันา ดว้ย Java มานานเกือบ 10 ปี  ยา้ยมายงั Native C++ไดส้ าเร็จ  รองรับ General DataBase 
โดยเฉพาะงานดา้น  Big Data,  Business ( HRMs, ERP, CRM, MRP )  &  e-Commerce ในอนาคตอนัใกล ้
 
               การพฒันา  Natural  แบ่งงานออกเป็น  2  ส่วน  คือ  Back-End  เนน้ Big Data  และ Performance  
ดว้ย C/C++ และ  Front-End  เนน้ ดึงประสิทธิภาพทั้งหมดของ  Microsoft .NET Framework  ออกมาดว้ย  
C++ / CLI  โดยเปล่ียน Graphic User Interface  มาเป็น Windows Forms  รองรับ  Drag and Drop  มีจุดเด่น 
คือ Data Binding มีความสามารถคลา้ย ๆ กบั Microsoft Excel และ Customizing Report ไดด้ว้ย  Microsoft 
Report Definition Language  ( ออกแบบ ดว้ย Visual Design โดยเก็บ Configuration ในรูป XML )   
 
               1.1  Natural  สามารถรับขอ้มูลจาก PABX ไดม้ากกวา่  20,000 Record / วนิำท ี บน Intel  Pentium  
จากการทดสอบของ TOT ในปี  2546  รองรับเป็น Centralize Billing Systems ในการรับขอ้มมูลจาก PABX 
หรือ ชุมสาย ไดอ้ยา่งนอ้ย ๆ  128  แห่ง ทั้งท่ีมี  Format Log / SMDR  เหมือน  หรือ  แตกต่างกนั ท างานแบบ 
Real-Time Process ไดต่้อเน่ืองตลอดเวลา 24 ชัว่โมง ตลอดวนันานนบัปี  พร้อม ๆ กบั Real-Time Report     
( มีลูกคา้หลายราย ใชง้านแทบต่อเน่ืองนานนบั 10 ปี โดยไม่มีการต่อ Maintenance ) รวมทั้ง แยกขอ้มูล ทั้ง
Log / SMDR ( ขอ้มูลดิบ / Text File  ) และ ขอ้มูลท่ีผา่นการ Convert ในรูป DataBase  แยกเป็น ...รายเดือน  
เพื่อ Real-Time Process & Report  และ Automatic  Backup พร้อมเรียกกลบัข้ึนมา Update ขอ้มูล ...ไดท้นัที 
ปัจจุบนัรองรับขอ้มูลไดอ้ยา่งนอ้ย 100  ลา้น Record / เดือน โดยไม่ตอ้งลบขอ้มูลเก่า ๆ สามารถจดัเก็บขอ้มูล
ไวไ้ดจ้นเตม็ Hard Disk ( สามารถเอาขอ้มูล TOT ทุกชุมสาย มาประมวลผล ...ไดบ้น PC เพียงเคร่ืองเดียว )  
 
                 1.2  Natural E-Billing  สามารถก าหนดรูปแบบ หรือ ปรับเปล่ียนอตัราการคิดค่าบริการโทรศพัท ์
หลาย ๆ Promotion หลากหลายตามความตอ้งการ ไดพ้ร้อม ๆ กนั ...อยา่งไม่จ  ากดั  (  รุ่น  Standard  แยกตาม
สายนอก  และ มีสตูรการค านวณแตกต่างกนัแต่ละ Extension รุ่น Professional เพิ่มคิดแยกตาม Access Code 
ของแต่ละสายนอก   รุ่น Client \ Server  เพิ่มคิดค่าบริการแบบ Cross ใหแ้ตกต่างกนัตามแต่ละ Extension  
หรือ Department )  และ จดัเก็บลง Excel File โดยมี Field บอกวา่แต่ละ Record ใชง้านช่วงใด ( Start - End 
ของ DateTime ) หรือ จะแยก Promotion เป็น Serial ID เช่น THAI-CATWAY.1 เป็นมาตราฐาน Promotion 
ภายหลงัเพิ่ม THAI-CATWAY.1.1, THAI-CATWAY.1.2, ... ตามล าดบั 
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                1.3  OODB Engine เดิม มี Default ของ Security ระดบั Record อา้งอิงตาม Human Relation    
โดยแบ่งตาม Department หรือ Position ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั  เทียบกบัความเป็นเจา้ของ ในนามของ User, 
Department และ Position ซ่ึงก าหนดไวใ้นแต่ละ Record มีการใชม้ายาวนานเกือบ 20 ปี   ปัจจุบนัเพิ่มให ้ 
แต่ละ Query / Transaction Flow สามารถก าหนด Security  การเขา้ถึง ขอ้มูล แยกตาม Field ( On / Off )      
อิงตาม Human Relation อา้งถึง Department หรือ ประเภทของ Department และ Position  ท่ีส าคญัการ
ด าเนินการ Create, Edition, Modify หรือ Update โดย User ตอ้งไดรั้บการ Approve ตาม Business Rule  
ของแต่ละ Query หรือ Transaction Flow ( ดว้ยเง่ือนไข หรือ Approve ตามขั้นตอน ตามท่ีก าหนดไว ้ ) 
 

