
สนใจติดตอ 

บริษัท นิวแม็ก จำกัด 

โทร: 02-7268000 www.pneumax.co.th

เคร�องตรวจจับโลหะ อุตสาหกรรม

•  แบบสายพาน

 เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ หีบหอ สำเร็จรูป

•  แบบทอกราวิตี้ 

 เหมาะสำหรับวัสดุเปนเม็ด ผง ชิ้นขนาดเล็ก

• แบบทอของเหลว

 เหมาะสำหรับของเหลว ครีม น้ำยา ทุกชนิด

เคร�องตรวจจับโลหะ อุตสาหกรรม

•  แบบสายพาน

 เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ หีบหอ สำเร็จรูป

•  แบบทอกราวิตี้ 

 เหมาะสำหรับวัสดุเปนเม็ด ผง ชิ้นขนาดเล็ก

• แบบทอของเหลว

 เหมาะสำหรับของเหลว ครีม น้ำยา ทุกชนิด

Feature:

• DSP – Digital Signal Processing

• Adjustable Phase

• Auto Product Learning

• High Sensitivity

• Best Ferrous & non-Ferrous

• Various Reject Method

ฉบับที่
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 9 ขั้นตอนสำหรับการทดสอบ 

 คาความตานทานหลักดินที่ถูกตอง

 ภาพถายความรอน สำหรับงานอุตสาหกรรม

 บทเรียนความปลอดภัยจากการทำงานภายใต 

 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติไพโรเจน

 กลยุทธ การปรับเรียบสายการผลิตดวยแนวคิดลีน

 โลจิสติกสและซัพพลายเชนของ 

 การขนสงพัสดุภัณฑทางอากาศ

 ดีตางมุม ใครก็อยากทำดี...แตแคไหนดี

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงาน

 โรงงานอุตสาหกรรม

 น้ำทะเลกัดเซาะชายฝง อีกภัยธรรมชาติที่ตองแกไข

 เอปสัน ผูนำตลาดพรินเตอรอิงกเจ็ตและโปรเจ็กเตอร     

 เผยแผนกลยุทธสรางการเติบโตระยะยาว

 ชไนเดอร อิเล็คทริค เผยเทรนด 2020 IoT ชวยพลิกโฉมธุรกิจ

 ใหเขาสูยุคดิจิตอลอยางเต็มรูปแบบ
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ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยฯ เปิดตัวบริษัทใหม่ 
 นำยธนะพัฒน์ วัชรฐิติเปรมชัย (กลาง) ประธานบริหาร บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ 

อลัลอย สแตนเลส อนิเตอร์ จ�ำกดั ผูผ้ลติประตรูัว้อลัลอยรายใหญ่ในประเทศไทย 

จัดงานเปิดตัว บริษัท ธ รวมวัสดุ จ�ำกัด ผู้น�าเข้านวัตกรรมใหม่ล่าสุดในเมือง

ไทย “ประตร้ัูวไร้รอยเชือ่ม” ผลติภณัฑ์ขึน้รปู ร้อท-อลซูงิค์-นอ็คดาวน์ ทีม่คีวาม

สวยงาม เป็นวสัดเุอนกประสงค์ สามารถน�ามาดดัแปลงหรอืประยกุต์เป็นระเบยีง

กันตก ราวบันได หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ภายใต้

คอนเซ็ปต์ “ถูก-เร็ว- ดี- มีครบ” ณ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สาขาบางบอน

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น รับรำงวัลองค์กรดีเด่น
ดำ้นกำรพัฒนำคลังสินค้ำแห่งปี 2016 
โดยฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน 
 นำยแพทย์สมยศ อนันตประยูร (ขวา) ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) รับมอบ

รางวัล 2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Award ในสาขา 

องค์กรดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคลังสินค้ำในประเทศไทย จาก มร.รำวี เค รอง

ประธานบริษัทฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้เน้นย�้าถึง

ความเป็นเลิศด้านงานบริการและความส�าเร็จของบริษัท ดับบลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม

กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยตลอดมา 

เครอืโรงพยำบำลพญำไท-เปำโล จับมือไมโครซอฟท์ 
ตอกย�ำ้ผูน้�ำธรรมำภบิำล ยกระดับอตุสำหกรรมกำร
แพทย์สู่มำตรฐำนโลก
 นำยอรพงศ์ เทียนเงิน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยอุตสาหกรรมการแพทย์

ด้วยการให้บริการ การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) แก่เครือโรง

พยาบาลพญาไท-เปาโล น�าโดย นำยอัฐ ทองแตง (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร เครอืโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล โรงพยาบาลแรกที่น�าการบรหิารจัดการ

สินทรัพย์ซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมด้วย อำจำรย์ปริญญำ 

หอมเอนก (ซ้าย) ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ 

จ�ากัด เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 

คลินิกปำล์มน�้ำมันสัญจร ปี 59
   บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ�ำกัด ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตร 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน เข้าร่วมงาน คลินิกปำล์ม

น�้ำมันสัญจร โดยมี นำยบรรจง กนะกำศัย นายอ�าเภอปลวกแดง เป็นประธาน

ในพิธีเปิด ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องปาล์มน�า้มัน และมีนักวิชาการ

คอยให้ค�าปรึกษา ทุกปัญหาของปาล์มน�้ามัน พร้อมแนะน�าธุรกิจแปลงเพาะกล้า

ปาล์มสาขาณ แปลงเพาะปาล์มดีลีลา จังหวัดระยอง  
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นักวิจัย มจธ. พัฒนาเอนไซม์ย่อยชีวมวลที่เหนือกว่าท้องตลาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (มจธ.) ได้มีความร่วมมือกับ 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในการวิจัย

และพัฒนา “กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์

เชิงซ้อนที่ย่อยสลายชีวมวลจากวัสดุเหลือ

จากทางการเกษตร” ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิ

บัตรร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รศ.ดร.

กนก รัตนะกนกชัย อาจารย์ประจ�าภาควิชา

เทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและ

เทคโนโลยี มจธ. กล่าวในฐานะผูร่้วมพฒันางาน

วิจัยนี้ว ่าผลงานชิ้นนี้เป ็นกรรมวิธีการผลิต

เอนไซม์เชิงซ้อนจากเช้ือแบคทีเรียที่เจริญ

เติบโตในสภาวะมีออกซิเจน ซึ่งเอนไซม์ที่ได้มี

คุณสมบัติต่างจากที่วางขายในท้องตลาด และ

ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วว่าดีกว่าแน่นอน

 “โดยปกตกิารผลติเอนไซม์เชงิซ้อนมกัผลติ

ได้จากแบคทีเรียสายพันธุ ์ที่เจริญเติบโตใน

สภาวะไม่ใช้ออกซิเจน แต่งานวิจัยของเรา

สามารถผลิตเอนไซม์เชิงซ้อนจากแบคทีเรียใน

สภาวะที่ใช้ออกซเิจนในอาหารทัว่ไปทีม่รีาคาถกู

และเพาะเลี้ยงได้ง่าย โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก

การเกษตรและเกลือแร่เป็นแหล่งอาหารเพาะ

เลี้ ยงในสภาวะปกติ  เหมาะกับระบบ

อุตสาหกรรมที่ผลิตในปริมาณมาก นอกจากนี้

เอนไซม์จากแบคทีเรียมีคุณสมบัติในการย่อย

พอลิแซ็กคาไรด์ในชีวมวลได้ดีกว่าเอนไซม์ที่มี

ขายในท้องตลาด” 

