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 งาน สัปดาหความปลอดภัย

 ในการทำงานแหงชาติ ครั้งที่ 30

 กลยุทธ การลดความสูญเปลาในงานบริหารอะไหล

 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม เพ�อประสิทธิภาพ

 ในกระบวนการผลิต

 e-Logistics System ในการดำเนินกิจกรรม

 ทางดานโลจิสติกส

 การบริหารจัดการวิสาหกิจ ใหมีประสิทธิภาพ

 เปดใจรับคำติชม เพราะการแกไขตองใชขอมูล

 แนวทาง การกำจัดผักตบชวา สูการใชประโยชน

 นวัตกรรมเคร�องตรวจหารอยนิ้วมือแผง    

 เสริมประสิทธิภาพตามลาอาชญากร

 ดับบลิวเอชเอกรุป ทุมงบลงทุน 43,000 ลานบาท   

 ขยายแผนธุรกิจ 5 ป สูเสนทางความสำเร็จรอบดาน

 ตำบลแสนสุข นำรองสมารทซิตี้ ลิฟวิ่ง 

 จับมือเดลลและอินเทล เปดตัวโครงการ ดูแลสุขภาพดวย IoT
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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 ช่วงนี้กระแสข่าวของรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราค่อนข้างจะ

มาแรง ทั้งมาจากฟากรัฐบาลเองและภาคเอกชน ซึ่งจุดประสงค์หลักของรัฐบาลก็คือ อยากให้

ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันนี้เราเองก็เป็นฐานใน

การผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกจากค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายค่ายด้วยกัน มีการลงทุนในสาย

การผลิต เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์จ�านวนมาก ซึ่งจะเป็นฐานในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงอยากสนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เหล่าน้ีใช้

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการต่อยอดออกไป ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ

ทีเดียว 

 ส�าหรับความเป็นไปได้นัน้หลายฝ่ายกย็งัมคีวามเป็นกงัวล เนือ่งจากมองว่าอตุสาหกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้าของไทย ยงัมข้ีอเสยีเปรียบอยูห่ลายประการ ทัง้สภาพแวดล้อมทางธรุกจิของไทยเอง

ยังไม่เอื้อต่อการจ�าหน่ายและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากปัจจัยด้านราคาที่สูงกว่ารถยนต์ทั่วไป

และการรองรับในเร่ืองของโครงสร้างพืน้ฐานที่ไม่ยงัเพยีงพอ อกีทัง้ปัจจยัของการขาดผูเ้ชีย่วชาญ 

บุคลากรแรงงานก็ยังขาดทักษะที่เพียงพอ เป็นต้น

 แต่ทัง้น้ีทัง้น้ัน หากมกีารผลักดันร่วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน ทีจ่ะช่วยให้อตุสาหกรรม

รถยนต์ไฟฟ้าของไทยมีความเป็นไปได้ ในอนาคต ก็ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส�าคัญต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยครับ ส่วนความก้าวหน้าในประเด็นน้ีเอง รัฐบาลได้มีการก�าหนดเป้า

หมายให้ทกุกระทรวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งผลักดันนโยบายเพือ่สนบัสนนุการผลติรถยนต์

ไฟฟ้าในไทยให้ชัดเจนภายในพฤศจิกายนปีนี้ โดยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าหลายกระทรวงต่างให้

ความร่วมมือในการจัดโครงการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นโครงการก�าหนด

มาตรฐานของเต้ารับเต้าเสียบส�าหรับการประจุไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าหรือการศึกษาการให้สิทธิ

ประโยชน์การลงทุนผ่าน BOI ของกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการน�าร่องการใช้รถโดยสาร

พลังงานไฟฟ้า 200 คันของกระทรวงคมนาคมทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองใช้รถเมล์ Diesel-Hybrid 

ส�าหรับรถเมล์ ขสมก. โครงการของกระทรวงพลังงานที่สนับสนุนทุนจัดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า 76 

ล้านบาท โครงการสนับสนุนของ iEVT และ สวทช. ส�าหรับพฒันามอเตอร์และแบตเตอรีส่�าหรบั

รถยนต์ไฟฟ้าของผู้ผลิตชิ้นส่วน รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเส้นใยเก็บพลังงานในแบตเตอรี่

ลิเทียม (Li-ion Batteries) ส�าหรับใช้ ในรถยนต์ไฟฟ้าของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ภายใต้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในส่วนของภาคเอกชนนั้น ถือว่าบริษัท BMW เป็น

รายแรกที่มีการประกาศขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชนิด PHEV (รุ่น X5 และ 330e) ภายในปี

น้ีเพือ่จ�าหน่ายในประเทศและส่งออกไปจีนทีถ่อืเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ทีส่ดุในโลกซึง่มยีอด

ขายมากกว่า 2 แสนคันในปี 2015 นอกจากนี้ ผู้ผลิตค่ายยุโรป เช่น Mercedes-Benz, Porsche 

ก็มีการน�าเข้ารถยนต์ไฟฟ้าชนิด Plug in Hybrid (PHEV) หลากหลายรุ่น รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์

ไฟฟ้าจากญีปุ่น่ FOMM กอ็ยูร่ะหว่างเจรจาเพือ่ลงทนุในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผลติแบตเตอรี่

ในไทยด้วยเช่นกัน

 ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรา วันนี้แม้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้น แต่ก็ถือเป็นก้าว

ส�าคัญ รัฐบาลเองยังได้ก�าหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้า

หมาย โดยมโีครงการน�าร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การสนบัสนนุงบประมาณการวจิยัและพฒันา

ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า และการผลักดันให้มีการจัดท�าแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

สนบัสนนุอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ซึง่การขบัเคลือ่นการพฒันาอตุสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้าให้ประสบความส�าเร็จเข้าใกล้ความจริงน้ัน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ

ร่วมมอือย่างจริงจังจากหลายฝ่าย แม้วันน้ีจะยงัไม่ได้มกีารใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย แต่

คาดว่าหากมีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจังก็น่าจะมีการผลิตและมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

ในประเทศไทยภายในระยะเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าครับ

 

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com

editor talk 286.indd   21 24/8/2559   13:39:54

EX
AM
PL
E



COVER STORY

Industrial Technology Review

286 กันยายน 2559

เทคโนโลยผีลติภณัฑ์ส�ำหรบังำนด้ำน
วศิวกรรม กำรผลติงำนซ่อมแซม และ
บ�ำรงุรกัษำอปุกรณ์
SPECIALITY PRODUCTS for Production, Repair & Maintenance   

บริษัท ไวบอนด์ล็อกค์ จ�ำกัด

สินค้ำคุณภำพน�ำเข้ำจำกประเทศเยอรมัน 
ภำยใต้กำรรับรองจำกสถำบันชั้นน�ำทั่วโลก

เราเป็นผูน้�าผลติภณัฑ์ด้านคณุภาพ มกีารพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือตอบ

รับเงื่อนไขที่ได้มีการเรียกร้องมากที่สุดทั่วโลก ผลิตและจ�าหน่าย กาว

และซีลแลนท์ชนิดพิเศษ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ส�าหรับซ่อมแซมผิว และ

ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี สารเคลือบผิว จาระบีทุกชนิดและ

ส�าหรับงานบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน

ส�าหรบัผลติภณัฑ์ WEICON แบ่งตามลกัษณะการใช้งานออกเป็น 8 

หมวด ดังนี้ 

• กาวสององค์ประกอบ (Two-component Adhesives):  

 ซีเมนต์เหล็กอีพ็อกซี่ ยูรีเทน กาวอีซีมิก

• กาวหนึ่งองค์ประกอบ (One-component Adhesives):  

 กาวล็อกเกลียว กาวแห้งเร็ว ปะเก็นเหลว เทปพันเกลียว

• กาวและซลีแลนท์กนัรัว่ซมึ (Elastic Adhesives & Sealants):  

 ซลิโิคน กาวโพลเิมอร์ กาวยูรีเทน กาวปะเกน็ กาวตดิเหลก็ กาว 

 ติดยาง

• สเปรย์อเนกประสงค์ (Technical Sprays): สเปรย์เคลอืบและ 

 ปกป้องผิว สเปรย์ท�าความสะอาด สเปรย์ถอดนอต สเปรย์ 

 หล่อลื่น สเปรย์กาว

• น�า้ยาอเนกประสงค์ (Technical Liquids): น�า้ยาเคลือบและ 

 ปกป้องผิว น�้ายาท�าความสะอาด น�า้ยาดูแลและปกป้องผิว  

 น�้ายาหล่อลื่น 

• กาวส�าหรับงานประกอบ (Anti-Seize High-performance  

 Assembly Pastes and Sprays): สารหล่อลื่น ป้องกันสนิม  

 การกัดกร่อน ป้องกันการขัดติดและการขูดขีด

• สารหล่อลื่น (All-round Lubricant): จาระบี

• อุปกรณ์ปอกสายไฟ (Stripping Tools)

26
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กาว WEICON Easy-Mix PE-PP

วัสดุ PE (Polyethylene) ที่ใช้ในการทดสอบ

WEICON Easy-Mix PE-PP 45                               
(2-Component Construction Adhesive)  

