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ปที่ 22 ฉบับที่ 285 สิงหาคม 2559

 ทำความรูจักกับ ระบบส�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ

 ตามมาตรฐาน IEC61850

 ความนาเช�อถือของสายการผลิต ดวยวิถีบำรุงรักษาแบบลีน

 ทำความรูจักกับ Condition Base Maintenance 

 สำหรับคอนโทรลวาลว

 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ในโรงงานอุตสาหกรรม

 โครงการศึกษาวิจัยฯ สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย 

 ตนแบบธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดลอม

 ตนทุนของเสีย งานที่แก ไข เศษซาก 

 ในระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำ

 วิศวกรรมโยธา มจธ. ชี้ผลวิจัย เศษยางเกาและยางพารา   

 ทำถนนไดจริง ยืดอายุการใชงาน ลดการพังของถนน

 บอช ประเทศไทย มั่นใจบริษัทยังเติบโตแข็งแกรงในไทย   

 ตั้งเปาขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตของอุปสงค

 จีอี เดินหนาขยายธุรกิจโซลูชั่นดานพลังงาน 

 พรอมสนับสนุน แผนพัฒนาการผลิตไฟฟาของประเทศไทย
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   ระบบสื�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ
   ตามมาตรฐาน IEC61850 (ตอนที่ 1)     
   / พิชิต จินตโกศลวิทย               

 82 : Safety & Healthcare  

   ความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ภายใตกรอบความรับผิดชอบตอสังคม 
   (ตอนที่ 19)   
   / ศิริพร วันฟน                        
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   ความนาเชื�อถือสายการผลิต
   ดวยวิถีบำรุงรักษาแบบลีน (ตอนจบ)     
   / โกศล ดีศีลธรรม                   
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   ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม     
   / ดร.วิทยา อินทรสอน

 104 : Maintenance  

   ทำความรูจักกับ Condition Base Maintenance 
   สำหรับคอนโทรลวาลว     
   / Azbil (Thailand) Co., Ltd.

 109 : Logistics & Supply Chain  

   มองรอบทิศ คิดอยางซัพพลายเชน: 
   การขนสงสินคาตอเนื�องหลายรูปแบบ (ตอนที่ 3)     
   / ชิตพงษ อัยสานนท

 114 : Management  

   เปลี่ยนแรงตานเปนแรงหนุน     
   / พิทักษ ศุภบัณฑิตยกุล
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ครบเคร�องทุกพารามิเตอร 

สำหรับงาน Maintenance เคร�องจักรอุตสาหกรรม    

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จำกัด

 116 : Cost Management  

   ตนทุนของเสีย งานที่แกไข เศษซาก
   ในระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทำ     
   / ผศ.วิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 

 121 : Environmental  

   โครงการศึกษาวิจัยฯ สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย 
   ตนแบบธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดลอม     
   / สิริรัตน วารีรำพึงเพลิน

 127 : R&D Show Update  

   วิศวกรรมโยธา มจธ. ชี้ผลวิจัย เศษยางเกาและยางพารา 
   ทำถนนไดจริง ยืดอายุการใชงาน ลดการพังของถนน  
   / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

 129 : Special Report  

   บอช ประเทศไทย มั่นใจบริษัทยังเติบโตแข็งแกรงในไทย 
   ตั้งเปาขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตของอุปสงค  
   / กองบรรณาธิการ

 132 : Special Report  

   จีอี เดินหนาขยายธุรกิจโซลูชั่นดานพลังงาน 
   พรอมสนับสนุน แผนพัฒนาการผลิตไฟฟา
   ของประเทศไทย   
   / กองบรรณาธิการ

 134 : IT Update  

   ซิปา ย้ำภารกิจอยูคูอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
   พรอมขับเคลื�อนเศรษฐกิจไทย สูเศรษฐกิจดิจิทัล
   อยางสรางสรรค  
   / สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
   (องคการมหาชน)
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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

 สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ สืบเน่ืองมาจากแผนงานรัฐบาลที่ได้วางเป้าหมายปฏิรูป

เศรษฐกจิของประเทศและน�าพาประชาชนทัง้ประเทศไปสูโ่มเดล ประเทศไทย 4.0 น้ัน ซึง่ปัจจัย

ทีม่บีทบาทส�าคญัในการขบัเคลือ่นแนวนโยบายดังกล่าว เหน็จะหนไีม่พ้นในเรือ่งของ เทคโนโลยี

ดจิทิลั ทีท่กุภาคส่วนจ�าเป็นจะต้องท�าความเข้าใจ เรียนรู้และพึง่พา เพือ่ช่วยเพิม่ความแขง็แกร่ง

ให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศต่อไป

 ส�าหรับหน่วยงานหลักในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ก็คือ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีท ีซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการด�าเนินการตาม

แนวนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ในประเทศไทย และอีกไม่นาน 

กระทรวงดงักล่าวกจ็ะถกูเปลีย่นชือ่เป็น กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม หรอื กระทรวง

ดีอี ต่อไป

 ส�าหรับเจ้ากระทรวงอย่าง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ซึ่งเป็นหัว

หอกส�าคัญในตอนนี้ ที่จะขับเคลื่อนแนวนโยบายประเทศสู่ความเป็น Digital Thailand ได้กล่าว

ถงึแนวทางในการผลกัดันให้ประเทศไทยเข้าสูย่คุดิจทิลัอย่างเต็มตวั โดยให้คนในชาตสิามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายรูปแบบได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญต่อไป

นี้คือ

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างที่ผ่านมาของการประมูลคลื่นความถี่จากภาคเอกชนที่ได้ลงทุน

มหาศาล สะท้อนให้เห็นถึงความจ�าเป็นและศักยภาพของดิจิทัล ยุทธศาสตร์จากภาครัฐก็จะต้อง

มีบทบาทในการประสานกับเอกชนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อย่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงก็ต้องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงโครง

ข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบนิเวศด้านนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาค

บรกิาร จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยดีจิทิลัได้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้สามารถค้าขายแข่งขันและพฒันา

ได้อย่างยั่งยืน เน้นเป็นพิเศษคือกลุ่มผู้ประกอบการ SME เพราะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสูงใน

เศรษฐกิจไทยและก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมาก รวมทั้งความ

สามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ด้วยดิจิทัล

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เทคโนโลยีดจิทัิลเพือ่สังคมท่ีเท่าเทียม หมายถงึการใช้เทคโนโลยเีพือ่ยก

ระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภยัในการรักษาพยาบาล เร่ืองการศกึษา เราต้องการให้เกดิความ

เท่าเทยีมกนั ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เทคโนโลยสีามารถลดความเหล่ือมล�า้และสร้างโอกาสทีส่มควร

จะได้ ให้ได้

 ย ุทธศาสตร์ที่ 4 บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ รัฐบาลไทยจะต้องมุ่งสู่การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลด้วยวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อคือ 1.เพื่อบริการประชาชนให้รวดเร็ว แล้วมีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้นด้วยเทคโนโลยี และ 2.เปิดข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนให้พวกเรา

ได้รับทราบให้ได้มากทีส่ดุ ข้อมลูเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคประชาชน สามารถ

น�าไปต่อยอดที่สร้างสรรค์ได้อีกหลายอย่างและในขณะเดียวกันรัฐบาลดิจิทัลก็จะเป็นรัฐบาลซึ่ง

สามารถเช่ือมโยงระหว่างองค์กร หน่วยงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแชร์ใช้

ข้อมูลได้ก็จะท�าให้ท�างานได้ดียิ่งขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทุนมนุษย์ เราต้องร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถที่จะใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและก็รู้เท่าทัน 

 ยทุธศาสตร์ที ่6 สร้างสภาพแวดล้อม สร้างความเชือ่มัน่ในการใช้ระบบทัง้หลายทีเ่กีย่วข้อง

กับดิจิทัล ต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา ตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานการค้าขาย

ออนไลน์ เพื่อให้ผู ้ประกอบการไทยสามารถที่จะแข่งขันในเวทีอีคอมเมิร์ซโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ทั้งหมดน่ีคือพื้นฐานบางส่วนของยุทธศาสตร์ที่จะเป็นก้าวส�าคัญในการผลักดันประเทศไทย

ไปสูเ่ศรษฐกจิดิจทิลั ซึง่ไม่ใช่แค่ภารกจิของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน แต่ทกุคนในสงัคม สามารถ

ทีจ่ะร่วมผลักดันในการก้าวสูดิ่จิทลั เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และพร้อมก้าวสูก่ารแข่งขนั

ทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยครับ 

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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ครบเครื่องทุกพำรำมิเตอร์ ส�ำหรับงำน 
Maintenance เครื่องจักรอุตสำหกรรม
เรำคือผู้เชี่ยวชำญงำนบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรอุตสำหกรรม 
มีเครื่องมือวัด, ทดสอบ และวิเครำะห์ ครบทุกควำมต้องกำร

ปัจจุบนัโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ทีม่ลีกัษณะการ

ผลิตแบบต่อเนือ่ง นยิมน�าเครือ่งจกัรเข้ามาใช้มาเพือ่เพ่ิมผลผลติให้มาก

ข้ึน และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม�่าเสมอเท่าเทียมกัน ดังนั้น

เครื่องจักรจึงเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการผลิตเป็นอย่างมาก จึง

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาเครื่องจักรไม่ให้หยุดขณะท�างานและ

เกิดการช�ารุดให้น้อยที่สุด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ ใช้งาน จึงพยายามจะหาวิธีในการตรวจสอบ

