ปที่ 21 ฉบับที่ 277 ธันวาคม 2558

ครบเคร�องเร�องการตรวจวัด
เช�อถือไดอันดับหนึ่ง

ความชื้นและอุณหภูมิ ในน้ำมัน
รุนใหม Vaisala MHT410

วัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ
ในน้ำมันหมอแปลงไฟฟา สำหรับการมอนิเตอร
คุณภาพน้ำมันระบายความรอน แบบออนไลน

Vaisala MMT330

แบบทรานสมิตเตอร วัดคาอุณหภูมิ
และความชื้นของน้ำมันไดหลายชนิด

Vaisala MMT310

ขนาดเล็ก ติดตั้งงาย
วัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันตอเน�อง

Vaisala MM70

แบบพกพา สำหรับการสุมวัดความชื้น
และอุณหภูมิในน้ำมัน ในไซตงานตางๆ ไดสะดวก
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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ห้ามลอกเลียนหรือท�ำซ�ำ้ ไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต
• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล
เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง
ทางวารสารฯ มิได้จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่
ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผา่ นการตรวจทานอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์
ทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถกระท�ำได้ ความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการน�ำข้อมูลใน
วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง
ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป
ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้ จงแก้ไขในฉบับต่อไปโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
• ยินดีรบั พิจารณาบทความทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา โดยส่งต้นฉบับ
พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ ได้ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�ำหรับ
บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม
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สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ด้วยการเติบโตของเมืองใหญ่ในแต่ละประเทศที่ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั้น ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อความหนาแน่นของที่พักอาศัย รวม
ทั้งสัดส่วนของประชากรในพื้นที่เมืองก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการเมืองตามมา ปัญหาในหัวเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ประกอบ
ไปด้วย ปัญหาจราจรที่แออัด ปัญหามลภาวะ ปัญหาความสิ้นเปลืองด้านพลังงาน ปัญหาการ
จัดการของเสีย ปัญหาทางด้านสังคม และปัญหาด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ในยุคทศวรรษที่ผ่านมา
หลายองค์กรทัว่ โลกได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาการจัดการระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
ระบบต่าง ๆ ของเมือง และหนึ่งในความคิดส�ำคัญที่ได้มีการพูดถึง และได้รับความสนใจมากก็
คือการพัฒนาเมืองแบบ Smart City หรือนครอัจฉริยะนั่นเอง
หัวใจหลักของการพัฒนาเมืองแบบ Smart City นั้น เราคงต้องยกความดีความชอบให้กับ
เจ้าระบบไอทีทจี่ ะเข้ามาเป็นพระเอกในการช่วยบริหารจัดการเมือง ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การจัดการ
ระบบขนส่ง การสร้างข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน การให้ข้อมูลกับประชากร การ
จัดการระบบพลังงาน การจัดการระบบน�ำ้ และการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ๆ ของเมือง และ
ในขณะที่โลกก�ำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Internet of Things ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอีกต่อไป
ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมการควบคุมแบบ Machine to Machine รวมทั้งเทคโนโลยีล�้ำสมัย
ต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อชีวิตเราให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ได้ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้า
นอน เมื่อการตกผลึกของเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์มนุษย์ ก�ำลังจะเปลี่ยนรูปแบบการ
ใช้ชวี ติ ของคนสังคมในบริบททีก่ ว้างกว่าเดิม ค�ำว่า Smart City ก็กำ� ลังเดินเข้ามาใกล้ตวั เรามาก
ขึ้นครับ
แต่การจะท�ำให้เมืองมีความเป็นนครอัจฉริยะนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง
มาเชื่อมโยงกัน องค์ประกอบแรกก็คือ ต้องมีการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ได้มาจากเซนเซอร์
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา อย่างเช่น เครื่องจักร, สมาร์ทโฟน, สมาร์ทมิเตอร์, CCTV, เรดาร์ รวมไปถึง
ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ก และจากช่องทางอื่นอีกมากมาย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียกว่า Big
Data เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการน�ำข้อมูลมาเข้าสู่การวิเคราะห์ ขึ้นตอนนี้ถือ
เป็นการสร้างคลังสมองทีส่ �ำคัญ เพือ่ ให้เข้าใจรูปแบบการใช้และความสามารถของโครงสร้างพืน้
ฐานจากข้อมูลจริง ๆ อย่างเช่น ข้อมูลที่ได้จากสมาร์ทมิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลอาจบ่งชี้ถึง
พฤติกรรมการใช้พลังงานภายในบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมด เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนการ
ผลิตไฟฟ้า และการเพิ่มก�ำลังการผลิตให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานในระยะยาว เป็นต้น
ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายเป็นเรื่องของการจัดการหรือการบริหารเมือง ซึ่งจะเป็นการปรับใช้ผล
ในการวิเคราะห์ ในการควบคุมจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน หรือ พฤติกรรมต่าง ๆ ของประชากร ยก
ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คือ ระบบสัญญาณไฟจราจร ถ้าระบบมีความเป็นอัจฉริยะหลังจากได้รบั ข้อมูล
กระแสจราจร และความแออัดในถนนต่าง ๆ ระบบวิเคราะห์จะสามารถระบุถึงการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาส�ำหรับสัญญาณไฟที่จุดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการเดินทาง และความ
แออัดในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที หรืออาจจะเป็นการจัดการในรูปแบบการให้ข้อมูลกับทาง
ประชากรถึงสถานะปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับพฤติกรรมได้
การพัฒนาเมืองแบบ Smart City ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่ผู้ประกอบการได้ ให้
ความส�ำคัญ จากข้อมูลเบื้องต้น บริษัทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นน�ำต่าง ๆ ได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ ในการสร้างสินค้า และโอกาสทางธุรกิจในด้าน Smart City อย่างดุเดือด โดยบริษัท
เหล่านี้เล็งเห็นถึงโอกาสได้การก้าวข้ามภาคธุรกิจเดิมในภาคผู้อุปโภคบริโภครายย่อยไปสู่การให้
บริการในด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในกับภาครัฐ และการพัฒนาในภาคอสังหาริมทรัพย์
ซึง่ จะเป็นการสร้างฐานธุรกิจ และชือ่ เสียงของบริษทั ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนเมือง
หัวเมืองใหญ่ ๆ ในต่างประเทศได้เริ่มความเป็นนครอัจฉริยะมาอย่างช้านาน ประเทศไทย
เองก็เริ่มก้าวสู่ความเป็นนครแห่งอัจฉริยะด้วยเช่นกัน ต่อจากนี้ ไป Smart City จะกลายรูปแบบ
การใช้ชวี ติ ของคนรุน่ ใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ประจ�ำวันและการด�ำเนินธุรกิจให้
มีศักยภาพทันต่อยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นมิติใหม่ของการแข่งขันในการพัฒนาเมืองยุคไอทีปัจจุบัน
นี้เช่นกันครับ
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ครบเครื่องเรื่องการตรวจวัด
ความชืน้ และอุณหภูมใิ นน�ำ้ มัน

เชื่อถือได้อันดับหนึ่ง

การปนเปื้อนของน�้ำในน�้ำมัน ท�ำความเข้าใจพฤติกรรม
ผลกระทบในงานต่าง ๆ พร้อมเครื่องมือตรวจวัด
เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
Vaisala MMT330

แบบทรานสมิตเตอร์ วัดค่าอุณหภูมิ
และความชื้นของน�้ำมันได้หลายชนิด

Vaisala MMT310

รุ่นใหม่ Vaisala MHT410
วัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ส�ำหรับ
การมอนิเตอร์คุณภาพน�้ำมันระบายความร้อนแบบออนไลน์

ขนาดเล็ก ติดตัง้ ง่าย วัดความชืน้ และ
อุณหภูมิในน�้ำมันต่อเนื่อง

สนใจ ติดต่อ :

คุณวิชัย 08-1934-2570,
wichai@measuretronix.com

Vaisala MMT162

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด
www.measuretronix.com

www.measuretronix.com/vaisala รุ่นส�ำหรับติดตั้งในเครื่องมือ OEM

วัดความชืน้ และอุณหภูมใิ นน�ำ้ มัน แบบ
ออนไลน์

ท�ำไมต้องวัดความชื้นในน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าก�ำลังเป็นองค์ประกอบส่วนที่ส�ำคัญในระบบกริดจ่ายไฟฟ้า เมื่ออายุใช้งานเพิ่มขึ้น,
ภาระไฟฟ้าสูงขึ้น, ระบบเน็ตเวิร์กล่ม ย่อมมีผลกระทบต่อหม้อแปลงไฟฟ้า สร้างความเสียหาย และเพิ่ม
ความเสี่ยงที่หม้อแปลงจะล้มเหลวหรือไฟดับอย่างคาดการณ์ไม่ได้
• ระดับของไฮโดรเจน และอัตราการเปลี่ยนแปลง บ่งบอกถึงความรุนแรงของความเสียหาย
• ความชื้นมีผลกระทบโดยตรงต่ออายุใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีผลอย่างมีนัยยะส�ำคัญต่อ
สภาพความเป็นฉนวนไฟฟ้าของน�้ำมัน และกระดาษฉนวน ซึ่งระดับความชื้นนี้อาจเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
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Vaisala MM70

