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มัลติมิเตอรที่ถายภาพความรอนได
ดาวน โหลด
FLUKE 279 FC
Thermal Multimeter Fluke ConnectไดฟรีApp
®

เปนดิจิตอลมัลติมิเตอร
ใชตรวจซอมไฟฟา, ตรวจสอบ
การทำงาน และออกรายงานได

วัดกระแสสูงดวย iFlex®
โพรบวัดกระแสสูงถึง
2,500 แอมป

เปนกลองอินฟราเรดถายภาพความรอน
มองเห็นและชี้จุดปญหาไดอยาง
ทันทีทันใด

เช�อมตอไรสายกับ Fluke Connect®
ทีมงานซอมบำรุงยุคใหม ทำงาน
รวมกันไดจากทุกที่

สนใจติดตอ :

Fluke a3001 FC

คุณพลธร 08-1834-0034,
คุณธีระวัฒน 08-1555-3877,
คุณสิทธิโชค 084-710-7667,

บริษทั เมเชอรโทรนิกซ จำกัด

Fluke 279 FC Kit

พิเศษ 46,688 บาท
แถมฟรี Fluke a3001 FC
และกระเปา Soft Case
1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 59

www.measuretronix.com
/fluke-connect

 ภาพถายความรอน สำหรับงานอุตสาหกรรม
 ปญหาและการปองกันสุขภาวะของพนักงาน

ที่ยืนปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

 กลยุทธ การปรับเรียบสายการผลิตดวยแนวคิดลีน
 อุตสาหกรรมไทยกับทักษะแรงงาน ในศตวรรษที่ 21
 โลจิสติกสและซัพพลายเชนของ

การขนสงสินคาตอเน�องหลายรูปแบบ

Fluke
279 FC

กระเปา Soft Case

และมัลติมิเตอร Fluke 3000 FC ราคาพิเศษ ดูรายละเอียดในเลม

 พนักงานพิเศษ ซูเปอรซับที่มาชวยงานใหลุลวง
 กากอุตสาหกรรม ปญหาที่รอการรวมมือจากทุกภาคสวน
 ไมโครซอฟท รวมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน

ปลูกฝงความเขาใจในปญหาการคามนุษย

 ชไนเดอร อิเล็คทริค จัดงาน Life Is On Innovation

Summit 2016 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
พลิกโฉมนวัตกรรม สู โลกของพลังงานใหม
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สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ส�ำหรับเราในฐานะของคนในประเทศ การติดตามข่าวสาร
บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมาไม่นาน หากใครได้ติดตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวมอบนโยบายและปาฐกถา
พิเศษในโอกาสวาระส�ำคัญ จะมีค�ำพูดใหม่ออกมาว่า ท่านจะน�ำพาประเทศก้าวสู่โมเดล
ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบระยะเวลา 3-5 ปีต่อจากนี้ ซึ่งวาทะดังกล่าว
คงจะสร้างความสงสัยและสร้างความหวังให้กับผู้ฟังไปพร้อมกันครับ
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย
1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน
คือ ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ทว่า ภายใต้ โมเดลปัจจุบันที่เป็นอยู่กันตอนนี้
ต้องเผชิญกับดักส�ำคัญที่ไม่อาจน�ำพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้อง
สร้างโมเดลใหม่ขนึ้ มาเพือ่ ปฏิรปู เศรษฐกิจของประเทศและน�ำพาประชาชนทัง้ ประเทศไปสูโ่ มเดล
ประเทศไทย 4.0 ซึ่ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่
ด�ำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้อธิบายถึงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดัง
กล่าว ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ขับเคลือ่ นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกลไกประชารัฐ โดยภารกิจ
ส�ำคัญของรัฐบาลชุดนี้ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกหมักหมมมาอย่าง
ยาวนานและเพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น
การทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแย้ง ตลอดจนการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผล
กระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เป็นต้น
ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าว
คือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท�ำมาก ได้น้อย” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยน
เป็น “ท�ำน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติ
ส�ำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 2.เปลี่ยนจากการขับ
เคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร�ำ่ รวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่
ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มี
ศักยภาพสูง 3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่ำ ไปสู่ High
Value Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง โดยมีกลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 กลุม่ ด้วยกันคือ 1.กลุม่ อาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics &
Mechatronics) 4.กลุม่ ดิจติ อล เทคโนโลยีอนิ เตอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มต่อและบังคับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ปัญญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded
Technology) และ 5.กลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง (Creative,
Culture & High Value Services)
แนวนโยบายสู่ความเป็น ประเทศไทย 4.0 ดังกล่าว หากพิจารณาดูแล้วคงไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่อย่างใดครับ แต่ที่ดูเหมือนยังไม่คืบหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงาน ด�ำเนินการแบบ
ตัวใครตัวมัน หากรัฐบาลต้องการผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานหรือองค์กรสถาบันต่าง ๆ ที่จะ
พร้อมใจกันรวมพลังขับเคลือ่ นไปข้างหน้า และทีส่ ำ� คัญต้องมีหน่วยงานหลักทีจ่ ะเฝ้าติดตามความ
คืบหน้าดังกล่าวครับ
เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์
			
sedthakarn@se-ed.com
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Editor Talk

• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ห้ามลอกเลียนหรือท�ำซ�ำ้ ไม่วา่ ส่วน
ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต
• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล
เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง
ทางวารสารฯ มิได้จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่
ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผา่ นการตรวจทานอย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์
ทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถกระท�ำได้ ความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ จากการน�ำข้อมูลใน
วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง
ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป
ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้ จงแก้ไขในฉบับต่อไปโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
• ยินดีรบั พิจารณาบทความทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา โดยส่งต้นฉบับ
พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ ได้ และขอ
สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�ำหรับ
บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com
เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม
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ฟลุค..โดยเมเชอร์โทรนิกซ์ มั่นใจบริการหลังการขาย

มัลติมิเตอร์ที่ถ่ายภาพความร้อนได้
FLUKE 279 FC Thermal Multimeter
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• เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์
ใช้ตรวจซ่อมไฟฟ้า, ตรวจสอบการท�ำงาน และออกรายงานได้
• เป็นกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน
มองเห็นและชี้จุดปัญหาได้อย่างทันทีทันใด
• วัดกระแสสูงด้วย iFlex®
โพรบวัดกระแสสูงถึง 2,500 แอมป์
• เชื่อมต่อไร้สายกับ Fluke Connect®
ทีมงานซ่อมบ�ำรุงยุคใหม่ ท�ำงานร่วมกันได้จากทุกที่

สนใจติดต่อ :

คุณพลธร 08-1834-0034
คุณธีระวัฒน์ 08-1555-3877
คุณสิทธิโชค 084-710-7667

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด
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Fluke 3000 FC มัลติมิเตอร์ไร้สาย
เชื่อมต่อกับโมดูลและ Fluke Connect® App
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ราคาลดพิเศษ พร้อมของแถม
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน–31 สิงหาคม 2559
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ทุกรุ่นแถม Fluke Connect®
App ดาวน์ โหลดได้ฟรี

