
โชวรูมเคร�องฉีดพลาสติกไหเทียน 

แหงแรกในประเทศไทย

ตอกย้ำความเปนผูนำการตลาด

พรอมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

และการเติบโตของวงการพลาสติกไทย  

ชัชชวี วัฒนสุข 

ประธานกรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอรแมค จำกัด 

จับมือกับไหเทียน ผูผลิตเครื�องฉีดพลาสติก
ที่ใหญที่สุดในโลก 
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 การประยุกตใชงาน โปรโตคอล TCP/IP 

 และ ฟงกชั่น TCP Open ของ PLC

 สถานีสับเปลี่ยนขนาดเล็ก ในระบบการจำหนายไฟฟา

 ขอพิจารณากอนการตัดสินใจในการ ซื้อหมอแปลงไฟฟา

 โรคไขซิกา ของฝากจากยุงลาย (อีกแลว)

 การออกแบบ ตราสัญลักษณหรือโลโกเพ�อธุรกิจ

 โลจิสติกสและซัพพลายเชน ในธุรกิจสายการบิน
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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ห้ามลอกเลยีนหรอืท�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

 สวสัดคีณุผูอ่้านทีร่กัทกุท่านครบั สถานการณ์ภยัแล้งในปีนี ้มาเรว็กว่าปกติ โดยเริม่มาตัง้แต่

เดือนมกราคม ซึ่งอยู่ในฤดูหนาว และไม่ทราบว่าจะแล้งยาวนานแค่ไหน หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน�า้แห่งชาติ (กนช.) มกีารช้ีแจงว่าประเทศไทยม ี928 อ�าเภอ ใน

เขตชลประทานขาดแคลนน�้า 59 อ�าเภอ นอกเขตชลประทาน 410 อ�าเภอ พื้นที่ทับซ้อน 79 

อ�าเภอ รวมขาดแคลนน�้าทั้งสิ้น 548 อ�าเภอ ซึ่งคิดเป็นอ�าเภอที่ขาดแคลนน�้าถึง 59% และอาจ

ลามต่อไป แม้แต่ในเขตชลประทาน โดยสถานการณ์ภยัแล้ง ทีเ่กดิขึน้ลกุลามต่อเนือ่งทัว่ประเทศ 

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่สถานการณ์ในพื้นที่ และพื้นที่ประสบ

ภัยแล้งได้ขยายเป็นบริเวณกว้างและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น สาเหตุเนื่องจากปริมาณน�้าที่เก็บกัก

ในอ่างเกบ็น�า้ แม่น�า้สายหลกัและล�าน�า้สาขา และแหล่งน�า้ในพืน้ทีม่ปีรมิาณน�า้ลดลงอยู่ในเกณฑ์

น้อยมาก ขณะที่ในภาคกลางสถานการณ์ภัยแล้ง ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าที่อื่น โดยเฉพาะในส่วน

รับผิดชอบของส�านักชลประทานที่ 10 ประกอบด้วย จ.ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี อ่างทอง 

ลพบรีุ และพระนครศรีอยธุยา ซึง่ขณะน้ีทกุพืน้ที ่เร่ิมประสบกบัสภาวะฝนทิง้ช่วง ส่งผลให้ปรมิาณ

น�้าที่จัดส่งให้กับประชาชนเพียงพอแค่การใช้ส�าหรับอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น 

เกษตรกรไม่สามารถใช้น�้าในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้

 ขณะทีล่่าสดุ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธบิดีกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) ระบุ

ว่า หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขต

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง 9 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 4 

จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุตรดิตถ์ พะเยา และเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด 

ได้แก่ มหาสารคาม นครราชสีมา และนครพนม ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว และ

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก รวม 31 อ�าเภอ โดย ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยจัดรถบรรทุกน�้าแจกจ่ายน�้าบรรเทา

ความเดือดร้อน รวมถึงประสานจังหวัดส�ารวจและจัดท�าบัญชีปริมาณน�้าในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน

การสูบน�้าดิบเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านและถังน�้ากลางประจ�าหมู่บ้าน มีการเตรียมความพร้อม

รบัมือ ทัง้ในเรื่องการเก็บกกั และการแจกจ่ายน�้า รวมทั้งขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล โดยได้ด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง

 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ได้จดัตัง้กองอ�านวย

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักลาง เพือ่การตดิตาม เฝ้าระวงั และประเมนิสถานการณ์ภยั

แล้ง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า

และการเกษตร กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�้า ร่วมประชุมให้ข้อมูลปริมาณน�้า สภาพอากาศ 

เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ซึ่งจะได้บูรณาการข้อมูล

สถานการณ์น�้า ความต้องการใช้น�้าของประชาชน แผนปฏิบัติการ และแผนการบริหารจัดการ

น�้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกตามประเภทการใช้น�้าอย่างชัดเจน ครอบคลุมทั้งน�้าเพื่อ

การอุปโภคบริโภค น�้าเพื่อการเกษตร น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

 ในส่วนของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ก็ได้สั่งการให้จังหวัด

วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหารองรับการขาดแคลนน�้าต้นทุนส�าหรับการผลิตน�้าประปา โดย

ให้เร่งส�ารวจข้อมูลปริมาณแหล่งน�้าในพื้นที่ อาทิ แม่น�้า อ่างเก็บน�้า เขื่อน ภาชนะกักเก็บน�้า

สาธารณะ ความต้องการใช้น�้าของประชาชน รวมถึงปัญหาน�้าเค็มรุกล�้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

การผลิตน�้าประปาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนรับมือ ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหากรณี

ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีน�้าใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

 มาตรการข้างต้นถอืว่ามกีารเตรียมการรับมอืวิกฤติในส่วนของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในส่วน

ของรัฐบาลก็ต้องท�าหน้าที่หลักในการมอบนโยบายตรวจตราและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ผ่านผู้

ว่าราชการจังหวัด ไม่หละหลวมและมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน หากปล่อยให้เกิดวิกฤติภัยแล้ง 

โดยไม่เตรียมพร้อม หรือรับมือกับปัญหาจนท�าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน 

ก็ต้องชี้แจงโรดแมปยุทธศาสตร์น�้า เพื่อให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมของการด�าเนินการ และ

บริหารการจัดการปัญหาภัยแล้งที่ก�าลังลุกลามอยู่ขณะนี้ โดยเฉพาะการกระจายข้อมูลข่าวสาร

ไปยังกลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันวิกฤติหรือ

เหตุการณ์ปัญหาภยัแล้ง และทีส่�าคัญไปกว่าน้ัน คือป้องกนัความขัดแย้งของประชาชนในพืน้ทีค่รบั

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มี

ความส�าคญัยิง่ต่อเศรษฐกจิไทย อกีทัง้ยังเกีย่วข้องกบั

ผู้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ

เอสเอ็มอี ปัจจุบันมีจ�านวนโรงงานในอุตสาหกรรมน้ี

กว่า 5 พันโรงงานทั่วประเทศ และมีการจ้างแรงงาน

นับแสนคน นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลาสติกยังมี

บทบาทส�าคญัในการน�ารายได้เงนิตราต่างประเทศเข้า

ไทย ทีม่มูีลค่าสงูกว่าหนึง่แสนล้านบาทต่อปี ตดิอนัดบั 

1 ใน 10 รายการสินค้าส่งออกอันดับแรกของไทย ยิ่ง

ไปกว่านั้น อุตสาหกรรมพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรม

ที่ เ ช่ือมต ่อระหว ่างอุตสาหกรรมป ิ โตรเคมีกับ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองนานาประเภท ที่ต ้องใช้

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปหรือเป็น

ส่วนประกอบในการผลิต อาทิเช่น อุตสาหกรรมยาน

ยนต์และช้ินส่วน เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องแต่งกาย รองเท้า วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องใช้ส�านักงาน เครื่องเขียน ของเล่น เครื่องกีฬา 

บรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูป ฯลฯ ดังนั้นอุตสาหกรรม

พลาสตกิจงึมบีทบาทส�าคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ชาติ

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด หนึ่งในผู้

ประกอบการส� า คัญที่ มีส ่ วนในการขับเคลื่ อน

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ที่มีประสบการณ์มา

อย่างยาวนานกว่า 25 ปี ในการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

เครื่ องฉีดพลาสติกคุณภาพสูงอย ่างไห ่ เทียน 

(HAITIAN) ซึง่เป็นเคร่ืองฉดีพลาสตกิทีม่ยีอดขายเป็น

อนัดบั 1 ทัว่โลกมากว่า 20 ปี นอกจากนีย้งัเป็นผูแ้ทน

จ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์เครื่องฉีด

พลาสติกอื่น ๆ เช่น แขนกลเซอร์โว ยี่ห้อไฮเลคโตร 

(HILECTRO), ชุดแคลมป์ยึดแม่พิมพ์ ยี่ห้อแซนซัน 

(SANDSUN), เครือ่งอบเมด็พลาสตกิ, เครือ่งดดูเมด็

พลาสติก, เครื่องบดเม็ดพลาสติก และอื่น ๆ ภายใต้

ยี่ห้อยันบัง (YANN BANG) ตลอดจนให้บริการหลัง

การขาย ประกอบตดิตัง้โดยช่างผู้ช�านาญ และบรกิาร

ให้ค�าปรึกษาเรื่องงานฉีดพลาสติกครบวงจรอีกด้วย 

และล่าสดุ เพ่ือเป็นการตอกย�า้ถงึความมุง่มัน่ทีจ่ะ

เป็นผู้น�าทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างแท้จริง 

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด ได้มีความร่วมมือ
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แสนสิริ จับมือ พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป เปิดตัว ePropertyTrack for 
Sansiri แอพฯ ออนไลน์ หนุนขายลูกค้าต่างประเทศ

แสนสิริ ผู้น�าอสังหาฯ ชั้นน�าของไทย จับมือ 

พร็อพเพอร ์ ต้ี กูรู  กรุ ๊ป กลุ ่มสื่อ

อสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของเอเชีย และผู้

บริหารจัดการเว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์

อันดับ 1 ของไทย DDproperty.com เปิดตัว 

ePropertyTrack for Sansiri แอพลเิคชัน่ออน 

ไลน์เจ้าแรก ส�าหรับเสนอขายอสังหาริมทรัพย์

แก่ลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก 

เพียงผ่านสมาร์ทโฟน ที่รองรับการใช้งานได้ถึง 

4 ระบบ ทั้ง Android, iOS, Mac และ OS โดย

เบื้องต้นเปิดให้ ใช้งานได้ 2 ภาษาคือภาษา

อังกฤษและภาษาจีน โดยน�าร่อง 7 โครงการ

พร้อมอยู่เหมาะแก่การลงทุน ทั้งกรุงเทพฯ-

พัทยา-ภูเก็ต ให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรผ่าน

แอพพลิเคชั่นดังกล่าว จากที่ใดก็ได้ทั่วโลก 

พร้อมเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้

 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอ�านวยการ 

บริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

จากความส�าเร็จของแผนด�าเนินธุรกิจโดยการ

รุกตลาดต่างชาติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้

รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้ล่าสุด 

บรษิทัสามารถสร้างยอดขายจากตลาดต่างชาติ

ได้ถึง 3,500 ล้านบาท โดยสูงกว่าปี 2557 ถึง 

135% โดยมสีดัส่วนลกูค้าต่างชาตทิีห่ลากหลาย 

อาทิ เอเชีย 83% (ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, สิงคโปร์, 

มาเลเซีย, จีนและไต้หวัน) ยุโรป (รัสเซีย, 

อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, 

เนเธอร์แลนด์และอติาล ีเป็นต้น) 11% อเมรกิา 

4 % และอื่น ๆ นับเป็นความส�าเร็จที่เห็นผลอ

ย่างชดัเจน ในปีนี ้บรษัิทจงึได้วางแผนรกุท�าการ

ตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะการท�าการตลาดในระดับ In-

ternational เพื่อสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน รวม

ทั้งโปรโมทโครงการระดับบนแก่ลูกค้าต่างชาติ

และลกูค้าไทยอย่างต่อเนือ่งจากทีเ่ริม่ท�ามาแล้ว

ในปีทีผ่่านมา โดยตัง้เป้ายอดขายตลาดต่างชาติ

ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านบาท 

 “เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเพิ่ม

สัดส่วนกลุ่มลูกค้าต่างชาติ บริษัทได้แสวงหา

ตลาดใหม่ ๆ  โดยค�านึงถงึการเข้าถงึของตวัแทน

ขายตา่งชาตแิละลกูค้าไดต้รงช่องทางและตรง

ตามความต้องการ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล

ของทั้งกลุ่มตัวแทนขายและลูกค้าชาวต่างชาติ 

พบว่าปัจจุบัน มีการน�าเสนอขายและค้นหา

ข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทยที่น่าสนใจ

ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็มากขึน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแอพพลิเคชั่น ePropertyTrack นั้น 

นับเป็นแอพพลิเคช่ันที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากในกลุ่มตัวแทนขายหรือเอเจนท์ ใน

เอเชีย ในลักษณะของธุรกิจแบบ B2B บริษัท

จึงได้ร่วมมือกับ พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป กลุ่มสื่อ

อสังหาริมทรัพย์ช้ันแนวหน้าของเอเชีย และผู้

บริหารจัดการเว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์

อันดับ 1 ของไทย DDproperty.com ร่วมกัน

ปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นน้ีขึ้นมาโดย

ใช้ชื่อว่า ePropertyTrack for Sansiri เพื่อ

รองรับการน�าเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ของ

แสนสิริแก่ลูกค้าในต่างชาติ โดยนับเป็นคร้ัง

แรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ท่ีน�าแอพพลิเคชั่นมาปรับใช้เพ่ือการขายกลุ่ม

ลูกค้าชาวต่างชาติลักษณะน้ี เพ่ือเป็นการเปิด

ประสบการณ์การในการขายอสงัหารมิทรพัย์รปู

แบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับทั้งทีมขาย

ภายในของแสนสิริเองและเอเจนท์ภายในและ

ต่างประเทศท�าให้เป็นการขายโครงการแบบไร้

พรมแดน ที่จะช่วยให้กระบวนการขายในต่าง

ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตอกย�้าแนวทางในการรุกตลาดต่างประเทศ

อย่างเต็มรูปแบบของแสนสิริ” นายอภิชาติ 

กล่าว 

 ส�าหรับ ePropertyTrack for Sansiri จะ

น�ามาใช้ในการเสนอขายโครงการคอนโดมเินยีม

ให้แก่นักลงทนุชาวต่างชาต ิและขยายพนัธมติร

เอเจนท์ของแสนสริไิปยงัประเทศอืน่ ๆ  ในยโุรป 

อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา และรัสเซีย หลัง

จากที่แสนสิริมีเอเจนท์พันธมิตรในต่างประเทศ

แล้วกว่า 20 รายในภมูภิาคเอเชยี ได้แก่ ฮ่องกง 

สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย ตลอดจนจีนแผ่นดิน

ใหญ่ คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว และเซินเจิ้น 

และรัสเซีย ทั้งน้ีแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะน�า

เสนอข้อมูลโครงการ รายละเอียด ราคา โปรโม

ชั่น ยอดจองและยอดขายที่อัพเดท ให้ตัวแทน

ขาย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น น�าเสนอให้ลูกค้า

ชมแบบเรยีลไทม์ได้ตลอด 24 ชัว่โมงจากทัว่โลก

แบบไร้พรมแดน ซึ่งจะน�าร่องก่อน 7 โครงการ 

คดัสรรเฉพาะโครงการพร้อมอยูท่ีเ่หมาะส�าหรบั

การอยู่อาศัยและการลงทนุ ทัง้ในกรงุเทพฯ และ
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เอ็นฟอร์ซ ซเีคยีว เลง็เสรมิทพัผลติภณัฑ์ใหม่ เจาะกลุม่ลกูค้าเอสเอม็อี  
ตัง้เป้าโต 10-15%

อ็นฟอร์ซ ซีเคียว เผยนโยบายการด�าเนิน

ธรุกจิในปี 2559 เน้นความสมัพนัธ์กับพาร์ท 

เนอร์ พร้อมเล็งหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ

เข้ามาเสริมทัพ หวังขยายฐานลูกค้าเอสเอ็มอี 

พร้อมตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15 เปอร์เซ็นต์

 นายนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการผู้

จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ�ากัด กล่าว

ว่า จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2558 

ที่ผ่านมาเติบโตเพิ่มข้ึน 20% เม่ือเทียบกับปี 

2557 หรือประมาณ 420 ล้านบาท โดยความ

ส�าเร็จเกิดจาก 2 ปัจจัยคือการใช้จ่ายงบ

ประมาณของภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา 

จึงส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

และเกิดการลงทุนของภาคเอกชน เช่น 

โครงการดิจิทัลอีโคโนมี อีกปัจจัยหนึ่งคือการ

พัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญ

และมีศักยภาพตรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย

อย่างต่อเนื่อง ด้วย โดยรายได้ของบริษัทฯ ที่

ผ่านมามีสัดส่วนจากผลติภณัฑ์เนต็เวร์ิก ซเิคยีว

ริตี เป ็นรายได ้มากที่สุดประมาณ 65% 

แอพพลิเคชันซิเคียวริตี 25% และ 10% มา

จากการบริการ

 ส่วนในปีน้ี บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้

เตบิโตประมาณ 10-15% ด้วยกลยทุธ์การตลาด

ทียั่งคงมุ่งเน้นให้ความส�าคญักบัพาร์ทเนอร์เดมิ

อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ใหม่เข้ามาเสริมทพักบัผลติภณัฑ์ทีมี่อยูเ่ดมิ เพือ่

