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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ภายใต้ภาวการณ์ยางพาราที่ตกต�ำ่ ในขณะนี้ ส่งกระทบต่อ
รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และน�ำไปสู่ความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าปัญหาราคายางตกต�่ำเป็นประวัติการณ์นี้ เกิดมาจากหลายสาเหตุ
ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากนโยบายภาครัฐในอดีต ที่มีการส่งเสริมให้มีการปลูกยางกันอย่าง
มากทัว่ ประเทศ ถึงขนาดแจกพันธุก์ ล้ายางนับล้านต้นให้เกษตรกร ส่งผลให้ผลผลิตยางล้นประเทศ
ผลผลิตที่ได้มากกว่าความต้องการใช้จริง ในขณะทีป่ ระเทศจีน ซึง่ เป็นผูซ้ อื้ ยางรายใหญ่ทสี่ ดุ ของ
ไทยก็หันไปปลูกยางเองในประเทศเพื่อนบ้านของไทย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้น
ตัว รวมทั้งราคาน�ำ้ มันที่ตกต�ำ่ ลงไปมาก ยิ่งท�ำให้ราคายางดิ่งลงอย่างหนักจนมองไม่เห็นอนาคต
ประเด็นค�ำถามที่น่าสนใจต่อไปคือ เมื่อราคายางตกต�ำ่ ต่อไปแบบนี้ในระยะยาว เราจะมีวิธี
การรับมืออย่างไรในอนาคต ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลก
ซึ่งผลผลิตยางพาราทั่วโลกโดยเฉลี่ยแล้วผลิตได้ปีละ 11-12 ล้านตัน 3 ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
ก็คอื ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ผลิตได้ 9 ล้านตัน/ปี และประเทศไทยประเทศเดียวสามารถ
ผลิตได้ถึงปีละ 3 ล้านตัน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับการแก้ไขปัญหายางพารา โดยการน�ำ
ยางพาราไปใช้ ประโยชน์ ในการท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกยาง
ในรูปวัตถุดิบคือ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น�้ำยางข้น และยางรูปแบบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 86
สร้างรายได้เข้า ประเทศประมาณ 336,000 ล้านบาท ใช้แปรรูปในประเทศเพียง 0.5 ล้านตัน
คิดเป็นร้อยละ 14 แต่สร้างรายได้ประมาณ 260,000 ล้านบาท เมื่อเทียบการเพิ่มมูลค่า พบ
ว่าการใช้ยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สามารถ เพิ่มมูลค่าได้ประมาณ 4.8 เท่า ของราคาวัตถุดิบ
ยางพารามีการใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมยางล้อคิดเป็นร้อยละ 70 โดยประมาณ (เมื่อเทียบกับ
ปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตได้) รองลงมาคือ ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด ถุงยางอนามัย ยางฟองน�ำ้
จะเห็นได้ว่าการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารามีความสัมพันธ์ โดยตรงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่
การน�ำยางพารามาใช้ประโยชน์ สามารถท�ำได้อีกหลายรูปแบบนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น
ถนนยางมะตอยผสมยางพารา แผ่นยางปูพื้นส�ำหรับสนามเด็กเล่น สนามกีฬาฟุตซอล พื้นยาง
ภายในอาคาร เบาะรถยนต์ เบาะฟองน�้ำ ยางพาราปูสระเก็บกักน�้ำ เหล่านี้เป็นผลจากการวิจัยที่
นักวิจัยในสถาบันการศึกษาได้ศึกษาไว้แล้ว ภาคเอกชนสามารถลงทุนโดยรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและน�ำไปผลิตได้ แต่ภาครัฐอาจจะต้องมีนโยบาย
ส่งเสริมและมาตรการสนับสนุน ในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดแรงจูงต่อนักลงทุนมากขึน้ ส่วนการ
แก้ปญ
ั หาระยะยาวของราคายางพารา จ�ำเป็นต้องท�ำให้ราคายางเสถียรมากทีส่ ดุ โดยการสามารถ
ก�ำหนดราคาเองได้ ส่วนหนึ่งที่สามารถท�ำได้คือการสร้างนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า
โดยการสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั กับภาคอุตสาหกรรม
ที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน รัฐจะต้องสนับสนุนระยะยาวทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และการ
พัฒนาคน มีการก�ำหนดเป้าหมายและติดตามผลเป็นระยะ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนของภาค
เอกชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงและต้นทุนการตลาดสูงแต่จะได้ผลในระยะยาว และ
ท�ำให้เกิดความยั่งยืนของระบบยางพาราไทยครับ
ส�ำหรับเกษตรกรเองนอกจากการพึ่งพาภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมแล้ว ก็ต้องมีการปฏิรูป
วิธคี ดิ โดยไม่ยดึ ติดกับการท�ำการเกษตรแบบดัง้ เดิมอย่างไร้การพัฒนาคุณภาพผลผลิตอีกต่อไป
แต่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนไป ด้วยการหันไปปลูกพืช
ทางเลือกอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและลดต้นทุนหลัก มีการรวมตัวเกษตรกรในชุมนุมโดยตั้งเป็น
สหกรณ์เพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรองและเพิม่ ศักยภาพการตลาด เพิม่ ผลผลิตต่อไร่และพัฒนาคุณภาพ
พืชที่ปลูก ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงตามความต้องการของตลาด ขณะเดียวกันภาค
รัฐก็ตอ้ งก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชแต่ละชนิดหรือโซนนิง่ ไม่ให้มปี ริมาณมากเกินไปจนราคาตกต�ำ่
และต้องคอยช่วยเหลือให้ความรูข้ อ้ มูลแก่เกษตรกร และทีส่ ำ� คัญคือ ต้องเลิกระบบการแทรกแซง
ราคาพืชผลการเกษตร แต่ควรหันมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยรัฐควรช่วยเหลือให้เกษตรกร
สามารถพึ่งตัวเองได้เป็นส�ำคัญครับ
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เจ้าของ
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 บางนา-ตราด แขวงบางนา กรุงเทพ ฯ 10260
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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