Fluke 3000 FC GM ราคาพิเศษ 31,592 บาท

Fluke 279 FC Kit ราคาพิเศษ 46,688 บาท

ประกอบด้วย
• Fluke 3000 FC GM
• กล่องเครื่องมือใหญ่ Pumpkin

ประกอบด้วย
• Fluke 279 FC
• Fluke a3001 FC
• กระเป๋า Soft Case

Fluke 3000 FC IND ราคาพิเศษ 37,208 บาท
ประกอบด้วย
• Fluke 3000 FC IND
• แท่นชาร์จ+ถ่านชาร์จ

Fluke 3000 FC ราคาพิเศษ 12,448 บาท
ประกอบด้วย
• Fluke 3000 FC
• แว่นตานิรภัย 3M Tekk

Fluke 3000 FC HVAC ราคาพิเศษ 22,328 บาท
หมายเหตุ ราคายังไม่รวม Vat 7%
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของแถมในมูลค่าที่เท่ากัน

ประกอบด้วย
• Fluke 3000 FC HVAC
• กล่องเครื่องมือ Pro 12"
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Fluke 279 FC Thermal Multimeter
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ถ่ายภาพความร้อนได้

ตัวเดียวรองรับได้ทุกงาน
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เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อเครื่องมือวัดที่ใช้งานได้อเนกประสงค์อย่าง
เหลือเชือ่ ขอแนะน�ำ Fluke 279 FC มัลติมเิ ตอร์ตวั แรกทีถ่ า่ ยภาพความ
ร้อนได้

คุณสมบัติและความสามารถที่โดดเด่น

• เป็นมัลติมเิ ตอร์ความสามารถสูง ทีม่ กี ล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว
• มีฟงั ก์ชนั่ การวัด 15 อย่าง คือ วัดแรงดัน AC พร้อมโลว์พาสฟิล
เตอร์, วัดแรงดัน DC, ความต้านทาน, ความต่อเนือ่ ง, ค่าตัวเก็บประจุ, ทดสอบ
ไดโอด, วัด Min/Max/Avg, วัดกระแส AC (ด้วยโพรบ iFlex®), วัดความถี่
• ตรวจซ่อมปัญหาไฟฟ้าต่าง ๆ ได้รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยการ
ใช้ภาพถ่ายความร้อน
• เป็นเครื่องมือ 2 in 1 สามารถสรุปปัญหาได้เลย ไม่ต้องเสียเวลา
รอเจ้าหน้าที่ภาพถ่ายความร้อนมาตรวจสอบอีกที ประหยัดเวลา ท�ำงาน
ได้รวดเร็วกว่า
• ด้วยโพรบยืดหยุ่น iFlex® เพิ่มขีดความสามารถในการวัดกระแส
สูงในที่แคบหรือเข้าถึงยาก ได้ถึง 2,500A AC
• แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ทนตกกระแทกได้สงู 3 เมตร มีฉนวน
ไฟฟ้า 2 ชั้น พร้อมยางหุ้มปกป้องที่หนาขึ้น
• บันทึกภาพและผลการวัด และเชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยระบบ
ไร้สายที่ระยะห่างได้ 6.1 เมตร (ไม่มีสิ่งขวางกั้น)
• ความละเอียดภาพความร้อน 80 x 60 พิกเซล
• จอแสดงผล LCD สี ขนาด 3.5 นิ้ว
• แบตเตอรี่ Lithium Ion ชาร์จไฟได้ ใช้งานได้ตอ่ เนือ่ ง 10+ ชัว่ โมง
• ตัวเครื่องผลิตในอเมริกา
• ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
• ระดับความปลอดภัยไฟฟ้า CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
• อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย โพรบวัดกระแส iFlex® รุ่น Fluke
i2500-10 or i2500-18, ชาร์จเจอร์รุ่น Fluke BC500 และแบตเตอรี่
Lithium Ion ขนาด 3,000 mAh รุ่น Fluke BP500
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เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์
ใช้ตรวจซ่อมไฟฟ้า, ตรวจสอบการท�ำงาน และ
ออกรายงานได้
Fluke 279 FC เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่มีความสามารถการวัดครบ
ถ้วนเต็มพิกัด แถมยังมีกล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยในตัว ช่วยในการ
ตรวจซ่อม แก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าต่าง ๆ ในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว มัน่ ใจ
ได้ รวมทั้งยังออกรายงานการตรวจสอบและแก้ไขได้อีกด้วย

เป็นกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน
มองเห็นและชี้จุดปัญหาได้อย่างทันทีทันใด
Fluke 279 FC เป็นมัลติมิเตอร์ตัวแรกที่มีความสามารถถ่ายภาพ
ความร้อนได้ ในตัว ส�ำหรับตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้
ภาพความร้อนค้นหาจุดที่มีความร้อนสูงผิดปกติ โดยไม่ต้องสัมผัส
อุปกรณ์ทถี่ กู ตรวจสอบ จึงสะดวกและมีความปลอดภัยสูง เช่นในอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงดันสูง, หม้อแปลงไฟฟ้าก�ำลังสูง, แผงฟิวส์, ขั้วไฟฟ้า, สายไฟ
แรงสูง, ฉนวน, สวิตช์ต่าง ๆ เป็นต้น
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เหตุผล 5 ประการ ที่คุณควรมี
มัลติมเิ ตอร์พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว
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หากคุณเป็นช่างไฟฟ้าหรือช่างเทคนิค ที่มีหน้าที่ดูแลระบบและ
กระบวนการด้านอุตสาหกรรม ให้ท�ำงานอย่างต่อเนื่องและด�ำเนินไป
อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย คุณต้องรู้ว่าคุณ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว หากคุณสามารถค้นพบปัญหาภายใน
ทันที

วัดกระแสสูงด้วย iFlex®
โพรบวัดกระแสสูงถึง 2,500 แอมป์

Fluke 279 FC มีโพรบแบบยืดหยุ่น iFlex® ส�ำหรับวัดกระแสไฟฟ้า
ปริมาณสูง ในตัวน�ำที่มีขนาดใหญ่ หรือพื้นที่คับแคบ เข้าถึงยาก ไม่
สามารถใช้ปากแคลมป์ทั่ว ๆ ไปได้ โดยรองรับการวัดได้สูงถึง 2,500A
AC และด้วยจอแสดงผล LCD สี ขนาดใหญ่ อ่านค่าวัดได้ชัดเจนทุกมุม
มอง ท�ำงานได้ต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่ในตัวได้มากกว่า 10 ชั่วโมง จึง
ปฏิบัติงานได้ยาวนานตลอดวัน

เชื่อมต่อไร้สายกับ Fluke Connect®
ทีมงานซ่อมบ�ำรุงยุคใหม่ ท�ำงานร่วมกันได้จาก
ทุกที่
ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกและเชื่อถือได้ ในการจัดการข้อมูล
ซ่อมบ�ำรุง โดยการซิงก์ผลการวัดโดยตรงผ่านระบบไร้สาย ไปยังส่วน
งานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สัง่ การหรือท�ำการบันทึก ด้วยระบบ Fluke Connect®

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (DMM) เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการแก้ปัญหา และ
วินิจฉัยปัญหาทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแม่นย�ำ แต่บางครั้ง
การค้นหาปัญหาอาจใช้เวลานานกว่าที่คุณต้องการ จะดีแค่ไหนถ้าหาก
คุณสามารถจ�ำกัดบริเวณที่เกิดปัญหาได้ ในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องสัมผัส
อุปกรณ์ ซึง่ นัน่ คือคุณสมบัตทิ มี่ ลั ติมเิ ตอร์ถา่ ยภาพความร้อน Fluke 279 FC
ใหม่ สามารถมอบให้แก่คุณได้

