
 Allen-Bradley

 ABB 

 Siemens

 Foxboro

 Eurotherm

 Triconex

SCADA & 

MES Software

 VIPA

 Modicon

 GE

 Mitsubishi

 Omron

 etc.

DCS/PLC & Control Equipment

 Wonderware

 Rockwell

 ABB

 Cimplicity

 VejioCitect

 WinCC

 Labview

 etc.

Though Sagitate was established in 1996, but our team's experiences 

was started back to 1988. Those experiences are involved in the field 

of automation systems for industrial applications. Sagitate offers many 

advantages such as rapid decision making and swift conversion of 

customer's problem into the system solution. 

MES Implementation & ERP Interfacing

 System design.

 MDB, MCC, PLC cabinet.

 DCS/PAC/PLC Software 

 development.

 PID Loop tuning.

 Predictive control and 

 tuning.

 HMI Software development.

 SCADA Systems.

 Information systems.

 Report systems.

 Training / Consultation.

 Network analysis / design.

 Project engineering.

Engineering and service

 Minimize costly scrap and rework through detection of process variations 

 better understanding of actual process capabilities.

 Real time and historical SPC with comprehensive charts and custom run 

 rules with alarm generation upon violations.

 Central administration of process and product specifications with versions 

 and min/max limits per BOM entity.

 Improve asset utilization by automated data collection and selective 

 involvement of operators.

 Consistently monitor and compare equipment performance and OEE.

 Process work flow and business process management solution.

 Enterprise Integration.
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 better understanding of actual process capabilities.

 Real time and historical SPC with comprehensive charts and custom run 

 rules with alarm generation upon violations.

 Central administration of process and product specifications with versions 

 and min/max limits per BOM entity.

 Improve asset utilization by automated data collection and selective 

 involvement of operators.

 Consistently monitor and compare equipment performance and OEE.

 Process work flow and business process management solution.

 Enterprise Integration.

We are leader in process automation 

control, provide best software and 

hardware to customer. We help customer 

reduce cost of project through our 

professional engineering and we serve 

customer with our best attention.

Process automation 

We are leader in process automation 

control, provide best software and 

hardware to customer. We help customer 

reduce cost of project through our 

professional engineering and we serve 

customer with our best attention.

Process automation 
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ปที่ 22 ฉบับที่ 278 มกราคม 2559

 5 อันดับ สุดยอดนวัตกรรมของ หุนยนตดูแลผูสูงอายุ

 ทำความรูจักกับ มาตรฐาน IEC61850 GOOSE

 ไขเลือดออก ภัยรายใกลตัว

 ขอพิจารณาในการเลือกใช 

 จาระบีหลอล�นสำหรับแบริ่งมอเตอร ไฟฟา

 กลยุทธบริหารปจจัยความเสี่ยง 

 ในหวงโซธุรกิจ

 ทำความเขาใจ แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

 นวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพดิน ฟนฟูพื้นที่เพาะปลูก

 อยากเกงตองกลา อีกหนึ่งนิยามความสำเร็จ

 บอช พัฒนาโซลูชั่นการขับเคล�อน และเทคโนโลยี 

 รองรับความตองการของผูบริโภคและอุตสาหกรรม

 ไมโครซอฟท แสดงศักยภาพความเปนผูนำ 

 ในงาน Solutions Summit 2015

ตวั
อย
า่ง

http://www.thailandindustry.com
http://www.sagitate.com
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http://www.loctite.co.th


www.semi-journal.com

magazinemagazinemagazine

youtube

facebook

E-magazine

www.semi-journal.com

Electrical and 
Electronics 
Online Society

มารูจักกับเราอีกหนึ่งชองทาง
กับ วารสารเซมิคอนดักเตอร 
อิเล็กทรอนิกส
ตวั
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http://www.semi-journal.com
http://www.semi-journal.com
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 64 : Control & Automation  