สภาพเครื่องจักร โดยการแบ่งตามความส�าคัญของเคร่ืองจักรแต่ละ

ประเภท เพื่อจัดหมวดหมู่และวิธีการในการบ�ารุงรักษา 

ในการบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรแต่ละประเภทมสีภาวะการท�างานทีแ่ตก

ต่างกัน เราจึงจัดล�าดับและวิธีการตรวจประมาณซ่อมบ�ารุงให้เหมาะสม

และสอดคล้องกันเพื่อรักษาเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือของการท�างาน

ของเครื่องจักรขณะผลิต โดยมีรายละเอียดของการบ�ารุงรักษาที่ส�าคัญ

ต่าง ๆ ดังนี้

ความสั่นสะเทือน ความเร็วรอบ ตั้งศูนย์เพลา

Fluke 810 วิเคราะห์
ความสั่นสะเทือน

Fluke 805 
วัดความสั่น

TPI 9080 
วัดความสั่น

Reed R7100 
Tachometer

Fluke 820-2 
Stroboscope

Fluke 830 ตั้งศูนย์
เพลาด้วยเลเซอร์

พลังงานไฟฟ้า ความร้อน อัลตร้าซาวด์

Fluke 438-II วิเคราะห์
ก�าลังไฟฟ้า/มอเตอร์

Fluke Ti Series วิเคราะห์
ภาพถ่ายความร้อน

Reed R2050 วิเคราะห์
ภาพถ่ายความร้อน

CTRL UL101 
วัดและวิเคราะห์อัลตร้าซาวด์
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1. กำรบ�ำรุงรักษำแบบซ่อมเมื่อเสีย (Breakdown 
Maintenance)  

เป็นวิธีการบ�ารุงรักษาแบบเก่าที่ใช้กับเครื่องจักรที่ไม่มีความส�าคัญ

ต่อการผลิต และเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ซับซ้อนและหา

อะไหล่เปลีย่นได้ทัว่ไปโดยไม่ต้องรอเวลาในการสัง่ซือ้ เช่น หลอดไฟโรง

อาหาร, ปั้มน�า้ในห้องน�้า, แสงสว่างทางเดิน, พัดลมระบายอากาศ

2. กำรบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance)

เป็นการบ�ารุงรักษาแบบการดูแลตามระยะเวลา โดยการตรวจซ่อม

หรอืเปล่ียนอะไหล่ตามระยะเวลา ตามแผนงานทีก่�าหนดไว้ ซึง่มข้ีอดคีอื

ท�าให้เครือ่งท�างานได้ตามระยะเวลาการบ�ารงุรกัษา แต่กม็ข้ีอเสยีคือ ใน

บางครั้งชิ้นส่วนอะไหล่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่สึกหรอก็ต้องถูกเปลี่ยน

ไปตามระยะเวลา ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จ�าเป็น หรือบางครั้ง

เครื่องจักรนั้นอาจมีการใช้งานหนัก และเสียหายก่อนเวลาก็อาจเป็นได้

3. กำรบ�ำรุงรักษำเชิงพยำกรณ์ (Predictive 
Maintenance)

เป็นการตรวจสอบสภาพเครือ่งจกัรและแนวโน้มของการสกึหรอ เพ่ือ

ประเมินชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมบ�ารุง โดยอาจจะใช้วิธีการวิเคราะห์

ผลการบ�ารงุรกัษาจากประวตัเิครือ่งจกัร, ประวตักิารซ่อมบ�ารุง, ตรวจวดั

สภาพเครื่องจักร, บันทึกผลการตรวจวัด, วิเคราะห์ผลการตรวจวัดและ

แก้ไขปัญหา ซึ่งในการตรวจ Parameter  เครื่องจักรมีด้งนี้

3.1 กำรตรวจสอบควำมร้อนด้วยกล้องเทอร์โม
สแกน (Thermoscan) 

เพือ่ดกูารเปลีย่นแปลงของอณุหภมูทิีเ่พิม่ขึน้จากการท�างานทีผิ่ดปกติ

ของช้ินส่วน ซึ่งการใช้การถ่ายภาพความร้อนยังสามารถใช้ร่วมกับการ

วเิคราะห์กบัการวดั Vibration ในการตรวจสอบความเสยีหายจากแบริง่, 

การเกิดการเยื้องศูนย์อย่างรุนแรงของเครื่องที่มีการส่งถ่ายก�าลังแบบ 

Coupling หรอืความไม่สมดลุ (Unbalance) ทีท่�าให้ชิน้ส่วนและจดุหมนุ

เกิดความร้อนเพิ่มกับชิ้นส่วนที่ถูกกระท�า

นอกจากนี้การถ่ายภาพความร้อนยังใช้ ในการตรวจสอบจุดต่อไฟฟ้า

ของเครื่องจักรที่มีการหลวม และส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมได้ หรือ

ความร้อนที่มาจากกระแสของมอเตอร์ในแต่ละเฟสที่ไม่เท่ากัน แสดง

ผลจากความร้อนของสายไฟหรือขดลวดที่มีอุณหภูมิที่ต่างกันมาก

3.2 กำรตรวจวัดควำมถี่ด้วยอัลตร้ำซำวด์ (Ultra-
sound) 

คอืคลืน่เสยีงทีม่คีวามถีส่งูกว่าย่านความถีท่ีห่มูนุษย์ได้ยนิ น่ันคือ สงู

กว่า 20,000 Hz อลัตร้าซาวด์เกดิขึน้ได้จากการเสยีดส ี(Friction), การก

ระทบกระแทก (Impact) เมื่อแบริ่งหรือเกียร์มีการหมุน เกิดการเสียดสี

หรอืการกระทบ จะส่งผลท�าให้เกดิสญัญาณอลัตร้าซาวด์กระจายออกมา 

ในความเป็นจริงแล้วชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่มีการเคลื่อนไหว 

ล้วนก่อให้เกิดอัลตร้าซาวด์ เช่น เสียงตลับลูกปืนภายในเครื่องจักรที่มี
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ประโยชน์ของการวัดอัลตร้าซาวด์ ยังใช้ ในการตรวจสอบหาลมรั่ว/

ก๊าซร่ัวของเคร่ืองจักรได้อีก เน่ืองจากเวลาเกิดการรั่วไหลของลมหรือ

ก๊าซจะเกิด Turbulence และก่อให้เกิดเสียง Ultrasound ซึ่งจุดที่เกิด

รูรั่วมีขนาดเล็กมาก ๆ การใช้เครื่องวัดประเภทนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในแผน

อนุรักษ์พลังงานของโรงงาน ในการหาจุดสูญเสียจากลมรั่วที่ ใช้

คอมเพรสเซอร์อีกด้วย

ความเสยีหายอย่างรนุแรง จนเราสามารถได้ยนิเสยีงออกมาโดยไม่ต้อง

ใช้เครื่องมือใด ๆ ซึ่งลักษณะแบบนี้หมายถึงเครื่องจักรพร้อมที่จะหยุด

หมุนเนื่องจากเม็ดลูกปืนแตกได้ ในไม่ช้า    

แต่การวัดเสียง Ultrasound จากเครื่องจักรสามารถบอกความเสีย

หายได้ตัง้แต่เริม่ต้น และยงัใช้ในการเกบ็ข้อมูลเพือ่สงัเกตแนวโน้มความ

เสยีหายทีเ่พิม่ข้ึน และยงัใช้ในการวเิคราะห์การขาดสารหล่อลืน่ เป็นการ

วัดแบบไม่ท�าลาย (NDT: Non-destructive Testing) 

28
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ในชิ้นส่วนของเครื่องส่วนใหญ่จะมีแบริ่งเป็นส่วนประกอบ และ

มากกว่า 60% เราจะพบปัญหาทีม่าจากการสกึหรอของแบริง่ จะเกดิเป็น

อับดับแรก ๆ หน่วยงานซ่อมบ�ารุงจึงพยายามหาวิธีที่จะเฝ้าระวังความ

เสียหายจากชิ้นส่วนนี้ ด้วยการวัดแบบเชิงคาดการณ์ และตรวจสภาพ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังเกตแนวโน้มความเสียหายที่เพิ่มขึ้น ด้วยการ

ตรวจเสียง Ultrasound ที่มาจากเครื่องจักร 

แบริ่งที่มีการการเคลื่อนไหวแบบปกตินั้น รับรู้ได้จากเสียงอัลตร้า

ซาวด์ทีเ่ครือ่งมือสามารถตรวจจบัได้ เสยีงจะมีความเรียบใสและสามารถ

ดูได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ดังกราฟ

แบริ่งที่มีความเสียหายหรือสึกหรอ สามารถรับรู้ได้จากเสียงอัลตร้า

ซาวด์ที่เครื่องมือตรวจจับได้ เสียงจะมีลักษณะที่ดังเป็นจังหวะ ไม่เรียบ

ใส ซึ่งเสียงที่สามารถตรวจจับได้นั้น ยังขึ้นอยู่กับลักษณะการหมุนและ

ความเสยีหายของแบริง่ หากดจูากโปรแกรมวเิคราะห์แล้วจะเห็นรูปคลืน่

ทีอ่อกมา จะมยีอดคลืน่ทีส่งูตามต�าแหน่งของลกูปืนทีเ่สยีหาย และภาพ

รวมของรูปคลื่นจะมียอดแหลมที่ผิดปกติ

แบริ่งที่ขาดการหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นน�้ามันหล่อลื่นหรือจาระบีนั้น ก็

