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แมนยำ ปลอดภัย มั่นใจเม็ตเทรล

Auto Test Sequence 

โปรแกรมลำดับการทดสอบไดลวงหนาแบบอัตโนมัติ

ตรวจวัดกระแสรั่วไหล 

ทดสอบการทำงานของเคร�องตัดไฟรั่ว

ตรวจวัดความตานทานดินได ทั้งแบบ Clamp และ Ground Rod

วัดแรงดัน 1 เฟส และ 3 เฟส 

พรอมแสดงลำดับเฟส

วัด Loop Impedance พรอมแสดงผล 

Pass/Fail ตามมาตรฐาน IEC60264, BS7671

วัดฉนวนไฟฟาสูงสุด 1000V/999MΩ วัดความตอเน�องดวยกระแส 200mA

เคร�องมือตรวจสอบสำหรับชางไฟฟา, 

ผูตรวจสอบอาคาร, ผูตรวจสอบโรงงาน

เพ�อความปลอดภัย และเปนไปตามกฎหมายใหม

ที่บังคับใชแลว  

• ติดตั้งระบบไฟฟาจากชางผูชำนาญ 

 ที่มีใบรับรอง

• ตรวจสอบการติดตั้งดวยเคร�องมือที่มีมาตรฐาน 

• มีการตรวจสอบ ซอมบำรุง อยางสม่ำเสมอ

• มีรายงานผลการตรวจสอบอยางน�าเช�อถือ

สนใจติดตอ : 

คุณจิรายุ 08-3823-7933, 
คุณเฉลิมพร 08-5489-3461, 
คุณอิทธิโชติ 08-0927-9917

METREL MI 3152 EUMETREL MI 3152 EUMETREL MI 3152 EU

เคร�องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้ง

ระบบไฟฟาอาคาร รุนจอสีระบบสัมผัส

เคร�องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้ง

ระบบไฟฟาอาคาร รุนจอสีระบบสัมผัส

เคร�องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้ง

ระบบไฟฟาอาคาร รุนจอสีระบบสัมผัส
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พบบทความในเลม...

"พื้นฐานการตรวจสอบความปลอดภัย

การติดตั้งไฟฟา"
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ปที่ 22 ฉบับที่ 287 ตุลาคม 2559

 การนำดิจิตอลมาใช ในงานเคร�องมือวัด

 และควบคุม (ตอน HART Protocal)

 ทำความรูจักกับ ระบบส�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ

 ตามมาตรฐาน IEC61850

 กลยุทธ การลดความสูญเปลาในงานบริหารอะไหล

 Marketing Logistics โลจิสติกสในการตลาด

 หรือการตลาดในโลจิสติกส

 สมาธิสรางพลัง แรงขับที่ซอนเรนสรางงานคุณภาพสูง

 เหมืองแรสีเขียว กลยุทธสรางเศรษฐกิจอยางสมดุล

 การบริหารและการจัดการ องคกรแบบบูรณาการ

 Refinn เว็บปลดหนี้เพ�อคนไทย จากวิศวะ มจธ.

 กสอ. ปูพรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 รับ 5 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายสูยุทธศาสตรชาติ 4.0

 ไมโครซอฟต ผนึกกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศความรวมมือดานนวัตกรรม

 ครั้งแรก ผาน Chula Engineering Innovation Hub
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 82 : Control & Automation  

   การนำดิจิตอลมาใชในงานเครื�องมือวัดและควบคุม 
   (ตอน HART Protocal)   
   / ศรีนคร นนทนาคร

 88 : Electrical  

   ระบบสื�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ
   ตามมาตรฐาน IEC61850 (ตอนที่ 2)   
   / พิชิต จินตโกศลวิทย

 92 : Safety & Healthcare  

   งานสัปดาหความปลอดภัยในการทำงานแหงชาติ 
   (Safety Week) ครั้งที่ 30 (ตอนจบ)   
   / ศิริพร วันฟน                        

 102 : Productivity  

   กลยุทธลดความสูญเปลางานบริหารอะไหล 
   (ตอนจบ)   
   / โกศล ดีศีลธรรม                   

 108 : Logistics & Supply Chain  

   Marketing Logistics: โลจิสติกสในการตลาด
   หรือการตลาดในโลจิสติกส   
   / ชิตพงษ อัยสานนท

 112 : Management  

   สมาธิสรางพลัง แรงขับที่ซอนเรน
   สรางงานคุณภาพสูง   
   / พิทักษ ศุภบัณฑิตยกุล

 114 : Management  

   การบริหารและการจัดการองคกรแบบบูรณาการ   
   / ยศกร บมไล

METREL MI 3152 EU 

เคร�องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้ง ระบบไฟฟาอาคาร 

รุนจอสีระบบสัมผัส 

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จำกัด  118 : Cost Management  

   การบัญชีตนทุนมาตรฐาน   
   / ผศ.วิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ

 124 : Environmental  

   เหมืองแรสีเขียว กลยุทธสรางเศรษฐกิจอยางสมดุล   
   / สิริรัตน วารีรำพึงเพลิน

 130 : R&D Show Update  

   Refinn เว็บปลดหนี้เพื�อคนไทย จากวิศวะ มจธ.   
   / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

 132 : Special Report  

   กสอ. ปูพรมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
   รับ 5 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายสูยุทธศาสตรชาติ 4.0 
   / กองบรรณาธิการ

 135 : IT Update  

   ฮิตาชิ จัดการประชุมในหัวขอ 
   'นวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ' ในประเทศไทย   
   / บริษัท ฮิตาชิ จำกัด

 138 : IT Update  

   ไมโครซอฟต ผนึกกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศความรวมมือ
   ดานนวัตกรรมครั้งแรก  
   / กองบรรณาธิการ
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Editor Talkเจ้าของ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1858/87-90 บางนา-ตราด แขวงบางนา กรุงเทพ ฯ 10260

โทรศัพท์ 0-2739- 8111 โทรสาร 0-2739-8117, 0-2739-8118

URL: www.thailandindustry.com, www.se-ed.com

ที่ปรึกษา : ทนง โชติสรยุทธ์, วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

นักเขียนรับเชิญ : ผศ.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง, 

วัฒนา เชียงกูล, อมรรัตน์ ภูตระกูล, กลุ่มวิศวกรอาชีพ, 

พงษ์ศักดิ์ บุญธรรมกุล, ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 

ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, ดร.วิทยา สุหฤทด�ารง

บรรณาธิการบริหาร : ศุภกิจ อ�าพาส   E-mail: itr@se-ed.com

บรรณาธิการจัดการ : เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

ผู้จัดการศิลป์ : ชูวรรณ เคาวสุต

ศิลปกรรม : มงคล บัณฑิตเอกตระกูล

ผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม : 

นุชนารถ กองวิสัยสุข

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม : 

เบญจมาภรณ์  มโนกิจพงศ์พันธ์

แผนกโฆษณา : วรรณภา ไกล้บุปผา

สนใจโฆษณาติดต่อ 0-2739-8123-6 

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา :  ศุภกิจ  อ�าพาส

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

จัดพิมพ์ : ส.เอเซียเพรส

ท�าแบบพิมพ์ : ยูนิตี้กราฟฟิค, โมเดอร์นฟิล์ม, ซีเวิลด์ กราฟฟิค

จัดจ�าหน่ายเขตกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น  โทร. 0 -2739-8222

จัดจ�าหน่ายต่างจังหวัด : นานาสาส์น  โทร.0-2433-6855, 0-2880-7345-6

• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

โดย บรษิทั ซเีอด็ยเูคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ห้ามลอกเลยีนหรือท�าซ�า้ ไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล

เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง

ทางวารสารฯ มิได้จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่

ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์

ทีส่ดุเท่าทีส่ามารถกระท�าได้ ความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูใน

วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง

ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป 

ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้จงแก้ไขในฉบบัต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

• ยนิดรีบัพจิารณาบทความทางด้านอตุสาหกรรมทกุสาขา โดยส่งต้นฉบบั

พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ได้ และขอ

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�าหรับ

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com

เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม

 สวสัดีคุณผู้อ่านทีรั่กทกุท่านครับ ปกติการตรวจสอบเคร่ืองจักรในภาคอตุสาหกรรมต้องอาศยั

พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานราชการเป็นผูต้รวจสอบ แต่ปัจจบุนั ทางกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�าหนดให้ภาคเอกชน (Third Party) 

เข้ามาช่วยตรวจสอบเครือ่งจกัรแทนพนกังานเจ้าหน้าที ่โดยได้เพิม่บทบญัญติัในพระราชบญัญติั

จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 เกี่ยวกับการก�าหนดให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรที่จะจดทะเบียน

กรรมสทิธิแ์ทนพนกังานเจา้หน้าที่ได ้โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมจดัท�าร่างกฎกระทรวง 2 ฉบบั 

โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการในร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และจะส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

ต่อไป โดยสาระส�าคัญของร่างกระทรวง 2 ฉบับได้แก่ 

 1. ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาต การออกใบอนญุาต การต่ออายใุบอนญุาต การ

ออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบ

เครือ่งจกัรเอกชน เป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารส�าหรบับคุคลหรอืนิติบคุคลใดทีป่ระสงค์

จะเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนปฏิบัติงานได้อย่างถูก

ต้องชัดเจน โดยมีรายละเอียด อาทิ ก�าหนดหน้าที่ของผู้ตรวจเครื่องจักรเอกชน เป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ ผู้ตรวจสอบเคร่ืองจักรระดับ 1 มลูค่าเคร่ืองจักรไม่เกนิ 50 ล้านบาท ผูต้รวจสอบเครือ่งจกัร

ระดับ 2 มูลค่าเครื่องจักรไม่เกิน 100 ล้านบาท และผู้ตรวจสอบเครื่องจักรระดับ 3 ไม่จ�ากัด

มลูค่าเคร่ืองจกัร ก�าหนดวธิกีารขอใบอนญุาต ก�าหนดคณุสมบตัขิองบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล

ที่จะขอเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน ก�าหนดขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต การต่อ

อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต รวมทั้งการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ตรวจ

สอบเครื่องจักรเอกชน

 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานการตรวจสอบเครือ่งจกัร หลักเกณฑ์

และวิธีการตรวจสอบเครื่องจักร และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักร ของผู้

ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน เป็นการก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักร 

อาท ิก�าหนดให้ผูต้รวจสอบเครือ่งจกัรเอกชนต้องมเีครือ่งมอืหรอือปุกรณ์พร้อม ก�าหนดให้ผู้ตรวจ

สอบเครื่องจักรเอกชนต้องตรวจสอบเครื่องจักรตามระดับที่ได้รับอนุญาต ก�าหนดวิธีการจัดท�า

รายงานและรับรองผลการตรวจสอบ 

 โดยกรมโรงงานฯ ได้ก�าหนดรายละเอยีดคุณสมบติัของผู้ตรวจสอบเครือ่งจกัรเอกชนนัน้ จะ

ต้องมีคุณสมบัติ อาทิ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต�า่กว่า 20 ปี ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ฯลฯ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็น

ผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนได้นั้นจะต้องมายื่นค�าขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนเครื่องจักร

ประจ�าจังหวัดก่อน และจะต้องผ่านการฝึกอบรม ผ่านการทดสอบเพื่อให้ได้ ใบรับรอง จากนั้นจะ

ต้องน�าเอกสารมายืน่เพือ่ให้กรมโรงงานอตุสาหกรรมตรวจสอบก่อนออกใบอนญุาตให้เป็นผูต้รวจ

สอบเครื่องจักรเอกชนตามกฎหมาย โดยผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่

แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว อย่างไรก็ตามการใช้บริการผ่านช่อง

ทางการให้บริการของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนคาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 30 วัน ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และประมาณ 37 วัน ส�าหรับต่างจังหวัด จากปกติ 45–60 วัน

 จากการลดระยะเวลาในการจดทะเบียนฯ ดังกล่าว จะช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 37% 

ท�าให้ราชการมีความสามารถในการให้บริการออกทะเบียนในช่องทางปกติของทางราชการจาก

เดิม 800 ฉบับต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ฉบับต่อปี ในส่วนของเอกชนคาดว่าจะให้บริการได้กว่า 

500 ฉบบัต่อปี หากรวมกนัทัง้ 2 ช่องทางแล้วสามารถออกทะเบยีนได้เพ่ิมมากข้ึนถงึ 1,800 ฉบบั

ต่อปี อีกทั้งคาดว่า จะมีผู้ประกอบการน�าเล่มทะเบียนเครื่องจักรมาจดจ�านองประมาณ 1,200 

ฉบับต่อปี มูลค่าเฉลี่ยต่อฉบับกว่า 680 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาทต่อปี ที่จะเป็น

เงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม

 ส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียน

กรรมสทิธิเ์คร่ืองจกัรได้ที ่ส�านกังานทะเบยีนเคร่ืองจกัรกลาง กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม ถนนพระรามที ่6 กรุงเทพฯ โทรศพัท์ 0-2202-4062 หรือเข้าไปที ่www.diw.go.th 

ครับ 

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด

สนใจติดต่อ: คุณจิรำยุ 08-3823-7933 
คุณเฉลิมพร 08-5489-3461, คุณอิทธิโชติ 08-0927-9917

METREL MI 3152 EU
เครื่องตรวจวัดและทดสอบกำรติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำอำคำร รุ่นจอสีระบบสัมผัส

แม่นย�ำ ปลอดภัย มั่นใจเม็ตเทรล

ตรวจสอบระบบไฟฟำ้ตำมมำตรฐำน BS7671, IEC60364, IEC61557 ส�ำหรับชำ่งไฟฟ้ำ
ที่ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟำ้ตำมโรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรสูง ส�ำนักงำน บ้ำน และโรงงำน

รอง
รับก

ฎห
มาย

ใหม
่

ฟังก์ชั่นใช้งำนครบถ้วน..
•	 วัดฉนวนไฟฟ้าสูงสุด	1000V/999MΩ
•	 วัดความต่อเนื่องด้วยกระแส	200mA
•	 วัด	Loop	Impedance	พร้อมแสดงผล	Pass/Fail		

	 ตามมาตรฐาน	IEC60264,	BS7671
•	 ตรวจวัดความต้านทานดินได้	ทั้งแบบ	Clamp	และ		

	 Ground	Rod
•	 ตรวจวัดกระแสรั่วไหล	ทดสอบการท�างานของ	

	 เครื่องตัดไฟรั่ว	RCD
•	 Auto	Test	Sequence	โปรแกรมล�าดับการทดสอบ	

	 ได้ล่วงหน้าแบบอัตโนมัติ

www.measuretronix.com/
metrel

Metrel MI3152 EurotestXC 
เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้ำในอำคำร 
รุ่นใหม่จอสี

30

เรามักได้ยินข่าวอยู่เสมอในเรื่องของอันตรายของระบบไฟฟ้าที่มี

อันตรายถงึชวีติ ไมว่่าจะเป็นเหตกุารณ์ไฟรัว่, ไฟฟ้าลดัวงจร รวมถงึการ

เกิดเหตุเพลิงไหม้ต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีการ

ออกแบบวงจรป้องกันทั้งสิ้น แล้วสาเหตุอะไรที่ยังท�าให้เกิดเหตุการณ์ที่

เศร้าสลดใจอยู่เสมอ 

การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงมี

ความส�าคญัเป็นอย่างมากทีจ่ะต้องท�าการตรวจสอบ เคร่ืองทดสอบระบบ

ไฟฟ้าและการติดตั้งจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การ

ตรวจสอบง่ายขึน้ และทีส่�าคญัคอืเป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือพิสจูน์ทราบ

พร้อมท�ารายงานผล 

สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน BS7671, IEC60364, 

IEC61557 ส�าหรับช่างไฟฟ้าที่ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าตามโรงงาน

อตุสาหกรรม อาคารสงู ส�านักงาน บ้าน และโรงงาน ทีว่างแผนการซ่อม

บ�ารุง ที่มีปริมาณงานมาก หมดกังวลไปได้เลย กับฟังก์ชั่นพิเศษดังนี้
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แสดงค�าแนะน�าการทวนสอบการติดต้ังไฟฟ้าแรงดนัต�า่ตามมาตรฐาน 

IEC 60364-6

มำตรฐำนกำรตดิตัง้ไฟฟ้ำ BS7671
อย่างไรกต็าม หากจะตรวจวดัให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ขออ้างองิ

กับมาตรฐาน BS7671 ซึง่เป็นมาตรฐานทีเ่หมาะสมทีส่ดุมาตรฐานหนึง่ 

และเป็นทีน่ยิมใช้ในยโุรป และน่าจะมคีวามสอดคล้องกบัมาตรฐานที่ใช้

ตดิตัง้ในประเทศไทยมากทีส่ดุ

ล�าดบัการตรวจสอบการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าจะสามารถท�าได้ดงัน้ี

• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนจ่ายไฟจริง

• ตรวจสอบระบบไฟฟ้าขณะจ่ายไฟ ก่อนติดตัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

• ตรวจสอบเพ่ือท�าการซ่อมบ�ารงุรกัษาตามช่วงเวลา 

กำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำก่อนจ่ำยไฟจรงิ
การตรวจสอบในขัน้ตอนน้ีจะใช้การตรวจวัดในเรือ่งของความต้านทาน

เป็นหลกัซึง่มอียู ่2 ส่วนคอืความต่อเนือ่งของสายไฟฟ้า และความต้านทาน

ฉนวน

ความต่อเนือ่งของสายไฟฟ้า (Continuity) นัน้ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องเลือกเคร่ืองมือที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า 200mA ขึ้นไปในการ