 รศ.ดร.กนก กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือ

ในคร้ังน้ีมีเป้าหมายเพ่ือเป็นหนทางหน่ึงในการ

สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเอนไซม์

ที่ได้จากกรรมวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ ทางสถาบันวิจัย

และเทคโนโลยี ปตท. จะน�าไปใช้ประโยชน์ใน

การย่อยสลายชีวมวลต่าง ๆ หรือวัสดุเหลือใช้

จากการเกษตร เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด 

ซงัข้าวโพด หรอืกากมนัส�าปะหลงั ให้กลายเป็น

น�า้ตาลและน�าไปใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลติเอ

ทานอล เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อม หรอืสารมลูค่าเพิม่ชนดิอืน่ ๆ  

ในเชิงพาณิชย์ต่อไป     

 “เอนไซม์เชิงซ้อนของเรามีคุณสมบัติการ

ย่อยที่ดีกว่าเอนไซม์ที่วางจ�าหน่ายในท้องตลาด 

และย่อยได้โดยไม่ต้องผ่านการปรับสภาพก่อน 

ท�าให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดมลพิษ

ที่เกิดขึ้นได้ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการน�าเข้า

เอนไซม์จากต่างประเทศมาใช้ ในอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ เป็นจ�านวนเงินหลายพันล้านบาทต่อปี 

จากผลงานวิจัยที่ได้จดสิทธิบัตรร่วมกันระหว่าง 

มจธ. กับ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. นี้ 

ทาง ปตท. จะน�าเอนไซม์เชงิซ้อนที่ได้ไปต่อยอด

เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป” 

 อย่างไรกต็ามงานวจิยันีเ้ป็นเพยีงหนึง่ตวัอย่าง

ของ มจธ. ทีแ่สดงให้เห็นถงึความร่วมมอืกบัภาค

อตุสาหกรรมในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีหรอื

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการผลักดนั

ให้วงการวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

ของประเทศก้าวไปอีกขั้น

TPARK ผู้พัฒนาคลังสินค้าให้เช่า เปิดตัวหน่วยงานน้องใหม่ TFIX
ฒนาคุณภาพบริการไม่หยุดนิ่งจริง ๆ 

ส�าหรับ ปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้

จัดการ บริษัท ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค จ�ากดั 

หรอื TPARK ผูพ้ฒันาคลงัสนิค้าให้เช่ารายใหญ่ 

ที่ล่าสุดเปิดตัวหน่วยงานน้องใหม่ TFIX เพื่อให้

บริการงานซ่อมบ�ารุง ต่อเติม ตกแต่ง ทั้งระบบ

ภายในและภายนอกคลังสินค้าแบบครบวงจร 

ไม่ว่าจะเป็น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งาน

ระบบ และงานสุขภัณฑ์ ส�าหรับอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ลูกค้าในโครงการ TPARK ทุก

ท�าเล ภายใต้คอนเซ็ปต์ คุณภาพงานดี บริการ

ทันใจ ในราคาคุณภาพ งานนี้เสียงตอบรับดี

เยี่ยมถูกอกถูกใจลูกค้ากันถ้วนหน้าทีเดียว

พั
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ยุทธพงศ์ ทัพผดุง

 โ ด ย ป ก ติ แ ล ้ ว โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมและอาคารภาค
ธุรกิจต่าง ๆ จะมีวาระการตรวจ
สอบและบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท�าให้
เกดิความปลอดภยั และท�าให้ระบบ
ไฟฟ้ามีความมั่นคง ส�าหรับการ
ตรวจวัดค่าความต้านทานหลัก
ดินนั้น เป็นหัวข้อหนึ่งที่จ�าเป็นที่
ต ้ อง มีการตรวจสอบอย ่ าง
สม�า่เสมอ 

จ

ELECTRICAL

9 ขั้นตอนส�ำหรับกำรทดสอบค่ำ
ควำมต้ำนทำนหลักดินที่ถูกต้อง

ากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า ทั้งผู้ตรวจ

สอบหรือผู้ว่าจ้างเองส่วนใหญ่ยังไม่ทราบหลัก

การตรวจสอบอย่างถกูต้องว่าจะต้องด�าเนินการตรวจ

สอบค่าความต้านทานหลักดินอย่างไร บทความน้ีจึง

ขอแนะน�า 9 ขั้นตอนส�าหรับการทดสอบค่าความ

ต้านทานหลักดินที่ถูกต้อง ตามข้อแนะน�าตาม

มาตรฐาน 17th Edition Wiring Regulations (BS 

7671) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 หลักดินที่ต้องการทดสอบ (E) ควร

มีกล่องทดสอบหลักดินที่สามารถให้ผู ้ด�าเนินการ

ทดสอบได้สะดวก ดังรูปที่ 1 และควรทราบความยาว

ของหลักดินที่ปักลงไปในพื้นดินเพื่อสามารถก�าหนด

ระยะห่างต�าแหน่งของการปักแท่งหลกักระแส (C) ให้

เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 การปักแท่งหลักกระแส (C) ควรมี

ระยะห่างจากหลกัดนิทีต้่องการทดสอบ (E) ประมาณ 

10 เท่าของความยาวของแท่งหลักดิน ตัวอย่างเช่น 

แท่งหลักดินปักลงไปลึก 3 เมตร นั่นหมายความว่า

ต�าแหน่งของการปักแท่งหลักกระแส (C) ควรมีระยะ

ห่างกบัหลกัดนิทีต้่องการทดสอบ (E) ต�า่ท่ีสดุประมาณ 

30 เมตร

ขั้นตอนที่ 3 แท่งหลักแรงดัน (P) ควรปักอยู่

ระหว่างกึง่กลางของแท่งหลกักระแส (C) กบัหลกัดนิ

ที่ต้องการทดสอบ (E)

ขั้นตอนที่ 4 เครื่องวัดค่าความต้านหลักดินนั้นมี

สองแบบคือ เครื่องวัดค่าความต้านทานหลักดินแบบ 

4 หลัก (ปกติใช้วัดค่า Soil Resistivity และค่าความ

ต้านทานหลักดิน) นั้น จะต้องท�าการน�าสาย C1 และ 

P1 ต่อร่วมกันแล้วน�าไปต่อกับหลักดินที่ต้องการ

ทดสอบ (E) และขั้ว C2 และ P2 ก็จะใช้เป็น ขั้วต่อ

กับแท่งหลักกระแส (C) และขั้วต่อกับแท่งหลักแรง

ดัน (P) ดังรูปที่ 1 และเคร่ืองวัดค่าความต้านทาน

หลกัดนิแบบ 3 หลกั ดงัรปูที ่2 ซึง่ใช้ตรวจวดัค่าความ

ต้านทานดนิเพยีงอย่างเดยีว ซึง่การงานใช้ส�าหรบัการ

ตรวจสอบการติดต้ังและบ�ารุงรักษานั้น เครื่องวัดค่า

ความต้านทานหลักดินแบบ 3 หลัก ก็เพียงพอต่อการ

ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 ท�าการวัดค่าความต้านทานหลักดิน