สามารถรับรู้ได้จากเสียงอัลตร้าซาวด์ที่เครื่องมือตรวจจับได้ โดยเสียงที่

ได้ยินนั้นมาจากการเสียดสีของลูกปืนภายใน ลักษณะของเสียงสามารถ

รับรู้ได้จากความดังของเสียงที่เพิ่มขึ้น และรูปคลื่นที่ได้จากโปรแกรม

วิเคราะห์นั้น สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า ระดับของสัญญาณ 

(RMS) จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งรูปคลื่น

ซึ่งความจ�าเป็นในการตรวจสอบแนวเพลาจึงช่วยลดปัญหา

เครื่องจักรเสียก่อนเวลา ลดการสึกหรอ และการปรับตั้งแนวเพลา

ด้วย Laser Alignment เป็นการปรับตั้งที่มีความละเอียดแม่นย�าสูง 

Fluke 830 เป็นเคร่ืองตัง้ศนูย์เพลาด้วยเลเซอร์ที่ใช้งานง่าย, ให้

ค�าตอบที่รวดเร็ว, แม่นย�า และสามารถปฏิบัติได้ ช่วยให้สายการ

ผลิตในโรงงานด�าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น วัดความคลาดเคลื่อน

และให้ค�าแนะการแก้ไขปัญหาได้ ในตัว

3.3 กำรปรับตั้งแนวเพลำ 
ในการเกดิปัญหาของเครือ่งจกัรต้นก�าลงัทีม่กีารส่งถ่ายแรงด้วยเพลา 

Coupling และถ่ายแรงไปหา Load ส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดการสั่นที่มา

จากปัญหาแนวเพลาไม่เป็นเส้นตรง และส่งผลไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ

เพลาเกิดความเสียหาย เช่น Coupling, แบริ่ง, ซีล 
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• ช่วยลดช่องว่างของการขาดช่องทางการวเิคราะห์ในขณะทีผู่ ้

 เชี่ยวชาญมีงานล้นมือ 

• ช่วยในการเก็บประวตัเิครือ่งจกัรและดแูนวโน้มความเสยีหาย 

 ที่เกิดขึ้น

• วางแผนในการจัดการงานซ่อมและอะไหล่ได้ล่วงหน้าจาก 

 ข้อมูลการวัดและวิเคราะห์ปัญหา

• พร้อมกับได้ศึกษาการอ่านผล FFT และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากเครื่องวัด

	 3.4.2	 การวัด	 Vibration	 Overall	 เป็นการวัดแบบภาพ

รวมของการสัน่ โดยการแสดงผลเป็นตวัเลข และน�าไปเปรยีบเทยีบ

กับ ISO 10816 เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการสั่น 

3.4 กำรวัด Vibration  
อาจกล่าวได้ในงานบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรการวดัวเิคราะห์การสัน่

เป็นหัวใจหลักในการตรวจสอบ และยังมีการวัดแบ่งย่อยออกเป็น 2 

ประเภทคือ

3.4.1	 การวัด	 Vibration	 วิเคราะห์ความถี่	 (FFT)	 โดยการ

สอบกลับไปหาความถี่ของการหมุนในแต่ละชิ้นส่วน และน�ามา

พิจารณาต�าแหน่งที่มีการวัด ลักษณะประเภทการท�างานของ

เครือ่งจกัร โดยการวดัแบบนีผู้ว้เิคราะห์จะต้องมปีระสบการณ์ในการ

วิเคราะห์

ในการวดัแบบวเิคราะห์ความถี ่FFT นี ้ผูว้ดัจะต้องรูว่้าโครงสร้าง

ของเครื่องจักรท�างานแบบใด เพื่อที่จะมองหาจุดติดตั้ง Sensor ใน

การวัดที่เหมาะสม และก�าหนดจุดวัดในการอ้างอิงในการวัดครั้งต่อ

ไป โดยการสังเกตแนวโน้มของค่าการสั่นที่เพิ่มขึ้น

ปัจจบุนัเครือ่งจกัรในการผลติมจี�านวนมากขึน้ แต่ผูเ้ชีย่วชาญใน

การวิเคราะห์มีจ�านวนจ�ากัด ส่งผลให้การวัดวิเคราะห์ แบบ FFT จึง

จ�ากัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีความช�านาญและประสบการณ์สูง และการ

ใช้เครือ่งวดัสมยัใหม่ เช่น Fluke 810 ซึง่ถกูออกแบบมาให้ท�าหน้าที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรพื้นฐานในวงการ

อุตสาหกรรม และบอกปัญหาของความเสียหายที่เกิดขึน้ โดยล�าดับ

ความรุนแรงของปัญหาและความส�าคัญก่อนหลังในการแก้ไข

30
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 ในการวัดแบบนี้เป็นการตรวจเช็คเครื่องจักรโดยภาพรวมโดย

การวัดแบบสม�่าเสมอ เพื่อคัดกรองสภาพของเครื่องจักรได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้สามารถวัดความถี่ต�า่และความถี่สูง 

ที่บ่งบอกภาพรวมของการสั่นและสภาพแบริ่ง และอุณหภูมิ ณ จุด

วัด ท�าให้ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ FFT  

3.5 กำรวัดรอบกำรหมุนของเครื่องจักร  

ในการประเมินการท�างานของการวัดการ

สั่น รอบการหมุนก็เป็นปัจจัยหลักในการที่จะ

น�ามาสอบกลับหาความถี่ของการท�างานของ

ชิ้นส่วนนั้น และในงานที่มีการประหยัด

พลงังานด้วยการตดิ Inverter เพือ่ลดความเรว็

รอบ การวัดรอบที่ท�างานจริงก็มีผลกับ

ประสิทธิภาพ

3.6 กำรวัด Parameter ทำงไฟฟ้ำ  
โดยทัว่ไปลกัษณะทางกายภาพของเครือ่งจกัรจะมต้ีนก�าลงัทีเ่ป็น

มอเตอร์ไฟฟ้า ซึง่ท�าหน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล เรา

จึงมีการวัดค่าทางไฟฟ้าเพ่ือประเมินการท�างานของเคร่ืองจักรได้ 

เช่น การวัดแรงบิด, การวัดกระแส Amp, การวัดแรงดัน Voltage, 

การวดัก�าลงังาน Watt, การวดัความถี่ไฟฟ้า Hz เหล่านีน้�ามาเปรยีบ

เทียบกับ Name Plate หรือพิกัดของเครื่องจักรนั้น 

ในการวดัประสทิธภิาพของมอเตอร์ การตรวจสอบกระแสขณะทีม่ี 

Load และ RPM ก็เป็นสิง่ทีส่ามารถใช้เป็นการเปรยีบเทยีบ IEC หรอื 

NEMA Standard Design ได้ โดยสงัเกตค่า Torque ทีแ่ปรผนัตาม 

RPM หรอืใช้เครือ่งวดัทีม่ฟัีงก์ชัน่ ค�านวณประสทิธภิาพอย่าง Fluke 438

3.7 กำรวิเครำะห์สำรหล่อลื่น  
เป็นการวเิคราะห์คณุสมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพ เช่น ความ

หนดื, ความเป็นกรด-ด่าง, จดุวาบไฟ และความถ่วงจ�าเพาะ เนือ่งจาก

เมื่อน�้ามันหล่อลื่นถูกใช้งานไป คุณสมบัติเหล่าน้ีจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงไปด้วย และการหาสิ่งสกปรกปนเปื้อนที่มาจากสิ่ง

แวดล้อมหรือถูกสร้างขึ้นภายในระบบหล่อลื่น 

เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจหาน�้ามันเชื้อเพลิง, น�้า, ฝุ่น, คราบ

เขม่า, สิ่งสกปรก ซึ่งมีผลในการเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ท�าให้น�้ามันหล่อลื่นขาด

คุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งาน

รายละเอียดของเครื่องมือเพื่อการซ่อมบ�ารุง
เครื่องจักร

บรษิทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากดั มีเครื่องมือเพือ่การตรวจวดัในทุก

พารามิเตอร์ ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมให้

ท�างานได้อย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการ

ปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานซ่อมบ�ารุง 

Fluke Ti450, Ti400, Ti300, Ti200 
กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ 
พัฒนาการที่ล�้าหน้า

เชื่อถือได้มากกว่า ให้ภาพชัดเจนกว่า สมรรถนะสูงกว่า

• Fluke	Ti450* ช่วงวดั -20 °C to +1200 °C ขนาดเซนเซอร์  

 320 x 240 pixels (640 x 480 SuperResolution)* 

 ความไว ≤ 0.05 °C (≤ 0.03 °C Filter Mode)

• Fluke	Ti400 ช่วงวดั -20 °C to +1200 °C ขนาดเซนเซอร์  

 320 x 240 pixels ความไว ≤ 0.05 °C
• Fluke	Ti300 ช่วงวดั -20 °C to +650 °C ขนาดเซนเซอร์  

 240 X 180 pixels ความไว ≤ 0.05 °C
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Reed R2050 
กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่นเล็ก คุณภาพเยี่ยม 
ราคาเยา

Reed	 R2050 เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนที่มีราคาย่อมเยา 

ขนาดเซนเซอร์รับภาพความร้อน 80 x 80 (6,400 พิกเซล) ตรวจ

วัดอุณหภูมิได้ -20 ถึง 350°C แสดงภาพถ่ายจริงและภาพความ

ร้อนที่ชัดเจนบนจอ LCD ขนาด 2.8 นิ้ว บันทึกภาพลงใน Micro SD 

Card ได้ มีระบบซูมดิจิตอล 32X และความสามารถบันทึกวิดีโอ

พร้อมเสียง

คุณสมบัติเด่น
• ความละเอียดเซนเซอร์อินฟราเรด 80 x 80 (6,400 พิกเซล)