ทดสอบ (ตามมาตรฐาน IEC60364, BS7671 และ EN61557) เพื่อให้

ได้ค่าความต้านทานที่ละเอียด

เพื่อความสะดวกในการเลือกขั้นตอนทดสอบที่เหมาะสม ที่เคร่ือง

ทดสอบก็จะมีโฟลว์ชาร์ตแสดงรายละเอียดให้พร้อม

เมือ่เลอืกโปรแกรม AUTO SEQUENCE
®
 และตัง้ค่าจ�ากดัแล้ว เพียง

กดปุม่ TEST การทดสอบก็จะด�าเนนิไปตามข้ันตอนโดยอตัโนมตั ิและเมือ่

ครบทกุข้ันตอนกจ็ะแสดงผล PASS/FAIL โดยรวมทัง้หมด ผลการวดั

ทัง้หมดสามารถบนัทกึในหน่วยความจ�าในเครือ่งและจัดท�ารายงานผลการ

ทดสอบได้ด้วยซอฟต์แวร์ EuroLink PRO ทีม่าพร้อมกบัตวัเคร่ือง ไม่ต้อง

ซือ้เพิม่

การทดสอบตามข้ันตอนอตัโนมัต ิAUTO SEQUENCE
®
 ช่วยให้การ

ทดสอบความปลอดภยัการตดิตัง้ไฟฟ้าสามารถท�าได้รวดเรว็กว่าวธิทีีใ่ช้ตาม

ปกตไิด้ถงึ 5 เท่า

Method 1: ท�าการเชื่อมต่อสาย Jump ระหว่าง L – PE ที่ MDB 

แล้วจึงท�าการวัดความต่อเนื่องระหว่าง L- PE ที่ขั้วของ Outlet แต่ละ

จุด ความต้านทานที่วัดได้ควรมีค่าต�า่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตาม Spec 

ของความต้านทานต่อความยาวของสายไฟฟ้า

Method 2: ตรวจวัดความต่อเน่ืองระหว่างจดุลงกราวด์ทีตู่ ้MDB กบั

จดุเชือ่มต่อกราวด์ที ่Outlet (รวมไปถงึโครงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วย) 

ซึง่ในทางปฏบิตัจิดุวัด 2 ขัว้จะมรีะยะทีห่่างกนั จงึต้องใช้สายม้วนยาวซึง่

เราจะเรียกว่าสาย Wonder Lead ร่วมด้วย
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พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง บ้านปูฯ หัวเว่ย 
และเทเช่น ลงนามความร่วมมอืวจิยัและพฒันา
พลงังานแสงอาทติย์ มุง่พัฒนาโครงสร้างพ้ืน
ฐานพลังงานที่ยั่งยืน 

างสมฤด ีชยัมงคล (ที ่4 จากซ้าย) ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บ้านปู จ�ากัด 

(มหาชน) รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์  สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (ที ่3 จาก

ซ้าย) มร.เรย์มอน หลวน (ที่ 2 จากซ้าย) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เทเช่น กรุป๊ มร. แอน

สัน เจิง (ที่ 1 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) และ มร.เอ

ริค หวัง (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการส่วน

ภูมิภาค บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จ�ากัด ร่วม

ลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงความร่วม

มอืด้านการวจัิยและพฒันาพลงังานแสงอาทติย์ 

ณ งานวิศวกรรม’59 หรือ Engineering Expo 

2016 ศูนย ์แสดงสินค้าและนิทรรศการ

นานาชาติ (BITEC) กรุงเทพฯ

 ความร่วมมือของ 4 พันธมิตรในครั้งนี้ 

ด�าเนินการโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ การวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่สอดรับ

กับทิศทางพลังงานและเทคโนโลยีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อรองรับ

ความต้องการด้านพลงังานของประชากรทีเ่พิม่

ขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย 

 ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือและพิธีลง

นามในสญัญาในครัง้นี ้ได้ระบคุวามร่วมมอืด้าน

การวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ออก

เป็น 3 ด้านหลัก ผ่านการลงนามระหว่าง 4 

องค์กรชั้นน�า ได้แก่ 

 • การลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน

วิชาการ การวิจัยและพัฒนาพลังงาน และการ

พฒันาฝึกอบรมมาตรฐานบคุลากรด้านพลงังาน 

ระหว่างสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบัง บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 

และบรษิทั เทเช่น เทคโนโลยส์ี (ไทยแลนด์) จ�ากดั

 • การลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นหุ้น

ส่วนธรุกจิการลงทนุด้านพลงังาน ระหว่างบรษัิท 

บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เทเช่น 

เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 • การลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นหุ้น

ส่วนทางธุรกิจด้านเทคนิคการจัดการพลังงาน 

ระหว่างบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จ�ากัด และ

บริษัท เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร ์  สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว

เกีย่วกบัการลงนามความร่วมมอืวจิยัและพฒันา

พลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัย

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้าน

การค้นคว้าวิจยั การอนุรักษ์และพัฒนาพลงังาน

ทดแทนในทุกมิติ และด้วยความพร้อมด้าน

บุคลากร ผนวกกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน

สถาบันฯ เราเชื่อมั่นว่า คนไทยมีศักยภาพที่

เพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยด้ีานพลงังานสู่

ระดับโลก และการลงนามความร่วมมือกับภาค

เอกชนที่เป ็นผู ้น�าด้านพลังงานในครั้งนี้จะ

เป็นการเปิดมิติใหม่สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูป

ธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลาง

ของเอเชียหรือระดับโลกได้อย่างชัดเจน” 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง ได้เริ่มต้นติดตั้งระบบพลังงานแสง

อาทิตย์บนอาคาร ขนาด 4.3 เมกะวัตต์ พร้อม

ขยายเตม็พ้ืนที่ในทกุอาคารของมหาวิทยาลยัอกี

กว่า 10 เมกะวัตต์ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน

พลงังาน อกีทัง้ยงัเป็นต้นแบบในการใช้พลงังาน

ท่ีย่ังยืน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษา

และสาธารณะอีกด้วย 

 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�า

ด้านธรุกจิพลงังานแห่งเอเชยีทีด่�าเนนิธรุกจิด้าน

การจัดหาแหล่งพลังงาน และการผลิตกระแส

ไฟฟ้ามากว่า 30 ปี กล่าวว่า “บ้านปูฯ มีความ

ยินดีกับอีกก้าวส�าคัญของบริษัทฯ ในวันนี้ที่ได้

ร่วมมอืกบัผู้เชีย่วชาญด้านพลงังานแสงอาทติย์

ทั้งจากสถาบันการศึกษาชั้นน�า และภาคเอกชน 

ความร่วมมือดังกล่าวนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การ

ด�าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และจะ

ช่วยสนับสนุนให้บ้านปูฯ สามารถเพิ่มก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้าให้ได้ 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า 

ภายในปี 2568 โดยจะประกอบไปด้วยพลังงาน

หมุนเวียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 อีกทั้งยังเป็น

แนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน�้า

ถึงปลายน�้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็น

ธรุกจิส่วนปลายน�า้ทีจ่ะช่วยสร้างมลูค่าในห่วงโซ่

อุปทาน และยังเป ็นการพัฒนาพลังงาน

หมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ”

 นายอมร หาญค�า ผู้จดัการทัว่ไป บรษิทั เท

เช่น เทคโนโลยส์ี (ไทยแลนด์) จ�ากดั ผูน้�าด้าน

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

อัจฉริยะที่เรียกว่า Smart Energy Manage-

ment Systems (SEMS) กล่าวว่า “เทเช่นมุ่ง

ลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให ้ ได ้

ผลิตภัณฑ์คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสู่ระดับ

โลก พร้อมตั้งฐานการผลิตในไทย โดยตั้ง

โรงงานผลติแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 300 เมกกะ

วัตต์ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของ

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีแนวโน้มสูงมาก

ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

เทเช ่นและพันธมิตรจึงได ้ร ่วมกับสถาบัน

เทคโนโล ยีพระจอมเกล ้ า เจ ้ าคุณทหาร

ลาดกระบัง ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา

ด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร พร้อม

เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้าน

พลังงาน (Standard of Practice) สู่ความเป็น

มาตรฐาน รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์

ทดสอบคุณภาพและก�าหนดมาตรฐานของ

อุปกรณ์พลังงาน เพื่อให้บริการแก่ภาคธุรกิจทั้ง

ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย”

มร. เอริค หวัง ผู้อ�านวยการส่วนภูมิภาค บริษัท 

หัวเว่ย เทคโนโลยี จ�ากัด กล่าวว่า “หัวเว่ยมี

เทคโนโลยด้ีานเครอืข่ายและระบบโทรคมนาคม

ระดับโลก และยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และติดตั้ง

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบโทรศัพท์ราย

ใหญ่ อันดับ 1 ของโลก ซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทุ่ม

ทุนด้านงานวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่

ผสานระบบเครือข่ายเพื่อจัดการพลังงานที่มี

ความถูกต้อง แม่นย�าและครอบคลุมได้ทั่วโลก 

ทีเ่รยีกว่า “Huawei  FusionSolar” การลงนาม

ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาพลังงานแสง

อาทิตย์ในคร้ังน้ีเป็นการต่อยอดความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่ง

บรษิทัฯ รูส้กึเป็นเกยีรตแิละภูมใิจเป็นอย่างยิง่ที่

ได้น�าเสนอโครงการนี้”
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ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 นับตั้ งแต ่ จี นปฏิ รู ปร ะบบ
ประเทศภายใต้ นโยบายสีท่นัสมยั 
ตามแนวคิดของ เติง้ เสีย่ว ผงิ 
เศรษฐกจิจนีในช่วงทศวรรษที ่80-
90 เริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
เกิดเขตเศรษฐกจิพเิศษและมเีมอืง
ใหม่เกิดขึน้เป็นจ�านวนมาก 

ห

เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
รู้จักยุทธศาสตร์ One Belt One Road
จีนกับการสถาปนาอ�านาจใหม่ในศตวรรษที่ 21

