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	 เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย	์		ก้าวพระบาทเสด็จไปทุกแห่งหน

เป็นธงนำาหลักชัยของปวงชน			ใต้นพปฎลเศวตฉัตรบารมี

ธ	ทรงเป็นบิดรของปวงราษฎร	์		เป็นขวัญชาติเจิดจรัสรัศมี

เป็นต้นแบบคุณงามแลความดี			ปฐพีแซ่ซ้ององค์ราชันย์

	 สิบสามตุลาห้าเก้าเศร้าโศก			วิป โยคอาดูรโศกศัลย์

สิ้นแล้ว	ธ	จอมไทยไห้จาบัลย์			พระเสด็จสู่สวรรคาลัย

จากนี้ ไปจะดำาเนินตามรอยพ่อ			ความเพียงพอที่พ่อเคยสอนไว้

มีพระราชดำาริเป็นหลักชัย			ขอเทิดไท้สถิตในใจประชา

วารสารอินดัสเตรียลเทคโนโลยีรีวิว
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พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสดจ็ขึน้ครองสริริาชสมบตัจิวบจนสิน้รชักาล เป็นระยะเวลา ๗๐ ปีแล้ว

ที่พระองค์ทรงปกครองราชอาณาจักรไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ทรง

น�าประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตการณ์ปัญหาต่าง ๆ ด้วยพระอัจฉริยภาพ 

ยังผลให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นปึกแผ่นตลอดมา

พระราชกรณียกิจนานัปการล้วนอ�านวยคุณประโยชน์ไม่เพียงแต่

ประชาชนชาวไทยยังถึงมวลมนุษยชาติ จึงปรากฏพระเกียรติคุณแผ่

ไพศาลไปยังนานาประเทศ เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ ตลอด 

๗๐ ปีทีผ่่านมา พระองค์ทรงปกครองบ้านเมอืงด้วยหลกัทศพิธราชธรรม 

ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการและพระราชสัตยาธิษฐาน เพื่อ

ประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนก

ประการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงเป็นที่

เคารพรักย่ิงของประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงตรากตร�าบ�าเพ็ญพระ

ราชกรณยีกจินานปัการเพ่ือสร้างความสมบรูณ์พูนสขุและความมัน่คงให้

เกิดขึ้นในทุกท้องที่ทั่วประเทศ สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่

พระราชทานไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข

ของมหาชนชาวสยาม”
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ศรีนคร นนทนาคร

Azbil (Thailand) Co., Ltd

 การน�าเทคโนโลยดีจิติอลมาใช้
งาน ทางเครื่องมือวัดและควบคุม
ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต
นัน้ มมีากขึน้สบืเนื่องมากว่า 10 ปี
แล้ว อีกท้ังยังเป็นที่รู้จักและได้รับ
การตอบรับมาโดยตลอด คือ 
เทคโนโลยี ฟาล์วเดชั่น ฟิลด์บัส 
(Foundation Fieldbus) แต่เดมิอยู่
ภายใต้ สมาคมฟิลด์บสั ฟาล์วเดชัน่ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 

เ
รูปที่ 1a การเปลี่ยนแปลงของทั้งสองสมาคมคือ Fieldbus Foundation และ HART Communication Foundation

รูปที่ 1b สัญลักษณ์ สมาคมการค้าฟิลด์คอมกรุ๊ปไทย

+

ม่ือปี 2015 ควบรวมกิจการกับสมาคม HART 

Communication Foundation และใช้ชื่อใหม่ว่า 

สมาคมฟิลด์คอมกรุ๊ป (FieldComm Group) เรียก

กันย่อ ๆ ว่า FCG ส�าหรับประเทศไทย สมาคมการ

ค้าฟิลด์บัสไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมการค้าฟิลด์

คอมกรุป๊ไทย (FieldComm Group Thai Association) 

โดยมีสัญลักษณ์ ตามรูปที่ 1b
เรียกได้ว่าการรวมครั้งนี้ เป็นการสร้างบ้านให้

ดิจิตอลเทคโนโลยีทั้งสองได้ร่วมกันอยู่ เพื่อพัฒนา

ระบบอัตโนมัติในอนาคตต่อไป แต่ทว่าโลโก้ของ

เทคโนโลยีทั้งสอง ยังคงใช้ต่อไปไม่เปล่ียนแปลง มี

เพียงชือ่และโลโก้ของสมาคมทีเ่ปลีย่นไป เสมอืนหนึง่

ว่าเกดิเป็นบ้านหลงัใหม่ทีช่ือ่ ฟิลด์คอมกรุป๊ขึน้เพือ่ให้

ทั้งสองเทคโนโลยีได้ ใช้เพื่อพัฒนาต่อไป 

รปูที ่ 2 แสดง
โครงสร้างบ้าน 
ข อ ง ทั้ ง ส อ ง
เทคโนโลยีที่อยู ่
ภายใต้บ้านใหม่ที่
ชื่อว่า FieldComm 
Group

CONTROL & AUTOMATION

การน�าดิจิตอลมาใช้ ในงานเครื่องมือวัด
และควบคุม (ตอน FOUNDATION Fieldbus)
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ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่มีระบบวัดความปลอดภัยที่มี

ประสิทธภิาพ มเีพยีงการสงัเกต และบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานเท่าทีจ่�าเป็นเท่าน้ัน และ

อาจไม่พร้อมท่ีจะรับเอาระบบ GHS มาใช้ อีกทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนภาค

การเกษตรส่วนใหญ่สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และการเกษตรที่ไม่พึ่งพาสารเคมี

มากกว่าจะสนใจการน�าระบบ GHS มาปฏิบัติ 

3. ควำมจ�ำเป็นในกำรออกกฎหมำยเพิ่มเติม และปรับปรุงกฎหมำยเดิม

ที่มีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องกับระบบ GHS ไทยมีการจ�าแนกระดับความเป็นพิษ

ของสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช และการติดฉลากสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ตาม

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากและระดับความเป็นพิษของ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2538 และมีการน�าเข้า ส่งออก ผลิต และมีไว้

ในครอบครองซึง่วตัถอุนัตรายทางการเกษตร ทีด่�าเนินการตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการผลิต การน�าเข้า การส่งออก 

และการมีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ พ.ศ.

2547 ถ้าไทยจะน�าระบบ GHS มาใช้ จ�าเป็นต้องออกกฎหมายเพ่ิมเติมและ

ปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีอยู่ 

อย่างไรก็ดี ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการปรับปรุงความทันสมัยของเนื้อหาในการ

จ�าแนกและการติดฉลากเกี่ยวกับสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ให้มีความสอดคล้อง

กับคู่มือระบบ GHS ที่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของการจ�าแนกและการติดฉลาก

สารเคมีอนัตรายเรือ่ยมา โดยทางองค์การอนามยัโลก (WHO) ได้เผยแพร่ WHO 

Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines 

to Classification ฉบับปี ค.ศ. 2009 (ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน) แทนฉบับปี ค.ศ.