และบันทึกผลค่าความต้านทานหลักดิน (สมมุติว่า 

อ่านค่าได้ 79 โอห์ม)
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โกศล ดีศีลธรรม

koishi2001@yahoo.com

กลยทุธ์ปรบัเรยีบสายการผลิตด้วย
แนวคดิลนี (ตอนที ่1)

 การพัฒนาผ ลิตภาพทั้ ง
องค ์กรคงเป ็น ไปได ้ยากหาก
ปราศจากการเชื่อมโยงกจิกรรมใน
สายการผลติกบัฝ่ายงานสนบัสนนุ 
ดังนั้นการพัฒนาองค์กรตามแนว
คิดลีน จะมุ่งบริหารกระบวนการ
หรือกล่าวได้ว่าทุกหน่วยกิจกรรม
เป็นองค์ประกอบในกระบวนการ
ธุรกิจองค ์กร นั่นคือ เมื่อ
กระบวนการหนึ่งถูกปรับเปลี่ยน
หรือได้รับการพัฒนาปรับปรุงจะ
ส่งผลให้กระบวนการเกี่ยวเนื่อง
เปลี่ยนแปลงด้วย 

สําหรับเป้าหมายหลักการด�าเนินธุรกิจจะมุ่งสร้าง

ผลตอบแทนในรูปผลก�าไรและความสามารถ

รกัษาระดบัต้นทนุทีส่ามารถแข่งขนัได้ โดยเฉพาะภาค

การผลติทีมุ่่งสร้างผลติภาพด้วยการลดความสญูเปล่า

เพื่อปรับปรุงกระบวนการไหลให้เกิดความต่อเนื่อง

และสร้างสมดุลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การเคลื่อน

ย้ายหรือการไหลงานระหว่างผลิต (Material) ผลิต

ภาพแรงงาน (Manpower) และเครือ่งจกัร (Machine) 

สามารถปฏิบัติการได้ต่อเน่ือง ทั้งยังสร้างความ

สอดคล้องให้กับกระบวนการ ได้แก่ ความสามารถ

กระบวนการ (Process Capability) ก�าลังการผลิต 

(Capacity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความ

รวดเร็ว (Speed)  

การบริหารอุปสงค์
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อ

ความเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การผลิต ดังนั้นความ

รวดเร็วในการพัฒนาผลติภณัฑ์และการเข้าสูต่ลาดจงึ

เป็นปัจจัยหลักของความสามารถการแข่งขันและ

กดดันให้เกิดการมุ่งลดต้นทุน ทั้งปัจจัยต้นทุนและ

คุณภาพได้น�ามาสู่ความยืดหยุ่นต่อการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงต่อ

เน่ืองและยงัมผีลกระทบต่อกระบวนการผลติให้มกีาร

ปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองแรงกดดันดังกล่าว อาทิ 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยความเป็นอัตโนมัติ

และการผลิตแบบเซลล์ ท�าให้ โรงงานยุคใหม่ได้

พัฒนาสู่ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นเพื่อลดช่วงเวลา

น�าการผลิตและสามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลาย

ด้วยรอบเวลาการผลติสัน้ลง ดงันัน้การบรหิารอปุสงค์ 

คือ กระบวนการวางแผนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแผน

ก�าหนดการผลิตหลักซึ่งแสดงถึงปริมาณงานหรือ

ผลิตผลที่ต้องด�าเนินการผลิต ข้อมูลส�าคัญประกอบ

ด้วย ความต้องการชิน้ส่วนส�าหรบัให้บรกิาร การตอบ

สนองค�าสั่งซื้อ การวางแผนความต้องการกระจาย

สินค้าและค�าส่ังซื้อระหว่างโรงงาน ท�าให้การบริหาร

อุปสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระดับสูงและ

การจัดท�าก�าหนดการผลิต ซึ่งเป็นเสมือนประตูเชื่อม

โยงระหว่างระบบวางแผนและควบคุมการผลิตกับ

อุปสงค์ตลาดโดยแผนอุปสงค์ (Demand Plan) ควร

สอดคล้องกบัแผนการขายและแผนการผลติซึง่ควรมี

การประสานระหว่างกิจกรรมการตลาดและกระจาย

สินค้ากับงานวางแผนการผลิต ดังนั้นการบริหาร
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ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                                                  

ayasanond@hotmail.com

เ จากกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมในโลก
ปัจจบุนัก่อให้เกดิการแข่งขันกนัใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ
ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
เศรษฐกิจ อีกทั้งการก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์ย่อมท�าให้เกิดความ
ต้องการที่หลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น การขนส่งจึงมีบทบาท
ส�าคัญต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของไทยให้เท่าทันอารยะ
ประเทศ

มองรอบทศิคดิอย่าง Supply Chain
โลจสิตกิส์และซพัพลายเชนของการขนส่งสนิค้าพสัดภุณัฑ์ทาง
อากาศ (Air Freight Business)

ป็นทีท่ราบกันว่า ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ หรือ

ธุรกิจการบิน (Aviation Business) นั้นเป็นองค์

ประกอบหน่ึงของอุตสาหกรรมการบิน (Aviation 

Industry) ซึง่ธรุกจิการบนิจะเป็นบคุคลธรรมดา หรอื

นิติบุคคลก็ได้ โดยธุรกิจการบินจะแบ่งออกเป็น

ประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจสายการบิน (Airline Business) หมาย

ถึง ผู้ประกอบธุรกิจที่ท�าหน้าที่รับส่งคนโดยสาร

2. การขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Air 

Freight Business) หมายถึง ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิาร

ขนส่งสินค้า

ในบทความฉบบันีจ้ะขอเสนอแง่คดิ และมมุมอง

ในการด�าเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ทาง

อากาศ (Air Freight Business) ที่ก�าลังได้รับความ

นิยมอย่างแพร่หลาย จากที่เห็นได้ว่าประเทศต่าง ๆ 

มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย และเพียง

พอกับความต้องการ บริษทัสร้างเครือ่งบนิมกีารสร้าง

เครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่ และสมรรถภาพในการบิน

สูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้ โดยสารได้มาก

ขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน 

นอกจากนี้ยังมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลัง

สนิคา้ที่ทา่อากาศยานให้กว้างขวางทันสมัย เพือ่การ

ขนส่งสนิค้าด�าเนนิไปอย่างสะดวกและรวดเรว็จากผู้

ส่งที่เมืองต้นทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
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ดร.วิทยา อินทร์สอน

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ผศ.ดร.สุรพงศ์ บางพาน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 ในปัจจุบันผู ้บริหารควรให ้
ความส�าคัญกับความรู้สึกนึกคิด
และจิตใจของคนที่ท�างานและให้
ความส�าคัญกับคน โดยถือว่าคน
เป็นทรัพย์สินมีค่าอย่างหนึ่งของ
องค์กร ซ่ึงถ้าบุคคลในแต่ละ
องค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็ท�าให้
การผลิตมีคุณภาพ ผลผลิตเพิ่ม
ขึ้น แต่รวมไปถึงการปรับปรุงการ
ให้บริการ การบริหารผลการ
ด�าเนินงาน ความพึงพอใจของ
พนักงาน สภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน รวมถึงภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