แบบพกพา ส�ำหรับการสุม่ วัดความชืน้
และอุณหภูมใิ นน�ำ้ มัน ในไซต์งานต่าง ๆ
ได้สะดวก
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โดยทีค่ วามแห้งของน�ำ้ มันสัมพันธ์กบั ความแห้งของกระดาษ ในทาง
ปฏิบัติจึงวัดความชื้นในน�้ำมันแทน ซึ่ง
• ความชืน้ ทีเ่ พิม่ มากทันทีทนั ใดแสดงถึงอากาศรัว่ เข้ามาในระบบ และ
• เมื่อระดับความชื้นเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตราย ต้องหยุดเพื่อแก้ไข

ความสามารถในการรับการปนของน�ำ้ ในน�ำ้ มัน
การเฝ้าตรวจระดับไฮโดรเจนและความชื้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยโพรบ
วัดติดตั้งที่ตัวหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นก้าวแรกของการยืดอายุให้กับ
หม้อแปลงไฟฟ้า ผ่านการจัดท�ำขบวนการบ�ำรุงรักษาแบบคาดการณ์ลว่ ง
หน้า ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม (Total Cost of Ownership) ของการ
ใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

ของเหลวทุกชนิดมีความสามารถในการรับการปนอยู่ของน�้ำได้
ปริ ม าณน�้ ำ สู ง สุ ด ที่ ข องเหลวแต่ ล ะชนิ ด สามารถรองรั บ ได้ ในรู ป
สารละลายเรียกว่าจุดอิม่ ตัว เมือ่ ของเหลวถึงจุดอิม่ ตัวแล้วจะไม่สามารถ
รับน�ำ้ ได้เพิม่ เติมอีก ปริมาณน�ำ้ ส่วนทีเ่ พิม่ เข้าไปจะแยกตัวออกมาเป็นชัน้
ต่างหาก ซึ่งน�้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน�้ำ ชั้นของน�้ำจึงอยู่รวมตัว
อยู่ใต้น�้ำมัน

ความชื้นในน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
มันในหม้อแปลงไฟฟ้า
 ลัน�ก้ำษณะโครงสร้
างของหม้อแปลงไฟฟ้า

ประกอบด้วยขดลวด
หม้อแปลงพันรอบฉนวนกระดาษจุ่มอยู่ในน�้ำมันที่เป็นตัวช่วยเพิ่มความ
เป็นฉนวนและระบายความร้อน ฉนวนกระดาษนี้ต้องแห้งสนิท มิฉะนั้น
จะเกิดการ Breakdown (ประกายไฟ) ได้

ฉนวนกระดาษมีคณ
ุ สมบัตดิ ดู ซึมน�ำ้ จากน�ำ้ มันหม้อแปลงได้ ซึง่ น�ำ้ มัน
ก็ดูดซับน�้ำมาจากการสัมผัสอากาศอีกทอดหนึ่ง ในกรณีที่เกิดอากาศรั่ว
เข้าไปในระบบได้ และความชื้นในกระดาษอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากอายุ
ของฉนวนกระดาษ การทราบความแห้งของกระดาษฉนวนช่วยให้
• หลีกเลี่ยงการ Breakdown ของระบบ
• เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษา

สารละลาย		

หยดน�ำ้

สถานะของน�้ำที่ปนอยู่ในน�้ำมันเป็นไปได้ดังนี้
• ในรูปของการละลาย คือโมเลกุลของน�้ำแวดล้อมด้วยโมเลกุล
ของน�้ำมัน
• ในรูปหยดน�ำ้ ทีแ่ ยกตัวออกมา นัน่ คือ โมเลกุลของน�ำ้ มีความหนา
แน่นมากจนสัมผัส รวมตัวกันเป็นหยดน�ำ้ แล้วแยกชัน้ ออกมาจาก
น�้ำมัน
• ในรูปของการ Emulsion ซึ่งเกิดจาก
s มีแรงที่ท�ำให้ผสมปนกัน หรือมีสารช่วยผสม Emulsifiers
s ปรากฏเป็นสีขุ่น ๆ
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ยวัดความชื้นในน�้ำมัน
 หน่หน่ววยของการวั
ดปริมาณน�้ำในน�้ำมันที่นิยมใช้กันแต่เดิม คือ ppm

(Parts per Million) ซึ่งเป็นการนิยามความชื้นจากอัตราส่วนปริมาตร
หรือมวลของน�้ำต่อน�้ำมัน
โดยปริมาตร: 1 ppm(v)water = 1 ml ของน�้ำ/1 m3 ของน�้ำมัน
หรือ
โดยมวล: 1 ppm(w)water = 1 g ของน�้ำ/1000 kg ของน�้ำมัน
เมื่อวัดค่า ppm ของน�้ำในน�้ำมันได้ ก็สามารถรู้ปริมาณน�้ำสุทธิได้
อย่างไรก็ตาม การวัดค่าเป็น ppm มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญ คือ ไม่สามารถดู
ความเปลี่ยนแปลงของจุดอิ่มตัวของน�้ำมันได้ กล่าวอีกอย่างก็คือ ใน
ระบบของน�้ำมันที่มีพลวัตซึ่งจุดอิ่มตัวเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ค่า ppm ที่
วัดได้ไม่สามารถบอกได้วา่ ความชืน้ นัน้ เข้าใกล้จดุ อิม่ ตัวมากน้อยเพียงใด
นี่จะเป็นเรื่องที่วิกฤติมากหากว่าในความเป็นจริงปริมาณน�้ำเข้าใกล้
จุดอิ่มตัว ท�ำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเลยจุดอิ่มตัวจนน�้ำแยกชั้นออกจาก
น�้ำมัน

ตัวอย่างน�้ำมันที่อุณหภูมิ
70 °C จุดอิ่มตัว 5000 ppm
ปริมาณน�้ำในน�้ำมัน
2000 ppm ค่า aw 0.40

ตัวอย่างน�้ำมันที่อุณหภูมิ
30 °C จุดอิ่มตัว 3000 ppm
ปริมาณน�้ำในน�้ำมัน
2000 ppm ค่า aw 0.67

ปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดจากน�้ำ พอจะจ�ำแนกได้ดังนี้ :
1. ท�ำลายสารปรุงแต่งต่าง ๆ ในน�้ำมัน ท�ำให้คุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามที่ต้องการ
2. เกิดฟอง (Cavitation)
3. กัดกร่อน
4. เพิ่มการสึกหรอ
5. ความร้อนเพิ่มเป็นจุด ๆ จากการเสียดสี และการระบายความ
ร้อนไม่ดี
น�้ำยังเป็นสาเหตุของการเติบโตของจุลินทรีย์ ในน�้ำมัน ซึ่งจะไปย่อย
สลายสารไฮโดรคาร์บอน
• การย่อยสลายให้สารทีเ่ ป็นกรด -> pH ลดลง -> เร่งการกัดกร่อน
• จุลินทรีย์ ในน�้ำมันท�ำให้เกิดเมือกหรือแผ่นตะกอนอุดตันในไส้
กรองและวาล์วต่าง ๆ

 ผิวโลหะกร่อนจากน�้ำที่ปนอยู่ในน�้ำมัน

ปัญหานีจ้ ะหมดไปเมือ่ ใช้การวัดความชืน้ ในหน่วย Water Activity (aw)

Water Activity (aw) คืออะไร
 Water
Activity คือปริมาณของน�้ำที่มีในสสารเมื่อเทียบกับปริมาณ

น�้ำสูงสุดที่สสารนั้นรับได้ หรือ
		 aw = p/p0
เมื่อ p คือ ความดันไอบางส่วนของน�้ำเหนือสสาร
		 p0 คือ ความดันไออิ่มตัวของน�้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน
จะเห็นว่าค่า aw จะแปรตามค่าจุดอิม่ ตัว ค่า aw จึงเปลีย่ นแปลงเป็น
ฟังก์ชั่นตามปริมาณน�้ำที่แท้จริงในน�้ำมัน นั่นคือเปลี่ยนตามปริมาณน�้ำที่
เพิ่มขึ้นหรือระเหยออกจากน�้ำมัน ดังนั้น aw จึงแสดงช่วงห่างจาก
จุดอิ่มตัวได้อย่างแท้จริง

ความชื้นส่วนเกินในน�้ำมันหล่อลื่น

น�ำ้ ทีแ่ ยกตัวออกจากการละลายจะขัดขวางฟิลม์ น�้ำมันทีจ่ ะเคลือบผิว
โลหะในจุดที่ต้องการการหล่อลื่น เช่น แบริ่ง ท�ำให้ความสามารถในการ
หล่อลื่นของน�้ำมันลดลง
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อัตราการสึกกร่อนของโลหะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากน�ำ้ มันหล่อลื่นอิม่ ตัวไปด้วย
น�้ำ