ให้สามารถครอบคลุมความต้องการของกลุ่ม

ลกูค้าใหม ่ๆ  ทีเ่รายงัไมเ่คยเข้าไปท�าตลาด โดย

กลุ่มเป้าหมายจะมีทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่า

จะเป็นกลุ่มธนาคาร กลุ่มลูกค้าที่ให้การบริการ 

รวมถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดด้านสุขภาพ และ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะน�าผลิตภัณฑ์

ใหม่ซ่ึงมีคุณภาพและราคาเหมาะสมเข้ามาท�า

ตลาดกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้น 

 นายนกัรบ กล่าวต่อว่า ตลาดไอท ีเอน็เทอร์

ไพรส์ ซิเคียวริตีของไทยมีมูลค่าตลาดโดยรวม

ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีอตัราการเตบิโต

อยู่ที่ 10-11% ต่อปี ส�าหรับแนวโน้มในปี 2559 

เ นัน้ คาดว่าโซลชูนัด้านความปลอดภยับนคลาวด์ 

และการใช้งานโมบายล์จะมีความส�าคัญเพิ่ม

มากขึ้น เพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะถูกสืบค้น

และใช้งานบนระบบคลาวด์เป็นหลกั ดงัน้ันแนว

โน้มภัยคุกคามจึงมุ่งสู่ระบบคลาวด์และก่อให้

เกิดเครือข่ายแฮกกิง อินดัสตรี (Hacking In-

dustry) เพื่อสร้างปัญหาให้แก่ระบบคลาวด์ใน

ทุกองค์กร ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดในปีนี้ เราจึง

มุง่ให้ความส�าคญักบัการน�าเสนอแอพพลเิคชัน่

ด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ ทั้งการใช้งาน

ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทแมชีนและโมบายล์ดีไวซ์ 

ตลอดจนการป้องกนัข้อมลูสญูหายซึง่ต่อไปจะมี

ความส�าคัญมากขึ้น 

 “ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะน�าเข้ามาเสริม

ทัพนั้น ประกอบด้วย หัวเว่ย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

ในกลุ่มเอ็นเทอร์ไพรส์ โซลูชัน โดยเน้นกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย เช่น Next Gen-

eration Firewall (NGFW) , Next Generation 

Intrusion Prevention System (NGIPS) 

เป็นต้น เอฟฟิเชียน ไอพี (Efficient IP) ซึ่ง

เป็นผู ้น�าทางด้านโซลูชันการบริหารจัดการ 

ควบคุม และจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานเครอืข่าย 

และการบรหิารจดัการเนต็เวร์ิกเซอร์วสิจากส่วน

กลาง เอก็ซ์ตร้าฮอพ (ExtraHop) ซึง่เป็นระบบ

ท่ีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลูทราฟฟิกทีว่ิ่งอยูบ่น

เครอืข่ายแบบมสีาย โดยสามารถมองเหน็ทราฟ

ฟิกได้แบบเรยีลไทม์ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่ง

มือหรือเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ 

สามารถช่วยให้ทีมไอทีวางแผนแนวทางเชิงรุก

ในการแก้ปัญหาด้านแอพพลิเคชันได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ของ CAR-

BON BLACK ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้าน

ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ของ CHECK 

MARK ซึ่งเป็นผู้น�าทางด้านการตรวจสอบโค้ด

บนโมบายล์แอพ ทีจ่ะเข้ามาท�าตลาดในปีน้ีด้วย” 

นายนักรบ กล่าวทิ้งท้าย
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จุรีรัตน์ ทิมากูร

 ส� ำ นั ก ง ำ น ม ำ ต ร ฐ ำ น
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือ 
สมอ. ขำนรับมำตรกำร กำร
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำ
ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรลดควำมซ�้ำ
ซ้อน ลดระยะเวลำและลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอนุญำต ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้
เศรษฐกิจมีกำรเติบโตขึ้น โดยเพิ่ม
วิธีกำรออกใบอนุญำต มอก. ให้
สำมำรถออกใบอนุญำตได้ภำยใน 
15 วัน 

น

สมอ. ปรบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม
เพิม่วธิกีารออกใบอนญุาต มอก. รบัอาเซยีน

ายธวัช ผลความดี เลขาธิการส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บอกว่า สมอ.

ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตที่เคยประกาศใช้ 

โดยเพิ่มวิธีการในการอนุญาตให้สอดคล้องกับความ

เสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และความตกลงของ ASEAN 

โดยวิธีการใหม่น้ันสามารถออกใบอนุญาตได้ภายใน 

15 วัน ซึ่งได้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.58 ที่ผ่านมา 

โดยจะใช้ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่คีวามเสีย่งต�า่ และเป็น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มีความรับผิด

ชอบสงู เช่น ผลติภณัฑ์ยานยนต์ ผลติภณัฑ์เหลก็แผ่น

ที่เป็นวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น 

ทั้งนี้การยื่นขอรับใบอนุญาตผู้ยื่นค�าขอสามารถ

ใช้ ใบรับรอง ISO 9001 และรายงานผลการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม มอก.ให้ สมอ. และ สมอ.จะ

ออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน นอกจากนั้น สมอ.ยัง

ยอมรบัใบรบัรอง (Certificated of Conformity) จาก

หน่วยตรวจสอบรับรองที่ สมอ.ให้การยอมรับมาออก

ใบอนุญาตได้ภายใน 15 วัน โดยไม่ต้องตรวจโรงงาน

หรือเก็บตัวอย่างอีกทางหนึ่ง

ส่วนกรณีการน�าเข้า สมอ.ได้มีการขึ้นทะเบียน

โรงงานผู้ท�าในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้น�าเข้าที่

น�าเข้าจากโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไม่ต ้องไปตรวจ

ประเมินโรงงานอีก สมอ.จะเก็บเฉพาะตัวอย่างตรวจ

สอบอย่างเดียว ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะช่วยลด

ระยะเวลาและลดค่าใช้จ่าย 

และในการประกาศหลกัเกณฑ์ใหม่ในครัง้นี ้สมอ.

ยังได้ปรับข้อก�าหนดกิจกรรมจาก 12 ข้อเป็น 5 ข้อ 

คือ การควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต 

การควบคุมผลติภณัฑ์ส�าเร็จรูป การควบคมุผลติภณัฑ์

ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด และการควบคุม เครื่อง

ตรวจ เครื่องวัดและเครื่องทดสอบ 

เลขาธกิาร สมอ.กล่าวเพ่ิมเตมิว่า สมอ.จะส่งเสรมิ

ให้ผูป้ระกอบการขอรบัการรบัรองมาตรฐานทัว่ไปเพือ่

ยกระดบัคุณภาพสนิค้าและเพ่ิมขดีความสามารถของ

ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดย

ได้ก�าหนดตัวชี้วัดในการด�าเนินงานว่าจะต้องมีผู ้
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ดร.วิทยา อินทร์สอน

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

การออกแบบตราสญัลักษณ์หรอืโลโก้
เพื่อธรุกจิ (Logo Design for Business)

 การที่จะเริ่มท�าธุรกิจ หรือ
ด�าเนินกิจการใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานของภาครัฐ หรือ
บริษัทเอกชน จะเป็นองค์กรธุรกิจ
ขนาดเล็กหรอืใหญ่กต็าม ล้วนแล้ว
แต ่ มี ความจ� า เป ็ นที่ จ ะต ้ องมี
สัญลักษณ์ หรือโลโก้ (Logo) 
ประจ�าตวั เพื่อเป็นการสื่อสารหรอื
ใช้เพ่ือการเตือนความทรงจ�า และ
ท�าให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการ
สื่อความหมายต่อสาธารณชนให้
เป็นทีจ่ดจ�าและเข้าใจได้ง่ายมากยิง่
ขึ้นนั่นเอง

ปัจจุบัน  โลโก้บริษัท ถือเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญ

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบรนด์สินค้า โลโก้

ร้าน เพราะโลโก้ จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจมีความ

ก้าวหน้า และประสบความส�าเร็จได้ ซึ่งการท�าโลโก้

นัน้ จะต้องอาศยัความคดิสร้างสรรค์ และจนิตนาการ

เป็นหลกั เพ่ือให้โลโก้มคีวามแปลกใหม่ โดดเด่น และ

ไม่เหมอืนใคร โดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของการท�าโลโก้