2004 เช่นเดียวกันกับที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ได้เผยแพร่ FAO Guilines on Good Labelling Practice for Pesticides 

(revised) ฉบับปี ค.ศ.2015 ดังนั้น จึงเป็นที่คาดว่า กรมวิชาการเกษตรอาจจะ

น�าไปเป็นแนวทางปรบัใช้กบัการจ�าแนกระดบัความเป็นพษิและการตดิฉลากสาร

ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้อยู่ อนึ่ง นอกจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว ก็ยังมีหน่วย

ราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรอีก ได้แก่ กรมประมงรับ

ผดิชอบควบคมุวตัถอุนัตรายที่ใช้ในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ กรมปศสุตัว์รับผิดชอบ

วัตถุอันตรายที่ใช้ควบคุมสารเคมีฆ่าเชื้อโรค สารเคมีท�าความสะอาด สารเคมี

ก�าจัดแมลงและสัตว์รบกวนภายนอกตัวสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตรที่ช่วย

ถ่ายทอดความรู้ ในการผสม การใช้และการเกบ็รกัษาวัตถอุนัตรายทางการเกษตร 

แก่เกษตรกร

กระทรวงคมนำคม การน�าระบบ GHS ไปใช้กับ

การขนส่งวัตถุอันตรายนั้น ส�านักปลัดกระทรวง

คมนาคมจะเป็นหน่วยงานหลัก และเนื่องจากในภาค

การขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ประเทศในสหภาพ

ยุโรป จะพบว่าแต่ละภาคการขนส่งได้มีการพัฒนา

เกี่ยวกับข้อก�าหนดต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการ

ขนส่งสนิค้าอนัตรายอยูเ่ป็นระยะตามก�าหนดวาระการ

ปรับปรุง จงึส่งผลให้การจ�าแนกประเภท การตดิฉลาก

บรรจุภัณฑ์ และการติดป้ายประจ�าหน่วยขนส่ง มี

ความคล้ายคลึงกับระบบที่มีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่

ภายใต้ระบบการจ�าแนกประเภท และการตดิฉลากสาร

เคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกหรือระบบ GHS 

อย่างไรกต็าม เกณฑ์การทดสอบและค่าจดุตดัส�าหรบั

คุณสมบตัคิวามเป็นอนัตรายบางประเภทได้มกีารปรบั

เปลี่ยนเล็กน้อย เพ่ือให้สอดคล้องกับภาคส่วนอื่น ๆ 

ตามความเหมาะสมภายใต้วงจรชีวิตของสารเคมี ซึ่ง

ทางกระทรวงคมนาคมเองได้ยึดตามแนวทางปฏิบัติ

ของหน่วยงานสากลที่ก�ากับ ควบคุม ดูแล ในการ

ขนส่งสนิค้าอนัตรายของแต่ละภาคการขนส่งระหว่าง

ประเทศอยู่แล้ว ส่วนการใช้บังคับกับการขนส่งวัตถุ

อนัตรายภายในประเทศก็ได้พิจารณาออกกฎกระทรวง

และประกาศให้สอดคล้องซึ่งรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับระบบ GHS ด้วย

***** ติดตามอ่านตอนต่อไปในฉบับหน้า *****

INDUSTRIAL

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
•	GHS	 คืออะไร	 และท�ำไมถึงเกี่ยวข้องกับคนไทย	
โดย ขวัญนภัส สรโชติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ส�านัก
พัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี; 20 ก.ย.2555
•	ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก	เรื่อง	ป้ำยอักษร	
ภาพและเครื่องหมายของรถบรรทุกวัตถุอันตราย 
พ.ศ.2555
•	วธิกีำรอ่ำนป้ำยระบอุนัตรำยสำรเคม	ีมลูนธิิสัมมำ
อาชีวะ พ.ศ.2554
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ดร.วิทยา อินทร์สอน

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

เทคนคิการเพ่ิมผลผลติ 
โดยการลดความสญูเสยี

 สถานประกอบการทกุกจิกรรม
มีการใช้ปัจจยัส�าหรบัการผลติ เช่น 
คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ 
วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซ่ึง
ปัจจัยเหล่านี้ ใช้ส�าหรับการเพิ่ม
ผลผลิตซึ่งจะต้องท�างานร่วมกัน
อย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือ
ไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์
ได้ตลอด จึงท�าให้เกิดปัญหาขึ้นใน
การปฏิบัติงาน ท�าให้เกิดทั้งความ
สูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจ�าเป็น
ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อท�าให้สภาพ
การท�างานเป็นปกติ

เ ทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย 

ซึ่งผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ต้องตระหนัก

และให้ความส�าคัญในเรือ่งการลดความสญูเสยีทีเ่กดิ

ข้ึนในกระบวนการผลติ เพราะนัน่หมายถงึ ต้นทนุ การ

ผลติทีเ่พิม่ขึน้ หากสามารถหาวิธกีารทีจ่ะลดความสญู

เสยีโดยการลดขัน้ตอน หรือจดัเรียงล�าดบัความส�าคัญ

ขั้นตอนเสียใหม่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็จะ

ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เช่นกัน

ดังนั้นการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และส่งมอบได้

ทันเวลา สามารถท�าให้องค์กรลดความสูญเสียทุกรูป

แบบในกระบวนการท�างานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้

ความสนใจและพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการท�างาน

นั้น ๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตาม

ตวั ท�าให้หน่วยงานหรอืองค์กร ต้องสญูเสยีลกูค้าและ

ก�าไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่

ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังน้ันทุกคนต้องมี

ความรู้ จิตส�านึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทาง

แก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น 

ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 

เพื่อความอยู่รอดขององค์กร

ความหมายการเพิม่ผลผลติ (Productivity)  
ความหมายการเพ่ิมผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 

แนวคิด คือ

1.	ก า ร เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต ต า ม แ น ว คิ ด ท า ง

วิทยาศาสตร ์คือ อัตราส่วนระหว่างปัจจัยการผลิตที่

ใช้ไป (Input) (แรงงาน เครือ่งมอื วตัถดุบิ เครือ่งจกัร 

พลังงาน และอื่น ๆ ) กับผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ

ผลิต (Output) (ตู้เย็น รถยนต์ การขนส่ง) ค�านวณ

ได้จาก

การเพิม่ผลผลติ (Productivity) = ผลผลิต (Output)         

       ปัจจัยการผลิต (Input)

2.	การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจ

และสังคม คือ

การทีจ่ะหาทางปรบัปรงุสิง่ต่าง ๆ  ให้ดขีึน้อยูเ่สมอ 

โดยมีความเชื่อว่าเราสามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ในวันนี้ให้

ดกีว่าเมือ่วานและวันพรุ่งน้ี ซึง่เป็นความส�านกึในจติใจ 

(Consciousness of Mind) เป็นความสามารถ หรือ

พลังความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะแสวงหาทาง

ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอทั้งเรื่องของการ

ประหยัดทรัพยากร พลังงาน และเงินตรา ที่ต้องร่วม

มือปรับปรุงเร่งรัดการเพ่ิมผลผลิตในทุกระดับ เพื่อ

PRODUCTIVITY
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 ปัจจุบันการวางแผนบ�ารุง
รั กษามี ความส� าคัญต ่ อการ
ป้องกันและลดปัญหาเครื่องจักร
ช�ารุดเสียหาย โดยเฉพาะธุรกิจ
ภาคการผลิตจะเกิดความสูญเสีย
หลายประการ อาทิ ค่าล่วงเวลา 
เวลา ของเสีย และความสูญเสีย
โอกาสการแข่งขันที่มีสาเหตุหลัก
จากการขาดแผนงานบ�ารุงรักษา
ที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรพิจารณาปัจจัยและประเมิน
ผลกระทบการบ�ารงุรักษาหลังเกดิ
เหตุขัดข้อง เพื่อลดความสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจ

หากปราศจากแผนการบ�ารุงรักษาแล้วความเสีย

หายที่เกิดจากสาเหตุเคร่ืองจักรขัดข้องและค่า

ใช้จ่ายการถอดเปลีย่นชิน้ส่วนจะสงูมาก ซึง่การด�าเนนิ

การอย่างมีประสิทธิผลควรค�านึงถึงความเหมาะสม

ด้วยการจัดท�าแผนเพื่อลดความสูญเสียและยืดอายุ

การใช้งานเคร่ืองจกัร หลายทศวรรษทีผ่่านมา บทบาท

ฝ่ายบ�ารุงรักษาถูกมองว่าเป็นศูนย์ต้นทุน (Cost 

Center) โดยมุง่ดแูลเครือ่งจกัรให้สามารถใช้งานด้วย

ต้นทุนต�่าสุด แต่แนวโน้มอุตสาหกรรมได้ถูกปรับ

เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมที่มุ่งใช้แรงงานสู่ความเป็น

อัตโนมัติมากขึ้น ดังนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบ�ารงุรกัษาไม่เพียงแค่ศนูย์ต้นทนุแต่ได้กลายเป็น

