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มิติใหมในงานสอบเทียบอุปกรณวัดความดันมิติใหมในงานสอบเทียบอุปกรณวัดความดันมิติใหมในงานสอบเทียบอุปกรณวัดความดัน

• ติดตั้งงาย เซ็ตอัพงาย ทำงานงาย

• ชวงความดันกวางครอบคลุมทุกงานในเคร�องเดียว 

 ดวยระบบโมดูลใหเลือก

• เปลี่ยนโมดูลไดงาย ไมตองปดเคร�อง ไมตองเซ็ตอัพใหม 

 ทำไดจากดานหนา

• ระบบปองกันปนเปอน ดวยทอทิศทางเดียว 

 ลดโอกาสทำงานผิดพลาด

• มีใหเลือก 2 รุน ตามความแมนยำของงาน

Fluke 2271A 

ความแมนยำ 0.02% FS ติดตั้งโมดูลได 2 โมดูล

พรอมกัน มี HART Protocol สำหรับสอบเทียบ

ไดอัลเกจ, สวิตชความดัน, ทรานสมิตเตอรความดัน, 

ดิจิตอลเกจ และใช ในโรงงานผลิตเกจวัดความดัน

Fluke 6270A 

ความแมนยำ 0.01% Reading, 

30% -100% Span ติดตั้งโมดูลไดพรอมกัน 

5 โมดูล สำหรับหองสอบเทียบมาตรวิทยา, 

งานวิจัยและพัฒนา งานสอบเทียบขั้นสุดทาย 

และงานตรวจรับรองคุณภาพ

ฉบับที่
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ปที่ 22 ฉบับที่ 289 ธันวาคม 2559

 การเพิ่มประสิทธิภาพ การใชพลังงาน

 ดวยระบบออโตเมชั่น

 ระบบอัตโนมัติในโรงงาน ทางเลือกและทางรอด

 ของภาคอุตสาหกรรมไทย

 ทำความรูจักกับ ระบบส�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ

 ตามมาตรฐาน IEC61850

 วิถีสู ความเปนเลิศในงานบำรุงรักษา

 ระบบระบายอากาศ ภายในโรงงาน

 แนวทางการบริหารตนทุนโลจิสติกส ของประเทศไทย

 อยางมีประสิทธิภาพ

 ความเพียร นำสูความอดทนเพ�อความสำเร็จ

 ประเทศไทย ทิ้งขยะลงทะเลติดอันดับโลก

 ฮันนี่เวลล มุงเติบโตในตลาดอาเซียน พรอมสนับสนุน

 ความกาวหนาดาน IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรม

 ชไนเดอร อิเล็คทริค จัดงาน Connect 2016 

 พลิกโฉมอุตสาหกรรมสูยุค 4.0
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 71 : Control & Automation  

   การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
   ดวยระบบออกโตเมชั่น    
   / ศรีนคร นนทนาคร

 76 : Control & Automation  

   ระบบอัตโนมัติในโรงงาน ทางเลือกและทางรอด
   ของภาคอุตสาหกรรมไทย    
   / เชอรมีน ก็อดเฟรดเซ็น

 78 : Electrical  

   ระบบสื�อสารในสถานียอยอัตโนมัติ
   ตามมาตรฐาน IEC61850 (ตอนจบ)    
   / พิชิต จินตโกศลวิทย

 82 : Safety & Healthcare  

   ความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   ภายใตกรอบความรับผิดชอบตอสังคม (ตอนที่ 21)  
   / ศิริพร วันฟน                        

 91 : Maintenance  

   วิถีสูความเปนเลิศงานบำรุงรักษา (ตอนจบ)    
   / โกศล ดีศีลธรรม

 96 : Industrial Process  

   ระบบระบายอากาศในโรงงาน 
   (Ventilation System for Factory)      
   / ปทมาพร ทอชู, ดร.วิทยา อินทรสอน, 
   ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด

 104 : Logistics & Supply Chain  

   การขับเคลื�อน SME สู...โลจิสติกส 4.0    
   / ดร.ชิตพงษ อัยสานนท

 109 : Logistics & Supply Chain  

   แนวทางการบริหารตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย
   อยางมีประสิทธิภาพ    
   / เศรษฐภูมิ เถาชารี

Fluke Modular Pressure 

Controller/Calibrator มิติใหมในงานสอบเทียบ

อุปกรณวัดความดัน  

บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จำกัด

 116 : Management  

   ความเพียร นำสูความอดทนเพื�อความสำเร็จ    
   / พิทักษ ศุภบัณฑิตยกุล

 118 : Cost Management  

   การบัญชีสำหรับผลิตภัณฑรวม 
   (Accounting for Joint Product)    
   / ผศ.วิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ

 123 : Environmental  

   ไทย ทิ้งขยะลงทะเลติดอันดับโลก    
   / สิริรัตน วารีรำพึงเพลิน

 129 : R&D Show Update  

   มจธ.รวมกับ ABAC เพิ่มอาชีพใหมใหผูพิการทางสายตา    
   / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)

 131 : Special Report  

   ฮันนี่เวลล มุงเติบโตในตลาดอาเซียน พรอมสนับสนุน
   ความกาวหนาดาน IoT สำหรับภาคอุตสาหกรรม  
   / กองบรรณาธิการ

 134 : Special Report  

   ชไนเดอร อิเล็คทริค จัดงาน Connect 2016 
   พลิกโฉมอุตสาหกรรมสูยุค 4.0    
   / กองบรรณาธิการ

 137 : IT Update  

   โจทยไอทีองคกร ปรับตัวรับเทรนดผูบริโภค 
   สรางความไดเปรียบทางธุรกิจ ตองรวดเร็ว ยืดหยุน 
   ปลอดภัยกวาเดิม  
   / ทวิพงศ อโนทัยสินทวี
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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 น่ีกเ็หลือเวลาอกีเพยีงแค่เพยีงเดอืนเดยีวเท่านัน้เอง ทีเ่รา

จะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ ปกติของเดือนแห่งการสิ้นปีแบบนี้จะเป็นช่วงเวลา

ทีผ่ลของการส�ารวจบอกว่า คนไทยทกุคนมค่ีาดัชนีความสขุสงูทีส่ดุของปี เนือ่งจากอกีไม่กีว่นัข้าง

หน้าเรากจ็ะได้มโีอกาสเฉลิมฉลองและเร่ิมเข้าสูเ่ทศกาลปีใหม่กนัอกีแล้ว แต่ดเูหมอืนว่าปีนีด้ชันี

ความสุขของคนในประเทศคงจะลดน้อยถอยลงไปมาก เนื่องจากที่ผ่านมาคนไทยทั้งประเทศได้

ผ่านความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อันหาค่ามิได้ นั่นก็คือการเสด็จสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่าน

มา วันที่ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของประเทศไทย

 จากนี้ไปแม้ว่าความเศร้าโศกเสยีใจอนัเกดิจากความสญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่ของคนไทยน้ัน จะเป็น

ห้วงเวลาที่ดูยาวนานในความรู้สึกก็ตาม แต่การระลึกถึงแนวทางการท�างาน การใช้ชีวิตของ

พระองค์ท่านก็ควรจะติดอยู่ในหัวใจคนไทยไปอีกตราบนานเท่านาน เพราะตลอดระยะเวลาที่

พระองค์ทรงครองราชย์อย่างยาวนานที่สุดในโลกถึง 70 ปีนั้น ยังประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย

อย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็น 70 ปีที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการเถลิงถวัลย์สิริ

ราชสมบติัด้วยความอยูเ่ยน็เป็นสขุ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ‘เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม’ อย่างที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ แม้สังคมไทยจะ

ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  มามากมายเพยีงใดกต็าม ดงันัน้สิง่ทีพ่วกเราจะท�าให้

พระองค์ท่านได้นับจากนี้คือ การตั้งมั่นในการท�าหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ เปลี่ยนความเศร้า

โศกให้เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ในการท�าสิง่ทีด่ทีีส่ดุเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท 

เพราะนั่นคือสิ่งที่พระองค์อยากให้มี อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ส�าคัญกว่าสิ่งอื่นใดคือต้อง

มีความรักสามัคคีกัน พยายามที่จะสนับสนุนเกื้อกูลสิ่งที่ดีให้ประเทศนี้ อันเป็นการสืบสานพระ

ราชปณิธานของพระองค์ท่านตลอดไป

 ความโชคดทีีส่ดุของคนไทยอย่างหนึง่ นอกจากการทีเ่ราได้ด�ารงชวิีตอยูบ่นผืนประเทศทีเ่ป็น

เอกราชแล้ว ผืนแผ่นดินแห่งนี้ยังไม่เคยไร้พระเจ้าแผ่นดินครับ เพราะบัดนี้รัชสมัยของ สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 ก็ได้เริ่ม

ขึน้แล้วอย่างสมบรูณ์ นบัตัง้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย

เดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จสวรรคตลง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เป็นขวัญและก�าลัง

ใจแก่พสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องต่อไป 

 แม้บรรยากาศของคนไทยขณะน้ี จะยังคงซึมเศร้าเพียงใดก็ตาม แต่ในโลกแห่งความจริง 

เราก็ยังต้องเดินหน้าสู้ชีวิตกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศชาติ

ยังคงมีความเข้มแข็งต่อไป ด�าเนินแนวทางชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาล

ที่ 9 ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถน�าไปปรับใช้ได้ทุกอาชีพการงาน ด้วยหลัก 3 ประการคือ พอ

ประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยต้องปฏิบัติควบคู่กับความรู้และคุณธรรมด้วย ซึ่ง

พระองค์ทรงเปรียบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนดังเสาเข็ม บ้านเมืองถ้าจะให้มั่นคงต้องมี

เสาเข็ม แต่เสาเข็มอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเห็น จะลืมเกี่ยวกับบทบาทของเสาเข็ม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเสาเข็มที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคง แต่มองไม่เห็น ถ้าพื้น