Fluke 279 FC คือ DMM ส�ำหรับมืออาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
พร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว (หรือเรียกว่า กล้องอินฟราเรด) ที่
มีความละเอียด 80 x 60 รวมถึงฟังก์ชัน iFlex® และ Fluke Connect®
คุณสามารถใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อค้นหาจุดความร้อน แล้วทด
สอบโวลต์ แอมแปร์ และอุณหภูมิด้วย DMM เพื่อวินิจฉัยปัญหา เมื่อ
ท�ำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย คุณสามารถตรวจสอบว่าการซ่อมแซม
ส�ำเร็จดีหรือไม่ ด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนอีกครั้ง
นี่เป็นเหตุผลที่คุณควรมีมัลติมิเตอร์ถ่ายภาพความร้อนติดกระเป๋า
เครื่องมือของคุณ:
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1. ค้นหา ซ่อมแซม ตรวจสอบ และรายงาน เกี่ยว
กับปัญหาของไฟฟ้า HVAC และเครื่องกล ด้วยเครื่อง
มือเพียงตัวเดียว

3. เสริมความสามารถของคุณ

วิธกี ารใช้งาน DMM ช่างไฟฟ้าทุกคนใช้เป็นอยูแ่ ล้ว ส่วนกล้องความ
ร้อนที่มาพร้อม Fluke 279 FC นั้น ก็ใช้งานได้อย่างง่ายดาย จนคุณ
สามารถเริม่ ใช้งานได้ทนั ที เพียงแค่เลือ่ นหน้าปัดหมุนไปที่ “IR Camera”
(กล้อง IR) แล้วสแกนบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ
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การผสมผสานระหว่างกล้องถ่ายภาพความร้อน และ DMM สามารถ
ช่วยคุณแก้ไขปัญหาและตรวจสอบปัญหาด้านไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้รวดเร็ว
ขึ้น คุณสามารถใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน เพื่อระบุหาจุดความร้อนได้
อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องต่อหัววัดหรือขันสกรูบนเบรกเกอร์ทุกตัว

การใช้ระบบนีจ้ ะช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาการหยุดท�ำงาน
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของคุ ณ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ทั้ ง คุ ณ และโรงงานมี
ประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึ้น

เพียงเลื่อนหน้าปัดไปที่การวัดโวลต์และแอมแปร์เพื่อวินิจฉัยปัญหา
แล้วท�ำการซ่อมแซมและถ่ายภาพ “หลัง” การซ่อมแซมเพื่อตรวจสอบ
คุณสามารถบันทึกภาพและการวัด แล้วอัปโหลดไปยัง PC หรือ Fluke
Cloud™ และสร้างรายงานได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ Fluke
Connect® นอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว คุณยังมีเครื่องมือติดตัวน้อย
ลงอีกด้วย

2. เสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน

ด้วยมัลติมเิ ตอร์ถา่ ยภาพความร้อนทีส่ ามารถใช้งาน Fluke Connect®
ได้ โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในครั้งเดียว ช่วยลด
ความยุ่งยากในการต้องจัดหากล้องถ่ายภาพความร้อนอีกตัวเพื่อใช้ร่วม
กัน เริม่ ต้นง่าย ๆ โดยการสแกนอุปกรณ์เพือ่ คาดเดาว่าจุดใดทีเ่ กิดปัญหา

เมือ่ คุณระบุหาจุดความร้อนได้แล้ว คุณสามารถสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคล (PPE) และใช้ DMM เพือ่ แก้ไขปัญหาเพิม่ เติม หลังจากระบุ
ปัญหาได้แล้ว ให้ตดั การจ่ายพลังงาน และเชือ่ มต่อ DMM เพือ่ ติดตาม
ตรวจสอบวงจร จดบันทึกการแก้ไขโดยใช้การอ่านค่าของมิเตอร์ และภาพ
ความร้อนทีจ่ บั ไว้ผา่ นแอปมือถือ Fluke Connect® บนสมาร์ทโฟน จาก
ภายนอกของพืน้ ทีอ่ นั ตราย ใช้แอปเพือ่ เริม่ การรายงานในครัง้ นีข้ องคุณ
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เมือ่ เห็นจุดความร้อนหรือจุดความเย็น ตามทีบ่ ง่ ชีโ้ ดยสัญญาณความ
ร้อน คุณก็จะรูว้ า่ ควรจะเชือ่ มต่อ DMM เข้ากับจุดใดเพือ่ วัดค่าและแก้ไข
ปัญหาเพิ่มเติม

4. iFlex® ในตัว

เพียงแค่ตอ่ โพรบกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย iFlex® เข้ากับ DMM คุณ
ก็สามารถขยายขีดความสามารถในการวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง
2,500 A โพรบวัดกระแสไฟฟ้า iFlex® สามารถใช้กับตัวน�ำขนาดใหญ่
และบริเวณที่แคบและไม่สะดวก

ด้วยเทคโนโลยี iFlex® ในตัวภายใน Fluke 279 FC คุณสามารถดู
การวัดแอมแปร์ทแี่ ท้จริงบนหน้าจอ โดยไม่จำ� เป็นต้องท�ำการแปลงค่าให้
ยุง่ ยากอีกต่อไป นอกจากนัน้ แล้วทัง้ มิเตอร์ และโพรบวัดยังเข้ากันได้กบั
Fluke Connect® ท�ำให้คณ
ุ สามารถติดตัง้ มิเตอร์ ในจุดทีต่ อ้ งการทดสอบ
และย้ายตัวเองออกจากพื้นที่อันตราย เพื่อท�ำการอ่านผลการวัดปัจจุบัน
บนสมาร์ทโฟนของคุณ ด้วยแอปมือถือ Fluke Connect®
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3. สร้างบัญชี กรอกรายละเอียด แล้วกด Create Account
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เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ก็สามารถร่วมกันแก้ปัญหาจากระยะไกลได้ โดยการเข้าถึงและแบ่งปัน
ข้อมูลกันได้จากทุกที่
• ดูผลกราฟรายงานผลการวัดจากเครือ่ งมือหลายๆตัวพร้อมกันได้
ไม่ว่าจะเป็นค่าทางกล, ค่าทางไฟฟ้า และอุณหภูมิ ของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ โดยจัดการได้เป็นรายตัว
• ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องพึ่งพาแผนก IT แต่
อย่างใด ใครๆ ก็ใช้ได้
• ท�ำงานอัตโนมัติ วัดค่าและส่งข้อมูลด้วยระบบไร้สาย ไม่ต้องจด
ลงกระดาษอีกต่อไป ลดโอกาสผิดพลาด และลดเวลาในการค้นหาบันทึก
ข้อมูลของเครื่องจักรต่าง ๆ
ด้วย Fluke Connect® ไม่มีอุปสรรคเรื่องระยะทางอีกต่อไป ไม่ว่า
จะอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันแก้ปัญหาได้

วันนี้ คุณสามารถติดตั้ง Fluke Connect® App
เพื่อทดสอบการใช้งานได้ฟรี โดยมีขั้นตอนดังนี้