ลังจากนั้น จีนได้สมัครเข้าเป็น สมาชิกองค์กร

การค้าโลก (WTO) ย่ิงส่งผลให้เศรษฐกิจจีน

เจริญเติบโตขึ้นอย่าง “มหัศจรรย์” ด้วยความได้

เปรยีบทางการผลติ เพราะมจี�านวนประชากรมากเป็น

อนัดบัหนึง่ของโลก ต้นทนุการผลติถกู ท�าให้สนิค้าจนี

สามารถตตีลาดโลกได้ไม่ยาก หน�าซ�า้จ�านวนประชากร

มหาศาลยิง่เพิม่ก�าลงัซือ้การบรโิภคภายในประเทศอกี

ทางหนึ่ง ปัจจัยดังกล่าว “กระตุ้น” ให้เกิดการขยาย

ตัวทางการผลิตสินค้าและบริการ จนท�าให้เศรษฐกิจ

จีนโตวันโตคืน

ในท�านองเดียวกัน จีนกลายเป็นคู่ค้าอันดับต้น ๆ 

ของหลายประเทศ สินค้าจีนมีราคาถูกเมื่อเทียบกับ

สนิค้าทีผ่ลติจากประเทศอืน่ ความสามารถทางการค้า 

ท�าให้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จีนก้าวแซงประเทศ

ภาพวาด อดีตผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์ นายเติ้ง เสี่ยว 
ผิง ผู้ท�าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตด้วยนโยบายส่ีทันสมัย
(ภาพจาก https://media.licdn.com)

อุตสาหกรรมชั้นน�าและ “ผงาด” ขึ้นเป็นมหาอ�านาจ

เศรษฐกิจ “เบอร์สอง” ของโลก และก�าลังต่อสู้ทาง

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางการ

เมืองระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดครอง

ความเป็น เบอร์หนึ่งของโลก

ผู้เขียน “โหมโรง” เพื่อเริ่มต้นให้เห็นภาพการ

เติบโตของจีนในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ หลายท่านเคยมี

โอกาสไปเยือนมหานครปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ ท่าน

คงได้ถงึเห็นภาพความเจริญของเมอืงทัง้สองนีท้ีก่ลาย

เป็นสญัลกัษณ์เชงิ “อ�านาจ” และ “เศรษฐกจิ” จนียคุ

ใหม่ ที่แสดงศักยภาพการพัฒนาไม่น้อยหน้ากว่าโลก

ประชาธิปไตยแต่อย่างใด

MACRO ECONOMIC OUTLOOK
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และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ที่สามารถน�ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ 

รวมทั้งสามารถน�ามาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาและขยาย

ระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยในระยะแรกจะเริ่มด�าเนินการใน 5 กลุ่มเส่ียงที่ส�าคัญ ได้แก่ 1.กลุ่ม

เกษตรกรประเภทเพาะปลูก ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสารก�าจัดศัตรูพืช 2.กลุ่มสลักหิน 

ที่เสี่ยงต่อโรคปอดฝุ่นหิน 3.กลุ่มคนเก็บและคัดแยกขยะ ทั้งขยะทั่วไปที่เสี่ยงต่อ

การติดเชื้อและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 4.กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

วัณโรคและไข้หวัดใหญ่ และ 5.กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่เสี่ยง

โรคปอดฝุ่นฝ้าย ภูมิแพ้ ของมีคมบาดทิ่มแทง โดยมีเป้าหมายการด�าเนินงานใน

ระยะแรกนี้ จ�านวน 6.2 แสนราย และขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเส่ียงที่ส�าคัญ 

จ�านวนประมาณ 10.5 ล้านคน ภายในปี 2563 และครอบคลุมทุกกลุ่มคน 

(ประมาณ 22.1 ล้านคน) ภายในปี 2564 เป็นต้นไป ตามแผนงานจะมกีารด�าเนนิ

งานทั้งหมดใน 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมกันนี้ก็จะ

มีการจัดบริการอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพให้กับ

แรงงานนอกระบบด้วยเช่นกนั อย่างไรกด็ ีหากมข้ีอสงสยัสามารถสอบถามข้อมลู

เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

• ประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ตอ่ “ร่างระเบยีบวาระแห่ง

ชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560–2569) และร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ฉบับที่ 

2 (พ.ศ.2560–2564)” เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สืบเนื่องจากทั้งระเบียบวาระแห่งชาติ 

“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ที่อนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 11 

ธ.ค.2550 และ “แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท�างานแห่งชาติ” อนุมัติโดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2554 ต่างก็มีกรอบ

ระยะเวลาด�าเนินการสิ้นสุดในปี 2559 นี้ ดังนั้นเพื่อให้การด�าเนินการด้านความ

ปลอดภัยฯ ภายใต้ทั้งสองส่วนนี้มีความต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบวาระแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560–

2569) และร่างแผนแม่บทความปลอดภัยฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560–2564) โดยมี

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน การนคิมอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ หน่วยงาน

ต้นสังกัดกรุงเทพมหานคร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ

ท�างาน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 80 คน ร่วม

แสดงความคิดเห็นต่อร่างทั้งสอง

ส่วนที่ 2 ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวอย่าง เช่น

• “ไทยยืน่จดทะเบยีนให้สตัยาบนัสารอนสุญัญา ILO ฉบบัที ่187” หม่อม

หลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นจด

ทะเบียนให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187 

ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด�าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ.

2549 (ILO Convention No. 187 Re: Promotional Framework for 

Occupational Safety and Health, 2006) ต่อ Mr.Guy Ryder ผู้อ�านวยการ

ใหญ่ส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2559 โดยถือเป็นอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 16 ที่ประเทศไทยได้

ให้สัตยาบัน และจะมีผลบังคับใช้ ในอีก 12 เดือนถัดไปนับจากวันที่ให้สัตยาบัน 

สาระส�าคัญของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 ก็คือ เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ

14 องค์กรจดัพธิลีงนามข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 
“ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ส�าหรับ
กลุ่มแรงงานนอกระบบ” เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 ที่โรง
แรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ฉบับพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่ง

ประเทศทีรั่บอนุสญัญาดงักล่าวจะต้องมนีโยบายระดบั

ชาตเิร่ืองความปลอดภยัและอาชวีอนามยั มรีะบบการ

ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มี

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ มบีคุลากร กฎหมาย ข้อบงัคบั 

กลไกการบังคับใช้ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 

เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยฯ ของประเทศ มี

แผนงาน โครงการระดบัชาตด้ิานความปลอดภยัและ

อาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกัน การ

คุ้มครองลูกจ้าง การขจัดหรือลดความเสี่ยงและ

อนัตรายจากการท�างานให้น้อยทีส่ดุ รวมถงึการจดัท�า

รายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ระดับชาติ (National OSH Profile) เพื่อสรุป

สถานการณ์สถิติการประสบอันตรายจากการท�างาน 

นโยบาย แผนงาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องรวม

ทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

การยื่นจดทะเบียนให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 

ฉบับที่ 187 ในครั้งนี้ มีความส�าคัญต่อประเทศไทย

เป็นอย่างย่ิง เพ่ือเป็นการยืนยันว่าการปฏิบัติเรื่อง

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยอยู่

ในระดับมาตรฐานสากล ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้น 

เนื่องจากเป็นการยกระดับการด�าเนินงานเกี่ยวกับ

มาตรฐานแรงงานด้านความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยให้สอดคล้องหรือเทียบเคียงกับหลักการ

ด�าเนินงานระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงให้

นานาชาติเห็นถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ให้ความ

ส�าคัญของการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าว ตลอดจน

เป็นการวางรากฐานในการพัฒนานโยบาย ยทุธศาสตร์

การด�าเนินงานด้านดังกล่าวของประเทศไทยให้บรรลุ

ผลยั่งยืน เพื่อน�าไปสู่การลดการประสบอันตรายจาก

ท�างาน รวมถึงลดความสูญเสียทั้งทางตรงและทาง

อ้อม อันน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวมของ

ผู้ ใช้แรงงาน
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ayasanond@hotmail.com

ก เดมิที การตลาด (Marketing) 
และ โลจิสติกส์ (Logistics) จะ
ถูกแยกส่วนออกจากกันในการท�า
ธุรกิจส่วนใหญ่ โดยไม่ค่อยจะมีคน
ที่เข้าใจในเรื่องของการเชื่อมโยง
กิจกรรมทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งใน
ปัจจบัุน ตลาดต่าง ๆ  เริม่กลายเป็น
ตลาด โภคภัณฑ์ โดยที่ลูกค้าจะ
ใส่ใจกับเวลาและการบริการมาก
ขึ้น ความจ�าเป็นในการจัดการ
เชื่อมโยงระหว่างการตลาดและโล
จิสติกส์ก็เพ่ิมสูงขึ้นเป็นล�าดับ จน
เป็นการบรรจบกันของการตลาด
และโลจิสติกส์  

Marketing Logistics
โลจสิตกิส์ในการตลาด หรอื การตลาดในโลจสิตกิส์

ารจัดการในอดีตของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะ

เป็นการจดัการตามแนวคดิแบบ ไซโล (Silos) 

คือ ต่างคน ต่างคดิ ต่างคน ต่างท�า ขาดการพจิารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบขององค์กรธุรกิจ 