อาวธุส�าคญัในการแข่งขนั โดยเฉพาะฝ่ายบ�ารงุรกัษา

จะรับผิดชอบการวางแผน เช่น การจัดท�าแผน

ก�าหนดการและปฏบิตัติามใบสัง่งานให้เสรจ็สิน้ภายใน

ก�าหนด งานดงักล่าวครอบคลมุถงึการบ�ารงุรกัษาเชงิ

คาดการณ์ (Predictive Maintenance) และการบ�ารงุ

รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) รวม

ถึงงานแก้ไขที่ ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายผลิตและ

วิศวกรรม ดงัน้ันการวางแผนจะมุง่ประเดน็การจดัสรร

ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่องานซ่อมบ�ารุงให้เสร็จภายใน

ก�าหนดการด้วยค่าใช้จ ่ายท่ีเหมาะสม รวมถึง

ก�าหนดการในแผนบ�ารุงรักษาควรตอบค�าถามส�าคัญ 

อาท ิการบ�ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในโรงงานประกอบด้วย

งานอะไรบ้าง งานอะไรที่มีความส�าคัญสูงสุด 

เคร่ืองจักรมีความพร้อมเดินเครื่องเมื่อไหร่และ

ทรัพยากรหรือระบบสนับสนุนการผลิตมีความพร้อม

เมื่อไหร่

การบ�ารุงรักษาเชิงวางแผน
การบ�า รุงรักษาเชิงวางแผน (Planned  

Maintenance) เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ประสทิธผิลงานบ�ารงุ

รักษาด ้วยการตรวจจับความบกพร ่องเพื่อให ้

เครือ่งจกัรมสีภาพพร้อมใช้งานสงูสดุและลดค่าใช้จ่าย

บ�ารุงรักษา รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมปรับปรุงสภาพ

เครื่องจักรที่มุ่งขจัดความขัดข้องและปัญหาการหยุด

เดินเครื่องจักร โดยใช้ข ้อมูลที่บันทึกเพื่อระบุ

ก�าหนดการบ�ารุงรักษา ด�าเนินการโดยบุคลากรฝ่าย

บ�ารุงรักษาร่วมกับแรงงานสายการผลิต ดังนั้น

กิจกรรมหลักบ�ารุงรักษาเชิงวางแผน คือ การบันทึก

สภาพปัญหาเคร่ืองจักรและการประเมินผลเบื้องต้น  

การฟ้ืนฟูสภาพเคร่ืองจกัร   การสร้างระบบสารสนเทศ

งานบ�ารุงรักษา การจัดเตรียมข้อมูลคัดเลือก

MAINTENANCE

วิถีสู่ความเป็นเลิศงานบ�ารุงรักษา (ตอนที ่1)
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อัตราการเสื่อมสภาพเครื่องจักร

กระบวนการร่วมแก้ปัญหา

ประเภทแผนงานบ�ารุงรักษา

เครือ่งจักรหรอืชิน้ส่วนให้สอดคล้องกบัแผนงานบ�ารงุ

รักษา รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานต่อ

เนื่อง ดังนั้นการก�าหนดเป้าหมายงานบ�ารุงรักษาควร

ด�าเนินการร่วมระหว่างฝ่ายบ�ารุงรักษากับฝ่ายงาน

เกี่ยวข้อง แต่แผนงานมักเกิดข้อจ�ากัดบางประการ   

เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากร อาทิ บุคลากร เวลา และ

งบประมาณ  โดยด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ระบุ

ไว้ อาทิ

• การตรวจเชค็ตามรอบเวลา (Periodical  Check)

• การซ่อมใหญ่และการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์   

 (Replacement)

• การปรับตั้งเครื่องและการเปลี่ยนถ่ายน�้ามัน  

 ตามรอบเวลา

• การน�าสารสนเทศการขัดข้องเพื่อใช้วิเคราะห ์ 

 ปัญหาที่เกิดขึ้น

• การแสดงแนวโน้มสมรรถนะจากค่า MTBF,   

 MTTR และความคบืหน้าเทยีบกับแผนทีร่ะบไุว้

• การค้นหาปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลให้เกิดความ  

 บกพร่อง

• การควบคมุความเทีย่งตรงของเครือ่งด้วยการ  

 สอบเทียบ (Calibration)

• การควบคมุความพร้อมสิง่อ�านวยความสะดวก  

 งานบ�ารุงรักษา โดยเฉพาะอะไหล่ด้วยการ  

 วนิจิฉยัและคาดการณ์ความเสือ่มสภาพของ  

 เครือ่งจกัรด้วยการวเิคราะห์สภาพการหล่อลืน่  

 และการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน

• การวิเคราะห์ข้อมูลส�าคัญและแสดงด้วยตัวชี ้ 

 วัดส�าคัญจากเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ

โดยฝ่ายบ�ารุงรักษาจะมีบทบาทสนับสนุนการฝึก

อบรม ให ้ กั บที ม ง านบ� า รุ ง รั กษ าด ้ วยตน เอง 

(Autonomous Team) ด�าเนินการโดยผู้ควบคุม

เครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ช่วงเริม่ต้นโครงการปรบัปรงุเครือ่งจกัร โดยมี

การอธิบายหน้าที่การท�างานเครื่องจักร การระบุ

รายการท�าความสะอาด การตรวจสอบ และการหล่อ

ลื่น ซึ่งมีการจัดท�าเอกสาร One Point Lesson ให้ผู้

ปฏิบตังิานได้เรยีนรูแ้ละแนะน�าวธีิการตรวจสอบขณะ

ทีด่�าเนนิการท�าความสะอาด รวมทัง้ฝึกอบรมเรือ่งการ

เคลื่อนย้ายงานและตรวจสอบกลไกท�างานขณะเดิน

เครื่องเพื่อค้นหาความผิดปกติ โดยให้ผู้ปฏิบัติงาน

สามารถก�าหนดเกณฑ์การตรวจสอบ (Pass-Fail 

Criteria)

2. การวเิคราะห์สาเหตตุ้นตอและประเภทปัญหา

ความบกพร่องในสายการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อ

เวลาการเดนิเครือ่งจกัรและคณุภาพผลติผล โดยปรบั

เปลีย่นแนวคิดจากการควบคุมคุณภาพสูก่ารประกนัคุณภาพด้วยการศกึษาองค์ประกอบหลกั

ของเครื่องจักรที่ส่งผลต่อคุณภาพผลิตผลและด�าเนินการขจัดต้นตอปัญหา ซึ่งมีการติดตาม

วัดผลตามรอบเวลาเพื่อใช้ข้อมูลด�าเนินกิจกรรมไคเซ็นและจัดเก็บข้อมูลที่จ�าเป็น โดยมีราย

ละเอียด ดังนี้

• ข้อมลูเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ อาท ิต�าแหน่งทีเ่กดิปัญหาความบกพร่อง ความรนุแรงแต่ละ 

 ประเภทปัญหา ความถีก่ารตรวจพบปัญหาแต่ละช่วงการทดสอบ รวมทัง้ข้อมลูแสดง 

 แนวโน้มการเกิดปัญหาทางคุณภาพตามรอบเวลา

• ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ โดยเฉพาะเงื่อนไขการท�างานแต่ละกระบวนการที ่

 เกี่ยวข้องกับแรงงาน วิธีการท�างาน วัสดุ และเครื่องจักร การก�าหนดมาตรฐานหรือ 

 เงือ่นไขการท�างานของแต่ละกระบวนการ ข้อมลูบนัทกึเกีย่วกบัสภาพการท�างานขณะ 

 ที่เกิดปัญหาขึ้น
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ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                                                                                                  

ayasanond@hotmail.com

ค หากพดูถงึธรุกจิการท่องเทีย่ว
ของบ้านเรา ถอืว่าไม่น้อยหน้าประเทศ
อื่น ๆ เลย เนื่องมาจากการที่
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่วมากมาย
ท้ัง โบราณสถาน ดินแดน
ประวัติศาสตร์ แหล่งธรรมชาติ 
ชมุชนและศลิปวฒันธรรม ฯลฯ อีก
ทัง้ยงัมรีปูแบบวธิเีทีย่วทีห่ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการท่องเทีย่วเชงินเิวศ 
การท่องเท่ียวเชงิเกษตร การท่อง
เทีย่วผจญภยักบัการท่องเทีย่วแบบ
โฮมสเตย์ เรยีนรู้วถิชีวีติพ้ืนถิน่ หรือ
การร่วมเป็นส่วนหนึง่ในเทศกาลงาน
ประเพณี