• ความไวตรวจจับความร้อน (NETD) <0.1°C @ +30°C /  

 100mK

• จอแสดงผล LCD สี ขนาด 2.8 นิ้ว ความละเอียด 240 x  

 320 พิกเซล

• มีตัวชี้ด้วยเลเซอร์ และไฟฉาย LED ในตัว

• มีกล้องถ่ายภาพด้วยแสงที่ตาเห็น ความละเอียด 5 ล้าน 

 พิกเซล ในตัว

• ซูมดิจิตอลแบบต่อเนื่อง 32X 

• แสดงภาพจริงและภาพความร้อน ได้ทั้งแบบ Picture-in- 

 picture และแบบ Overlay

• แสดงจุดร้อนสุดและเย็นสุดได้อัตโนมัติ

• มีฟังก์ชั่นปรับ Level/Span อัตโนมัติ

• ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ

• มีพาเลตสีให้เลือกใช้ 4 แบบ และแบบตั้งค่าเอง

• บันทึกวิดีโอและเสียงบรรยายก�ากับ

• หน่วยความจ�า SD Card ถอดเปลี่ยน เพิ่มขนาดได้

4 รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Fluke Corporation กล้องอินฟราเรดถ่าย

ภาพความร้อนที่มาพร้อมระบบออโต้โฟกัสใหม่ LaserSharp™ โดย

ระบบออโต้โฟกสัที่ใช้กนัทัว่ไปนัน้ มกัจบัโฟกสัทีว่ตัถุท่ีอยูห่น้าสดุ ซึง่

อาจไม่ใช่วัตถุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ ท�าให้ระยะโฟกัสผิดพลาด ภาพ

ที่ได้จึงผิดเพี้ยนไป แต่ระบบโฟกัส LaserSharp™ ของ Fluke ใช้

แสงเลเซอร์วดัระยะตรงไปยงัวตัถทุีต้่องการวดั แล้วท�าการปรบัระยะ

โฟกัสที่ระยะดังกล่าวอย่างแม่นย�า จึงให้ภาพความร้อนท่ีคมชัดทุก

รายละเอียด มองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนกว่า เหมาะกับ

งานทั้งด้านอุตสาหกรรม และงานประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติเด่น
• LaserSharp™ Auto Focus ระบบโฟกสัทีแ่ม่นย�าด้วยการใช้ 

 เลเซอร์วัดระยะจริงของวัตถุ แก้ปัญหาโฟกัสผิดระยะ  

 ให้ภาพความร้อนที่ถูกต้องคมชัดกว่า

• SmartView
®
 Mobile App ส่งภาพความร้อนและรายงาน 

 จากหน้างานได้ทันที ผ่าน iPhone
®
 หรือ iPad

®
 ไม่ต้องรอ 

 กลับไปที่ท�างาน

• CNX™ Wireless System เชือ่มต่อกบัชดุเครือ่งมอืวดัไร้สาย 

 ได้ 5 ตัว ท่ีระยะไกล 20 เมตร แสดงค่าที่หน้าจอและออก 

 รายงานได้

• จอแสดงผลความละเอียดสูง 640x480 จุด ระบบสัมผัส  

 ควบคุมสั่งงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

• ใช้งานสะดวกด้วยมือเดยีว มยีสูเซอร์อนิเตอร์เฟสท่ีใช้งานง่าย

• Multi-mode Video Recording บนัทกึวดิโีอภาพอนิฟราเรด 

 และภาพแสงปกติ พร้อมโหมดซ้อนภาพ IR-Fusion® ตรวจ 

 วิเคราะห์ได้ละเอียดเฟรมต่อเฟรม

• สตรีมวิดีโอผ่าน USB และ HDMI ได้

• บนัทกึข้อมลูภมูศิาสตร์ด้วยเขม็ทศิในตวั และต�าแหน่งจาก GPS

• IR-PhotoNotes™ บนัทกึภาพถ่ายประกอบและเสยีงบรรยาย 

 เพิ่มเติม ไม่ต้องใช้กระดาษและปากกาจดให้ยุ่งยาก

• มเีลนส์ Wide Angle และ Telephoto ต่อเพิม่เตมิได้ส�าหรบั 

 ถ่ายมุมกว้างและระยะไกล

• ออกแบบอย่างแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ ทนต่อแรงตก 

 กระแทกได้สูง 2 เมตร

• วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 1,200 °C ในรุ่น Ti400

• แถมฟรีซอฟต์แวร์วิเคราะห์และท�ารายงาน SmartView®  

 และ SmartView
®
 Mobile App

• ใช้งานร่วมกบั Fluke Connect
®
 ชดุเครือ่งมอืวดัทีต่่อใช้งาน 

 ร่วมกนัได้แบบไร้สาย ผ่านสมาร์ตโฟน และอนิเตอร์เนต็คลาวด์

32

• Fluke	Ti200 ช่วงวดั -20 °C to +650 °C ขนาดเซนเซอร์  

 200 X 150 pixel ความไว ≤ 0.075 °C
* ในโหมด SuperResolution
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CTRL UL101 เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้ำ
ซำวด์

เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์ เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบ

ไม่ท�าลาย (Non-destructive) ตัวเครื่องรับสัญญาณของ UL101 

จะท�าหน้าที่ตรวจจับคลื่นอัลตร้าซาวด์ ที่ความถี่ 40kHz แล้วแปลง

ความถี่ให้ต�่าลงมาอยู่ในย่านที่หูได้ยินโดยวิธีการ Heterodyne ส่ง

ไปยังหูฟังพร้อมกับมิเตอร์วัดความแรงของสัญญาณแบบ Analog

ผู้ ใช้สามารถท�าการกวาดค้นหาสญัญาณอัลตร้าซาวด์ตามจดุต่าง ๆ 

ได้ แม้ ในที่ที่มีเสียงรบกวนสูงจากสภาพแวดล้อม เนื่องจากเครื่อง

รับสัญญาณจะรับเฉพาะความถี่ในย่านอัลตร้าซาวด์เท่านั้น เสียง

รบกวนส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านความถีเ่สยีงทีห่มูนษุย์ได้ยนิ สิง่ผดิปกติ

และความบกพร่องที่เพิ่งเกิดแรกเริ่มจะตรวจพบได้ก่อนทันที ช่วย

หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ่อมแซมราคาแพง, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และ

การหยุดการผลิต

คุณลักษณะเด่นของ CTRL UL101
• ความไวสงู ในขณะทีม่ค่ีาอัตราส่วน S/N และค่าซเีลก็ตวิติี ้ดเียีย่ม

• ออกแบบมาส�าหรับประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

• ขนาดเหมาะมือ สะดวกต่อการใช้งาน

• ปุ่มควบคุมใช้งานง่าย

• มีอะนาลอกมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณ

• บอกสภาวะแบตเตอรี่

• ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมที่แข็งแรง

• พร้อมหูฟังแบบครอบ คุณภาพสูงสมบุกสมบันในงาน 

 อุตสาหกรรม

TPI 9080 Smart Trend Vibration Meter

วัดความสั่นสะเทือนของตัวมอเตอร์ บันทึก และวิเคราะห์ เพื่อ

ประเมินความเสียหายทางกล

• บันทึกผลการวิเคราะห์ และออกรายงานได้ 

• แสดงค่าผลการวัดความสั่นสะเทือนเป็นระดับสี

• มีหัววัดความเร่งภายใน

• มีการเตือนตามมาตรฐาน ISO

• แสดงปัญหาของแบริ่งในรูป BDU ที่ง่ายต่อการดู

• แสดงปัญหา Balance, Alignment ในภาพรวม

• แสดง Spectrum ในจอ FFT

Fluke 805 Vibration Meter
เพื่อการตัดสินใจ GO/NO-GO ในงานซ่อมบ�ารุง
อย่างมั่นใจ

Fluke	805	Vibration	Meter	เป็นเครื่องวัดความสั่นสะเทือน

ขนาดพกพา ส�าหรบังานตรวจสอบคดักรองความผิดปกติของแบริง่, 

สภาพมอเตอร์และเครือ่งจกัรหมนุต่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ เหมาะส�าหรบั

ช่างเทคนิคท่ีอยู่หน้างานท่ีต้องการเคร่ืองมือที่เช่ือถือได้ วัดซ�้าได้ 

เพื่อการตัดสินใจว่าเคร่ืองจักรหมุนยังสามารถท�างานต่อไปได้ หรือ

จ�าเป็นต้องซ่อมบ�ารุงแล้ว
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คุณสมบัติเด่นของ Fluke 805
• เซนเซอร์และปลายหัววัดออกแบบพิเศษ ให้ค่าวัดพร้อมกัน 

 อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว

• บอกระดบัความรนุแรงของสภาพเครือ่งจกัรและแบริง่ 4  ระดบั 

• บนัทกึผลการวดัและดคู่าย้อนหลงัได้ ส่งออกผลการวดัไปยงั 

 โปรแกรม Excel เพื่อดูกราฟความเปลี่ยนแปลงได้

• ประเมินความเสียหายของมอเตอร์, ชีลเลอร์ (เครื่องท�า 

 ความเยน็), พดัลม, มอเตอร์ขบัคลูลิง่ทาวเวอร์, ป๊ัมหอยโข่ง,  

 ป๊ัมลกูสบู, คอมเพรสเซอร์, โบลวเวอร์, เกยีร์บอกซ์, สปินเดลิ 

• เป็นเครื่องมือฉลาด ออกแบบให้สกรีนความสั่นสะเทือนได ้

 ง่ายและไม่ผิดพลาด

• มีอัลกอริทึ่ม Crest Factor+ ส�าหรับตรวจวัดสภาพแบริ่งที่ 

 เชื่อถือได้จากหัววัดโดยตรง

• มอีอดโิอเอาต์พตุส�าหรบัต่อฟังเสยีงจากแบริง่ เพือ่ช่วยในงาน 

 หล่อลื่น

• ต่อหวัวดัความเร่งภายนอกได้ ส�าหรบัการวดัในจดุเข้าถงึยาก

หัววัดออกแบบพิเศษ

SAVE

Green On Green Off Red Onไฟเขียวติด
สัมผัสหัววัดกับตัว
เครื่องจักรให้ใกล้แบ
ร่ิงทีสุ่ด ออกแรงกด
จนไฟเขียวดับ

ไฟเขียวดับ
การวัดค ่าเสร็จ
สิ้น สมบูรณ์

ไฟแดงติด
เกิดข้อผิดพลาด 
แ ร งกด ไ ม ่ พ อ 
หรือเวลาสั้นไป 
ไม่มีการวัดค่า

Fluke 810 เป็นเคร่ืองทดสอบและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

ขั้นสูง ส�าหรับทีมซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักรท่ีต้องการค�าตอบของปัญหา

ในทันที ด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยเฉพาะ ที่บรรจุความเชี่ยวชาญ

ด้านวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนไว้ ในมือคุณ ช่วยให้คุณบ่งชี้และ

วนิจิฉยัปัญหาทางกลหลกั ๆ  ได้อย่างรวดเรว็ โดยการท�าตามขัน้ตอน

ง่าย ๆ ตามล�าดับที่บอกในเครื่อง ก็สามารถรายงานผลลัพธ์อาการ

เสียได้เลย โดยไม่ต้องมปีระวตักิารวดัค่าก่อนหน้าของเครือ่งจกัรแต่

อย่างใด

• ออกแบบมาเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางกลหลัก ๆ  

 ของเครื่องจักรหมุนพื้นฐานที่มีมอเตอร์เป็นต้นก�าลัง เช่น  

 ปั๊มน�้า, พัดลมขนาดใหญ่, เครื่องอัดอากาศ ฯลฯ ซึ่งมีการ 

 ช�ารดุหลกัอยู ่4 สาเหต ุ(แบริง่ช�ารดุและสกึหรอ, การหลวม,  

 การเยื้องศูนย์, เสียสมดุล) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หลีก 

 เลี่ยงความจ�าเป็นที่ต้องหยุดสายพานการผลิต

• แสดงระดบัความรนุแรงของสิง่ผดิปกตเิป็น 4 เฉดส ี(เขยีว/ 

 เหลอืง/ส้ม/แดง) ช่วยในการจดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหา

• ให้ค�าแนะน�าในการซ่อมแก่ช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา

• มีการแสดงข้อความช่วยเหลือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ ใช ้

 ที่ยังไม่ช�านาญ

• มีโพรบเลเซอร์วัดความเร็วรอบ ส�าหรับวินิจฉัยเครื่องจักรที ่

 ความเร็วท�างานอย่างแม่นย�า

• ใช้หัววัดความเร่งแบบ 3 แกน ตรวจวัดได้รวดเร็วและง่าย 

 กว่าแบบแกนเดียวถึง 3 เท่า

• หน่วยความจ�าในตัว 4 GB เก็บบันทึกข้อมูลผลการวัด 

 เครื่องจักรไว้เป็นประวัติได้เหลือเฟือ

• มฟัีงก์ชัน่ Self-test ตรวจสอบความสมบรูณ์พร้อมของเครือ่ง 

 ด้วยตัวเอง

• ซอฟต์แวร์ Viewer PC เพิม่พืน้ทีเ่ก็บข้อมลูและความสามารถ 

 ในการสืบค้นติดตามประวัติในอดีตของแต่ละเครื่องจักร  

 พร้อมทั้งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบอีเมล์ได้ทันที

Fluke 805 มปีลายหวัวดัความ

สัน่สะเทอืนทีอ่อกแบบเฉพาะ มไีฟ

แจ้งความพร้อมการวดั ช่วยลดข้อ

ผดิพลาดจากมมุกดและแรงกดใน

ขณะวดั จงึให้ค่าทีแ่ม่นย�า และวดั

ซ�้าได้ ไม่ขึ้นกับคนที่ตรวจวัด ใช้

ตรวจสแกนความสั่นสะเทือนได้

อย่างรวดเร็ว 

Fluke 810 Vibration Tester 
ไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป ทีมซ่อมบ�ารุง
ของคุณก็ท�าเองได้

34
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3 ขั้นตอนง่ำย ๆ
Fluke 810 ช่วยคณุระบตุ�าแหน่งและตรวจวนิจิฉยัปัญหาทางกล 

เพือ่จดัความส�าคญัในปฏบิตักิารซ่อมบ�ารงุ ด้วย 3 ขัน้ตอนง่าย ๆ  ดงันี้

1.	ตั้งค่า	(Setup)

การตรวจสอบความสัน่สะเทอืนท�าได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมมีาก่อน 

Fluke 810 จะสอบถามข้อมลูทางกายภาพเบือ้งต้นของเครือ่งจกัรที่

คุณรู้ดีอยู่แล้ว จากนั้น Fluke 810 จะบอกการตั้งค่าต่าง ๆ และ

ต�าแหน่งการวดัทีเ่หมาะสมให้ เพือ่ท�าการตรวจวดัได้เช่นเดยีวกับมอือาชพี

2.	ตรวจวัด	(Measure)

ใช้ง่ายเหมอืนใช้เครือ่งตรวจวดัในงานซ่อมบ�ารงุทัว่ไป Fluke 810 

ออกแบบมาให้เหมาะกบังานบ�ารุงรักษาประจ�าวันของช่างโดยทั่วไป

อยูแ่ลว้ การใช้งานใกลเ้คยีงกบัการใช้เครือ่งวดัอุณหภูมิธรรมดาแต่

ให้ค�าตอบของปัญหาหรอืตรวจสภาพเครือ่งจกัรได้อย่างรวดเรว็แม่นย�า

3.	วินิจฉัย	(Diagnose)

ไม่ต้องคาดเดาสภาพเครือ่งจกัรอกีต่อไป เพยีงกดปุม่เดยีว Fluke 

810 ก็จะระบุสาเหตุของปัญหา, ต�าแหน่งที่เกิดปัญหานั้น ๆ, และ

ระดับความรุนแรง เพื่อท�าการแก้ไขเสียตั้งแต่ต้น 

Fluke 810 ก็จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อความผลการวินิจฉัยเครื่องจักร 
พร้อมค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาได้ทันที

Fluke 820-2 สโตรโบสโคปชนิด LED 
ควำมสว่ำงสูง

Fluke 820-2 สโตรโบสโคปพัฒนาการใหม่ที่ใช้หลอด LED ความ

สว่างสงู แทนหลอดซนีอนทีอ่ายสุัน้และเปราะบาง ท�าให้มขีนาดกะทดัรดั 

เหมาะมือ ทนทานสูง และใช้งานได้สะดวกกว่า นอกจากใช้วัดความเร็ว

รอบของเครื่องจักรหรือใบพัดโดยไม่ต้องสัมผัสแล้ว ยังใช้ ในการตรวจ

การท�างานของชิน้ส่วนหมนุในงานอตุสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง ด้วย

การสังเกตเคร่ืองจักรขณะท�างาน โดยเราสามารถมองเห็นเครื่องจักร

เสมอืนว่าหมนุช้าลงหรอืแม้แต่หยดุน่ิงได้ เพ่ือมองหาความผดิปกตขิณะ

เคลือ่นที,่ ดสูมรรถนะการท�างาน, ดคูวามเคลือ่นไหวต่าง ๆ  และสามารถ

ถ่ายรูปหรือวิดีโอเอาไว้ได้

Fluke 820-2 มีความโดดเด่นเหนือกว่าทั้งฟังก์ชั่นใช้งานที่หลาก

หลาย, ขนาดเครื่องที่สะดวกใช้ และแบรนด์สินค้า Fluke ที่มั่นใจได้ 

สามารถใช้วัดความเร็วรอบแทนแทคโคมิเตอร์แบบเลเซอร์ ด้วยความ

แม่นย�าที่สูงถึง 0.02 % ให้ความสว่างสูงถึง 4,800 ลักซ์ ปรับความถี่

การกระพริบได้ 30-300,000 ครั้งต่อนาที

คุณสมบัติเด่น
• ใช้หลอด LED ความเข้มสูง 7 หลอด ให้ความสว่าง 4,800 ลกัซ์  

 ที่ความเร็ว 6,000 ครั้งต่อนาที ระยะห่าง 30 เซนติเมตร

• หลอด LED ประสิทธิภาพสูง ให้ล�าแสงแฟรชที่สม�่าเสมอ ที่ 

 ความเร็ว 30-300,000 ครั้งต่อนาที

• ระบบ Digital Pulse Width Modulation ท�าให้ได้ภาพคมชัดที่ 

 ความเร็วสูง ๆ

1

2

3

Cover Story 285.indd   35 26/7/2559   8:41:45

EX
AM
PL
E



COVER STORY

Industrial Technology Review

285 สิงหาคม 2559

3.	รายงานผลวินจิฉยั

การเยื้องศูนย์แสดง

ด้วยแถบส ี4 ระดบั เพือ่

ให้เห็นภาพชดัเจน พร้อม

ตวัเลขส�าหรบัปรบัแต่งขา

ยดึด้วยชมิอย่างละเอยีด

ในแนวตัง้และแนวนอน 

• แข็งแรง ทนทาน ไม่มีไส้หลอดหรือหลอดแก้วที่เปราะบาง ทน 

 ตกกระแทกได้สูง 1 เมตร

• ควบคมุความถ่ีด้วย Quartz ให้ความแม่นย�าสงูถงึ 0.02 % (±  
 1 Digit)