ฐานคนไม่มีความอยู่ดีกินดีตามอัตภาพแล้ว ไปสร้างอะไรที่ใหญ่โตบนสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานมั่นคงจะ

ล้มลงมาง่ายนั่นเอง

 และเน่ืองในโอกาสอนัใกล้ปีใหม่นี ้ทมีงานกข็อเป็นก�าลงัใจให้ผูอ่้านทกุท่านใช้ชวีติอย่างมสีติ 

ไม่ประมาทครบั ประเมนิสถานะของตนเองและสถานการณ์ของบ้านเมืองให้ดี ต้ังอยู่ในความพอ

เพยีง ไม่ใช้จ่ายเกนิตัว และดังเช่นทกุปีครับ เน่ืองในโอกาสปีใหม่ทีก่�าลังจะมาเยอืน ซึง่เป็นโอกาส

ดทีีเ่ราจะได้หยดุพกัผ่อนท�ากจิกรรมกบัครอบครัวเพือ่เตมิพลงัให้กบัชวีติ หวงักลบัมาต่อสูก้บังาน

หนักที่รออยู่ในปีหน้า และหลายท่านคงจะมีการตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มท�าอะไรบางอย่างที่ดีให้กับ

ชวีติ หรือก�าลงัคาดหวงัว่าการด�าเนนิงานจะราบร่ืน ไม่มอีปุสรรค บางท่านกค็าดหวงัว่าจะมคีวาม

เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ผมก็ขอใช้พื้นที่ส่วนนี้อวยพรให้ท่าน

ทั้งหลายประสบแต่ความส�าเร็จทั้งในสิ่งที่คาดหวังและวางแผนไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่

การงาน การเงิน สุขภาพหรือการด�าเนินชีวิต ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี...บุญรักษาครับ

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

   sedthakarn@se-ed.com
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ฟลุค..โดยเมเชอร์โทรนิกซ์ มั่นใจบริการหลังการขาย

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ำกัด www.measuretronix.com/
pressure-calibrator

สนใจติดต่อ : 
คุณปานเทพ 061-626-9958 
คุณเอกพงษ์ 089-495-1955
คุณสุวรรณา 087-369-3523

Fluke Modular Pressure 
Controller/Calibrator

•	 ติดตั้งง่าย	เซตอัพง่าย	ท�างานง่าย

•	 ช่วงความดนักว้างครอบคลมุทกุงานในเครือ่งเดยีว	ด้วยระบบโมดลูให้เลอืก

Fluke 2271A ความแม่นย�า	0.02%	FS	ติด
ตั้งโมดูลได	้2	โมดูลพร้อมกัน	มี	HART	Protocol	

ส�าหรับสอบเทียบไดอัลเกจ,	สวิตช์ความดัน,	ทราน

สมิตเตอร์ความดัน,	ดิจิตอลเกจ	และใช้ ในโรงงาน

ผลิตเกจวัดความดัน

Fluke 6270A ความแม่นย�า	0.01%	Reading,	30%	
-100%	Span	ติดตั้งโมดูลได้พร้อมกัน	5	โมดูล	ส�าหรับห้อง

สอบเทียบมาตรวิทยา,	งานวิจัยและพัฒนา	งานสอบเทียบ

ขั้นสุดท้าย	และงานตรวจรับรองคุณภาพ

Fluke 2271A เครื่องสอบเทียบควำมดันส�ำหรับงำนอุตสำหกรรม
เครื่องสอบเทียบควำมดันนิวแมติกที่ขยำยควำมสำมำรถตำมควำมต้องกำรของงำนที่เพิ่มขึ้นได้

Fluke 2271A	เครื่องสอบเทียบความดันอุตสาหกรรม	ที่สามารถสอบเทียบเกจและเซนเซอร์ความดันได้อย่างกว้างขวาง	พร้อมระบบสอบเทียบ

อตัโนมัตสิมบรูณ์แบบ	ด้วยระบบโมดลูทีป่รบัเปลีย่นได้ตามความต้องการทีแ่ตกต่างกนั	และงบประมาณทีม่	ีสามารถเพิม่ขยายช่วงความดนัเพือ่รองรบั

งานในอนาคตได้	

มิติใหม่ในงำนสอบเทียบอุปกรณ์วัดควำมดัน

•	 เปลีย่นโมดลูได้ง่าย	ไม่ต้องปิดเครือ่ง	ไม่ต้องเซตอัพใหม่		 	

	 ท�าได้จากด้านหน้า

•	 ระบบป้องกันปนเปื้อน	ด้วยท่อทิศทางเดียว	

	 ลดโอกาสท�างานผิดพลาด

•	 มีให้เลือก	2	รุ่น	ตามความแม่นย�าของงาน

26
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Fluke	 2271A	 เหมาะกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ	 ที่ต้องการสอบ

เทียบความดันด้วยตัวเองโดยไม่ยาก	 เนื่องจากมีช่วงวัดและควบคุม

ความดันที่กว้าง	 มีความสมบูรณ์พร้อมในตัวเอง	 เพียงต่อตัวจ่ายความ

ดันให้เครื่องก็พร้อมสอบเทียบทันที	 สามารถสอบเทียบทรานสมิตเตอร์

ความดันได้อัตโนมัติ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญ	 พร้อมระบบ

ป้องกันการปนเปื้อน	 Contamination	 Prevention	 System	 (CPS)	

ปกป้องตัวเครื่องและผู้ ใช้งาน	

1.	 เอาต์พุต	24	V	dc	ส�าหรับจ่ายอุปกรณ์ต่อภายนอก		

	 เช่น	ระบบป้องกันการปนเปื้อน	(CPS)

2.	 พอร์ต	USB

3.	 ช่องต่อ	Ethernet

4.	 ช่องต่อ	RS-232

5.	 สวิตช์หลัก	เปิด/ปิด

6.	 ฟิวส์ด้านไฟเข้า

รำยละเอียดปุ่มปรับใช้งำนและช่องต่อต่ำง ๆ

	 ส่วนติดต่อกับผู้ ใช้งานแบบกราฟิก	และเมนูที่มีโครงสร้างเข้าใจ

ง่าย	รวมทั้งตัวเครื่องระบบโมดูล	ช่วยให้เรียนรู้การใช้งานได้รวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Fluke 2271A
•	 สอบเทียบความดันเกจและเซนเซอร์ได้กว้างครอบคลุม

•	 ช่วงวัดความดันกว้างตั้งแต	่	-100	kPa	ถึง	20	MPa	(-15	ถึง		

	 3,000	psi)

•	 โมดูลวัดความดันถอดเปลี่ยนได	้ตามช่วงความดันที่ต้องการ

•	 ติดตั้งโมดูลวัดความดันได้พร้อมกัน	2	โมดูล

•	 มโีมดลูวดัค่าทางไฟฟ้าได้ในตวั	ส�าหรบัการสอบเทยีบทรานสมติเตอร์

•	 มีระบบสื่อสาร	HART	Protocol

•	 มีพอร์ตทดสอบความดันให	้2	พอร์ตในตัว	ติดตั้งอุปกรณ์ที่	

	 ต้องการสอบเทียบได้	2	ตัวพร้อมกัน

•	 ความแม่นย�าการวัด	0.02	%	FS

7.	 ช่องต่อความดันทุกช่องอยู่ด้วยกันที่ด้านหลังบนแผ่นยึดร่วมที่	

	 ถอดเปลี่ยนได้

8.	 ส่วนตดิต่อผู้ ใช้แบบกราฟิก	เลอืกได้	10	ภาษา	ระบบเมนูทีเ่ข้าใจ	

	 ง่าย	เข้าถึงความสามารถทุกอย่างด้วย	4	ปุ่ม

9.	 หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่	เหน็ชดัทกุมุมมอง	แก้ไขตัง้ค่าใช้งาน	

	 ได้สะดวก

10.	กราฟแสดงผลแบบ	Real-time	ช่วยให้เหน็เสถยีรภาพของความ	

	 ดัน	หรือสถานะของการท�างาน

11.	ปุ่มฟังก์ชั่นใช้งานแบบ	Softkey	

12.	ปุ่ม	Setpoint	ใช้ตั้งค่าตัวเลขความดันอย่างรวดเร็ว

13.	โมดูลวัดความดันที่เสียบเข้าหรือถอดออกได้ง่าย

14.	พอร์ตทดสอบใช้งานง่าย	เพียงขันด้วยมือ	ใช้ยึดอุปกรณ์ทดสอบ

15.	พอร์ตอ้างอิง	ใช้ ในงานที่ต้องอ้างอิงกับความดันบรรยากาศ

16.	ช่องส�าหรับยก

17.	ปุ่มหมุนปรับความดันละเอียด	ใช้ ในการสอบเทียบไดอัลเกจ	

	 แบบอะนาลอก
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Fluke	2271A	มีช่วงความดันตั้งแต	่-100	kPa	ถึง	20	MPa	(-15	

psi	 ถึง	 3,000	 psi)	 ซึ่งครอบคลุมเกจและเซนเซอร์ความดันที่มีใช้กัน	

ด้วยการออกแบบเป็นระบบโมดลูทีต่ดิตัง้ได้พร้อมกนั	2	โมดลู	คนละช่วง

ความดันในเครื่องเดียวกันได้ตามการใช้งานปัจจุบัน	และจัดหาเพิ่มเติม

เมื่อต้องการช่วงความดันอื่น	 ๆ	 ได้ ในอนาคต	 ช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้