“Bonding Instead of Welding” ผลติภณัฑ์แรกของโลกทีส่ามารถ

เชื่อมต่อท่อ และแผ่น PE-PP โดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมความร้อน 

กาวประสิทธิภาพสูง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการด้าน

การติดวัสดุ PE (Polyethylene), PP (Polypropylene) และวัสดุอื่น ๆ 

ที่ติดได้ยาก ภายใต้ค�าจ�ากัดความว่า Bonding Instead of Welding 

นั่นก็คือ เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้เครื่องเช่ือมความร้อน นับได้ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์กาวชนิดแรกที่สามารถติดท่อ และวัสดุ PE-PP ได้

• เชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อมความร้อน 

• ยึดติดวัสดุได้หลากหลายชนิด

• ทนแรงดันได้สูงถึง 2,470 psi

จากการทดสอบโดยทีมมหาวิทยาลัย Northumbria ในนิวคาสเซิล 

ประเทศอังกฤษ ผู้ด�าเนินการทดลองอย่างละเอียด โดยมีการทดสอบ

ด้วยกาวแบบต่าง ๆ กาว WEICON Easy-Mix PE-PP เป็นหนึ่งใน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในการทดสอบ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการค้นหาวิธีการลด

ต้นทุนในการเดินท่อส่งก๊าซ เทียบกับการเชื่อมต่อท่อด้วยกระบวนการ 

Electro Fusion 

ทีมงานของมหาวิทยาลัยได้ท�าการทดสอบ โดยท�าการติดท่อ PE 

(Polyethylene) ด้วยกาวแบบต่าง ๆ  ที่เลือกมาติด และทดแรงอัด แรง

บีบ แรงกระแทก เพื่อหากาวที่ได้ค่าที่ดีที่สุด กาว WEICON Easy-Mix 

PE-PP 45 ได้ผลการทดลองที่ดีที่สุดเมื่อเทียบผลการทดสอบกับกาว

ย่ีห้ออื่น โดยเห็นได้ชัดเจนจากท่อที่ท�าการทดสอบมีความเสียหายจาก

การกระแทก แต่บริเวณที่ติดกาวนั้น ไม่มีการเสียหายแต่อย่างใด

(A) กาว WEICON Easy-Mix PE-PP 45 
(B) กาวยี่ห้ออื่น
จากรูป การทดสอบแรงเฉือน

ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากกาว WEICON 

Easy-Mix PE-PP 45 สามารถลดระยะเวลาในการเช่ือมต่อท่อ 

และลดค่าใช้จ่ายในการท�างานได้มาก เมือ่เทียบกบัการเช่ือมท่อด้วย

กระบวนการ Electro Fusion 

คุณสมบัติเฉพาะ

• ไม่ต้องเตรียมพื้นผิวก่อนการติด “ไม่ใช้น�า้ยารองพื้น”

• ระยะเวลาในการเริ่มติดภายใน 3 นาที

• กาวแข็งตัวเร็ว

• มีความแข็งแรงสูง

• หลังการยึดติดมีความยืดหยุ่น

• ป้องกันการขีดข่วน

• ทนต่อสารเคมี

• ช่องว่างการติดต�า่สุดที่ 0.15-0.20 มม. 

• เนื้อกาวมีความหนืดเป็นเนื้อเดียวกัน

ข้อดี

• พร้อมส�าหรับใช้งานทันที

• ใช้งาน และผสมกันในขั้นตอนเดียว

• ผสมด้วยหลอดผสมในอัตราส่วน 10:1 

• รวดเร็วในการใช้งาน ท�างานเรว็ขึน้ ท�าให้เวลาในกระบวนการ 

 ผลิตลดลง

• ประหยัดในการใช้งาน ลดการสูญเสียวัสดุน้อยที่สุด

Cover Story 286.indd   27 23/8/2559   10:45:37

EX
AM
PL
E



COVER STORY

Industrial Technology Review

286 กันยายน 2559

ภาพแสดงช่องว่างการติดกาว Easy-Mix PE-PP

ผลิตภัณฑ์ กาว WEICON Easy-Mix PE-PP 45

ขั้นตอนการใช้งาน 

ข้อก�าหนดเบื้องต้นส�าหรับการยึดเกาะที่สมบูรณ์ คือ ความ

สะอาด และความแห้งของพื้นผิววัสดุ โดยสามารถท�าความสะอาด

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาด WEICON Cleaner S หรือ เตรียมผิว

ด้วยการขัดกระดาษทราย ในขั้นตอนการท�างาน WEICON Easy-

Mix PE-PP 45 จะใช้กับ Weicon Dispenser (ปืนยิงกาว) เท่านั้น 

พร้อมกับหัวผสม ในอัตรา 10:1 อุณหภูมิในการยึดติดที่ดีที่สุดที่ 

20-25 องศาเซลเซียส 

กาว WEICON Easy-Mix PE-PP 45 เป็นกาวสารพัดประโยชน์ 

สามารถติดวัสดุได้หลากหลาย เช่น PE (Polyethylene), PP 

(Polypropylene), ABS, PVC (Polyvinylchloride), Aluminum, 

Glass, Copper, Bright Sheet Steel, Fiber Glass เป็นต้น

เหตผุลทีต้่องเลอืกใช้ WEICON Easy-Mix PE-PP แทนการ

เชื่อมความร้อน ?

• พร้อมใช้งานทันที โดยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก

• สามารถตดิในพืน้ทีท่ีย่ากต่อการเข้าถงึ เช่น ในมมุ ในแนวตัง้

• ไม่ต้องใช้ความร้อน หรือตัวเร่งปฏิกิริยา

• ทนสารเคมี

• ทนความร้อน

• ทนแรงดันได้สูง

• ทนการขีดข่วน ไม่แตก มีความยืดหยุ่น

• ทาสีทับได้

• ติดวัสดุได้หลายชนิด

• ปลอดภัยในการท�างาน

• ใช้แทนเครื่องเชื่อมความร้อนได้ ตอบโจทย์การใช้งาน

WEICON Plastic Metal                                   
Two-Components Adhesives and Sealants

WEICON Plastic Metal ซีเมนต์เหล็กไวคอน นวัตกรรมเพื่อให้

ท�างานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเหมาะส�าหรับซ่อมแซมและ

เคลอืบผวิทกุวสัดทุีม่คีวามแตกต่างกนั ง่ายต่อการซ่อมอปุกรณ์และการ

ท�าแม่พิมพ์ 

เรามีซีเมนต์เหล็กไวคอน สารเคลือบผิวกว่า 19 ชนิดที่มีคุณสมบัติ

แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและอุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่น�าไปใช้

ซีเมนต์เหล็กไวคอน อีพ็อกซี่เรซิ่น ระบบสารเคลือบผิวสององค์

ประกอบ (Two-Components Adhesives) ทกุชนดิมสีองส่วนผสมหลกั

คือ เรซิ่น และ ฮาร์ดเนอร์ ที่เป็นสารท�าให้เพิ่มความแข็งของวัสดุ ผสม

เข้าด้วยกนัด้วยอตัราส่วนผสมทีค่�านวณไว้แล้วแต่ชนดิของซเีมนต์เหลก็

ตัวนั้น ในส่วนที่เป็น เรซิ่นที่เป็นตัวเติมมีทั้งเหล็ก หรืออะลูมิเนียม หรือ

แร่ ที่เป็นส่วนผสม

การผสมผลิตภัณฑ์ WEICON Plastic Metal
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ในส่วนของฮาร์ดเนอร์ เป็นตัวท�าให้เกิดความแข็ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ปรมิาณทีเ่ตมิเข้าไปในอตัราส่วนผสมทีก่�าหนด ซ่ึงมีผลต่อความหนืด และ

ส่งผลต่อเวลาการเซตตัวด้วย หลังจากที่มีการผสมสองส่วนเข้าด้วยกัน 

ซีเมนต์เหล็กไวคอนจะท�างานได้ดีที่อุณหภูมิห้อง และผลิตภัณฑ์จะ

สามารถติดกับทุกผิววัสดุ

เวลาในการเซตตัวของซีเมนต์เหล็ก ขึ้นอยู่กับชนิดของซีเมนต์เหล็ก 

ต่างจากโพลีเอสเตอร์ และจะไม่หดตัวเวลาที่เริ่มมีการติด เมื่อวัสดุแข็ง

ตัวแล้วสามารถใช้อุปกรณ์แก้ไขได้ เช่น

• เจาะ

• ตัด

• กลึง

• โป๊ว

คุณลักษณะเฉพาะ

• เป็นระบบอีพ็อกซีเรซิ่น สองส่วนผสม (Two-Components  

 Adhesives)

• ทนสารเคมีได้หลายชนิด

• ทนอุณหภมูไิด้สงู (-35 องศาเซลเซยีส ถงึ +280 องศาเซลเซยีส)