ผลของความชื้นที่มีต่อแรงดัน Breakdown
ของหม้อแปลงไฟฟ้า

ในหม้อแปลงไฟฟ้าก�ำลังขนาดใหญ่มกี ารใช้นำ�้ มันในการส่งผ่านความ
ร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้าร่วมกับกระดาษที่หุ้มระหว่างขดลวด แรงดัน
เบรกดาวน์ (หรือความทนทานต่อความเค้นทางไฟฟ้าของฉนวน) เป็น
พารามิเตอร์ที่ส�ำคัญตัวหนึ่งของน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะถูกวัดค่า
เมื่อมีการน�ำหม้อแปลงไปใช้งาน และจะต้องมีการเฝ้าตรวจวัด โดยการ
สุ่มวัดเป็นระยะตลอดอายุการใช้งาน
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HUMICAP® Technology

Vaisala ได้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการวั ด ความชื้ น ในน�้ ำ มั น ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ มา คือ HUMICAP® เซนเซอร์ อันเป็นลิขสิทธิเ์ ฉพาะ
สามารถวัดค่าได้ทันที โดยไม่ต้องน�ำตัวอย่างไปเข้าห้องแล็บ จึงวัด
ปริมาณน�้ำในน�้ำมันในเวลาจริง และบอกได้ถึงสภาพปัญหาในขณะนั้น
และไม่ขึ้นกับชนิดน�้ำมัน

การวิเคราะห์แรงดันเบรกดาวน์ โดยใช้เซลล์ทดสอบทีม่ โี พรบวัดความชืน้
และท่อส�ำหรับอัดก๊าซไนโตรเจนที่มีความชื้น
มีผลการศึกษาและรายงานชี้ว่า แรงดันเบรกดาวน์นั้นถูกกระทบ
เปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย เช่น ความชื้น, อนุภาค, ความเป็นกรด
และความดัน และจากการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงดัน
เบรกดาวน์ต่อความชื้น ด้วยชุดตัวอย่างน�้ำมัน เพื่อที่จะชี้ ให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการเฝ้าตรวจวัดความชื้นแบบออนไลน์

ตัวเซนเซอร์ HUMICAP มีโครงสร้าง 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นฐาน
แก้ว, อิเล็กโทรดขั้วล่าง, ชั้นของโพลิเมอร์ที่ไวต่อน�้ำ และอิเล็กโทรดขั้ว
บนที่มีรูพรุน ชั้นโพลิเมอร์ฟิล์มบางท�ำหน้าที่ทั้งรับและปล่อยน�้ำ เมื่อ
ความชื้นโดยรอบเปลี่ยนแปลง โมเลกุลของน�้ำจะเคลื่อนไปมาผ่านโพลี
เมอร์ จนกระทั่งความชื้นระหว่างโพลิเมอร์กับน�้ำมันสมดุล
เมือ่ ความชืน้ เปลีย่ น ค่าคุณสมบัตไิ ดอิเล็กตริกของชัน้ ฟิลม์ โพลิเมอร์
จะเปลี่ยนไป ท�ำให้ค่าคาปาซิแตนซ์ระหว่างของเซนเซอร์เปลี่ยนแปลง
และแปลงมาเป็นค่า Water Activity ได้ โดยที่โมเลกุลของน�้ำมันหรือ
สารปรุงแต่งอื่น ๆ ไม่สามารถทะลุผ่านอิเล็กโทรดได้ เอาต์พุตของ
เซนเซอร์จึงไม่ขึ้นกับชนิดของน�้ำมัน

Vaisala MHT410
เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ
ในน�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า แบบทรานสมิต
เตอร์
ความสัมพันธ์ของแรงดันเบรกดาวน์ของน�ำ้ มันตัวอย่างทีค่ วามชืน้ ระดับ
ต่าง ๆ

เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ แบบทรานสมิตเตอร์
จาก Vaisala รุ่น MHT410 ส�ำหรับงานเฝ้าตรวจคุณ ภาพน�้ำมัน
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์

จากผลการทดลองจะพบว่าที่ความชื้นต�่ำกว่า 20% แรงดันเบรก
ดาวน์ไม่คอ่ ยเปลีย่ นแปลง แต่ทคี่ วามชืน้ สูงกว่า 20% แรงดันเบรกดาวน์
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Vaisala ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก

Vaisala อยู่ในประเทศฟินแลนด์ เป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจวัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1936 ในช่วง 40 ปีหลัง ได้มุ่งความสนใจมาที่
ความต้องการในกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยได้ผลิตเซนเซอร์วัด
ความชื้นในน�้ำมันที่กลายเป็นมาตรฐานทั่วโลก ในด้านอุตสาหกรรม
โซลูชั่นในงานวัดความชื้นของ Vaisala ได้รับความเชื่อถือมายาวนาน
กว่า 20 ปี ยาวนานกว่าบริษัทใด ๆ ในอุตสาหกรรม

Vaisala MHT410 เป็นทรานสมิตเตอร์วัดความชื้น, ไฮโดรเจน และ
อุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ ในการเฝ้ า ตรวจคุ ณ ภาพความเป็ น ฉนวนของน�้ ำ มั น
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ โดยมีโพรบวัดทีอ่ อกแบบเฉพาะ ให้ความ
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แม่นย�ำในการวัด และแสดงข้อมูลแนวโน้มของสุขภาพหม้อแปลงไฟฟ้า
ก�ำลังได้ ในเวลาจริง (Real Time)
• แสดงข้อมูลของสภาพน�้ำมันเมื่อเกิดความผิดปกติ
• ช่วยในการตัดสินใจท�ำการซ่อมบ�ำรุงล่วงหน้าได้ทันท่วงที ก่อน
เกิดการชัตดาวน์หรือไฟดับ ที่มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่สูงกว่ามาก

ข้อดีของเซนเซอร์วดั ความชืน้ และไฮโดรเจนสัมผัสโดยตรงกับน�ำ้ มัน
หม้อแปลงไฟฟ้า
• ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงสามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยโพรบที่ปรับความลึกได้
• การวัดไฮโดรเจนโดยไม่มีแผ่นเยื่อกั้น จึงไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องคอย
ดูแลหรือเปลี่ยนใหม่ จึงทนทานและเชื่อถือได้สูง เซนเซอร์ไม่มี
การเสื่อม ตามการใช้งานจึงไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เช่นกัน

ติดตั้งใช้งานได้ง่าย
คุณสมบัติของ Vaisala MHT410

• ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพความเป็นฉนวนไฟฟ้าของน�ำ้ มันหม้อแปลง
แบบออนไลน์
• ตรวจวัดที่น�้ำมันโดยตรง ไม่ต้องใช้ปั้ม, แผ่นเยื่อกั้น, หรืออื่น ๆ
• เซนเซอร์วดั ความชืน้ และไฮโดรเจน สัมผัสกับน�ำ้ มันในหม้อแปลง
โดยตรง
• รับรู้ข้อมูลคุณภาพน�้ำมันหม้อแปลงในเวลาจริง (Real Time)
ตลอดเวลา
• รู้ข้อมูลสภาพหม้อแปลงในสถานการณ์ที่เกิดความผิดปกติ
• ตัวทรานสมิตเตอร์มีขนาดกะทัดรัด, ทนน�้ำทนฝุ่นระดับ IP66
• อินพุตและเอาต์พตุ แยกจากกันทางไฟฟ้า, ทนทานต่อการรบกวน
ทางไฟฟ้า (EMC)
• โพรบวัดปรับระยะให้เหมาะกับหม้อแปลงขนาดต่าง ๆ กันได้

เทคโนโลยีการวัดค่าที่เชื่อถือได้

Vaisala MHT410 ใช้วิธีการการวัดค่าความชื้น, ไฮโดรเจน และ
อุณหภูมิ โดยตรงในน�้ำมันที่หม้อแปลง ด้วยเซนเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่
ต้องมีแผ่นเยื่อกั้น (Non-membrane) จึงวัดค่าได้แม่นย�ำทั้งในขณะที่มี
ความดันสูงเกินหรือต�ำ่ เกิน โพรบแต่ละตัวผ่านการทดสอบทีค่ วามดันค่า
ต่าง ๆ แล้ว ด้วยความการออกแบบให้มีความทนทานและเชื่อถือได้สูง
จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนความผิดพลาดการวัดอีกต่อไป
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Vaisala MHT410 มีโพรบที่วัดค่าพารามิเตอร์ส�ำคัญ 3 อย่างในตัว
เดียว สามารถติดตั้งบนตัวหม้อแปลงไฟฟ้าได้ง่าย ด้วยคนเดียว ภายใน
ไม่กี่นาที