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com
เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม
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เคร�องวิเคราะหคุณภาพไฟฟา
เคร�องทดสอบความปลอดภัยไฟฟา

แมนยำ ปลอดภัย มั่นใจเม็ตเทรล

สำหรับงานประหยัดพลังงาน, งานตรวจสอบเคร�องมือและเคร�องใชใชไฟฟา และงานติดตั้งไฟฟา คุณภาพมาตรฐานยุโรป
ไดรับความนิยมในอังกฤษและเยอรมัน ฟงคชั่นครบความละเอียดและแมนยำ สูง ทนทาน ในราคาที่คุมคากวา
Metrel MI 2885 Master Q4
เครือ1 งวิเคราะหคณ
ุ ภาพไฟฟา 4 แชนเนล

รุนใหมจาก Metrel ดวยราคาที่ยอมเยากวา MI2892 ที่เปนรุน Top
โดยเนนไปที่งานบันทึกเหตุผิดปกติของระบบไฟฟาเพ�อคนหาสาเหตุของปญหา
มีใหเลือกทั้งรุนที่มาพรอมกับ Flex Clamp 3000A จำนวน 4 ตัวในชุด
Euro Set และแบบไมรวม Flex Clamp ในชุด Standard Set ที่ราคาถูกกวา
• แสดงผลหนาจอ LCD แบบสี
• เคร�องวิเคราะหคุณภาพไฟฟา 3 เฟส ระดับ Class S (IEC61000-4-30)
• บันทึกคากำลังไฟฟา, พลังงานไฟฟา, Harmonics, Flicker, แรงดันไฟตก
ไฟเกินไดพรอม ๆ กันในการบันทึกครั้งเดียว สูงสุดถึง 7 Parameters
• สามารถ Monitor ระบบผานระบบ Ethernet ไดผาน Port RJ45
และมีออปชั่น Time Sync กับ GPS Receiver
• มาพรอม Software เพ�อวิเคราะหผลและทำรายงาน เช�อมตอ PC
ผาน USB