4. สร้างทีม ไปที่ Team กรอกอีเมล์เพื่อเชิญสมาชิก

Fluke 3000 FC มัลติมิเตอร์ไร้สาย
เชื่อมต่อกับโมดูลและ Fluke Connect® App
Fluke 3000 FC เป็นดิจติ อลมัลติมเิ ตอร์ทเี่ ชือ่ มต่อแบบไร้สายกับ Fluke
Connect® App ในสมาร์ตโฟนได้ เพิม่ ความสะดวกคล่องตัวในการตรวจ
วัดค่าทางไฟฟ้าและการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จากทุกทีท่ กุ เวลา

1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง Fluke Connect® App

ใช้กับ iOS เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป และ Android
เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป
2. เปิด Application Fluke
Connect® เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
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• วัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC ได้ถึง 1000V
• วัดกระแส AC และ DC ได้ที่ความละเอียด 0.01 mA
• วัดความต้านทาน, วัดความต่อเนื่อง, ทดสอบไดโอด, วัดค่า C
และวัดความถี่
• บันทึกค่า MIN/MAX
• มาตรฐานความปลอดภัย CAT III 1000 V, Cat IV 600 V
• ทนน�ำ้ ทนฝุ่น ระดับ IP54
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Fluke x3000 FC ชุดโมดูลมิเตอร์ไร้สาย ประกอบด้วย:
• Fluke v3000 FC วัดแรงดัน AC แบบ True-rms
• Fluke v3001 FC วัดแรงดัน DC
• Fluke a3000 FC แคลมป์วัดกระแส AC แบบ True-rms
• Fluke a3001 FC วัดกระแส AC ด้วยสายโพรบ iFlex®
• Fluke a3002 FC แคลมป์วัดกระแส AC/DC
• Fluke a3003 FC แคลมป์วัดกระแส DC 2,000A
• Fluke a3004 FC แคลมป์วัดกระแส DC 4-20mA
• Fluke t3000 FC วัดอุณหภูมิด้วยโพรบ K-Type

Fluke x3000 FC Series โมดูลมิเตอร์ไร้สาย
Fluke x3000 Series FC เป็นชุดโมดูลมิเตอร์ไร้สายที่ทำ� หน้าที่เป็น
มิเตอร์ที่สมบูรณ์ ในตัวเอง และสามารถส่งต่อค่าวัดแบบไร้สายไปยัง
อุปกรณ์ตัวหลักที่เปิดใช้งาน Fluke Connect® ประกอบด้วย
• Fluke 3000 FC ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
• Fluke TiX560/520 กล้องถ่ายภาพความร้อน
• Fluke Ti200/300/400 กล้องถ่ายภาพความร้อน
• คอมพิวเตอร์ PC ผ่านอะแดปเตอร์ไร้สาย pc3000 FC
• สมาร์ทโฟนผ่าน Fluke Connect® Mobile app
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Fluke 3000 FC ยังสามารถเชื่อมต่อระยะไกลกับโมดูลไร้สายที่ทำ�
หน้าที่วัดค่าเฉพาะอย่าง เช่น วัดแรงดัน AC, DC และ AC+DC, วัด
กระแส AC และ DC, วัดอุณหภูมิ ซึง่ จะส่งค่าวัดมาแสดงทีจ่ อของมิเตอร์
Fluke 3000 FC เลือกใช้แคลมป์วัดกระแส AC ได้ทั้งแบบมาตรฐาน,
กระแสสูง หรือแบบ iFlex® ทีย่ ดื หยุน่ จัดชุดโมดูลหลายแบบท�ำงานด้วย
กันให้ได้ค่าวัดตามความต้องการ จอแสดงผลสามารถอ่านค่าหลักของ
มิเตอร์และอีก 3 ค่าจากโมดูลพร้อมกัน ตัวโมดูลสามารถจัดซื้อเป็นชุด
พร้อมมิเตอร์ หรือซื้อแยกเป็นตัว ๆ ก็ ได้

Fluke 3000 FC

Fluke Ti200/300/400

Fluke pc3000 FC
Fluke sw3000 FC

Fluke Connect® App

Fluke x3000 FC Series
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Fluke a3000 FC
โมดูลแคลมป์มิเตอร์ไร้สายวัดกระแส AC แบบ
True-rms
Fluke a3000 FC เป็นแคลมป์มิเตอร์วัด
กระแสไฟฟ้ า AC โดยส่ ง ค่ า วั ด ไปยั ง ตั ว
มาสเตอร์ทเี่ ปิดใช้ Fluke Connect® ด้วยระบบ
ไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
• เป็นแคลมป์มเิ ตอร์วดั กระแสไฟฟ้า AC
แบบ True-rms
• วัดกระแสได้สูงสุด 400A
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็น
ระบบร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟงั ก์ชนั่ Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อ
เนื่องได้ 65,000 ค่าวัด
• มีฟังก์ชั่นวัดกระแสกระชากช่วงเริ่มต้น
(Inrush Current)

EX
AM
PL
E

Fluke v3000 FC
โมดูลมิเตอร์ไร้สายวัดแรงดัน AC แบบ True-rms

Fluke v3000 FC ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า AC โดยส่งค่าวัดไปยังตัว
มาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke Connect® ด้วยระบบไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
• เป็นมิเตอร์วัดแรงดัน AC ที่ให้ค่าวัด True-rms
• วัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,000V
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็นระบบร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟังก์ชั่น Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อเนื่องได้ 65,000 ค่าวัด
• มาพร้อมสายวัดรุ่น TL224
• ปากคีบรุ่น AC285
• และสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก

Fluke a3001 FC
โมดูลไร้สายวัดกระแส AC ด้วยสาย iFlex®

Fluke v3001 FC
โมดูลมิเตอร์ไร้สายวัดแรงดัน DC

Fluke v3001 FC ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า DC โดยส่งค่าวัดไปยังตัว
มาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke Connect® ด้วยระบบไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
• วัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,000V
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็นระบบร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟังก์ชั่น Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อเนื่องได้ 65,000 ค่าวัด
• มาพร้อมสายวัดรุ่น TL224
• ปากคีบรุ่น AC285
• และสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก
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Fluke a3001 FC มาพร้อมสายคล้องแบบยืดหยุ่น iFlex® ส�ำหรับ
วัดกระสูงทีส่ ายไฟมีขนาดโต หรือในพืน้ ทีค่ บั แคบ เข้าถึงยาก แล้วส่งค่า
วัดไปยังตัวมาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke Connect® ด้วยระบบไร้สาย มี
คุณสมบัติดังนี้
• มาพร้อมโพรบวัดแบบยืดหยุ่นรุ่น iFlex i2500-10
• ให้ค่าวัดกระแส AC แบบ True-rms
• วัดกระแสได้สูงสุด 2,500A
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็นระบบร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟังก์ชั่น Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อเนื่องได้ 65,000 ค่าวัด
• มีฟังก์ชั่นวัดกระแสกระชากช่วงเริ่มต้น (Inrush Current)
• มีสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก
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Fluke a3002 FC
โมดูลแคลมป์มิเตอร์ไร้สายวัดกระแส AC/DC