จ่ายได้ตามความจ�าเป็น

นอกจากน้ียงัมีความสามารถวดัค่าทางไฟฟ้าในตวั	(EMM-	Electrical	

Measurement	Module)	พร้อมความสามารถ	HART	ส�าหรับการสอบ

เทยีบอตัโนมัตอิปุกรณ์	4-20	mA	เช่น	สมาร์ตทรานสมิตเตอร์,	เกจ	และ

สวิตช์	เพียงติดตั้งเครื่องให้พร้อม	แล้วปล่อยให้	Fluke	2271A	จัดการ

งานที่เหลือให้เอง

Fluke 2271A ติดตั้งโมดูลรุ่น PM200 จากด้านหน้าได้พร้อมกัน 2 
โมดูล

Fluke	 2271A	 ติดตั้งโมดูลได้พร้อมกัน	 2	 โมดูลบนแท่นเครื่อง	

สามารถเลือกช่วงความดันได้อิสระตามความต้องการของงาน	 ซึ่งมีให้

เลือกมากกว่า	 20	 รุ่นย่อย	 โดยไม่มีข้อจ�ากัด	 คุณสามารถถอดเปล่ียน

โมดูลได้ง่ายและรวดเร็วจากช่องด้านหน้า	 ด้วยการออกแบบพิเศษที่มี

รางให้เสียบและปุ่มหมุนยึด	เมื่อบิดปุ่มให้ได้ยินเสียงคลิก	เป็นอันว่าติด

ตั้งสมบูรณ	์พร้อมใช้งาน	ปุ่มบิดยึดดังกล่าวออกแบบมาเพื่อป้องกันการ

ขันยึดแน่นเกิน	จึงไม่ต้องกังวลปัญหาการยึดแน่นหรือหลวมเกินไป

โมดูลทุกตัวออกแบบมาโดยใช้การซีลที่ผิวหน้าโดยผ่านการทดสอบ

ทีค่วามดนั	3	เท่าของความดนัใช้งานสงูสดุ	จงึมัน่ใจได้ว่าไม่มกีารรัว่ไหล

ของความดันที่จะมีผลต่อการวัดค่าหรือควบคุมความดัน

โมดลูวดัค่ำควำมดนัทีอ่เนกประสงค์
Fluke	 2271A	 ใช้กับโมดูลวัดความดันรุ่น	 PM200	 โมดูลน้ีใช้

เซนเซอร์ความดนัชนิดซลิคิอนผ่านขบวนการพิเศษที่ให้ความแม่นย�าใน

การวดัด้วยวธิกีารทีป่ระหยดั	โดยให้ค่าความแม่นย�า	0.02	%	Full	Scale	

(FS)	 มี	 Short-term	 Performance	 (Linearity,	 Hysteresis	 and	

Repeatability)	และ	Long-term	Stability	and	the	Uncertainty	เป็น

ตามมาตรฐานการสอบเทียบทุกประการ	 จึงมั่นใจได้ ในสมรรถนะของ

โมดูลรุ่น	PM200

พอร์ตทดสอบคู่ที่ใช้งำนสะดวก พร้อมพอร์ตอ้ำงอิง

ระบบ	EMM	จะจ่ายแรงดันลูป	24	V	dc	เพื่อวัดกระแส	mA	และ

แรงดัน	V	dc	โดยมีตัวต้านทาน	250	W	ภายในที่เปิด-ปิดได	้ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้ตัวต้านทานภายนอกเพิ่มในการติดต่อสื่อสารด้วย	HART

ค่าความแม่นย�าตามสเปกของ	Fluke	2271A	เป็นไปตาม	Technical	

Note	ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์	flukecal.com	คุณจึงทราบ

ค่า	Uncertainty	ที่แน่นอนของค่าที่วัดได้อย่างแท้จริง

ครอบคลุมปริมำณงำนทั้งปัจจุบันและอนำคต

28
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Fluke	2271A	มีพอร์ตทดสอบอยู่ที่ด้านบนของตัวเครื่องจ�านวน	2	

พอร์ต	สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่จะถูกทดสอบได	้2	ตัวพร้อมกัน	ช่วยให้

ท�างานได้รวดเร็วขึ้นเป็น	 2	 เท่า	 ไม่ต้องเสียเวลาถอดเปลี่ยนอุปกรณ์	

ใช้ได้กับพอร์ตมาตรฐาน	HC20	และ	P3000	ซึ่งข้อดีของพอร์ตทั้ง	2	

แบบนี้ก็คือ	ใช้มือขันและถอดได	้เมื่อใช้กับตัวยึด	NPT,	BSP	หรือตัว

ยึดเมตริกทั่วไปได้	นอกจากนี้ยังใช้ได้กับขั้วต่อ	M20	และขั้วต่อ	P5500	

ได้ด้วย	

ด้านบนของ	Fluke	2271A	ยังมพีอร์ตอ้างองิ	ส�าหรบัใช้ในงานทีต้่อง

อ้างอิงกับความดันบรรยากาศ	ให้ ใช้งานอีกด้วย

ทั้งตัวแท่นเครื่อง	Fluke	2271A	และโมดูลทุกตัว	มีวาล์วปลดปล่อย

ความดนัส�าหรบัป้องกนัตวัเครือ่งและผู้ปฏบิตังิานจากอบุตัเิหตคุวามดนั

สูงเกินไป	 ด้วยการออกแบบตามแนวทาง	 Sound	 Engineering	

Practices	 (SEP)	 โดยมีทั้งวาล์วปลดปล่อยความดัน,	 การตั้งค่าจ�ากัด

ความดันโดยผู้ ใช	้และปุ่มกดยกเลิกฉุกเฉิน	นั่นคือ	ความปลอดภัยต้อง

มาก่อนเสมอ

ระบบป้องกันกำรปนเปื้อน
ถ้างานของคณุต้องยุง่เกีย่วกบัสารหลายชนดิทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	น�า้,	

น�า้มัน	และก๊าซ	ซึ่งมีความเสี่ยงในการผสมปนเปื้อนกันของสารเหล่านี	้

หรอืมสีารบางอย่างเข้าไปอยู่ในระบบโดยที่ไม่ต้องการ	สารปนเป้ือนเหล่า

น้ีอาจท�าให้วาล์วอุดตัน	 หรือกัดกร่อนช้ินส่วนภายใน	 และท�าให้ยากต่อ

การรักษาความดัน	

è

ระบบควำมปลอดภัย ปกป้องทั้งตัวเครื่องและผู้ปฏิบัติ
งำน

PM200 Modules

Model Range (SI units) Range (Imperial units) Measurement mode 1 year specification 
(%FS)

PM200-BG2.5K -2.5 kPa to 2.5 kPa -10 inH₂0 to 10 inH₂0 gauge 0.20 %

PM200-BG35K -35 kPa to 35 kPa -5 psi to 5 psi gauge 0.05 %

PM200-BG40K -40 kPa to 40 kPa -6 psi to 6 psi gauge 0.05 %

PM200-BG60K -60 kPa to 60 kPa -9 psi to 9 psi gauge 0.05 %

PM200-A100K 2 kPa to 100 kPa 0.3 psi to 15 psi absolute 0.10 %

PM200-BG100K -100 kPa to 100 kPa -15 psi to 15 psi gauge 0.02 %

PM200-A200K 2 kPa to 200 kPa 0.3 psi to 30 psi absolute 0.10 %

PM200-BG200K -100 kPa to 200 kPa -15 psi to 30 psi gauge 0.02 %

PM200-BG250K -100 kPa to 250 kPa -15 psi to 36 psi gauge 0.02 %

PM200-G400K 0 kPa to 400 kPa 0 psi to 60 psi gauge 0.02 %

PM200-G700K 0 kPa to 700 kPa 0 psi to 100 psi gauge 0.02 %

PM200-G1M 0 MPa to 1 MPa 0 psi to 150 psi gauge 0.02 %

PM200-G1.4M 0 MPa to 1.4 MPa 0 psi to 200 psi gauge 0.02 %

PM200-G2M 0 MPa to 2 MPa 0 psi to 300 psi gauge 0.02 %

PM200-G2.5M 0 MPa to 2.5 MPa 0 psi to 360 psi gauge 0.02 %

PM200-G3.5M 0 MPa to 3.5 MPa 0 psi to 500 psi gauge 0.02 %

PM200-G4M 0 MPa to 4 MPa 0 psi to 580 psi gauge 0.02 %

PM200-G7M 0 MPa to 7 MPa 0 psi to 1000 psi gauge 0.02 %

PM200-G10M 0 MPa to 10 MPa 0 psi to 1500 psi gauge 0.02 %

PM200-G14M 0 MPa to 14 MPa 0 psi to 2000 psi gauge 0.02 %

PM200-G20M 0 MPa to 20 MPa 0 psi to 3000 psi gauge 0.02 %
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กำรสอบเทียบอัตโนมัติด้วย COMPASS® 

Fluke	6270A	ได้รับการออกแบบมาให้ถอดเปลี่ยนโมดูลได้โดยไม่

ต้องเคลื่อนย้ายตัวเครื่อง	 ด้วยระบบเสียบล็อกที่สะดวกจากด้านหน้า	

ช่วยให้การบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมท�าได้ง่ายและรวดเร็ว	 ไม่ต้องปิด

เครื่อง	ไม่ต้องหยุดการท�างาน

ซอฟต์แวร์	 Fluke	 Calibration	 COMPASS
®
	 for	 Pressure	

ออกแบบมาเป็นการเฉพาะส�าหรับการสอบเทียบความดัน	 ช่วยให้	

Fluke	 2271A	 สามารถรันขั้นตอนการสอบเทียบความดันจนครบทั้ง

อุปกรณ์ที่ถูกทดสอบตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้	COMPASS
®
	ช่วยแก้

ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ที่ ไม่รู ้จักซึ่งมักพบเจอในการระบบสอบเทียบ

อัตโนมัติแบบออนไลน์	นอกจากนี้	Fluke	2271A	ยังสามารถต่อใช้งาน

แบบรโีมตร่วมกบัซอฟต์แวร์เฉพาะงานหรอืเครือ่งเกบ็บนัทกึข้อมลูอืน่	ๆ 	

ได้	

Fluke 6270A เครื่องควบคุม/สอบเทียบ
ควำมดันระบบโมดูล

เดี๋ยวนี้คุณสามารถสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดันได้หลากหลาย