Metrel MI 2883 Energy Master

• แสดงผลหนาจอ LCD แบบสี
• เคร�องวิเคราะหคุณภาพไฟฟา 3 เฟส ระดับ Class A
(IEC61000-4-30)
• บันทึกคากำลังไฟฟา, พลังงานไฟฟา, Harmonics, Flicker,
แรงดันไฟตกไฟเกินไดพรอม ๆกันในการบันทึกครั้งเดียว
สูงสุดถึง 600 Parameters
• สามารถ Monitor ระบบผานระบบ Internet ไดผาน Port RJ45
• มาพรอม Software เพ�อวิเคราะหผลและทำรายงาน

ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับงานบันทึกการใชพลังงานไฟฟา
และคำนวณหาประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพ�อประหยัดตนทุน
การใชพลังงาน
• วัดกระแสและแรงดัน, True-RMS, peak, crest factor
ได 4 แชนเนล
• วัดกำลัง active, reactive, apparent
• เปนไปตามมาตรฐาน IEEE 1459, EN 50160
• วัด Unbalance, Flicker, Power factor cos φ
• วิเคราะห Harmonic และ Interharmonic ไดถึงลำดับที่ 50
• วัดอุณหภูมิได
• พรอมซอฟตแวร PowerView3

E

MI 2892 Power Master

เครือ1 งวิเคราะหการใชกำลังงานไฟฟา 3 เฟส รุน ราคาประหยัด

เคร�องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาในโรงงาน

PL

เครือ1 งวิเคราะหการใชพลังงานและ
แกไขคุณภาพไฟฟา 3 เฟส

AM

เปนเครือ1 งทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟาของเครือ1 งจักร เมนสวิทซบอรดควบคุมระบบไฟฟา ในโรงงานอุตสาหกรรม ในหองซอมบำรุง เพือ1 ปองกันอันตรายและเพือ1 ความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน IEC/EN 61557, IEC/EN 60204 E.d.5, EN 60335-1, EN 60439-1, EN 60598-1, EN 60745, EN 60755, EN 60101-1, EN 60950, EN 61029, EN 61558-1,
EN 60065, VDE 701 T1, VDE 702 T1

Metrel MI 3152 EurotestXC

เครืองตรวจสอบระบบไฟฟาในอาคาร รุน ใหมจอสี

EX

ตรวจสอบระบบไฟฟาตามมาตรฐาน BS7671,
IEC60364, IEC61557 สำหรับชางซอมบำรุงระบบไฟฟา
ตามโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง สำนักงาน และโรงงาน
ที่ตองวางแผนการซอมบำรุง มีปริมาณงานมาก
• AUTO TEST SEQUENCE
โปรแกรมลำดับการทดสอบแบบอัตโนมัติ
• ทำงานรวมกับเคร�องอานบาร โคดได
โดยกำหนดหมายเลข asset ID เพ�อเขียนโปรแกรม
ลำดับการทดสอบใหสอดคลองไดแบบอัตโนมัติ
• สามารถทำรายงานผานคอมพิวเตอรได
ในรูปแบบตามมาตรฐาน BS7671
• สามารถ link กับมือถือระบบแอนดรอยได
สามารถดูขอมูลผลการทดสอบได
• สงรายงานผานอีเมลจากหนางานไดอยางงายดาย

MI 2170 MultiServicer

เครือ1 งทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา
ตรวจวัดคาทางไฟฟา

•
•
•
•
•
•
•

Continuity Test 200mA – 10A
Insulation Resistance Test
High Voltage Test 1000V, 2500V
Substitute Leakage Current
Differential Leakage Current
Touch Leakage Current
Function Test

MI 2094 CE Multitester
เครือ1 งทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา
ตรวจวัดคาทางไฟฟา

• Verification of Protection against indirect
contact
• Continuity Test
• Insulation Resistance Test
• High Voltage Test
• RCD Test
• Polarity Test
• Line and Loop Impedance
• Voltage and Frequency Measurement
• Phase Rotation
• Protection against residual Voltage
• Touch Leakage Current
• Leakage Current
• Function Test