   5 อันดับ สุดยอดนวัตกรรม
   ของหุนยนตดูแลผูสูงอายุ   
   / ปญญา มัฆะศร

 68 : Electrical  

   มารูจักกับมาตรฐาน IEC61850 GOOSE 
   (ตอนที่ 1)   
   / พิชิต จินตโกศลวิทย               

 73 : Safety & Healthcare  

   ไขเลือดออก ภัยรายใกลตัว   
   / ศิริพร วันฟน                        

 84 : Maintenance  

   ขอพิจารณาในการเลือกจาระบีหลอลืน 
   สำหรับแบริ่งมอเตอรไฟฟา   
   / วีระศักดิ์ พิรักษา

 90 : Productivity  

   กลยุทธบริหารปจจัยความเสี่ยงหวงโซธุรกิจ 
   (ตอนจบ)   
   / โกศล ดีศีลธรรม                   

 98 : Productivity  

   ทำความเขาใจแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต  
   / ดร.วิทยา อินทรสอน, ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงนคร, 
   ปทมาพร ทอชู

 105 : Logistics & Supply Chain  

   มองรอบทิศ คิดอยางซัพพลายเชน: โลจิสติกส
   และซัพพลายเชนในระบบการขนสงทางอากาศ 
   (ตอนที่ 3)  
   / ชิตพงษ อัยสานนท

Sagitate 

serve you with our best attention   

บริษัท แซจจิเทท (ประเทศไทย) จำกัด

6868
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 109 : Management  

   อยากเกงตองกลา อีกหนึ่งนิยามความสำเร็จ   
   / พิทักษ ศุภบัณฑิตยกุล

 111 : Cost Management  

   การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ   
   / ผศ.วิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ

 119 : Environmental  

   นวัตกรรมการปรับคุณภาพดิน ฟนฟูพื้นที่เพาะปลูก   
   / สิริรัตน วารีรำพึงเพลิน

 124 : Technology Update  

   บอช พัฒนาโซลูชั่นแหงการขับเคลือน 
   และเทคโนโลยีเพือการเชือมตออินเตอรเน็ต 
   รองรับความตองการของผูบริโภคอุตสาหกรรม  
   / กองบรรณาธิการ

 127 : R&D Show Update  

   มจธ. จับมือภาคอุตสาหกรรม เดินหนาพัฒนาคน
   และงานวิจัย ตอบโจทยประเทศ   
   / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

 129 : Special Report  

   สูทางพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมอนาคต 
   เปาหมายใหมของไทย สูคลัสเตอรอุตสาหกรรมขามแดน
   และคูแฟด  
   / กองบรรณาธิการ

 132 : IT Update  

   ไมโครซอฟท แสดงศักยภาพความเปนผูนำในงาน 
   Solutions Summit 2015   
   / กองบรรณาธิการ
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http://www.facebook.com/indus
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http://www.sangchaimeter.com
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http://www.sangchaimeter.com
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http://www.tic.co.th
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Editor Talkเจ้าของ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1858/87-90 บางนา-ตราด แขวงบางนา กรุงเทพ ฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2739- 8111 โทรสาร 0-2739-8117, 0-2739-8118

URL: www.thailandindustry.com, www.se-ed.com

ที่ปรึกษา : ทนง โชติสรยุทธ์, วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

นักเขียนรับเชิญ : ผศ.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง, 

วัฒนา เชียงกูล, อมรรัตน์ ภูตระกูล, กลุ่มวิศวกรอาชีพ, 

พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล, ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 

ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, ดร.วิทยา สุหฤทด�ารง

บรรณาธิการบริหาร : ศุภกิจ อ�าพาส   E-mail: itr@se-ed.com

บรรณาธิการจัดการ : เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

ผู้จัดการศิลป์ : ชูวรรณ เคาวสุต

ศิลปกรรม : มงคล บัณฑิตเอกตระกูล

ผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม : 

นุชนารถ กองวิสัยสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม : 