สมรรถนะขององค์กรธุรกิจจะมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลได้ ย่อมเกดิจากการจดัการความสมัพนัธ์ 

(Relations) ระหว่างองค์ประกอบ มากกว่าการ

จดัการองค์ประกอบเดีย่ว ๆ  (Individual) ซึง่แนวคดิ

เช่นน้ีเป็นพ้ืนฐานของการบูรณาการ (Integration) 

วิสาหกิจหรือองค์กร เพื่อน�าไปสู่วิสาหกิจแบบองค์

รวม (Holistic Enterprise) ดังนั้นแนวคิดการตลาด

ในยุคปัจจุบันต้องปรับทิศทางการด�าเนินการให้

สอดคล้อง (Synchronize) กับองค์ประกอบอื่น ๆ 

ขององค์กร โดยมีแนวคิด โลจิสติกส ์เป็นตัวเชื่อม

ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ  ของกระบวนการธรุกิจให้เกิด

การด�าเนนิการอย่างมีประสิทธภิาพ โดยมกีารบรูณา

การองค์ประกอบทางธรุกจินัน้สอดประสานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายก็คือผลก�าไรของธุรกิจ

นั้นเอง (Company Profit)

(http://images.slideplayer.com/11/2998223/
slides/slide_14.jpg)

Logistics และ Supply Chain ต่างด�าเนิน

กจิกรรมอยู่ในอาณาบริเวณของตลาด ซึง่กค็ือลูกค้า 

แต่โดยข้อเท็จจริงในอาณาบริเวณของตลาดใช่จะมี

แต่เฉพาะลกูค้า แตย่งัเป็นอาณาบรเิวณเดยีวกนักบั

คู่แข่งและอุปสรรคหรือภัยคุกคามทั้งที่อาจมาจากคู่

แข่ง จากกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างจากภาครัฐที่

เรียกว่า โครงสร้างส่วนบนของวิถีการผลิตที่เรียกว่า 

Super Structure หรือ PEST Analysis ซึ่งจะส่ง

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม

ที่มีต ่อสินค้าของเรา ดังนั้นการที่จะแยกส่วน

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
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กระบวนการ Logistics และ Supply Chain ใน

ลักษณะแยกส่วน อาจท�าให้ลดศักยภาพในการ

แข่งขัน จึงต้องมีการจัดการแบบบูรณาการให้

เป็นการจัดการแบบองค์รวม คือ มีลักษณะที่เป็นอัน

หนึง่อันเดียวกนั แต่จะเข้มข้นขนาดไหนจะให้น�า้หนกั

ของ Logistics น้อยกว่าหรือมากกว่า Supply Chain 

ย่อมข้ึนกับสถานะภาพและความรุนแรงของการ

แข่งขันในตลาด หรือลักษณะความพร้อมของแต่ละ

ธุรกจิและความสอดคล้องของการน�า Supply Chain 

Management (SCM) มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร จะ

เหน็ถงึความคล้ายและความแตกต่างของโลจสิตกิส์

และซัพพลายเชน ซึ่งต่างก็มีกระบวนการซึ่งมี

กิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยยากที่จะแยก

ออกจากกัน

ทั้ง Logistics และ Supply Chain ต่างมี

วัตถปุระสงค์เพือ่ 1.ให้เกดิความสามารถในการแข่งขนั

ทีเ่หนือกว่า 2.เพือ่ท�าให้ธรุกจิสามารถท�าก�าไรได้ดกีว่า 

และ 3.เพื่อท�าให้องค์กร มีความยั่งยืนและมั่นคง

Supply Chain Management (SCM) ซึ่ง

ประกอบด้วย กระบวนการต่าง ๆ  ซึ่งขับเคลื่อน โดย

ต่างมีภารกิจที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็จะสนับสนุน

เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะบรรลุถึง

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงทั้ง 3 ข้อข้างต้น การที่จะ

ก�าหนดว่าหน่วยงานใดหรือกระบวนการใดจะเป็น 

Logistics หรอื Supply Chain จงึไม่อาจก�าหนดเป็น

วิธีการตายตัวได้ เช่น หน่วยงานจัดซื้อและจัดหา 

บางองค์กรกเ็อาไปรวมไว้กบัแผนกโลจสิตกิส์แต่บาง

องค์กรก็เรียกหน่วยงานจัดซื้อ Supply Chain ขึ้น

อยูก่บัลกัษณะและประเภทของธรุกจิ โดย ความเป็น

บูรณาการของ SCM พอจะแยกแยะภารกิจของ

กระบวนการต่าง ๆ ใน Supply Chain ออกได้เป็น

ดังต่อไปนี้

1. หน้าที่ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ (Strategy 

Plan) ในระดับขั้นตอนการวางแผนการตลาด โดย

เน้นเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการ

แข่งขันที่เหนือกว่า “Core Competitive”

2. ภารกิจในการเติมค�าสั่งซื้อ (Full Fill Order) 

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกิจกรรมของหน่วยงานบริการ

ลูกค้า (Customers Service) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ

ธรุกจิ บ้างกน็�าหน่วยงานนี้ไปขึน้อยูก่บัการตลาด บ้าง

ก็น�าไปไว้กับฝ่ายการผลิต บ้างก็ข้ึนตรงกับแผนก 

Supply Chain แต่ไม่ว่าจะไปวางไว้ที่หน่วยงานใด 

เป้าหมายของภารกิจน้ีก็เพื่อให้เกิดความพอใจของ

ลูกค้า ที่เรียกว่า “Customer Satisfaction”

3. หน้าที่ในการจดัซือ้จดัหา ซึง่ในการจดัการ Supply Chain (ซึง่ไม่ใช่ เซง็ลี้ 

เชน) ภาระกิจการจัดซื้อไม่ใช่มุ่งไปสู่การขูดรีด (Exploitation) ให้ได้ราคาที่ต�า่

สุด แต่มุ่งที่จะเป็นการท�าธุรกิจที่เรียกว่า Win Win Partnership ดังนั้น  ภารกิจ

ของหน่วยงานจดัซือ้จงึมุง่ไปสูก่ารจดัการคูค้่าสมัพนัธ์ ทีเ่รยีกว่า SRM: Supplier 

Relationship Management ทั้งนี้ กิจกรรมของการจัดซื้อ ถือเป็นกิจกรรมใน

การสร้างพันธมิตรในการร่วมพลังทางธุรกิจ (Business Synergy) โดยมีเป้า

หมายหลัก คือ ธุรกิจต้องมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive Cost)

4. หน้าทีส่�าคญัและดวู่าจะโดดเด่นของซพัพลายเชน กค็อื การจดัการขนส่ง

ทั้งวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สามารถบริหาร

จดัการได้ แต่ภารกิจส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นการจดัการต่อปัจจยัภายนอก (External 

Factor) ซึ่งค่อนข้างจะควบคุมไม่ได้ เนื่องจากการขนส่งจะเป็นการเคลื่อนย้าย

สินค้าและบริการจากแหล่งหนึ่ง (First Origin) ไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง (Destination 

Origin) ซึ่งอาจจะอยู่อาณาบริเวณใกล้กันหรือต่างกันคนละมุมโลก ต้องอาศัย 

Mode การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport : Land, Sea, 

Rail, Air) รวมถึงต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากร ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายข้อ

ห้ามของแต่ละท้องถิน่หรอืแต่ละประเทศรวมถงึภยัธรรมชาติและภยัจากสงคราม

การก่อการร้าย จะเห็นได้ว่าการขนส่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมของ Logistics ดังนั้นโล

จสิตกิส์จงึไม่ใช่มคีวามหมายเฉพาะเป็นกจิกรรมภายในองค์กร อย่างแน่นอน แต่

อย่างไรก็ดี เป้าหมายของการจัดการขนส่งสมัยใหม่ ก็เน้นไปที่การส่งมอบแบบ

ทันเวลา Just In Time (JIT) ซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงความเข้มของการส่งมอบ

สินค้าจะต้องเป็นแบบให้ตรงกับเวลาที่ลูกค้าต้องการ ที่เรียกว่า Real Time

5. ภารกิจหลักของกระบวนการจัดการ Supply Chain ก็คือ จะต้องมีการ

เก็บสต๊อกสินค้า (Stock) ให้น้อยที่สุด หรือในปัจจุบันการจัดการคลังสินค้า

ส�าเร็จรูปนั้นในบางธุรกิจสามารถท�าได้ถึง Zero Stock คือ ไม่มีการเก็บสินค้า

เลย ทั้งนี้ ก็เพื่อสนองต่อเป้าหมายที่ส�าคัญ ก็คือ ต้องการให้ธุรกิจมีต้นทุนที่

แข่งขันได้ ซึ่งการที่จะท�าภารกิจนี้ให้มีประสิทธิภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ในการกระจายต้นทุน Cost Sharing ไปสู่บุคคลที่สาม ซึ่งก็หมายถึง Logistics 

Provider หรือ Outsources

6. หน้าที่ในการจดัการเพือ่ให้เกดิการไหลลืน่ (Flow) ทัง้ทีเ่กีย่วกบัสนิค้าและ

ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร ซึ่งภารกิจนี้จะอยู่ในกระบวนการหรือในกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า (Moving) และข้อมูล ซึ่งเป็นกิจกรรมของ 