MI 3321 MultiServicerXA

เครือ1 งทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟา
ตรวจวัดคาทางไฟฟา
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Continuity Test 200mA – 10A
Insulation Resistance Test
High Voltage Test 1000V, 1890V, 2500V
Substitute Leakage Current
Differential Leakage Current
Touch Leakage Current
IEC Cord Polarity Test
RCD Test
Line and Loop Impedance
Voltage and Frequency Measurement
Phase Rotation
Function Test

สนใจติดตอ : คุณจิรายุ 08-3823-7933, คุณเนตรนภางค 089-895-4866, คุณเฉลิมพร 085-489-3461, คุณอิทธิโชติ 080-927-9917
 ติดตามขาวสาร อบรม/สัมมนา ไดที่ www.measuretronix.com/seminar 

www.metrelthailand.com

เคร�องสอบเทียบมาตรฐานเคร�องวัดคุม

ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
Fluke 753, Fluke 754
Documenting Process Calibrator

โหลดขั้นตอนเขาเคร�อง

•

•

ดำเนินการสอบเทียบ

อัพโหลดผลลัพธ และออกใบรับรอง

Fluke 753, Fluke 754 เปนรุนพัฒนาปรับปรุงตอจากรุน Fluke 743 และ 744
ยอดนิยม เพิม่ ความแมนยำสูงขึน้ , มีหนาจอขนาดที่ใหญขน้ึ ชวยใหอา นผลไดสะดวก,
ซอฟตแวรรุนใหมสมรรถนะสูงขึ้น, พรอมพอรตเช�อมตอ USB, แบตเตอรี่ Li-on
ที่ใชงานไดยาวนานขึ้น รุน 754 มี HART Protocol สอบเทียบไดครบถวนตาม
มาตรฐาน ISO 9000, FDA, EPA และ OSHA
Fluke 753, Fluke 754 ชวยให
งานสอบเทียบในกระบวนการผลิต เหมาะสำหรับการสอบเทียบ
ทำไดงายดาย ภายใน 3 ขั้นตอน • Temperature Transmitter
• Temperature Transducer
เพียงโหลดขั้นตอนเขาเคร�อง,
• Temperature Switch (Thermostat)
• Pressure Transmitter
ดำเนินการสอบเทียบ, กลับมา
Switch
อัพโหลดผลลัพธ และออกใบรับรอง •• Pressure
Flow with Temperature Controller
• Flow with Pressure Congtroller
มีอินเตอรเฟส HART Protocol
(P to I and to P)
ในตัว ครอบคลุมทุกกระบวน
• Temperature Controller
• Pressure Controller
การโรงงาน

Fluke 700G Series
เกจวัดความดันความเทีย่ งตรงสูง
สำหรับงานสอบเทียบ
•
•
•
•
•
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Fluke 719Pro Electric Pressure Calibrator
เคร�องสอบเทียบความดัน มีปม ไฟฟาในตัว

เคร�องสอบเทียบกระแสหลูปที่ถูกออกแบบมาให ใชงานงาย
ดวยปุมควบคุมแบบใหม สะดวกใชงานทนทานสูง
• ความแมนยำสูงสุดในวงการที่ 0.01%
• จายกำลัง 24 V DC ใหหลูปพรอมโหมดวัดกระแส mA
• ใหคาละเอียดสูง 1µA 1 mV
• รุน 709H ส�อสารแบบ HART ได
• ตัง้ เวลา step และ ramp เปนวินาที
• ทดสอบวาลวได

Fluke 721 และ Fluke 721Ex
Precision Pressure Calibrator
เคร�องสอบเทียบความดัน 2 ชอง ความแมนยำสูง

AM

Fluke 719Pro เปนเคร�องมือสำหรับสอบเทียบความดัน มีความ
แมนยำสูง 0.025% พรอมปมไฟฟาในตัวที่สามารถสรางความดัน
ไดสูงถึง 300 psi (20 bar) โดยไมตองใชปมมือภายนอก สามารถ
วัดคา, จำลอง และจายกระแสหลูป 4-20 mA และวัดแรงดันไฟฟา
30 VDC มีแหลงจายแรงดันหลูป 24 V ใหแกทรานสมิตเตอร
ไดวัดอุณหภูมิไดอยางเที่ยงตรงดวยโพรบ RTD (อุปกรณเสริม)