มองรอบทิศคิดอย่าง Supply Chain
โลจสิตกิส์ท่องเทีย่ว (Tourism Logistics) ของบ้านเรา…ถงึไหนแล้ว

(จุดหมายเดินทางเติบโตเร็วที่สุดห้าอันดับแรกระหว่าง
ปี ค.ศ.2014-2018 ที่มา: PATA, 2014
Note: AAGR refers to the average annual growth 
rate, expressed as a percentage (%))

วามโดดเด่นมีเอกลักษณ์เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่

สร้างประสบการณ์น่าจดจํารําลึกให้กับนักท่อง

เที่ยวที่ก้าวเข้าไปพบกับความงดงามของแหล่งท่อง

เที่ยว และประเพณีไทยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ซ่ึงจากสถิตติวัเลขของนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามา

เทีย่วในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ประเทศไทย

ของเราอยู่ในอันดับต้น ๆ จากข้อมูลและสถิติของ 

UNWTO และ PATA จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโต

ของนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกมีการขยายเติบโต

ขึน้ทกุปี โดยทีภ่มูภิาคเอเชยีแปซฟิิกมอีตัราการขยาย

ตัวเพิ่มมากที่สุด และกลุ่มประเทศที่มีอัตราการ

เติบโตในภูมิภาคนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบ

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยและ

อินโดนีเซีย 

(จ�านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ระหว่างปี ค.ศ. 2012-2018, ที่มา: PATA, 
2014)

สถตินิกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเข้ามายงัประเทศไทย 

จากข้อมูลของ กรมการท่องเที่ยว (2557) พบว่ามี

อัตราการขยายตวัเพิม่ขึน้ 19.60% เมือ่เปรยีบเทยีบ

ระหว่างปี 2555-2556 และมจํีานวนนกัท่องเทีย่วถึง 

26.7 ล้านคนในปี 2556 ซึ่งอาจมีปัจจัยสนับสนุนให้
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3. กำรเคลือ่นทีท่ำงกำรเงนิ (Financial Flow) 

เพิม่เครือ่งเบกิเงนิสดอตัโนมตั ิ(ATM) ให้มากขึน้ทัง้

จํานวนและสถานที่ติดตั้ง และสามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา เพือ่อํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว

ในการเบิกเงิน มาจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดเวลา

4. องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่ม

บคุคลหรอืหน่วยงานเพือ่ทาํหน้าทีแ่ละบทบาทต่าง ๆ  

กันในการเสริมการ พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น เสริมสร้าง

การพฒันาด้านการเคลือ่นไหวทางกายภาพ และการ

เคลือ่นไหวของสารสนแทศ โดยการมีกลุม่ศูนย์ข้อมลู

การท่องเที่ยวให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนา

และจดัระเบยีบป้ายบอกทาง กลุม่มัคคเุทศน์เยาวชน

ในพื้นที่นําทาง กลุ่มพัฒนาความปลอดภัยของนัก

ท่องเที่ยว มีการประสานความร่วมมือด้านความ

ปลอดภัยระหว่างคนในชุมชน อบต. อสม. โรง

พยาบาล ตํารวจ และองค์กรอื่น ๆ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงทัง้งบประมาณ และการอํานวยความสะดวก 

จัดให้มีการประชุมประชาคมด้านโลจิสติกส์สําหรับ

การทอ่งเที่ยวทัง้ภายในชมุชนและระหว่างชมุชนทุก

เดอืน จดัเวทสีร้างกระบวนการเรยีนรู้ความเข้าใจ ทาํ 

Workshop จัดทําวสัิยทัศน์การพฒันาโลจิสติกส์การ

ท่องเทีย่วทัง้ระยะส้ันและระยะยาว มีการจัดกจิกรรม

ท่องเที่ยวตลอดทั้งปีทั้งในและนอกเทศกาล ใน

ปัจจบุนัการจดัเทศกาล จัดกจิกรรมเน้นเฉพาะในหน้า

หนาวที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงเดือนธันวาคม 

ถึงเดือนมกราคม ควรมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่า

สนใจพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเป็นการเชิญให้มีการมา

ท่องเท่ียวนอกฤดูกาล เพือ่เป็นการกระจายภาวะการ

แออัดของการเคลื่อนที่ทางกายภาพของแหล่งท่อง

เที่ยวในช่วงเทศกาล มีการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาเชิงพื้นท่ี มีการกระจายงาน โดยมอบ

อํานาจให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ ระยะแรก

ให้หน่วยงานรัฐเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้มีระบบชัดเจน มี

ระบบตรวจสอบ อาศยัแนวคดิของชมุชนทีรู่ข้้อมลูใน

พื้นที่ตนเองเป็นอย่างดี จัดลําดับส่ิงที่ต้องมีการ

พัฒนาก่อนหลังตามความจําเป็นเร่งด่วน โดยมีการ

สนับสนุนงบประมาณดําเนินการและตัวช้ีวัดความ

สําเร็จที่เหมาะสม

จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว ทําให้เห็นถึง

ความสําคัญของคําว่า “การบูรณาการจากทุกภาค

ส่วน” “การสาํนึกต่อส่ิงแวดล้อม” “กบัคาํว่าเพือ่ส่วน

ร่วม” ซึ่งผมจะขอเพิ่มอีก 2 คําคือ “Safety 

Awareness” การตระหนักรู้ถึงเรื่องของความ

ปลอดภัย  และ “Discipline” ความมีระเบียบวินัย

เพื่อส่วนรวม ที่สามารถจะเพิ่มศักยภาพของการจัด

การโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
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พิทักษ์ ศุภบัณฑิตย์กุล

 “การแสดงวิสัยทัศน ์หรือ
ความคิดเห็นในแนวนโยบาย หรือ
อะไรก็ตามแต่ที่แสดงให้เพื่อนร่วม
งานหรือคนทั่วไปได้ทราบถึงแนว
ความคิดต่อสิ่งที่จะกระท�าให้ทราบ
โดยท่ัวกัน บางคนฟังแล้วน่าเชื่อ
ถือ บางคนฟังแล้วหลายคนไม่
ยอมรับ เรามาดูกันว่าวิสัยทัศน์ที่
ก่อให้เกดิความเชื่อมัน่และน�ามาซึง่
ผลของความส�าเร็จ ต้องประกอบ
ด้วยคุณสมบัติใดบ้าง”

การแสดงวสิยัทศัน์โดยมากเราจะได้เหน็กบัระดบั

ผูบ้รหิารทีต้่องการสมคัรเข้ามาคัดเลอืกเป็นผู้ท�า

หน้าที่ดูแลงานส�าคัญหรือเข้ามารับต�าแหน่งที่ว่างลง 

ทว่าการแสดงวิสัยทัศน์ในการท�างานระดับรองลงมา

ก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์หรือ

เรียกง่าย ๆ ว่าแสดงความแนวความคิดของคุณออก

มาให้ทกุคนได้ทราบว่าก�าลงัคดิจะท�าอย่างไรกบัหน้าที่

ส�าคญัตรงหน้า การแสดงความคดิเหน็แบบนีจ้งึมส่ีวน

ส�าคัญที่จะช่วยให้งานเดินหน้าต่อไปอย่างมีแรงผลัก

ดันเพราะสร้างความเชื่อมั่นไว้แล้วในเบื้องต้น ความ

ประทบัใจครัง้แรกจงึน�ามาซึง่ความศรทัธา ความยนิดี

ที่จะท�างานด้วย แล้วท�าอย่างไรจึงจะน�าวิสัยทัศน์มา

เป็นเครื่องมือสร้างพลังในการท�างานให้ลุล่วง

วิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริงตามกระบวนการ
ในการท�างานย่อมต้องมีการประชุมเพื่อชี้แจง

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ทุกคนต้องทราบ และบางครั้งการ