Fluke a3004 FC
โมดูลแคลมป์มเิ ตอร์ไร้สายวัดกระแส DC 4-20mA
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Fluke a3004 FC เป็นแคลมป์มเิ ตอร์วดั กระ
แสลูป DC 4-20mA โดยส่งค่าวัดไปยังตัว
มาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke Connect® ด้วยระบบ
ไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
• วัดสัญญาณกระแส DC 4-20mA โดยไม่
ต้องตัดวงจรที่วัด
• ปลายแคลมป์และสายต่อถอดออกได้
เพื่อความสะดวกในการวัดในที่แคบ
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็นระบบ
ร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟังก์ชั่น Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อ
เนื่องได้ 65,000 ค่าวัด

Fluke a3002 FC ใช้งานร่วมกับแคลมป์วัดกระแส AC/DC ต่อ
ภายนอก รุ่น i410 หรือ i1010 (ซื้อแยกต่างหาก) แล้วส่งค่าวัดไปยังตัว
มาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke Connect® ด้วยระบบไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
• วัดกระแสได้ 400A AC หรือ 400A DC ด้วยแคลมป์รุ่น i410
• วัดกระแสได้ 600A AC หรือ 1,000A DC ด้วยแคลมป์รนุ่ i1010
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็นระบบร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟังก์ชั่น Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อเนื่องได้ 65,000 ค่าวัด
• มีสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก

Fluke a3003 FC
โมดูลแคลมป์มเิ ตอร์ไร้สายวัดกระแส DC 2,000A

Fluke a3003 FC เป็นแคลมป์มเิ ตอร์
วัดกระแสไฟฟ้า DC ได้สงู ถึง 2,000A
ปากแคลมป์ใหญ่เป็นพิเศษส�ำหรับวัด
ตัวน�ำขนาดโต ๆ ในอุตสาหกรรมหนักที่ใช้
ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดสูงมาก โดยส่งค่า
วัดไปยังตัวมาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke
Connect® ด้วยระบบไร้สาย มีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี้
• วัดกระแส DC ได้ตงั้ แต่ 10A ถึง
2,000A
• ปากแคลมป์มีขนาดกว้างถึง 64
มม. ส�ำหรับใช้กบั สายตัวน�ำขนาด
ใหญ่ ๆ ได้สะดวก
• มีฟังก์ชั่น Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อเนื่องได้ 65,000 ค่าวัด
• มีสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก

Fluke t3000 FC
โมดูลมิเตอร์ไร้สายวัดอุณหภูมดิ ว้ ยโพรบ K-Type
Fluke t3000 FC เป็นมิเตอร์วัดอุณหภูมิด้วย
เทอร์ โมคัปเปิลโพรบชนิด K-Type แล้วส่งค่าวัดไป
ยังตัวมาสเตอร์ที่เปิดใช้ Fluke Connect® ด้วย
ระบบไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้
• เทอร์ โมมิเตอร์แบบเทอร์ โมคัปเปิล K-Type
• ใช้ โพรบ K-Type รุ่น 80PK-1
• ใช้งานตามล�ำพัง หรือต่อใช้งานเป็นระบบ
ร่วมกับตัวอื่นก็ ได้
• มีฟงั ก์ชนั่ Logging เก็บบันทึกค่าวัดต่อเนือ่ ง
ได้ 65,000 ค่าวัด
• มีสายแขวนเครื่องยึดด้วยแม่เหล็ก
• มีโพรบ K-Type รุ่นอื่น ๆ ให้เลือก

Fluke pc3000 FC
อแดปเตอร์ไร้สายส�ำหรับ PC พร้อมซอฟต์แวร์
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เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของ Fluke
ทุกรุน่ มุง่ สู่ Fluke Connect®
ปัจจุบันมีเครื่องมือ Fluke ที่มีเทคโนโลยี Fluke Connect® แล้ว
ประกอบด้วยรุ่นเหล่านี้
• Fluke Ti400/300/200, Fluke TiS Series, Fluke TiX560/520
Infrared Camera
• Fluke 376/375/374 FC True-rms AC/DC Clamp Meter
• Fluke 805 FC Vibration Meter
• Fluke 1587 FC Insulation Multimeter
• Fluke 3000 FC Wireless Multimeter
• Fluke x3000 FC Wireless Meter Modules
• Fluke 279 FC Thermal Multimeter
• Fluke 902 FC True-rms HVAC Clamp Meter
• Fluke 120B Series ScopeMeter
• และจะมีเพิม่ ขึน้ จนครบทุกรุน่
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Fluke pc3000 FC เป็นอแดปเตอร์แบบ USB ส�ำหรับเชื่อมต่อ
เครื่องวัด Fluke ที่มี Fluke Connect® กับคอมพิวเตอร์ PC โดยใช้
ซอฟต์แวร์ sw3000 FC เมือ่ ต้องปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีห่ วงห้ามที่ไม่อนุญาต
ให้พกพาโทรศัพท์มือถือเข้าไปได้ เช่นโรงกลั่นน�้ำมัน, ฯลฯ เพื่อแสดงผล
ค่าวัดจากโมดูลพร้อมกันครั้งละ 6 โมดูล ที่ระยะไกล 20 เมตร

ซอฟต์แวร์ sw3000 FC สามารถเก็บรวบรวมค่าวัดเป็นชุดได้ถึง
65,000 ชุดข้อมูล พร้อมวันเวลา และค่า min/max/avg โดยตั้งค่า
ช่วงห่างเวลาการเก็บบันทึก และตั้งชื่อให้ โมดูลแต่ละตัวได้

INDUSTRIAL

Fluke TiX560/520

Fluke 805 FC

Fluke 376/375/374 FC

Fluke Ti400/TiS Series

Fluke 120B Series

Fluke pc3000 FC

Fluke 1587 FC

Fluke 3000 FC

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่:
คุณพลธร 08-1834-0034
คุณธีระวัฒน์ 08-1555-3877
คุณสิทธิโชค 08-4710-7667

36

Cover Story 283.indd 36

Industrial Technology Review
283 มิถุนายน 2559
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Fluke 902 FC

Fluke 279 FC
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เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ฟิลิปปินส์...ก้าวย่างด้วยความมั่นใจ เดินไป
ด้วยความมั่นคง (ตอนที่ 4)
ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ปัจจัยที่ท�ำให้ฟิลิปปินส์หลุด
พ้นจากสเปนกลับไม่ใช่ขบวนการ
ภายในประเทศ หากแต่เป็นการเข้า
มาของ สหรัฐอเมริกา มหาอ�ำนาจ
ใหม่แห่งศตวรรษที่ 20 โดย
สหรั ฐ อเมริ ก าท� ำ สงครามกั บ
สเปนในคิวบา และเมื่อสหรัฐฯ ชนะ
อาณานิคมของสเปนจึงตกเป็น
ของอเมริกาด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุ
นี้ ฟ ิ ลิ ป ปิ น ส์ จึ ง รั บ “ส้ ม หล่ น ”
สามารถขับไล่สเปนออกไปได้ แต่
แอกอั น ใหม่ ที่ ม าใส่ คื อ แอก
อเมริกัน

ใ

นช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา ประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าค
อาเซียนมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่น่า
สนใจหลายเรื่องนะครับ
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาว (Laos People’s Revolution Party) พรรค
รัฐบาลพรรคเดียวที่ปกครอง สปป.ลาว มาตั้งแต่ปี
ค.ศ.1975 ได้เลือก พันเอกบุนยัง วอละจิด เป็น
เลขาธิการพรรครับไม้อ�ำนาจต่อจาก พลโทจูมมะลี
ไชยะสอน
ต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นับว่ามี
ความหมายมาก เนื่องจาก ต�ำแหน่งนี้คือผู้กุมอ�ำนาจ
สูงสุดในการบริหารประเทศ ส่วนพลโทจูมมะลี ขยับ
ขึน้ ไปเป็นประธานประเทศแทน นายค�ำไต สีพนั ดอน