Fluke 721 เปนเคร�องสอบเทียบความดันความแมนยำสูง 0.025%
ที่มีเซนเซอรความดันให ใชงาน 2 ชอง ทำใหสามารถวัดความดันได
พรอมกันทั้งความดัน static และความดัน differential ในเคร�อง
เดียวกัน, วัดสัญญาณ 4 - 20 mA, มีแหลงจายหลูป 24 V สำหรับ
จายทรานสมิตเตอร และวัดอุณหภูมิความเที่ยงตรงสูงไดดวยโพรบ
RTD (อุปกรณเสริม) รุนใหม Fluke 721Ex สำหรับพื้นที่
ไวตอประกายไฟ

เคร�องวัดอุณหภูมิ, ความชื้น
และคารบอนไดออกไซด สำหรับงานอุตสาหกรรม
เคร�องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

DL2000
เคร�องเก็บบันทึก
ขอมูลอุณหภูมิและความชื้น

ดาตาล็อกเกอรสำหรับอุณหภูมิและความชื้น
สำหรับงานอุตสาหกรรม/เภสัชกรรมโดยเฉพาะ
มาตรฐาน NIST-traceable, ISO/IEC 17025 calibration,
วัดคาไดตาม cGMP-compliant เช�อมตอกับ LAN
แบตเตอรี่ใชงานตอเน�อง 10 ป

เคร�องวัดความชื้นในน้ำมัน

รุนใหม

ใหม

EX
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มี 9 รุนใหเลือก ความดันตั้งแต 15 ถึง 10,000 psi
จอแสดงผลดิจิตอล ความสวางสูง ชัดทุกมุมมอง
ขนาดกะทัดรัด มีเปลือกหุม แข็งแรงทนทานเปนพิเศษ
ความแมนยำสูง คาความมั่นคงการวัด 0.05% ที่ 1 ป
ใชไดทง้ั ระบบนิวเมติคเม�อใชรว มกับปม 700PTPK
และระบบไฮดรอลิคเม�อใชรว มกับปม 700HTPK
• บันทึกขอมูลการวัดดวยซอฟตแวร ใหม 700G/TRACK

E
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เคร�องสอบเทียบกระแสหลูปความเที่ยงตรงสูง
ส�อสารแบบ HART ได

เคร�องสอบเทียบกระบวนการผลิตที่ออกใบรายงานผลได
•

รุน ใหม ความแมนยำและความ
เช�อถือไดสงู ยิง่ ขึน้ ที่ Confidence
Interval 99.7% (K=3)

Fluke 709/709H

PL

สอบเทียบกระบวน
การผลิตไดงายดาย
ภายใน 3 ขั้นตอน

HMT140
ดาตาล็อกเกอร
อุณหภูมิและความชื้น
ระบบ Wi-Fi

เปนดาตาล็อกเกอรแบบ
ไรสาย สำหรับวัดและเก็บ
ขอมูลอุณหภูมิ,ความชื้น และ
สัญญาณอะนาล็อก ใชมอนิเตอร
สภาพแวดลอมในหองคลังสินคา,
หองแชแข็งอาหาร, หองปฎิบัติการ,
ธนาคารโลหิต, และงานทางวิทยาศาสตรอ�นๆ

เคร�องวัดคารบอนไดออกไซด (CO2)
GMT220
Series
เคร�องวัด
คารบอนไดออกไซด
แบบ Transmitter

สำหรับการวัด CO2 ในสภาพแวดลอมที่ทารุณ
และชื้น เชนในเรือนกระจก และในขั้นตอน
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

GM70 เคร�องวัด
คารบอนไดออกไซด
แบบมือถือ สำหรับการ
ตรวจวัดเฉพาะจุด เชน
งานหองปฏิบัติการ,
ระบบขนสงมวลชน,
เรือนกระจก, ฟารม,
โรงเบียร, โรงงานน้ำอัดลม