ขึ้นมานั้น ก็เพ่ือการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าหรือ

บริการต่าง ๆ นั่นเอง 

ดังนั้นการออกแบบโลโก้ จึงมีความส�าคัญมาก

ที่สุด ทั้งนี้ก็เพ่ือการสร้างแบรนด์สินค้าให้ โดดเด่น 

และน่าสนใจ และยังเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจให้

เติบโตขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

รปูที ่1 ตวัอย่างลกัษณะสญัลกัษณ์ หรอืโลโก้แบบต่าง ๆ

ความหมายของสัญลักษณ์ หรือโลโก้
สัญลักษณ์หรือโลโก้ (Logo) มาจากค�าเต็ม 

Logotype หมายถงึ สญัลกัษณ์ เครือ่งหมาย ตวัแทน 

หรือสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งบอก ประเภท รูปแบบ 

หรอืรปูพรรณสณัฐานของสิง่ทีเ่ป็นเจ้าของสญัลกัษณ์ 

หรือโลโก้ (Logo) นั้น ๆ

โลโก้ (Logo) คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงภาพ

สัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าและ

บรษิทัผูผ้ลติ การออกแบบโลโก้สนิค้า และบรษิทัให้มี

เอกลกัษณ์แบบเฉพาะตนเอง จะช่วยให้มคีวามน่าเชือ่

ถือ และตราตรึงต่อผู้บริโภคตลอดไป

ดังนั้นโลโก้จึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจ ความ

เชื่อ ความนิยม และการจดจ�าเกี่ยวกับองค์กรหรือ

สนิค้าและมนัคืองานของ Designer ในการสร้างสรรค์

โลโก้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เพราะโลโก้นั้นไม่ได้

เป็นแค่เครือ่งหมายเฉย ๆ  แต่โลโก้นัน้สะท้อนถงึภาพ

ลักษณ์ในทางการตลาดของธุรกิจอีกด้วย

จุดประสงค์หลักของการออกแบบโลโก้
โลโก้ (Logo) ที่ปรากฏต่อสายตาเป็นภาพลักษณ์

แรกที่ลูกค้าจะได้รู้จัก ดังนั้นจึงมีความหมายต่อธุรกิจ
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ส

 จากบทความฉบับที่แล้วผมได้
พดูถงึภาพรวมของการจัดการโล
จิสติกส์และซัพพลายเชนในธุรกิจ
การขนส่งทางอากาศ ในฉบับนี้ก็
อยากจะขยายความต่อลงไปในเชงิ
ลึกว่า การประกอบการทางธุรกิจ
ของสายการบิน (A ir l ine 
Business) ในแต่ละสายการบนิเขา
ท�าอะไรกันบ้าง และมีการน�าการ
จดัการโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน 
ในรูปแบบไหน อย่างไร เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ

มองรอบทิศคิดอย่าง Supply Chain
โลจสิตกิส์และซพัพลายเชนในธรุกจิสายการบนิ (ตอนที ่1)

ายการบิน (Airline) จะด�าเนินธุรกิจการบริการ

ขนส่งผู ้ โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และ

ไปรษณยีภณัฑ์เป็นหลกั โดยจะท�าการขนส่งเชือ่มโยง

เมืองส�าคัญ ๆ ของแต่ละประเทศไปยังเมืองต่าง ๆ 

ทั่วโลก ทัง้แบบเทีย่วบินประจ�า เทีย่วบนิเช่าเหมาล�า 

หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่า

อากาศยาน (Airport) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเส้น

ทางการบิน ประเทศไทยเราก็มีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นศูนย์กลาง

เครือข่ายเส้นทางการบินหลัก และมีท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่า

อากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต เป็น

ท่าอากาศยานในแต่ละภูมิภาค

เส้นทางการบินของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
https://www.meconomics.net/sites/default/files/styles/large/public/main_image/EN_TG-INTER.
jpg?itok=YEXPAXU2
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เส้นทางการบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
http://www.hflight.net/forums/uploads/monthly_07_2014/post-28-0-74430600-
1405631185.jpg

Traffic Conference Area
http://www.bkkfly.com/images/content_clip_
image001.jpg

ในการแบ่งเส้นทางการบนินัน้ เราแบ่งตาม IATA 

Geography (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ-International Air Transport Association–

IATAS หรือ ไออาตา) ได้แบ่งโลกเราเป็น 3 Areas 

หรือ 3 TC (Traffic Conference) โดยแต่ละ TC มี

รายละเอียดดังนี้

• Area 1 ได้แก่ North Atlantic, Mid Atlantic 

และ South Atlantic North & South American 

(incl. Canada), Greenland, Bermuda, the West 

Indies, Islands of the Caribbean Sea, The 

Hawaiian Island (incl. Midway and Palmyra) 

• Area 2 ได้แก่ Europe, Africa, Middle East 

Europe, Africa and the part of Asia lying West 

of Ural including Iran รวมบางประเทศที่มีพื้นที่อยู่

ในทวีปเอเซีย โดยใช้เทอืกเขา Ural เป็นเส้นแบ่ง จะ

นับเอาประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของเทือกเขา Ural 

มารวมไว้ใน Area 2 และยงันบัประเทศไนจเีรยี และ

โมรอคโคไว้ ใน Europe 

• Area 3 ได้แก่ South East Asia, South 

Asian Subcontinent, South West Pacific, 

Japan/Korea Asia, The East Indies, Australia, 

New Zealand and the Island of the Pacific 

Ocean

นอกจากไปรษณยีภัณฑ์เป็นหลักแล้ว บรษัิทสาย

การบินยังมีการด�าเนินกิจการที่เกี่ยวเน่ืองและ

สนบัสนนุการขนส่งทางอากาศ ทัง้ลกัษณะเป็นหน่วย

ธุรกิจและกิจการร่วมทนุ เช่น การให้บรกิารผู้ โดยสาร 

สนิค้า และเตรยีมพร้อมอากาศยานท้ังก่อนและหลงั

เดินทาง-การให้บริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างการ

เดินทาง-การให้บริการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน-การให้

บริการด้านการอ�านวยการบิน-การจ�าหน่ายสินค้า

ปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจ�าหน่ายสินค้าที่

ระลกึ-การให้บริการด้านการท่องเทีย่ว และสนบัสนนุ

การท่องเที่ยว-การให้บริการด้านการฝึกอบรม

บคุลากรด้านการให้บรกิารการบนิ-การให้บรกิารด้าน

การจัดหาแรงงาน-การให ้บริ การ เชื้ อ เพลิ ง

อากาศยาน-การให้บริการระบบจ�าหน่ายและส�ารอง

ที่นั่ง เป็นต้น

ผู้ โดยสาร ซึ่งเป็น Service Touch Point แรก

เริ่มเลยก็ว่าได้ และเมื่อพูดถึงการซื้อขายตั๋วเครื่อง

บินหรอืจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิในปัจจบุนั ก็ได้ก้าวเข้า

มาสูย่คุ Digital/Real Time ท่ีผู้โดยสารสามารถจอง

และซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือแม้แต่ช�าระเงินได้ด้วยตัวเองด้วยระบบ Online 

Purchasing ซึ่งเป็นลักษณะ Make to Oder ที่ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมได้ด้วย

ตัวเอง ในอีกมิติหนึ่งก็คือ Information Flow จากลูกค้า หรือ Demand Flow 

นั่นเอง และ Physical Flow ที่เป็นสินค้าส�าเร็จรูปก็คือ ตั๋วเครื่องบินและที่นั่ง

บนเครื่องบินนั่นเอง ที่ตอบโจทย์ของลูกค้า (Customer) ตามจุดประสงค์ของ

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้ได้มา R ทั้ง 7 คือ  Right Product/Right Time/

Right Place/Right Cost/Right Condition/Right Quantity และ Right 

Customer

ในกรณขีองการบรกิารการขนส่งผู้ โดยสาร (Passenger Service) ของแต่ละ

สายการบินนั้น สามารถแบ่งออกเป็นจุดสัมผัสของการบริการ (Service Touch 

Point) ได้ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ

1. Pre-Flight Service ซึ่งจุดสัมผัสของการบริการนั้นเริ่มตั้งแต่การติดต่อ

กับลูกค้า (Contact Center) การส�ารองที่นั่ง (Reservation Service) การออก

ตัว๋เครือ่งบนิ (Ticketing Service-Check in Process) การบรกิารของพนกังาน

ภาคพื้นดิน (Ground Handling Service) การบริการในห้องรับรอง (Lounge) 