ก ารท�างานมคีวามส�าคญัต่อชวีติมนษุย์เป็นอย่าง

ยิ่ง ซึ่งการพัฒนาให้แรงงานที่เข้ามาท�างานใน

ภาคอตุสาหกรรมเหล่าน้ีรูจ้กัปรบัตวัให้มชีวิีตทีม่คีวาม

สุขจากการท�างานและสภาพการท�างานของระบบ

โรงงานเป็นสิง่ส�าคญั เพราะงานเป็นสิง่ส�าคัญต่อการ

ด�าเนินชีวิตของมนุษย์ การมีงานท�าช่วยท�าให้มนุษย์

สามารถสนองความต้องการพ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต 

เป็นแหล่งที่มารายได้ งานเป็นตัวก�าหนดสถานภาพ 

และต�าแหน่งทางสงัคม ลกัษณะของงานเป็นส่วนหนึง่

ของการก�าหนดคุณภาพชีวิตของมนุษย์

คุณภาพชีวิตของการท�างาน (Quality of Work 

Life) มีความส�าคัญยิ่งในการท�างาน เพราะคนเป็น

ทรัพยากรท่ีส�าคัญ ในปัจจุบันคนเราท�างานเพ่ือให้

ด�ารงชวีติอยูไ่ด้ และตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน 

ดังนั้นสถานที่ท�างานต้องมีความเหมาะสมคือ ท�าให้

เกิดความสุข ความมั่นคง หากเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ

งานจะส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคล และองค์กร คุณภาพ

ชีวิตการท�างานส่งผลต่อองค์กร เช่น

1. ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร

2. ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ท�างาน

3. ช่วยเพิ่มขวัญ และก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�างาน

ดังน้ันคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง องค์กรทุก

ภาคส่วนพยายามทีห่นัมาใส่ใจ เรือ่งคนกันมากขึน้ ยิง่

ในช่วงภาวะเศรษฐกจิถดถอย ย่อมมผีลกระทบต่อการ

ด�ารงชพีของพนกังานอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ องค์กรเอง

คงจะไม่มุ่งเน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขององค์กร

อย่างเดียวควรจะให้มาใส่ใจเรื่อง คุณภาพชีวิตของ

พนักงานควบคู่ไปด้วย เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต�่า

เช่นน้ี มีส่วนกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของพนักงาน

อย่างแน่นอน องค์กรจะมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างไร

ผู้เขียนจะพยายามหาข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล

ต่อคุณภาพชีวิต และพยายามศึกษาหาวิธีการ เพื่อที่

จะมาปรับปรุงการท�างานให้ประสบความส�าเร็จไป

พร้อมกนั ดงัน้ันการพัฒนาคุณภาพชวีติในการท�างาน

ของพนักงานโรงงานอตุสาหกรรม เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้

องค์กรได้บคุลากรทีม่คุีณภาพตามความต้องการ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างาน พนักงานที่มีคุณค่า

เหล่านี้ให้เหมาะสมดียิ่งขึ้นต่อไป

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการ
ท�างานของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม
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สิริรัตน์ วารีรำาพึงเพลิน

เ พือ่ยบัยัง้การสญูเสยีพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเล ซึง่

มักมีการท�าเขื่อนกั้นน�้าปกป้องผืนดินไว้ ส�าหรับ

แนวทางหนึ่งที่ใช้ได้ผลได้แก่ “ขุนสมุทรจีน 49A2” 

เข่ือนสลายก�าลงัคลืน่ ผลงานของทมีนกัวจิยัทีม่ ีศ.ดร.

ธนวฒัน์ จารพุงษ์สกลุ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

เป็นหัวหน้าโครงการ 

ทั้งนี้ปัญหาน�้าทะเลกัดเซาะชายฝั่ง เป็นปัญหาที่

เกิดขึ้นในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดของ

ประเทศไทย ตลอดความยาวของแนวชายฝั่งทะเล

รวมประมาณ 2,667 กิโลเมตร ทั้งด้านอ่าวไทยและ

อันดามัน ด้านแนวชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

ตั้งแต่ภาคตะวันออกจากจังหวัดตราดจนถึง

ชายแดนภาคใต้จงัหวัดนราธวิาส ประสบปัญหาถกูกดั

เซาะรุนแรงที่อัตรามากกว่า 10 เมตรต่อปี กินพื้นที่

ประมาณ 56,531 ไร่ ในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ส่วน

พื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลางอยู่ที่อัตรามากกว่า 5 เมตร

ต่อปี มีพื้นที่ประมาณ 38,012 ไร่

ด้านชายฝ่ังทะเลด้านอนัดามนั มพีืน้ทีถ่กูกดัเซาะ

ชายฝั่งทะเลขั้นรุนแรงอัตรามากกว่า 10 เมตรต่อปี 

เป็นพื้นที่ประมาณ 7,187 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ

ปานกลางอตัรามากกว่า 5 เมตรต่อปี มพีืน้ทีป่ระมาณ 

11,312 ไร่ โดยรวมทั้งประเทศมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลถูก

กดัเซาะไปแล้วประมาณ 113,042 ไร่ มรีะยะทางยาว 

599 กโิลเมตร หรอืคิดเป็น 21% ของความยาวตลอด

แนวชายฝั่งทะเลทั้งหมดของประเทศ

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลช่วงอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่

บริเวณปากแม่น�้าบางปะกงจนถึงปากแม่น�้าเพชรบุรี

เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวและมีอัตรากัดเซาะชายฝั่งรุนแรง

ที่สุดของประเทศในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตรา

การกดัเซาะชายฝ่ังมากถงึ 30 เมตรต่อปี กินระยะทาง

ยาว 82 กิโลเมตร รวมพื้นที่ถูกกัดเซาะไปแล้ว

ประมาณ 18,594 ไร่ เชื่อว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าบาง

พ้ืนที่อาจรุนแรงถึง 65-85 เมตรต่อปี ผลจากภาวะ

แผ่นดินทรุดตัวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน

แถบกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึง

ระดบัน�า้ทะเลทีจ่ะสงูขึน้ผลจากภาวะโลกร้อนท�าให้น�า้

แข็งขั้วโลกละลายลง

ENVIRONMENTAL

“น�้ำทะเลกัดเซำะชำยฝั่ง” 
อีกภัยธรรมชำติที่ต้องแก้ไข

 ท่ามกลางหลายพื้นที่ของไทย
ต้องประสบกับภัยแล้ง แต่ยังมีอีก
หลายพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติอีก
รูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาน�า้ทะเล
กัดเซาะชายฝั่งท�าให้ต้องละทิ้งบ้าน
เรือน อพยพไปอยูท่ีอ่ื่น ดงัเมื่อเรว็ ๆ  
น้ีผู้เขียนมีโอกาสไปเยี่ยมผู้ประสบ
ภัยบ้านเรือนถูกน�้าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งที่จังหวัดนราธิวาส ท�าให้
ต้องย้ายไปอยู ่ ในพื้นที่ที่ทางการ
จัดสรรให้ นับเป็นภัยธรรมชาติที่
จ�าเป็นต้องเร่งรีบแก้ไขอย่างหนึ่ง 
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กองบรรณาธิการ