MMT330 Series
เคร�องวัดความชื้นและ
อุณหภูมิ ในน้ำมัน
แบบ Transmitter
ใชกับน้ำมันไดหลายชนิด
เชนน้ำมันพืชน้ำมันหลอล�น
น้ำมันหมอแปลงไฟฟ�
ติดตั้งดวย ball valve
ไมตองชัตดาวน โปรเซส

MM70 เคร�องมือวัด
คาความชื้นและอุณหภูมิ
ในน้ำมัน ชนิดพกพา

ทราบคาปริมาณน้ำ
ในน้ำมันไดเลยโดยไมตอง
นำตัวอยางไปวิเคราะห
ในหองปฏิบัติการ มีความ
แมนยำสูง

สนใจติดตอ : คุณพลธร 08-1834-0034, คุณจิรายุ 08-3823-7933, คุณวิชัย 08-1934-2570
 ติดตามขาวสาร อบรม/สัมมนา ไดที่ www.measuretronix.com/seminar 

www.measuretronix.com/processtools-vaisala

เครื่องมือตรวจวัด Machine Health
สำหรับงานซอมบำรุงและประหยัดพลังงาน

เครื�องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก แมนยำ
วัดซ้ำได สำหรับตรวจสอบมอเตอรและ
เครือ� งจักรหมุุนทุกุ ชนิด

FLUKE 810 Vibration Tester & Analyzer

รุนเดียว

เครื�องวิเคราะหและสรุปปญหาความสั่นสะเทือน
รุนใหมลาสุด ที่ทีม Maintenance ของคุณ
ก็ทำไดงายๆ ไมจำเปนตองจางผูเชี่ยวชาญ

ที่บันทึกคาวัดได ในตัว
เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะยาว

เพื่อการตัดสินใจวายังสามารถ
ทำงานตอไปได หรือจำเปนตองซอมบำรุงแลว
ทำง
ใชตรวจวัด :
เคร
เครสแฟคเตอร (CF+) ตรวจจับคาพีคของสัญญาณ
Sho
Shock Pulse จากแบริ่งที่ 4,000 Hz ถึง 20,000 Hz
ความสั่นโดยรวม วัดความสั่นสะเทือนโดยรวมที่ 10 Hz
ควา
ถึง 11,000 Hz และประเมินความรุนแรง 5 ระดับ

Fluke 830 เครื่องตั้งศูนยเพลาดวยเลเซอร
ระบบดิจิตอล ความละเอียดและแมนยำสูง

Fluke 820-2
สโตรโบสโคปชนิดหลอด LED

ใหคาตัวเลขการ
ปรับตั้งเพื่อแกการ
เยื้องศูนย ไดทันที

• ใชเทคโนโลยีการวัดดวย
เลเซอรเดี่ยว ลดความคลาดเคลื่อน
ใหขอมูลแมนยำกวา
• มีคำแนะนำขั้นตอนการใชที่
เขาใจงาย ชวยใหงานปรับตั้ง
ศูนยเพลาทำไดรวดเร็ว
• มีระบบประเมินคาเยื้องศูนย
เพลาอยางตอเนื่อง วาเขาสูชวง
คาที่ยอมรับไดหรือยัง
• Extend mode เพิ่มคา tolerance
ในชวงเริ่มตน สำหรับเครื่องจักรที่
เยื้องศูนยรุนแรง

AM

ใหผลลัพธรวดเร็ว บอกขนาดการเยื้องของคับปลิ้งเพลา
และคาที่ตองปรับตั้งฐานเครื�องจักรแนวตั้งและแนวนอน
ดวยคาตัวเลขจริง

• ใชตรวจหาความผิดปกติทาง
กลหลักๆ เชน แบริ่งชำรุด
และสึกหรอ, การหลวม,
การเยื้องศูนย, เสียสมดุล
• แสดงระดับความรุนแรง
ของสิ่งผิดปกติเปน 4 เฉดสี
(เขียว/เหลือง/สม/แดง)
• พรอมใหคำแนะนำในการ
ซอมแกชางเทคนิคเพื่อแกไข
• มีโพรบเลเซอรวัดความเร็วรอบ
สำหรับวินิจฉัยเครื่องจักรที่
ความเร็วทำงาน