ชนิด	ครอบคลุมทุกช่วงความดัน	ได้ด้วยเครื่องมือตัวเดียว

Fluke 6270A เครื่องสอบเทียบความดัน	ที่มีโมดูลที่ย่านความดัน

ต่างกันให้เลือกต่อใช้งานได้พร้อมกันถึง	5	โมดูล	คุณจึงสอบเทียบเกจ

และเซนเซอร์ความดันได้ตั้งแต่	สุญญากาศ	จนถึง	20	MPa	(3,000	

psi)	โดยมคีวามแม่นย�าให้เลอืก	2	ระดบั	ให้เลอืกได้ตามความต้องการ

ของงานและงบประมาณ

คุณสมบัติเด่นของ Fluke 6270A 
•	 สอบเทยีบเกจวดัความดนัและเซนเซอร์ได้กว้างครอบคลมุด้วย

เครื่องเดียว

•	 ท�างานด้วยระบบโมดูล	อเนกประสงค์	และประหยัด

•	 ท�างานง่าย

•	 ดูแลรักษาง่าย

•	 ช่วงความดนักว้าง	ตัง้แต่สุญญากาศ	จนถึง	20	MPa	(3,000	psi)

•	 ความแม่นย�าเลือกได้	2	ระดับ	ตามงบประมาณ	0.02	%	FS		

	 หรือ	0.01	%	Reading

•	 ควบคุมความดันได้รวดเร็ว	มีเสถียรภาพ

•	 ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสแบบกราฟิก	เลือกได้	9	ภาษา

•	 ท�างานอัตโนมัติร่วมกับซอฟต์แวร์	COMPASS
®
	for	Pressure

•	 ระบบป้องกันการปนเปื้อน	ช่วยปกป้องให้วาล์วสะอาดและ	

	 ปราศจากสิ่งปนเปื้อนตลอดเวลา

หากการปนเปื้อนลามไปถึงตัวเซนเซอร์ก็จะมีผลต่อการสอบเทียบ	

และค่าที่อ่านเชื่อถือไม่ได้	 ถ้าการปนเปื้อนเป็นเรื่องที่คุณกังวลใจ	 คุณ

สามารถจัดหาระบบป้องกันการปนเปื ้อน	 (CPS-Contamination	

Prevention	 System)	 มาใช้งานเพ่ิมเติม	 เพื่อช่วยให้วาล์วในเครื่อง

สะอาด	ปราศจากสิ่งปนเปื้อนใด	ๆ

ระบบ	CPS	ช่วยปกป้องการปนเป้ือนได้อย่างสมบูรณ์	ด้วยการรกัษา

การไหลให้เป็นไปทิศทางเดียวจากตัวคอนโทรลเลอร์,	 มีตัวดักด้วย

แรงดึงดูด	และระบบกรองอีก	2	ชั้น

30
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เปลี่ยนโมดูลได้ง่ายภายใน 20 วินาที

ตัวโมดูลสามารถเสียบเข้าหรือดึงออกได้ง่ายและรวดเร็ว	 เพียง

เสยีบโมดลูลงในช่องทีอ่อกแบบไว้โดยเฉพาะ	แล้วขนัปุม่ยดึจนมเีสยีง

คลิกแสดงว่าเข้าที่	ปุ่มขันยึดนี้ออกแบบป้องกันแรงตึงเกิน	จึงไม่ต้อง

กังวลปัญหาขันแน่นเกินไป	หรือไม่แน่นพอ

การตดิตัง้หรอืถอดโมดลูสามารถท�าได้จากด้านหน้า	เพยีงเปิดหน้า

ปัดออก	โดยไม่ต้องยกเครื่อง	แม้เครื่องติดตั้งบน	Rack	ก็ตาม	แต่ละ

โมดูลออกแบบด้วย	Enhanced	Face-seal	Design	ผ่านการทดสอบ

การรัว่ไหลทีค่วามดนั	3	เท่าของความดนัท�างานสงูสดุ	หมดกงัวลเรือ่ง

การรั่วของความดันที่จะกระทบต่อการวัดและควบคุมความดัน

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ Fluke 2271A และ 
Fluke 6270A

กำรตั้งค่ำและสอบเทียบ ทรำนสมิตเตอร์ควำมดันแบบ 
HART ด้วย Fluke 2271A

HART	(Highway	Addressable	Remote	Transducer)	Protocol	

เป็นมาตรฐานการรบัและส่งสญัญาณดจิติอลไปบนสายสญัญาณอะนา

ลอกที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ฉลาด	 (Smart	 Device)	 และระบบ

ควบคุม	ได้รับความนิยมแพร่หลาย	มีการติดตั้งใช้งานกับอุปกรณ์กว่า	

30	ล้านตัวทั่วโลก	เนื่องสามารถใช้งานร่วมกับระบบอะนาลอก	4-20	

mA	เดิมได้เลย

การจัดการอุปกรณ์	 HART	 มีผลอย่างมากกับสายการผลิต	 ทั้ง

คุณภาพ,	ปริมาณ,	ประสิทธิภาพ	และการใช้พลังงาน	ในขณะที่สมาร์ต

ทรานสมิตเตอร์มีฟังก์ชั่นใช้งานและความสามารถที่สูงกว่าอะนาลอก

ทรานสมิตเตอร์แบบเดิม	แต่การดูแลจัดการก็มีความซับซ้อนกว่า	

จัดชุดงำนด้วยระบบโมดูล ยืดหยุ่นได้ไม่จ�ำกัด
ในตวัเครือ่ง	Fluke	6270A	สามารถตดิตัง้โมดลูได้พร้อมกัน	5	โมดลู	

โดยเลอืกชนดิ,	ขนาด,	คณุสมบตั	ิผสมกนัได้หลายแบบตามความเหมาะ

สมกับงาน	 อาจเริ่มต้นด้วยโมดูลท่ีมีช่วงความดันสอบเทียบในงาน

ปัจจุบัน	 แล้วค่อยจัดหาเพิ่มเติมเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง

ในภายหลัง

Fluke 6270A สามารถต่อท�างานร่วมกันเป็นระบบ สั่งการเครื่อง
ควบคุม/สอบเทียบความดันหลายเครื่องผ่านแผงหน้าปัดสั่งการจาก
เครื่องเดียว

Fluke 2271A Fluke 6270A
ใช้กับโมดูล	PM200

ใช้กับโมดูล	PM600

ระบบป้องกันปนเปื้อน	CPS

มีพอร์ตทดสอบในตัว

ติดตั้งโมดูลได้พร้อมกัน

วัดค่าทางไฟฟ้า

ระบบสื่อสาร	HART	





2








ต่อภายนอก
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ค�าสั่งใช้งานหรือ	HART	Commands	แบ่งเป็น	3	คลาส	คือ	ค�า

สัง่ทัว่ไป	(Universal),	ค�าสัง่ใช้งานพืน้ฐาน	(Common	Practice)	และ

ค�าสั่งเฉพาะอุปกรณ์	(Device	Specific)	

Universal	Commands	เป็นค�าสัง่เบือ้งต้นใช้ได้กับอุปกรณ์	HART	

ทุกตัว	 ถูกใช้งานโดยตัวควบคุมในการระบุตัวอุปกรณ์และอ่านข้อมูล

ขบวนการ	Common	Practice	Commands	เป็นฟังก์ชั่นใช้งานของ

อุปกรณ์	เช่น	การเปลี่ยนช่วงท�างาน,	เลือกหน่วยวัด,	การทดสอบตัว

เอง	เป็นต้น	

ส่วน	Device	Specific	Commands	จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์

แต่ละชนิด	 เช่นการตั้งค่า	 และการปรับแต่งฟังก์ชั่น	 ซึ่งอุปกรณ์จาก

คนละผู้ผลิต	อาจมีฟังก์ชั่นเหมือน	ๆ	กัน	แต่ฮาร์ดแวร์ภายในอาจแตก

ต่างกัน	รวมทั้งค�าสั่งใช้งานก็ไม่เหมือนกัน

Analog transmitterInput 
sensor

Zero Adj

4-20 mA
output

Span Adj

หลักการของอะนาลอกทรานสมิตเตอร์

ทรานสมิตเตอร์แบบ	 HART	 มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น	 ถึงแม้จะมี

อนิพตุเป็นความดนั	และเอาต์พตุเป็นกระแส	4-20	mA	เหมอืนกัน	แต่

ในกระแสลปูจะมข้ีอมลูดจิติอลของค่าตวัแปรและการตัง้ค่าอปุกรณ์อยู่

ด้วย	 การเข้าถึงค่าพารามิเตอร์ดิจิตอลเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้ตัวตั้งค่า

หรือตัวสื่อสาร	HART	ซึ่งการจัดการอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่จ�าเป็น	

และมอีปุกรณ์	HART	จ�านวนมากทีท่�าอะไรไม่ได้เลย	ถ้าไม่สามารถเข้า

ถึงพารามิเตอร์ดิจิตอล

Sensor 
input

Digital output variables
Analog input/outputs

Digital input values/commands

Range 
computation

Instrument
output

Input 
sensor

PR URV 
PV LRV

Loop test 
output trim

Sensor 
trim

PV PVAO

4-20 mA
output

Zero
trim

หลักการของสมาร์ตทรานสมิตเตอร์แบบ HART

เรำต้องจัดกำรอะไรบำ้งกับอุปกรณ์ HART
การท�างานกับอุปกรณ์ทรานสมิตเตอร์	HART	แบ่งเป็น	3	ลักษณะ

งาน	คือ	การตั้งค่า,	การสอบเทียบ	และการปรับแต่ง	การตั้งค่ามักใช้

แค่ตวัตดิต่อสือ่สารอย่างเดยีวก็พอ	แต่การปรับแต่งและการสอบเทยีบ	

จ�าเป็นต้องใช้ตัวก�าเนิดความดันและตัววัดกระแสที่แม่นย�า	 ตัวติดต่อ

สื่อสาร	HART	โดยทั่วไปไม่มีความสามารถในการจ่ายความดันหรือวัด

กระแส

การตัง้ค่าทรานสมติเตอร์	HART	ประกอบด้วยการติดต่อสือ่สารกบั

ทรานสมติเตอร์	และการสอบทานค่าทีต่ัง้ไว้	พารามิเตอร์การตัง้ค่าโดย

ทั่วไปแสดงดังตาราง

การจัดการอุปกรณ์สมาร์ตเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือ	 3	 อย่าง	