น เอปสัน ผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยี
ภำพและกำรพิมพ์ระบบดิจิตอล
ระดับโลก ตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำ 
ประกำศครองเจ้ำตลำดพรินเตอร์
อิงก์เจ็ตและโปรเจ็กเตอร์ของไทย
อย่ำงเหนียวแน่น ฉลองครบรอบ 
25 ปี พร้อมเผยแผนกลยทุธ์สร้ำง
ธรุกจิเตบิโตในระยะยำว พร้อมเดิน
หน้ำสำนต่อแคมเปญใหญ่ Epson, 
Trust in You เพื่อตอกย�้ำควำม
ไว้ใจของลูกค้ำ

ทมีผูบ้รหิำร บรษิทั เอปสนั (ประเทศไทย) จ�ำกดั นำย
อนันต์พล นนทพันธุ์ (กลำง) ผู้จัดกำรทั่วไปด้ำนกำร
บริกำรและบริหำรองค์กร นำยยรรยง มุนีมงคลทร 
(ขวำ) ผู้จัดกำรทั่วไปด้ำนกำรขำย ผลิตภัณฑ์และกำร
ตลำด และ นำยคณนิ ธรรมภบิำลอดุม (ซ้ำย) ผูจ้ดักำร
อำวุโสฝ่ำยผลิตภัณฑ์ จัดงำนแถลงผลประกอบกำร
ประจ�ำปี 2015 พร้อมเผยกลยุทธ์สร้ำงธุรกิจเติบโตใน
ระยะยำวและเดนิหน้ำสำนต่อแคมเปญใหญ่ Epson, Trust 
in You เพื่อตอกย�้ำควำมไว้ใจของลูกค้ำ ณ จังหวัดน่ำน

ายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 

เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า ในปี

ทีผ่่านมา ซ่ึงเป็นปีครบรอบ 25 ปี เอปสนั ประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ในการ

ท�าแคมเปญสือ่สารการตลาด ภายใต้ชือ่ TRUST เพือ่

ตอกย�้าถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ไว้

วางใจของลูกค้ามาตลอด 25 ปี ซึ่งได้ผลตอบรับเป็น

อย่างดี ทั้งในเชิงการรับรู้แบรนด์ที่กว้างขึ้น และ

ทัศนคติที่ดีของลูกค้าต่อแบรนด์เอปสัน ทั้งยังเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

และช่วยสนบัสนนุด้านการขายจนเป็นไปตามเป้าทีว่าง

ไว้ 

"ส�าหรับผลประกอบการปีที่ผ่านมา บริษัทฯ คาด

ว่าจะรับรู้รายได้รวมจากการขายสนิค้าทกุกลุม่ ทัง้ของ

ประเทศไทย และตลาดในภมูภิาคภายใต้การดแูลของ

เอปสัน ประเทศไทย ได้แก่ ประเทศเวียดนาม พม่า 

กัมพูชา ลาว และ ปากีสถาน รวมเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 

8% โดยแบ่งเป็นตลาดประเทศไทยเตบิโตเพิม่ขึน้ 6% 

และตลาดต่างประเทศ เติบโต 16% ซึ่งเป็นผลจาก

การที่บริษัทฯ สามารถรุกขยายเข้าสู่ตลาดกลุ่ม Mid 

to High เช่น องค์กรธุรกิจขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ 

หน่วยงานราชการ สถาบนัการศกึษา และเอเจนซ่ีต่าง ๆ  

ได้มากขึ้น”

SPECIAL REPORT

เอปสัน ผู้น�ำตลำดพรินเตอร์อิงก์เจ็ตและ
โปรเจ็กเตอร์ เผยแผนกลยทุธ์มุง่สร้ำงกำรเตบิโตระยะยำว 
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ชไนเดอร์ อเิลค็ทรคิ เผยเทรนด์ 2020
IoT ช่วยพลกิโฉมธรุกจิให้เข้าสูย่คุดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบ

บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู ้
เชี่ยวชาญระดับโลกด ้านการ
จัดการพลังงานและระบบออโตเม
ชนั เผยผลการรายงานธุรกจิ IoT 
2020 ที่มีใจความเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ของบริษัทฯ ว่าด้วย
เร่ืองที่องค์กรขนาดใหญ่จะน�า
เทคโนโลย ีอนิเทอร์เนต็ ออฟ ธิงส์ 
หรือ IoT มาใช้เป็นเครื่องมือทาง
ธุรกิจกันอย่างจริงจังภายในปี 
2020 

IT UPDATE

“เราเลยจุดของการตั้งค�าถามว่า IoT จะให้

ประโยชน์อะไรบ้าง เพราะองค์กรธรุกจิในปัจจบุนัต้อง

อาศัยการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อหาจุดยืนของ

องค์กรในการน�า IoT มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

องค์กร” ดร.พริธ บาเนอร์จี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

เทคโนโลยี ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว 

“รายงานธุรกิจ IoT 2020 ของเรา ออกแบบมา

เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับเร่ืองของนวัตกรรมและการ

ติดตั้ง IoT เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด 

ตามพฒันาการของตลาดใน 5 ปีข้างหน้า และยงัเป็น

สิ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการน�าเสนอเทคโนโลยีที่

ช่วยให้มัน่ใจว่าชวีติผูค้นจะด�าเนนิไปได้อย่างต่อเน่ือง

ทุกแห่งหน ส�าหรับทุกคน ในทุกช่วงเวลา”        

จากผลส�ารวจ IoT ทั่วโลก ในกลุ่มผู้น�าธุรกิจนับ 

3,000 รายใน 12 ประเทศ รวมถึงเสียงสะท้อนจาก

ลกูค้าและคู่ค้า ยงัเป็นส่วนสนับสนนุการคาดการณ์ใน

ครั้งนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ ที่ทั้งภาค

องค์กร และคนทั่วไปจะได้รับจาก IoT ในทันที

ดร.บาเนอร์จี กล่าวเสริมว่า “แม้ IoT จะอยู่ใน

กระแสของการกล่าวอ้างถึงมาระยะเวลาหน่ึงแล้ว 

กระท่ังผลการส�ารวจก็แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี IoT 

ให้ประโยชน์กับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมและทั่ว

ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง”

การคาดการณ์ต่อไปนี้ ใช้เป็นแนวทางเพื่อที่ผู้น�า

ธรุกจิสามารถคาดได้ว่าจะเกดิอะไรขึน้ในเวลาทีต่ลาด

พัฒนาไปข้างหน้า

1. คลื่นลูกใหม่ของการพลิกโฉมสู่ดิจิตอล IoT 

เป็นการผสานรวมโลกของ OT และ IT เข้าด้วยกัน 

พร้อมขับเคลื่อนคนท�างานสู่ระบบโมบายและดิจิตอล 

เนื่องจากมีบริษัทจ�านวนมากที่ต้องการขยาย และลง

ลึกในเร่ืองโปรแกรมการเปลี่ยนระบบงานทั่วองค์กร

ไปสู่ดิจิตอลกันมากย่ิงขึ้น ดังนั้น IoT จึงมีบทบาท

ส�าคัญ ซึง่คลืน่ลกูใหม่ของการพลกิโฉมจะเกดิขึน้ด้วย

เซนเซอร์ที ่“เช่ือมต่อ” กนัได้มากยิง่ขึน้ โดยฝังระบบ

อจัฉริยะพร้อมระบบควบคุมไว้ในตวั มรีะบบเครอืข่าย

การสือ่สารหลากหลายช่องทาง ให้ความรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

พร้อมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบคลาวด์ พร้อมให้

ความสามารถล�า้หน้าด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
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เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Multi Loop Temperature Controllers
Model: “West” Pro-EC44

Pro-EC44 เป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิส�าหรับงานควบคุมที่เป็น Profile ควบคุมให้ได้

อุณหภูมิในเวลาที่ก�าหนด มี Data Logger หน้าจอแสดงผลได้ทั้งกราฟและข้อความ

• ขนาด 96x96 มม.