PL

อุุณหหภูมิพื้นผิว มีเซ็นเซอรแบบอินฟราเรดตรวจวัด
อุณหหภูมิพรอมกับการวัดความสั่นสะเทือน

การติดตั้งชุด
หัววัดเลเซอร

EX

เครื่องอานคา
และแสดงผล

ใหผลลัพธ
อาการเสียและ
วิธีแก ไขไดทันที

E

FLUKE 805 Vibration Meter

ใหม

ใช ในการสังเกตใบพัดหรือชิ้นสวนเครื่องจักร
ที่หมุนอยูใหดูเสมือนหยุดนิ่ง เพื่อหาความเร็ว
รอบหรือสังเกตความผิดปกติตางๆ โดยไมหยุด
เครื่องจักร ใหความสวางสูงถึง 4,800 ลักซ
ปรับความถี่การกระพริบได 30 - 300,000
ครั้งตอนาที วัดความเร็วรอบไดแมนยำ 0.02 %

01 Ultrasound Inspector
Inspec เครื่องตรวจสอบอัลตราซาวด ความไวสูง
CTRL UL101

CTR
CTRL UL101 เปนเครื่อง
ตรวจส
ตรวจสอบดวยอัลตราซาวด
ที่เกิดจากก
จากการรั่วของความดัน,
สูญญาก
ญากาศ, ไฟฟาแรงสูง,
การเสียดสีจากการชำรุดของ
เกียรและแบริ่ง ไดอยางแมนยำ

CTRL UL101
Ultrasound Inspector

ชชวยหลี
ยหลีกกเลีเลี่ยยงการหยุ
งการหยุดดขบวนการผลิ
ขบวนการผลิตตจากความเสี
จากความเสียหายร
หายรายแรง
งกันนอัอันนตราย
ตรายและลดค
และลดคาาใชใชจจาายจากพลังงานสูญเปล
ปปอองกั
เปลาาจำนวนวมาก
จำนวนวมาก

ตรวจสอบแบริ่งชำรุด เนื่องจากรับโหลด
มากเกินไป สึกหรอเสื่อมสภาพ การหลอลื่น
ไมเพียงพอหรือมากเกินไป

ตรวจสอบอุปกรณวาลว (Valves) และ
สตีมแทรป (Steam Trap) รั่วหรือชำรุด
เกิดความสูญเสียพลังงานจำนวนมาก
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Fluke Connect®

ยุคใหม่ของเครื่องมือวัดที่เชื่อมต่อกับ App ในสมาร์ตโฟน
ด้วย WiFi วัดและบันทึกค่าอัตโนมัต,ิ วิเคราะห์, รายงาน
ผล, ท�ำงานร่วมกันในทีมจากทุกที่ทุกเวลา ผ่านอินเตอร์
เน็ตคลาวด์

ฟลุค..โดยเมเชอร์โทรนิกซ์ มั่นใจบริการหลังการขาย
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®

สนใจติดต่อ :

คุณพลธร 08-1834-0034, คณธีระวัฒน์ 08-1555-3877,
คุณสิทธิโชค 08-4710-7667, คุณจิรายุ 08-3823-7933,
คุณสารกิจ 08-1641-8483, คุณเนตรนภางค์ 08-9895-4866
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บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

www.measuretronix.com
/fluke-connect

ยุคใหม่ของเครื่องมือวัดที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกตัว วัดและบันทึกค่า
อัตโนมัติ, วิเคราะห์, รายงานผล, ท�ำงานร่วมกันได้จากทุกที่ทั่วโลก ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตคลาวด์ ด้วยระบบ Fluke Connect® ที่มีในตัวเครื่อง
มือวัดรุ่นใหม่ทุกตัว ท�ำงานร่วมกับ App ในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเลต ทั้ง
ระบบ Android และ iOS รวมทั้ง PC Software
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