• ทนแรงดันได้สูง

• ป้องกันการขีดข่วน 

• มีความยืดหยุ่น และทนแรงกระแทก

• รับรองโดย Germanischer Lloyd

• ใช้เหล็กหรือแร่ เป็นส่วนผสมในการเติมเนื้อผิว

• ไม่กัดกร่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

สามารถใช้ได้กับวัสดุที่แตกต่างกัน ง่ายในการยึดเกาะผิวของวัสดุ 

ซึ่งขึ้นอยู่กับงานและความต้องการของผู้ ใช้ เช่น

• เหล็ก, โลหะ, เหล็กชุบแข็ง และสัมฤทธิ์

• อะลูมิเนียม, ทองเหลือง และทองแดง

• แก้ว, เซรามิก, คอนกรีต และไม้

• พลาสติกแข็งต่าง ๆ (PTFE, PE หรือ PP)

ส�าหรับส่วนปฏิบัติการงานบ�ารุงรักษาของทุกอุตสาหกรรม ซีเมนต์

เหล็กไวคอนก็เป็นผลิตภัณฑ์ ส�าหรับ

• ซ่อมแซมอะลูมิเนียม, อัลลอยด์

• ปรับปรุงและซ่อมแซมงานหล่อ, ท่อ และถัง

• เติมผิวโลหะ, ผิวขรุขระ และรูที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ๆ

• ซ่อมเพลา, รางลูกปืน, ปั๊มและฝาสูบ

• การเชื่อมต่อโดยปราศจากความร้อน

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการออกแบบ ซีเมนต์เหล็กไวคอนก็

สามารถเป็นแม่แบบหรือแม่พิมพ์ได้ โดยเฉพาะ

• ท�าแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก หรือแม่พิมพ์ฉีดชิ้นส่วน

• ท�าแม่พิมพ์โลหะ

• ท�าแม่แบบหรือต้นแบบส�าหรับการทดสอบก่อนการผลิตงานจริง

• เป็นซับในของเครื่องมือตัด

• ท�า Fixture

การผสมผลิตภัณฑ์ WEICON Plastic Metal

ตัวอย่างงานท�าแม่พิมพ์ ด้วย Plastic Metal

Plastic Metal แบ่งประเภทตามการใช้งานได้ดังนี้

• WEICON A ส�าหรับงานซ่อมที่มีการแตกร้าว ท�าแม่พิมพ์ 

• WEICON B ส�าหรับงานซ่อมแม่พิมพ์ ท�า Tooling ท�าเกท ท�า 

 ฟิกเจอร์ เติมรูเล็ก ๆ หรือผิวขรุขระ 

• WEICON BR เหมาะกบัการเตมิผิว เตมิรเูลก็ ๆ หรอืผวิขรขุระ  

 ซ่อมอุปกรณ์ทีท่�ามาจากสมัฤทธิ ์ทัง้นีย้งัสามารถหล่อขึน้รปูได้ด้วย

• WEIDLING C มีความเหลว เหมาะส�าหรับหล่อแม่พิมพ์ ท�า  

 Fixture ทนความร้อนได้สูงถึง +220°C

• WEICON F เน้ืออะลมูเินียม ไม่กดักร่อนและไม่ดงึดดูแม่เหลก็  

 ส�าหรับซ่อมผิวอะลมูเินียม แมงกานีส หรือ โลหะทีม่คีวามสว่าง  

 เช่น ฝาสูบ
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• WEICON F2 เนื้ออะลูมิเนียม มีความหนืด ใช้กับงานหล่อได้

• WEICON SF เนื้อเหล็ก แห้งเร็ว เหมาะส�าหรับการซ่อมท่อที่ 

 แตกร้าว เสื้อสูบ เกียร์ หรืองานที่ต้องยึดติดถาวร 

• WEICON ST เนื้อแร่ ไม่กัดกร่อน เหมาะกับการซ่อมได้หลาย 

 อย่าง และงานบ�ารุงรักษาด้านคุณภาพ สแตนเลส เครื่องจักร 

 และชิ้นส่วน หรืองานที่เป็นชิ้น 

• WEICON TI เนื้อไททาเนียม ทนแรงดันและสารเคมี เหมาะ 

 ส�าหรับการซ่อมปั๊ม วาล์ว หรือเพลา

• WEICON UW เนื้อเหล็ก แข็งตัวใต้น�า้ หรือพื้นที่เปียก เหมาะ 

 กับการซ่อม ปั๊ม ท่อ ถัง หรือคอนเทนเนอร์ เหมาะกับงานเรือ  

 หรือระบบบ�าบัดน�า้เสีย

 • WEICON WP เนือ้เซรามิก ทนการกระแทกและการขดีข่วนได้ 

 ดี มีความแข็งแรงสูง และมีความยืดหยุ่นเมื่อมีสิ่งมากระแทก  

 เหมาะในการเคลือบผิว เพื่อป้องกันการกระแทก สารเคมี และ 

 การขีดข่วน  

• WEICON WR เนื้อเหล็ก เหลว ทนการขีดข่วน เหมาะในการ 

 เติม ซ่อมเพลา ท�าแม่พิมพ์ สามารถใช้กับเครื่องจักรได้ และ 

 เหมาะในการสร้างแม่พิมพ์ มักใช้ก่อนการใช้ Ceramic BL 

• WEICON WR2 เนื้อแร่ ลักษณะพุตตี้ ทนการขีดข่วนและทน 

 แรงกระแทก เหมาะกบังานเตมิผวิ เช่น ซ่อมคอนเวเยอร์ รางสไลด์ 

• WEICON Ceramic BL มทีัง้แบบเนือ้เหลว และแบบพตุตี ้สาร

เติมแบบเนื้อแร่ ทนสารเคมี ทนความร้อนได้สูงถึง +180°C ทนการขีด

ข่วน เหมาะกับงานเคลือบผิว

• WEICON Ceramic W เนื้อแร่ ทนการกระแทกได้ดี ทนต่อสาร

เคมี และการขีดข่วน เหมาะกับการใช้เคลือบด้านใน ในระบบบด การ

ผสมหิน สามารถใช้กับงานที่อยู่ในแนวตั้งได้

• WEICON HB 300 ทนความร้อนได้สูงถึง +280°C ด้วย

อตัราส่วนผสม 1:1 เหมาะกบัการใช้กบัผิวทีเ่ป็นแนวตัง้ ซ่อมแซม เชือ่ม

ติดโลหะ และเติมรอยขรุขระ 

• WEICON Casting Resin MS 1000 ลักษณะเหลว เติมผิว

ไม่ได้ ความหนืดน้อย ส�าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การท�า 

Component 

Surface and Anti-corrosion Coating Spray 
ผลติภณัฑ์เคลอืบผวิเพื่อป้องกนักำรกดักร่อน

นอกเหนอืจาก Coating จากผลติภณัฑ์ซเีมนต์เหลก็แล้ว ไวคอน ยงั

มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงด้านการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนอีก

ประเภท คือ สเปรย์เคลือบผิว ซึ่งเป็นความส�าเร็จของทางไวคอนในทุก

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งาน ทั้งงานด้านการผลิต การซ่อมแซม รวม

ไปถึงการป้องกัน และบ�ารุงรักษา

ดังน้ัน ผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบผิวเพ่ือป้องกันการกัดกร่อนจะ

ครอบคลมุทกุการใช้งานของผูท้ีม่คีวามต้องการทีจ่ะปกป้องผิวโลหะจาก

การกดักร่อน และยงัเป็นผลติภณัฑ์ทีช่่วยในการปรบัปรงุพืน้ผวิของงาน

ให้ได้ตรงตามคุณภาพที่ต้องการ หรือส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ

งานนั้นได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบผิว แบ่งออกเป็น 9 ชนิดตามคุณลักษณะ 

ดังนี้

1. Zinc Spray สเปรย์เคลือบผิว ปกป้องผิวโลหะระยะยาวด้วย

กระบวนการ Cathodic Protection ป้องกันการกัดกร่อน และการเกิด

สนิมได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้ได้กับทุกโลหะ แห้งเร็ว ทนอุณหภูมิได้สูง 

(-50 ถึง +500 องศาเซลเซียส) แห้งเร็ว มีส่วนผสมของ Zinc กว่า 

99.99% ไม่หลดุลอก ไม่แตกร้าว ส�าหรบั Zinc Spray “Bright Grade” 

มีเฉดสีที่สว่างขึ้น ทนอุณหภูมิได้สูง (-50 ถึง +300 องศาเซลเซียส)

30
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2. Zinc-Alu Spray สเปรย์ปกป้องการกัดกร่อน สีโทน Hot 

Galvanizing ป้องกันสนิม ทุกพื้นผิวโลหะ แห้งเร็ว ต้านทานสารเคมี

หลายชนิด Zinc-Alu Spray แห้งเร็วภายใน 15 นาที สามารถทาสีทับ

ได้โดยไม่ต้องเตรียมผิวก่อนการทา ภายใน 12 ชั่วโมง Weicon Zinc-

Alu Spray ใช้ซ่อมแซมในส่วนทีเ่สยีหายของผวิท�าจาก Hot Galvanizing 

เพื่อให้ได้เฉดสีที่ใกล้เคียงกับชิ้นงานเดิม

3. Chrome Silver Spray สเปรย์เคลอืบผวิทีม่คีวามสว่างสูง ป้องกนั

พืน้ผวิไม่ให้ถกูกดักร่อน สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบังานโชว์สนิค้า งาน