• จอแสดงผลข้อมูลได้หลายบรรทัด

• วัดความเร็วรอบโดยไม่ต้องสัมผัสหรือติดเทปสะท้อนแสง

• ระบบปรับแสงขั้นสูงแบบหน่วงเวลา ส�าหรับสังเกตฟันเกียร์,  

 การกัดผิว, อุปกรณ์ที่มีการดริฟต์

• มีปุ่มปรับความเร็วแบบ 2x หรือ ÷2 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

Reed R7100 เครื่องวัดควำมเร็วรอบทั้ง
แบบสัมผัสและไม่สัมผัส

เครือ่งวดัความเรว็รอบ (Tachometer) 

ที่สามารถท�างานได้ทั้งแบบสัมผัสและไม่

สัมผัสในตัวเดียวกัน โดยมีอะแดปเตอร์

ส�าหรับการวัด mpm (เมตรต่อนาที) และ 

rpm (รอบต่อนาที) 

คุณสมบัติเด่น
• มีฟังก์ชั่นท�างานได้แบบสัมผัสและ 

 ไม่สัมผัส

• แบบไม่สัมผัสใช้ล�าแสงเลเซอร์ใน 

 การวัด ให้ความแม่นย�าสูง

• ปลายวัดแบบสมัผสัถอดเปลีย่นได้

• มีอะแดปเตอร์ส�าหรับการวัด 

 ความเรว็รอบ และความเรว็พืน้ผวิ

• บันทึกค่า Max/Min เรียกดูค่าวัดล่าสุดได้

• จอแสดงผลใหญ่ ชัดเจน

• ปรับย่านวัดอัตโนมัติ ความแม่นย�า 0.05%

Fluke 830 เครื่องตั้งศูนย์เพลำด้วยเลเซอร์ 
ระบบดิจิตอล ควำมละเอียดสูง 

คุณสมบัติเด่น
• ใช้เทคโนโลยีการวัดด้วยเลเซอร์เดีย่ว ช่วยลดความคลาดเคลือ่น 

 จากการสะท้อนของเลเซอร์คู่ ให้ข้อมูลแม่นย�ากว่า

• มีค�าแนะน�าขั้นตอนการใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้งานปรับตั้งศูนย ์

 เพลาท�าได้ง่าย และรวดเร็ว

• มีโหมดวัดแบบ Compass ช่วยให้การวัดซ�า้ท�าได้อย่างยืดหยุ่น  

 เชื่อถือได้ โดยการเปิดใช้ระบบวัดความเอียงอิเล็กทรอนิกส์

• มีระบบตรวจสอบความคลาดเคลื่อนแบบไดนามิก ช่วยประเมิน 

 ค่าเย้ืองศูนย์เพลาอย่างต่อเน่ือง ว่าเข้าสู่ช่วงค่าทีย่อมรบัได้หรอืยงั

• Extend Mode ที่ไม่มีใครเหมอืน ส�าหรับเพิม่ค่า Tolerance ใน 

 ช่วงเร่ิมต้นให้โตขึน้ ส�าหรบัปรบัตัง้เครือ่งจกัรทีเ่ยือ้งศนูย์รนุแรง

• ระบบบันทกึและเรียกคืนอตัโนมตั ิเพ่ือให้คณุมัน่ใจว่ามข้ีอมลูเมือ่ 

 ต้องการใช้

ง่ำยกวำ่และมีประสิทธิภำพกว่ำ
Fluke 830 ช่วยให้งานปรับตั้งศูนย์เพลาท�าได้ส�าเร็จลุล่วงอย่างง่าย

ได้ภายใน 3 ขั้นตอน

1.	ตั้งค่า	

ป้อนขนาดระยะต่าง 

ๆ ของเครื่องจักร ตาม

ขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย 

(เก็บบันทึกเป็นโปรไฟล์

ของเครื่องจักรแต่ละตัว

เพื่อเรียกใช้ทีหลังได้) 

2.	ท�าการวัด

การสแกนวัดค่าจะ

เริ่มทันที เมื่อเริ่มหมุน

เพลา เพื่อท�าการอ่านค่า

จากทั้ง 3 เซ็กเตอร์ และ

เมื่อแถบสีเขียวปรากฏที่

จอ แสดงว่าการเก็บ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

Fluke 830 ใช้การวดัด้วยเลเซอร์ทีแ่ม่นย�าและการค�านวณทีซ่บัซ้อน 

เพือ่ให้ได้ค�าตอบทีน่�าไปใช้ในการปรบัตัง้เครือ่งจกัรให้แกนเพลาได้ศนูย์

ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีส่วนติดต่อผู้ ใช้ที่เข้าใจง่ายโดยไม่

จ�าเป็นต้องมีความรู้เช่ียวชาญในการปรับตั้งศูนย์เพลามาก่อน หน้า

จอแสดงผลให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่ครบทุกอย่างในทีเดียว ทั้งการเย้ืองของ

คับปลิ้งเพลาและค่าที่ต้องปรับตั้งฐานเครื่องจักร (ในแนวตั้งและแนว

นอน) ด้วยค่าตัวเลขจริง ช่วยให้ง่ายต่อการน�าไปลงมือปรับแก้
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การปรับตั้งฐานยึดเครื่องจักรด้วยชิม ตามระยะที่ระบุบนหน้าจอ

Fluke 438-II เครื่องมือวิเครำะห์คุณภำพ
พลังงำนไฟฟ้ำและมอเตอร์

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 438-II 

ใหม่ เพิ่มความสามารถการวัดด้านเครื่องกลที่ส�าคัญส�าหรับมอเตอร์

ไฟฟ้าให้กับฟังก์ชันการวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าขั้นสูง

Fluke	430	Series	II วัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์สมรรถนะด้าน

ไฟฟ้าและเครื่องกลที่ส�าคัญ เช่น พลังงานไฟฟ้า ฮาร์โมนิก ความไม่

สมดลุ ความเรว็ของมอเตอร์ ทอร์ก และพลงังานเครือ่งกลอย่างรวดเรว็

และง่ายดาย โดยไม่จ�าเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล 

• วัดพารามเิตอร์หลกับนมอเตอร์ทีส่ตาร์ทแบบต่อตรง รวมถงึทอร์ก  

 RPM พลังงานเครื่องกล และประสิทธิภาพของมอเตอร์

• ท�าการวิเคราะห์มอเตอร์แบบไดนามิก โดยการพล็อตตัวคูณลด 

 พิกัดของมอเตอร์เทียบกับโหลดตามคู่มือของ NEMA/IEC

• ค�านวณประสทิธิภาพและพลงังานเครือ่งกล โดยไม่จ�าเป็นต้องม ี

 เซนเซอร์เครือ่งกล สามารถใช้งานได้ทนัทโีดยเพียงแค่เชือ่มต่อ 

 กับตัวน�าอินพุต

• วัดพารามิเตอร์พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  

 พลังงาน ค่าก�าลังปรากฏ ตัวประกอบก�าลัง ความผิดเพี้ยนฮาร ์

 โมนิก และความไม่สมดุลเพื่อระบุลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อ 

 ประสิทธิภาพของมอเตอร์

• ระบุปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันตก แรงดันเพิ่ม  

 แรงดันเกิน ฮาร์โมนิก และความไม่สมดุล

• เทคโนโลยีข้อมูล PowerWave บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่าง 

 รวดเรว็ และแสดงค่าเฉลีย่ครึง่รอบและรปูแบบคลืน่เพ่ือก�าหนด 

 ลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องก�าเนิด 

 ไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)

• ฟังก์ชันตรวจจับรูปแบบคลื่นจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ตรวจพบใน 

 ทุกโหมด 100/120 รอบ (50/60 Hz) โดยไม่ต้องตั้งค่า

• โหมดแรงดันเกินอัตโนมัติจะตรวจจับข้อมูลรูปแบบคลื่นที่ 200  

 kS/s ในทุกเฟสในเวลาเดียวกันสูงสุด 6 kV

กำรวิเครำะห์มอเตอร์ไฟฟ้ำ Fluke 438-II 

แจกแจงพารามเิตอร์

ไฟฟ ้ า ออกมาอย ่ า ง

ละเอียดสมบูรณ์ เพื่อ

ประเมินสถานะฮาร์ โม

นิกและความไม่สมดุล

ของระบบจ่ายไฟฟ้าขา

ออก 

สามารถดูพลังงาน

กลขาออกพร ้ อมกั บ

ทอร์กและความเร็วของ

มอเตอร์ได้ทนัท ีสามารถ

วัดสมรรถนะเครื่องจักร

ในระหว่างแต่ละรอบ

การท� างานได ้ อย ่ า ง

ง่ายดาย 

หน้าจอการปรับลด

กระแส NEMA จะได้รบั

การอปัเดตเมือ่โหลดและ

สภาวะไฟฟ้าเปลีย่นแปลง

ไป และทกุค่าวัดใหม่จะ

ได้รับการบันทึกลงบน

กราฟค ่าความคลาด

เคลือ่นเป็น “+” 

