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บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จำกัด

แมนยำ ปลอดภัย มั่นใจเม็ตเทรล

บันทึกคากำลังไฟฟา, พลังงานไฟฟา, 

Harmonics, Flicker, แรงดันไฟตกไฟเกิน

บันทึกผลวิเคราะห ทำรายงานผลผาน 

Software Power View 3

ติดตอกับระบบ Internet 

ผาน WIFI Router

บันทึกผลการวัดใส USB 

Flash Drive ได

สนใจติดตอ :  คุณจิรายุ 08-3823-7933, คุณสิทธิโชค 084-710-7667, 

 คุณเนตรนภางค 089-895-4866, 

Metrel MI 2892

Metrel MI 2885 Metrel MI 2883

Class A

Class S

เคร�องวิเคราะหการใชพลังงาน

และแกไขคุณภาพไฟฟา 3 เฟส

สำหรับงาน Energy Saving 

และงานซอมบำรุง ตามมาตรฐาน 

EN50160 และ IEC61000-4-30 

Class A Standard

MI 2892 Power MasterMI 2892 Power Master

MI 2885 Master Q4, MI 2883 Energy MasterMI 2885 Master Q4, MI 2883 Energy Master

รุนใหม ราคาสุดคุม 

บันทึกและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟา 3 เฟส 

สำหรับงานอนุรักษพลังงานและงานซอมบำรุง 

ฉบับที่
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ปที่ 22 ฉบับที่ 281 เมษายน 2559

เคร�องวัด, บันทึก และวิเคราะห 

คุณภาพไฟฟา และการใชพลังงานไฟฟา 

เคร�องวัด, บันทึก และวิเคราะห 

คุณภาพไฟฟา และการใชพลังงานไฟฟา 

เคร�องวัด, บันทึก และวิเคราะห 

คุณภาพไฟฟา และการใชพลังงานไฟฟา 

 การควบคุมและการปองกัน อันตรายจากประจุไฟฟาสถิต

 ภาพถายความรอน สำหรับงานอุตสาหกรรม

 9 เหตุผล สนับสนุนการใช ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ

 ทบทวนบทเรียน วิกฤติหวงโซการผลิต

 การทำความเขาใจ การออกแบบการบรรจุภัณฑ

 แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะ 

 เพ�อการบริหารทรัพยากรมนุษย

 สะแกราชโมเดล ตนแบบจัดการผืนปาอยางยั่งยืน

 ฝกงานดวยงาน พัฒนางานดวยการเรียนรูจริง

 มจธ. เปด เคเอกซ อาคารมีชีวิต 

 ดัน SMEs สูกับดักประเทศรายไดปานกลาง

 Life is On กลยุทธใหมจาก ชไนเดอร อิเล็คทริค 

 มุงสรางความยั่งยืน ประสิทธิภาพ ความนาเช�อถือ 

 และความปลอดภัยใหลูกคา
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 68 : Control & Automation  

   9 เหตุผล สนับสนุนการใชระบบการผลิต
   แบบอัตโนมัติ    
   / วีระศักดิ์ พิรักษา

 72 : Electrical  

   การควบคุมและการปองกันอันตราย
   จากประจุไฟฟาสถิต    
   / ผศ.ธงชัย คลายคลึง

 77 : Electrical  

   ภาพถายความรอน สำหรับงานอุตสาหกรรม 
   (ตอนที่ 1)    
   / พิชิต จินตโกศลวิทย               

 81 : Safety & Healthcare  

   การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับผลิตภัณฑ 
   ในงานอุตสาหกรรม    
   / ปญญา มัฆะศร

 84 : Safety & Healthcare  

   ความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ภายใตกรอบความรับผิดชอบตอสังคม (ตอนที่ 16)  
   / ศิริพร วันฟน                        

 92 : Productivity  

   ทบทวนบทเรียน วิกฤติหวงโซการผลิต    
   / โกศล ดีศีลธรรม                   

 100 : Industrial Process  

   การทำความเขาใจ การออกแบบการบรรจุภัณฑ    
   / ปทมาพร ทอชู

 107 : Logistics & Supply Chain  

   มองรอบทิศ คิดอยางซัพพลายเชน: 
   โลจิสติกสและซัพพลายเชนในธุรกิจสายการบิน 
   (ตอนที่ 2)    
   / ชิตพงษ อัยสานนท

เคร�องวัด, บันทึก และวิเคราะหคุณภาพ

และการใชพลังงานไฟฟา สำหรับงาน Energy Saving 

และซอมบำรุง           

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จำกัด

 112 : Management  

   ฝกงานดวยงาน พัฒนางานดวยการเรียนรูจริง    
   / พิทักษ ศุภบัณฑิตยกุล

 114 : Human Resource 

   Management  

   แนวทางการพัฒนาระบบสมรรถนะ 
   เพื�อการบริหารทรัพยากรมนุษย                        
   / ดร.วิทยา อินทรสอน, ปทมาพร ทอชู, 
   ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงภัณฑ

 121 : Cost Management  

   ทางเลือกการปนสวนคาใชจายการผลิต  
   / ผศ.วิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ

 126 : Environmental  

   สะแกราชโมเดล ตนแบบจัดการผืนปาอยางยั่งยืน  
   / สิริรัตน วารีรำพึงเพลิน

 131 : R&D Show Update  

   มจธ. เปด เคเอกซ อาคารมีชีวิต ดัน SMEs 
   สูกับดักประเทศรายไดปานกลาง  
   / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

 134 : Special Report  

   อินเตอรลิ้งค จับมือ ไอซีที แรงงาน ศธ. จัดแขงขัน
   ทักษะฝมือสายสัญญาณ ป 4 ชิงถวยพระราชทาน 
   Cabling Contest 2016  
   / บริษัท อินเตอรลิ้งค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 137 : Special Report  

   Life is On กลยุทธใหมจาก ชไนเดอร อิเล็คทริค 
   มุงสรางความยั่งยืน ประสิทธิภาพ ความนาเชื�อถือ 
   และความปลอดภัยใหลูกคา  
   / บริษัท ชไนเดอร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
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สนใจโฆษณาติดต่อ 0-2739-8123-6 

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา :  ศุภกิจ  อ�าพาส

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

 สวสัดีคุณผู้อ่านทีรั่กทกุท่านครับ ก่อนอืน่กต้็องขอแสดงความเสยีใจต่อเหตกุารณ์ก่อการร้าย

ที่เกิดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ด้วยการวาง

ระเบิด ที่สนามบินซาเวนเทมและสถานีรถไฟมาลบีก  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ท�าให้มีผู้เสียชีวิต

ราว 35 คน บาดเจบ็อกีกว่า 200 คน สร้างความสะเทอืนขวญัไปทัว่ยโุรป และเหตุการณ์ดังกล่าว

น้ีเกดิข้ึนเพยีงไม่กีวั่นหลังจากต�ารวจเบลเยยีมสามารถจับกมุผู้ต้องสงสยัหลกัของเหตวุนิาศกรรม

กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีก่อน  

 เนือ่งจากกรงุบรสัเซลส์เป็นทีต่ัง้ของส�านกังานใหญ่ของอยี ูและส�านกังานองค์การสนธสิญัญา

ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต้ ท�าให้ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเพิ่มมาตรการรักษาความ

ปลอดภยัทีเ่ข้มงวดขึน้ ส่วนเบลเยยีมเพิม่ระดบัการเตอืนภยัขัน้สงูสดุ หรอืระดับ 4 ระงบัการเดิน

ทางโดยรถไฟ รถราง และรถเมล์ทั้งหมดในเมืองหลวง ส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเบลเยียมที่

รวมถึงเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษและเนเธอร์แลนด์ ต่างยกระดับมาตรการเฝ้าระวังการก่อการ

ร้ายและเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินนานาชาติเป็นขึ้นสูงสุด ส่วนในนิวยอร์ก

และวอชิงตันก็ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีการเสริมก�าลังเจ้าหน้าที่ต่อต้าน

ก่อการร้ายและกองก�าลงัป้องกนัมาตภุมูติามสนามบนิและสถานต่ีาง ๆ  ด้วยเช่นกนั ส่วนทางด้าน