 
 
                1.4   Natural  สามารถก าหนด  Department  ไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนชั้น  ( แต่จ ากดัจ านวน Department 
ไม่เกิน License ) เพื่อจดัหมวดหมู่ของ Employee, Extension, Trunk และ กลุ่มเบอร์ปลายทาง ( Dial Group )   
โดยแต่ละ Department, Employee, Extension, Trunk & Dial Group  สามารถก าหนด Level หรือ Position 
ในการเขา้ถึงไดอ้ยา่งไม่จ  ากดัระดบัชั้น   (  Level หรือ Position ในระดบัเดียวกนั “ จะไม่เห็นกนั”  แต่หาก   
ระดบัสิทธ์ิสูงกวา่ สามารถมองเห็นท่ีต ่ากวา่ได ้ ตามสิทธ์ิในการเขา้ถึงของแต่ละ Department ) 
 
                1.5   Natural เดิมทุกรุ่น ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี จะท าหนา้ท่ีเป็น-แทน Web Server ในตวั   
เพื่อง่ายต่อการ Maintenance  รองรับ Dynamic Query  โดย User สามารเปล่ียน เง่ือนไข หรือ Condition     
ในการคน้หาขอ้มูลไดด้งัใจ และ ปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา โดยจะส่งขอ้มูลไปแสดงผลยงั Web Browser 
แบบทนัที ในเสียววนิาที ( หน่วย แสดงผลเป็น “ มิลลวินิำท ี” )  ปัจจุบนั เพิ่มการรองรับ HTML5 
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                1.6  Natural รุ่น Standard สามารถออกรายงานไดเ้ฉพาะ Summary Report และ Detail Report  
ของแต่ละ Front คือแยก Report ตาม Department, Employee, Extension, Trunk และ Dial Group โดยแสดง
รายละเอียด  เบอร์ตน้ทาง ส าหรับการโทรเขา้  หรือ  เบอร์ปลายทาง ส าหรับโทรออก  เคร่ืองท่ีใชใ้นการโทร  
เจา้ของ หรือ Employee ผูเ้จา้ของ Authorize Code หรือ Account Code รหสัยอ่หน่วยงาน ( Department )   
วนั-เดือน-ปี  เวลาเร่ิมใช ้( Start Time )  หรือ ระยะเวลาในการใช ้( Duration )    หากเป็นรุ่น Professional 
เพิ่ม สถานะการโอนสายวา่ โอนมาจากใคร ส่งต่อใหใ้คร หรือ Forward,  Conference  &  Abandoned  
ตามขอ้มูล ซ่ึงพบจาก Format Log หรือ SMDR   ส าหรับการสรุป จะแสดง จ านวนคร้ังทั้ง โทรติด ไม่ติด 
รวมระยะเวลาท่ีใช ้รวมอตัราค่าบริการ    รวมทั้งสามารถ เปิด – ปิด ( On - Off  )  แสดงผล หรือ ไม่แสดง 
ส าหรับการโทรท่ีไม่มีผูรั้บสาย หรือ  แยกตามประเภทการโทร  เช่น  โทรภายใน โทรเขา้  โทรในพื้นท่ี   
โทรทางไกล โทรมือถือ โทรออกต่างประเทศ  โทรระหวา่งสาขา  หรือ โทรระหวา่งสาขาต่างประเทศ     
โดยสามารถก าหนด ช่วงเวลาในการท ารายงาน ( Report ) เป็นไปตามผลดัการท างาน รายวนั รายเดือน    
รวมยอดทั้ง ปี หรือ ช่วง วนั-เดือน-ปี หรือ เวลา ตามความตอ้งการท่ีจะก าหนด  
 