Logistics ซึ่งตรงภารกิจนี้เองท�าให้เกิดการสับสนว่า Logistics เป็นกิจกรรม

เฉพาะภายในองค์กรและ Supply Chain เป็นกิจกรรมระหว่างองค์กร โดยไป

เอากจิกรรมของการเคลือ่นย้ายสนิค้าภายในองค์กร ไปรวมกบักจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง

กับการขนส่ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องระหว่างองค์กร ส�าหรับเป้าหมาย

ส�าคัญของการเคลื่อนย้ายสินค้าและข้อมูลภายในองค์กรนั้น มีเป้าประสงค์ที่

ส�าคัญเพื่อเป็นตัวเชื่อมให้แต่ละกระบวนการใน Supply Chain สามารถเชื่อม

ต่อกนัเป็นโซ่ ทีรู่จ้กักนัในนามโซ่แห่งคณุค่า หรอื Value Chain ซ่ึงการทีจ่ะด�าเนนิ

การให้ได้ถึงเป้าหมายนี้ จ�าเป็นจะต้องการจัดการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง ต้องมีระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการการไหลลื่นของ

วัตถุดิบ-สินค้า (Flow Automation Systems) ทั้งนี้ในกระบวนการเคลื่อนย้าย

สินค้าและข้อมูลข่าวสาร (Moving & Flow) จะมีผลต่อประสิทธิผลของการ

จัดการซัพพลายเชน เพราะจะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมอยู่ตรงรอยต่อของโซ่อุปทาน
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รูปแบบการบริหารและการจัดการองค์กรแบบบูรณาการ
(Building Capacity Organization Management Model)

รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการองค์เชิงระบบ (Transaction)
Module 1
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Module 2

Module 3

การบรหิารจดัการองค์กรแบบบรูณาการ เป็นการน�าเอาการบรหิารการจดัการ

ที่ี่มีการคิดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การน�า

ระบบการบรหิารจดัการ ทีเ่กีย่วข้อง ภายในกรอบความคิดเชงินโยบายการบริหาร 

มาด�าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการ

ได้ทันท่วงที ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 4 ส่วน คือ

แผนภาพ แสดงความสัมพันธ์การบริหารจัดการ

ในส่วนนีจ้ะขอกล่าวถงึภาพโดยรวมส�าหรบัการก�าหนดรปูแบบการบรหิารการ

จัดการซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ควรที่จะมีการก�าหนดรูปแบบเพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนินงานบริหารการจัดการภายในองค์กรโดยการก�าหนดกรอบ

และหลักการบริหารที่ชัดเจน เช่น

1. ก�าหนดจริยธรรมองค์กรโดยมีจุดประสงค์ให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้

เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติและเป็นแนวทางในการด�าเนิน

การเช่น

• การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานเพื่อส่งเสริม 

 สภาพการท�างาน

• การสร้างความไว้วางใจระหว่างพนักงานและผู้บริหารเพื่อลดช่องว่างใน 

 การสื่อสารและการสั่งการ

• การมีความซื่อสัตย์ในการด�าเนินทางธุรกิจทั้ง 

 ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพือ่ให้เกดิ 

 การไว้วางใจกับผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน 

 และภายนอกองกร

• การสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานทุกระดับภักด ี

 กับองค์กรส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 

 ตัง้แต่พ้ืนทีใ่นการปฏบิตังิานจนถงึตวัผลิตภณัฑ์ 

 เพื่อปลูกจิตส�านึกการมีส่วนร่วมและการเป็น 

 เจ้าของผลิตภัณฑ์

• การสร้างจรรยาบรรณในการท�างานการให้ 

 เกียรติ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมถึง 

 การสร้างความส�าเร็จของทมีงานเพ่ือให้ทกุคน 

 มส่ีวนร่วมในการผลกัดนัองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 

 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจะเห็นได้ว ่าองค์กรสามารถที่จะเขียนข้อ

ก�าหนดจริยธรรมองค์กรเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสม

กบัธรุกจิเพ่ือเป็นการก�าหนดรูปแบบในการด�าเนนิงาน

ของบรษิทัให้รอบด้านและเมือ่มกีารก�าหนดแล้วให้หา

เครื่องมือมาใช้ ในการตรวจจับและตรวจวัดในแต่ละ

ด้านและน�าข้อมูลที่ได้ท�าการสรุปเพี่อการแก้ไขและ

ปรบัปรงุให้ทนัสมยัเพ่ือรองรบัการแข่งขนัทีจ่ะเกดิขึน้

การท�างานของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความ

สมัพันธ์และสอดคล้องในระดบัองค์กรระดบัฝ่ายและ

หน่วยงานเพื่อให้องค์กรเกิดความสัมพันธ์เช่นการ

วางแผนและควบคุมการผลิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ให้บรรลุผลส�าเร็จตามที่ก�าหนดเป้าหมายไว้ต้องใช้

ทรพัยากรจากสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ ประกอบด้วย 

คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) 

เครื่องจักร (Machine) วิธีการ (Method) และการ

บริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s 

การบรหิารและการจดัการทัง้สองประโยคนีจ้ะมคีวาม

หมายที่แตกต่างกันเช่น

1. ค�าว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้

ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การก�าหนดนโยบาย

ที่ส�าคัญและการก�าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง 

เป ็นค�านิยมใช ้ ในการบริหารรัฐกิจ (Publ ic 

Administration) หรือใช้ ในหน่วยงานราชการ และ

ค�าว่า การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย 

การวางแผน (Planning) การจดัองค์กร (Organizing) 

การสัง่การ (Directing)  และการควบคมุ (Controlling) 

ซึง่จะมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัทรพัยากรขององค์กร 

(6M’s) เพื่อน�าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่ง

หมายส�าคัญในการบรรลุความส�าเร็จ ตามเป้าหมาย

ขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล

ครบถ้วน ซึ่งหน้าที่ของการจัดการ (The Function of 

Management) ได้มกีารวเิคราะห์และก�าหนดบทบาท

ออกเป็น 5 ประเภทคือ

2. ค�าว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้น

การปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) 

ซึ่ งนิยมใช ้ ในการจัดการธุรกิจ (Business 

management) 

การบรหิารจดัการ (Management) การก�าหนดทศิทางในการใช้ทรพัยากรทัง้หลายอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร ค�าว่า “การ

บริหาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) มีความหมายแตกต่างกัน

เล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการก�าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นัก

วิชาการบางท่านไห้ความเห็นว่าการบริหารใช้ ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ ในภาคเอกชน 

อย่างไรก็ดี ในต�าราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค�านี้มีความหมายไม่แตกต่างกัน สามารถใช้

แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2543, น.3)

จากความหมายต่าง ๆ ข้างต้น การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อ

เนื่องและประสานงานกัน เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามความต้องการซึ่งผู้บริหารถือว่ามีบทบาท

ทีส่�าคญัมากทีจ่ะต้องเข้ามาช่วยกระตุน้เพือ่ให้บรรลจุดุมุง่หมายขององค์กรอนัส่งผลให้องค์กร

เกิดความมั่นคง, มีก�าไร, มีการเติบโตเป็นล�าดับ

INDUSTRIAL
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ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อ
 กจิการส่วนใหญ่มกัจะมกีารจดัท�าแผนงบประมาณ เพื่อเป็นการวางการด�าเนนิงานไว้ล่วง
หน้า โดยงบประมาณที่จัดท�าขึ้นจะประมาณการต้นทุนการด�าเนินงานและผลก�าไรที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ณ ระดับกิจกรรมการด�าเนินงานหนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่าจะเกิด
เหตุการณ์เหล่านั้น เช่น คาดว่าจะผลิตและขายในปีต่อไปได้ประมาณ 5,000 หน่วย จากการ
ที่ ได้ส�ารวจและวิจัยตลาด รวมถึงประมาณการถึงสภาวะทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ที่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เป็นต้น 

ย่างไรก็ตาม ข้อมูลงบประมาณที่จะน�าไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานจริง

อาจจะท�าได้ไม่ครบถ้วนในทุกมุมมองนัก ถ้าพบว่า

ระดับกิจกรรมการด�าเนินงานที่ได้คาดการณ์ไว้กับ

ระดับกิจกรรมการด�าเนินงานจริงมีความแตกต่างกัน 

ดังน้ัน ถ้าปรับงบประมาณให้อยู ่ในรูปของต้นทุน

มาตรฐานต่อหน่วย แล้วน�าข้อมูลต้นทุนมาตรฐานต่อ

หน่วยกับระดับกิจกรรมการด�าเนินจริงมาแสดงในรูป

ของงบประมาณยืดหยุ่น การประเมินผลการปฏิบัติ

งานในลกัษณะดงักล่าวนีจ้ะทราบข้อมลูทีเ่ป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ดี

กว่า

วัตถุประสงค์ของก�ำหนดต้นทุนมำตรฐำน
ต้นทุนมาตรฐานเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการ

ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่จะถูกน�าไปใช้

ประโยชน์เพ่ือการน�าไปเปรยีบเทยีบกบัผลการด�าเนนิ

งานที่เกิดขึ้นจริง การเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุด ถ้าพบ

ว่ามีผลต่างเกิดขึ้นจะสามารถจะน�าข้อมูลผลต่างที่ได้

ไปใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงกิจกรรมการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูง

ขึ้นกว่าเดิมได้ ข้อมูลต้นทุนมาตรฐานมักแสดงในรูป

ของต้นทุนต่อหน่วย ท�าได้ โดยการปรับข้อมูลงบ

ประมาณซึ่งเป็นการวางแผนงานที่ระดับกิจกรรมการ

ด�าเนนิงานใด ๆ  กต็ามให้แสดงอยู่ในรปูของต้นทนุต่อ

หน่วย วัตถุประสงค์ที่กิจการจ�าเป็นต้องมีก�าหนด

ต้นทุนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พอจะสรุปได้ดังนี้

COST MANAGEMENT

การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
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บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด

 บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด และ 
บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จ�ากัด 
จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ น หั ว ข ้ อ 
“นวัตกรรมทางสังคมของฮิตา
ชิ” ในประเทศไทย (Hitachi Social 
Innovation Forum in Thailand) 
ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ 
โดยมี นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่า
พงศ์ รองประธานกรรมการ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้
เกียรติเข้าร่วมการประชุม เมื่อวัน
ที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา

IT UPDATE

ก

นายอิชิโร่ อิโนะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริหารประจ�า
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด พร้อมด้วย 
นายฮิโรฮิโกะ โมริซากิ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จ�ากัด, นายโคสุเกะ โฮริ
อุจิ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ 
เอเซีย จ�ากัด และ นายยาสุโอะ มิซึทานิ (ขวาสุด) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ถ่ายภาพร่วมกบั นายศกัดิณ์รงค์ แสงสง่าพงศ์ 
(กลาง) รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ 
“นวตักรรมทางสงัคมของฮติาช”ิ ในประเทศไทย ณ เซน็
ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ฮิตาชิ จัดการประชุมในหัวข้อ “นวัตกรรม
ทางสังคมของฮิตาชิ” ในประเทศไทย

ารประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดแสดง

นทิรรศการและงานสมัมนาหวัข้อต่าง ๆ  ทีแ่สดง

ถึงโซลู ช่ันของฮิตาชิที่ เกี่ยวข ้องกับธุรกิจด ้าน

นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีด้านระบบ

สาธารณูปโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล�้าสมัย 

โดยมีลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องจากหลาย

ภาคส่วนรายส�าคัญ ๆ ของฮิตาชิในประเทศไทยเข้า

ร่วมงานมากมาย ซึ่งผู้ร่วมงานต่างได้รับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลัก ๆ ของฮิตาชิมากขึ้น เช่น 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ การขนส่ง 

พลังงาน และบริการด้านสุขภาพ 

นอกจากนี้ ผู้ร่วมประชุมยังได้รับฟังมุมมองจากผู้

บริหารของฮิตาชิ ทั้งในเร่ืองของโอกาสและความ

ท้าทายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของประเทศไทย 

รวมถึงการแนะน�าโซลูช่ันใหม่ ๆ ของฮิตาชิส�าหรับ

โครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 

และระบบขนส่งสาธารณะ ซึง่ต้องใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วย โดยผู้บรหิารฮติาชทิีม่าร่วมให้

ข้อมูลในงานน้ี ได้แก่ นายมากาโตะ ยาสึดะ ผู้

เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาวุโส แผนก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ฮิตาชิ 

จ�ากดั, นายคาสึโอะ คาราซาว่า หัวหน้าฝ่ายขายและ

การตลาด หน่วยธุรกิจระบบรางรถไฟ บริษัท ฮิตาชิ 

จ�ากดั, นายอชิโิร่ อโินะ ประธานบรหิารประจ�าภมูภิาค

เอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด และ นายยาสุ

โอะ มิซึทานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด 
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นายศกัดิณ์รงค์ แสงสง่าพงศ์ รอง
ประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ให้เกียรติขึ้นกล่าวใน
การประชมุ “นวตักรรมทางสังคมของ
ฮิตาชิ” ในประเทศไทย

การประชมุ “นวัตกรรมทางสงัคมของฮิตาช”ิ ใน

ประเทศไทย ถือเป็นการประชุมครั้งส�าคัญระดับโลก

ของฮิตาชิ และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

สอดคล้องกับทิศทางในการขยายธุรกิจของฮิตาชิใน

ประเทศไทย จากแผนการบริหารธุรกิจในระยะกลาง

ประจ�าปี พ.ศ.2561 ที่ทางบริษัทฯ ได้ประกาศไปเมื่อ

เรว็ ๆ  นี้ ซึ่งฮิตาชิตั้งเป้าหมายเพิ่มอัตรายอดจ�าหน่าย

ในต่างประเทศให้ได้มากกว่าร้อยละ 55 โดยในส่วน

ของประเทศไทยนั้น มีพนักงานฮิตาชิอยู่เป็นจ�านวน

ประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด และไทยยัง

เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้อีกด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งต่อความส�าเร็จทางธุรกิจของฮิตาชิ 

ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมการลงทุน

เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ประเทศ ซึ่งฮิตาชิยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนรัฐบาล

ไทยผ่านโครงการต่าง ๆ  ทีฮ่ติาชิมีความเช่ียวชาญ เช่น 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ฉนวนก๊าซ 

ขนาด 500 กิโลโวลต์ และ 115 กิโลโวลต์ ให้กับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพือ่ให้ระบบการจ่าย

กระแสไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น และยังช่วยเพิ่ม

ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด ้วย 

นอกจากนี้ ฮิตาชิยังได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นส่วน

หนึง่ของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมอืงสายสี

แดง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ มีเป้า

หมายที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่ง ผ่านการ

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ

นายอิชิโร่ อิโนะ ประธานบริหารประจ�าภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด กล่าวว่า “เรารู้สึก

ตื่นเต้นกับการประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม

ของฮิตาชิในครั้งนี้มาก ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกใน

ประเทศไทย ทีฮ่ติาชิมุ่งม่ันในการพฒันานวตักรรมร่วม

กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการสร้างสรรค์

งานร่วมกัน เพือ่เสรมิสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม โดย

เราหวังว่า ตัวอย่างความส�าเร็จด้านนวัตกรรมทาง

สังคมของฮิตาชิที่น�ามาจัดแสดงในงานนี้ ซึ่งเป็นการ

น�าเทคโนโลยีระบบสาธารณูปโภคของฮิตาชิ มาผสม

ผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล�้าสมัย จะแสดงให้

เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยและภูมิภาคจะได้รับ

เป็นอย่างดี”

นายอชิโิร่ อโินะ ประธานบรหิารประจ�า
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ 
จ�ากดั กล่าวต้อนรบั และเปิดการประชมุ 
“นวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ” ใน
ประเทศไทย

นายมากาโตะ ยาสึดะ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนวตักรรมเทคโนโลยอีาวโุส แผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด ร่วม
บรรยายในหัวขอ้เรื่อง “Digitalization 
Make Social Innovation”

นายคาสึโอะ คาราซาว่า  หัวหน้า
ฝ่ายขายและการตลาด หน่วยธุรกิจ
ระบบรางรถไฟ บริษัท ฮิตาชิ จ�ากัด 
ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Making 
tomorrow’s railway systems even 
better”

ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง
จากหลายภาคส่วนรายส�าคัญ ๆ  ของ
ฮิตาชิในประเทศไทยกว่า 250 คนเข้า
ร่วมการประชุม ในหัวข้อ “นวัตกรรม
ทางสังคมของฮิตาชิ” ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย
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ผู้เข้าร่วมงาน ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
โซลูชั่นด้านต่าง ๆ ของฮิตาชิ ที่
เกีย่วข้องกบัธรุกจิด้านนวตักรรมทาง
สังคม

ผู ้ เข ้าร ่วมงาน ทดลองใช้เครื่อง 
Babybot เครื่องมือวัดด้านสรีรวิทยา 
รุ่น Home Edition ส�าหรับการใช้งาน
ที่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทาง
สังคมส�าหรับการบริการด้านสุขภาพ
ของฮิตาชิ

ผู ้เข้าร่วมงาน รับฟังวิธีการใช้ตู ้
เอทีเอม็หมุนเวยีนเงนิสดของฮติาช ิซึง่
ช่วยให้การท�าธรุกรรมทางการเงนิเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�า และ
ปลอดภัยสูงสุด
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กองบรรณาธิการ
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บ

รศ. ดร.สพุจน์ เตชวรสนิสกลุ (ด้านบน ที ่2 จากขวา) 
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ นางสาวศิริพร พัชรวัฒน ์ (ที่ 2 
จากซ้าย) ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ประกาศความร ่วมมือเพ่ือสร ้างสรรค์นวัตกรรม 
(Partnership for Innovation) ทีจ่ดุประกายจากสถาบนั
อุดมศึกษาเป็นครั้งแรก ผ่าน “ศูนย์นวัตกรรม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Chula 
Engineering Innovation Hub) โดยมี ทีม PH21 ทีม
นักศึกษาจากคณะฯ ที่คว้าแชมป์โลก สาขาการพัฒนา
เกม จากการแข่งขัน Imagine Cup 2016 ร่วมงานใน
ฐานะนวัตกรตัวอย่าง

ไมโครซอฟท์ ผนึกก�าลัง คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรมครั้งแรก 
ผ่าน Chula Engineering Innovation Hub

รษิทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกบั คณะวศิวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย ผนึกก�ำลังประกำศควำมร่วมมือเพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Partnership 

for Innovation) ทีจ่ดุประกำยจำกสถำบนัอดุมศกึษำเป็นครัง้แรก ผ่ำน ศนูย์นวตักรรม คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (Chula Engineering Innovation Hub) น�ำ

เทคโนโลยีมำต่อยอดผลงำน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศไทย สู่ไทยแลนด์ 

4.0 ที่ใช้นวตักรรมในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ พร้อมยกย่อง ทมี PH21 

(พีเอช เทเวนตี้วัน) ตัวแทนนักศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ผูส้ร้ำงสรรค์เกม “Timelie” (ไทม์ไลน์) ทีค่ว้ำรำงวลัชนะเลศิระดบัโลก สำขำกำรพฒันำเกม 

จำกรำยกำร Imagine Cup 2016 (อิมเมจิ้น คัพ 2016) เป็นนวัตกรตัวอย่ำง 

ภำยใต้ควำมร่วมมือผ่ำน Chula Engineering 

Innovation Hub เพ่ือมุง่สร้ำงวศิวกรยคุใหม่ทีม่คีวำม

รู้และควำมสำมำรถรอบด้ำน ไมโครซอฟท์จะให้กำร

สนบัสนนุด้ำนกำรฝึกอบรมเทคโนโลยแีก่บคุลำกรของ

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

(Train the Trainers) รวมถงึกำรมอบซอฟต์แวร์และ

เครดิตกำรใช้งำนคลำวด์ ไมโครซอฟท์ อำชัวร์ 

(Microsoft Azure) มูลค่ำสูงสุด 120,000 เหรียญ

สหรัฐ หรือประมำณ 4 ล้ำนบำทต่อปี โดยไม่มีค่ำใช้

จ่ำยต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 3 ปี ผ่ำนโครงกำร “ไมโคร

ซอฟท์ บิซสปำร์ค”  (Microsoft BizSpark) กับกลุ่ม

นิสิตที่มีศักยภำพและมีโครงกำรนวัตกรรมด้ำน
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ซอฟต์แวร์ทีส่ำมำรถต่อยอดเป็นธุรกจิ (Startup) เพ่ิม

เตมิจำกเดมิทีน่สิติสำมำรถเข้ำถงึซอฟต์แวร์ทีท่นัสมยั 

เปิดกรอบควำมรู้ที่นอกเหนือจำกในห้องเรียน ใน

โครงกำร Microsoft Imagine (ไมโครซอฟท์ อมิเมจิน้) 

ที่ไมโครซอฟท์ได้มีกำรสนับสนุนสถำบันกำรศึกษำ

ตำ่งๆ อยู่แล้ว

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะ

วศิวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย กล่ำวว่ำ 

“คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มี

ควำมพร้อมทำงด้ำนบุคลำกรและนิสิตที่มีศักยภำพ 

และมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับไมโคร

ซอฟท์ ซ่ึงเป็นบริษัทไอทีระดับโลก ในกำรต่อยอด

นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนำพื้นฐำนด้ำน

ดิจิทัลและไอที ซึ่งเป็นเสำหลักส�ำคัญของโครงกำร 

Chula Engineering Innovation Hub ทีมุ่ง่สนบัสนนุ

ให้เกิดระบบนิเวศน์แห่งนวัตกร ในกำรสร้ำงสรรค์

โครงกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมไทย

และสงัคมโลก ทัง้นีค้ณะวศิวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย มีควำมมุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรยุคใหม่ 

(Innovative Engineer) ที่มีควำมสำมำรถและพร้อม

ที่จะสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันยิ่งใหญ่ 

เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและสร้ำง

ประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยอย่ำงยั่งยืน” 

นำงสำวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยส่ง

เสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโคร

ซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่ำว “หนึ่งใน

ยทุธศำสตร์ส�ำคญัของไมโครซอฟท์ คอื กำรสนับสนุน

ภำคกำรศกึษำในกำรสร้ำงบคุลำกรทีมี่ควำมเชีย่วชำญ

ด้ำนเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ซึ่งตอนนี้ยัง

ขำดแคลนอยู่มำก ประเทศไทยในยุค 4.0 จ�ำเป็นต้อง

มีบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถและเช่ียวชำญด้ำน

เทคโนโลยี เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ของประเทศในระยะยำว พร้อมส่งเสริมกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมเทคโนโลยีแบบองค์รวม”

“ไมโครซอฟท์ มคีวำมภำคภมูใิจที่ได้เป็นส่วนหนึง่

ในกำรผลิตบุคลำกรที่มีคุณภำพ ผำ่นโครงกำรตำ่ง ๆ 

ไม่วำ่จะเป็น โครงกำรอิมเมจิ้น คัพ (Imagine Cup) 

หรอื โครงกำรบซิสปำร์ค (Microsoft BizSpark) และ

ลำ่สุดควำมร่วมมือผ่ำน Innovation Hub ของคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็น

สถำบันที่ผลิตนวัตกรคุณภำพของประเทศ โดยคณะ

วศิวกรรมศำสตร์ จะเป็นคณะน�ำร่องควำมร่วมมอืด้ำน

นวตักรรมกบัหน่วยงำนด้ำนกำรศกึษำ ซึง่ไมโครซอฟท์ 

มีแผนจะขยำยควำมร่วมมือไปยังมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ 

ทั่วประเทศ” นำงสำวศิริพร กล่ำวเสริม

นำยปริเมธ วงศ์สัตยนนท ์ตัวแทนทีม PH21 ที่คว้ำรำงวัลชนะเลิศระดับ

โลก สำขำกำรพัฒนำเกม จำกกำรแข่งขัน Imagine Cup 2016 ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ เปิดเผยว่ำ “โครงกำร Imagine Cup 2016 เป็นหนึ่งในหลำก

หลำยโครงกำรจำกไมโครซอฟท์ที่ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม และยังเป็นเวที

ที่นอกจำกจะเปิดโอกำสให้พวกผมได้แสดงศักยภำพของตัวเองแล้ว ยังได้เห็น

ศกัยภำพของคนอืน่ ซึง่เป็นคนทีม่คีวำมมุง่หวงัเดยีวกนัจำกทัว่โลก เกม “Timelie” 

เป็นเกมที่พวกเรำได้พัฒนำกันอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งเรำมีควำมมั่นใจเป็นอย่ำงมำก 

แต่กำรจะเอำชนะใจกรรมกำร เรำต้องมีกำรฝึก Soft Skill อื่น ๆ ด้วย โดยเรำ

ได้พ่ี ๆ จำกไมโครซอฟท์ ได้ ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์และดูแลตลอดกำร

แข่งขันที่เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกำ กำรแข่งขันครั้งนี้นับเป็น

ประสบกำรณ์อันล�้ำค่ำและน่ำประทับใจที่ไม่สำมำรถหำจำกที่ไหนได้ และเมื่อ

ทรำบว่ำทำงคณะวิศวกรรมศำสตร์ได้จับมือกับไมโครซอฟท์ผ่ำนโครงกำร 

Innovation Hub ท�ำให้พวกผมรู้สึกยินดีเป็นอยำ่งยิ่ง เพรำะพี่ ๆ น้อง ๆ ชำว

วศิวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั จะได้มโีอกำสสร้ำงสรรค์สิง่ด ีๆ  ผ่ำน

เทคโนโลยีระดบัโลกจำกไมโครซอฟท์ และยงัจะได้รับประสบกำรณ์นอกห้องเรยีน

จำกผูเ้ชีย่วชำญทีม่ำกด้วยควำมสำมำรถและมคีณุภำพระดบัโลกจำกไมโครซอฟท์

โดยตรงอีกด้วย”

ไมโครซอฟท์ นับเป็นบริษัทไอทีระดับโลกที่ได้ ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ

นวตักรรมในประเทศไทยอย่ำงต่อเนือ่ง เป็นระยะเวลำกว่ำ 20 ปี ปัจจบัุนมสีตำร์ท

อัพในประเทศไทยกวำ่ 400 รำย ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรไมโครซอฟท์ 

บิซสปำร์ค และมีนักศึกษำเคยเข้ำร่วมกำรแข่งขัน Imagine Cup กว่ำ 10,000 

คน นอกจำกนี้ ประเทศไทย ยังเป็นประเทศที่มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในกำรแข่งขัน 

Imagine Cup ระดับโลก ด้วยต�ำแหน่งแชมป์โลกในระดับสำขำถึง 4 ครั้ง จำก

กำรแข่งขันทั้งสิ้น 14 ครั้ง สำมำรถคว้ำรำงวัลชนะเลิศมำแล้วในปี พ.ศ.2550, 

2553, 2555 และล่ำสุด 2559 กับผลงำนของทีม PH21 นักศึกษำจำกคณะ

วศิวกรรมศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ทัง้นี ้จำกข้อมลูล่ำสดุ ของส�ำนกังำน

ส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (ซิป้ำ) พบว่ำภำพรวมกำรผลิต

ซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยคำดว่ำจะ

เติบโตรำว 4.4 % มูลค่ำกวำ่ 54,893 ล้ำนบำท ขณะที่ปี 2560 จะยังเติบโต 

4.3% มูลค่ำรวมกว่ำ 57,257 ล้ำนบำท
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