คอื	ตวัจ่าย,	ตวัวดัค่า	และตวัตดิต่อสือ่สารดจิติอล	ถ้าใช้เคร่ืองมือเหล่า

นี้แยกชิ้นกัน	การจัดการจะยุ่งยากและใช้เวลามาก	ซึ่ง	Fluke	2271A	

ได้รวมเอาเครือ่งมือทัง้	3	อย่างนี้ไว้ในตวัแล้ว	จึงสามารถจดัการอปุกรณ์	

สมาร์ตได้อย่างสะดวกและท�างานแบบอัตโนมัติได้

ในบทความน้ีจะพูดถึงความรู้พื้นฐานของ	 HART	 Protocol	 และ

การใช้	Fluke	2271A	จัดการต่าง	ๆ	ในสมาร์ตทรานสมิตเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ

HART Protocol
HART	Protocol	วางอยู่บนพืน้ฐานของมาตรฐาน	Bell	202	ในการ

ส่งข้อมูลดิจิตอลซ้อนไปบนสัญญาณอะนาลอก	4-20	mA	ซึ่งดูแลโดย

องค์การอสิระทีช่ือ่	HART	Communication	Foundation	โดย	HART	

Protocol	 พัฒนาขึ้นมาเพื่อก�าหนดโปรโตคอลการสื่อสารระหว่าง

อุปกรณ์ฉลาดที่อยู่ในโรงงานกับระบบควบคุม	 ทั้งการเชื่อมต่อทาง

กายภาพและค�าสั่งใช้งานต่าง	ๆ	

ทรำนสมิตเตอร์แบบ HART เป็นอย่ำงไร
ทรานสมิตเตอร์แบบเดมินัน้มีหลกัการท�างานทีเ่รยีบง่ายตรงไปตรง

มา	โดยทั่วไปสามารถปรับแต่งค่าได้	2	อย่าง	คือ	Zero	และ	Span	

การตั้งค่า,	ทดสอบ	และการสอบเทียบ	ท�าได้โดยการปรับตั้งค่าทั้ง	2	

นี้	ให้ความดันด้านอินพุตสอดคล้องกับกระแส	4-20	mA	ที่เอาต์พุต

32

Transmitter model Type Tag ID

Range Date Descriptor
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maximum sensor 
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Transfer function 
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etc.)

Damping

Transmitter S/N Sensor S/N Firmware version

Hart address Security settings Measurement 
variables
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การสอบเทยีบทรานสมติเตอร์	HART	เป็นการทดสอบและปรบัแต่ง

การตอบสนองของเอาต์พุตต่ออินพุตในช่วงที่ก�าหนดได้อย่างแม่นย�า	

ในการดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีแหล่งก�าเนิดความดันที่เที่ยงตรงแม่นย�า

จ่ายให้ทรานสมิตเตอร์	ค่าเอาต์พุตจากทรานสมิตเตอร์ที่ได้จะถูกเปรยีบ

เทียบกับค่าที่ทราบแน่นอน	 แล้วท�าการปรับแต่งตามความจ�าเป็น	 ซึ่ง

การสอบเทียบจะท�าไม่ได้เลยหากไม่ทราบค่าความดันที่แท้จริงที่น�ามา

เปรียบเทียบกับการตอบสนองของทรานสมิตเตอร์

การปรบัแต่งเป็นการปรบัแก้ข้อผิดพลาดการท�างานของทรานสมติ

เตอร์	เพือ่ให้เอาต์พตุสอดคล้องเทีย่งตรงตามทรานสเฟอร์ฟังก์ชัน่ทีต่ัง้

ค่าไว้	ซึ่งการปรับแต่งทรานสมิตเตอร	์HART	ท�าได้หลายวิธีดังนี้

•	 Reranging:	ปรบัย่านวดั	เป็นการตัง้ค่าจดุต�า่สดุและสงูสดุของ	

	 ความดันที่ต้องการ	คล้ายกับการตั้งค่า	Zero	และ	Span		

	 ของอะนาลอกทรานสมิตเตอร์

•	 Analog	Output	Trim:	แต่งค่าเอาต์พุตอะนาลอก	เป็นการ	

	 ปรบัแต่งค่าอะนาลอกเอาต์พตุของทรานสมิตเตอร์ให้สอดคล้อง	

	 ตรงตามค่ามาตรฐานภายนอก	ซ่ึงกคื็อการปรบัแต่ง	Digital-to-	

	 analog	Converter	ของทรานสมิตเตอร์

•	 Trim	PV	Zero	จ่ายความดันออฟเซตค่าหนึ่งแล้วแต่งค่าศูนย์	

	 ที่อินพุตเซนเซอร์

•	 Trim	Current	Output	สัง่จ่ายเอาต์พตุ	4-20	mA	แล้วแต่งค่า	

	 เอาต์พุตของทรานสมิตเตอร์

•	 Trim	by	Re-Ranging	จ่ายความดันที่แม่นย�าแก่อินพุตของ	

	 ทรานสมติเตอร์	แล้วปรบัแต่งค่าต�า่สดุ	(Lower	Range	Value-	

	 LRV)	และสงูสดุ	(Upper	Range	Value-URV)	ให้ได้ค่าอะนาลอก	

	 เอาต์พุต	4-20	mA	ที่ถูกต้อง	แบบเดียวกับการปรับแต่งค่า		

	 Zero	และ	Span	ในทรานสมิตเตอร์แบบอะนาลอก	

•	 Write	LRV/URV	ใช้ตัง้ค่าต�า่สุดและสูงสุด	(Lower	and	Upper		

	 Range	Values)	อย่างรวดเร็ว

•	 Hart	Diagnostics	ท�าการตรวจสอบความผิดปกติในตัวเอง		

	 (Self-diagnostic)	ของอุปกรณ์	HART	

•	 Write	PV	Unit	เปลี่ยนหน่วยวัดค่าทางวิศวกรรมในอุปกรณ์		

	 HART	เช่น	จาก	Bar	เป็น	kPa

•	 Write	Tag	เปลีย่นค่า	Tag	ทัง้แบบสัน้และแบบยาว	ในอปุกรณ์		

	 HART	

•	 Write	Message	เขียนข้อความสั้น	(สูงสุด	32	ตัวอักษร)	ที่	

	 อุปกรณ	์HART

•	 Description	เขยีนรายละเอียด	(สูงสุด	16	ตวัอกัษร)	ทีอ่ปุกรณ์		

	 HART

Fluke	2271A	คือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับห้องสอบเทียบ

และห้องเครือ่งมอื	ทีต้่องดแูลจดัการอปุกรณ์ความดนัแบบ	HART	โดย

การรวมความสามารถของการก�าเนิดความดันที่แม่นย�า,	มีโมดูลความ

ดนัให้เลอืกใช้อย่างครอบคลมุ	พร้อมท้ังการวดัค่าทางไฟฟ้าส�าหรบัการ

ติดต่อสื่อสารด้วย	HART	Protocol	เป็นเครื่องมือที่ครบถ้วนสมบูรณ์

ในตัว

INDUSTRIAL

บริษัท	เมเชอร์โทรนิกซ์	จ�ำกัด

2425/2	 ถนนลาดพร้าว	 ระหว่างซอย	 67/2-69	

แขวงสะพานสอง	 เขตวังทองหลาง	 กรุงเทพ	 ฯ	

10310

โทรศัพท	์0-2514-1000,	0-2514-1234	

โทรสาร	0-2514-0001,	0-2514-0003

http://www.measuretronix.com

E-Mail:	info@measuretronix.com

Fluke	 2271A	 มีการตั้งค่าการท�างานกับอุปกรณ์	 HART	 แบบ

อัตโนมัติ	 มาล่วงหน้าให้เลือกใช้หลายแบบ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก	

และลดขั้นตอนการท�างานที่ต้องพบเจอเป็นประจ�า	เช่น

•	 Zero	Trim:	แต่งค่าศูนย์	เป็นการปรบัแต่งเซนเซอร์ด้านอนิพตุ	

	 เพื่อชดเชยค่าความดันออฟเซต	ที่เกิดจากการติดตั้งและการ	

	 ท�างาน

•	 Sensor	Trim:	แต่งเซนเซอร์	เป็นการปรบัแต่งการท�างานของ	

	 เซนเซอร์จากโรงงาน	โดยการปรับ	Analog-to-digital		

	 Converter	ให้ชดเชยค่าความผิดพลาดของเซนเซอร์

ความจ�าเป็นในการจดัการต่าง	ๆ 	กบัทรานสมติเตอร์	HART	นัน้	ขึน้

อยู่กับว่าต้องการเอาต์พุตไปใช้งานอย่างไร	 ถ้าเพียงใช้เอาต์พุตอะนา

ลอก	4-20	mA	แค่ปรับย่านวัด,	แต่งเอาต์พุตอะนาลอก	และแต่งค่า

ศูนย์	 ก็เพียงพอแล้ว	 แต่ถ้าต้องการใช้เอาต์พุตดิจิตอล	 ก็จ�าเป็นต้อง

ปรับแต่งเซนเซอร์ด้วย

Fluke 2271A ช่วยให้กำรสอบเทียบและจัดกำร
อุปกรณ์ HART งำ่ยขึ้น

Fluke	2271A	เป็นเครือ่งสอบเทยีบความดนันิวแมตกิทีม่โีมดลูทาง

ไฟฟ้าในตัว	 ที่สามารถวัดค่าอะนาลอกเอาต์พุตของทรานสมิตเตอร์	

HART	ได้	และยังสามารถสื่อสารด้วย	HART	Protocol	ทั้ง	Universal	

และ	Common	Practice	Commands	การทีว่ดัค่า,	จ่ายค่า	และสือ่สาร

แบบดจิติอลกบัอุปกรณ์ได้ในเครือ่งเดยีวกนั	ช่วยให้การตัง้ค่า,	การสอบ

เทียบ	 และการปรับแต่งทรานสมิตเตอร์	 HART	 ท�าได้อย่างสะดวก	

ง่ายดายยิ่ง

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: 
คุณปำนเทพ อินทรลำวัณย์: 061-626-9958 
คุณเอกพงษ์ แย้มอดุลย์: 089-495-1955 
คุณสุวรรณำ ชีพพำนิช: 087-369-3523
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
เยี่ยมชมโชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน
 ผศ.ชวลิต มณีศรี และคณะอาจารย์ น�านักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟังบรรยายความรู้ และเยี่ยมชมกระบวนการท�างานของ

เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน โดยมี โจ จันทร์ล้วน ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จ�ำกัด เป็นวิทยากร ให้การต้อนรับและน�าชม ณ 

โชว์รูมไห่เทียน ถนนมอเตอร์เวย์ 

ABC ร่วมกับ สภากาชาดไทย บริจาคโลหิตเพื่อการ
กุศล
 บริษัท แอสเซท ไบร์ท จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ABC ร่วมกับ ศูนย์บริกำร

โลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย เปิดบูธรับบริจาคโลหิต โดยมี คุณพีรวัส  ธน

ภูติ  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ (ตรงกลาง) และพนักงานเชิญชวน

ผูม้จีติศรทัธา และประชาชนทัว่ไปร่วมบรจิาคโลหติเพ่ือน�าไปช่วยเหลอืชวีติผูป่้วย

ในยามฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ณ อาคาร ABC WORLD  

บริเวณห้องโถงชั้น 1 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซัมมิทวางยุทธศาสตร์ ปักธงเปิดสาขารับความ
ต้องการลูกค้าในภูเก็ต
 นำยวิชิต พยุหนำวีชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท 

แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ำกัด น�าทัพรุกตลาดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง วางยุทธศาสตร์

สร้างการบรกิารให้สอดคล้องกบัการเจรญิเตบิโตของธรุกจิ การเข้าถงึลกูค้า และ

การให้บริการที่ดี ปักธงเปิดศูนย์บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งใหม่ใน 

จ.ภูเก็ต หลังเข้าส�ารวจความต้องการของลูกค้าในปีที่ผ่านมาและพบว่าลูกค้าใน

พืน้ทีม่คีวามต้องการใช้บรกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ สงูเป็นอนัดับที ่3 ใน

พื้นที่ภาคใต้ โดยปัจจุบันมียอดสินเชื่อใหม่รวมกว่า 52 ล้านบาท และได้เปิดให้

บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆน้ี โดยที่ท�าการสาขาตั้งอยู่ ณ ต.เกาะแก้ว 

อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

อีต้ันจับมือเดอะแวลลูซิสเตมส์บุกตลาดเครื่อง
ส�ารองไฟฟ้าเพื่อเซิร์ฟเวอร์ในไทย
 บริษัท อตีัน้ อเิลค็ทริค (ประเทศไทย) จ�ำกดั โดย คณุพชิยั สทุธจินิตทพิย์ 

(ที่ 2 จากขวา) ผู้อ�านวยการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกส่วนกลาง จับมือกับ

พันธมิตรใหม่ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ำกัด โดย คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวี

พรเดช (ตรงกลาง) ประธานกรรมการบริหาร บกุตลาดเครือ่งส�ารองไฟฟ้าส�าหรบั

เซิร์ฟเวอร์ โดยมีการเซ็นสัญญาและรับมอบเอกสารแต่งตั้งตัวแทนอย่างเป็น

ทางการแล้ววันนี้ (11 พ.ย. 2559) พร้อมด้วยสักขีพยานจากทั้งสองบริษัท อัน

ได้แก่ คุณศศิฉำย ฉำยงำม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการ

ตลาด บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จ�ากัด, คุณดุษฎี ทองไทย  (ขวาสุด) ผู้จัดการ

ฝ่ายขายภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกส่วนกลางและ คุณปรญิญำ พงษ์รตันกลู (ซ้าย

สุด) ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
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ร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน
 นำยภำนวุฒัน์ ตรยิำงกรูศร ีผู้อ�านวยการส�านักพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 

(สพส.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าพบ กัปตันมนตรี จ�ำเรียง รองกรรมการผู้

อ�านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กำรบินไทย 

จ�ำกดั (มหำชน) เพือ่ร่วมหารอืแนวทางการส่งเสรมิอตุสาหกรรมอากาศยาน รวม

ไปถงึแนวทางการขับเคลือ่นโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ร่วม

กัน ณ อาคาร 5 ชั้น 29 บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

อุตฯ เร่งยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ภาคอีสาน 
สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0
 ดร.อรรชกำ สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คนกลาง) 

พร้อมด้วย นำงวำร ีจนัทร์เนตร เลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรงอตุสาหกรรม 

(คนที ่3 จากซ้ายมอื) นำยกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 

(คนที ่2 จากขวามอื) และ นำยพงศ์ศกัดิ ์ปรชีำวทิย์ ผูว่้าราชการจงัหวัดขอนแก่น 

(คนที่ 3 จากขวามือ) ร่วมเปิดงาน “มหกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการภาคอีสาน

ตอนกลาง” เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ให้มีความ

พร้อมกับการก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังมีการออกบูธการให้บริการ

ในด้านต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเครือข่าย อาทิ มาตรการ

การช่วยเหลือด้านการเงิน ภารกิจและแนวทางในการสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

พร้อมด้วยการสมัมนาและปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ “พลกิธรุกจิ สู่ยคุอตุสาหกรรม 

4.0 และ SME 4.0” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 โรงแรม 

อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

กสอ. ดันเชียงใหม่สู่เมืองสตาร์ทอัพ
 นำยพสุ โลหำรชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

(คนที ่5 จากขวา) และ นำยพรเทพ กำรศพัท์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

(คนที่ 4 จากขวา) ลงพื้นที่เยี่ยมชมต้นแบบผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ พร้อม

แถลงเปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองสตาร์ทอัพ หรือ Start 

Up District ในอนาคต โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาในด้านผลิตภาพ การเข้า

ถึงแหล่งเงินทุน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ เชียงใหม่ เมค

เกอร์ คลับ ถนนอารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โชว์ผลงานพลาสติกชีวภาพผสมข้าวเสื่อมสภาพ
 ดร.พสุ โลหำรชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมวิจัยจาก

ส�านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) น�าผลงานวิจัยการพัฒนาพลาสติก

ชวีภาพผสมข้าวเสือ่มสภาพ โดยการผสมและบดเป็นเนือ้เดยีวกนัในเครือ่งอดัรดี

สกรูคู่ เข้าแสดงในงาน นิทรรศกำรวิชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกลำ้ 

2559 พร้อมด้วยนวตักรรมเพือ่ประโยชน์ในการบ�าบดัน�า้เสยีดว้ยเทคโนโลยฟีอง

อากาศระดับอนุภาค เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้น�า

ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

โดยมหีน่วยงานจากภาครฐัและเอกชนกว่า 37 องค์กรเข้าร่วม ณ หอสมุด โรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
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ผูบ้ริหารและพนกังานซเีกท เทพารกัษ์ร่วมงาน “รวม
พลังแห่งความภักดี” 
 ปัญญำ สกลุรตันกลุชยั ผูอ้�านวยการฝ่ายการผลติ โรงงานเทพารักษ์ บริษัท 

ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ�ำกดั (กลาง) พร้อมคณะผูบ้รหิารและพนกังาน

ซเีกท เทพารกัษ์ ร่วมงาน รวมพลงัแห่งควำมภกัด ีโดยมกีารถวายสัตย์ปฏญิาณ

ตนแสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์ในพระบรมราชจกัรีวงศ์ 

และร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมเีพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

ปีที่ 89 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้

ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กนอ. และผู้ประกอบการ
โรงงาน รวมพลังรักษ์ชายหาดระยอง เก็บขยะเนื่อง
ในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล
 กลุม่บรษิทั ดำว ประเทศไทย น�าโดย เฮนรี ่หลงิ ผูอ้�านวยการโรงงาน และ

อาสาสมัครของบริษัท จ�านวนประมาณ 800 คน รวมพลังกับองค์กรอนุรักษ์ท้อง

ทะเล (Ocean Conservancy) เก็บขยะในกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้ง

ที่ 14 (International Coastal Cleanup Day) ในการนี้มีอาสาสมัครจากกลุ่มผู้

ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบ้านฉาง 

และสถาบันการศึกษารวม 26 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3,140 คน ร่วมท�าความสะอาด

เกบ็ขยะบนชายหาด ณ บรเิวณหาดน�า้รนิ-พยนู และหาดแม่ร�าพงึ จงัหวดัระยอง 

รวมระยะทาง 11.5 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�านึก

ในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดขยะในท้อง

ทะเลที่อาจคุกคามสุขภาวะของมนุษย์และสัตว์น�้า ในปีนี้อาสาสมัครสามารถเก็บ

ขยะได้กว่า 1 แสนชิน้ รวมน�า้หนกัทัง้สิน้กว่า 9,100 กโิลกรมั ซึง่กจิกรรมดงักล่าว

สะท้อนถงึความมุง่มัน่ทีด่าวให้ความส�าคญัต่อเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนื พ.ศ.2568 

ข้อหน่ึงที่ระบุว่าจะน�าศักยภาพพนักงานของดาวทั่วโลกมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดผล

ด้านบวกต่อชีวิตของผู้คน 1 พันล้านคน 

โสสุโก้ ร่วมงาน TOP THAI BRANDS 2016
 ชัยวัฒน์ กฤตนันท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายต่างจังหวัด  รัฐ