แสดงสินค้า งานที่ต้องการใช้การสะท้อนแสง ไม่สามารถทาสีทับได้

ภาพแสดง Zinc Flake Coating

ภาพการเคลือบผิวโคม Spotlight

4. Rust Protection 2000 Plus สเปรย์เคลอืบปกป้องผวิ ต้านทาน

การกัดกร่อนจากสภาพอากาศ โลหะที่เคลือบ จากผลการทดสอบด้วย 

Rust Protection 2000 Plus ด้วยสเปรย์เกลือ เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง 

ไม่ปรากฏการเกิดการกัดกร่อนใด ๆ ดังนั้น จึงเหมาะกับเหล็กที่อยู่ใน

ฮอลล์ หรือโครงสร้าง ตึก หรือในส่วนที่ต้องการป้องกันการกัดกร่อน

5. Aluminum Spray สเปรย์เคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนได้ดี

เยี่ยม Aluminum Spray A-100 กันรอยขีดข่วน ทนกรด และด่างทุก

ชนิด มีส่วนผสมของอะลูมิเนียมกว่า 99.95% ทนอุณหภูมิได้สูง (-50 

ถงึ +800 องศาเซลเซยีส) ใช้ได้กบัทกุผวิโลหะ สามารถใช้กบัเทคโนโลยี

ท�าความเย็น, ระบบเผาไหม้, ท่อ, ผาสูบ, ไฟเบอร์กลาสส่วนประกอบ

รถยนต์ และอกีมากมายตามความต้องการของผู้ ใช้ Aluminum Spray 

A-400 มเีฉดสทีีส่ว่างมากกว่า คณุสมบตัเิช่นเดยีวกับ Aluminum Spray 

A-100 แต่ไม่สามารถทาสีทับได้

งานเคลือบด้วย Aluminum Spray

6. Stainless Steel Spray สเปรย์เคลือบต้านทานการกัดกร่อน

ของพื้นผิว ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี และจากสภาพอากาศ ด้วยพื้น

ฐานอะคริลิกเรซิ่น และเนื้อผงสแตนเลสสูงถึง 98.5% ทนอุณหภูมิได้

สูงถึง +300 องศาเซลเซียส  Stainless Steel Spray ใช้กับทุกพื้นที่ที่

ต้องการป้องกันการกัดกร่อน  และยังสามารถใช้ซ่อมแซมชิ้นส่วนของ

ผิวสเตนเลสที่มีความเสียหาย เช่น บนรถบรรทุก ไซโล หรือ ในท่อ และ

กับการใช้งานด้านนอก สามารถใช้ตกแต่งผิวแก้ว เซรามิก ไม้ หิน และ

พลาสติกอื่น ๆ Stainless Steel Spray “Bright Grade” มีเฉดสีให้ดู

เหมือนสีสแตนเลส  V2A, V4A เคลือบปกป้องผิววัสดุเช่นเดียวกับ 

Stainless Steel Spray 

ภาพตัวอย่างผิวถังสแตนเลส
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8. Brass Spray Spray สเปรย์เคลอืบผวิทองเหลอืงประสทิธภิาพ

สงู โลหะเคลอืบผวิเฉดสทีองเหลอืง ส�าหรบัปกป้องงานทีม่คีวามประณตี 

สเปรย์ทองเหลืองสามารถใช้กับงานซ่อมแซมผิวตามความต้องการ ใน

ทางด้านศิลปะ งานฝีมือ งานอดิเรก เหมาะสมในการซ่อมชิ้นส่วนที่มีสี

ทองเหลืองที่เสียหายเช่น จากการเจาะรู การกลึง การเชื่อม เป็นต้น

งานเคลือบด้วย Copper Spray
การปกป้องอุปกรณ์ด้วย Corro-Protection Spray

 จากประสบการณ์อันยาวนานในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมของ WEICON ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ 

ไฟฟ้า ปิโตรเลียม เกษตรกรรม อาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เราเชื่อ

มั่นในหลักการด้านคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดีเลิศ รวมถึงการให้

ค�าปรกึษาทีด่แีก่ลกูค้า ด้วยความเชือ่มัน่ว่าลกูค้าจะได้ประโยชน์จากการ

ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ไวบอนด์ล็อกค์ จ�ากัด                                                      

15/188 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์                          

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230                                     

โทรศัพท์ 02-944-6584, 098-829-0326, 086-325-5461                                                 

E-mail: sales@waibondlock.com

INDUSTRIAL

 7. Copper Spray สเปรย์เคลือบผิวทองแดงประสิทธิภาพสูง 

ปกป้องโลหะจากสภาพอากาศภายนอก พร้อมทัง้สามารถใช้ตกแต่งเป็น

ผิวทองแดงได้ สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ ทนอุณหภูมิ

ได้สูง (-50 ถึง +300 องศาเซลเซียส) ส่วนของผงทองแดงมากกว่า 

99.99% สามารถทาสีทับได้

9. Corro-Protection Spray สเปรย์เคลือบป้องกันการกัดกร่อน

ของผวิโลหะในพืน้จดัเกบ็ มคีวามใส เป็นฟิล์มปกป้องผวิ ได้รบัการรบัรอง

โดย German TUV ปกป้องอปุกรณ์และชิน้ส่วนได้ยาวนานโดยเป็นฟิล์ม

แห้งเป็นชั้นเคลือบ Corro-Protection Spray ใช้ป้องกันการกัดกร่อน

ส�าหรับงานที่ได้ไม่ได้ทาสี งานเปลือย ของชิ้นส่วนโลหะ ที่มีความเสี่ยง

ทีจ่ะเกดิสนมิ ในห้องเกบ็ของ หรอืในส่วนของการขนส่งชิน้ส่วนทางทะเล 

โดยสามารถล้างออกได้ง่ายด้วยน�้ายาท�าความสะอาด เช่น WEICON 

Cleaner S
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กรมโรงงานฯ มอบรางวัล ซีเอสอาร์ ดีไอดับเบิลยู 
2016
 ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (คนที่ 3  จากซ้าย) เป็น

ประธานพิธีเปิดงาน CSR-DIW Awards 2016 พร้อมด้วย นายมงคล  พฤกษ์

วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดงานและมอบ

รางวัล CSR-DIW Awards 2016 ที่ด�าเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม

แกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ชั้น 2 อิมแพคฟอรั่มฮอลล์ 9 อิมแพคคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  

กพร. จัดสัมมนา พลิกโฉมเหมืองแร่ไทย 

 นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่ (คนกลาง) พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ร่วมเปิดการสัมมนาหัวข้อ พลิกโฉมเหมืองแร่ไทย การบรรยายให้ความรู้ผู้

ประกอบการเหมืองแร่เกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมแร่และ

อุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้ประกอบการในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....(ฉบับใหม่) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ

เร็วๆ นี้ ณ ห้องจูปิเตอร์ 7 อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมีผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าร่วมการสัมมนาจ�านวนมาก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย นวัตกรรมเครื่อง
ชาร์จไฟฟ้า
 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย น�าโดย นายธนากร วงศ์วิเศษ (ขวา

สุด) รองประธานกลุ่มธุรกิจ Partner Project & EcoBuilding สาธิตเครื่องชาร์จ

แบตเตอรี่รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า แบบส่วนบุคคล และแบบสาธารณะ ที่มา

พร้อมเทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) ง่ายในการใช้งาน ให้ พลเอกประยทุธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชม ในงานการจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า จาก

โครงการสนบัสนนุการลงทนุสถานอีดัประจไุฟฟ้า (Charging Station) ส�านกังาน

นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้

โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) เลือกยูนิแคริเออร์
ฟอร์คลิฟท์เสริมประสิทธิภาพงานโลจิสติกส์ 
 คุณชาวิช จิราดลธนกฤต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย (ที่ 3 จากขวา) และทีม

งานฝ่ายการตลาด บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จ�ากัด พร้อมด้วย คุณ

โอภาส ฉัตรสถานนท์ Supply Chain Manager (ที่ 4 จากซ้าย) และทีมงาน 

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติก

ระดับโลกรับมอบรถฟอร์คลฟิท์ไฟฟ้า รถฟอร์คลฟิท์เชือ้เพลงิ LPG และรถฟอร์ค

ลิฟท์ส�าหรับคลังสินค้ารวม 27 คันจาก บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จ�ากัด 

เพื่อรองรับการขยายตัวของงานผลิตและงานโลจิสติกส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
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PK ฉลองความส�าเร็จ ผ่านมาตรฐาน ระบบ 
ISO140001 และ OHSAS180001 เพิ่มขีดความ
สามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัได้ในระดบัสากล 
 นางอัมพร นิติสิริ (กลางซ้าย) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล (กลางขวา) 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน) หรือ PK ผู้ออกแบบ ผลิต 

และ ติดตั้ง โรงงานน�้าแข็ง เครื่องดื่ม และอาหารที่ช่วยประหยัดพลังงานอันดับ

หนึ่งของประเทศไทย ซึ่ง PK และบริษัทในเครือทั้งหมดได้ผ่านมาตรฐาน 

ISO140001 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ OHSAS180001 การจัดการด้าน