ท�างานย่อมต้องแบ่งหน้าที่หรือแบ่งงานให้เหมาะสม

กับแต่ละคน ซึ่งในงานบางอย่างอาจต้องเลือกคนที่

เหมาะสมจรงิ ๆ  และท�าได้อย่างดทีีส่ดุเข้ามารบัหน้าที่

จดัการกบังานชิน้น้ี ท�าอย่างไรดจีงึจะเลอืกพนกังานที่

มีคุณสมบัติดังกล่าวได้อย่างไม่ผิดพลาด ทางเลือก

หนึ่งที่นอกจากจะมอบหมายงานตามประวัติการ

ท�างานของแต่ละคนแล้ว การให้แต่ละคนที่มีโอกาส

ท�างานช้ินน้ีได้แสดงความคิดเห็นก็เป็นอีกทางเลือก

หนึ่งที่สร้างความชัดเจนในการท�างานให้กับองค์กร

เมือ่ใดทีก่ารแสดงวสิยัทศัน์เกดิขึน้ความเหน็ด้วย

และไม่เหน็ด้วยย่อมตามมาอย่างแน่นอน หากถามมา

ตอบได้ย่อมที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง 

การน�าความรู้ผนวกเข้ากับงานที่ตีโจทย์ออกมาได้

อย่างทะลุปรุโปร่งย่อมแสดงให้เห็นถึงความพร้อมใน

การรับงานนี้ไปท�า และแน่นอนว่าคนที่เข้าใจงานมี

ทกัษะในการท�างานพร้อมด้วยความเข้าใจขัน้ตอนต่าง ๆ 

ที่จะสร้างงานชิ้นนี้ให้ส�าเร็จอย่างมีคุณภาพย่อมจะมี

ความเป็นไปได้สูง ตรงข้ามกับคนที่มีทักษะและความ

เข้าใจงานแต่ยังขาดกระบวนการวางแผนท�างานซึ่ง

เป็นขั้นตอนส�าคัญส่งผลต่อการประเมินเวลาการ

ท�างาน ระยะเวลาส่งมอบงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ  การ

แสดงวิสัยทัศน์จึงเป็นการเล่าถึงแนวทางในการ

MANAGEMENT

“วสิยัทศัน์” ข้อมลูน�ำเสนอสร้ำงควำมเชื่อมัน่
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MANAGEMENT 288_2.indd   105 21/10/2559   11:31:41

EX
AM
PL
E



106

Industrial Technology Review

288 พฤศจิกายน 2559

ท�างานและกระบวนการท�างานที่จะท�าให้แล้วเสร็จใน

เวลาไหนที่เหมาะสม

กระบวนการท�างานเป็นส่วนทีส่�าคญัมาก เพราะจะ

ท�าให้ทราบถึงจังหวะในการท�างาน โอกาสที่จะแก้ไข

ความผดิพลาดสามารถท�าได้ทนัท่วงท ีและการท�างาน

เป็นทีมย่อมจะเรียกความเช่ือม่ันจากทีมงานได้เป็น

อย่างดีเพราะมีหัวหน้าทีมที่พร ้อมจะเข ้าแก้ ไข

สถานการณ์พร้อมกันกับทมีงานทีมี่ทกัษะในการท�างาน 

ดังนั้นหากแต่ละองค์กรให้ความส�าคัญกับการแสดง

วสัิยทศัน์ในการท�างานของแผนกต่าง ๆ  ย่อมเป็นโอกาส

ดทีีค่นเก่ง ๆ  แต่ขาดโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ

จะได้มีโอกาสท�างานอย่างสุดความสามารถ

ข้อมูลที่น�าเสนอคือความรู้และความเชื่อมั่น
คนที่ได้รบัโอกาสช้ีแจงแนวทางการท�างานหรอืวธิี

การท�างานนั้นย่อมจะมีความสุขเป็นประการแรก

เพราะหมายถึงการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วม

งานหรือผู้บริหาร แต่หากเมื่อใดที่จะต้องคัดเลือกคน

ที่เหมาะสมที่สุด การน�าเสนอแนวทางวิธีการท�างาน

จึงเป็นตัววัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ  ดังนั้นจึง

ไม่เป็นการยากหากจะยอมรับฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละ

คนทีก่�าลงัสรรหามารบัหน้าทีส่�าคญัเพราะขัน้ตอนการ

ท�างานต่าง ๆ จ�าเป็นต้องลงลึกในรายละเอียดและ

อ้างอิงถึงความเป็นไปได้ ที่ส�าคัญคือทีมงานจะต้อง

เข้าใจสิ่งที่ได้รับการน�าเสนอ 

ความเชือ่มัน่ของทมีงานนัน้เป็นพลงัผลกัดนัทีส่�าคัญ เพราะทกุคนทราบว่านีค่อืทศิทางที่

ถูกต้องและเป็นกระบวนการท�างานที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องผิดพลาดต่าง ๆ ท�าแล้วมีการ

ประเมนิแต่ละขัน้ตอนไม่ใช่ท�าไปเรือ่ย ๆ  ผิดแล้วแก้ท�าซ�า้ ๆ  บ่อย ๆ  งานกจ็ะส่งมอบช้า ต้นทนุ

การผลิตก็สูงขึ้น ความน่าเชื่อถือขององค์กรก็จะลดต�่าลงเรื่อย ๆ ดังนั้นการแสดงวิสัยทัศน์

ของผูร้บัหน้าทีบ่รหิารจดัการหรอืหวัหน้าทมีงานจงึเป็นเรือ่งทีน่่าจดัท�าขึน้อนัจะเป็นการสร้าง

ทักษะในการท�างานร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกันอย่างไร้ข้อกังขา

สู่จุดหลายเดียวกันแม้ต่างแนวทาง
กระบวนการท�างานต่างๆ ย่อมเกิดขึ้นได้จากหลากหลายแนวความคิด เช่น การจะสร้าง

บ้านหน่ึงหลงัให้ถกูใจลกูค้าทีแ่สดงความต้องการมาคร่าว ๆ  ผู้รบัเหมาอาจจะรบัข้อมลูมาแล้ว

สร้างแบบอาศัยแนวทางที่ลูกค้าชอบแล้วมาน�าเสนอ ซึ่งผู ้รับเหมาอีกคนอาจจะใช้

ประสบการณ์และความช�านาญที่มากกว่าน�าเสนอบ้านตรงใจและท�าจากวัสดุที่ดีแต่ถูกเป็น

ทางเลือกเพิ่มเติมให้ลูกค้า งานท�าบ้านครั้งนี้ก็อาจจะกลายเป็นผู้รับเหมารายหลังที่มีข้อมูล

และเทคนิคการดึงใจลูกค้าไป 

การท�างานที่มีกระบวนการชัดเจนประเมินผลได้ตามระยะเวลาจึงเป็นการท�างานที่มี

ประสิทธิภาพ คนที่ท�างานก็จะมีความสุขกับการท�างานมากกว่าทีมงานที่ท�าหน้าที่ของตัวเอง

ไปเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าถึงตอนไหน ต้องเร่งขนาดไหน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นคือโอกาสที่จะสร้าง

ความเสียหายให้กับองค์กรจากการท�างานที่ไม่รัดกุมในเรื่องของแผนการท�างาน ดังนั้นวิสัย

ทศัน์หรอืการแสดงความคดิเหน็ในการท�างานจงึมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะเข้ามาช่วยสร้างแรงขบั

เคลื่อนในการท�างานและยังช่วยสร้างโอกาสให้กับพนักงานอีกหลาย ๆ  คนที่รอโอกาสในการ

แสดงความสามารถออกมาให้ทุกคนเห็น

ถงึเวลาแล้วทีท่กุคนจะต้องกล้าแสดงความรูค้วามสามารถของตวัเองออกมา “วสิยัทศัน์

ทีด่ทีีส่ดุอาจไม่ใช่จากใครคนใดคนหนึง่ทีท่กุคนคดิว่าใช่ แต่มนัอาจะเป็นของใครสกัคนทีแ่สดง