เบญจมาภรณ์  มโนกิจพงศ์พันธ์

แผนกโฆษณา : วรรณภา ไกล้บุปผา

สนใจโฆษณาติดต่อ 0-2739-8123-6 

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา :  ศุภกิจ  อ�าพาส

ฝ่ายสมาชิกวารสาร : มานิต ทรงเจริญ  โทร. 0-2739-8111 ต่อ 8290

จัดพิมพ์ : ส.เอเซียเพรส

ท�าแบบพิมพ์ : ยูนิตี้กราฟฟิค, โมเดอร์นฟิล์ม, ซีเวิลด์ กราฟฟิค

จัดจ�าหน่ายเขตกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น  โทร. 0 -2739-8222

จัดจ�าหน่ายต่างจังหวัด : นานาสาส์น  โทร.0-2433-6855, 0-2880-7345-6

• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ห้ามลอกเลยีนหรือท�าซ�า้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล

เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง

ทางวารสารฯ มิได้จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่

ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์

ทีส่ดุเท่าทีส่ามารถกระท�าได้ ความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูใน

วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง

ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป 

ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้จงแก้ไขในฉบบัต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

• ยนิดรีบัพจิารณาบทความทางด้านอตุสาหกรรมทกุสาขา โดยส่งต้นฉบบั

พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ได้ และขอ

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�าหรับ

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com

เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม

 สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีใหม่กันอีกแล้ว นั่นแสดง

ว่าในปีทีผ่่านมาเราได้ผ่านพ้นเร่ืองราวอะไรมาอย่างมากมาย หลายคนอาจจะสมหวงับ้าง หรอืผดิ

หวงับ้างกบัภารกจิหรือประสบการณ์ต่าง ๆ  ทีผ่่านมา แต่ส�าหรับภาพรวมของประเทศนัน้หากมอง

ย้อนกลับไปผูอ่้านกค็งสมัผสัได้ว่าเรายงัไม่ได้ผ่านพ้นห้วงปัญหาต่าง ๆ  ไปได้อย่างสดใสเท่าทีค่วร 

ในทางกลับกัน อนาคตข้างหน้าต่อไปประเทศเรายังต้องการก�าลังใจ ความร่วมแรงร่วมใจ ของ

คนในชาติอีกมากมายในการเดินหน้าประเทศไทยแก้ไขปัญหาที่สะสมมาอย่างเนิ่นนาน 

 และแน่นอนว่าหวัหอกหลกัในการน�าพาประเทศไปสูท่ศิทางทีส่ดใสน้ัน ยงัคงเป็นภารกจิหลกั

ของรัฐบาลปัจจุบัน ในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ชาติ นั่นหมายถึงแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจที่

จะท�าให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาลนั่นเอง ส่วนความส�าคัญของแผน

ยทุธศาสตร์ของชาตนิัน้ รฐัต้องก�าหนดรปูแบบของการปฏบิตัทิีช่่วยให้ประเทศสามารถพฒันาได้

อย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป รัฐบาลต้องตระหนักถงึบทบาทหน้าทีข่องรฐัทีม่ี

ส่วนเอื้ออ�านวยความส�าเร็จและความล้มเหลวของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ผู้

บริหารประเทศเองจะต้องก�าหนดรูปแบบในการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ซึง่ต้องมกีารปรบัปรงุการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐัทัง้ระบบเพือ่ให้เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

โดยต้องมีการปฏิรูประบบราชการและด�าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่มี 

ธรรมาภิบาล โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นส�าคัญ

 นอกจากรัฐบาลจะเป็นหัวหอกส�าคัญในการเป็นผู้น�าประเทศแล้ว ภาคประชาชนก็ยังเป็น

ทรัพยากรประเทศที่มีค่าส�าคัญ ส�าหรับจุดอ่อนของประเทศในอดีต ยังเกิดจากประชาชนส่วน

ใหญ่ในประเทศไม่เห็นความส�าคัญของการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ประชาชนในประเทศมี