• อุปกรณ์ชิ้นเดียว ติดตั้งครั้งเดียว
• ปรับความลึกของปลายโพรบให้เหมาะกับขนาดวาล์วได้ เพื่อให้
สัมผัสกับน�้ำมันที่วัดโดยตรง ไม่จ�ำเป็นต้องปรับตั้งค่าใด ๆ

ทนทานสูง เชื่อถือได้ระยะยาว

Vaisala MHT410 ไม่ต้องมีปั๊ม, สายยาง, แบตเตอรี่, วาล์ว, แผ่น
เยื่อกั้น หรือชิ้นส่วนที่อ่อนไหวใด ๆ ที่อาจจะช�ำรุดเสียหายได้
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มีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้กว้าง, การสั่น
สะเทือน และสภาพแวดล้อมที่ทารุณ ตัวถังโลหะที่กันน�้ำกันฝุ่นระดับ
IP66 พร้อมซีลด์ป้องกันสภาพอากาศ อีกทั้งยังท�ำงานได้ ในสภาพสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (EMC Tolerance) โดยการ Isolate จุด
เชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด และท�ำงานได้แม้ไฟฟ้าถูกตัดในช่วงสั้น ๆ

เครื่องวัดความชื้นในน�้ำมันรุ่นอื่น ๆ จาก
vaisala

Vaisala ยังมีเครื่องวัดความชื้นในน�้ำมันหลายรุ่น ที่เหมาะกับการใช้
งานลักษณะต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

มีจอในตัวสามารถแสดงข้อมูลเป็นกราฟแบบ Real-time
และดูค่าวัดย้อนหลังได้

Vaisala MMT330 Series
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบทราน
สมิตเตอร์ ในน�้ำมัน มีจอในตัว

Vaisala MMT310 Series
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในน�้ำมัน
ขนาดเล็ก ไม่มีจอ

ทรานสมิตเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในน�้ำมันที่ ใช้เทคโนโลยี
HUMICAP® ที่วัดค่าได้รวดเร็ว เชื่อถือได้สูง ส�ำหรับการเฝ้าวัดแบบ
ออนไลน์และใช้เป็นตัวควบคุมตัวแยกน�ำ้ (Separators) และลดความชืน้
น�้ำมัน (Oil Driers) ให้ท�ำงานเฉพาะเวลาที่ต้องการ

เป็นทรานสมิตเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในน�้ำมัน ส�ำหรับวัดค่า
ต่อเนื่องแบบออนไลน์ รุ่น MMT318 มีโพรบปรับระยะได้ ใช้กับชุด
Ball-valve เพื่อเสียบหรือถอดโพรบได้ โดยไม่ต้องถ่ายน�้ำมันก่อน และ
รุ่น MMT317 มีโพรบขนาดเล็กทนความดัน มีข้อต่อ Swagelok และ
ตัวครอบบังฝนเป็นอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติเด่น

• สามารถวัดค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้ ของน�ำ้ มันได้หลายชนิด เช่น
น�้ำมันพืช น�้ำมันหล่อลื่น น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
• ใช้วัดแบบต่อเนื่อง และใช้เป็นตัวควบคุมได้
• ความแม่นย�ำสูง ทนทาน มีเสถียรภาพเชื่อถือได้ระยะยาว
• มีรนุ่ ความดันสูง (MMT332), รุน่ ใช้ทแี่ คบ (MMT33), และรุน่ ติด
ตั้งที่ท่อส่ง (MMT338)
• ติดตั้งด้วย Ball Valve ไม่ต้องชัตดาวน์ โปรเซส
• เก็บบันทึกข้อมูลในตัว มี (Data Logging) ดูค่าวัดย้อนหลังได้
นานกว่า 4 ปี
• เชื่อมต่อ LAN และ WLAN ได้ (อุปกรณ์เสริม)
• มาพร้อม NIST Traceable Calibration Certificate

คุณสมบัติเด่น

• วัดความชื้นในน�้ำมันต่อเนื่อง ที่มีเชื่อถือได้สูงในระยะยาว
• ใช้เซนเซอร์ HUMICAP® ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 15 ปี
• เหมาะส�ำหรับการวัดในน�ำ้ มันหล่อลืน่ , น�ำ้ มันไฮดรอลิก และน�ำ้ มัน
หม้อแปลงไฟฟ้า
• ทนทานยอดเยี่ยมต่อการเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิที่
กว้าง
• วัดความชื้นได้ทั้งค่าเป็น Water Activity และ ppm
• ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ไม่มีจอ
• มาพร้อม NIST Traceable Calibration Certificate
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Vaisala MM70
เครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิใน
น�้ำมันชนิดพกพา

Vaisala MMT162
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในน�้ำมัน
ขนาดกะทัดรัด ส�ำหรับงาน OEM

เป็นทรานสมิตเตอร์ขนาดเล็กส�ำหรับติดตัง้ ในงาน OEM ใช้เซนเซอร์
HUMICAP® วัดความชื้นและอุณหภูมิในน�้ำมันแบบต่อเนื่องออนไลน์
เชื่อถือได้สูง
Vaisala MM70 เป็นเครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน�้ำมัน
ชนิดพกพา มีความแม่นย�ำสูง อ่านค่าได้ต่อเนื่อง สามารถทราบค่า
ปริมาณน�ำ้ ในน�ำ้ มันได้เลยโดยไม่ตอ้ งน�ำตัวอย่างน�ำ้ มันไปวิเคราะห์ ในห้อง
ปฏิบัติการ เครื่องมือวัดมีความเสถียรและเชื่อถือได้ ในระยะยาว

คุณสมบัติเด่น

• แสดงผลทีห่ น้าจอได้ 3 ค่า คือ ค่า aw (Water Activity) , อุณหภูมิ
(oC) และปริมาณของน�ำ้ ในน�ำ้ มัน H2O (ppm)
• เลือกแสดงผลเป็นกราฟเพื่ออ่านค่าความต่อเนื่องของการวัด
• บันทึกข้อมูลได้ถึง 2,700 ค่า และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่
ตัวเครื่องและโอนถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
• มีอะนาลอกเอาต์พุตเพื่อน�ำไปใช้งานในส่วนของการควบคุม
ภายในระบบ
• สามารถเพิม่ ความยาวของสายได้ถงึ 10 เมตร จากความยาวปกติ
(1.9 เมตร)
• ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและความชื้นได้ เป็นไปตาม
มาตรฐาน IP65 (NEMAK)
• ใช้แบตเตอรี่ไฟชนิด NiMH Battery Pack สามารถชาร์จไฟได้
หรือใช้ Alkalines AA 4 ก้อน
• มีชุด Ball Valve เพื่อความสะดวกในการวัด โดยไม่ต้องถ่าย
น�้ำมันทิ้ง
• มาพร้อมกับใบรับรองผลการสอบเทียบ NIST ซึ่งสามารถสอบ
ย้อนกลับได้
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คุณสมบัติเด่น

• วัดความชื้นแบบต่อเนื่องในน�้ำมันหล่อลื่น, น�้ำมันไฮดรอลิก และ
น�้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
• ทนทานต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิ
• ใช้เซนเซอร์ HUMICAP® ที่เชื่อถือได้
• วัดค่าเป็น Water Activity และ ppm ได้
• ขนาดกะทัดรัด ส�ำหรับติดตั้งระบบ OEM ได้สะดวก
• เอาต์พุตดิจิตอล RS-485 พร้อม MODBUS
• มี NIST Traceable Calibration Certificate
Vaisala ยังมีเครือ่ งวัดด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย ทัง้ ในงานอุตสาหกรรม,
งานสิ่งแวดล้อม, งานวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ที่มีคุณภาพและ
ความเชื่อถือได้สูง
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มาตรฐาน ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (ที่ 4 จากซ้าย)
เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท โอตานิเรเดียล จ�ำกัด ที่น�ำ มอก.9999
เล่ม 1-2556 มาตรฐานด้านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมไปใช้
แล้วประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการเยี่ยมชมมี
นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอตานิเรเดียล จ�ำกัด (ที่
4 จากขวา) พร้อมด้วยทีมงานบริษัทร่วมให้การต้อนรับ ณ จ.นครปฐม

เมโทรซิสเต็มส์ฯ บริจาคอุปกรณ์ระบบเครือข่ายให้กบั
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา

นายกิตติ เตชะทวีกจิ กุล (ที่ 4 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางนิตยา ธนวิริยะ
กุล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร บริจาคอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ให้กบั สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการศึกษา
ของหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ ก�ำลังมีความต้องการปรับปรุงห้องปฎิบตั กิ ารระบบเครือข่าย
ให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการฝึกปฎิบัติของนักศึกษา ตลอดจนเพื่อใช้ ในการเรียน
การสอน การพัฒนา และการท�ำวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ตลอดจนใช้
ประโยชน์ในการเปิดอบรมทางวิชาการให้กบั บุคคลทัว่ ไป โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
(ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบ

ไดกิน้ เปิดตัวระบบปรับอากาศเพื่อการพาณิชย์ในงาน
VRV One Step Ahead
นายประณิธาน พรประภา (กลาง) กรรมการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์
จ�ำกัด น�ำทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่ นายทากาโยชิ มิกิ (ที่ 3 จาก
ขวา) ผู้จัดการใหญ่ และ นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ
ผู้จัดการ ร่วมเปิดตัวนวัตกรรมระบบปรับอากาศ วีอาร์วี โฟร์ ฮีท รีโคฟเวอรี่
ฮอท วอเตอร์ (VRV IV Heat Recovery Hot Water) ซึ่งเป็นอัจฉริยะระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่มอบทั้งความเย็นสบาย และยังสามารถน�ำความร้อน
มาผลิตน�้ำร้อนใช้ภายในอาคาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและรักษาสิ่ง
แวดล้อม การเปิดตัวดังกล่าวจัดขึน้ ภายในงานแสดงเทคโนโลยีวอี าร์วรี นุ่ ใหม่ภาย
ใต้ ชื่อ VRV One Step Ahead ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31

เอ็นฟอร์ซ เข้าร่วมงาน Smart Network 2015

นายนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
จ�ำกัด (ขวา) รับมอบของที่ระลึกจาก นายอดิศักดิ์ ตันตาปกุล บรรณาธิการ
บริหารนิตยสาร ไมโครคอมพิวเตอร์ (ซ้าย) ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยต้องเร็วรุ่งพุ่งแรงแข่งกับยุคโมบายล์ ให้
เท่าทัน” (Fast Forward Mobile Era) ภายในงาน เทคโนโลยีอุบัติใหม่ความ
ท้าทายเพือ่ เปลีย่ นแปลงองค์กรสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั หรือ “Smart Network 2015”
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แอลจี จับมือเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ดอทคอม
มูลนิธิพีแอนด์จี สานฝันเด็กพิเศษ เนรมิตรขวด
จัดกิจกรรม “LG Turbo Shot ชวนท�ำดีได้ไม่กลัว แชมพูสร้างสนามเด็กเล่น ในโครงการสนามเด็กเล่น
เลอะ”
รีไซเคิล 88 สนามเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
นายนิพนธ์ วงษ์แสงอรุณศรี (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบเครื่องซักผ้า
LG Turbo Shot ให้แก่มูลนิธิและสถานสงเคราะห์ที่ขาดแคลนจ�ำนวน 10 แห่ง
เพื่อประโยชน์ ใช้สอยในการรักษาความสะอาด ในกิจกรรม “LG Turbo Shot
ชวนท�ำดีได้ไม่กลัวเลอะ” กับเว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ดอทคอมโดยมี นายณธกร
ธนะสังข์ (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) Group Digital Sales บริษัท บีอีซี-เทโร
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอกย�ำ้ ความมุง่ มัน่ ของ บริษทั แอลจี อีเลคทรอ
นิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในการยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยด้วยเทคโนโลยี
ล�้ำสมัย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน แถลงข่าวเปิด โครงการสนามเด็กเล่น
รีไซเคิล 88 สนาม เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา จัดโดย มูลนิธิพีแอนด์จี
ประเทศไทยเพื่อสังคม และ พีแอนด์จี ประเทศไทย เพื่อส่งมอบสนามเด็กเล่น
รีไซเคิลทีผ่ ลิตจากขวดแชมพูของพีแอนด์จี ให้กบั เด็กกลุม่ ทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
มูลค่า 15 ล้านบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม
2558 โดยมี มร.ราอูล ฟอลคอน กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์
แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน
เลขาธิการมูลนิธพิ แี อนด์จปี ระเทศไทยเพือ่ สังคม ให้การต้อนรับ ณ พิพธิ ภัณธ์เด็ก
จตุจักร กทม

ซัมมิท แคปปิตอล รุกตลาดภาคใต้ เปิดพร้อมกัน 2 ไอซีทีและอีจีเอ เปิดตัวโครงการ GovChannel
สาขา สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�ำหรับประชาชน

นายวิชิต พยุหนาวีชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท
แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด เดินหน้า รุกตลาดภาคใต้ เปิดตัวศูนย์บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ หลังส�ำรวจตลาดตัง้ แต่ตน้ เดือนกันยายนทีผ่ า่ นมาพบว่า ในช่วง 3 เดือน
นี้ บริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อมากกว่า 35 ล้านบาท เป็นผลจากการสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ร้านค้าพันธมิตรในภาคใต้ ซึง่ ปัจจุบนั มีพนั ธมิตรกว่า 30% ของร้าน
ค้าทั้งหมดในพื้นที่ มั่นใจความต้องการของลูกค้าและตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์ ในภาคใต้มีศักยภาพในการเติบโตสูง
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัว
โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�ำหรับประชาชน โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ส�ำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกันพัฒนาขึน้ ส�ำหรับเป็นศูนย์กลาง
การเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ ได้จากจุด
เดียว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุก
คน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึง ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.
GovChannel.go.th โมบายแอปพลิเคชัน GAC และ ตู้ Government Kiosk ตู้
บริการเอนกประสงค์ของรัฐทีเ่ ข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ดว้ ยบัตรประชาชน
เพียงใบเดียว รวมทั้งอุปกรณ์ SmartBox ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวทางการขับเคลือ่ นนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล
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TOG คว้ารางวัล SET Awards ประจ�ำปี 2558

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้
เกียรติมอบรางวัล SET Awards ประจ�ำปี 2558 ประเภทบริษัทจดทะเบียนที่
มีผลการด�ำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แก่ นายธรณ์ ประจักษ์
ธรรม (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ TOG ผูน้ ำ� ด้านการผลิตเลนส์สายตาคุณภาพรายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย
เพือ่ ยกย่องเชิดชูองค์กรในฐานะทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ ม โดยรางวัล SET
Awards 1015 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรู 006 การันตีมาตรฐานระดับโลก คว้า ISO9001:2008
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด ผู้ ให้บริการโทรต่าง
ประเทศผ่าน รหัส 006 โดย นายมนตรี มนตรีมณี (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป รับ
มอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ต่อเนื่องเป็นปีที่
7 จาก สถาบัน British Standards Institution (BSI) โดย นายบุคลากร ใจดี
(ขวา) ผู้แทน บริษัท บีเอสไอ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการคุณภาพระดับสากล และการควบคุมดูแล
ปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบริการ
โทรต่างประเทศระดับพรีเมีย่ ม เพือ่ มอบคุณภาพเสียงอันดับหนึง่ กว่า 230 ปลาย
ทางทั่วโลก ในราคาสุดคุ้มให้แก่ผู้ ใช้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำตลาดโทรต่างประเทศระดับพรีเมี่ยม ทรู 006 โทรทั่วโลก
คมชัด ประหยัดจริง

มูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน
คุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ (แถวที่ 2 กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน
ประเทศไทย ร่วมกับ คุณสุพร วัธนเวคิน (แถวที่ 2 – ที่ 3 จากซ้าย) รอง
ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และ คุณมาซามิสึ อิกุตะ (แถวที่
2–ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด และ มูลนิธิ
AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน 32
ทุน มูลค่ารวม 2,240,000 บาท ให้แก่ นิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปั้นยางกูรู รุกตลาดออนไลน์

นายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เค.พี.เอ็น. มอเตอร์ คาร์ จ�ำกัด ผู้จัดจ�ำหน่ายรถยนต์และธุรกิจยานยนต์ครบ
วงจร พร้อมด้วย นายด�ำรงศักดิ์ เรือนใจดี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คิวโกว์ จ�ำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางการตลาดทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ครบวงจร ร่วมเซ็นสัญญาเปิดตัวเว็บไซต์ www.yangguru.com เพื่อ
จ�ำหน่ายยางแบรนด์ดังยี่ห้อต่าง ๆ ในเเบบออนไลน์ ที่เน้นยางคุณภาพดี ราคา
ประหยัด รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร พร้อมบริการจัดส่งฟรีทวั่ ประเทศ
ซึง่ ตัง้ เป้ายอดจ�ำหน่ายสูงสุด 500 ล้านภายในปี 59 โดยมี คุณอ�ำ่ อัมรินทร์ นิตพิ น
ดารานักร้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดี ณ โชว์รูม เค.พี.เอ็น.
มอเตอร์ คาร์
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ยิบอินซอย สนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขา ICT
ยิปรอค ส่งท้ายปี จัดงานสุดยอดเอ็กซ์คลูซีฟ แทน
คุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด ให้การ
ต้ อ นรั บ สื่ อ มวลชน พร้ อ มพู ด คุ ย ในฐานะองค์ การภาคเอกชนผู ้ น� ำ ในธุ ร กิ จ ทุกค�ำขอบคุณแก่ลูกค้า
เทคโนโลยีสารสนเทศรายแรก ที่ร่วมผลักดันบุคลากรเข้าสู่การรับรองสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) และน�ำเสนอเป้าหมายการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในบริษทั ฯ ให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอนุรักษ์ บริษัท ยิบอิน
ซอย จ�ำกัด
			