ศิริ ศิริสุข (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกออกแบบส่งเสริมการขายโชว์รูม พร้อม

ด้วย พฤธิรัตน์ กนกศรีสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) พนักงานขายต่างประเทศ ตัวแทน

จากบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ากัด ผู้ด�าเนินการตลาดและการขาย

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ตราโสสุโก้ ให้การต้อนรับ จิรวุฒิ สุวรรณอำจ 

(ท่ี 2 จากซ้าย) อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ กรุงพนมเปญ ประเทศ

กมัพูชา เข้าเยีย่มชมบธูกระเบือ้งโสสโุก้ ในงานแสดงสนิค้า TOP THAI BRANDS 

2016 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ประเทศกัมพูชา

ยิบอินซอย ร่วมเสวนา ความได้เปรียบขององค์กร
ด้วยมาตรฐานอาชีพ
 คุณแววรัตน์ ช�ำนำญภักดี ผู้อ�านวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ 

บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัดและบริษัทในเครือ คุณปิยะนุช สัมฤทธิ์ ผู้บริหาร

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จ�ากัด อ.สุวิช นุกุลสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐาน

อาชีพสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล และ คุณสุรเชษฐ์ ทองบุญล้อม ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคใต้ เครือเบทาโกงาน ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา 

ควำมได้เปรียบขององค์กรด้วยมำตรฐำนอำชีพ เพื่อน�าเสนอโอกาสที่เพิ่มขึ้น

และความได้เปรยีบในการท�าธุรกจิเมือ่สนบัสนนุให้พนกังานของบรษิทัปรบัคณุวฒุิ

ตามมาตรฐานอาชพี โดยวทิยากรแต่ละท่านน�าแนวคดิและการปฏบิตัจิรงิ พร้อม

ประโยชน์ที่ได้รับมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน งานเสวนาครั้งนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของงาน เจำะลึกมำตรฐำนอำชีพ บันไดสู่ควำมก้ำวหนำ้ในอำชีพ ซึ่ง

จัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา
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คอร์เบียน ผู้น�าด้านพลาสติกชีวภาพ จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จดัพธิวีางศลิาฤกษ์โรงงานแห่งใหม่ที่
ระยอง  
 ดร.อรรชกำ  สีบุญเรือง (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น

ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานผลิต PLA หรือผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

พร้อมด้วย Mr. Tjerk de Ruiter (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม

บริษัท คอร์เบียน โดยมี นำยสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการ

จังหวัดระยอง นำยโชคดี แก้วแสง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Mr. Guillaume Teerling (ที่ 3 จากซ้าย) 

รองเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจ�าประเทศไทย และ นำงสำวสุลี  จิตรวะ

รัตนำ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย พร้อม

ด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ร่วมแสดงความยินดีในงาน

พิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

อบรมอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น  
 ทมีวศิวกรจากส�านกัพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

เข้าอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อศึกษา

และทดสอบยางล้อยานยนต์พลงังานไฮโดรเจน และระบบชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้า 

รวมถึงสาธิตการทดสอบชน และชมห้องปรับแต่งหุ่นทดสอบ ฯลฯ เพื่อน�าความ

รู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศ รองรับการจัดตั้งศูนย์

ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติในอนาคต ณ เมืองชิโรซาโตะ (Shirosato) 

และเมืองซูกูบะ (Tsukuba) ประเทศญี่ปุ่น

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ เป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าว
ความร ่ วมมื อร ะหว ่ างองค ์ การพิพิ ธภัณฑ ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติและซีเกท ประเทศไทย 
 รศ.นพ.สรนติ ศลิธรรม ปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(แถวยนื 

กลาง) เป็นประธานในพธิแีถลงข่าว ควำมร่วมมอืในโครงกำรส่งเสริมกำรศกึษำ

ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีปีที ่2 ระหว่ำงองค์กำรพพิธิภณัฑ์วทิยำศำสตร์

แห่งชำติและซีเกท ประเทศไทย โดยมี นำงกรรณิกำร์ วงศ์ทองศิริ รองผู้

อ�านวยการ รักษาการแทนผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(อพวช.) (แถวยนื ขวา) และนำยนรเชษฐ์ แซ่ตัง้ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิาร โรงงาน

เทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด (แถวยืน ซ้าย) ร่วมใน

พิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

เนอวานา เปิดตัว แอทเวิร์ค รามอินทรา (@WORK 
RAMINTRA) โฮมออฟฟิศแห่งใหม่ บนถนน
รามอินทรา
 นำยศรศกัดิ ์สมวฒันำ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิำร บรษิทั เนอวำนำ ดเีวลลอป

เม้นท์ จ�ำกดั (คนกลาง) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร จดังานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ

ใหม่ล่าสุด เนอวำนำ แอทเวิร์ค รำมอินทรำ (NIRVANA @WORK RAMIN-

TRA) โฮมออฟฟิศแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยดีไซน์ที่แตกต่าง และฟังก์ชันทันสมัย 

บนท�าเลแห่งอนาคตย่านรามอินทรา ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า ในราคาเริ่มต้นที่ 

14.2 ล้านบาท พร้อมรองรับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากมีออฟฟิศบนที่ดิน

ตัวเองโดยไม่ต้องเช่า ทั้งนี้ได้เปิดโครงการให้คณะสื่อมวลชนได้เข้าร่วมเยี่ยมชม

แบบเจาะลึก ณ โครงการเนอวานา แอทเวิร์ค รามอินทรา  กม.2 เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
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เอปสันรุกวงการรถสูตรหนึ่ง ส่งแว่นตาอัจฉริยะ 
Moverio เปิดประสบการณ์รับชมเสมือนจริง
 เอปสัน น�าแว่นตาอัจฉริยะ Moverio สร้างมิติใหม่ในการชมการแข่งขันรถ

สตูรหน่ึง หลงัเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าชมศนูย์ควบคมุของทมีเมอร์ซเิดส เอเอม็จ ีปิโตร 

นาส ฟอร์มูล่าวัน ระหว่างการแข่งขันรายการ 2016 Fomular 1 Singapore 

Grand Prix ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ โดยใช้ Moverio เพื่อดู

ข้อมลูในรปูแบบ AR (Augmented Reality) ทัง้สถติกิารแข่งรถของนกัแข่ง ข้อมลู

รายละเอียดของรถแข่ง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิศวกร และเหตุการณ์ที่จุด

พติสตอ็ป ไปจนถงึข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบัการแข่งขันทีป่รากฏบนโซเชยีลมเีดีย ซ่ึง

สร้างความตื่นเต้นเหมือนได้เข้าไปชมในสนามการแข่งขันจริง

เอบีบี ร่วมงาน EECON39
 เอบีบี ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 39 (EE-

CON39) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้

นท์ ชะอ�าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยครั้งนี้ คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ 

Managing Director เอบีบีประเทศไทย เมียนมา ลาวและกัมพูชา (คนที่ 4 จาก

ขวา) ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Big Shift in Power-Shaping 

the System of the Future ให้กบัผูเ้ข้าร่วมสมัมนา พร้อมกนันีท้างคณะผูบ้รหิาร

และทีมงานได้ร่วมต้อนรับ ศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออำภรณ์ อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนท่ี 4 จากซ้าย) และตัวแทนคณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยชั้นน�าในโอกาสมาเยี่ยมชมบูธของทางบริษัท

เอบีบี ร่วมสนับสนุนงาน CEPSI 2016
 คณุชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ Managing Director เอบบีปีระเทศไทย เมยีนมา 

ลาวและกัมพูชา (กลางขวา) ร่วมต้อนรับ พลอำกำศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรฐัมนตร ี(กลางซ้าย) ประธานการเปิดงาน ในโอกาสเยีย่มชมนวตักรรม

และเทคโนโลยทีางด้านพลงังานทีบ่ธูเอบบีีในงาน CEPSI 2016 ณ Convention 

center ชัน้ 22 โรงแรม Centara Grand at Central World โดยได้ร่วมชมิกาแฟ

ลาเต้อาร์ตจากบาริสต้า YuMi® แขนกลอัจฉริยะจากเอบีบีที่สามารถท�างานร่วม

กับมนุษย์ได้ พร้อมกันนี้ทางตัวแทนเอบีบียังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนบรรยาย

ในเรื่องเกี่ยวกับ Smart Grid และการใช้พลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างมี

ประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการในงานอีกด้วย

ซีเกท เทคโนโลยี ต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่มาเยี่ยมชม
การท�างาน
 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�าโดย นำยนรเชษฐ์ แซ่

ตั้ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานเทพารักษ์ (แถวที่ 2 กลาง) ให้การต้อนรับ

นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการ

ศึกษาท่ัวประเทศ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากหอการค้าอเมรกินัในประเทศไทย (AM-

CHAM) เนือ่งในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานซีเกท เทพารกัษ์ จ.สมุทรปราการ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้  
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ผู้บริหาร เครือโอซีเอส รับรางวัลผู้ให้บริการ งาน
บริหารจัดการอาคาร 
 นำยบุญเกียรติ วิสิทธิกำศ (ขวาสุด) ผู้อ�านวยการงานบริหารจัดการอาคาร

แบบครบวงจร (TFM) บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และฟาซิลิตี้ เซอร์

วิสเซส จ�ากัด รับรางวัล TFMA Dedicated 2016 Award ในฐานะเป็นบริษัทชั้น

น�าด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรจาก 

BMAM Expo Asia 2016 และสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร โดย

มี มร.เซบำสเตียน พำวเวอร ์(ที่ 4 จากซ้าย)  รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน

ปฏิบัติการ และ มร.แมทเธียส ฮอฟริชเตอร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส 

จ�ากัด เครือโอซีเอส กรุ๊ป จากอังกฤษ มร.แมททิว รีส (ที่2 จากขวา) ผู้บริหาร

ฝ่ายอาคาร โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องฟินิกซ์ 1-2 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