ขณะที่เมื่อปลายเดือนมีนาคม สหภาพเมียนมา
เพิง่ ได้ประธานาธิบดีทเี่ ป็นพลเรือนในรอบ 50 ปี หลัง
จากที่พรรค National League for Democracy
(NLD) ของ นางอองซาน ซูจี ชนะการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
อย่างถล่มทลาย
นางซูจีไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีได้
ท�ำให้ นายทีนจอ (Htin Kyaw) เพื่อนสนิทของนาง
ซูจขี นึ้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีตอ่ จาก พลเอกเต็ง
เส่ง
โปรไฟล์ของนายทีนจอนับว่าน่าสนใจมาก พื้นเพ
ของเขาเกิดที่ย่างกุ้ง เป็นบุตร นายมิน ทู หวุ่น (Min

พันเอกบุนยัง วอะจิด (ซ้าย) เลขาธิการพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวคนล่าสุด และพลโทจูมมะลี
ไชยะสอน ผู้ซึ่งเพิ่งลงจากต�ำแหน่งดังกล่าวไป
(ภาพจาก วิกิพีเดีย)
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Thu Wun) กวีปญ
ั ญาชน...ทีนจอ ส�ำเร็จการศึกษาชัน้
สูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐกิจ เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในเมียนมา
และเป็นโปรแกรมเมอร์ยุคแรก ๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ ทีนจอ เคยรับราชการในรัฐ บาล
เผด็จการทหาร ผ่านงานส�ำคัญ ๆ ในกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการวางแผน
และการคลัง
ในปี ค.ศ.2000 เขาถูกจับในฐานะนักโทษการเมือง
ข้อหาพยายามช่วยนางซูจีหลบหนีจากการกักบริเวณ
วันนี้ ทีนจอ กลายเป็นผู้น�ำสูงสุดของเมียนมาไป
แล้ว เขากลายเป็นประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกใน
รอบ 50 ปี หลังจากที่กองทัพแทรกแซงการปกครอง
ประเทศมาตั้งแต่สมัย นายพลเน วิน ยึดอ�ำนาจเมื่อ
ปี ค.ศ.1962
ขยับกลับไปที่ฟิลิปปินส์บ้างครับ ปีนี้ฟิลิปปินส์
ก�ำลังจะมีการเลือกตัง้ ครัง้ ใหญ่ หลังจากทีร่ ฐั บาลของ
นายเบนิกโญ่ อาควิโน่ เดอะเทิร์ด (Benigno
Aquino III) หรือ “นอย นอย” หมดวาระลง
การเลือกตั้งครั้งนี้มีตัวเต็ง 3 คน คือ นายมานู
เอล โรฆาส ที่สอง (Manuel Roxas II) หรือ Mar
ซึ่งเป็นเพื่อนของนอย นอย...Mar นับเป็นดาวรุ่งพุ่ง
แรงที่มีโปรไฟล์ดูดีมีชาติตระกูล การศึกษาสูง เขา
เรียนจบจากสหรัฐอเมริกา เคยท�ำงานในภาคการเงิน
ในนิวยอร์ก
ครอบครัวโรฆาส เป็นตระกูลการเมืองใหญ่ใน
ฟิลิปปินส์ คุณพ่อของ Mar เป็นวุฒิสมาชิก ส่วนคุณ
ปู่ของเขา Manuel Roxas เป็นอดีตประธานาธิบดี
ฟิลปิ ปินส์คนที่ 5 (เป็นคนแรกหลังได้รบั เอกราชแล้ว)
Mar ถูกมองว่าเป็นกลุม่ ชนชัน้ น�ำ (Elite) ทีม่ คี วาม
พร้อมมาตั้งแต่กำ� เนิด ซึ่งจุดนี้เองที่ท�ำให้เขาดูเข้าถึง
ได้ยากส�ำหรับกลุ่มชาวบ้านทั่วไป
ตัวเต็งคนที่สอง คือ นางเกรซ โพล (Grace
Pole) วุฒิสมาชิกหญิง ลูกสาวบุญธรรมของอภิมหา
ดาราซูเปอร์สตาร์ของฟิลิปปินส์ เฟอร์นานโด โพล
หรือ FPJ (Fernando Pole)
เกรซ โพล เป็นนักการเมืองหญิงทีม่ เี สน่ห์ เฉลียว
ฉลาดไม่แพ้ผู้น�ำหญิงที่ผ่านมา อย่าง นางคอราซอน
อาควิโน่ หรือ นางกลอเรีย อาร์ โรโย่ ด้วยเหตุนี้โพล
จึ ง เป็ น อี ก แคนดิ เ ดทหนึ่ ง ที่ น ่ า จั บ ตามอง มี ฐ าน
การเมืองเหนียวแน่นจากแฟนภาพยนตร์ของพ่อ

70

นางอองซาน ซูจี และนายทีน จอ สองผูน้ ำ� จากฝ่ายประชาธิปไตยที่ ได้รบั เลือกตัง้ ให้ขนึ้ มาบริหาร
ประเทศเมียนมายุคประชาธิปไตย
(ภาพจาก http://static.dnaindia.com/)

สามแคนดิเดทตัวเต็งต�ำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ปี 2016
นายโรฮาส (ซ้ายสุด) นายปิเนย์ และนางโพล
(ภาพจาก http://media.philstar.com/)

ส�ำหรับตัวเต็งคนสุดท้าย คือ นายเจโจมาร์ ปิเนย์ (Jejomar Binay) นักการ
เมืองวัยดึก มีความเจนจัดทางการเมืองสูง ปิเนย์เป็นนักการเมืองที่มีวาทศิลป์
คมคาย เข้าถึงผู้คนรอบข้างได้ง่าย เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีนครมากา
ติ (Metro Makati) ซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านการเงินของฟิลิปปินส์
อย่างไรก็ดี ปิเนย์มชี อื่ เสียงไปในทางลบ โดยเฉพาะภาพลักษณ์การเป็นนักการ
เมืองโบราณ น�้ำเน่า มีปัญหาพัวพันกับเรื่องคอร์รัปชั่นเสมอ
ทั้งสามคนนี้ คือ แคนดิเดทส�ำคัญที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ� ประเทศฟิลิปปินส์
คนต่อไป
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อั พ เดตสถานการณ์ ร อบอาเซี ย นมาพอสมควร ขอวกกลั บ เข้ า มาสู ่
ประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์กันต่อ
ในตอนนี้ จะกล่าวถึง บทบาทสหรัฐอเมริกาทีเ่ ข้ามาปกครองฟิลปิ ปินส์ ในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20 ครับ