ให้ทกุคนได้เข้าใจถงึกระบวนการท�างานสร้างผลงานออกมาแล้วถกูใจของลูกค้า พร้อมกันกับ

ที่ทีมงานทุกคนท�างานด้วยแล้วมีความสุข”  
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เศรษฐภูมิ เถาชารี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

sedthapoom@pnru.ac.th

 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เป็นวิสาหกิจที่ก่อให้
เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี
ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกจิ คอื 
ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่า
เพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ 
ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ 
โดยการผลิตเพ่ือทดแทนการน�า
เข้าจากต่างประเทศ เป็นจุดเริม่ต้น
ในการลงทุน และสร้างเสริม
ประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการ
ผลิตอื่น ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม 
เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

เ น่ืองจากในปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจ�านวนมากในประเทศไทย และเป็น

ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ ซ่ึงเป็น

วิสาหกิจกิจการประเภทที่ส�าคัญคือ กิจการการผลิต 

กจิการผลติและบริการ และกจิการการบรกิารที่ใช้เงนิ

ลงทนุในจ�านวนทีต่�า่กว่าวิสาหกจิขนาดใหญ่โดยใช้เงนิ

ลงทุนประมาณ 30–200 ล้านบาท และใช้แรงงาน

ประมาณ 15-200 คน ซึ่งสามารถแสดงความแตก

ต่างโดยทั่วไประหว่างกิจการผลิต กิจการผลิตและ

บริการ และกิจการบริการดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างโดยทั่วไประหว่างกิจการผลิต กิจการผลิตและบริการ และกิจการบริการ 

MANAGEMENT
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รูปที่ 3 แสดงองค์ประกอบของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

Bank	ท�าหน้าที่เป็น Payment Gateway คือตรวจสอบ และอนุมัติวงเงิน

ของผู้ถือบัตร เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า และ/หรือบริการทาง Internet ผ่านระบบ

ของธนาคาร และธนาคารจะโอนเงินค่าสินค้า และหรือบริการนั้น ๆ เข้าบัญชี

ของร้านค้าสมาชิก 

TPSP	Transaction Processing Service Provider เป็นองค์กรผู้บริหาร

และพัฒนาโปรแกรม การประมวลผลการช�าระค่าสินค้า และ/หรือบริการผ่าน 

Internet ให้กับร้านค้า หรือ ISP ต่าง ๆ ผ่าน Gateway โดย TPSP สามารถ

ต่อเชื่อมระบบให้กับทุก ๆ  ร้านค้า หรือทุก ๆ  ISP และท�าการเชื่อมต่อระบบช�าระ

เงินผ่าน Gateway ของธนาคาร

ISP	Internet Service Provider เป็นองค์กรผู้ ให้บริการเชื่อมต่อระบบการ

สื่อสารทาง Internet ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นร้านค้าหรือผู้ ใช้ Internet ทั่วไป 

โดย ISP รับและจดทะเบียน Domain หรือจะจัดตั้ง Virtual Mall เพื่อให้ร้านค้า

น�า Home Page มาฝากเพื่อขายสินค้า

ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	มี 3 ด้านด้วยกันคือ ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค 

ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย และเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญคือ

ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

 มแีหล่งข้อมูลเพือ่เปรยีบเทยีบราคา และบริการประกอบการตดัสนิใจจดั 

 ซื้อสินค้า บริการอย่างเพียงพอ

 ได้รับสินค้าอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

	 ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย

	ประหยดัเวลา และข้ันตอนทางการตลาดตลอดจนสามารถเปิดให้บริการ 

 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและให้บริการได้ทั่วโลก

 สามารถท�าก�าไรได้มากกว่าระบบการขายแบบเดมิ เน่ืองจากต้นทนุการจดั 

 จ�าหน่ายต�่ากว่าท�าให้ได้ก�าไรจากการขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

	มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 สามารถน�าเสนอข้อมลูเกีย่วกบัสนิค้าได้เป็นจ�านวนมาก และสามารถส่ือสาร 

 กับลูกค้าได้ ในลักษณะการตลาดแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Market)

 สามารถปรับปรุง (Update) ข้อมูลเกี่ยวกับ 

 สินค้าและบริการได้ตลอดเวลา

 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อหรือ 

 ลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ พฤติกรรมการบริโภค  

 สินค้าทีต้่องการ เพ่ือน�าไปเป็นข้อมลูในการท�า 

 วิจัยและวางแผนการตลาดส�าหรับใช้ ในการ 

 ผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ 

 ของตลาดมากยิ่งขึ้น

 ลดค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร รวมทัง้ค่า 

 เช่าพ้ืนทีข่ายหรือการลงทนุในการสร้างร้าน ซ่ึง 

 จะช่วยให้ต้นทุนของธุรกิจต�า่ลง 

 สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัองค์กรธรุกจิ ในเรือ่ง 

 ของความทันสมัยและเป็นโอกาสที่จะท�าให ้

 สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

เศรษฐกิจและสังคม

 ลดต้นทนุของกระบวนการโลจสิตกิส์ในกระแส 

 การแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์

 จัดเก็บรายได้เพื่อไปพัฒนาสังคมได้มากขึ้น

บทสรุป
เนือ่งจากในปัจจบุนัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจ�านวนมากในประเทศไทย และ

เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศและ

เน่ืองจากในปัจจบุนัได้มแีนวโน้มทีม่ผีลกระทบต่อการ

บริหารการผลิตที่ส�าคัญ ได้แก่ การเติบโตภาคบริการ 

การเปลี่ยนแปลงผลผลิต การแข่งขันระดับโลก การ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและสภาพแวดล้อม จรรยา

บรรณ และความหลากหลายของแรงงาน ท�าให้การ 

บริหารโลจิสติกส์ (Logistics) โดยผ่านกระบวนการที่

ส�าคัญ 5 ส่วนคือ การวางแผน (Plan) การจดัหาแหล่ง

วัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การจัดส่ง 

(Deliver) และการส่งคืน (Return) ขาดการบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นที่ผู้

บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมุ่ง

บริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ของวิสาหกิจ 

SMEs ไทย โดยประยุกต์ใช้ 3 ขั้นตอนที่ส�าคัญ โดย

เริ่มจากฐานรากที่มั่นคง แข็งแรง ซึ่งเกิดจากการมุ่ง

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ประยุกต์ใช้ Open 

Source ERP ประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ 

การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Purchasing) และ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จะท�าให้ 

SMEs ไทยสู่ Globalization
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ผศ.วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อ เ ม่ือกิจการใช ้ร ะบบต ้นทุน
มาตรฐานในการผลิต และมีการ
วิเคราะห์หาค่าผลต่างของต้นทุน
การผลิต จะพบว่า ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตมีทางเลอืกในการวเิคราะห์ผล
ต่างมากกว่าต้นทุนวัตถุดิบทาง
ตรงและต้นทนุค่าแรงงานทางตรง 
ท้ังน้ีขึน้อยูกั่บความต้องการทีจ่ะใช้
ประโยชน์จากค่าผลต่างทีว่เิคราะห์
ได้ว่าต้องการให้แสดงรายละเอยีด
ที่เกิดขึ้นมากน้อยอย่างไร

งค์ประกอบต้นทุนการผลิตประกอบด้วย ต้นทุน

วตัถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงงานทางตรง และ

ค่าใช้จ่ายการผลิต เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของ

ต้นทนุ ทัง้ 3 รายการ จะพบว่า ต้นทนุวตัถดุบิทางตรง 

และต้นทุนค่าแรงงานทางตรง มีพฤติกรรมต้นทุน

เป็นต้นทนุผนัแปร ในขณะทีค่่าใช้จ่ายการผลติเป็นต้น

ทุนที่มีพฤติกรรมทั้งในลักษณะที่เป็นต้นทุนผันแปร 

เช่น ค่าวัตถุดิบทางอ้อม ค่าล่วงเวลา วัสดุสิ้นเปลือง

ใช้ไปในโรงงาน และต้นทุนคงที่ เช่น เงินเดือนผู้

ควบคุมการผลิต ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินโรงงาน 

ค่าเสือ่มราคาเครือ่งจกัร ค่าเช่าอาคารโรงงาน เป็นต้น 

การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 
2 ผลต่าง

การวิเคราะห์ค่าผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตแบบ 2 

ผลต่าง เป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อน โดยการวิเคราะห์ค่า