ความปลอดภยั เพ่ิมขีดความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัได้ในระดบัสากล 

ณ บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน)

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ร่วมกับบีโอไอ 
เปิดบ้านพาสื่อมวลชนนานาชาติเยี่ยมชมโรงงาน
 มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บีเอ็มดับเบิลยู 

กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ได้ ให้การต้อนรับแก่ นางสาวอัจฉรินทร์ 

พัฒนพันธ์ชัย (ที่ 7 จากซ้าย) รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ

คณะสื่อมวลชนนานาประเทศ เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและ

พัฒนา ณ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จังหวัดระยอง 

กรงุเทพประกนัชวีติ ยกทพัทีป่รกึษาการเงนิร่วมงาน 
วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 17 
 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ บริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ภายในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดย

มี นางคมคาย ธูสรานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะผูบ้รหิาร พร้อมด้วยทีมท่ีปรกึษาการเงนิ กรงุเทพประกนัชวีติ ให้การต้อนรบั 

ทั้งนี้ ผู้มาร่วมงานยังรับบริการวางแผนการเงินรอบด้าน เพื่อความมั่นคงในชีวิต

จากที่ปรึกษาการเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเลือกหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบ

โจทย์ทุกความต้องการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตอีกด้วย 

นศ.คณะวศิวกรรมศาสตร์  (สจล.) บนิฝึกงานทีเ่มอืง
คูชิโร ประเทศญี่ปุ่น
 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.วภิ ูศรสีบืสาย 

อาจารย์ประจ�าสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ  น�านกัศึกษาภาควชิาวศิวกรรมอตุสาห

การ,ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า, ภาควชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และภาควชิาระบบ

ควบคุม สาขาแมคคาทรอนิกส์ เดินทางไปฝึกงานที่เมืองคูชิโร (Kushiro) 

ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เสริมทักษะ

ประสบการณ์การท�างานกับคนต่างภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความเป็นผู้น�าของ

นักศึกษาเยาวชนไทยในโครงการฝึกงาน เสริมสร้างวิสยัทศัน์ของเยาวชนไทยและ

การน�าองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ สงัคม และเศรษฐกจิ

ต่อไป
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เอบบีจัีดสมัมนาทางวชิาการให้กบัลกูค้าสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา 
 บริษัท เอบีบี จ�ากัด จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Energy Effi-

ciency Solutions for Industries and Buildings ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

ณ โรงแรมเซโดน่า และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมมันดาเลย์ ฮิวล์ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด พร้อมสร้างการตระหนักรู้ ในเรื่อง Total Cost of Ownership และการ

เสรมิสร้างเสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าเพือ่เพิม่ผลผลติจากทีมวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ

ของเอบีบีประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

พร้อมกันนี้ทีมงานได้น�าเสนออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยเสริมการท�างานให้กับ

ลกูค้าและผูท้ีส่นใจภายในงาน อาท ิVSD, motor and protection unit of Emax 2

ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย ติวเข้ม 10 
สุดยอดทีมสุดท้าย 
  นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้�านวยการ ธนาคารออมสนิ เป็นประธานเปิด

การอบรม Coaching Day : 10 STYLES by 10 GURUs โครงการ

ประกวด“ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” Startup Thailand by 

GSB ชงิเงนิรางวลัมลูค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท ดงึนกัธรุกจิคนรุน่ใหม่ ไฟแรง

ระดับแถวหน้ามาให้ค�าปรึกษาแนะน�ากลยุทธ์ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายอย่างเข้ม

ข้น ด้วยการประกบผู้เข้ารอบ 1 ทีมต่อเทรนเนอร์ 1 ท่าน โดยการตัดสินรอบชิง

ชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคมศกนี้ 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ 

www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion

มูลนิธิบ้านอารีย์รับมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจ�าปี 
2559
 นายทองมา วจิติรพงศ์พนัธุ ์ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (ขวา) จัดพิธีมอบทุนวิจิตรพงศ์

พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2559 ให้แก่ 

มูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม โดยมี 

ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ประธานมูลนิธิบ้านอารีย์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรม 

แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ถิรไทย โชว์ศักยภาพในงาน mai FORUM 2016
 นายอุปกรม ทวีโภค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท ถิรไทย 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิตและจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ร่วม

ออกนิทรรศการแสดงศักยภาพในงาน mai FORUM 2016 มหกรรมรวมพลคน 

mai ครั้งที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SME role model” ซึ่งถิรไทยได้เข้าร่วมงาน

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ

เร็ว ๆ นี้
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ทีเอส เทค (ประเทศไทย) ฉลองครบรอบ 20 ปี
 มร. ยาสุโนริ ซาคุไร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธาน บริษัท ทีเอส เทค 

(ประเทศไทย) รับมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีจาก คุณธนินทร์ ทรัพย์

บุญเรือง (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณอภิศักดิ์ คามวัลย์ (ขวาสุด) 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จ�ากัด 

(มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งบริษัทในประเทศไทย ของ

บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการผลิตเบาะและแผง

ประตูรถยนต์ โดยโรงงานมาตรฐานระดับโลกของบริษัทนี้ ตั้งอยู่ในเขตประกอบ

การอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี และยังท�าหน้าที่ผลิตและส่งมอบเบาะและแผง

ประตูรถยนต์คุณภาพสูงให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างต่อเนื่อง

เอน็ฟอร์ซผนกึหวัเว่ย เปิดตวัผลติภณัฑ์ Connecting 
Together ให้กับพาร์ทเนอร์เตรียมความพร้อมรุก
ตลาดไอที ซีเคียวริตี้อย่างเต็มตัว  
 บริษัท เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ�ากดั ร่วมกบับริษทั บรษิทั หวัเว่ย เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จ�ากดั จดัสมัมนาเปิดตวัผลติภณัฑ์หวัเว่ยภายใต้ชือ่ Connecting 

Together ให้กับพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเตรียม

ความพร้อมในการท�าตลาดผลิตภัณฑ์ไอทีซีเคียวริตี้และไวร์เลสของหัวเว่ยอย่าง

เต็มตัว โดยภายในงานมีผู้บริหารจากทั้ง 2 บริษัทเข้าร่วมคือ นายดีเรค ชางลีกัง 

ผู้อ�านวยการฝ่ายช่องทางจ�าหน่าย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (ซ้ายสุด) นายนักรบ เนียมนามธรรม กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) 

และ นายภาสกร คชพันธ์สุนทร ผูจ้ดัการท่ัวไป บริษัท เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ�ากัด 

(ที่ 3 จากซ้าย) 

ซีพีไอฯ มอบต้นกล้าปาล์ม 
 นายนัฎพันธ์ ดิศเจริญ ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก จ.ระยอง เป็น

ตัวแทนรับมอบต้นกล้าปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด ในโครงการปลูกปาล์มน�้ามันเพื่อ

อาหารกลางวันนักเรียน จาก คุณพิบูลนนท์ ปาณะพรหมพัฒน์ ผู้จัดการเขต

ตะวันออก แปลงเพาะซีพีไอ ไฮบริด สาขาระยอง โดยโครงการนี้จะมอบเงินทุน

ให้กับโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี และเมื่อผลผลิตปาล์มออกจ�าหน่าย 

จะสามารถน�าเงินมาบริหารส�าหรับกิจกรรมและอาหารของนักเรียนได้ 

ดาต้าวัน เอเชีย ร่วมกับ เอรีส เปิดตัว ArgoERP 
ดิจิทัลซอฟต์แวร์ ERP อันดับ 1 จากไต้หวัน  
 นายอดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (คนกลาง) และ มร.แฟรงค์ ลิน ประธาน บริษัท เอรีส 

อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกันเปิดตัว 

ArgoERP ดิจิทัลซอฟต์แวร์ ERP อันดับ 1 จากไต้หวัน ที่เหมาะส�าหรับลูกค้า

องค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในไทย ด้วยความสามารถในการปรับฟังก์ชั่

นการใช้งานทีค่่อนข้างหลากหลาย มโีปรแกรมเป็นภาษาไทย สามารถสือ่สารเข้าใจ

ง่ายและท�า Multi–currency อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศได้ เหมาะ

ส�าหรับธุรกิจที่มีการน�าเข้า ส่งออก หรือธุรกิจที่มีสาขาอยู่ในต่างประเทศ โดยตั้ง

เป้าหมายที่จะเป็นแบรนด์ ERP อันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางจากกลุ่มธุรกิจใน

อาเซียน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง Pinnacle 4 โรงแรมอินเตอร์

คอนติเนนตัล กรุงเทพ
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ร่วมใจปลูกป่าต้นน�้าถวายแม่ของแผ่นดิน
 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ซีพีไอ 

อะโกรเทค จ�ากัด และ บริษัท ซีพีพี จ�ากัด ร ่วมกับ หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดกิจกรรม "ดินและน�า้ ลมและฟ้า ป่าและ

เขา รวมกันเข้าเป็นทรัพย์สิน แผ่นดินแม่" เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2559 และวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังเพื่อ

ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน�า้ให้มีความสมบูรณ์ และรณรงค์ ปลูกจิตส�านึกและ

สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน�้า เพื่อ

ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ณ ฝายน�า้ล้นทุ่งโพธิ์ ต.เขาไชยราช 

อ.ปะทิว จ.ชุมพร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ITE ผนึก Hamon Deltak-USA
รับงานปรับปรุง Flue Gas Cooler มูลค่ากว่า 560 
ล้านบาท
 นายกอปร ภีระวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายพงศ์แก้ว  รัช

ตะวรรณ ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ�ากัด (ITALTHAI 

Engineering: ITE) ให้การต้อนรบั Mr.Donald Kawecki ผูบ้ริหารและทีมงาน

ของบรษัิท Hamon Deltak จากประเทศสหรฐัอเมรกิา และ นายวฒุพิงษ์ ประวติร

วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮาม่อน บี.กริม จ�ากัด ในการประชุมรับงานออกแบบ 

ก่อสร้างโครงการปรับปรุง Flue Gas Cooler Unit for DCC Plant ของ บจม. 