• สามารถรับ Input ได้ 2 Input

• สามารถตั้ง Program ได้สูงสุด 64 โปรแกรม 256 Segment

• รองรับการสื่อสาร RS485

• มี Data Logger

• หน่วงเวลาก่อนเริ่มโปรแกรมได้

• สั่งการเริ่มท�างาน และหยุดท�างาน (Run/End) ได้จากสัญญาณภายนอกด้วย 

 Multi-Digital Input

กำรแสดงสถำนะกำรท�ำงำน หน้ำจอแสดงกรำฟเส้นแนวโน้ม

คุณสมบัติเด่น
• ปรับปรุงการอ่านค่ากระบวนการ จึงมองเห็นการท�างานของระบบอย่างชัดเจน และ 

 ทราบความหมายของแต่ละค�าสั่ง Pro-Ec44 แสดงค�าสั่ง เป็นประโยคที่เข้าใจง่าย  

 แทนการใช้รหัสค�าสั่ง

• ท�างานแบบโปรไฟล์ได้ โดยจ�านวนสเตป็สงูสดุ 256 Segment และจ�านวนโปรแกรม 

 สูงสุด 64 โปรแกรม สามารถน�าแต่ละโปรแกรมมาเชื่อมต่อกันได้ มีบาร์กราฟแสดง 

 สถานการณ์ท�างาน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ�ากัด
โทรศัพท์ 0-2642-6700 
โทรสำร 0-2642-4250
E-mail: sales@ie.co.th
http://www.ie.co.th
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Reed SD-2010 
Heat Stress Meter ที่มี Data Logger ในตัว 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานใกล้แหล่งความร้อน เช่น หน้าเตาอบ เตาหลอม หรือในที่ที่รังสีจากแสงแดดส่องถึง หรือแม้แต่การระบายอากาศ

ไม่ดีพอ โอกาสที่พนักงานจะเกิดความอ่อนเพลีย เสียสุขภาพ และผลงานไม่ดีเท่าที่ควรย่อมเกิดขึ้นได้ บริเวณที่กล่าวมานี้หากท�าการวัดอุณหภูมิด้วย

เทอร์โมมิเตอร์อาจได้ค่าอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเป็นปัญหา หากแต่ความรู้สึกร้อนของมนุษย์นั้นไม่ได้แปรตามอุณหภูมิอย่างเดียว แต่ขึ้นกับตัวแปรอื่น ๆ 

อีก เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ และค่าการแผ่รังสีความร้อน

การประเมนิอนัตรายจากรงัสคีวามร้อนต้องอาศยัการวดัด้วย Heat Stress Meter ซึง่ในปัจจบุนัราคาถกูลงมากจนมแีนวโน้มว่าโรงงานแต่ละแห่ง

สามารถมีไว้ประจ�าในแผนก จป. เพื่อตรวจวัดจัดท�ารายงานความปลอดภัยได้ จึงขอแนะน�า REED รุ่น SD-2010 Heat Stress Meter แบบพกพา

ที่ใช้งานง่าย ราคาถูก มีฟังก์ชั่นการตรวจวัดต่อเนื่อง และบันทึกผลการวัดเป็น Data Logging ลงใน SD Memory Card เพื่อจัดท�ารายงานได้ โดย

มีคุณลักษณะดังนี้

• วัดและแสดงค่า อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ รังสีตรง รังสีแผ่ พร้อมค่า WBGT

• เลือกดูค่า In/Out ของ WBGT ได้ทั้งแบบรวม หรือตัดค่ารังสีตรง

• แสดงค่า Black Globe Temp (TG) เพื่อประเมินค่ารังสีสะท้อนพื้นผิว

• แสดงค่า อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิกระเปาะแห้ง

• ตั้งค่าการเตือนของ WBGT เพื่อให้ส่งเสียงเตือนอันตรายเมื่อเกินระดับที่ตั้งไว้

• ค้างค่าการวัด และแสดงค่า Min/Max ได้

• บันทึกผลการวัดลงใน SD Card พร้อมประทับวัน/เวลาที่บันทึก

• ไม่ต้องการซอฟต์แวร์ใดๆ เพราะข้อมูลใน SD Card สามารถอ่านด้วย Excel ได้โดยตรง

• มีพอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้ง RS-232 และ USB

• หน้าจอมีไฟดูค่าในที่มืด แสดงอุณหภูมิได้ทั้ง C และ F

• ตัวเครื่องมาพร้อม Black Globe ทองเหลือง เซนเซอร์ต่าง ๆ และกระเป๋าใส่เครื่อง

• NIST Certificate เป็น Option

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : 
คุณสารกิจ 08-1641-8438, คุณสิทธิโชค 08-4710-7667
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com

Showcase 282.indd   142 22/4/2559   12:24:52

EX
AM
PL
E



282 พฤษภาคม 2559

Industrial Technology Review

PRODUCT SHOWCASE

143

 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ�ากัด   
โทรศัพท์ 0-2299-3333, 
0-2022-9999, 0-2299-3000 
โทรสาร 0-2616-8061-5
http://www.sangchaimeter.com
E-mail: sales@sangchaimeter.com 

ฮีตเตอร์แบบสายไฟ (Cable Heater) ยี่ห้อ Flexelec
ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็น

ลวดความร้อนที่พันบนฉนวนไฟฟ้า และภายนอกหุ้ม

ด้วยฉนวนชนิดต่าง ๆ เช่น PVC, ซิลิโคน เพื่อรักษา

อุณหภูมิ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม

ได้หลายรูปแบบ เช่น รักษาอุณหภูมิของท่อในระบบ

อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

• มีฉนวนหุ้มภายนอกที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าได้

• มีความยืดหยุ่น สามารถดัดงอได้ตามต้องการ

• รุน่ทีม่ ีShield สามารถป้องกนัสญัญาณรบกวนได้ และช่วยเสริมความแขง็แรง ทนทาน 

 ต่อแรงกระแทก

• มแีบบ Self Regulating ไม่ต้องใช้เทอร์โมสตตัควบคุม ตดัความยาวได้ตามต้องการ  

 และแบบ Zone-Parallel ใช้เทอร์โมสตัตควบคุม

• ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ต่อแรงดันไฟเข้าไปก็สามารถท�าความร้อนได้แล้ว

ตัวอย่างการน�าไปใช้งาน

• ตดิตัง้ทีซ่ลียางขอบประตหู้องเยน็ เพือ่ป้องกนั น�้าแข็งเกาะ ท�าให้ปิดประตูได้ไม่สนิท 