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบคนไทยบาดเจ็บหรือเสีย

ชีวิต พร้อมประกาศเตือนขอให้ประชาชนไทยที่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ หากไม่มีความจ�าเป็นควรอยู่

แต่ในที่พ�านัก ส่วนคนที่อาศัยอยู่นอกกรุงบรัสเซลส์ก็ควรหลีกเล่ียงการเข้าเมือง ส่วนใน

ประเทศไทย ทางสนามบินสุวรรณภูมิ ยังไม่เพิ่มมาตรการจากระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการที่ตั้งขึ้น

นับแต่เหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์

 กลับมาอัพเดทสถานการณ์ในบ้านเรากันบ้างครับ ฉบับที่แล้วผมได้เขียนถึงสถานการณ์ภัย

แล้งในภาพรวมกันไปแล้ว ฉบับนี้ยังขออนุญาตเกาะติดสถานการณ์ภัยแล้งอีกครั้ง ในประเด็น

ของความร่วมมอืระหว่างภาคอตุสาหกรรมและภาคการเกษตรครับ ซึง่แม้ว่าภาคอตุสาหกรรมจะ

ประสบปัญหาจากภยัแล้ง แต่ยงัคงให้ความส�าคัญต่อปัญหาความเดือดร้อนของภาคเกษตรกรรม 

เนือ่งจากภาคเกษตรกรรมเป็นกลุม่ที่ใช้น�า้มากทีส่ดุ มากกว่าร้อยละ 75 ของปรมิาณน�า้ทีต้่องการ

ใช้ทัง้หมด หรอืประมาณ 114,000 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี ทัง้นี ้เพือ่เป็นการช่วยเหลอืเกษตรกร

ให้มีน�า้ใช้ ในการท�าการเกษตร โดยเบื้องต้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

จงึได้เดนิหน้าช่วยแก้ปัญหาภยัแล้งชาวเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล บรรเทาผลกระทบจาก

ภัยแล้ง โดยกรมโรงงานฯ ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือ่นไขการพจิารณาอนญุาตโรงงานอตุสาหกรรมนํานํา้ทิง้ของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่

เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ.2559 ในช่วงเวลาเฉพาะกิจ อนุญาตให้โรงงานจ�าพวกที่ 3 

ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ผัก ผลไม้ นม สัตว์ สัตว์น�า้ น�้ามันพืช อาหาร

จากแป้ง น�า้ตาล ชา กาแฟ โกโก้ ขนมหวาน เครื่องปรุง เป็นต้น จ�านวน 2,300 โรงงานที่มี

เงือ่นไขห้ามระบายน�า้ออกนอกโรงงานและคณุลกัษณะเป็นไปตามมาตรฐานน�า้ทิง้โรงงานแล้วน�า

น�า้ทิ้งโรงงานเพื่อให้เกษตรกรมีน�า้ใช้ ในการท�าเกษตรสู้ภัยแล้ง ซึ่งประกาศฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับ

ใช้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คาดว่าจะสามารถช่วยปันน�า้ให้ภาคการเกษตรเกือบ 

5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ ยังเตือนโรงงานที่ใช้น�า้มากจ�านวน 3,616 โรงงาน ที่ตั้ง

อยู่ใน 24 จังหวัดรับมือภัยแล้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ล�าพูน, ล�าปาง, ก�าแพงเพชร, 

ตาก, พิษณุโลก, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, ชัยภูมิ, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, 

ชยันาท, สงิห์บรีุ, อ่างทอง, พระนครศรีอยธุยา, ปทมุธานี, นนทบรีุ, กรุงเทพมหานคร, สมทุรสาคร, 

สมุทรปราการ และนครปฐม

 และส�าหรับผู้ประกอบการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมเร่ือง หลักเกณฑ์อนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมน�าน�้าทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์

ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง ปี พ.ศ.2559 ได้ที ่ส่วนมลพิษน้ํา สํานักเทคโนโลยีนํ้าและ

สิง่แวดล้อมโรงงาน โทรศพัท์ 0-2202-4169 หรอืสอบถามข้อมลู โครงการส่งเสรมิใช้นํา้อย่าง

มปีระสิทธภิาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศพัท์ 0-2202-4014 หรอืเข้าไปที ่www.diw.

go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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เครื่องวัด, บนัทกึ และวเิคราะห์คณุภาพ 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ส�าหรบังาน Energy Saving และซ่อมบ�ารงุ

แม่นย�ำ ปลอดภัย มั่นใจเม็ตเทรล

ค้นพบโอกาสในการประหยดัพลงังาน เรยีนรู ้และวเิคราะห์ค่าพารามเิตอร์ตามมาตรฐาน ในโรงงาน
ของคณุได้ง่ายและรวดเรว็ ในราคาแสนประหยดัทีท่กุสถานประกอบการต่างกเ็ป็นเจ้าของได้

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า คุณภาพสูงจากยุโรป ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอังกฤษและเยอรมัน พร้อมให้คุณเชื่อมั่นในคุณภาพและ

การรับประกันโดย เมเชอร์โทรนิกซ์

Metrel มั่นใจทุกค่าที่วัดด้วยมาตรฐาน
ระดับ IEC61000-4-30 Class A

Metrel MI 2892 Power Master วัดและวิเคราะห์ค่า

ทางไฟฟ้าที่จ�าเป็นทุกค่า ตามมาตรฐาน EN50160

ตรวจวัดค่ำและบันทึกผลเพื่อน�ำมำวิเครำะห์ผล 
และท�ำรำยงำนผำ่น Software

IEC61000-4-30 Class S

Metrel MI 2883Metrel MI 2885

มีหลากหลายรุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมด้านการใช้งาน และงบ

ประมาณในการจัดซื้อ

รุ่นใหม่ รุ่นใหม่ ติดต่อกับระบบ Internet 
ผำ่น WIFI Router

บันทึกผลกำรวัดใส่ USB 
Flash Drive ได้

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด www.measuretronix.com/
metrel

สนใจติดต่อ : 
คุณจิรำยุ 083-823-7933, คุณสิทธิโชค 084-710-7667, 
คุณเนตรนภำงค์ 089-895-4866 
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ABB in DCD Focus on Thailand Conference & 
Expo
 บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั ผูน้�ำด้ำนเทคโนโลยไีฟฟ้ำก�ำลงั ร่วมออกบธูในงำนสัมมนำ

เชิงวิชำกำร Datacenter Dynamics Focus Event ที่โรงแรม Swissotel Le 

Concorde ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับอนำคตธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย โดย

งำนนี้เอบีบีได้น�ำผลิตภัณฑ์ระบบตู้ MV, LV, MNS, ตู้ PDU, ตู้ UPS มำจัดแสดง 

พร้อมอธบิำยระบบกำรจดักำรข้อมลู Data Center Infrastructure Management 

(DCIM ) ให้กับลูกค้ำและผู้ ใช้งำนที่สนใจในระบบนี้

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรีุ ได้มพีธิลีงนำมบนัทกึควำมร่วม

มือ (MOU) กับ Nine Colleges of National Institute of Technology 

(NIT) in Kyushu Okinawa Region (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ขึ้น โดยมี รศ. 

ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี, 

Dr.Tetsuji Chohji, Dr.Hirofumi Kuwabara และ Mr.Johji Mikawa จำก 

the NITs of Kagoshima, Miyakonojo and Kurume ร่วมลงนำม โดยพิธีลง

นำมควำมร่วมมือในครั้งนี้เป็นกำรลงนำมในระดับมหำวิทยำลัยซึ่งให้ควำมส�ำคัญ

กับกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำระหว่ำงกัน โดยมี ผศ.ดร.กิติเดช สันติชัยอนันต์ 

คณบดี คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยีเป็นผู้ประสำนงำนหลัก 

มหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก น�าคณะนักศึกษา
หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชา  CIS  เยี่ยมชมเมโทร
ซิสเต็มส์ฯ (MSC)
 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยนำนำชำติเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นสถำบัน

อุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ำนบริหำรธุรกิจ ทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิต

ศึกษำ ต้ังอยู่ที่อ�ำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี น�ำคณะนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

หลักสูตรนำนำชำติสำขำวิชำ CIS หรือ  Computer Information Systems 

พร้อมอำจำรย์ จ�ำนวน 30 คน เขำ้รับฟังกำรบรรยำยควำมรู้ดำ้นไอทีที่นำ่สนใจ

จำก นำยยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) โดยมี นำยมีลำภ 

โสขุมำ Product Manager ร่วมบรรยำย นอกจำกนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์สำธิต

เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ ภำยในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 

(มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่ 

ดาว ประเทศไทย ออกรอบกระชบัมติร ขอบคุณลกูค้า
 กลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย น�ำโดย นำยจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย (ที่ 3 จำก

ขวำ) กรรมกำรผู้จัดกำร และ นำยฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย (ที่ 4 จำกซ้ำย) ผู้

อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด จดังำนกอล์ฟสงัสรรค์ส�ำหรบัลกูค้ำของบรษิทัฯ 

ประจ�ำปี 2559 (Customer Appreciation Day 2016) เป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน 

ทัง้น้ีเพ่ือกระชบัควำมสัมพันธ์และแสดงควำมขอบคุณที่ให้กำรสนบัสนนุทำงธรุกจิ

มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีลูกค้ำเข้ำร่วมงำน ณ สนำมอมตะ สปริง คันทรี คลับ 

จ.ชลบรีุ ทัง้สิน้ 117 ท่ำน จำก 87 บริษทัในอตุสำหกรรมเคมี พลำสตกิ สำรเคลอืบ

ผิว ก่อสรำ้ง ไฟฟ้ำ กำรสื่อสำรโทรคมนำคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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จุรีรัตน์ ทิมากูร

 ศูนย ์ศึกษาการค้าระหว ่าง
ประเทศ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
ได้ประเมินการส่งออกของไทยในปี 
2559 จะขยายตัวในกรอบ 0.1-
4.1% มูลค่า 2.14-2.22 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวในระดับ 2% มูลค่า 2.18 
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะ
เป็นการส่งออกที่กลับมาเป็นบวก
ครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากที่
การส่งออกไทยตดิลบต่อเนื่อง 3 ปี

สํ

10 กลุม่อตุสาหกรรม รบัอานสิงส์เศรษฐกิจ
โลกฟ้ืนตวั แนะโอกาสลงทุนตลาดใหม่ 
4 ประเทศเศรษฐกิจขาขึ้น

าหรบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการส่งออกไทยทีจ่ะขยาย

ตวัได้ 2% นัน้มาจากการฟ้ืนตวัของตลาดสหรฐัฯ 

ที่จะช่วยผลักดันการส่งออกของไทย รวมถึงตลาดใน

กลุ่ม CLMV อินเดีย และรัสเซีย ที่จะมีการขยายตัว

ได้เพิม่ขึน้ ซึง่จะต้องมกีารจดัท�ากลยุทธ์เพ่ือเจาะตลาด

เหล่านี้ให้มากขึ้น ส่วนตลาดจีนจะเป็นตลาดที่ฉุดการ

ส่งออกไทย อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว

ส่วนปัจจยัเสีย่งอืน่ ๆ  มาจากศกัยภาพการแข่งขนั

ด้านส่งออกของประเทศคู่แข่งเพ่ิมขึ้น ราคาสินค้า

เกษตรปรับตัวลดลง สหภาพยุโรป (อียู) ให้ ใบเหลือง

อุตสาหกรรมประมงไทย และความเสี่ยงจากการ

ก่อการร้ายระหว่างประเทศ

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

บอกว่า การส่งออกปี 2559 ที่จะโต 2% มีความเป็น

ไปได้ 60-70% แต่ต้องขึน้กบัปัจจยัเสีย่ง คอื เศรษฐกจิ

จีน เพราะมีสัดส่วนถึง 11% ของการส่งออกของไทย

ทัง้หมด หากจดีพีจีนีโตได้แค่ 6.3% ตามทีก่องทนุการ

เงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินไว้ จะกระทบต่อ

การส่งออกไทยไปจีนลดลง 1.1% 

แต่ส่งออกภาพรวมยังโตได้ 2% หากจีดีพีจีนโต

เหลือแค่ 6% จะกระทบต่อการส่งออกลดลง 2.2% 

ท�าให้ส่งออกภาพรวมลดลงเหลือ 0.4% แต่สุดท้าย 

หากจีดีพีจีนโตเกิน 6.3% ก็จะท�าให้ส่งออกไทยโตได้

เกนิ 2% แต่ยอดทัง้ปีการส่งออกไทยไปจนียงัจะตดิลบ

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการส่ง

ออกไทย เช่น เศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัว โดย IMF 

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิโลกปี 2559 จะขยายตวั 3.6% 

เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัว 3.1% เงินบาทอ่อน

ค่าอยู่ที่ระดับ 37 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ โดยต้อง

ตดิตามการอ่อนค่าของสกลุเงนิประเทศคูแ่ข่งด้วยว่า

ไทยอ่อนค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ และราคาน�้ามันดิบ

ตลาดโลกแม้จะทรงตวัต�า่ในปัจจบุนั แต่มแีนวโน้มเพิม่

ขึ้นเล็กน้อย

ทางด้านกลุ่มสินค้าที่คาดว่าการส่งออกจะขยาย

ตวัได้เพิม่ขึน้ เช่น อาหารแปรรปูจากเน้ือสตัว์และปลา 

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วน

ประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ แต่สินค้าที่จะส่ง

INSIDE NEWS
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ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบ ส�านักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ภมูภิาคอาเซียนนบัว่า “เนือ้หอม” ทีส่ดุในเวลานี้ 
เนื่องจากเหล่าประเทศมหาอ�านาจมองว่าอาเซยีนเป็น 
“พืน้ทีย่ทุธศาสตร์ส�าคญั” ทัง้ทางการค้า การลงทนุ 
รวมทั้งด้านความมั่นคง เพราะเมื่อกลางเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มี การประชุมสุดยอด
อาเซยีน-สหรฐัอเมรกิา (ASEAN-US Summit 
2016) ขึ้นที่ เมืองรานโช มิราจ (Rancho 
Mirage) มลรฐัแคลิฟอร์เนีย สหรฐัอเมรกิา

โ
การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ที่เมืองรานโช มิราจ แคลิฟอร์เนีย
เป็นอีกภาพสะท้อนในการเดินหมากเพื่อปรับสมดุลอ�านาจของสหรัฐกับจีนในภูมิภาคอาเซียน
ภาพจาก http://www.antaranews.com/en/news/103169/asean-us-summit-ends-with-
sunnylands-declaration

ดยสาระส�าคญัของการประชมุครัง้นี ้คอื การยก

ระดับความสัมพันธ ์ระหว ่างอาเซียนและ

สหรัฐอเมริกาให้เป็น “หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์” 

เพราะนับตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา จีนเริ่มขยาย

อิทธิพลเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม

ประเทศ CLMV  รวมถึงไทย จนท�าให้สหรัฐฯ เริ่ม

กังวลในสถานภาพของตนเองว่าอาจจะสูญเสียความ

ได้เปรียบในภูมิภาคนี้ไปให้กับจีน

การประชุมสุดยอดผู้น�ารอบน้ีนับเป็นการ “ช่วงชิง” พ้ืนที่ในภูมิภาคอาเซียนที่สหรัฐฯ 

พยายามปรับสมดุลความสัมพันธ์กับอาเซียนให้มั่นคงมากขึ้น และยังพยายามชี้ให้เห็นว่า

ตนเองยังเป็นแกนหลักในการสนับสนุนอาเซียนให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าได้ภายใต้ระเบียบ

โลกใหม่ที่สหรัฐฯ วางไว้เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว

ในปี ค.ศ.2016 ยังมีมหาอ�านาจอีกสองประเทศที่เข้าคิวรอประชุมสุดยอดกับกลุ่มผู้น�า

อาเซียน คือ รัสเซีย ที่จะจัด ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน-รัสเซีย (ASEAN-Russia 

Summit) ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นครั้งส�าคัญที่รัสเซียจะหา

พันธมิตรทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ถูกกดดันอย่าหนักทั้งจากสหรัฐและอียู