พินน์นรา ณ ระนอง ผู้จัดการธุรกิจปูน บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด
(มหาชน), จาเวียร์ จิเมโน ผู้แทนทั่วไปและกรรมการผู้จัดการ ประจ�ำภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ เอเชีย แปซิฟิก, บิลลี่ เลา และ ลีโอ ชง
ตัวแทนจากบริษัท คิริ (ฮ่องกง) จ�ำกัด, ริชาร์ด มิเชล จูเกอร์รี่ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน), เอียน ตัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย
ต่างประเทศ (สิงคโปร์) และ ธงชัย กมลพัฒนะ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายภายใน
ประเทศและต่างประเทศ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพ
ร่วมกันในงาน Gyproc thank you party 2015: Beyond The Universe ณ
ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

VICTAM ASIA 2016 งานแสดงสินค้าด้านอาหาร
สัตว์และเมล็ดพืชในเอเชีย – แปซิฟิก พร้อมใช้ไทย
เป็นเจ้าภาพโชว์พลังจัดงาน
นายเฮ้งค์ วาน เดอ บุนท์ (Henk Van De Bunt) ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท ไมโครซอฟท์ เปิดตัว Surface Pro 4
วิคเทม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด พร้อมด้วย นายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จ�ำกัด และ นายพรศิลป์
พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
FIAAP/VICTAM/GRAPAS Asia 2016 ทีจ่ ะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม
2559 ณ ศูนย์งานแสดงสินค้าไบเทค ที่กรุงเทพฯ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์
อาหารสัตว์น�้ำ อาหารสัตว์เลี้ยงในบ้าน ในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ก�ำลังขยายตัวใน
ปัจจุบัน แถลงข่าว ณ โรงแรมเจ ดับบลิว มาริออท เมื่อเร็ว ๆ นี้

40

นายเอกราช ปัญจวีณิน (ขวาสุด) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการบริหารสินค้าคอนซู
เมอร์ และ นายรชฎ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ
และการตลาดวินโดวส์และเซอร์เฟซ บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เปิดตัว Surface Pro 4 แท็บเล็ตที่บางที่สุด เบาที่สุด และทรงพลังที่สุด ที่
สามารถแทนทีแ่ ล็ปท็อปของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบ ในงาน The Masterpiece
Collaboration powered by Surface Pro 4 โดยมี นายบัณฑิต อึ้งรังษี (ที่
2 จากขวา) วาทยากระดับโลก นักพูดและนักเขียน และ นางสาวธัชมาพรรณ
จันทร์จ�ำรัสแสง (ที่ 2 จากซ้าย) นักวาดภาพประกอบชาวไทย ซึ่งมีผลงานเป็นที่
รู้จักระดับสากลในฐานะ “Pomme Chan” มาร่วมงานสร้างสรรค์ศิลปะทางภาพ
และเสียงโดยใช้ Surface Pro 4 ณ อาคาร E88 ศูนย์การค้า W-District

Industrial Technology Review
277 ธันวาคม 2558

News & Movement 277_P.indd 40

3/12/2558 16:51:31

NEWS & MOVEMENT

สแกนเนียและสตาร์ทรัคแอนด์บัส ส่งมอบรถเพื่อ อินทรีกรุ๊ป ผนึกก�ำลังโชว์นวัตกรรมในงานบ้านและ
กิจการพิเศษ แก่กองโรงงานช่างกล ส�ำนักการคลัง สวนแฟร์ 2015
นายกิตติ บุญประคอง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั คอน
กรุงเทพมหานคร
วูด จ�ำกัด, นายพงศ์สุเกษม หิรัณย์เตชะ (ซ้ายสุด) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย บริษัท
นายณรงค์ฤทธิ์ อิทธิสารรณชัย ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย บริษัท
สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด พร้อมด้วย นายสมชาย จริยสกุลโรจน์ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการ และ นายจักษิต บุญศรีโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สตาร์ทรัค
แอนด์บัส จ�ำกัด ร่วมกันส่งมอบรถบรรทุกสแกนเนีย รุ่น P360 CB8x4HSZ
พร้อมติดตั้งเครนพับคันแรก มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถยก
น�้ำหนักรวมได้ถึง 65 ตัน/เมตร แก่ กองโรงงานช่างกล ส�ำนักการคลัง
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ ในกิจการพิเศษและงานกู้ภัย โดยมี นายชลอ อ้นหาด
หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ำรุงและคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมือ่ เร็ว ๆ นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแสดง
ความยินดี กับ บมจ. พัฒน์กล ฉลองครบรอบ 50
ปี

ดร. อรรชกา สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ปิยะ จงวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) ประธาน
กรรมการบริหาร นายแสงชัย โชติชว่ งชัชวาล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผูจ้ ดั การ
และคณะผู้บริหาร บมจ. พัฒน์กล ผู้ออกแบบ ติดตั้ง และผลิตโรงงานน�้ำแข็ง
เครื่องดื่ม และอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในวาระครบรอบ 50 ปีการ
ด�ำเนินกิจการในประเทศไทยด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อคู่ค้ามาโดยตลอด ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

คอนวูด จ�ำกัด, นายขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป อิน
ทรีมอร์ตาร์ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง, นายจิรัฏฐ์ สิริเฉลิมพงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย)
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ�ำกัด และ นายโยธิน อึ่งกูล (ขวา
สุด) ผูอ้ ำ� นวยการด้านเทคนิค อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก บริษทั อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก
จ�ำกัด ผนึกความร่วมมือกันภายใต้ชื่อ อินทรี กรุ๊ป โดยน�ำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง
อาทิ อินทรี ทรูกรีต, ไม้ตกแต่งผนังและไม้ตกแต่งพื้น คอนวูด รุ่นไลน์เนอร์, คอ
นวูดบอร์ด ECP, อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก วอลล์ พาแนล มาจัดแสดงโชว์ผลิตภัณฑ์
และฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบูธ ณ งานบ้านและสวนแฟร์ 2015 ณ อาคารชา
เลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยมี ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย (ที่ 3 จากซ้าย)
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบบูธ
‘อินทรี กรุ๊ป’ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

ซีเกทมอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมโรงเรียน
จากภาวะน�้ำท่วมแก่โรงเรียนบ้านหนองสาร

เจษฎา รัศมิภตู ิ ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โรงงานโคราช (ขวา) มอบเงิน 110,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนการซ่อมแซมโรงเรียนจากภาวะน�้ำท่วมแก่โรงเรียนบ้านหนองสาร
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมี จักรพงค์ อริยานุวฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
บ้านหนองสาร (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ ดึงผู้เชี่ยวชาญ
ออชคอช-เจแอลจี สิงคโปร์ อบมรมทีมช่างเทคนิค
บริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

มร.ซาน เซียน ชุน ผู้จัดการฝ่ายอบรมผลิตภัณฑ์จาก Oshkosh-JLG (Singapore) พร้อมด้วย นายทรงภพ เวชกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย เจแอลจี ประจ�ำ
ประเทศไทย และ นายอนุสรณ์ แพทย์รักษา ผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย
บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้จัดจ�ำหน่ายรถกระเช้า JLG
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่
สร้างความช�ำนาญในการใช้ผลิตภัณฑ์รถกระเช้าเจแอลจีที่ถูกต้องเพื่อเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการดูแลบ�ำรุงรักษารถยกกระเช้า เจ
แอลจี กว่า 20 รุ่น ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กับ JLG Industries Inc.
สหรัฐอเมริกา ให้กับทีมช่างเทคนิคของกลุ่มบริษัท ไพน์ แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น
จ�ำนวน 10 ท่าน ณ บริษทั ไพน์ แปซิฟคิ คอร์ปอเรชัน่ ส�ำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
			

HomePro EXPO ครั้งที่ 22
ที่สุดของมหกรรมสินค้าเรื่องบ้านครบวงจร

นายมานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายคุณวุฒิ
ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ, นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ กรรมการ, นาย
ทวีวัฒน์ ตติยณีกุล กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ นางสาววรรวิมล กนกธนาพร กรรมการผู้อ�ำนวยการ บริษัท บัตรกรุง
ศรีอยุธยา จ�ำกัด ร่วมเปิดงาน HomePro EXPO ครั้งที่ 22 งานมหกรรมสินค้า
เรื่องบ้านครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด ลดสูงสุด 80% ตั้งแต่วันที่ 13-22 พ.ย.2558 โดย
มี แพนเค้ก–เขมนิจ จามิกรณ์ และ น�้ำตาล–พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ ร่วม
งาน ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