IRPC ซึง่จะได้ไอน�า้เป็นผลพลอยได้ (By Product) น�าไปขบักงัหนัไอน�า้เพือ่ผลติ

ไฟฟ้ามูลค่ากว่า 560 ล้านบาท ณ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมจ�ากัด

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม อบรมผูป้ระกอบการ ภาค
อีสาน
 นายประสงค์ นิลบรรจง (คนกลาง) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ส�าเร็จการฝึก

อบรมภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) พื้นที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 รุน่ ได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวดันครราชสมีา 

จังหวัดอ�านาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ซึ่งได้มุ่งเน้นพัฒนา

ศักยภาพการแข่งขัน และทักษะการประกอบการแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดย

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ  นี้ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัด

นครราชสีมา 

ยบิอนิซอย มอบประกาศนยีบตัรคณุวฒิุวิชาชพีสาขา ICT
 คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ยบิอนิซอย จ�ากดั และ คณุแววรัตน์ ช�านาญภกัด ีผูอ้�านวยการสายงาน

บุคคล และประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัดและบริษัทในเครือ พร้อมทีม

งาน ร่วมกันให้การต้อนรับ คุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบ

อินซอย จ�ากัด ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวชิา ICT ให้กบัพนกังานยบิอนิซอยทีส่อบผ่านจ�านวน 40 คนในสาขา Hard-

ware สาขา Network & Security และสาขา Project Management ทั้งนี้ยิบ

อินซอยคือองค์กรภาคเอกชนผู้น�าในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรก ที่ร่วม

ผลักดันบคุลากรเข้าสู่การรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชพีและคณุวฒุวิชิาชพี 

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี นาย

วีระชัย ศรีขจร ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  พร้อม

แขกผู้มีเกียรติจ�านวนมากร่วมแสดงความยินดีแก่ผู ้รับมอบประกาศนียบัตร

คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชา ICT ในครั้งนี้
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CAT ผลึกก�าลังพันธมิตร เปิดตัว C nema by CAT 
ก้าวข้ามทุกขีดจ�ากัดสู่ความบันเทิงครบวงจร
 สุรพันธ์ เมฆนาวิน (กลาง) กรรมการ รักษาการในต�าแหน่ง กรรมการผู้

จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และก�าพล บุริยเมธา

กุล (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการลูกค้า บริษัท ไพรม์ไทม์ 

โซลูชั่น จ�ากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงข่าวเปิดตัว C nema by CAT 

บริการความบันเทิงผ่านออนไลน์ใหม่ล่าสุด ให้ลูกค้า C internet ภายใต้คอน

เซป็ต์ C nema by CAT ก้าวข้ามทกุขดีจ�ากดัสูค่วามบนัเทิงครบวงจร ณ ลาน

อเนกประสงค์ CAT First Class Cinema ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับรางวัลจัดการพลังงานดี
เด่น
 ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย น�าโดย นายธนากร วงศ์วิเศษ (ซ้าย) 

รองประธานกลุ่มธุรกิจ Partner Project & EcoBuilding ได้รับมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณ ในฐานะบริษัทจัดการพลังงานดีเด่นประจ�าปี 2016 (Excellent 

ESCO Awards 2016) จาก ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ขวา) ปลัดกระทรวงพลังงาน 

ในงาน Thailand ESCO Fair 2016 จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีโรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด กรงุเทพฯ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

เมนทาแกรม เปิดตัว ECOVACS ROBOTICS
 เมนทาแกรม จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว ECOVACS ROBOTICS หุ่นยนต์

ท�าความสะอาด โฮมโซลูชั่น ได้แก่  WINBOT หุ่นยนต์เช็ดกระจก ด้วยการขับ

เคลือ่นของระบบสมาร์ทไดร์ฟ จงึท�าความสะอาดได้อย่างรวดเรว็ และ DEEBOT 

หุ่นยนต์ท�าความสะอาดพื้น ที่มีระบบถูเปียก – แห้งขั้นสูง ที่สามารถเช็ดคราบ

สกปรกที่ฝังแน่นได้อย่างหมดจด โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล  ปัทมพงศ์ 

(ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมนทาแกรม จ�ากัด นายเดวิด เชง 

เฉียน (กลาง) ประธานหน่วยธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทอีโคแวคส์ โรบอทติคส์ 

จ�ากดั และ นางสาวพลิาสลกัษณ์  เจดย์ีถา (ที ่2 จากขวา) ผูจั้ดการฝ่ายผลติภัณฑ์ 

บริษัท เมนทาแกรม จ�ากัด ร่วมด้วย  โบ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) 

และ พันตรี กฤชพล เศวตนันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรม

โซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ 

กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนสมาคมกรีฑา 
มอบกรมธรรม์อดัฉดีทพันักกรฑีาไทย สูศ้กึโอลมิปิก 
2016   
 พล.ต.อ.สนัต์  ศรตุานนท์ (กลาง) นายกสมาคมกรฑีาแห่งประเทศไทยฯ รับ

มอบกรมธรรม์ประกนัชวีติให้คณะโค้ชผูฝึ้กสอนและคณะนกักรฑีาไทย โดยมนีาย

นรินทร์  เอกวงศ์วิริยะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตแก่นักกรีฑา

ทีมชาติไทยสู้ศึกโอลิมปิก เกมส์ 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ทุนประกันรวม 149 

ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้ท�าผลงานได้อย่างเต็มที่ สร้างชื่อเสียงให้

กับประเทศไทย ร่วมลุ้นร่วมให้ก�าลังใจทัพนักกีฬาไทยไปด้วยกัน ณ กรุงริโอ เดอ 

จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคมนี้ 
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AJD อะลีบาบา และธนาคารกรุงไทย จัดงานสัมมนา 
อีคอมเมิร์ซทางเลือกที่ใช่ ส�าหรับผู้ประกอบการไทย 
สู่ตลาดใหม่ไร้พรหมแดน
  นายณฐัวชัร์ วรนพกลุ (ทีส่ามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารสายงานการ

ตลาด บริษทั คราวน์ เทค แอดวานซ์ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย นายชยัณรงค์ 

นศิามณวีงศ์ (ทีห้่าจากทางซ้าย) ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารฝ่ายการค้าต่าง

ประเทศ ธนาคารกรุงไทย นายสุทธิชัย สุวรรณา (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการ

ธนาคารกรุงไทย ส�านักงานเขตพิษณุโลก และ Mr. Wu Zhe, Jerry (ที่สองจาก

ขวา) Country Manager of Alibaba Thailand ร่วมกับ นางสาวแพรวพรรณ 

ศริิยทุธ์ (คนทีส่ีจ่ากซ้าย) เจ้าของกจิการกนุเชยีงเจ๊เคง็ จดังานสมัมนา “อคีอมเมร์ิซ

ทางเลือกที่ใช่ ส�าหรับผู้ประกอบการไทย สู่ตลาดใหม่ไร้พรหมแดน” ณ ห้องคอน

เวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม ท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 

กรุงเทพมหานคร จับมือ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และ 
มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดโครงการผู้น�าเยาวชน
เอเชีย ประจ�าปี 2559 สร้างพลังรุ่นใหม่รักษ์น�้า
 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการส�านักการระบายน�้า 

กรงุเทพมหานคร และ นางสพุร วธันเวคนิ (ที ่3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการผู้น�าเยาวชนเอเชีย ประจ�าปี 2559 

มุง่พฒันาศกัยภาพของเยาวชนของไทยและเอเชยีในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

และมหาวิทยาลัยจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม 

มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งหมด 111 คน เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้เกิด

โครงการอันเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด “การบริหารจัดการ

คุณภาพน�า้ (Water Quality Management)” ซึง่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครัง้

แรก ในระหว่างวันที่ 21–27 สิงหาคม พ.ศ.2559 นี้ 

ASUS ขนทัพสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กสุดล�้า 
ชูแนวคิด “Zenvolution” นวัตกรรมอัจฉริยะ 
ผสานดีไซน์สุดพรีเมียม
 ASUS (เอซุส) น�าทีมผู้บริหารโดย นายอิริค เฉิน รองประธาน บริษัทเอซุส 