INDUSTRIAL
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เอบบี ีลงนามความร่วมมอืทางวชิาการด้านระบบส่ง
กับ กฟผ.
 บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก�ำลังและเทคโนโลยีอัติโนมัติ 

และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำรด้ำนระบบส่ง เพื่อถ่ำยทอด แลกเปล่ียนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและ

ประสบกำรณ์ ตลอดจนเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืกนัทำงด้ำนวชิำกำรของหน่วยงำน

ทั้งสองในอนำคต ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือได้รับกำรลงนำมโดย นำยชัย

ยศ ปิยะวรรณรัตน์, Managing Director Thailand, Myanmar, Cambodia 

and Laos, ABB Limited (กลำงขวำ) และ นำยสุเทพ ฉิมคลำ้ย ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร

บ�ำรุงรักษำระบบส่ง กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กลำงซ้ำย) 

ฟูจิตสึ รวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาค
โลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 17
 มร. อิจิ ฟูรูคำวำ กรรมกำรผู้จัดกำร (ที่ 7 จำกซ้ำย) และพนักงำน บริษัท 

ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับสภำกำชำดไทย จัด

กิจกรรม“The 17th FSBT Voluntary Blood Donation Day 2016” รับบริจำค

โลหิตเพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตำมโรงพยำบำลตำ่ง ๆ ที่ขำดแคลนโลหิต โดยมี

ผู้บริหำร พร้อมด้วยพนักงำน 156 ท่ำน ร่วมบริจำคโลหิตให้กับสภำกำชำดไทย 

ประจ�ำปี 2559 นับเป็นครั้งที่ 17 เพื่อเป็นกำรส�ำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยและ

ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำ่ง ๆ ในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่

ปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจำกกิจกรรมบริจำคโลหิตร่วมกับทำงสภำกำชำด

ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งปัจจุบัน ฟูจิตสึมีผู้ร่วมบริจำคจ�ำนวน 2,489 คน และจะ

มีกำรรวมพลกันท�ำกิจกรรมดี ๆ อยำ่งนี้อีกครั้งในเดือนธันวำคม 2559 นี้

เลอโนโว ประเทศไทย เปิดตัวศูนย์บริการ
Lenovo Service Centre แห่งแรกในประเทศไทย 
 เลอโนโว ผู้น�ำยอดขำยคอมพิวเตอร์อันดับ 1 น�ำโดย คุณเอ็ดดี้ อัง (ซำ้ย

สุด) ประธำนฝำ่ยปฎิบัติกำร ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค เลอโนโว และ คุณจีรวุฒิ 

วงศ์พิมลพร กรรมกำรผู้จัดกำรประจ�ำประเทศไทย เลอโนโว (ประเทศไทย) ได้

ท�ำกำรเปิดตัวศูนย์บริกำร Lenovo Service Centre แห่งแรกในประเทศไทย

อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 โดยศูนย์บริกำรดังกลำ่วตั้งอยู่ที่

ศูนย์กำรค้ำ ไอทีมอลล์ ฟอร์จูน ชั้น 4 ซึ่งกำรเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่แห่ง

กำรพัฒนำที่ไม่หยุดนิ่งของเลอโนโว โดยเลอโนโวตั้งเป้ำให้ศูนย์บริกำรดังกล่ำว

เป็นศนูย์กำรบรกิำรทีค่รบวงจร ด้วยกำรให้บรกิำรทีร่วดเรว็ ฉบัไว ด้วยกำรบริกำร

จำกเจ้ำหน้ำทีแ่ละช่ำงผูช้�ำนำญกำรจำกเลอโนโวโดยเฉพำะ ทีพ่ร้อมอ�ำนวยควำม

สะดวกให้กับลูกค้ำทุกท่ำน และน�ำเสนอประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกคำ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา น�าคณะนักศึกษาสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ น�ำคณะนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำวิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ และสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี

และกำรเกษตร พร้อมอำจำรย์ รวม 61 คน เข้ำศึกษำดูงำน และฟังกำรบรรยำย

ควำมรู้ด้ำนไอที จำก นำยยงยุทธ ศรีวันทนียกุล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม

ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร์โซลชูัน่ บรษิทั เมโทรซสิเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

โดย นำยมีลำภ โสขุมำ Solution Architect ร่วมบรรยำย และน�ำเยี่ยมชมศูนย์

สำธติเทคโนโลยต่ีำงๆ ภำยในบรษิทั เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกดั (มหำชน) 

ส�ำนักงำนใหญ่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2559 ที่ผำ่นมำ
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นักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ แสดงผลงาน
นวัตกรรม  SAU IoT Smart Farming 
  อำจำรย์ณฏัฐ์ โอธนำทรพัย์ ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีำร

ศกึษำ มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย์ น�ำคณะนกัศกึษำคณะวศิวกรรมศำสตร์ สำขำ 

IOT เข้ำร่วมแสดงนวัตกรรม SAU IoT Smart Farming ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อ

กำรวิเครำะห์ค่ำคุณภำพทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบไปด้วยแผงวงจรในกำร

วเิครำะห์ค่ำอเิลก็ทรอนิกส์ หุน่ยนต์เคลือ่นทีเ่รว็ และสมำร์ทโฟนระบบ GPS เพือ่

ตรวจเชค็สภำพค่ำทำงอำกำศผ่ำนโทรศพัท์มอืถอื ซึง่คณุสมบตัขิองอปุกรณ์ SAU 

IoT Smart Farming เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนของเกษตรกร ในกำรตรวจเช็ค

อุณหภูมิควำมชื้นในอำกำศ วัดกำรให้แสง กำรให้น�้ำ และเป็นกำรเพิ่มผลผลิตให้

กับมูลค่ำทำงกำรเกษตรให้เพิ่มขึ้น โดยจัดขึ้นในงำน Digital Thailand 2016 ที่

ผำ่นมำ  

ผนึก 3 บริษัทไอทีชั้นน�า จัดสัมมนาเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับลูกค้า
 บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ�ำกัด ร่วมกับ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ 

เซอร์วิส จ�ำกัด และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ จ�ำกัด จัดสัมมนำน�ำเสนอ

โซลูชั่นไอที ซีเคียวริตี้ เพ่ือช่วยลดควำมยุ่งยำกซับซ้อนในกำรจัดกำรที่ทุก

ผลิตภัณฑ์ทุกโซลูชั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน คือกำรจัดกำรระบบแบบรวมศูนย์ ภำยใต้

กำรควบคมุเพยีงจดุเดยีว โดยช่วยสร้ำงโครงสร้ำงพืน้ฐำนแบบหนึง่เดยีว เพือ่ให้

องค์กรตำ่งๆ คว้ำโอกำสทำงธุรกิจได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ให้กับภำครัฐ และเอกชน

ภาพจากซ้ายไปขวา: นายภาสกร คชพันธ์สุนทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท 
เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ�ากัด นายมาดี สุธัมมะ ซีอีโอและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด นายวีรภัทร รัชวรพงศ์ ผู้
จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ จ�ากัด นายนักรบ เนียม
นามธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ�ากัด และนาย
ขจรเกียรติ โคสิตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด 

ฮอนด้า สนับสนุน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ
 นำยสมภพ ปฏภิำนธำดำ (ที ่3 จำกซ้ำย) ผูจ้ดักำรทัว่ไปส่วนกำรตลำด บริษัท 

ฮอนดำ้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับ พล.ต.ต.พิศิฐ ตันประเสริฐ 

(ที่ 3 จำกขวำ) ผู้บังคับกำรต�ำรวจสันติบำล 3 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ เปิดกำร

อบรม "พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ" ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษ เพื่อเพิ่มทักษะ

ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรขับขี่ กำรควบคุมรถยนต์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ให้

เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจพลขับรถยนต์ภำรกิจถวำยควำมปลอดภัยและรักษำควำม

ปลอดภัยบุคคลส�ำคัญ ของกองก�ำกับกำร 6 กองบังคับกำรต�ำรวจสันติบำล 3 ให้

เกิดควำมควำมพร้อมและควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนดำ้ กรุงเทพฯ (ถนนรำมค�ำแหง)

พธิเีปิด “โครงการพฒันาสตาร์ทอัพ ผูป้ระกอบการ
ใหม่ ประจ�าปี 2559 ”
 รศ.ดร.ชวูงค์ พงศ์เจริญพำณชิย์ รองคณบดีคณะวศิวกรรมศำสตร์ สถำบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั (สจล.) ร่วมในพธิเีปิด โครงกำร

พัฒนำผู้ประกอบกำรใหม่ (Start Up) ปี 2559 เพื่อยกระดับควำมรู้ ในกำร

ประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมมำพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร จัด

โดย คณะวิศวกรรมศำสตร์ (สจล.) ร่วมกับวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร และ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

พัฒนำกำรน�ำองค์ควำมรู้มำใช้ในกำรประกอบธุรกจิ ท่ีตอบโจทย์สงัคมและวถิโีลก

ที่เปลี่ยนแปลง เสริมสรำ้งศักยภำพผู้ประกอบกำรไทยให้ประสบผลส�ำเร็จ 
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“โฮมโปร” จัดสัมมนา คาร์บอนฟุตพริ้นท์
 นำงสำวอรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดกำรทั่วไป สำยสื่อสำรองค์กร บริษัท โฮม 

โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กิจกรรมชดเชย

คำร์บอนและกำรประเมินคำร์บอนฟุต พริ้นท์ขององค์กรในภำคบริกำร ภำยใต้

โครงกำร “ขยำยกิจกรรมชดเชยคำร์บอน เพือ่สนบัสนนุตลำดคำร์บอนภำคสมคัร

ใจภำยในประเทศปีที ่3” เพือ่สร้ำงควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจให้กบับคุลำกรในองค์กร 

ให้น�ำไปสู่องค์กรน�ำร่อง ในดำ้นกำรลดปริมำณ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก โดย

มี ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่ง

แวดล้อม มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ และองค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก 

(องค์กำรมหำชน) เป็นผู้ ให้ควำมรู้ ณ โฮมโปร ส�ำนักงำนใหญ่ 

AJD อะลีบาบา และธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนา 
อีคอมเมิร์ซทางเลือกที่ใช่ ส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
สู่ตลาดใหม่ไร้พรหมแดน
 นำยณฐัวชัร์ วรนพกลุ (ที ่1 จำกขวำ) ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรสำยงำนกำร

ตลำด บริษัท ครำวน์ เทค แอดวำนซ์ จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมด้วย นำงสุวรรณี 

สุขวัจน ์ (ที่ 4 จำกขวำ)  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรกำรเงิน 

ธนำคำรกรุงไทย และ  Mr.Wu Zhe, Jerry (ที่ 3 จำกขวำ) Country Man-

ager of Alibaba Thailand ร่วมกับ นำยสรำวุฒิ สินส�ำเนำ (ที่ 5 จำกขวำ) 

ประธำนเครือข่ำยหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมภำคเหนือ 

(NNSPSME) จัดงำนสัมมนำ “อีคอมเมิร์ซทำงเลือกที่ใช่ ส�ำหรับผู้ประกอบกำร

ไทย สู่ตลำดใหม่ไร้พรหมแดน” ณ ห้อง CGV1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 

สแกนเนีย สยาม ส่งมอบรถหัวลากประสิทธิภาพสูง 
แก่ เอ็น แอนด์ ดีดี อินเตอร์เนชั่นแนล 
 บริษัท สแกนเนีย สยำม จ�ำกัด น�ำโดย มร.มำร์ติน นีลสัน ผู้อ�ำนวยกำร

ฝำ่ยพัฒนำธุรกิจ นำยพงศ์ปัญญำ ชำวค�ำ เจำ้หนำ้ฝึกอบรมกำรขับขี่สแกนเนีย 

และ นำงสำวนชุนำถ สงิหพนัธ์ เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำยรถบรรทกุ บริษัท สแกนเนยี 

สยำม จ�ำกดั ส่งมอบรถหวัลำกประสทิธภิำพสงู สแกนเนยี รุ่น P 360 LA6x2M-

SZ จ�ำนวน 5 คันแรก จำกทั้งหมด 10 คัน แก่ นำยขวัญเมือง จันทร์โชติ 

กรรมกำรผู้จัดกำร และ นำยธีรภัทร จันทร์โชต ิผู้จัดกำร บริษัท เอ็น แอนด์ 

ดีดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อเสริมศักยภำพงำนขนส่ง

สินค้ำทั่วประเทศและรองรับกำรขยำยธุรกิจ 

ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ (L’Oréal Citizen Day 2016) 
ครบรอบ 107 ปี ลอรอีลั กรุป๊ รวมพลงัท�าประโยชน์
คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
  นำตำลี เกอร์ชไตน์ เคอโรวดี (แถวหน้ำ ที่ 2 จำกซ้ำย) กรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมทีมผู้บริหำร พนักงำนจิตอำสำกว่ำ 

400 คน และ อนันดำ เอเวอร์ริ่งแฮม (แถวหนำ้ ซ้ำยสุด) พรีเซนเตอร์กำร์นิเย่ 

เมน ผลิตภัณฑ์ในเครือลอรีอัล ร่วมท�ำประโยชน์คืนสู่สังคมอยำ่งยั่งยืน ด้วยกำร

ปลูกต้นล�ำพู ทำสีเส้นทำง ปั่นจักรยำน คำ่ยวิทยำศำสตร์ และ บริกำรตัดผมฟรี 

ในกจิกรรม ซติเิซ่น เดย์ (Citizen Day) ซึง่เป็นกจิกรรมท่ีลอรอีลัท้ัง 130 ประเทศ

ทั่วโลกจัดต่อเนื่องมำกเป็นปีที่ 7 ภำยใต้คอนเซ็ปต์ I Feel Good to Do Good 

รู้สึกดี ที่ได้ท�ำ พร้อมสำนต่อกลยุทธ์และนโยบำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ที่มุ่ง

มั่นสร้ำงกำรเติบโต อย่ำงยั่งยืนควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้ำหมำย 

“Sharing Beauty With All” หรือ "กำรแบ่งปันควำมงดงำมให้ทุกสรรพสิ่ง” 

พร้อมร่วมฉลองในโอกำสครบรอบ 107 ปี ลอรีอัล กรุ๊ป ณ บำงกระเจ้ำ 

สมุทรปรำกำร 
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คณะวศิวลาดกระบงัและมหาวทิยาลยัแห่งชาตชิงุเฉงิ
ผนึกความร่วมมือไทย-ไต้หวัน 
 ไต้หวันเป็นอีกประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม 

รศ.ดร.คมสัน มำลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั ให้กำรต้อนรบั ศำสตรำจำรย์เวิน่ 

นำง ลี่ (Prof.Wen Nung Lie) และคณะจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติชุงเฉิง หรือ 

CCU แห่งไต้หวัน (National Chung Cheng University) ผนึกควำมร่วมมือทำง

วชิำกำรและแลกเปลีย่นนกัศกึษำ เพือ่ร่วมพฒันำองค์ควำมรูด้้ำนเทคโนโลยแีละ

อุตสำหกรรม เสริมทักษะประสบกำรณ์นักศึกษำ และเครือข่ำยทำงวิชำกำร

ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศไต้หวัน 

โคนิก้า มินอลต้า รับมอบประกาศนียบัตร ‘โรงงานสี
ขาว’
 มร.โอซำฟูมิ คำวำมูระ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โคนิกำ้ มินอลตำ้ บิสสิ

เนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด รับมอบประกำศนียบัตรสถำนประกอบกำร

ตัวอย่ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำเสพติด ในโครงกำร ‘โรงงำนสีขำวและระบบ

มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด หรือ มยส.’ จำก หม่อมหลวง

ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงำน โดยประกำศนียบัตรดังกล่ำวแสดงให้เห็น

ว่ำ โคนิก้ำ มินอลตำ้ ประสบควำมส�ำเร็จด้ำนกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด ก่อให้เกดิกำรเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรท�ำงำน เพิม่ศกัยภำพ

ดำ้นกำรแข่งขัน เพื่อพร้อมเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ของ

ประเทศไทยให้เจริญรุดหนำ้อย่ำงยั่งยืน

ซเีกท ประเทศไทย รบัรางวลัสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย ประจ�าปี 2559
 นำยนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยวิศวกรรม โรงงำนเทพำรักษ์ 

(แถวยืน กลำงขวำ) และ นำยวิกรำนต์ ลิ้มสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำย

วิศวกรรม โรงงำนโครำช (แถวยืน กลำงซ้ำย) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ รำงวัลสถำนประกอบกำรดี

เด่นระดับประเทศ ดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร

ท�ำงำน ประจ�ำปี 2559 จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 

ในงำน “สัปดำห์ควำมปลอดภัยใน กำรท�ำงำนแห่งชำติ” ครั้งที่ 30 เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

โดยซเีกท โรงงำนเทพำรกัษ์และโรงงำนโครำชได้รบัรำงวลัสถำนประกอบกจิกำร

ดีเด่นดำ้นควำมปลอดภัยเป็นเวลำ 13 ปีซ้อน และ 10 ปีซ้อน ตำมล�ำดับ 

ฟูจิซีร็อกซ์ พรินเตอร์ ฉลองความส�าเร็จผู้น�าตลาด
เครื่องพิมพ์สีต่อเนื่อง เปิดบ้านใหม่ พร้อมเพิ่มโซน 
‘Service Center’ เอาใจลูกค้า
 กลุ่มธุรกจิ พรินเตอร์ บริษัท ฟูจ ิซร็ีอกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั น�ำโดย นำย

เจมส์ เฮนเดอร์สัน ประธำนประจ�ำภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกและจีนฯ ร่วมด้วย 

นำยรังสรรค์ นรัจฉริยำงกูร ผู้จัดกำรประจ�ำประเทศไทยฯ พร้อมทีมงำน ร่วม

ท�ำบุญฉลองเปิดบ้ำนควำมส�ำเร็จเป็นผู้น�ำตลำดเครื่องพิมพ์สีตลอด 3 ปี ที่ผ่ำน

มำด้วยส่วนแบ่งกำรตลำดเกือบ 1 ใน 4 พร้อมเดินหน้ำต่อเนื่องท�ำตลำดผ่ำน

กลยุทธ์ Customer First เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคู่ค้ำและลูกค้ำในปีนี้

หลังยำ้ยส�ำนักงำนมำยัง อำคำรซันทำวเวอร์ B ชั้น 34 ในปี พ.ศ.2554 ล่ำสุด 

บริษัทฯ ได้ขยำยส่วนงำนบริกำร พร้อมเพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ำยเพื่อครอบคลุมกำร

ขำย และมศูีนย์ฝึกอบรมตัวแทนจ�ำหน่ำยภำยในเพือ่รองรบักำรขยำยตวั บนเนือ้ที่

ใช้สอยรำว 490 ตำรำงเมตร
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