จนกระทั่งก่อนขึ้นเครื่องบิน
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พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล

 เราคงเคยได้ยินค�าว่า “ล�้า
เส้น” กนับ่อย ๆ  ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ไหนก็ตามหากมีการก ้าวก ่าย
ขอบเขตหน้าที่แล้วละก็ย่อมต้อง
เกิดความบาดหมาง ขาดความมี
เสถียรภาพในการท�างาน ดังนั้น
หลายองค์กรจึงมักจะให้อิสระใน
การท�างานกับพนักงานและให ้
โอกาสในการจัดโต ๊ ะท�างานได ้
ตามใจชอบ เปิดโอกาสให้ใช้เวลาใน
การท�างานอย่างเต็มที่ นั่นคือ
ความคล่องตัวกับความเป็นส่วน
ตัว ที่องค์กรต้องการให้พนักงาน
ใช้มนัอย่างเป็นประโยชน์กบัองค์กร
หรือส่วนรวม

พ อการท�างานต้องใช้ความทุ่มเทอย่างเต็มที่ทั้ง

ด้านก�าลังกายก�าลังสมอง งานหลายอย่างจึง

ต้องมกัทีจ่ะหาทางออกให้กบัพนกังานได้ท�างานอย่าง

สบายใจ ไม่โยนความเครียดให้กับพนักงานแต่จะใช้

ผลสัมฤทธิ์ตั้งไว้เป็นเป้าหมายแทน องค์กรที่ท�างาน

อย่างระมัดระวังหรือพนักงานต้องแบกภาระหน้าที่

อย่างสดุก�าลงัและต้องทุม่เทอย่างเตม็ทีม่กัจะมคีวาม

กดดัน มีความเครียดที่สะสมไว้ตลอด ไม่นานนัก

พนักงานหลายคนก็ ไม่อาจจะอยู ่ท�างานต่อไปได้

เนือ่งจากขาดความสขุในการท�างาน บางคนถงึกบัป่วย

ไข้ บางคนต้องลาออกไปท�าธุรกิจส่วนตัว เพราะยอม

ล�าบากกับธุรกิจตัวเองดีกว่าต้องไปแบกรับภาระอัน

หนักอึ้ง ท�าไปแล้วครอบครัวต้องมารับความเครียด

ด้วยกันหมด กลายเป็นงานขององค์กรคือทุกอย่าง

ของครอบครัว ท�าอย่างไรกบัพนักงานดจีงึจะคืนความ

สขุในชีวติการท�างานให้กบัพวกเขาและได้ประสทิธผิล

ในการท�างาน

พื้นที่นั่งท�ำงำนกับขอบเขตกำรท�ำงำน
ค�าว่า “คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก” ยังเป็นค�าพูดที่

ใช้ได้ทุกยุคสมัย พนักงานหลายคนไม่ค่อยชอบที่จะ

นั่งท�างานบนโต๊ะท�างานที่จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ 

แต่ชอบที่จะมีมุมส�าหรับน่ังท�างานอย่างสบายใจได้

มองออกไปข้างนอกบ้าง ได้ลุกเดินขยับตัวบ้าง 

พนักงานทีต้่องใช้ความคิดในการออกแบบหรอืต้องใช้

สมาธิกับการท�างานมักจะต้องการความเป็นส่วนตัว 

ตรงกนัข้ามกบัพนักงานทีท่�างานด้านเอกสาร หรอืงาน

บัญชีที่ต้องท�างานรูปแบบเดิม ๆ ซ�้า ๆ จะไม่ค่อย

ต้องการพ้ืนทีม่ากนอกจากอปุกรณ์เครือ่งใช้ส�านกังาน

ที่ต้องจัดเตรียมพร้อมส�าหรับงานที่ท�า แต่ก็ยังจ�าเป็น

ต้องให้พวกเขาได้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างเช่นกัน อาจเป็น

พื้นที่เล็ก ๆ  ส�าหรับเอนเก้าอี้ท�างานเพื่อผ่อนคลายท่า

น่ังบ้าง หรือพอมีที่ให้หมุนเก้าอี้ไปคุยกับเพื่อนด้าน

หลังบ้าง อะไรที่มันตึงไปมันก็ขาดเร็ว การโอนอ่อน

ผ่อนปรนให้พนักงานได้ ใช้พื้นที่ส่วนตัวเล็ก ๆ บ้างก็

ช่วยลดอาการเครียดสะสมในการท�างานได้แล้ว

หลายองค์กรมีพนักงานที่ต้องออกไปท�างานนอก

สถานที ่ต้องไปพบปะลกูค้าหรอืลงส�ารวจพืน้ที ่จ�าเป็น

อย่างย่ิงที่จะต้องให้อิสระเร่ืองของเวลาการเดินทาง

บ้าง เวลานัดหมายบ้าง เพราะการท�างานต้องอาศัย

จังหวะเวลาที่สัมพันธ์กัน รวมถึงการตัดสินใจของ

พนักงานที่มีพื้นฐานความรับผิดชอบที่ดี พื้นที่ส่วนตัว

ของพนักงานกลุ ่มนี้จึงมีทั้งงานนอกพื้นที่และโต๊ะ

ท�างานในส�านักงานที่อาจมีเพียงกองเอกสารบ้าง แต่

เมือ่เขากลบัเข้ามานัง่ทีโ่ต๊ะ งานกย็งัสามารถท�าได้ต่อ

เนื่อง ยังเป็นที่นั่งคิดนั่งเขียน ท�างานได้อย่างมีความ

สุข ความสุขในการท�างานเกิดจากพื้นที่รอบตัวที่ไม่ตี

กรอบพ้ืนทีข่องความคิด สขุภาพจติดกีารท�างานอย่าง

ตั้งใจย่อมช่วยให้งานมีคุณภาพ

MANAGEMENT

“พื้นที่ส่วนตัว” มีไว้เพื่อความคล่องตัว
แบบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
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ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประเภทของค่าใช้จ่ายการผลิต
ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 

เป็นต้นทนุรายการหน่ึงของต้นทนุการผลติทัง้หมด ซึง่

เป็นส่วนที่นอกเหนือไปจากวัตถุดิบทางตรงและ

ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลติอาจเรยีกในอกี

ชื่อว่า ค่าใช้จ่ายโรงงาน (Factory Expenses) ค่าใช้

จ่ายการผลิตจ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่มคือ วัตถุดิบทาง

อ้อม (Indirect Material) แรงงานทางอ้อม (Indirect 

Labor) และค่าใช ้จ ่ายการผลิตอื่น (Other 

Manufacturing Overhead) ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้ง

สามรายการมีลักษณะเป็นต้นทุนการผลิตทางอ้อม 

(Indirect Manufacturing Costs) ต่างกับค่าวัตถุดิบ

ทางตรงและค่าแรงงานทางตรงซึง่เป็นต้นทนุการผลติ

ทางตรง (Direct Manufacturing Costs)

 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
การผลติทีจ่ะกล่าวถงึต่อไปนี ้เป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของต้นทุนการ
ผลิตในกิจการผลิต หรือกิจการ
อตุสาหกรรม โดยจะกล่าวถงึราย
ละเอยีดของประเภทค่าใช้จ่ายการ
ผลติ ทางเลอืกของวธิกีารบนัทกึ
บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต การ
บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตแบบต่อ
เนื่องและแบบสิ้นงวด เส้นทาง
บัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตแบบต่อ
เน่ืองและแบบสิ้นงวด รวมถึง
ตัวอย่างการบันทึกบัญชีค่าใช้
จ่ายการผลิตแบบต่อเนื่องและ
แบบสิ้นงวด

COST MANAGEMENT

การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต
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ตัวอย่างการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตตามระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
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สิริรัตน์ วารีรำาพึงเพลิน

ใ นที่นี้รวมถึง การให้ความส�าคัญกับการไม่ตัดไม้

ท�าลายป่าและปลูก “ต้นไม้” หรือปลูกป่าเพิ่ม

ขึ้น ในประเทศไทยมีหน่วยงานจ�านวนไม่น้อยที่หันมา

ท�ากิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือปกป้องโลกให้น่าอยู่ขึ้น 

ความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นและนา่จะเปน็แบบอย่างที่

ดีอย่างหนึ่งได้แก่ “โครงการธนาคารต้นไม้” ของ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ท่ีได้ประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไข

ปัญหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ ควบคู่ไปกบั

การเพิ่มทรัพย์ในดิน สร้างความมั่นคงในอาชีพ ราย

ได้หรือแม้แต่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อให้

แก่ประชาชน

โลกสญูเสยีพืน้ทีป่่าเพิม่ ไทยป่าถกูท�าลาย 26 
สนามฟุตบอล/ชั่วโมง

ทั้งนี้ “ภาวะโลกร้อน” มีสาเหตุหลักมาจาก

กิจกรรมของมนุษย์เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (น�้ามัน

ปิโตรเลยีม ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหิน) และการปล่อย

ก ๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมออกสู ่

บรรยากาศ อย่างไรก็ตามการตัดไม้ท�าลายป่ามีส่วน

ซ�้าเติมความร้อนให้แก่โลกใบนี้ด้วยเช่นกัน  โดยจาก

ข้อมูล Greenpeace Thailand แสดงให้เห็นว่า ใน

ช่วง 150 ปีที่ผ่านมา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30% 

ทีเ่พิม่ขึน้ในบรรยากาศโลกเชือ่ว่า มสีาเหตมุาจากการ

ตดัไม้ท�าลายป่า ซึง่การท�าลายป่าและการเสือ่มสภาพ

ของป่าท�าให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

เพราะก๊าซเรือนกระจกชนิดต่าง ๆ จะถูกปล่อยออก

มา ในกรณทีีเ่กดิไฟป่าหรอืการตดัต้นไม้ไปเป็นฟืน ใน

ขณะที่ จ� า นวนต ้ น ไม ้ ที่ จ ะ เป ็ นตั วดู ดซั บก ๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ลดลง  

ในรายงาน “การประเมินทรัพยากรป่าไม้โลกปี 

2015” (The Global Forest Resources Assessment 

2015) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า 93% ของป่าโลกยัง

เป็นป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมที่ถูกมนุษย์รบกวน

น้อยมากและป่ารุ่นที่ 2 ที่เกิดขึ้นใหม่ตามธรรมชาติ 

และพืน้ทีป่่าโลกยงัคงลดลง จากทีเ่คยครอบคลมุพืน้ที่ 

31.6% ของโลก หรือราว 4,128 ล้านเฮกเตอร์ในปี 

1990 มาเป็น 30.6% ในปี 2015 มีพื้นที่ป่า 3,999 

ENVIRONMENTAL

“ธนาคารต้นไม้” ธกส. โมเดล วิถียั่งยืน 
เพิ่มทรัพย์ ในดิน-สกัดวิกฤตธรรมชาติ

 ท่ามกลางการรณรงค์เกีย่วกบั 
“ภาวะโลกร้อน” มานานหลายปี ซึ่ง
เ ชื่อว ่ าอยู ่ เ บื้ องหลั งของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเหตุ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพ่ิมข้ึนทั่ว
โลกในระยะท่ีผ่านมา ทั้งปัญหาฝน
ฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ปัญหาน�า้ท่วม 
โคลนถล่ม แผ่นดนิไหวและภาวะแห้ง
แล้งยาวนาน ท�าให้ชาวโลกเริ่มหัน
มาใส่ใจรักโลกเพิ่มขึ้น ให้ความ
ส�าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: คุณสำรกิจ 08-1641-8438
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com

Sorensen ASD FLX Series 
แหล่งจ่ำยก�ำลังไฟฟ้ำกระแสตรงโปรแกรมได้ขนำด 10kW-30kW 
ระบบโมดูล ปรับเปลี่ยนสเปกได้ง่ำยตำมควำมต้องกำร

Sorensen ASD FLX Series มีโครงสร้างภายนอกขนาด	3U	ออกแบบเป็นโมดูลด้าน

หน้าที่ติดตั้งและถอดเปลี่ยนได้ง่าย	 เพื่อก�าหนดขนาดเอาต์พุตได้อย่างยืดหยุ่น	 สามารถรับ

แรงดันอินพุตได้กว้าง	324	VAC	ถึง	528	VAC	จึงใช้ได้กับระบบไฟฟ้าทั่วโลก	เหมาะส�าหรับ

งานที่ต้องการไฟฟ้ากระแสตรงก�าลังสูงมาก	 เช่น	 การเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า,	 การ	 Burn-in	

จ�านวนมาก	ในโรงงานผลิต	เป็นต้น

ด้วยขนาดก�าลัง	30kW	ระบายความร้อนด้วยน�้า	 ในขนาดตัวเครื่อง	3U	ถือเป็นแหล่ง

จ่ายก�าลังที่มีความหนาแน่นของก�าลังสูงที่สุด	ที่ยังคงคุณสมบัติด้าน	Ripple	และ	Noise	ที่

ยอดเยี่ยม	 และการระบายความร้อนด้วยน�้ายังเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่โดย

ปกติห้ามใช้การระบายความร้อนด้วยอากาศ

คุณสมบัติขั้นสูง

•	 โปรแกรมค่า	Slew	Rate	ของแรงดันและกระแสได้อย่างละเอียดเที่ยงตรง	ส�าหรับโหลดที่มีความอ่อนไหว

•	 มีอินเตอร์เฟส	Industrial	Field	Bus	(Modbus-TCP,	Modbus-RTU,	Ethernet)	ส�าหรับการควบคุมแบบ	Real-time	Digital	Control

•	 มีระบบมอนิเตอร์ค่าคุณภาพไฟฟ้าและความผิดปกติด้านอินพุต	พร้อมเก็บบันทึก	ส�าหรับการวิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยภายหลัง

•	 มีอะนาลอกอินเตอร์เฟสที่โปรแกรมได้	ส�าหรับการต่อใช้งานกับระบบเดิมได้โดยง่าย

•	 มีมิเตอร์วัดค่าพลังงานในช่วงเวลาที่ใช้งานเครื่อง

•	 มีฟังก์ชั่นเสริม	Real	Rime	Clock	ส�าหรับบันทึกเวลาของเหตุการณ์

Reed R8100  กล้องตรวจสอบสภำพในท่อ รุ่นพกพำ 

Reed R8100	 เป็นกล้องตรวจสอบงานในที่คับแคบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น	

ส�าหรับงานทดสอบโดยวิธีไม่ต้องท�าลาย	(Non	Destructive	Testing)	เช่นในท่อ	ร่อง	ปล่อง

ต่าง	ๆ	ตู้ทึบหรือช่องที่เปิดไม่ได้	เป็นต้น

คุณสมบัติ

•	 ด้วยกล้องความละเอียดสูง	ช่วยให้ตรวจหาความผิดปกติในที่เข้าถึงไม่ได้

•	 มีจอแสดงภาพชนิด	TFT	ขนาด	2.4	นิ้ว	ความละเอียด	148	x	234	พิกเซล

•	 ตรวจหาต�าแหน่งรั่วหรือช�ารุดในระบบท่อได้อย่างรวดเร็ว	และง่าย	ๆ	เพียงสอดสาย	

	 กล้องเข้าไปยังทิศทางที่สงสัย

•	 หวักล้องขนาด	17	มม.	กันน�า้	พร้อมสายยาว	1	เมตร	ทียื่ดหยุ่นโค้งตามท่อหรือช่อง	

	 ว่างได้

•	 มีสายต่อเสริมเพื่อเพิ่มความยาวของสายได้ถึง	30	ฟุต	

•	 มีหลอดไฟส่องสว่างด้วย	LED	จ�านวน	4	หลอด	ปรับความสว่างได้

•	 ซูมภาพได้	2X	และกระจกสะท้อนปรับหมุนได้	180°

•	 ท�างานด้วยแบตเตอรี่	4	x	1.5V	AA	

•	 ใช้ดูภาพสด	ๆ	ที่หน้างานอย่างเดียว	ไม่มีระบบบันทึกภาพ
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MS132 Manual Motor Starter
Manual Motor Starter	 คือ	 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�าหรับสตาร์ทมอเตอร์โดยเฉพาะ	 ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชั่

นการป้องกันกระแสลัดวงจรและกระแสเกินส�าหรับมอเตอร์ด้วย

MS132	ถูกพัฒนาและออกแบบ	เพื่อมาทดแทนรุ่น	MS325	โดยรองรับกระแสใช้งาน	(Ie)	ตั้งแต่	0.1A	

จนถึง	32A	แรงดันใช้งาน	(Ue)	ได้สูงสุดถึง	690V	และทนค่ากระแสลัดวงจรสูงสุดที่	100kA	สามารถติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมได้ตามลักษณะการใช้งานต่าง	ๆ	เช่น	Auxiliary	Contacts,	Signaling	Contacts,	Shunt	Trip,	

Undervoltage	Release,	3-phase	Busbar,	ฯลฯ	โดยอุปกรณ์ดังกล่าวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้กับรุ่น	MS116	

MS132	 มีฟังก์ชั่นการป้องกันกระแสลัดวงจร	 กระแสเกิน	 และสามารถตรวจสอบได้ว่าแรงดันมาครบทั้ง