• รกัษาอณุหภูมิของท่อในระบบอตุสาหกรรมต่าง ๆ ช่วยให้ของเหลวทีเ่หนียวข้นอ่อนตวั 

 ลงและไหลในท่อได้สะดวกขึ้น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท  ฮิตาชิเซลล์ (ประเทศไทย) 
โทรศัพท์ 0-2335-5455 
http://www.hitachi-th.com

เครื่องปรับอากาศฮิตาชิ น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
รุ่นซีน คาเมร่า ทรีดี ส่งความเย็นเต็มประสิทธิภาพ 
พร้อมประหยัดพลังงานเป็นเลิศ ด้วยเทคโนโลยีซีน คาเมร่า หนึ่งเดียวจากฮิตาชิ

บริษัท  ฮิตาชิเซลล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิด

ตวัผลติภณัฑ์ใหม่ล่าสดุ เครือ่งปรบัอากาศฮติาช ิรุน่

ซีน คาเมร่า ทรีดี (Scene Camera 3D) ผลิตและ

น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีซีน 

คาเมร่า หนึ่งเดียวจากฮิตาชิ ที่ตรวจจับบุคลิกของคน 

ระยะห่าง สภาพแวดล้อมรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่ง

ผ่านความเย็นได้แม่นย�าและตรงจุด มาพร้อม

เทคโนโลยีสเตนเลสคลีน ลดการสะสมฝุ่น และ

ป้องกันเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง 99% พร้อมด้วยรูป

ลกัษณ์ทีห่รหูรา โดดเด่น ลงตวักบัทกุดไีซน์ทนัสมยัใน

บ้านคุณ 

• ป้องกนัน�า้แขง็จบัตวัที่ใบพดัระบบท�าความเยน็

• รักษาอุณหภูมิของท่อน�้าอุ่น

• รกัษาอณุหภมูกิระจกตูเ้ยน็เพือ่ป้องกนัการเกดิ 

 ฝ้าไอน�า้

• Pre-Heat ตลบัหมกึ Printer ขนาดใหญ่ เพือ่ 

 ให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น
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แผนก Pipe & Accessories : บริษัท นิวแม็ก จ�ากัด
โทรศัพท์ 02-726-8000 ต่อ 530-536
E-Mail: sales.acr@pneumax.co.th 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่่ 
แผนก Pneumatic: บริษัท นิวแม็ก จ�ากัด
โทรศัพท์ 02-726-8000 ต่อ 517-519
E-mail: sales.pne@pneumax.co.th
http://www.pneumax.co.th

Instrumentation Tube Fitting: Superlok
ท่อและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ส�าหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

Specifications:

• Maximum Operating Pressure: 9,000 psi@100 
o
F

• Operating Temperature Range: -325 
o
F(-198

o
C)

• Thread Connector: NPT, BSPP, BSPT and UNF

• Size of Tube Connector: O.D. 1/16" to O.D. 1"

• Material: Stainless Steel, Brass and Carbon Steel

ตะขอยกของ สินค้าคุณภาพสูง มาตรฐานจากไต้หวัน

• สินค้าผ่านการตรวจสอบด้วยวิธี Magnaflux Crack Detection 

• Safety Factor อยู่ที่ 2.5 เท่าของน�้าหนักใช้งาน 

• ผ่านการทดสอบที่ 1.5 เท่าของน�้าหนักที่ใช้งาน เป็นเวลา 20,000 รอบ 

• ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ EN10204 

• มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย
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บริษัท สตีเบล เอลทรอน จ�ากัด 
www.facebook.com/stiebeleltronasia 
หรือhttp://www.stiebeleltronasia.com

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ�ากัด 
โทรศัพท์ 02-884-9210 โทรสาร 02-884-9214 
E-mail: info@es.co.th 
http://www.es.co.th

สตีเบล เอลทรอน ต่อยอดเครื่องกรองน�้าคุณภาพด้วย ‘เนเจอร์’ (Nature)

สตีเบล เอลทรอน ผู้ผลิตเครื่องท�าน�า้อุ่นชั้นน�าจากประเทศเยอรมัน ส่งเครื่องกรองน�า้

ไร้สาย NATURE ต่อยอดกลุ่มเครื่องกรองน�้าคุณภาพมาตรฐานวิศวกรรมเยอรมัน ด้วยรูป

ลักษณ์เรียบหรู สุดโมเดิร์นเหมาะส�าหรับท่านที่ต้องการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เข้าสู่บ้าน

เครื่องกรองน�า้ใหม่ล่าสุดรุ่น เนเจอร์ (Nature) มีนวัตกรรมเทคโนโลยี Nano Alumina 

Fiber ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจากนาซ่า (NASA) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถคัดกรอง

และขจัดแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง 99.99 เปอร์เซ็นต์      

ดังนั้นน�้าที่กรองออกมาจึงมีความสะอาดบริสุทธิ์ที่เป็นอย่างมาก ด้วยดีไซน์สุดกะทัดรัด

และความหนาเพียง 115 มิลลิเมตรจึงท�าให้สามารถน�าเครื่องกรองน�า้เนเจอร์ ไปวางไว้ที่ใด

ในบ้านก็ได้ตั้งแต่ห้องครัวไปจนกระทั่งห้องนอน นอกจากนี้แล้วเครื่องกรองน�้าเนเจอร์ ยัง

สามารถท�างานได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าหรือแทงก์น�้าอันท�าให้การติดตั้งน้ันสุดแสนจะ

ง่ายดาย

เครื่องกรองน�า้เนเจอร์ (Nature) จ�าหน่ายแล้วในราคา 9,900 บาท ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

ของสตีเบล เอลทรอนทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสตีเบล เอลทรอนบริษัทผู้

ผลติเครือ่งท�าน�า้อุน่ น�า้ร้อนเครือ่งกรองน�า้ ฮทีป๊ัมและเครือ่งเป่ามอืชัน้น�าจากประเทศเยอรมนี

ได้ที่

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ�ากัด ขอเสนอไอ

ซีส�าหรับจัดการพลังงาน Boost Regulator โดยเน้น

ที่การประยุกต์ใช้กับวงจรที่ต้องใช้พลังงานจากถ่าน 

AA หรือ AAA สามารถก�าหนดแรงดันเอาต์พุตได้

ตัง้แต่ 1.8 โวลต์ถงึ 5.5 โวลต์ ท่ีกระแสสงูสดุ 1 แอมป์ 

ในรูปแบบตัวถัง SOIC สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ

วงจรประเภทเซนเซอร์ไร้สาย เช่น Wireless Sensor 

Network, IoT เป็นต้น 

Boost Regulator ไอซีส�าหรับจัดการพลังงาน
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ดาต้า เพาเวอร์ แนะน�าปลั๊กจ่ายไฟฟ้านิรภัย  WL244i USB
ดาต้า เพาเวอร์ ผู้ผลิต และจัดจ�าหน่ายปลั๊กไฟมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ แบรนด์ ดาต้า 

(DATA) คุณภาพดี ปลอดภัยสูง แนะน�า ปลั๊กจ่ายไฟฟ้านิรภัย ลิขสิทธ์แท้ รุ่น WL244i 

USB มี USB แบบ 2 แอมป์ สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ต

ต่าง ๆ  ได้เรว็ข้ึน มาพร้อมระบบไฟฟ้านริภยั เม่ือมีการลดัวงจร หรือกระแสไฟฟ้าเกนิ เต้าเสยีบ