                1.7 OODB Engine 2.x  รองรับ Multi-Language และ Multi-Currency พร้อมสู่ AEC  โดยตวัแทน 
หรือ User สามารถแกไ้ข Menu, Tooltip, Form, Help หรือ ขอ้ความ …ทั้งหมด ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 
โดยแยกภาษาอตัโนมติัตาม “ ข้อควำมขึน้ต้น ”   หากเก่ียวกบั Systems หรือ เป็น “ ข้อควำมส ำคัญ ”  จะถูก
ส่งมายงั Natural ผา่น Internet เพื่อตรวจสอบ และ อาจ Update ให ้User ทุกราย …ไดใ้ชข้อ้ความนั้นร่วมกนั    
เดิม Natural Billing ถือวา่เป็น Application ตวัแรกของไทย  ในการรองรับ Graphic User Interface  2 ภาษา        
มาวนัน้ี Natural เนน้พฒันา Application แบบ  Mass Product  รองรับ  “ ความตอ้งการ ”  ของลูกคา้ทัว่โลก                     
( คนเอเชีย โดยเฉพาะคนไทย ตอ้งการให ้Software ปรับมาใหต้รงตามความตอ้งการของ User    ในขณะท่ี     
Software ต่างประเทศ  เนน้ให ้User เดินตาม “ กฏ “ หรือ ขอ้บงัคบั ของ Software  ท าใหก้ารลงทุนดา้น IT 
โดยเฉพาะของไทย ไม่ประสพความส าเร็จ หรือ ใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่คุม้ค่า ) 
 
                1.8  Synchronous & Asynchronous Processing การพฒันา Application ดว้ย C/C++ ถือวา่        
มีประสิทธิภาพสูงสุด ของ Software Engineer ในการบริการหารและจดัการ Resource ทั้ง Hardware และ 
Software ซ่ึง มีขอ้จ ากดัเฉพาะตวั และ มีอยูอ่ยา่งจ ากดั เพื่อ Synchronous Processing อยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และ ความส าเร็จในการพฒันา Multi-thread บน Windows 3.x ( มีโปรแกรมทัว่โลก ไม่ก่ีตวัท่ีท าได ้) 
และ ปัจจุบนั ในการพฒันาดว้ย Concurrency หรือ Parallel Processing ทั้งบน Computer เคร่ือง ...เดียวกนั 
และ Co-operative Computing ระหวา่ง Computer หลาย ๆ เคร่ือง ทั้งดว้ย C++ 11/14 หรือ C++/CLI .NET 
เพื่อ Asynchronous Processingโดยเฉพาะการประมวลผลผา่น DataBase Engine, TCP/IP Networking หรือ  
Centralize Billing Systems รวมถึง Centralized Configuration ทัง้ Client \ Server บน  Cloud Computing  
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2. Natural E-Billing, Professional Edition 
 
               2.1  เพิ่มระบบการติดตามการโอนสาย หรือ Call Transfer โดยก าหนดการคิดค่าบริการโทรศพัท ์
แยกเป็นรายคร้ัง ...ของการโทร แมจ้ะเกิดจากการโอนสาย หรือ รวมไวท่ี้ คนแรก - คนสุดทา้ย หรือ 
รวมในส่วนของ Operator ไปให ้Extension หรือ การโทรคร้ังถดัไป  พร้อมตรวจสอบ Conference  
 
               2.2   เนน้การวเิคราะห์ขอ้มูล เพิ่ม Dial Report  เพื่อสรุปวา่  แต่ละ Dial Number มีการใชง้าน
แตกต่างกนัอยา่งไร เพิ่ม Traffic Report  เปรียบเทียบ ระยะเวลาการใช ้ช่วงเวลาการโทร รอบวนัของสัปดห์ 
หรือ แต่ละวนัของเดือน กบั จ านวนคร้ังท่ีโทรไม่ติด จ านวนคร้ังท่ีโทรติด ระยะเวลาการใช ้และ จ านวนเงิน  
 