ฟิลิปปินส์...ก้าวย่างด้วยความมั่นใจ เดินไปด้วยความมั่นคง: ยุค
อเมริกัน
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การต่อสูเ้ รียกร้องเอกราชฟิลปิ ปินส์เป็นการต่อสูท้ ยี่ าวนานและมีตน้ ทุนสูงมาก
นักสูจ้ ำ� นวนมากจบชีวติ จากการถูกปราบปรามในข้อหากบฏ พวกเขาไม่มกี องก�ำลัง
เพียงพอ ขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ทที่ นั สมัย ไม่สามารถต่อสูก้ บั สเปนเจ้าอาณานิคมได้
แต่จนแล้วจนรอด ฟิลิปปินส์หลุดจากแอกสเปนด้วยเหตุผลจากสงคราม
ภายนอกประเทศระหว่าง สหรัฐอเมริกาและสเปน (Spanish-American War)
ปัญหาแย่งชิงผลประโยชน์ ในคิวบาระหว่างสเปนเจ้าอาณานิคมเดิมกับ
สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาใหม่ ท�ำให้ทั้งสองฝ่ายต้องต่อสู้ห�้ำหั่นกัน
แรกเริม่ เดิมที กลุม่ กบฏชาวพืน้ เมืองคิวบาต้องการเรียกร้องเอกราชจากสเปน
จึงลุกขึน้ สู้ แต่เมือ่ สเปนปราบปรามกบฏกลับไปกระทบผลประโยชน์ของสหรัฐเข้าด้วย
ท้ายที่สุด เมื่อเรือรบเมนของสหรัฐถูกโจมตีจากกองเรือสเปน ท�ำให้สหรัฐรีบ
กระโจนเข้าสู่สงครามโดยทันที
สงครามสหรัฐกับสเปน ไม่ได้เกิดแค่ในคิวบา ทะลแคริบเบียน เพียงที่เดียว
นะครับ เพราะสหรัฐสบโอกาสเปิดศึกกับสเปนทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ ด้วย
กองเรือสหรัฐเข้าโจมตีมะนิลาและท�ำลายกองเรือสเปนได้ทั้งหมด ช่วงเวลา
นั้น นายพลเอมิลิโอ อากินัลโด (Emilio Aguinaldo) ซึ่งเป็นผู้น�ำขบวนการ
ชาตินิยมกู้ชาติฟิลิปปินส์ที่ลี้ภัยอยู่นอกประเทศ ได้ช่วยเหลือกองทัพสหรัฐฯ จน
ได้รับชัยชนะ

สหรัฐอเมริกาสัญญาว่าจะให้ฟิลิปปินส์ปกครอง
ตนเอง
อย่างไรก็ดี กลับกลายเป็นว่าเมื่อสเปนถอนก�ำลัง
ออกไป สหรัฐแสดงตัวเป็นเจ้าอาณานิคมใหม่แทนทีส่ เปน
สหรัฐปกครองฟิลิปปินส์ตาม สนธิสัญญาปารีส
ค.ศ.1898 (Paris Treaty) เหตุผลที่สหรัฐยึดครอง
ฟิลิปปินส์เพราะต้องการใช้เกาะนี้เป็นฐานทางการค้า
คมนาคม เพื่อขยายฐานอ�ำนาจสู่เอเชียตะวันออก
การปกครองของรัฐบาลอเมริกนั ในฟิลปิ ปินส์ เริม่
ด้วยการปฏิรูปที่ดิน จัดสรรที่ดินให้กับประชาชน เน้น
การสร้างระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง วางระบบการ
ปกครองให้เป็นประชาธิปไตยสากล
นอกจากนี้รัฐบาลยังมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวพื้น
เมือง ชาวปินอยสามารถเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
6 ปี มีการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐมากขึ้น
การปกครองโดยเข้ามายกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนท�ำให้ฟิลิปปินส์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงพัฒนา
ไปในทางที่ดีขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจมีทศิ ทางชัดเจนมากขึน้ มีการ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า โดย
ฟิลิปปินส์ต้องส่งผลผลิตทางการเกษตรไปยังสหรัฐ
ประเทศเดียว
ยุคสมัยอเมริกนั ในฟิลปิ ปินส์เริม่ ต้นขึน้ ในศตวรรษ
ที่ 20 ฟิลิปปินส์กลายเป็น “เครือจักรภพของ
สหรัฐอเมริกา”
อย่างไรก็ดี ก่อนที่ฟิลิปปินส์จะได้รับเอกราชโดย
สมบูรณ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหา
เอเชียบูรพากลับเป็นอีกจุดเปลีย่ นหนึง่ ทีช่ ะลอการได้
รับเอกราชของฟิลิปปินส์ออกไป

Battle of Manila Bay ภาพวาดการรบทางเรือระหว่างกองทัพสเปนและอเมริกนั ในอ่าวมะนิลา
(ภาพจาก วิกพิ เี ดีย)
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ธงสัญลักษณ์ของขบวนการฮุค หรือ Hukbalahap
ขบวนการชาตินิยมใหม่ที่ถือก�ำเนิดในช่วงที่ญี่ปุ่นรุกราน
ฟิลปิ ปินส์ชว่ งสงครามโลกครัง้ ที่ 2
(ภาพจาก http://1900.ethnia.org/)
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กองทัพญีป่ นุ่ บุกยึดมะนิลาละสร้างความเสียหาย
ให้ กั บ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ อ ย่ า งมาก ในช่ ว งนั้ น เองจึ ง เกิ ด
ขบวนการชาตินิยมขึ้นมาอีกครั้ง
ขบวนการชาตินยิ มนีเ้ รียกตัวเองว่า Hukbalahap
หรือ ขบวนการฮุค พวกเขารวมตัวกันอยูบ่ ริเวณตอน
กลางของเกาะลูซอน ต่อต้านการยึดครองของกองทัพญีป่ น่ ุ
ขบวนการฮุคต่อสูก้ บั กองทหารญีป่ นุ่ แบบกองโจร
ต่อมาพวกเขาเข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์แห่ง
ฟิลิปปินส์ บวกความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐ
ท้ายที่สุด เมื่อหลายแรงแข็งขัน ท�ำให้กองทัพ
สหรัฐกลับมายึดฟิลปิ ปินส์คนื จากญีป่ นุ่ และญีป่ นุ่ ยอม
แพ้สงครามเมื่อสิงหาคม ค.ศ.1945
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟิลิปปินส์จึงได้รับ
เอกราชจากสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ น�ำรัฐธรรมนูญ
ตนเองมาเป็นต้นแบบในการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
ฟิลิปปินส์
นายมานูเอล เอ โรฆาส (Manuel A. Roxas)
ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรก หลังจากได้
รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.
1946
น่าสังเกตว่า สหรัฐมอบเอกราชให้ฟลิ ปิ ปินส์ ในวัน
เดียวกับวันชาติอเมริกัน
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 เป็นต้นมา ประชาธิปไตย
ในฟิลปิ ปินส์ได้ผา่ นร้อนผ่านหนาวมาตลอดระยะเวลา
70 ปี พวกเขามีผนู้ ำ� ประเทศทีถ่ กู จดจ�ำในฐานะต�ำนาน
คนดีอย่าง นายรามอน แมกไซไซ (Ramon
Magsaysay) และผู ้ น� ำ ที่ ถู ก กล่ า วหาว่ า เป็ น
เผด็จการทรราชย์อย่างนายเฟอร์ดินานด์ มาร์คอส
(Ferdinand Marcos)
เรื่องราวฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ...
ติดตามได้ตอนต่อไปครับ