สามเฟสหรือไม่	(Phase	Loss	Sensitivity)	อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์สามเฟสและหนึ่งเฟส

MS132	สะดวกต่อการตดิตัง้	ด้วยขนาดความกว้าง	45	mm	เช่นเดยีวกบัชดุสตาร์ทเตอร์ตวัอืน่	ๆ 	Contactor,	

Overload	Relays	และ	Softstarter	จึงสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรงกับ	Contactor	หรือ	Softstarter

MS132	มีต�าแหน่งสถานะที่ชัดเจน	กล่าวคือ	มีต�าแหน่ง	ON	(I),	ต�าแหน่ง	OFF	(0)	และต�าแหน่ง	TRIP	

โดยอยู่ที่	45
o
	ระหว่างต�าแหน่ง	ON	และ	OFF	ของลูกบิด	สามารถล็อกลูกบิดได้ที่ต�าแหน่ง	OFF	อีกทั้งยังมี

ตัวบ่งชี้แสดงสภาวะการทริป	 ว่าเกิดจากกระแสลัดวงจรหรือกระแสเกิน	 ซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าและสามารถมองได้

ด้วยตาเปล่า	มีปุ่ม	Test	เพื่อทดสอบตัวเอง	ทั้งนี้กลไกการทริปจะท�างานโดยอิสระต่อแรงบิดที่กระท�าต่อลูกบิด

เปิด-ปิด	ตามหลักการทริปโดยอิสระ	(Trip-Free)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่
บริษัท เอบีบี จ�ำกัด
โทรศัพท์ 0-2665-1000 
โทรสาร 0-2324-0502
http://www.abb.co.th, 
E-mail: ap.marketing@th.abb.
com

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 
ติดต่อแผนก Hydraulic โทรศัพท์ 02-762-8000 ต่อ 575, 710
บริษัท นิวแม็ก จ�ำกัด
E-mail: sales.hyd@pneumax.co.th , http://www.pneumax.co.th

Rotationing Joints and Siphon Systems for the 
Paper Industry

Deublin	ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประเทศอเมริกา

Application: 

•	Steam,	Hot	Oil	&	water

	 -	Paper	machines	enclosed	and	open	gear

	 -	Yankee	Dryer

	 -	Bellows-type	seal	replacement

	 -	Press	rolls	and	swing	cylinders

	 -	Calendar	Stacks	and	Soft	Nip

•	Siphon

		 -	Paper	machines,	any	speed	and	open	gear

	 -	Cooling	and	swing	cylinders

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 
ติดต่อแผนก Valve & Pump 
โทรศัพท์ 02-762-8000 ต่อ 701-707 
บริษัท นิวแม็ก จ�ำกัด
E-mail: sales.val@pneumax.co.th
http://www.pneumax.co.th

Accumulator: Olear
Accumulator	หลากหลายแบบ	มีทั้งแบบ	Diaphragm,	Bladder	และ	Piston

•	Diaphragm	Accumulator	มีขนาดตัง้แต่	0.075-3.5	ลติร	และทนความดนัได้	350	บาร์

•	Bladder	Accumulator	มีขนาดตั้งแต่	0.17-57	ลิตร	และทนความดันได้	690	บาร์

•	Piston	Accumulator	มีขนาดตั้งแต่	0.1-76	ลิตร	และทนความดันได้	360	บาร์

•	Accumulator	Accessories	มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ	เช่น	Clamps,		

	 Bracket,	Charging	set,	Safety	Blocks
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท แอสรำส จ�ำกัด 
โทรศัพท์ 0-2277-9969, 0-2692-3980-1
โทรสาร 0-2692-3978, 0-2277-0995
http://www.asras.com, E-mail: sales@asras.com

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น C.A. 527X (TRMS)
ความสามารถในการวัด	12	บิต	(True	RMS)	แสดงหน้าจอ	2	บรรทัด	พร้อมแสดงบาร์

กราฟ	ตรวจจับไฟฟ้าระบบ	AC/DC	อัตโนมัติ	มีฟังก์ชั่นวัด	VlowZ	สามารถวัด	Ionization	

Current	ได้	(µA	DC)	สามารถวัดความต้านทาน,	ความถี่,	อุณหภูมิ,	คาปาซิแตนซ์	แสดง
ค่าความแตกต่างของค่าวัด	REL/%R	กันฝุ่น	 กันน�้าระดับ	 IP54	มาตรฐานความปลอดภัย	

CAT	IV	600V	และ	CAT	III	1000V

Chauvin-Arnoux C.A.6416/C.A.6417 กรำวน์
แคลมป์รุ่นใหม่ล่ำสุด

วัดค่า	Ground	Impedance	ของกราวน์ในระบบ	Ground	System	ความละเอียดสูงสุด

ถึง	0.01Ω	สามารถอ่านค่า	Ground	Voltage,	Ground	Inductance	และ	Ground	Loop	

Resistance	ได้	วดัค่า	Leakage	Current	ทีอ่ยู่ในสายกราวน์ได	้มรีะบบเตอืนป้องกนัในกรณี

ที่มีแรงดันในกราวน์สูงผิดปกติ	มีระบบสามารถท�า	Recalibration	เองได้	หน้าจอแสดงผล	

OLED	สว่างชัดในทุกสภาพแสดง	สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ	Android	Tablet	ผ่านระบบ	

Bluetooth	ได้	สามารถบนัทกึค่าวัดได้	และน�าค่าวัดไปท�ารายงานผลผ่านโปรแกรม	Dataview

Electrom iTIG II เซิร์จเทสเตอร์ส�ำหรบัทดสอบขดลวด
แรงดันทดสอบ	12KV	(เพิ่มได้สูงสุด	30KV)	เอาต์พุต	2	ช่องสัญญาณ	เปรียบเทียบขด

ลวด	2	ขดไดพ้ร้อมกนัในเวลาเดยีวกนั	จอแสดงผลแบบทชัสกรนี	LCD	ทดสอบ	Surge	Test	

ได้อัตโนมัติตามโปรแกรมที่ตั้งไว้เพียงกดปุ่มเดียว	พอร์ตสื่อสาร	USB	2.0	สามารถเพิ่มฟังก์	

ชั่นทดสอบ	Inductance	และ	Capacitance	ของมอเตอร์ได้

DMO200 Micro เครื่องวัดควำมต้ำนทำนต�่ำระดับ
ไมโครโอห์ม 200A-600A

ทดสอบความต้านทานได้ตั้งแต่	0.1	µΩ -	5Ω	Test	Current	ตั้งแต่	1-200A	บันทึก

ข้อมูลลงใน	USB	Flash	Drive	(CSV	File	เปิดกับ	Excel	ได้)	จอแสดงผลเป็น	LCD	ความ

ละเอียดสูงแสดงค่า	Ω,	Test	Current,	Test	Voltage	และสถานการณ์ทดสอบ	(Pass/Fail)	

มี	Thermal	&	Over-Current	Protection	น�้าหนักเบาเพียง	6	kg
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จ�ำกัด
โทรศัพท์ 0-2645-4588 
โทรสาร 0-2645-4589
E-mail: info@trinergy.co.th
http://www.trinergy.co.th

Digital Phosphor and Mixed Signal Oscilloscopes 
MSO4000B-L Series 

•	 Bandwidth	1	GHz

•	 Real-time	Sample	Rate	สูงสุด	2.5	GS/s	

•	 Standard	Record	Length	5	Megapoint	ทุกแชนแนล

•	 Waveform	Capture	Rate	สูงสุด	>50,000	Waveforms/s	

•	 อะนาลอก	2	และ	4	แชนแนล	และดิจิตอล	16	แชนแนล

•	 หน้าจอแสดงผลแบบ	Digital	Phosphor

•	 หน้าจอสี	XGA	ขนาด10.4	นิ้ว	(264	มม.)	