ทัศนคติด้านการเมืองที่แตกต่างกันมาก ท�าให้ประเทศไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ดังนั้นจึงเป็น

หน้าทีข่องรัฐบาลชุดปัจจุบนัทีจ่ะต้องเร่งสร้างทศันคติทีดี่ให้ประชาชนรกัและหวงแหนทรพัยากร

ประเทศซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

 ส�าหรับกรณีของทรัพยากรประเทศน้ัน คล่ืนความถ่ี เป็นอีกหน่ึงตัวอย่างที่ส�าคัญ ซึ่งจาก

การประมูลคลื่น 4 จี ในย่านความถี่ทั้ง 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ผ่านมาไม่นานนี้ นอกจาก

จะถอืเป็นชัยชนะหน่ึงของรัฐบาลทีจ่ะสามารถเกบ็รายได้อย่างเป็นกอบเป็นก�ามากขึน้แล้ว กต้็อง

นับเป็นความส�าเร็จอกีด้านของการสร้างระบบการแข่งขันเสรีในทางการค้าขึน้มาในประเทศไทย

ที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรม จากการขจัดการผูกขาด ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดี ที่มีรูปแบบการแข่งขันที่

ยึดกฎกติกาและโปร่งใสขึ้นมาในสังคมไทย เพื่อป้องกันสิ่งที่เรียกว่า ธุรกิจการเมือง ซึ่งเป็นต้น

ตอของการคอร์รัปชั่นอย่างร้ายแรงด้วยเม็ดเงินมหาศาล ที่ส�าคัญก็คือ การผูกขาดทางธุรกิจนั้น 

น�าไปสู่อ�านาจผูกขาด เป็นฐานรากของพีระมิดสังคม ที่คนยากคนจนอยู่ล่างสุด และกลุ่มผูกขาด

ที่มีจ�านวนน้อยกลับเป็นผู้ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่ม ซึ่งทรัพยากร

คลื่นความถี่ก็เช่นกัน ถ้าหากไม่ผ่านระบบการประมูล หรือการประมูลแบบจอมปลอม ก็ไม่พ้นตก

เป็นสมบัติของกลุ่มธุรกิจการเมืองไปได้ ในที่สุด จะปฏิรูปประเทศกันอีกกี่รอบก็ไม่มีทางส�าเร็จ 

ส่วนในกรณีที่เกิดการแข่งขันรุนแรงเกินไป แม้ว่าภาครัฐจะได้เม็ดเงินประมูลสูงก็จริง แต่ผู้

ประกอบการอาจส่งผ่านต้นทุนไปเป็นค่าบริการที่เพิ่มขึ้น และผลักภาระมาให้ผู้บริโภคหรือไม่นั้น 

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องควบคุมให้เกิดความยุติธรรมกับผู้บริโภคต่อไปครับ

 และเน่ืองในโอกาสแห่งการเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสหยุดพัก

ผ่อนติดต่อกันหลายวัน หลังจากที่ได้ตรากตร�าท�างานหนักมาทั้งปี เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ท�า

กจิกรรมร่วมกบัครอบครัว ท่องเทีย่ว หรือท�ากจิกรรมเพือ่เติมพลังให้กบัชวีติ หวงักลบัมาต่อสูก้บั

งานหนักที่รออยู่ในปีใหม่นี้ ทีมงานก็ขอเป็นก�าลังใจให้ผู้อ่านทุกท่านได้ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่

ประมาท ประเมินสถานะของตนเองและสถานการณ์ของบ้านเมืองให้ดี ตั้งอยู่ในความพอเพียง 

ไม่ใช้จ่ายเกินตัว และขออวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความส�าเร็จทั้งในสิ่งที่คาดหวังและ

วางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพหรือการด�าเนินชีวิต ก็ขอให้ทุก

ท่านมีความสุขตลอดปี...บุญรักษาครับ

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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