นายมานูเอล โรฆาส ประธานาธิบดีคนที่ 5 ของฟิลปิ ปินส์
และนับเป็นผูน้ ำ� คนแรกหลังจากทีฟ่ ลิ ปิ ปินส์ได้รบั เอกราช
(ภาพจาก วิกิพีเดีย)
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Fluke 279 FC Thermal Multimeter
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ถ่ายภาพความร้อนได้

ฟลุค..โดยเมเชอร์โทรนิกซ์ มั่นใจบริการหลังการขาย

เปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อเครื่องมือวัดที่ใช้งานได้อเนกประสงค์อย่างเหลือเชื่อ ขอแนะน�ำ Fluke 279 FC มัลติมิเตอร์ตัวแรกที่ถ่ายภาพความร้อนได้
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ทุกรุ่นแถม Fluke Connect® App ดาวน์โหลดได้ฟรี

คุณสมบัติและความสามารถที่โดดเด่น

• เป็นมัลติมิเตอร์ความสามารถสูง ที่มีกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัว
• มีฟงั ก์ชนั่ การวัด 15 อย่าง คือ วัดแรงดัน AC พร้อมโลว์พาสฟิลเตอร์, วัดแรงดัน DC, ความต้านทาน, ความต่อเนือ่ ง, ค่าตัวเก็บประจุ, ทดสอบ
ไดโอด, วัด Min/Max/Avg, วัดกระแส AC (ด้วยโพรบ iFlex®), วัดความถี่
• ตรวจซ่อมปัญหาไฟฟ้าต่าง ๆ ได้รวดเร็วและปลอดภัย ด้วยการใช้ภาพถ่ายความร้อน
• เป็นเครื่องมือ 2 in 1 สามารถสรุปปัญหาได้เลย ไม่ต้องเสียเวลารอเจ้าหน้าที่ภาพถ่ายความร้อนมาตรวจสอบอีกที ประหยัดเวลา ท�ำงานได้		
รวดเร็วกว่า
• ด้วยโพรบยืดหยุ่น iFlex® เพิ่มขีดความสามารถในการวัดกระแสสูงในที่แคบหรือเข้าถึงยาก ได้ถึง 2,500 A AC
• แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ทนตกกระแทกได้สูง 3 เมตร มีฉนวนไฟฟ้า 2 ชั้น พร้อมยางหุ้มปกป้องที่หนาขึ้น
• บันทึกภาพและผลการวัด และเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนด้วยระบบไร้สายที่ระยะห่างได้ 6.1 เมตร (ไม่มีสิ่งขวางกั้น)
• ความละเอียดภาพความร้อน 80 x 60 พิกเซล
• จอแสดงผล LCD สี ขนาด 3.5 นิ้ว
• แบตเตอรี่ lithium ion ชาร์จไฟได้ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 10+ ชั่วโมง
• ตัวเครื่องผลิตในอเมริกา
• ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
• ระดับความปลอดภัยไฟฟ้า CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
• อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย โพรบวัดกระแส iFlex® รุ่น Fluke i2500-10 or i2500-18, ชาร์จเจอร์รุ่น Fluke BC500 และแบตเตอรี่ 		
Lithium-ion ขนาด 3000 mAh รุ่น Fluke BP500
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เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์

ใช้ตรวจซ่อมไฟฟ้า, ตรวจสอบการท�ำงาน และออกรายงานได้

Fluke 279 FC เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่มีความสามารถการวัดครบถ้วนเต็มพิกัด แถม
ยังมีกล้องถ่ายภาพความร้อนด้วยในตัว ช่วยในการตรวจซ่อม แก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าต่าง ๆ
ในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว มัน่ ใจได้ รวมทัง้ ยังออกรายงานการตรวจสอบและแก้ไขได้อกี ด้วย
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เป็นกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน
มองเห็นและชี้จุดปัญหาได้อย่างทันทีทันใด

Fluke 279 FC เป็นมัลติมเิ ตอร์ตวั แรกทีม่ คี วามสามารถถ่ายภาพความร้อนได้ ในตัว ส�ำหรับ
ตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยใช้ภาพความร้อนค้นหาจุดที่มีความร้อนสูงผิดปกติ
โดยไม่ตอ้ งสัมผัสอุปกรณ์ทถี่ กู ตรวจสอบ จึงสะดวกและความปลอดภัยสูง เช่นในอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงดันสูง, หม้อแปลงไฟฟ้าก�ำลังสูง, แผงฟิวส์, ขั้วไฟฟ้า, สายไฟแรงสูง, ฉนวน, สวิตช์ต่าง ๆ
เป็นต้น

วัดกระแสสูงด้วย iFlex
โพรบวัดกระแสสูงถึง 2,500 แอมป์

Fluke 279 FC มีโพรบแบบยืดหยุ่น iFlex® ส�ำหรับวัดกระแสไฟฟ้าปริมาณสูง ในตัวน�ำ
ทีม่ ขี นาดใหญ่ หรือพืน้ ทีค่ บั แคบ เข้าถึงยาก ไม่สามารถใช้ปากแคลมป์ทวั่ ๆ ไปได้ โดยรองรับ
การวัดได้สูงถึง 2,500 A AC และด้วยจอแสดงผล LCD สี ขนาดใหญ่ อ่านค่าวัดได้ชัดเจน
ทุกมุมมอง ท�ำงานได้ต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่ในตัวได้มากกว่า 10 ชั่วโมง จึงปฏิบัติงานได้
ยาวนานตลอดวัน

เชื่อมต่อไร้สายกับ Fluke Connect®
ทีมงานซ่อมบ�ำรุงยุคใหม่ ท�ำงานร่วมกันได้จากทุกที่

ประหยัดเวลา เพิม่ ความสะดวกและเชือ่ ถือได้ ในการจัดการข้อมูลซ่อมบ�ำรุง โดยการซิง้ ค์
ผลการวัดโดยตรงผ่านระบบไร้สาย ไปยังส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ สัง่ การหรือท�ำการบันทึก ด้วย
ระบบ Fluke Connect®

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

คุณพลธร 08-1834-0034, คุณธีระวัฒน์ 08-1555-3877
คุณสิทธิโชค 084-710-7667, คุณเนตรนภางค์ 089-895-4866
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

144

product highlight 283.indd 144

Industrial Technology Review
283 มิถุนายน 2559

25/5/2559 16:27:16

ดัชนีผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ELECTRICAL, MOTOR & DRIVE

ชื่อบริษัท			

โทรศัพท์

โทรสาร			

รายละเอียดสินค้า
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ABB LIMITED.
0-2665-1000
0-2665-1042
Contactors, Capacitor
AC POWER ELECTRONICS LTD., PART. 076-522-915
076-522-922
แผนกระบบไฟฟ้า ติดตั้ง+ซ่อมบ�ำรุง 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�ำหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน�้ำ, 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�ำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ส�ำหรับทุกอุตสาหกรรม 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�ำหน่ายอุปกรณ์ 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�ำหน่าย 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, เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการตรวจสอบการใช้กำ� ลังไฟฟ้า แบบดิจติ อล และ
& SERVICE CO., LTD.
0-2516-2603-5		
ซอฟต์แวร์คุณภาพ เพื่อให้การจัดการเรื่องของการใช้พลังงานเป็นเรื่องง่าย และตรง
			
จุดท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประหยัดพลังงาน ในยุคของก�ำลังไฟฟ้าที่แพงขึ้น
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�ำหน่าย 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
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