กฟผ. อัพเกรดเครื่องกังหันก๊าซรุ่น GE 9F
แซส รุกตลาดเทคโนโลยี Hadoop เพื่อเจาะลึก เสริมศักยภาพโรงไฟฟ้า
กฟผ. น�ำโดย นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
พฤติกรรมของลูกค้า
ประเทศไทย ร่วมกับ นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ผู้น�ำด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ โดย นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ (ซ้ายมือ), นายไลฟง
ทราน นักกลยุทธ์เชิงเทคโนโลยีระดับภูมิภาค, แซส (ขวามือ) ร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ และให้ความรูก้ บั สือ่ มวลชนในประเด็น แนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี Hadoop เพือ่ เจาะลึกพฤติกรรม
ลูกค้าในยุคคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นทิศทางทีอ่ งค์กรต่าง ๆ เริม่ มีการแข่งขัน
ด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากยิง่ ขึน้ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย
ณ ส�ำนักงานแซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) อาคารเอ็กเชนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 สี่
แยกอโศก กรุงเทพฯ
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บริหาร จีอี ประเทศไทย สปป. ลาว และเมียนมา ร่วมลงนามสัญญาเพื่ออัพเกรด
เครื่องกังหันก๊าซรุ่น GE 9F จ�ำนวนสี่เครื่องที่ใช้อยู่ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและ
พระนครใต้ ด้วยเทคโนโลยี Advanced Gas Path ของจีอี ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเครื่องกังหันผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้โซลูชั่น DLN2.6+ และ OpFlex
AutoTune ของจีอีจะเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าให้สามารถเดินเครื่องได้อย่าง
มั่นคง ช่วยควบคุมระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความยืดหยุ่นในการใช้
พลังงาน โดยสามารถใช้ก๊าซได้ทั้งก๊าซจากภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย รวมถึงการใช้กา๊ ซธรรมชาติเหลว (LNG) ทีน่ ำ� เข้ามา ซึง่ เป็นการเพิม่
ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
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กซ์ เปิดตัวศูนย์ IDSC
สถานทู ต อิ น โดนี เ ซี ย กระทรวงการท่ อ งเที่ ย ว ฟูชูจจดุ ิ ซีเด่รน็อตอบโจทย์
ำงานแบบไร้สาย
อินโดนีเซีย และ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วม มร.โคจิ เทสึกะ ประธานการท�
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กันจัดงาน Wonderful Indonesia
(คนกลาง) เป็นประธานในการเปิดศูนย์ Innovative Document Solution
นายเบเบ็บ จูนจูนัน อัครราชทูตอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย, นายเอ็ดดี้
ซูซิลโล รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการตลาดอาเซียน กระทรวงการท่องเที่ยว
อินโดนีเซีย และ นายชาญชัย พันธุ์ โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ
แพลทินัม กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดงาน Wonderful Indonesia เปิด
โลกมหัศจรรย์ อินโดนีเซีย สานสัมพันธ์อาเซียน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวอันงดงามของประเทศอินโดนีเซียแก่นักท่องเทียวชาวไทย
และชาวต่างชาติ รวมถึงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไทยโชว์ศักยภาพ จัดงาน “AAITF Bangkok 2015”

นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สือ่ สากล จ�ำกัด เป็น
ประธานแถลงข่าวจัดงาน “AAITF Bangkok 2015” งานแสดงสินค้าเจรจา
ธุรกิจ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง จัดขึน้
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00
น.–18.00 น. ณ อาคาร 9 อิมแพคท์ ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมงาน มหกรรม
ยานยนต์ ครั้งที่ 32 เพื่อส่งเสริมการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในภูมิภาค อาทิ อุปกรณ์ซ่อมบ�ำรุง อุปกรณ์ตกแต่ง ระบบ
เชื่อมต่อ อะไหล่ทดแทน ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงรักษา เครื่องเสียง และอีกมากมาย ถือ
เป็นโอกาสดีในการขยายตลาดอุปกรณ์เกีย่ วเนือ่ งยานยนต์ของผูป้ ระกอบการไทย
สู่ภูมิภาคอาเซียน
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Center หรือศูนย์ IDSC ไลฟ์โชว์รูมแห่งแรกของฟูจิ ซีร็อกซ์ ในประเทศไทย
เพือ่ จัดแสดงนวัตกรรมด้านโซลูชนั่ การจัดการเอกสารส�ำหรับธุรกิจแบบครบวงจร
ตอบสนองไลฟ์สไตล์การท�ำงานของออฟฟิศสมัยใหม่ ที่เน้นความคล่องตัว ด้วย
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นระดับออฟฟิศ ที่มีฟังก์ชั่นการท�ำงานแบบไร้สาย รองรับ
การท�ำงานผ่านระบบคลาวด์ดว้ ยการสัง่ งานผ่านแอพพลิเคชัน่ จึงช่วยให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างง่ายดาย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบในส�ำนักงานได้จากทุกที่
แม้ไม่อยู่ในส�ำนักงาน ซึ่งความสามารถของฟังก์ชั่นพิเศษเหล่านี้ จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันให้กบั ธุรกิจทัง้ ขนาดเล็ก และขนาดกลางให้เติบโตไปได้อย่าง
รวดเร็ว ณ ศูนย์ IDSC ชั้น 25 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหาร สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ จับมือ แบงค็อค เอ็กซ์ซบิ ชิ นั่ เซอร์
วิสเซส ร่วมกันเปิดงานโพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015

นาย ซอ มิน วิน นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหาร สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และ มร.จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์
ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จ�ำกัด หรือ บีอีเอส (BES) พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมจัดงาน
แสดงความยินดีและร่วมกันเปิดงาน โพรแพ็ค เมียนมาร์ 2015 งานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม
เวชภัณฑ์ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดย
การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมจัดแสดงงานกว่า 228 บริษัท จาก 23 ประเทศทั่วโลก
เมื่อเร็ว ๆ นี้
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เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ จัดงาน NIDays 2015 ในประเทศไทย