พร้อมด้วย นายเร็กซ์ ลี ผู้จัดการทั่วไปประจ�าภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และ นาย

เจฟฟ์ โล ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย จัดงาน Zenvolution เปิดตัวสมาร์ทโฟน

ตัวล่าสุด ASUS ZenFone 3 Series รวมถึงโน้ตบุ๊กรุ่น ASUS ZenBook 3 

และพีซีแบบ 2-in-1 รุ่น ASUS Transformer 3 และ ASUS Transformer 3 

Pro พร้อมด้วยการเปิดตัว ป-ูไปรยา ลนุด์เบร์ิก เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอซสุ

คนแรกของประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

เอ็นฟอร์ซ จับมือกับคาร์บอน แบล็ค และไอ-ซีเคียว 
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเคียวริตี้ ใหม่ เพื่อรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์
 บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ร่วมกับ บริษัท คาร์บอน แบล็ค และ บริษัท 

ไอ-ซเีคยีว เปิดตวัผลติภณัฑ์ซเีคยีวรติี้ใหม่และจดัสมัมนาให้ความรู้ ในหวัข้อเรือ่ง 

“Why RansomeWare!!! Is hard to handle than you think?” ให้กับลูกค้า

เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม แนวทาง และวิธีการท�างานของภัยคุกคามทางด้าน

ไซเบอร์ในรูปแบบท่ีซับซ้อน รวมถึงการแนะแนววิธีรับมือภัยคุกคามอย่างที่ไม่

เคยมมีาก่อน ปัจจบุนัภยัคกุคามทางด้านไซเบอร์นัน้ ได้เปลีย่นแปลงรปูแบบและ

วิธีให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงแนวป้องกันที่เป็น Network Security 

จากเดมิทีเ่น้นการโจมตแีบบแพร่กระจายให้รวดเรว็ทีสุ่ด เปลีย่นมาเป็นการโจมตี

แบบเฉพาะเจาะจงตัวเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์

กับมนุษย์ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายไปคือผู้ที่ใช้งานที่ขาดความตระหนัก

รูด้้านภยัคกุคามไซเบอร์ จากนัน้จะท�างานเจาะระบบดงึข้อมลูโดยใช้คอมพวิเตอร์ 

End-Point นั้น ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการ 
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จีโนลกรุ๊ป แสดงความยินดีกับโกลบอลเฮ้าส์ สาขา 
41 สิงห์บุรี
 จีโนลกรุ๊ป (GINOLR GROUP) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

แสงสว่างชั้นน�าของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ CT.ELECTRIC และ GINOLR 

โดย คณุนเรศ ฮเิท้ง (คนที2่จากซ้าย) ผูจ้ัดการฝ่ายขายโมเดิร์นเทรดและร้านคา้ 

บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จ�ากัด พร้อมทีมงานเดินทางไปร่วม

แสดงความยินดี บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) เนื่องในโอกาส

ฉลองเปิดสาขาใหม่โกลบอลเฮ้าส์ สาขา 41 สิงห์บุรี โดยมี คุณกุณฑี สุริยวนา

กุล (คนที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยประธานบริหาร เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้ 

ซีเกทมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 
โ ค รงก ารพัฒนานั ก วิ จั ย แ ล ะ ง านวิ จั ย เ พื่อ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
 นายสญัชยั ทองจนัทรา ผูอ้�านวยการฝ่ายวศิวกรรม บรษิทั ซเีกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ากดั (ที ่3 จากขวา) มอบเงนิจ�านวน 100,000 บาทเพือ่สนบัสนนุ

การจัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงาน

วิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต แก่ ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) (ที ่3  จากซ้าย) โดยม ีรศ.ดร.ประเสรฐิ 

ภวสันต์ ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม 

(พวอ.) (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

โครงการ พวอ. (ซ้ายสุด) ร่วมในการรับมอบเงินสนับสนุน 

อิตัลไทยวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบความส�าเร็จ 
โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยลาดปลาเค้า
 อีกหนึ่งความภูมิใจของ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ�ากัด (ITALTHAI En-

gineering : ITE) ท่ีมส่ีวนร่วมท�าให้กรุงเทพมหานครมกีระแสไฟฟ้าใช้อย่างม่ันคง 

โดย นายธงชัย วิจารณ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโครงการ

ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยลาดปลาเค้า พร้อมด้วย นายประทวน มั่นคง ผู้จัดการ

สนาม และทีมวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแรงสูงแบบ GIS 

Indoor ในประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยสถานีไฟฟ้าย่อยลาด

ปลาเค้า ระบบ 115/24 เควี ของการไฟฟ้านครหลวง หลังก่อสร้างเสร็จและจ่าย

กระแสไฟเข้าระบบ พร้อมผ่านการทดสอบความเสถียรของระบบควบคุมสถานี

ไฟฟ้าอัตโนมัติ (Substation Automation System) ณ สถานีไฟฟ้าย่อยลาด

ปลาเค้า กรุงเทพฯ หนึ่งใน 8 สถานีไฟฟ้าฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสัญญาจากการไฟฟ้า

นครหลวง

ดาต้า เพาเวอร์ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้าน
ราชาวดี
 นายอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ 

จ�ากัด ผู้ผลิต และจัดจ�าหน่ายปล๊ักไฟมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อแบรนด์ ดาต้า 

(DATA) คุณภาพดี ปลอดภัยสูง จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้อง ๆ และ

เป็นก�าลังใจให้แก่เด็ก ๆ บ้านราชาวดี (ชาย) ส�าหรับกิจกรรมทางบริษัท ดาต้า 

เพาเวอร์ จะมีอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือน ณ สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี(ชาย) 

จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
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สัมมนาหัวข้อ “Chemical Pump High Performance” ของแผนก 
Valve & Pump

เอปสันเปิดตวัสายธรุกจิหุน่ยนต์อุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นครัง้แรก   
พร้อมยกขบวนสินค้าตบเท้าร่วมงาน Assembly and Automation 
Technology 2016

ริษัท นิวแม็ก จ�ำกัด แผนก Valve & 

Pump ได้จดัสมัมนาลกูค้าเชิงวชิาการเก่ียว

กบั Chemical Pump High Performance  ขึน้

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมี

ลูกค้าหลากหลายให้ความสนใจเข้าร่วมการ

สัมมนา ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นเรื่องความรู้

เกี่ยวกับ การเลือกใช้ปั ๊มให้เหมาะกับความ

ต้องการ การน�าไปใช้งานจริง การแก้ปัญหา

เบื้องต้น การดูแลบ�ารุงรักษาปั๊มให้ ใช้งานได้

นานที่สุด มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และ

ประสบการณ์การใช้งาน รวมทั้งข้อมูลทาง

เทคนิคต่าง ๆ กับทางวิทยากรด้วยบรรยากาศ

ที่เป็นกันเอง

 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สร้างความมั่นใจใน

คุณภาพของสินค้า โดยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้

ชมสนิค้าและถาม/ตอบถงึปัญหาเกีย่วกบัสนิค้า

เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมทั้งมีการยก

ตวัอย่างภาพหน้างาน ทีเ่ราได้มกีารตดิตัง้ให้กบั

ผู ้ ใช ้งานไปแล้ว เพ่ือให้ลูกค้าได้เห็นถึง

ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด 

 ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้

ความสนใจเข้าเยี่ยมชม และทางบริษัทฯ หวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากท่าน

อีกในโอกาสต่อ ๆ ไป ส�าหรับท่านใดที่พลาด

โอกาสสัมมนาในเดือนนี้ สามารถติดตาม

ข่าวสารการสมัมนาได้ในทกุ ๆ  เดอืน ได้ทีต่าราง 

Customer Seminar

อปสนั ประกาศเปิดสายธุรกจิใหม่ในไทย บกุ

ตลาดหุ ่นยนต์เชิงอุตสาหกรรม เปิดตัว

นวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล ส�าหรับไลน์การผลิต

และประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก ที่อาศัยความ

แม่นย�าสูงเป็นครัง้แรก ในงาน Assembly and 

Automation Technology 2016 ซึ่งภายใน

งานเอปสันร่วมออกบูธ เพื่อจัดแสดงโซลูช่ัน

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงาน

อุตสาหกรรมไว้หลากหลาย อาทิ โซนหุ่นยนต์ 

ได้จดัแสดงการท�างานของหุน่ยนต์แขนกลทีต่่อ

พ่วงกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเอปสัน เช่น 

ผลิตภัณฑ ์หุ ่นยนต ์แขนกลเพื่อการเขียน

โปรแกรมลงบนเอปสนัอนิเตอร์แอคทฟีโปรเจก็

เตอร์ ผลิตภัณฑ์แขนกลหุ ่นยนต์เพื่อใช้ ใน

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ และโซนแว่นตา

อัจฉริยะเสมือนจริง (Moverio) ต่อพ่วงกับ

เอปสันโปรเจ็กเตอร์เพ่ือฉายภาพอุปกรณ์หรือ

ชิ้นส่วนขนาดเล็กในการซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ 

โ ซนสุ ดท ้ า ยคื อ โ ซน เค รื่ อ งพิ มพ ์ ฉ ล าก

อุตสาหกรรม ที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกใน

การพิมพ์ฉลากประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบาร์

โค้ดติดผลิตภัณฑ์ หรือฉลากติดบนบรรจุภัณฑ์ 

เป็นต้น  
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สยามฮาร์ดแวร์ จับมือ โอสึกะ ดึงอุปกรณ์ทาสี Maru-T (มารุ-ที) 
แบรนด์พรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น บุกตลาดไทยเป็นครั้งแรก