               2.3 เพิ่มระบบการวิเคราะห์   โดยการคน้หา Record หรือ Zoom Record เช่น รูปแบบการโอนสาย 
ลกัษณะการโทร ( เบอร์ส่วนตวั โทรเก่ียวกบังาน หรือ เบอร์อ่ืน ๆ ทัว่ไป )  การโทรโดยใช ้Authorize Code 
หรือ Account Code ช่วงเวลาในการโทร ระยะเวลาท่ีใช ้ค่าบริการแต่ละการโทร และ เจาะจงเบอร์ ...ตน้ทาง 
ส าหรับการโทรเขา้ หรือ เบอร์ ...ปลายทาง ส าหรับโทรออก รวมทั้ง Cross หรือ เจาะจงความสัมพนัธ์ กบั 
เลขหมายภายใน สายนอก หรือ กลุ่มเบอร์ปลายทาง ตามท่ีไดมี้การ Selection หรือ Mark เลือกไว ้
 
               2.4  เนน้ Business Intelligence & Analysis ในเชิง กราฟเส้น กราฟแท่ง พฒันาดว้ย GDI+ รวมทั้ง
ท างานร่วม ( Add-in ) กบั Microsoft Office 2010 ข้ึนไป สามารถ Export รายงานต่าง ๆ ออกมาเป็น Word, 
Excel, HTML, PDF  หรือ Text File ( Text, CSV &  Tab Delimited )  เพื่อให ้User ขยายความสามารถ     
ในการวเิคราะห์  หรือ ปรับเปล่ียนรูปแบบ Report ต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ  
 
              2.5 สามารถก าหนด Schedule ในการ Export รายงานต่าง ๆ มาเป็น Word, Excel, HTML, PDF 
หรือ Text File ลง Hard Disk หรือ ส่ง E-Mail ไปให ้User แต่ละ Extension หรือ ผูดู้แลแต่ละแผนก ตามท่ี
ก านหนดไว ้( ปกติ Login เขา้ Natural จะแนะน าใหใ้ช ้รูปแบบ username@domail.com อยูแ่ลว้ ) 
 
             2.6  เพิ่ม Graphic Report ดว้ย HTML5 Canvas ในส่วนของ Dynamic Web 

              2.7  เพิ่ม Compare Report สามารถก าหนด Condition เชิงเปรียบเทียบ ระหวา่ง เดือน ทั้ง Summary 
Report, Detail Report, Dial Report และ Traffic Report แต่ละ Front-End ทั้ง Department, Employee, 
Extension, Trunk & Dial Group  ยอ้นหลงั 12 เดือน หรือ ยอ้นหลงั 12 ปี 
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3. Natural E-Billing, Client / Server Edition 
 
               3.1 เดิมตลอดเกือบ 20 ปี รองรับ Client / Server  ผา่น File Sharing  โดยมี Cache Management 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ รองรับจ านวน Client ไดอ้ยา่งไม่จ  ากดั อนัเป็นผลเน่ืองจาก ลด Data Transfer 
ระหวา่ง Client กบั Server   ปัจจุบนั เปล่ียนจาก File Sharing มาเป็น TCP/IP RPC หรือ .NET Remoting 
ส าหรับ Private Network หรือ Private Cloud Computing ท างานร่วมกนั หลาย ๆ สาขา พร้อม กนั 
 
              3.2 เปล่ียน Multi-Monitor ผา่น Client / Server เดิม ...เขา้ถึงจาก Backup ของ File Buffer  มาผา่น 
Cache Management ของ Object-Oriented DataBase  ซ่ึงเป็น Real-Time Monitor และ มี Security ก าหนด
สิทธ์ิการดูขอ้มูลตาม Login โดยเฉพาะ บริษทัยอ่ย ๆ หรือ บริษทัใหเ้ช่า ของ อาคารส านกังานขนาดใหญ่ 
 
               3.3  รองรับการคิดอตัราค่าบริการโทรศพัท ์แบบส่วนลด ตามปริมาณการใชง้าน หรือ ค่าบริการ ใน
ลกัษณะขั้นบนัได หรือ Step รวมทั้ง ติดตาม Call Transfer ขา้ม Network ระหวา่ง สาขา หรือ ตูส้าขา  
               
                 
 
 
 
 
 

 
 