ผลต่างจะพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายการผลิตรวมมากกว่า 

แต่ยังคงรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์โดยแยกส่วน

ที่เป็นต้นทุนผันแปรละต้นทุนคงที่ การวิเคราะห์ใน

ลกัษณะนีจ้ะแบ่งค่าผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตออกเป็น 

ผลต่างงบประมาณ และผลต่างปริมาณการผลิต

1.	ผลต่างงบประมาณ เป็นการเปรียบเทียบกัน

ระหว่างค่าใช้จ่ายการผลติทีเ่กดิขึน้จรงิกับงบประมาณ

ยืดหยุ่นค่าใช้จ่ายการผลิตที่ยอมให้ตามมาตรฐาน ณ 

ระดับหน่วยผลิตจริง โดยงบประมาณยืดหยุ่นค่าใช้

จ่ายการผลิตที่ยอมให้ตามมาตรฐาน ณ ระดับหน่วย

ผลิตจริง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรที่

ยอมให้ตามมาตรฐาน ณ ระดับหน่วยผลิตจริง และ

งบประมาณค่าใช้จ ่ายการผลิตคงที่ตามแผนงบ

ประมาณ เขียนเป็นสูตรการค�านวณได้ดังนี้

ผลต่างงบประมาณ = ค่าใช้จ่ายการผลติทีเ่กดิขึน้

จรงิ - งบประมาณยดืหยุน่ค่าใช้จ่ายการผลิตทีย่อมให้

ตามมาตรฐาน ณ ระดับหน่วยผลิตจริง

2.	ผลต่างปรมิาณการผลติ เป็นการเปรยีบเทยีบ

กันระหว่างงบประมาณยืดหยุ่นค่าใช้จ่ายการผลิตที่

ยอมให้ตามมาตรฐาน ณ ระดับหน่วยผลิตจริงกับค่า

ใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน โดยค่าใช้จ่ายการผลิตคิด

COST MANAGEMENT

การวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิต
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กองบรรณาธิการ

 ยบิอนิซอย ขยายฐานการผลติ 
ด้วยเงินลงทุนกว่า 200 ล้านบาท 
เปิดโรงงานผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม (Green Industry) บน
พื้นที่กว่า 30 ไร่ ณ อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อม
กระบวนการผลติแบบ 1 ต่อ 1 โดย
ผลิตปุ๋ยผสมทีละกระสอบ ควบคุม
การผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วย
เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้ได้ปุ๋ย
คุณภาพเยี่ยมตรงตามสูตรทุกถุง  

PLANT TOUR

“ยบิอนิซอย” ต่อยอด 70 ปีธรุกจิปุย๋และ
เคมเีกษตรรายแรกในไทย ลงทนุกว่า 200 
ล้านบาท เปิดโรงงานแห่งใหม่ ชแูนวคดิ 
Green Industry

ยุพธัช ยิบอินซอย 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มบริษัทยิบอินซอย

ท�ำควำมรู้จัก กลุ่มบริษัทยิบอินซอย 
คุณยุพธัช ยิบอินซอย รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ กลุ่มบริษัทยิบอินซอย กล่าวว่า กลุ่มบริษัทยิบ

อนิซอย ในปีนีก้้าวเข้าสูปี่ที ่91 ของการก่อตัง้ เราเป็น

ผู้น�าเข้าปุ๋ยรายแรกเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 70 ปีที่

แล้ว ประมาณปี พ.ศ.2489 โดยเริ่มต้นบริษัทมาจาก

ธุรกิจเหมืองแร่ และต่อมาได้ท�าเทรดดิ้งเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาในประเทศไทย จากนั้นได้

ขยับมาสู่การเป็นสาขาของธนาคารในต่างจังหวัด 

(เนื่องจากสมัยก่อน ธนาคารยังไม่มีสาขาในต่าง

จงัหวดั จงึมเีอเยนต์ทีท่�าหน้าทีแ่ทนสาขาของธนาคาร

เข้ามาท�าหน้าที่แทนในช่วงนั้น) หลังจากนั้น เราเริ่ม

เข้ามาท�าระบบคอมพวิเตอร์ จนในปัจจบุนั เรามธีรุกจิ

ที่หลากหลายมาก แยกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มคอมพิวเตอร์และไอท ีเราท�าแทบทุกระบบ 

เรียกได้ว่าเป็น Total Access ครบวงจรเลยก็ว่าได้

ในสายไอที

กลุ่มเทรดด้ิง กลุ่มน้ีจะมีสินค้าอยู่ประมาณ 3 

กลุ่ม คือ

• กลุ่มปุ๋ยและเคมีเกษตร

• กลุ่มวัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก

• กลุม่น�าเข้าเฟอร์นเิจอร์เข้ามาท�าตลาดในเมอืงไทย

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นธุรกิจคร่าว ๆ  ในปัจจุบัน

ของกลุ่มบริษัทยิบอินซอย คุณยุพธัช กล่าวต่อว่า ผม

เองในฐานะเป็นรุ่นที่ 3 ที่เข้ามาดูแลกิจการ เรามีนโย

บายหลักก็คือ “น�ำของท่ีดีและมีคุณภำพ มำให้ผู้

บรโิภคได้ใช้ในรำคำทีเ่หมำะสม” ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราให้

ความส�าคัญ และเป็นส่ิงที่เราภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษ

เราสร้างมาและยังด�าเนินต่อไปในจุดนี้ ซึ่งหน้าที่ของ

ผมคือต้องท�าให้ดต่ีอไปและคงอยูจ่นถงึรุน่ต่อไปให้ได้
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สูตรปุ๋ยต่างๆ ของ ยิบอินซอย

Product อื่นๆ ของยิบอินซอย

INDUSTRIAL
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Fluke 830 เครื่องตัง้ศนูย์เพลาด้วยเลเซอร์ 
ระบบดจิติอล ความละเอยีดสงู 

Fluke 830 ใช้การวัดด้วยเลเซอร์ที่แม่นย�าและ

การค�านวณที่ซับซ้อน เพ่ือให้ได้ค�าตอบที่น�าไปใช้ ใน

การปรับตั้งเคร่ืองจักรให้แกนเพลาได้ศูนย์ที่ถูกต้อง

อย่างรวดเร็ว ตัวเคร่ืองมีส่วนติดต่อผู้ ใช้ที่เข้าใจง่าย

โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้เช่ียวชาญในการปรับตั้ง

ศนูย์เพลามาก่อน หน้าจอแสดงผลให้ข้อมลูผลลพัธ์ที่

ครบทกุอย่างในทเีดยีว ทัง้การเยือ้งของคบัปลิง้เพลา

และค่าที่ต้องปรับตั้งฐานเคร่ืองจักร (ในแนวตั้งและ

แนวนอน) ด้วยค่าตวัเลขจรงิ ช่วยให้ง่ายต่อการน�าไป

ลงมือปรับแก้

คุณสมบัติเด่น
• ใช้เทคโนโลยีการวัดด้วยเลเซอร์เดี่ยว ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของเลเซอร์คู่ ให้ข้อมูลแม่นย�ากว่า

• มีค�าแนะน�าขั้นตอนการใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้งานปรับตั้งศูนย์เพลาท�าได้ง่าย และรวดเร็ว

• มีโหมดวัดแบบ Compass ช่วยให้การวัดซ�า้ท�าได้อย่างยืดหยุ่น เชื่อถือได้ โดยการเปิดใช้ระบบวัดความเอียงอิเล็กทรอนิกส์

• มีระบบตรวจสอบความคลาดเคลื่อนแบบไดนามิก ช่วยประเมินค่าเยื้องศูนย์เพลาอย่างต่อเนื่อง ว่าเข้าสู่ช่วงค่าที่ยอมรับได้หรือยัง

• Extend Mode ที่ไม่มีใครเหมือน ส�าหรับเพิ่มค่า Tolerance ในช่วงเริ่มต้นให้โตขึ้น ส�าหรับปรับตั้งเครื่องจักรที่เยื้องศูนย์รุนแรง

• ระบบบันทึกและเรียกคืนอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมั่นใจว่ามีข้อมูลเม่ือต้องการใช้

ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า
Fluke 830 ช่วยให้งานปรับตั้งศูนย์เพลาท�าได้ส�าเร็จลุล่วงอย่างง่ายได้ภายใน 3 ขั้นตอน

1.	ตั้งค่า	

ป้อนขนาดระยะต่าง ๆ ของ

เครื่องจักร ตามขั้นตอนที่เข้าใจได้

ง่าย (เก็บบันทึกเป็นโปรไฟล์ของ

เครื่องจักรแต่ละตัวเพื่อเรียกใช้

ทีหลังได้) 

2.	ท�าการวัด

การสแกนวัดค่าจะเริ่มทันทีเมื่อ

เริ่มหมุนเพลา เพื่อท�าการอ่านค่า

จากทั้ง 3 เซ็กเตอร์ และเมื่อแถบสี

เขียวปรากฏที่จอ แสดงว่าการเก็บ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

3.	 รายงานผลวินิจฉัย

การเยื้องศูนย์แสดงด้วยแถบสี 4 ระดับ เพื่อให้

เห็นภาพชัดเจน พร้อมตัวเลขส�าหรับปรับแต่งขายึด

ด้วยชิมอย่างละเอียดในแนวตั้งและแนวนอน 

การปรับตั้งฐานยึดเครื่องจักรด้วยชิม ตามระยะที่ระบุ
บนหน้าจอ
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ชื่อบริษัท   โทรศัพท์        โทรสาร     รายละเอียดสินค้า
ABB LIMITED. 0-2665-1000 0-2665-1042 Contactors, Capacitor

AC POWER ELECTRONICS LTD., PART. 076-522-915 076-522-922 แผนกระบบไฟฟ้า ติดตั้ง+ซ่อมบ�ารุง ระบบไฟฟ้า, ตรวจเช็คตู้ส่งจ่ายไฟฟ้าด้วยกล้อง  

   Infrared, ทดสอบระบบกราวด์, ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้า, 1 Phase Soft Start  

   Compressor, Voltage Protection for 1 Phase Compressor Motor

CONTROL TECHNIQUES CO., LTD. 0-2954-3080 0-2954-3085 DC Drive, AC Drive & Control System Drive, Servo Drives

CKL POLYTEC ENGINEERING LTD., PART. 0-2149-6990 0-2149-6981 จ�าหน่ายตู้ควบคุมไฟฟ้ามาตรฐานป้องกันฝุ่นและละอองน�้า, รับออกแบบและประกอบ 

   ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ

ELECTRONICS SOLUTIONS CO., LTD. 0-2904-4117 0-2577-6815 Electrical Safety Compliance Analyzer, Touch Current Tester, Ground Bond  

   Testers, Precision Digital Hipot, Programmable AC Power Source, Digital  

   AC Power Source

ECOTECH GLOBAL CO., LTD. 0-2960-1192-3 0-2960-1194 จ�าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ส�าหรับทุกอุตสาหกรรม เพียบพร้อมด้วยสต็อก 

   สินค้ามากกว่าแสนรายการ

MENNEKES Elektrotechnik GmbH  0-2741-5266 0-2741-5267 ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากเยอรมนี

& Co., KG (Thailand Liaison Office)  

MOELLER ELECTRIC LIMITED.  0-2511-5300 0-2511-5290 Miniature Circuit Breakers (MCB), Residual Current Devices (RCD) Combined  

   RCD/MCB Devices, Manual Motor Starter, Surge Protection Devices,  

   Compact Distribution Boxes

RS COMPONENTS CO., LTD. 0-2648-6868 0-2664-2525 ตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม

S.T.C. AUTOMATION CO., LTD. 0-2982-8974-75 0-2982-8677 AC INVERTER, DC CONVERTER, AC/DC MOTOR, AC/DC SERVO DRIVE,  

   AC/DC SERVO MOTOR, PLC, HEATER CONTROL, ENERGY SAVING  

   ENCODER/TACHO

SHIMADA ELECTRIC CO., LTD. 0-2722-9191 0-2722-9277 Design/Development, Manufacturing and sale of Explosion-Proof electrical  

   and instruments equipments and related explosion-proof fitting and  

   accessories: Explosion Protected Equipments  (ATEX/CENELEC EEXE/EExd II  

   BT6 IP66/IEC 529, Ex-proof Junction Boxes (Cast Aluminum  & Stainless  

   steel), Ex-proof conduit Fittings & Sealing Fittings, Ex-proof Flexible Conduit  

   & Connectors, Ex-proof Cable Glands & Adaptors/Reducers, Exproof Control  

   Boxes & Hand Lamps, Ex-proof Low-Voltage  Circuit Breakers

SAMWHA (THAILAND) CO., LTD. 0-3884-7571-3 0-3884-7575 คาปาซิเตอร์คุณภาพสูง, High Voltage Power Capacitor, Low Voltage Power   

   Capacitor, Special Capacitor

T & D POWER TECH (THAILAND) CO., LTD. 0-2002-4395-7 0-2002-4398 จ�าหน่าย LV & MV Circuit Breakers, Contactors & Overload Relays 

   ยี่ห้อ HYUNDAI

THAI TRANSFORMER CO., LTD. 0-2222-3495 0-2226-4204 Control Transformer

THAI TECHNIC ELECTRIC .CO., LTD. 0-2817-0572-6 0-2817-0577 GE Power Controls Products, Programmable Controller, HMI Software, AC   

   Inverter, Energy Meter & Power Management Systems, Soft Starter, Operator   

   Interface, Main Distribution Panel Standard Enclosure Wire Way & Cable   

   Outdoor Enclosure Sheet Metal Fabrication Services

THAIROONGROJ PHAISAN CO., LTD. 0-2398-0159 0-2398-1864 Digital Multifunction Meters, Demand Controller, Energy Audit, Power Quality  

   Audit, Customized

THAI ADVANCE ELECTRIC SALES   0-2902-0102-4, 0-2516-2521 Software eLan, เคร่ืองมอืท่ีช่วยในการตรวจสอบการใช้ก�าลงัไฟฟ้า แบบดิจติอล และ 

& SERVICE CO., LTD. 0-2516-2603-5  ซอฟต์แวร์คุณภาพ เพื่อให้การจัดการเรื่องของการใช้พลังงานเป็นเรื่องง่าย และตรง 

   จุดท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประหยัดพลังงาน ในยุคของก�าลังไฟฟ้าที่แพงขึ้น

THAI SWITCHBOARD &  0-2817-0572~5 0-2217-0577 CB Standard & Stainless Compact Enclosure IP 55, CX Compact Enclosure  

METAL WORK CO., LTD.   IP 65, Desk Console Enclosure IP 40, Main Distribution Board Indoor, Wire  

   Way & Wire Way Accessories, Cable Tray, Cable Ladder, Span Picking  

   Shelf High Quality Rack for inventory system, Fan & Filter IP 55 and  

   Thermostat

WISANU AND SUPAK CO., LTD. 0-2591-1916 0-2580-4427 อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า, Relay, Controller, Indicator, Alarm

เจ.ที.อี. บ.จก. 0-2875-3036-40 0-2875-3041 จ�าหน่าย Magnetic Headroller, Overbelt Magnet, Plate Magnet, Drum Magnet,  

   Rotary Clean Flow, All Metals Separator, Metal Detector, Pipe Magnet,  

   Magnetic Can Conveyor,  Sheet Separator, Palletizing, Magnetic Filter,  

   Cascade Magnet, External Pole Magnet, Continuous Cleaning Clean   

   Flow, High Gradient  Separators, Drum Motors, Motor Vibrator, Magnetic  

   Vibrator Vibratory Feeder

เจ.เอส.วี.ฮาร์ดแวร์ บ.จก. 0-2749-8139 0-2749-8140 AC SERVO MOTOR (50W~11kW), CNC Contorller, Special Planetary Gear  

   Reducer for Servomotor, Stepping Motor

ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) บ.จก. 0-2617-5500 0-2617-5501 เบรคเกอร์, สตาร์ทมอเตอร์, ไดร์ฟ
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