•	 ฟังก์ชั่น	Wave	Inspector	ส�าหรับซูม	และค้นหาเหตุการณ์ที่ต้องการได้อัตโนมัติ

•	 พอร์ต	USB	Host	(4	พอร์ต),	USB	Device,	10/100/1000BASE-T	Ethernet	และ	Video	Out

•	 Standard	Probe	Bandwidth	1	GHz

•	 รองรับการวิเคราะห์	Power	Analysis,	Limit	และ	Mask	Testing	และ	HDTV	(ออปชั่น)

•	 รองรบัการวเิคราะห์สญัญาณบสัอนกุรม	I2C,	SPI,	USB,	Ethernet,	CAN,	LIN,	FlexRay,	RS-232/422/485/UART,	MIL-STD-1553	และ		 	

	 I2S/LJ/RJ/TDM	(ออปชั่น)

Protocol Analyzer TPI4000 Series 
•	 รองรับพอร์ตใช้งานสูงสุด	8	พอร์ต	และการ์ดอินเตอร์เฟสสูงสุด	2	การ์ด

•	 สามารถทดสอบโปรโตคอลได้หลายโปรโตคอลในเครื่องเดียว	เช่น	Ethernet,	Fibre	Channel,	Serial	RapidIO,	Serial	FDPD,	Avionics			

	 Full-duplex	Switched	Ethernet	(AFDX)	หรือโปรโตคอลอื่นที่ท่านต้องการได้

•	 สามารถทดสอบ	Traffic	Generation,	Impairment	และ	Bit	Error	Rate	ของโปรโตคอลได้

•	 สามารถปรับแต่ง	และตั้งค่าโปรโตคอลในฐานข้อมูลได้

•	 สามารถทริกเกอร์	และแสดงผลความความสัมพันธ์ทางเวลาของทุก	ๆ	พอร์ต	และทุก	ๆ	โปรโตคอล

•	 หน้าจอแสดงผลขนาด	17.3	นิ้ว	แบบ	LCD	HD

•	 ประมวลผลด้วยระบบปฏิบัติการ	Window	XP	SP3

•	 พอร์ต	USB	Host	2.0	High-speed	(4	พอร์ต),	10/100BASE-T	Ethernet	และ	Video	Out	(แบบ	DVI)

Keithley Series 2290 Voltage Power Supplies
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงก�าลังสูง	มีให้เลือก	2	รุ่น	คือ	รุ่นที่สามารถจ่ายแรงดันสูงสุด	5kV	(2290-5)	และ10kV	(2290-10)		สัญญาณ

รบกวนต�า่ส�าหรบัการจ่ายแรงดนั	และความไวในการอ่านค่าสงู	ซึง่สามารถเลอืกฟิลเตอร์สญัญาณรบกวนได้น้อยกว่า	3mVRMS	เหมาะกบัการทดสอบ

ค่า	Breakdown	ของอุปกรณ์แรงดันสูง	การทดสอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์แรงดันสูง	และการทดสอบความเป็นฉนวนต่าง	ๆ	
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ชื่อบริษัท   โทรศัพท์        โทรสาร     รายละเอียดสินค้า
ABB LIMITED. 0-2665-1000 0-2665-1042 Contactors, Capacitor

AC POWER ELECTRONICS LTD., PART. 076-522-915 076-522-922 แผนกระบบไฟฟ้า ติดตั้ง+ซ่อมบ�ารุง ระบบไฟฟ้า, ตรวจเช็คตู้ส่งจ่ายไฟฟ้าด้วยกล้อง  

   Infrared, ทดสอบระบบกราวด์, ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้า, 1 Phase Soft Start  

   Compressor, Voltage Protection for 1 Phase Compressor Motor

CONTROL TECHNIQUES CO., LTD. 0-2954-3080 0-2954-3085 DC Drive, AC Drive & Control System Drive, Servo Drives

CKL POLYTEC ENGINEERING LTD., PART. 0-2149-6990 0-2149-6981 จ�าหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน�้า, รับออกแบบและประกอบ 

   ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ

ELECTRONICS SOLUTIONS CO., LTD. 0-2904-4117 0-2577-6815 Electrical Safety Compliance Analyzer, Touch Current Tester, Ground Bond  

   Testers, Precision Digital Hipot, Programmable AC Power Source, Digital  

   AC Power Source

ECOTECH GLOBAL CO., LTD. 0-2960-1192-3 0-2960-1194 จ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ส�าหรับทุกอุตสาหกรรม เพียบพร้อมด้วยสต็อก 

   สินค้ามากกว่าแสนรายการ

MENNEKES Elektrotechnik GmbH  0-2741-5266 0-2741-5267 ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากเยอรมนี

& Co., KG (Thailand Liaison Office)  

MOELLER ELECTRIC LIMITED.  0-2511-5300 0-2511-5290 Miniature Circuit Breakers (MCB), Residual Current Devices (RCD) Combined  

   RCD/MCB Devices, Manual Motor Starter, Surge Protection Devices,  

   Compact Distribution Boxes

RS COMPONENTS CO., LTD. 0-2648-6868 0-2664-2525 ตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม

S.T.C. AUTOMATION CO., LTD. 0-2982-8974-75 0-2982-8677 AC INVERTER, DC CONVERTER, AC/DC MOTOR, AC/DC SERVO DRIVE,  

   AC/DC SERVO MOTOR, PLC, HEATER CONTROL, ENERGY SAVING  

   ENCODER/TACHO

SHIMADA ELECTRIC CO., LTD. 0-2722-9191 0-2722-9277 Design/Development, Manufacturing and sale of Explosion-Proof electrical  

   and instruments equipments and related explosion-proof fitting and  

   accessories: Explosion Protected Equipments  (ATEX/CENELEC EEXE/EExd II  

   BT6 IP66/IEC 529, Ex-proof Junction Boxes (Cast Aluminum  & Stainless  

   steel), Ex-proof conduit Fittings & Sealing Fittings, Ex-proof Flexible Conduit  

   & Connectors, Ex-proof Cable Glands & Adaptors/Reducers, Exproof Control  

   Boxes & Hand Lamps, Ex-proof Low-Voltage  Circuit Breakers

SAMWHA (THAILAND) CO., LTD. 0-3884-7571-3 0-3884-7575 คาปาซิเตอร์คุณภาพสูง, High Voltage Power Capacitor, Low Voltage Power   

   Capacitor, Special Capacitor

T & D POWER TECH (THAILAND) CO., LTD. 0-2002-4395-7 0-2002-4398 จ�าหน่าย LV & MV Circuit Breakers, Contactors & Overload Relays 

   ยี่ห้อ HYUNDAI

THAI TRANSFORMER CO., LTD. 0-2222-3495 0-2226-4204 Control Transformer

THAI TECHNIC ELECTRIC .CO., LTD. 0-2817-0572-6 0-2817-0577 GE Power Controls Products, Programmable Controller, HMI Software, AC   

   Inverter, Energy Meter & Power Management Systems, Soft Starter, Operator   

   Interface, Main Distribution Panel Standard Enclosure Wire Way & Cable   

   Outdoor Enclosure Sheet Metal Fabrication Services

THAIROONGROJ PHAISAN CO., LTD. 0-2398-0159 0-2398-1864 Digital Multifunction Meters, Demand Controller, Energy Audit, Power Quality  

   Audit, Customized

THAI ADVANCE ELECTRIC SALES   0-2902-0102-4, 0-2516-2521 Software eLan, เครือ่งมอืท่ีช่วยในการตรวจสอบการใช้ก�าลงัไฟฟ้า แบบดิจติอล และ 

& SERVICE CO., LTD. 0-2516-2603-5  ซอฟต์แวร์คุณภาพ เพื่อให้การจัดการเรื่องของการใช้พลังงานเป็นเรื่องง่าย และตรง 

   จุดท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประหยัดพลังงาน ในยุคของก�าลังไฟฟ้าที่แพงขึ้น

THAI SWITCHBOARD &  0-2817-0572~5 0-2217-0577 CB Standard & Stainless Compact Enclosure IP 55, CX Compact Enclosure  

METAL WORK CO., LTD.   IP 65, Desk Console Enclosure IP 40, Main Distribution Board Indoor, Wire  

   Way & Wire Way Accessories, Cable Tray, Cable Ladder, Span Picking  

   Shelf High Quality Rack for inventory system, Fan & Filter IP 55 and  

   Thermostat

WISANU AND SUPAK CO., LTD. 0-2591-1916 0-2580-4427 อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า, Relay, Controller, Indicator, Alarm

เจ.ที.อี. บ.จก. 0-2875-3036-40 0-2875-3041 จ�าหน่าย Magnetic Headroller, Overbelt Magnet, Plate Magnet, Drum Magnet,  

   Rotary Clean Flow, All Metals Separator, Metal Detector, Pipe Magnet,  

   Magnetic Can Conveyor,  Sheet Separator, Palletizing, Magnetic Filter,  

   Cascade Magnet, External Pole Magnet, Continuous Cleaning Clean   

   Flow, High Gradient  Separators, Drum Motors, Motor Vibrator, Magnetic  

   Vibrator Vibratory Feeder

เจ.เอส.วี.ฮาร์ดแวร์ บ.จก. 0-2749-8139 0-2749-8140 AC SERVO MOTOR (50W~11kW), CNC Contorller, Special Planetary Gear  

   Reducer for Servomotor, Stepping Motor

ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) บ.จก. 0-2617-5500 0-2617-5501 เบรคเกอร์, สตาร์ทมอเตอร์, ไดร์ฟ

ดัชนีผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�อุตส�หกรรม

ELECTRICAL, MOTOR & DRIVE
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