เป็นแบบรองรับปลั๊กไฟหลายรูปแบบ ใช้วัสดุทองเหลืองแท้ 100 % จากต่างประเทศ สาย

ไฟยาว 2 หลา ผ่านการรับรอง มอก. ทนกระแสไฟสูงสุด 1,500 วัตต์ รับประกันตลอดอายุ

การใช้งาน และด้วยดีไซน์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด จึงสามารถพกพาได้สะดวก จ�าหน่ายแล้ว

วันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป 

ดาต้า เพาเวอร์ แนะน�าปลั๊กจ่ายไฟฟ้านิรภัย  รุ่น 964A
ปลั๊กจ่ายไฟฟ้านิรภัย รุ่น 964A สามารถใช้กับปลั๊กไฟฟ้าทั้งที่มีสายดิน หรือไม่มีสายดิน 

เหมาะส�าหรับปลั๊กเสียบประเภท 2 ขาแบน 2 ขากลม 3 ขาแบน และ 3 ขากลม สายไฟ

เกรด A คุณภาพสูง มาพร้อมระบบไฟฟ้านิรภัย เมื่อมีการลัดวงจร หรือกระแสไฟฟ้าเกิน ใช้

วัสดุทองเหลืองแท้ 100 % จากต่างประเทศ ไม่ติดไฟ และทนความร้อนสูง สายไฟยาว 3 

หลา ผ่านการรับรอง มอก. ทนกระแสไฟสูงสุด 2,000 วัตต์ รับประกันคุณภาพ 2 ปี จ�าหน่าย

แล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป

ดาต้า เพาเวอร์ ส่งปลั๊กไฟ รุ่น CF 393 ต้อนรับวันสงกรานต์
ปลั๊กไฟรุ่น CF 393 มาพร้อม  6 เหตุผลส�าคัญที่ต้องเลือก  1. ราคาประหยัด  2.ใช้

วัสดุทองเหลืองแท้ 100 % จากต่างประเทศ  3.ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการลัดวงจร หรือ

กระแสไฟฟ้าเกนิ  4.รองรบัปลัก๊ไฟประเภท ขาแบน ขากลม และขากราว  5.รบัประกนัตลอด

อายุการใช้   6.สายไฟมาตรฐาน มอก. มาพร้อมสีสันสดใสต้อนรับสงกรานต์ถึง 3 สี ได้แก่ 

สีเขียวมะนาว สีชมพู และสีฟ้า สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วไป       

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 
บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จ�ากัด
โทรศัพท์ 0-2889-5035-9 โทรสาร 0-2889-5042
http://www.datapower.co.th
http://www.facebook.com/socketsdata
E-mail: datapower@yahoo.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
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เคร�องวัดคาความตานทานฉนวนไฟฟา

5-15 kV DC Insulation Resistance testers

MIT515, MIT525, MIT1025

and MIT1525

▪ วัดคาความตานทานไดสูงสุดถึง 10TΩ หรือ 20TΩ (MIT1025)

 และ 30TΩ (MIT1525)

▪ ทดสอบ IR, PI, DAR, DD, SV และ ramp test

▪ กระแส Short circuit สูงถึง 5mA

▪ สามารถใชกับ Main power (220V) ไดโดยตรง

 เม�อแบตเตอรี่หมด

▪ ใชแบตเตอรี่ชนิด Li-ion ใชงานตอเน�องไดสูงถึง 6 ชม.

▪ ความปลอดภัย CATIV 600 V

MIT400/2 Series

• • • •
•

•

เคร�องวัดคาความตานทานฉนวนไฟฟา

5kV Insulation Resistance Testers

▪ วัดคาความตานทานสูงสุดที่ 1TΩ กระแสทดสอบที่ 1.4mA แรงดันทดสอบ

 สูงสุดที่ 5kV แสดงผลการทดสอบดวยจอ LCD แบบดิจิตอลและอนาล็อก

▪ มียานทดสอบ 5 ยานวัด ; 250V, 500V, 1000V, 2500V และ 5000V

▪ สามารถวัดแรงดันไฟ AC และ DC ได (25V - 600V)

▪ วัดคา Polarisation Index (PI) และ Variable timed test (T)

▪ มาตรฐาน ความปลอดภัย CATIII 600V

▪ ระดับความปลอดภัย CATIV 600V

▪ วัดแรงดันไฟฟาไดทั้ง AC และ DC แบบ TRMS

▪ ทดสอบความตานทานฉนวนที่แรงดัน

 1000V, 200GΩ

▪ ทดสอบคาความตอเน�อง 200mA ที่ 0.01

▪ สามารถทดสอบแบบ PI, DAR และ

 Timer function

▪ Pass / Fail limit alarms

▪ จอแสดงผลอานคามีทั้งแบบดิจิตอล

 และอนาล็อกในตัวเดียวกัน

▪ บันทึกผลการวัดได

▪ สงผานขอมูลโดยใช BlueTooth


▪ ใช Clamp-on แบบ Elliptical ขนาด 37-50 มม.

▪ วัดคาความตานทานที่ 0.05 ถึง 1500

▪ สามารถวัดกระแสไฟฟาได 0.1mA ถึง 35A

▪ ความถี่ Operation ที่ 1390Hz

▪ จอแสดงผล LCD Backlight สองสวางในที่มืด

▪ แบตเตอรี่สามารถใชงานไดตอเน�อง

 มากกวา >24 ชม.

▪ มี Alarm เตือนขนาดที่วัดความตานทาน

 Hi หรือ Low

▪ มาตรฐาน CATIV 600V

BM5200

เคร�องวัดคาความตานทานฉนวนไฟฟาและคาความตอเน�อง

Industrial Maintenance and Telecommunications

Insulation and Continuity Testers

เคร�องวัดคาความตานทานดิน

Clamp Earth Tester

DET14C & DET24C

▪ สามารถเลือกอาน output power ไดวาสูงหรือต่ำ เพ�อการวิเคราะห

 ที่ละเอียดยิ่งขึ้น 

▪ ใชแบตเตอรี่แบบ Recharge หรือ ไฟฟา 220V เพ�อการวัดคา

 ไดอยางตอเน�อง

▪ ทดสอบ Inductance ที่กระแส 10A ใชเวลาชารตเม�อ 60 วินาทีเทานั้น 

▪ สามารถทนแรงดันไฟฟาไดสูงถึง 600V ในการทดสอบกับ line หรือ UPS

▪ ตัวเคร�องทนทางตอการกระแทกสูง Heavy duty ไดรับ IP65 

 และ IP54 (เฉพาะรุน DLRO10HD เทานั้น)

▪ สวิทซเลือกยานวัดแบบโรตารี่ 5 ยานวัด มีระบบ Auto start

DLRO10HD/ DLRO10/ DLRO10X

10Amp Digital Low Resistance ohmmeters

บริษัท แอดวานซ เทคโนโลยี อีควิปเมนท จำกัด 

ไดรับเกียรติบัตรใหเปน 

"ผูประกอบการดีเดน ประจำป 2558" 

จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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