MACRO ECONOMIC OUTLOOK

เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ฟิลิปปินส์...ก้าวย่างด้วยความมั่นใจ 
เดินไปด้วยความมั่นคง (ตอนที่ 2)
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การประชุม ASEAN-China Summit เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว แสดงให้เห็นอิทธิพลของจีน
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศชัดขึ้นเรื่อย ๆ
ภาพจาก http://www.nationmultimedia.com/new/2015/11/21/aec/images/30273458-01_
big.jpg

การลงนามในสนธสิญัญาทอร์เดซลิลสั ท�าให้ทัง้สเปนและโปรตเุกสต่างมุง่หน้าล่าอาณานคิมตาม
ข้อตกลงที่วางร่วมกันไว้
เป็นเหตุผลที่กองเรือสเปนมุ่งสู่เอเชียและค้นพบฟิลิปปินส์ในที่สุด
ภาพจาก https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/52/3c/40/523c4091a7c1d4954
f34faf666dd7618.jpg

ต่อจากนัน้ ในเดอืนกนัยายนจะมกีาร ประชมุร่วม

กันระหว่างอาเซยีน-จนี (ASEAN-China Summit) 

ที่กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว การประชุมระหว่าง

อาเซียน-จีน ยิ่งตอกย�้าให้เห็นว่าอาเซียน คือ จุด

ยุทธศาสตร์ส�าคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่

จีนมองเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาเซียน คือ อนาคต 

และพวกเขาได้ ใช้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาตั้งแต่

อดีตเป็นเครื่องยืนยันในความแนบแน่นของอาเซียน

กับรัฐบาลปักกิ่ง

กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับ ส�าหรับซี

รส์ีชดุ “ฟิลปิปินส์...ก้าวย่างด้วยความมัน่ใจ เดนิไป

ด้วยความมั่นคง” ในตอนที่ 2 นี้จะเริ่มต้นเล่าถึงการ

เข้ามาของสเปนซึง่ปกครองฟิลปิปินส์นานกว่า 300 ปี 

สเปนจึงมีอิทธิพลต่อฟิลิปปินส์ชนิดที่เรียกได้ว่า 

“ฝังราก” ลกึลงไปทัง้ทางด้านภาษา สงัคม วฒันธรรม 

แม้กระทั่งการตั้งชื่อ

นอกจากนี้สเปนยังน�าศาสนาคริสต์นิกาย “โรมัน

คาธอลิค” มาเผยแผ่ในฟิลิปปินส์จนท�าให้ทุกวันนี้

ฟิลิปปินส์มีคริสตศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสอง

ของทวปีเอเชยี...ครสิต์จกัรในฟิลปิปินส์นบัเป็นสถาบนั

หลักอกีสถาบนัทีม่คีวามส�าคญัโดยเฉพาะในช่วงเวลา

ที่ประเทศเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง

ฟิลิปปินส์...ก้าวย่างด้วยความมั่นใจ เดินไป
ด้วยความมั่นคง

ย้อนหลังกลับไปช่วงเริ่มต้นล่าอาณานิคมใน

ศตวรรษที ่15-16 มหาอ�านาจในยคุนัน้ คอื โปรตุเกส

และสเปน ทัง้สองชาตต่ิางช่วงชงิความเป็นใหญ่โดย

อาศัยกองเรือส�ารวจโลก โดยการค้นพบโลกใหม่ของ 

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) 

ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับราชส�านักสเปนและ

โปรตุเกสพยายามแสวงหาดินแดนใหม่ ๆ มาครอบ

ครอง 

การแสวงหาดินแดนใหม่ นอกจากเป็นการแสดง

แสนยานุภาพของราชอาณาจักรแล้ว ยังเป็นการ

แสวงหาทรพัยากรการผลติทีม่ค่ีาตัง้แต่ สนิแร่ พชืผล

ทางการเกษตรที่ยุโรปปลูกไม่ได้ เครื่องเทศ รวมถึง

ทาส

จดุเริม่ต้นทีท่�าให้สเปนหนัหวัเรอืมาทางโลกตะวัน

ออก เราต้องย้อนไปเมือ่ปี ค.ศ.1494 หลงัจากทีส่เปน

และโปรตุเกสลงนามใน สนธิสัญญาทอร์เดซิลลัส 

(Treaty of Tordesillas) โดย พระสันตะปาปา อ

เล็กซานเดอร์ที่ 6 (Pope Alexander VI) ได้เจรจา

หย่าศกึความขดัแย้งของสองประเทศมหาอ�านาจ และ

ใช้เขตปักปันที่ว่าโปรตุเกสจะได้ทุกดินแดนทางด้านตะวันออกของเส้นที่แบ่งผ่า

กลางจากมหาสมทุรแอตแลนตกิ ส่วนสเปนจะได้ส่วนทีเ่ป็นด้านตะวนัตกของเส้น

สนธิสัญญาฉบับน้ีท�าให้มหาอ�านาจทั้งสองต่างหันหัวเรือมุ่งหน้าแสวงหา

อาณานคิมโดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญั คอื การหาเครือ่งเทศซึง่เป็นของมค่ีาในยคุ

นั้น รวมทั้งเผยแพร่คริสต์ศาสนา

ด้วยเหตุนี้กองเรือสเปนจึงแล่นใบออกมาค้นหาโลกใหม่ และพบฟิลิปปินส์

ในทีส่ดุ โดยในเวลานัน้นกัเดนิเรอืผูย้ิง่ใหญ่อกีคน คอื เฟอร์ดนิานด์ มาเจลเลน 

(Ferdinand Magellan) คือ บุคคลส�าคัญที่มีส่วนค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก่อน

ที่จะถูกชนพื้นเมืองฆ่าตาย
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เฟอร์ดินานด์ มาเจลเลน (Ferdinand 
Magellan) อีกหนึ่งต�านานนักส�ารวจ
โลกที่มีชื่อเสียงไม่แพ้โคลัมบัส
มาเจลแลนแล่นเรือมาพบหมู ่ เกาะ
ฟิลิปปินส์และเขาต้องจบชีวิตลงที่แห่ง
นี้
ภาพจาก https://lordsofthedrinks.
files.wordpress.com/2015/06/
magellan.jpg

มกุฎราชกุมารแห่งสเปน เจ้าชายฟิลิปที่ 2 ช่ือของ
พระองค์ได้กลายมาเป็นชื่อของฟิลิปปินส์
ภาพจาก http://cpcabrisbane.org/Kasama/2003/
V17n3/ColonialName.htm

กองเรือสเปนพร้อมอาวุธที่ทันสมัย
ค่อย ๆ รุกคืบฟิลิปปินส์
และสามารถยึดครองได้ในที่สุดท�าให้
ฟิลิปปินส์ตกเป็นอาณานิคมของสเปน
มากกว่า 300 ปี
ภาพจาก http://www.explorer-
philippines.com/beta/philippine-
history/

ในปี ค.ศ.1543 รุย โลเปส เดอ บิยาโลบอส 

(Rhuy-Lopez de Villabos) ได้ตั้งชื่อหมู่เกาะ

ใหม่ที่ มาเจลแลนพบว่า เฟลิปปินา (Felipina) 

ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น ฟิลิปปินส์ (Philippines) 

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับเจ้าชายฟิลิป มกุฏ

ราชกุมาร องค์รัชทายาทแห่งสเปน

กองเรือสเปนค่อย ๆ แทรกซึมเข้ามายึดครอง

ฟิลิปปินส์จนกระทั่งสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ด

ขาด ในปี ค.ศ.1571 หลังจากที่สเปนได้ยึดหมู่เกาะ

ลูซอนและสถาปนาให้ เมืองมะนิลา เป็นเมืองหลวง

ของฟิลิปปินส์ 

การใช้กองเรือที่ทันสมัยท�าให้สเปนสามารถ

เอาชนะศึกกับชนพื้นเมืองได้ไม่ยากเย็นนัก

อย่างที่เรียนไปตอนต้นแล้วนะครับว่า สิ่งที่สเปน

ต้องการ คือ เครือ่งเทศ เมือ่สามารถยดึครองหมูเ่กาะ

เหล่านี้ได้แล้ว สเปนจึงมีสิทธิผูกขาดในการค้าเครื่อง

เทศ ขณะเดียวกันพวกเขาก็แผ่ขยายอิทธิพลของ

คริสต์จักรให้คนพ้ืนเมืองได้หันมานับถือศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาธอลิคด้วย