เ

นชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์-NI (Nasdaq:
NATI) ผู้ ให้บริการโซลูชั่นที่ช่วยให้วิศวกร
และนักวิทยาศาสตร์ทุกแขนง แก้ปัญหาความ
ท้าทายทางด้านวิศวกรรมที่ส�ำคัญ ๆ ของโลก
จัดงานประจ�ำปี NIDays Graphical System
Design Conference 2015 ที่กรุงเทพฯ โดย
เชิญวิศวกร นักการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมงาน ในงานเน้นเนื้อหาทางเทคนิคด้าน
ระบบทดสอบไร้สายตัวใหม่ของ NI (NI’s new
Wireless Test System: WTS)
นายชานเดริน ไนเออ รองประธาน ประจ�ำ
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ เนชัน่ แนล อินสทรูเม้นทส์
กล่าวว่า “ลูกค้าของเราก�ำลังเผชิญหน้ากับ
ความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของระบบวิศวกรรม
ทีช่ าญฉลาด และมีความซับซ้อนมากขึน้ เรือ่ ย ๆ
ซึ่งระบบดังกล่าวอยู่ในโลกของการที่อุปกรณ์
และเครือ่ งจักรต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมเชือ่ ม
ต่อถึงกัน (Industrial Internet of Things: IIoT)
นอกจากการเชื่อมต่อกันของเครื่องจักรต่าง ๆ
ทีท่ ำ� ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ในระดับโรงงาน
หรือสมาร์ทกริดต่าง ๆ ซึ่งเป็นสายส่งพลังงาน
ที่ถาวร เนชั่นแนล อินสทรูเม้นทส์ยังคงแสดง
ความมุ่งมั่นของเราที่จะให้การสนับสนุนวิศวกร
และนั กวิ ท ยาศาสตร์ ในการกระตุ ้ น ให้ เกิ ด
นวัตกรรม และประสิทธิภาพการผลิต ด้วยวิธี
การน�ำเสนอแบบ Platform-based"
งาน NIDays เปิดโอกาสให้วิศวกร นัก
วิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ สร้างเครือข่าย
และติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มี
ความต้องการ และมีความสนใจคล้ายกันจาก
ภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ รวมถึง
พันธมิตร และลูกค้าของ NI ได้รว่ มแลกเปลีย่ น
แอพพลิ เ คชั่ น ล่ า สุ ด ที่ น� ำ มาจั ด แสดงในงาน
ระหว่างงาน มีการจัดแสดงแอพพลิเคชั่นด้าน
ระบบทดสอบประสิทธิภาพสูง รวมทัง้ ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นระบบทดสอบแบบ
อัตโนมัติ รวมถึงซอฟต์แวร์การออกแบบระบบ
LabVIEW 2015
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ซอฟต์แวร์ NI LabVIEW 2015 มีการเพิม่
ความเร็วในการท�ำงานให้เร็วขึ้น และพัฒนาวิธี
การตรวจสอบการท� ำ งาน (Debug) ของ
โปรแกรมทีก่ ำ� ลังพัฒนาให้เร็วขึน้ เพือ่ ช่วยให้นกั
พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ส ามารถพั ฒ นาระบบที่ ต น
สร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสามารถน�ำโค้ดเดิม และกระบวนการทาง
วิศวกรรมมาใช้ได้ทั่วทั้งระบบ ซอฟต์แวร์ LabVIEW สร้างขึ้นเพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพด้าน
วิศวกรรม ด้วยการรวบรวมฟีเจอร์ที่ช่วยให้นัก
พัฒนาประหยัดเวลาและเงินท่ามกลางความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เงื่อนไขต่าง ๆ และ
ความกดดันในการทีจ่ ะท�ำให้ โซลูชนั่ ออกสูต่ ลาด
หรือมีการน�ำไปใช้งานเพิ่มมากขึ้น
เพือ่ ให้ตอบโจทย์เงือ่ นไขต่าง ๆ ในการเชือ่ ม
ต่ออุปกรณ์ ในอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน (IIoT)
แพลตฟอร์มของ NI เป็นการรวบรวมระบบ
อัจฉริยะ การเชือ่ มต่อ และสือ่ สารระหว่างระบบ
เข้ า ด้ ว ยกั น พร้ อ มด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ใ นการ
วิเคราะห์ ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้สามารถน�ำเสนอ
ข้อมูลเชิงลึกและมีคุณค่าต่อลูกค้า ฮาร์ดแวร์ที่
ฝังตัวใหม่ เป็นสถาปัตยกรรมเปิด ยืดหยุน่ ปรับ
คอนฟิกูเรชั่นได้ (LabVIEW Reconfigurable
I/O: RIO) ซึ่งคอนโทรลเลอร์ ในการผสานรวม
ประสิทธิภาพสูง (CompactRIO Controller)
ที่ ม าพร้ อ มกั บ แอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ หมาะกั บ ภาค
อุตสาหกรรม ส่วน Controller for FlexRIO
เหมาะส�ำหรับนักออกแบบทีต่ อ้ งการให้แอพพลิ
เคชั่นแบบฝังตัวมีประสิทธิภาพสูง และและ
Single-Board RIO Controller ส�ำหรับนัก
ออกแบบที่ต้องการให้แอพพลิเคชั่นแบบฝังตัว
ของตนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
โซลูชั่นใหม่ที่โดดเด่นอีกหนึ่งโซลูชั่นคือ
Wireless Test System (WTS) ของ NI ซึ่ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบทดสอบการผลิตไร้
สายขนาดใหญ่ แม้ว่าบริษัทต่างๆ ก�ำลังเผชิญ
กับความท้าทายของความซับซ้อนทีเ่ พิม่ มากขึน้
ของการทดสอบแบบไร้สาย บริษัทฯ ต่าง ๆ ยัง
สามารถมั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการทดสอบจะ
ลดลง แต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นได้ ด้วยระบบที่ท�ำให้
การวัดผลเร็วขึ้น และการทดสอบแบบคู่ขนาน

กล่าวโดยสรุป การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
ข้อมูลด้านวิศวกรรม ความชาญฉลาดของระบบ
ต่าง ๆ และระบบวัดผลที่ท�ำงานด้วยซอฟต์แวร์
ช่วยให้ผู้ ใช้งานสามารถใส่หรือฝังความชาญ
ฉลาดและกระบวนการประมวลผลต่าง ๆ ไว้ ใน
จุดที่รวบรวมข้อมูลไว้ได้ และดึงเฉพาะข้อมูลที่
จ�ำเป็นที่สุดมาใช้ คอนโทรลเลอร์ CompactDAQ ซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ที่มีแบบ 4
และ 8 ช่องเสียบ ใช้หน่วยประมวลผลของ Intel Atom quad-core 1.91 GHz E3845
สามารถตั้ ง โปรแกรมได้ ด ้ ว ยซอฟต์ แ วร์ ก าร
ออกแบบระบบตัวใหม่ คือ LabVIEW 2015 ซึ่ง
ช่วยให้วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สามารถจัด
ระบบการรวบรวมข้อมูลของตนได้ตามความ
ต้องการ เช่นการเพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการประมวลผล ความชาญฉลาด และฟังก์
ชั่นที่ใช้ ในการควบคุม

Industrial Technology Review
277 ธันวาคม 2558

3/12/2558 17:03:58

NEWS & MOVEMENT

ร่วมยินดี กับ “นักวิจัยดีเด่น มจธ.” ที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิง
สูงใน Web of Science

ร

ศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ มจธ.ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผล
งานตีพมิ พ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกน�ำ
ไปใช้ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของฐานข้ อ มู ล
Web of Science สูงจาก ส�ำนักพิมพ์ Thomson
Reuters ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการฐานข้อมูล Web of
Science ตามโครงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
ด�ำเนินการบอกรับสมาชิกวารสารอิเล็กทรอนิกส์

และฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง รวมทั้งหมด 14
ฐานข้อมูลให้กับสถาบันอุดมศึกษา 78 แห่ง ให้
สามารถสืบค้นอ้างอิง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการ
จัด ท� ำผลงานวิชาการตีพิม พ์เผยแพร่ ในฐาน
ข้อมูลทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยอาจารย์ มจธ.ที่ได้
รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญ
เจริญ ศิริเนาวกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์,
รศ.ดร.ภูมิ ค�ำเอม คณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.
จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์,
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และ รศ.ดร.นคร วรสุวรรณรักษ์ บัณฑิต
วิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ
ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น
5 ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บริษัทยักษ์ ใหญ่ยางพาราจีนหวังท�ำวิจัยร่วม สกว.

บ

ริษัทยางพารายักษ์ ใหญ่อันดับหนึ่งของจีน
ชวน สกว. ท�ำวิจยั ร่วมกัน ชีร้ ฐั บาลไทยควร
มีนโยบายส่งเสริมผลักดันการสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาบุคลากร รวมถึงแก้ปัญหาทั้งระบบ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมยางพาราอย่ า ง
ยั่งยืน
ศ.นพ.สุทธิพนั ธ์ จิตพิมลมาศ ผูอ้ ำ� นวยการ
สกว. พร้อมคณะผู้บริหาร สกว. ให้การต้อนรับ
นายจาง ยาน ประธาน บริษทั รับเบอร์ วัลเลย์
จ�ำกัด และคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึง่ เดินทางมาเยีย่ มชมและรับฟังผลการด�ำเนิน
งานของ สกว. โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนวิจัย
มุง่ เป้ายางพาราภายใต้การสนับสนุนของ คอบช.
และหารือถึงแนวทางการท�ำวิจยั ร่วมกันระหว่าง
สองหน่ ว ยงาน ในฐานะที่ สกว.ได้ ให้ ก าร
สนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับยางพาราตั้งแต่การ
วิ จั ย พื้ น ฐานจนถึ ง การสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม า
ยาวนานถึง 12 ปี เนือ่ งจากเห็นความส�ำคัญของ
ยางพาราที่ เ ป็ น สิ น ค้ า เกษตรส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย

ประธานบริษทั รับเบอร์ วัลเลย์ จ�ำกัด กล่าว
ว่า ในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมามวลรวมของอุตสาหกรรม
ยางพาราได้รับการพัฒนายางเป็นระบบจนก้าว
เป็นอันดับ 1 ของจีน ทั้งนี้ยางพาราเป็น
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานของประเทศทีน่ ำ� มาพัฒนา
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ จึงมั่นใจ
ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อ
เนื่อง รัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญกับงานวิจัย
ยางพาราและได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทย
เรื่องข้อมูลการพัฒนาประเทศโดยใช้ยางพารา
เป็นพื้นฐาน และจ�ำเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบ
ตั้งแต่ภาคเกษตรกรรมจนถึงภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ครบครั น และพร้ อ มที่ จ ะแบ่ ง ปั น ให้ กั บ
ประเทศไทย ในอนาคตระบบการน�ำเข้าและส่ง
ออกยางพาราจะต้องใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และ
พึ่ ง พาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐานทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างไรก็ตามปัญหาราคายางพารานับเป็น
อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจ จึงอยากให้มีการราคาซื้อขายและ

ปริมาณความต้องการที่เหมาะสมตามสภาพ
ความเป็นจริง ทัง้ นีร้ ะบบทุนนิยมสร้างปัญหาให้
กับเกษตรกร จึงต้องช่วยกันปรับเปลีย่ นทัศนคติ
รัฐบาลไทยควรมีนโยบายทีด่ ีในการส่งเสริมผลัก
ดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการผลิตและท�ำวิจยั
เกี่ยวกับยางพารา รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่
สังคม ตนคาดหวังสูงว่าจะมีการแก้ปัญหาที่
เกีย่ วข้องและพัฒนาระบบทีส่ มบูรณ์แบบตลอด
ทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยางพารา
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