สตีเบล เอลทรอน พาผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปประเทศ
เยอรมนี
 นำยพัลลภ เชี่ยวชำญวิทยเวช ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท 

สตีเบล เอลทรอน เอเซีย, ส่งผู้ โชคดีทั้ง 6 ท่านจากแคมเปญ ‘อาบไออุ่น ลุ้น

เที่ยวเยอรมันปีท่ี 3’ บินลัดฟ้าตะลุย 9 แหล่งท่องเที่ยวอันโด่งดังในประเทศ

เยอรมนี รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า  4 แสนบาท ซึ่งแคมเปญดี ๆ เช่นนี้ ยัง

มีต่ออีกครั้งในปีนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสตีเบล เอลทรอน ผู้น�าด้าน

การผลิตเครื่องท�าน�้าอุ่น เครื่องท�าน�้าร้อน เครื่องกรองน�า้ และเครื่องเป่ามือ ชั้น

น�าจากประเทศเยอรมนี ได้ที่ www.facebook.com/stiebeleltronasia หรือ 

http://www.stiebeleltronasia.com

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ วาดเขียน เรียน
ศิลป์ เด็กไทยหัวใจศิลปะ (Season 6)
 นำยโคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ที่ 2 

จากขวา) ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม SAM for All คิดดี ท�ำดี ไม่มีข้อจ�ำกัด 

ในโครงการ วำดเขียน เรียนศิลป์ เด็กไทยหัวใจ ศิลปะ (Season 6) ซึ่งจัดขึ้น

โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด (SAM) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ 

คือการส่งเสริมการศึกษางานด้านศิลปะ อันเป็นปัจจัยและพื้นฐานส�าคัญท่ีจะท�า

ให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้พัฒนาความรู้ ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มา

เป็นแรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิต สอดคล้องกับนโยบายกิจกรรมตอบแทน

สังคม (CSR) เพื่อเด็ก ๆ  ที่ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ ให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดย

ในปีนี้มีน้องๆ เยาวชนอายุตั้งแต่ 6-12 ปี เข้าร่วมโครงการจ�านวน 60 คน กิจกรร 

มจัดขึ้น ณ อาคารซันทาวเวอร์เอ ถ.วิภาวดีรังสิต 

อินเตอร์ลิ้งค์คว้างานใหญ่ 500 ล้าน 
 นำยสมบตั ิอนนัตรมัพร ประธานกรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั 

อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) นำยพเิชฐ ศรสีวสัดิ ์รองผูว่้าการ

วิศวกรรม และ นำยปิยะพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-

22 เควี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 2, 3 และสถานีไฟฟ้าล�าปาง 3 รวมมูลค่า

งานกว่า 563 ล้านบาท ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส�านักงานใหญ่
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ผู้บริหารดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล
บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2016 
 นำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)  รับมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างใน

ภาคธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์ ซึง่จดัโดยมลูนธิสิภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ตอกย�า้ถึงการมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม

และบรกิารของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยมทีมีผูบ้รหิารของดบับลวิเอชเอเข้า

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวด้วย

กสอ. ผนกึก�าลงั 3 หน่วยงาน พร้อมจับมอื Alibaba.
com ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ตลาด 
E-Commerce ระดับสากล
 ดร.สมชำย หำญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการ

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (คนที ่4 จาก

ซ้ายมือ) และ Mr.Jerry Wu, Country Manager of Alibaba Thailand (คน

ที่ 6 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ตลาด E-Commerce ระดับ

สากล ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารพัฒนา

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่การส่งออกและ

น�าเข้าแห่งประเทศไทย และมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย โดยกจิกรรมดงักล่าวจดั

ขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ส�านักงานใหญ่ SME Bank Tower ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ

แคนนอน รวมพลังพนัธมติร จัดกจิกรรมเพื่อสงัคม 
บริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทย 
 มร. ฮำรุกิ เทรำฮิระ (กลาง) ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท แคนนอน มำร์เกต็ติง้ (ไทยแลนด์) จ�ำกดั พร้อมด้วยพนัธมติรอย่าง คณุ

คเชนทร์ กังสดำลณท ี(ซ้าย) Individual Channels Sales Director บริษัท บู

พา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด คุณสมบูรณ์ วศินชัชวำล (ขวา) 

กรรมการบริหาร บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จ�ากัด ผู้บริหารอาคารสารทรสแคว

ร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต Canon Blood 

Donation Day 2016 เพื่อบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย ประจ�าปี 2559 นับเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการส�ารองโลหิตไว้ช่วย

เหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางแคนนอนท�า

กันมาต่อเนื่องทุกปี โดยในครั้งนี้มีพนักงานของแคนนอน และผู้มีจิตสาธารณะ

ร่วมบริจาคโลหิตจ�านวนทั้งสิ้น 285 คน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาทร สแคว

ร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เอ็นฟอร์ซ จับมือเทรนด์ ไมโคร น�าเสนอโซลูชั่น
ป ัองกันแรนซัมแวร ์  เจาะกลุ ่มลูกค ้าโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 นำยอภิสิทธิ์ จันทร์เจนจบ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นฟอร์ซ  ซีเคียว 

จ�ากดั (ขวา) และ นำยโยชโิน่ โทโมยะ ผูจ้ัดการฝา่ยขาย บรษิทั  เทรนด์ ไมโคร 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด (ซ้าย) น�าเสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยป้องกันแรนซัมแวร์ ร่วม

ออกบูธภายในงาน ‘Fujitsu Manufacturing Day’ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงาน

อุตสาหกรรมได้อัพเดทข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเพื่อปกป้องระบบไอทีจาก

อาชญากรรมไซเบอร์ต่าง ๆ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. ต้อนรับ FIT ประเทศ
ญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมงานวิจัยของไทย
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร 

ลำดกระบัง (สจล.)  โดย รศ.ดร.คมสัน มำลีสี คณบดี ให้การต้อนรับ ศำสตรำ

จำรย์เรียวอิชิ มูระยำม่ำ คณบดีจาก สถำบันเทคโนโลยี ฟุกุโอกะ (Fukuoka 

Institute of Technology-FIT) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทาง

มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และศึกษาดูงานวิจัยในประเทศไทย ณ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ใน 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชา

วิสวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิสวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม ตลอดจน

เตรยีมจดัประชมุวชิาการและเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ร่วมกนัในงานวศิวะ 60 ทีศ่นูย์

ประชุมไบเทคบางนา ในเดือน ตค.2560  

ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย
พา 10 สุดยอดทีมดูงานเตรียมความพร้อมเป็นผู้
ประกอบการที่โอซาก้า 
 โครงการประกวด ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทยStartup Thai-

land by GSB พา 10 สุดยอดทีม บินตรงสู่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วม

โปรแกรม Outing เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบในอนาคต ด้วยการ

เปิดประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ โดยได้ไปการดูงานพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่ง

ส�าเร็จรูป The Momofuku Ando Instant Ramen Museum)-Grand Front 

Osaka, งานด้านการออกแบบผลติภณัฑ์และสนิค้าโอทอ็ป ณ ศนูย์งานหตัถกรรม

เมืองเกียวโต (Kyoto Handicraft Center), งานศูนย์การออกแบบอุตสาหกรรม

เมืองโอซาก้า (Osaka Design Center) และศูนย์ดูแลสนับสนุนผู้ผลิตใน

อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง MOBIO (Monodzukkuri Business 

Information Center-OSAKA) ซึง่เยาวชนทัง้ 10 ทมีได้เติมเต็มแนวคดิธุรกจิท้ัง

ยงัไดร้บัค�าแนะน�าจากอาจารย์ ผูท้รงคณุวฒุจิากประเทศญีปุ่น่ นบัเป็นประโยชน์

ต่อการเตรียมตัวท�าธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ ต่อไป

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ จับมือคณะวิศวลาดกระบัง ส่ง
เสริมความก้าวหน้านวัตกรรมโทรคมนาคม 4.0
 คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองค�ำ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.

อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้น�าระบบสัญญานสื่อสารโครงข่าย

ไฟเบอร์ออพติคของประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ รศ.ดร.คมสัน มำลีสี 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) จัดงานโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรระบบสำยสัญญำณ

คอมพิวเตอร์และโทรคมนำคม เพ่ือให้ความรู้แก่คนรุน่ใหม่ด้านวศิวกรรมระบบ

สายสัญญาณ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้กับระบบสายสัญญาณโครงข่ายในประเทศและ

นานาประเทศ เสริมสร้างองค์ความรู้และสามารถต่อยอดนวัตกรรมการใช้งาน

สายสัญญาณในแนวทางใหม่ๆ ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการร่วมพัฒนา

ความก้าวหน้าของการสื่อสารโทรคมนาคมของชาติรองรับไทยแลนด์ 4.0 ใน

อนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ�านวนมาก 

เชฟรอนร่วมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ ผลติละคร
เทดิพระเกยีรต ิ“ตามรอยพระราชา จากภผูาสู่มหานท”ี
 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด น�าโดย นำยไพโรจน์ 

กวยีำนนัท์ ประธานกรรมการบรหิาร ร่วมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด้ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลิตละครเทิดพระเกียรติ 

“ตำมรอยพระรำชำ จำกภผูำสูม่หำนท”ี เพือ่สร้างความตระหนกัรูแ้ละสร้างแรง

บนัดาลใจแก่ประชาชนในการน้อมน�าพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินท

รมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ น�าแสดงโดย อลีส

ญำณ์ ทอย (อลิส ทอย), ร้อยเอกณัชร นันทโพธิ์เดช ร่วมด้วย เขมนิจ จำมิ

กรณ์, ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์, พิษณุ นิ่มสกุล และ จิรำยุ ละอองมณ ีโดยจะ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ เวลา 

09.09 น.
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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

ดัชนีผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�อุตส�หกรรม
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