เมืองมะนิลา ในศตวรรษที่ 16 กลายเป็น

ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่เชื่อมทั้งราชส�านักจีน เกาะ

ริวกิว ไต้หวัน รวมถึงญี่ปุ่น ท�าให้ช่วงเวลานั้นชาวจีน 

ญี่ปุ่น เข้ามาท�ามาค้าขายในมะนิลาเป็นจ�านวนมาก 

ขณะเดยีวกนัสเปนน�าแร่เงนิ ทองค�าจากเมก็ซิโกและ

เปรูเข้ามาค้าขายด้วย

พูดง่าย ๆ คือ ความส�าเร็จในการล่าอาณานิคม 

นอกจากจะสามารถแสวงหาวัตถุดิบราคาถูก ส่งป้อน

ประเทศเมืองแม่แล้ว การล่าอาณานิคมยังเป็นที่

ระบายและแลกเปลี่ยนสินค้าจากดินแดนอาณานิคม

อื่นด้วย

นอกจากการแสวงหาเส้นทางผูกขาดการค้า

เครือ่งเทศแล้ว สเปนยงัใช้ศาสนาครสิต์เป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญในการปกครอง “โน้มน้าว” ให้คนพื้นเมืองหัน

มาเข้ารีต

ราชส�านักสเปนใช้กลวิธีโดยให้สันตะปาปาตั้ง

มะนิลาเป็นศูนย์กลางของคณะบาทหลวง มี อาร์ค บิ

ชอบ (Arch Bishop) เป็นประมุข 

การส่งมิชชันนารีเข้ามาผูกมิตรกับชาวพื้นเมือง

ท�าให้การขยายตัวของคริสต์จักรนิกายโรมันคาธอลิค

เตบิโตอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากในอดตีนัน้ ชนพืน้เมอืง

นับถือพ่อมดหมอผี แต่การมาของศาสนาคริสต์ซ่ึงมี

ระบบการจดัการทีด่กีว่า สามารถสร้างความศรทัธาให้

กับชาวพื้นเมืองได้มากกว่า

ท่านอาจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ ผู้

เช่ียวชาญด้านประวัตศิาสตร์ฟิลิปปินส์สรปุไว้น่าสนใจว่า 

“การน�าคริสต ์ศาสนาเข ้ามาเผยแผ ่ ให ้แก ่

ประชาชนเป็นเหตผุลส�าคญัทีท่�าให้สเปนเข้าปกครอง

ฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องท�าสงครามมากนัก การท�าให้

ประชาชนศรัทธาในคริสต์ศาสนาน�ามาซึ่งการยกดิน

แดนให้วัดและยอมให้สเปนเข้ามาปกครองในฐานะผู้

อุปถัมภ์ในศาสนาคริสต์”

สเปนปกครองฟิลปิปินส์แบบเบด็เสรจ็เดด็ขาดทัง้

ในแง่การบริหารราชการแผ่นดิน เศรษฐกิจการค้า 

และด้านศาสนจักร แน่นอนว่า สเปนได้วางกลไกเอา

รัดเอาเปรียบชนพื้นเมืองผู้ถูกปกครอง เช่น การวาง

ระบบ เอ็นโคเมียนดา (Encomienda) ที่เป็นระบบ

ศกัดนิาโดยเจ้าศกัดนิาสามารถเรยีกเกบ็ผลประโยชน์
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Indios เป็นชื่อทีช่าวสเปนเรยีกชนพ้ืนเมอืงฟิลปิปินส์ พวกเขากดขีข่่มเหงชนพืน้เมอืงเยีย่งทาสจน
ในน�าไปสู่การสั่งสมความคับแค้นและก่อตัวเป็นขบวนการชาตินิยมในที่สุด
ภาพจาก http://cpcabrisbane.org/Kasama/2003/V17n3/ColonialName.htm

บุคคลผู้เข้ามาท�ามาหากินในพื้นที่ตนเองและแฝง

เงื่อนไขว่าผู้เข้ามาท�ามาหากินต้องนับถือคริสต์โรมัน

คาธอลิค 

การวางระบบศกัดนิาเช่นนี ้มไิด้มแีค่เพยีงขนุนาง

ชาวสแปนิชที่ถูกส่งมาปกครองเพียงอย่างเดียว หาก

แต่บาทหลวงในศาสนจักรก็มีอิทธิพลที่สามารถขูดรีด

แรงงาน ผลผลิตส่วนเกินและสั่งสมความมั่งคั่งไว้

การขูดรีดของเจ้าอาณานิคมจึงกลายเป็น “ฝัน

ร้าย” ของคนพื้นเมืองที่ต้องทนถูกกดขี่ รับใช้ชาว

สเปน

สเปนยังวางกฎระเบียบที่กีดกันชนพื้นเมืองไว้

เคร่งครัด ตั้งแต่ ไม่อนุญาตให้ชาวพื้นเมืองเข้ารับ

ราชการ ไม่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ไม่มีกรรมสิทธิ์

ในที่ดิน ต้องเสียภาษีในอัตราที่รัฐบาลก�าหนดและถูก

บังคับให้ ใช้แรงงานเยี่ยงทาสติดที่ดิน

สิง่ต่าง ๆ  เหล่านีเ้ป็นความโหดร้ายทีส่เปนกระท�า

ต่อชนพ้ืนเมอืง การกดขี่ได้สัง่สมให้ชาวปินอยมคีวาม

อดทนและพร้อมลุกขึ้นสู้หากมีโอกาส

อย่างไรกด็ ีขบวนการชาตนิิยมในฟิลิปปินส์เริม่ก่อ

ตวัอย่างเงยีบ ๆ  ในช่วงศตวรรษที ่19 คนหนุม่รุน่ใหม่

ที่มีการศึกษาเริ่มซึมซับอุดมการณ์ต่อสู้เพื่อโค่นล้มผู้

ปกครองที่ข่มเหง 

ขบวนการชาตินิยมจะเร่ิมต้นอย่างไรนั้น ไว้ฉบับ

หน้าเรามาว่ากันต่อนะครับ 
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วีระศักดิ์ พิรักษา

 ระบบอัตโนมัติเข้ามีบทบาทใน
ระบบการผลิตของสถานประกอบ
การขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรม
ของประเทศมาเป็นระยะเวลาช้า
นาน แต่ผูป้ระกอบการ SMEs บ้าน
เราเพิ่งจะต่ืนตัวและเร่ิมน�าระบบ
การผลิตแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้
บ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยงัขาดความ
เข้าใจในเทคโนโลยี กลยุทธ์การ
เลือกใช้ หรือจัดหาระบบการผลิต
แบบอตัโนมตัใิห้เหมาะสมกบัระบวน
การผลิตและความจ�าเป ็นของ
สถานประกอบการ

การตดัสนิใจลงทนุน�าเคร่ืองจกัรมาใช้ในระบบการ

ผลิตแบบอัตโนมัติ จ�าเป็นต้องพิจารณาความ

สามารถ ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเคร่ืองจักร

ว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุนและคลอบคลุมงานที่

ต้องการด้วยเช่นกัน 

ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติคืออะไร 
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติคือการใช้ระบบ

ควบคุมร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความ

ต้องการใช้งานมนุษย์ในการผลติสนิค้าและการบริการ

ท�าไมจึงต้องใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
•	เพื่อลดการหยุดท�างานของเครื่องจักร	

(Reduce Downtime)

 - มีการยกระดับการท�างานของเครื่องจักร 

(Upgrade) และปรับปรุงฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรเดิม 

(Retrofit) ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ท�างานได้ตามที่

ก�าหนดไว้ เป็นการลดการหยุดการท�างานของ

เครื่องจักร

 - ลดการหยดุการท�างานของเครือ่งจกัรด้วย

การชี้ให้เห็นศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้

 - ท�าให ้การบ�ารุงรักษาเชิงคาดการณ ์ 

(Predictive) และเชิงป้องกัน (Preventive 

Maintenance) ง่ายขึ้น

 - มีฟ ังก ์ชั่นระบุและแสดงจุดเสียของ

เคร่ืองจักร ท�าให้การแก้ปัญหาการหยุดท�างานท�าได้

รวดเร็ว

•	เพ่ือปรับปรุงด้านคุณภาพ	 (Improve	

Quality)

 - สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

การผลิตและข้อมูลกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว

 - จดัการข้อมลูการทดสอบคณุภาพสนิค้าได้

แบบตามเวลาจริง (Real Time)

 - สามารถระบุและติดตามวัสดุส�าหรับผลิต 

ผลิตภัณฑ์และของเสีย ที่ตกสเปกได้

•	เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต	 (Increase	

Productivity)

 - ลดเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของชิ้นงาน 

(Throughput Time) ในกระบวนการผลิต เพิ่มอัตรา

การผลติลดปรมิาณของเสยีให้มน้ีอยทีส่ดุ (Minimize 

Waste) ลดความผิดพลาด

CONTROL & AUTOMATION

9 เหตุผลสนับสนุนการใช้ระบบการผลิต
แบบอัตโนมัติ
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ทบทวนบทเรยีนวิกฤตห่วงโซ่การผลิต

 การบริหารจัดการห ่วงโซ ่
อุปทาน เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับ
หลายองค์กรตั้งแต่ธุรกิจระดับ
ต้นน�้าถึงปลายน�้าและการส่งมอบ
ให้ลูกค้า ท�าให้ห่วงโซ่อุปทานถูก
ร ้อยเรียงเป ็นระบบเสมือนทุก
กระบวนการต่อเป็นสายโซ่เดยีวกนั 
กล่าวได้ว่าทุกข้ันตอนมีความต่อ
เนื่องและไม่สามารถปล่อยให้เกิด
การหยุดชะงักได้ หากเกิดความ
เสี่ยงขึ้นก็ต้องมีการเตรียมพร้อม
รับ มือและแก ้ ไขป ัญหาอย ่ าง
รวดเร็วและชาญฉลาด

ปัญหาห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่มักเกิดจากความ

เสี่ยงในส่ิงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ อาทิ ภัย

ธรรมชาติ ความขัดแย้งของแรงงาน การล้มละลาย

ของโรงงานผู้ส่งมอบ ภัยสงคราม และการใช้ความ

รุนแรงเพื่อเรียกร้องทางการเมือง ปัญหาเหล่านี้ล้วน

ส่งผลกระทบให้เกิดการชะงักหรือความล่าช้าในการ

รับปัจจัยการผลิตและส่งผลกระทบต่อยอดขายและ

ต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่

ที่มุ ่งสร้างความสามารถการแข่งขันเหนือคู่แข่งใน

ตลาดโลกด้วยกลยุทธ์ห ่วงโซ่อุปทานระดับโลก 

(Global Supply Chain) ประเด็นหลักห่วงโซ่อุปทาน

ยุคใหม่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรและบริหารผู้ส่ง

มอบแบบไร้พรมแดนตั้งแต่การจัดหาจัดซื้อระหว่าง

ประเทศ การผลติ การคลงัสนิค้า การกระจายและส่ง

มอบสินค้าให้กับลูกค้า กลยุทธ์ดังกล่าวถูกใช้แพร่

หลายในองค์กรข้ามชาติที่มุ่งสร้างความสามารถการ

แข่งขนับนฐานการผลติหรอืผูส่้งมอบจากภมูภิาคต่าง ๆ  

ประเดน็เหล่าน้ี คือ ความท้าทายต่อการตดัสนิใจเลอืก

กลยุทธ์ทีส่ามารถลดความเสีย่งและบรรเทาผลกระทบ

ต่อผลการด�าเนินงาน 

เหตุภัยพิบัติสึนามิ
ช่วงต้นปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาได้เกิดภัยพิบัติครั้ง

ใหญ่ในญี่ปุ ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินมากมาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานขององค์กรทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มี

เครอืข่ายธรุกจิเชือ่มโยงกบัคูค้่าระหว่างประเทศ เหตุ

ภัยพิบัติดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 

โดยมแีผ่นดนิไหวในทะเลอย่างรนุแรงถงึ 8.9 รกิเตอร์ 

ท�าให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูงถึง 10 เมตร แถบเมือง

เซนได (พื้นที่เศรษฐกิจคิดเป็น 8% ของ GDP ญี่ปุ่น) 

หลังเกิดแผ่นดินไหวระดับ 8.9 ริกเตอร์ ศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวอยู่ที่ความลึก 15.1 ไมล์ ห่างจากเมือง

เซนไดไปทางตะวันออก 81 ไมล์บนเกาะฮอนชู ขณะ

ที่บ้านเรือนในกรุงโตเกียว 4 ล้านหลังคาเรือนไม่มี

ไฟฟ้าใช้ ทางการญี่ปุ่นแจ้งเตือนให้ประชาชนแถบ

ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูง สนามบินแห่งชาตินาริตะปิด

ท�าการเพื่อตรวจสอบความเสียหายของรันเวย์ ส�านัก

ข่าวเกียวโตรายงานว่าหลังเหตุแผ่นดินไหวได้เกิดไฟ

ไหม้ ในกรุงโตเกียว 14 จุด และโรงกล่ันน�้ามันแห่ง

หน่ึงในเมืองชิบะเกิดเพลิงไหม้ด้วย กระทั่งวันที่ 14 

มีนาคม เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีรายงาน

PRODUCTIVITY
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ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                                                  
ayasanond@hotmail.com

จ คณุภาพการบรกิาร (Service 
Quality) มีความส�าคัญต่อธุรกิจ
สายการบิน เนื่องจากคุณภาพ
การบริการที่ดีหมายถึงธุรกิจจะมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขนั แต่
ในทางกลับกัน ถ้าคุณภาพบริการ
ไม่ดี กิจการก็จะตกอยู่ในฐานะเสีย
เปรียบทางการแข่งขันในทันที 
คุณภาพบริการจะน�ามาซึ่งความ
พึงพอใจของลกูค้า และถ้าลกูค้าไม่
พึงพอใจ ก็พร้อมที่จะหนีไปใช้
บริการของผู้ประกอบการรายอื่น
ทันที

มองรอบทิศคิดอย่าง Supply Chain
โลจสิตกิส์และซพัพลายเชนในธรุกจิสายการบนิ (ตอนที ่2)

ากบทความฉบบัทีแ่ล้ว ได้กล่าวถงึลกัษณะของ

การด�าเนนิธรุกจิการบนิ (Airline Business) ใน

ภาพรวม ซึ่งลักษณะของการด�าเนินธุรกิจการบินนั้น 

เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูง (High Investment) ใช้

ต ้นทุนในการด�าเนินงานค่อนข้างสูง (High 

Operating Cost) ผลก�าไรหรอืค่าตอบแทนต�า่ (Low 

Profit Margin) มคีวามต้องการของลกูค้า (Demand) 

ในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน และมีความอ่อนไหว

อย่างมากต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่ท�าให้เกิดผล 

กระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน เช่น ปัญหาทางการ

เมอืง ระบบเศรษฐกจิ ภยัพบิตั ิหรอืโรคระบาดต่าง ๆ 

เป็นต้น แต่เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้ ใช้

บริการเป็นอย่างมาก (Attractive Industry) มีส่วน

แบ่งทางการตลาดสงู และนบัวนักม็กีารขยายตวัมาก

ขึ้นเป็นล�าดับ

การสร้างความเชื่อมั่นหรือความพึงพอใจของผู้

โดยสารในการใช้บริการของบรษิทัสายการบนิ จงึขึน้

อยูก่บัชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถือของสายการบนิใน

เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการ

บริการ และการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินเป็นหลัก 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สร้างขึ้นยากและใช้เวลานาน แต่

สามารถถูกท�าลายลงอย่างง่ายดายในเวลาอัน

รวดเร็ว เช่น ถ้ามีอุบัตเิหตหุรืออบุตักิารณ์ต่าง ๆ  เกดิ

ขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบั ติการบินหรือ

มาตรฐานการบินต�่า ก็จะท�าให้ผู้ โดยสารลดความน่า

เชื่อถือลงทันที

ในการด�าเนินการของธุรกิจการบิน ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ “คุณภาพการ