ริษัท สยำมอุตสำหกรรมเครื่องเหล็ก 

(1981) จ�ำกัด หรือ สยำมฮำร์ดแวร์ 

ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ

บริษัท มำรุ-ที โอสึกะ คอร์เปอร์เรชั่น ใน

การน�าเข้าอปุกรณ์ทาสรีะดบัพรเีม่ียม ภายใต้ช่ือ

แบรนด์ Maru-T (มำรุ-ที) เจาะตลาดกลุ่มช่าง

ทาสีช�านาญการ ดีไซเนอร์ และเจ้าของบ้านที่มี

ความใส่ใจในรายละเอียด

 ส�าหรับแบรนด์มารุ-ที นั้นมีประวัติยาวนาน

กว่า 100 ปีในประเทศญีปุ่น่ เป็นแบรนด์ที่ได้รบั

การยอมรับจากกลุ่มช่างทาสีมืออาชีพ ในด้าน

คุณภาพ มาตรฐานการผลิต และความหลาก

หลายของสินค้าที่มีให้เลือกใช้เหมาะกับงานที่

แตกต่างกัน รวมถึงนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ในการทาสีที่ไร้ที่ติ 

และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่แบรนด์มารุ-ทีจะออกสู่

ตลาดต่างประเทศ โดยสยามฮาร์ดแวร์ได้รับ

ความไว้วางใจในการขายและการตลาดใน

ประเทศไทย เพือ่ให้มาร-ุท ีเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ใน

ตลาดนี้ 

 นำงสำวพิมพดิำ อัฉริยะศิลป์ ผูบ้รหิารฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามฮาร์ดแวร์ กล่าวว่า 

“ในตลาดของสทีาอาคารนัน้ เราจะเหน็ได้ว่าใน

ช่วงหลายสิบปีทีผ่่านมา มกีารเปลีย่นแปลงและ

พัฒนาคุณภาพของสีอย่างเห็นได้ชัดมีตัวเลือก

ให้เลือกหลากหลายและผู้ผลิตเองก็มุ่งมั่นใน

การสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาให้เห็นเรื่อย ๆ 

แต่ไม่ใช่กับอุปกรณ์การทาสี ซึ่งในเวลาหลายปี

ที่ผ่านมา เราไม่ได้เห็นการพัฒนาของอุปกรณ์

ทาสีเลย ลูกกลิ้งหรือแปรงก็ยังคงใช้กันแบบ

เดิม ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสีรุ่นใหม่ ๆ ที่ถูก

พัฒนาออกมา เรามองว่าควรมีอุปกรณ์ทาสีที่

มีนวัตกรรมที่เทียบเท่า รองรับสีทาอาคารรูป

แบบใหม่ ๆ  และสร้างผลลพัธ์ทีล่ะเอยีดกว่าการ

ใช้อุปกรณ์แบบเดิม ๆ เพื่อตอบโจทย์ ผู้ ใช้งาน 

เจ้าของบ้าน และสถาปนิกที่ให้ความส�าคัญกับ

รายละเอียด”  

 “ทั้งสยามฮาร์ดแวร์และมารุ-ที โอสึกะเอง 

ต่างกเ็ป็นธรุกจิครอบครวัทีถ่่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ 

มาร-ุท ีโอสึกะเองมปีระวตักิว่า 100 ปีทีป่ระเทศ

ญี่ปุ่น ส่วนเราเองก็เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้

วางใจจากผูบ้รโิภคมาตลอดระยะเวลาหลายสบิ

ปี ในฐานะผู้ผลติ เรามจีดุยืนร่วมกนัในด้านความ

ใส่ใจในการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ เชือ่ว่าทางมา

รุ-ที โอสึกะเองก็มั่นใจในมาตรฐานของเราและ

ศักยภาพของตลาดประเทศไทย จึงได้เลือก

สยามฮาร์ดแวร์มาเป็นคู่ค้า ดแูลการจดัจ�าหน่าย

แบรนด์มาร-ุท ีนอกประเทศญีปุ่น่เป็นครัง้แรก” 

 นำยพรเทพ อัฉริยะศิลป์ ประธานบริษัท

สยามฮาร์ดแวร์ กล่าวว่า “สยามฮาร์ดแวร์ เป็น

ผูผ้ลติทีด่�าเนนิธรุกจิมากว่า 50 ปีในประเทศไทย 

โดยให้บริการรับจ้างผลิตสินค้าประเภทเคร่ือง

เหลก็ รวมทัง้ผลติสนิค้าส�าเรจ็รปูภายใต้แบรนด์

เราเอง ซึ่งที่ผ่านมาสยามฮาร์ดแวร์ ให้ความ

ส�าคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการ

รักษามาตรฐานในการผลิตและสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคตลอดมา ส่วนความร่วมมอืระหว่าง

ธรุกจิในครั้งนี ้เปน็ครัง้แรกทีส่ยามฮาร์ดแวร์ได้

ร่วมมือกับแบรนด์ผู้ผลิตอื่น เพื่อขยายตลาดไป

สู่กลุ่มพรีเมี่ยม โดยแบรนด์มารุ-ทีเอง มีประวัติ

มากว่าร้อยปี มคีวามเชีย่วชาญและเป็นทีเ่ชือ่ถอื

ในด้านคุณภาพในประเทศญี่ปุ่น เรารู้สึกยินดี

และเป็นเกยีรตอิย่างสงูที่ได้รบัความไว้วางใจใน

ความร่วมมือครั้งนี้”

 ส่วนทางด้าน นำยชินนิชิโร่ วำกิ ประธาน

มารุ-ที โอสึกะ คอร์เปอร์เรชั่น กล่าวว่า 

“ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพอย่างมาก 

จากตวัเลขการเตบิโตของตลาดก่อสร้าง อาคาร

บ้านเรือนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างก้าว

กระโดด และยังมแีนวโน้มเตบิโตมากขึน้เร่ือย ๆ 

เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สนับสนุน ให้เกิดความ

ต้องการอุปกรณ์ทาสีระดับพรีเมี่ยม อีกทั้งยัง

ไม่มีใครน�าเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทนี้สู่ตลาดมา

ก่อน จากประสบการณ์การเป็นผู้ผลิตมากว่า

หนึง่ร้อยปี เรามัน่ใจว่าผู้ ใช้งานในกลุม่มอือาชพี

จะพอใจในคุณภาพของสินค้าเราอย่างแน่นอน 

เราจงึมคีวามยนิดเีป็นอย่างมากในความร่วมมอื

กับ สยามฮาร์ดแวร์ คู่ค้าที่มีประสบการณ์และ

เป็นผู้น�าในตลาดประเทศไทย ในการแนะน�า

แบรนด์มารุ-ทีให้กับคนไทย” 

 เบื้องต้นได้มีการลงทุนไปเป็นจ�านวน 10 

ล้านบาท โดยในช่วงแรกจะให้ความส�าคัญใน

เรือ่งของการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีรู่จ้กัและเป็น

ทีจ่ดจ�าแก่ผู้ ใช้ รวมไปถงึการให้ข้อมลูแก่ผู้ใช้ใน

ด้านของการใช้อปุกรณ์ทาสทีีม่คีณุภาพแตกต่าง

จากของทั่วไปในท้องตลาด 

 สินค้าที่จะน�าเข้ามาจ�าหน่ายในช่วงแรก

ได้แก่ ลูกกลิ้งทาสี รุ่นไมโครไฟเบอร์ ขนาด 7 

นิ้ว และ 9 นิ้ว แบบพร้อมด้ามและแบบอะไหล่

เสริม, ลูกกลิ้งทาสี รุ่นลินท์ ฟรี ขนาด 7 นิ้ว 

และ 9 นิ้ว แบบพร้อมด้ามและแบบอะไหล่

เสริม, ลูกกลิ้งทาสี รุ่นลอง แฮร์ ขนาด 7 นิ้ว 

แบบพร้อมด้ามและแบบอะไหล่เสรมิ, แปรงโทจิ  

ซึ่งเป็นแปรงทาสีแบบญี่ปุ่นขนาด 30 มม. 40 

มม. 50 มม. และ 60 มม., เกรียงขูดสี และด้าม

ต่อลูกกลิ้งทาสี

 โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะเริ่มวางจ�าหน่าย

ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ร้านค้าสีทาอาคารชั้น

น�าและ SCG โฮมมาร์ททั่วกรุงเทพฯและจะ

ขยายไปทั่วประเทศในอนาคต ราคาสินค้าเริ่ม

ต้นที่ 90 บาท
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