บริการ” (Services Quality) ที่ผู้ โดยสารหรือผู้ที่มา

ใช้บริการคาดหวังว่าต้องได้รับการบริการที่ดี ใน

แต่ละจุดสัมผัสของการบริการ (Services Touch 

Points) นับจากการสอบถามข้อมูล (Call Center) 

ของแต่ละเที่ยวบิน การส�ารองบัตรที่นั่งโดยสาร 

(Reservation) การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

การได้รบัข้อมลูข่าวสารตามทีบ่รษิทัสายการบนิได้สือ่

ไว้ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือใน 

Web Site ของบริษัท (Web Sales & Information) 

การออกหมายเลขทีน่ัง่ในแต่ละเทีย่วบนิ (Check-In) 

การรบัรองและบรกิารลกูค้าในห้องรบัรองทีส่นามบนิ

ก่อนขึ้นเครื่องบิน (Lounge) และการบริการอื่น ๆ 

ก่อนขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเป็นส่วนของ Pre-Flight 

Services ท่ีมีพนักงานต้อนรับภาคพื้น (Ground 

Services Staff) เป็นผู้รับผิดชอบ

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
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ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ต้ นทุนการผลิตของสินค้าส�าเร็จรูปจะประกอบ

ด้วย วตัถดุบิทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ

ค่าใช้จ่ายการผลิต แต่ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุน

การผลิตทางอ้อม ค่อนข้างยากในการติดตามค่าใช้

จ่ายการผลิตเข้าสู่สินค้าส�าเร็จรูปใด ๆ ที่ผลิตขึ้นมา 

ต่างจากวัตถุดิบทางตรงและแรงงานทางตรงซึ่ง

เป็นต้นทุนการผลิตทางตรง มีเอกสารในการติดตาม

การใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเข้าสู ่งาน หรือสินค้า

ส�าเร็จรูปต่าง ๆ ค่อนข้างชัดเจน ดังนั้น เมื่อต้องการ

ค�านวณต้นทุนสินค้าส�าเร็จรูปใด ๆ จึงจ�าเป็นต้องหา

วิธีการในการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่งานใด

งานหนึ่งให้มีความถูกต้องด้วย

ทางเลือกการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต
ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนการผลิตทางอ้อมที่

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตโดยภาพรวม หรือ

เป็นต้นทุนสนับสนุนการผลิต และค่อนข้างจะยากต่อ

การติดตาม หรือระบุปริมาณที่ชัดเจนของค่าใช้จ่าย

การผลิตเข้าสู่งานใดงานหนึ่งได้อย่างชัดเจน ค่าใช้

จ่ายการผลิตที่จะโอนเข้าสู่งานใด ๆ จึงใช้วิธีการปัน

ส่วนต้นทุน ตัวอย่าง ตัวผลักดันต้นทุนที่น�ามาใช้เป็น

ฐานการปันส่วนต้นทุนอาจเป็นได้หลายลักษณะ เช่น 

ปริมาณผลิต ชั่วโมงแรงงานทางตรง ค่าวัตถุดิบทาง

ตรง ค่าแรงงานทางตรง ชั่วโมงเครื่องจักร เป็นต้น

ทางเลือกการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู ่

สินค้าส�าเร็จรูปที่ผลิตได้ส�าหรับงวด พอจะสรุปได้ 3 

วิธี คือ การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราเดียว การ

ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติแยกแผนกงาน หรอืการปัน

ส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตแยกกิจกรรม การเลือกใช้วิธี

การใดควรพิจารณาสภาพแวดล้อมในการผลิต ความ

ซับซ้อนของการผลิตสินค้าแต่ละอย่างประกอบกัน 

เพ่ือให้ข้อมูลต้นทุนที่ปันส่วนเข้าสู่งานมีความถูกต้อง

ตามควร

ค่าใช้จ่ายการผลิตอัตราโรงงาน
การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลติอตัราโรงงาน ต่อไป

นีจ้ะเรยีกโดยย่อว่า อตัราโรงงาน (Plant wide Rate) 

หมายถงึว่า ค่าใช้จ่ายการผลติทัง้โรงงานจะใช้ตวัผลกั

 ค่าใช้จ่ายการผลติเป็นต้นทนุ
การผลิตทางอ้อมที่ก ่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตโดยภาพ
รวม หรอืเป็นต้นทนุสนบัสนนุการ
ผลิต และค่อนข้างจะยากต่อการ
ตดิตาม หรอืระบปุรมิาณทีช่ดัเจน
ของค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าสู่งาน
ใดงานหนึ่งได้อย่างชัดเจน ค่าใช้
จ่ายการผลิตทีจ่ะโอนเข้าสูง่านใด ๆ  
จึงใช้วิธีการปันส่วนต้นทุน

COST MANAGEMENT
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มจธ. เปิด “เคเอกซ์” อาคารมีชีวิต 
ดนั SMEs สูก้บัดกัประเทศรายได้ปานกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ป

 มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คิด
นอกกรอบ ก้าวไกลกว่างานสอน
หนังสือ ผุดเมกะโปรเจกต์ บนอา
คารเคเอกซ์ หรอื KX (Knowledge 
Exchange) อาคารมชีวีติแห่งใหม่
ย่านใจกลางเมือง ผนึกก�าลังนัก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม
ยักษ์ใหญ่ภาคอุตสาหกรรม เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของเอสเอ็มอี กลุ่มอาหาร กลุ่ม
ย า น ย น ต ์  ก ลุ ่ ม ไ ฟ ฟ ้ า
อเิลก็ทรอนิกส์ และกลุม่การแพทย์ 
แก้วกิฤตปัญหากบัดักประเทศราย
ได้ปานกลาง  

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. 

ระเทศจะพัฒนาไปข้างหน้ามีความจ�าเป็นจะต้องใช้ “ความรู้” เป็นเคร่ืองมือส�าคัญใน

ทุก ๆ ด้าน ท่ามกลางความกดดันของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเร่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ 

ส่ิงทีค่าดไม่ถึงคอืการมสีถาบนัอดุมศกึษาคดินอกกรอบยืน่มอืเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ

ของประเทศอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม SMEs  

โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(มจธ.) เปิดเผยว่า ได้เปิดโครงการอาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange) ซึ่ง

เป็น Open Collaboration Platform ทางความรู้ โดยที่อาคารแห่งนี้จะถูกบริหารจัดการให้

เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดึงดูดให้ภาคเอกชนเข้ามาพูดคุยกันรวมถึงเป็นพ้ืนที่ให้

มหาวิทยาลัยได้น�าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ลงสู่การแก้ไขปัญหาให้กับภาค

ธุรกิจเอสเอ็มอีได้อย่างเต็มความสามารถและครบวงจร 

 รศ.ดร.ศักรินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา มจธ. ท�าหน้าที่ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพียง

แต่ มจธ. ด�าเนินภารกิจ 3 ด้านไปพร้อมกัน คือ ท�าวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ มุ่งมั่นผลิต

บัณฑิตคุณภาพสูง และท�าหน้าที่หาความรู้คือท�าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณค่ามีความ

หมายต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันมายาวนาน ซ่ึงพบว่าตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันประเทศมีความอ่อนแอทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยเีป็นอย่างมาก มจธ. ซึง่มปีระสบการณ์

ท�างานกบัภาคธรุกจิเอกชน และภาคอตุสาหกรรม จงึ

คิดว่าถึงเวลาที่ มจธ. จะต้องลงมือท�าบางอย่างเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเอสเอ็มอี

และน�าพาประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปาน

กลาง ไปพร้อม ๆ กับการลดความเหลื่อมล�้า ด้วยวิธี

การคือ มจธ.ได้พยายามชักชวนบริษัทใหญ่ ๆ พูดคุย

ท�าความเข้าใจให้เหน็ว่าการพัฒนาและช่วยเหลอืเอส

เอม็อน้ัีนส�าคัญอย่างไร ซึง่ไม่เพยีงแต่จะช่วยให้บรษิทั

ใหญ่ ๆ  เหล่านั้นได้ซื้อของที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น ราคาถูก

ลงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการช่วยเพิม่ขดีความสามารถให้

กบัธรุกจิของคนไทย ช่วยเหลอืคนเลก็ ๆ  ซึง่กจ็ะหมาย

ถึงประเทศชาติของเราด้วย

R&D SHOW UPDATE
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณพลธร 08-1834-0034, 
คุณสิทธิโชค 084-710-7667
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด 
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, 
E-Mail: info@measuretronix.com

Amprobe PRM-6 
เครื่องตรวจสอบล�าดับเฟสและทิศทางหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส

Amprobe PRM-6 เป็นเครื่องตรวจสอบล�าดับ

เฟสและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส ส�าหรับ

ตรวจสอบความถูกต้องของเฟสก่อนและหลังซ่อม

บ�ารุงระบบเครื่องจักรที่ใช้มอเตอร์ 3 เฟส ความ

ปลอดภัยระดับ CAT IV 600V ที่ใช้งานง่าย ราคา

ประหยัดจาก Amprobe สามารถตรวจทิศทางการ

หมนุของมอเตอร์ และความถูกต้องของเฟสไฟฟ้าของ

มอเตอร์ ทั้งในงานภาคสนามและในห้องซ่อมบ�ารุง

ไฟฟ้า

คุณสมบัติ
• แสดงล�าดับเฟสของสายไฟ 3 เฟส

• หาทิศทางหมุนมอเตอร์ ทั้งชนิดซิงโครนัส และชนิดอะซิงโครนัส

• แสดงข้อผิดพลาด (ผดิเฟส, ต่อสายนวิตรลัผดิ, แรงดนัเฟสต่างกนัเกนิ 30% หรอืเฟสกบันวิตรลัต่างกนัเกนิ 65%)

• ตรวจทิศทางหมุนโดยไม่ต้องสัมผัส ไม่ต้องต่อสายวัด ส�าหรับมอเตอร์ที่ก�าลังหมุน

• แสดงทิศทางหมุนมอเตอร์ที่ไม่ได้จ่ายไฟ โดยการหมุนเพลามอเตอร์เล็กน้อย

• ใช้กับไฟ 3 เฟส ที่แรงดันระหว่างเฟสได้สูงถึง 700 โวลต์

• จอแสดงผลมีไฟแบ็กไลต์ แสดงสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่าย

• มียางหุ้มตัวเครื่องที่แข็งแรง ทนแรงตกกระแทกได้สูง 1 เมตร

• ระดับความปลอดภัยไฟฟ้า CAT IV 600 V

ต่อสาย Test Leads เพื่อดูล�าดับเฟสของขั้วไฟ
มอเตอร์โดยหมุนเพลาเล็กน้อย

ตรวจความถกูต้องของล�าดบัเฟสทัง้ด้านจ่ายไฟและ
โหลดด้วยสาย Test Leads

ตรวจทิศการหมุนของมอเตอร์ขณะก�าลังเดิน
เครื่องโดยไม่ใช้ Test Leads
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PROMAX HD Ranger UltraLite 
เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณทีวีดิจิตอลขนาดแท็บเล็ต

มาในแพลตฟอร์มใหม่ ขนาดแทบ็เลต็ บาง เบา สะดวกใช้งาน รองรบั DVB-T2/C2/S2 และ LTE, ม ีAudio/Video อนิพตุ, ความถ่ีใช้งาน 5-2150 

MHz, MPEG2 และ MPEG4 H.264 Decoder, Fast Spectrum Analyzer, วดัค่า BERT, MER, Constellation, Channel Power ส�าหรบัวัดสญัญาณ

ทวี ีทัง้ระบบดาวเทยีมและภาคพืน้ดนิ แสดงผลการวดัหลายหน้าจอพร้อมกนั โดยยงัคงสมรรถนะยอดเยีย่มและความเรว็สงู ตามแบบฉบบั HD RANGER 

เหมอืนเดมิ 

ไม่ต้องถือเครื่อง ใช้ 2 มือท�ำงำนได้อยำ่งอิสระ   ต่อ PC ออกรำยงำนได้ อัพเดตเฟิร์มแวร์ได้

ฟังก์ชั่นครบครัน แม่นย�ำสูง พกพำไปไหนต่อไหนได้สะดวก

แสดงพำรำมิเตอร์ตำ่ง ๆ ในหนำ้จอเดียวแสดงผล 3 หน้ำจอพร้อมกัน เป็นสเปกตรัมอะนำไลเซอร์ควำมเร็วสูง  

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่: 
คคุณวิชิต ช�านาญการค้า 
โทรศัพท์ 08-1832-7016
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 
0-2514-1234 
โทรสำร 0-2514-0001, 
0-2514-0003
http://www.measuretronix.
com, 
E-mail: info@measuretronix.
com
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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, เคร่ืองมอืท่ีช่วยในการตรวจสอบการใช้ก�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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SUNGIL MACHINERY

ใชสำหรับเชื�อมตอ 
และควบคุมอุปกรณไฟฟา
ชนิดตางๆ อาทิเชน 
PLC, Servo Motor, Inverter,
Temperature Controller

สินคาคุณภาพดี 
นำเขาจากประเทศเกาหลี
 Flexible tube
 Connectors
 Cable chain

 สามารถใชงานกับ Servo Motor ไดทุกยี่หอ
 Low Noise : ต่ำกวา 65 db
 High Torque : Torque output 
 สูงกวา planetary gear แบบดั้งเดิม
 High Stability : ความเสถียรสูง
 High Gear Ratio : สามารถทำ
 อัตราทดไดมากกวา 1/10000

สินคาคุณภาพจากประเทศไตหวัน

Automation Department :Automation Department :

PNEUMAX PNEUMAX NEW PRODUCTSNEW PRODUCTS

คุณสมบัติตางๆ

Micro Coupling ยี่หอ Sungil มี Micro Coupling
หลากหลายชนิดใหเลือกตามการใชงานของลูกคา

จากประเทศฝรั่งเศส สามารถใชงานไดกับมอเตอรทุกยี่หอ

Servo Motor & Servo Drive ยี่หอ LS Mecapion
สินคาคุณภาพจากประเทศเกาหลี

ATV312 ATV12 ATV32

สำนักงานใหญ
107/1 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2726 8000 ตอ 714-718
โทรสาร 0 2726 8266-9
E-mail: sales.atm@pneumax.co.th

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
สำนักงานสาขาชลบุรี
53/179 หมู 9 ถ. สุขุมวิท
ต. ทุงศุขลา อ. ศรีราชา
จ. ชลบุรี 20230
โทร. 0 3833 0325-8
โทรสาร 0 3833 0209
E-mail: sales.cho@pneumax.co.th

สำนักงานสาขาระยอง
267/204 ถ. สุขุมวิท ต. มาบตาพุด
อ. เมือง จ. ระยอง 21150
โทร.  0 3860 7962-3,
 0 3860 8005-6
โทรสาร 0 3860 8019
E-mail: sales.ray@pneumax.co.th

สำนักงานสาขาสระบุรี
413/5 ถ. มิตรภาพ ต. ปากเพรียว
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000
โทร. 0 3631 5886-7,
 0 3631 5728-9
โทรสาร 0 3631 5730
E-mail: sales.srb@pneumax.co.th

สำนักงานสาขาสมุทรสาคร
189/212 หมู 5
ต. พันทายนรสิงห อ. เมือง
จ. สมุทรสาคร 74000
โทร. 0 3487 2711-4
โทรสาร 0 3487 2715
E-mail: sales.sam@pneumax.co.th

http://www.pneumax.co.th

Micro Coupling

Inverter ยี่หอ Schneider Electric

Servo Motor & Servo Drive

Planetary Gearbox for Servo Motor

Micro Coupling

Inverter ยี่หอ Schneider Electric

Servo Motor & Servo Drive

Planetary Gearbox for Servo Motor

กระดูกงู และรางรอยสายไฟกระดูกงู และรางรอยสายไฟ

หนาจอ Touch Screen หนาจอ Touch Screen 
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