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• สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

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

ใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาต 

• ข้อความที่ปรากฏในบทความและโฆษณาในวารสารอินดัสเตรียล

เทคโนโลยีรีวิว เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนหรือผู้ลงโฆษณาเอง ซึ่ง

ทางวารสารฯ มิได้จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่

ปรากฎในวารสาร ฯ ได้ผ่านการตรวจทานอย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์

ทีส่ดุเท่าทีส่ามารถกระท�าได้ ความเสยีหายอนัอาจเกดิขึน้จากการน�าข้อมลูใน

วารสาร ฯ ไปใช้ ทางวารสาร ฯ มิได้มีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบ แต่อย่าง

ใด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่อาจมี และตีพิมพ์เผยแพร่ ออกไป 

ทางวารสาร ฯ จะพยายามชีแ้จงแก้ไขในฉบบัต่อไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้

• ยนิดรีบัพจิารณาบทความทางด้านอตุสาหกรรมทกุสาขา โดยส่งต้นฉบบั

พร้อมภาพประกอบ จ่าหน้าซองถึงบรรณาธิการ หรือทางอีเมล์ก็ได้ และขอ

สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขบทความโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ส�าหรับ

บทความที่ได้ตีพิมพ์จะมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

ค้นหาหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ www.se-ed.com

เชิญเยี่ยมชม www.thailandindustry.com
สื่ออุตสาหกรรมออนไลน์เพื่ออุตสาหกรรม

 สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เปิดศักราชต้อนรับปีใหม่ 2560 มาด้วยข่าววิกฤติการณ์น�า้

ท่วมภาคใต้ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อ 12 จังหวัด

ภาคใต้ ทิ้งบทเรียนแห่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมูลค่าความเสียหายทาง

เศรษฐกิจนับหลายหมื่นล้านบาท  ขณะที่ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย กล่าวว่า 14 จังหวัดภาคใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (จี

ดีพี) ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 9% ของจีดีพีรวมประเทศที่ตกประมาณ 

14.5 ล้านล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ทางหอการค้าในพื้นที่คาดว่าจีดีพีของภาคใต้จะขยายตัวได้ที่ 

2.5-2.8% แต่จากผลกระทบน�า้ท่วมคาดว่าจีพีดีของภาคใต้ ในปีนี้จะหายไปประมาณ 0.8% 

 ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยคร้ังใหญ่น้ี ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความเห็นว่า ธรรมชาติของภาคใต้ล้อมรอบไปด้วยภูเขา

และทะเลเมือ่มฝีนตกหนกัต่อเนือ่งน�า้จะไหลจากทีส่งูลงสูท่ีต่�า่แต่ด้วยสภาพเมอืงทีม่กีารก่อสร้าง

อาคารและถมดินให้สูงขึ้นเพื่อท�าถนน ท�าให้ผังเมืองเปลี่ยนแปลงมีการใช้สอยพื้นที่มากขึ้น แต่

ขนาดของท่อน�้าระบายน�้ากลับยังเท่าเดิมจึงระบายน�้าได้ช้า ขณะที่สิ่งปลูกสร้างบล็อกทางไหล

ของน�้าจึงเกิดน�้าท่วมในย่านชุมชนเป็นบริเวณกว้างทั้ง ๆ ที่พื้นที่ภาคใต้อยู่ใกล้ทะเลแต่น�้าไม่

สามารถไหลลงสู่ทะเลได้เพราะถูกบล็อก ขณะที่ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อ�านวยการสถาบัน

สารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีให้ความ

เห็นว่าน�้าท่วมภาคใต้ สาเหตุเกิดจากเส้นทางการไหลของน�้าที่มีอยู่เดิมถูกขวางกั้นด้วยหมู่บ้าน

จัดสรรเกือบทั้งหมด หรือพื้นที่เดิมซึ่งเป็นคลองรับน�้า แต่บัดน้ีถูกถมเต็มพื้นที่แทบจะไม่เหลือ

สภาพความเป็นคลองหรือแหล่งระบายน�า้ได้เลย อกีทัง้ท่อระบายน�า้แทบทกุแห่งเต็มไปด้วยเศษ

ขยะอดุตนัขดัขวางการไหลของน�า้

 โดยสรปุแล้วจากบทเรียนน�า้ท่วมคร้ังใหญ่ใน 12 จังหวัดภาคใต้ทีเ่กดิขึน้ เกดิจากปัญหาระบบ

ผงัเมอืง รวมทัง้การบริหารจดัการน�า้ที่ไร้ประสทิธภิาพ ซึง่นกัวชิาการบางท่านเสนอการแก้ปัญหา

น�า้ท่วมภาคใต้ในระยะยาวด้วยการท�าบลดัเวย์หรอืทางน�า้ไหลเพือ่ช่วยระบายน�า้ลงสู่ทะเลรองรบั

การเตบิโตขยายตัวของชมุชนเมอืง รวมทัง้จดัการปัญหาสิง่ก่อสร้างทีข่วางทางน�า้ ทัง้นีอ้าจมกีาร

เจาะทางระบายน�้าใต้ถนนที่กั้นทางน�้าไหลหรือจัดหาพื้นที่แก้มลิงพักน�้า ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วน

เกี่ยวข้องกับการจัดท�าผังเมืองทั้งสิ้น

 โดยล่าสุด นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้มีการ

หารือกับ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศน�้าและการเกษตร (สสนก.) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ดร.รอยล เสนอให้กรมโยธาฯ จัดท�าผังระบายน�้าบรรจุ

ไว้ ในกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานราชการถือปฏิบัติ อาทิ กรมทางหลวงจะ

ต้องเปิดพื้นที่ของถนนเพื่อบายพาสน�า้ หากเห็นว่าเป็นโซนเหมาะสม กรมชลประทานจะต้องจัด

ท�าคูคลองระบายน�า้ หรือจัดท�าพื้นที่แก้มลิงรับน�า้และระบายน�า้ เป็นต้น รวมทั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะต้องจัดหาพื้นที่ป้องกันน�้าท่วมที่เหมาะสม ซึ่งในเบื้องต้นจะยกร่างให้

ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่วิกฤติในขณะนี้ ก่อนที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ต่อไป โดยจะถือเป็นนโยบายเร่งด่วน น�าเสนอต่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (มท.1) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและของบประมาณปี 2561 

ศึกษาและจัดท�าผังเมืองต่อไป

 แม้ว่าสถานการณ์น�า้ท่วมจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิี่ไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ แต่เรา

กส็ามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบจากความสญูเสยีทีจ่ะเกดิได้ โดยมาตรการ

ป้องกันความเสียหายและบริหารจัดการน�า้ท่วม เป็นการพยายามเรียนรู้และเข้าใจในผลกระทบ

จากน�้าท่วมที่มีต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน�า้

และพื้นที่น�้าท่วมถึง แนวทางการป้องกันความเสียหายจากน�้าท่วมและการบริหารจัดการน�า้ท่วม

ประกอบไปด้วย มาตรการที่น�าสิ่งก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุนแรงของน�้าท่วม เช่น การ

ปรับปรุงสภาพล�าน�า้ การใช้อ่างเก็บน�้า เขื่อนและพนังกั้นน�า้ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการ

ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการส�าหรับการป้องกันความเสียหายและการบรรเทา

ทุกข์ เช่น การวางผังเมือง การพยากรณ์และเตือนภัยน�า้ท่วม ซึ่งโดยทั่วไปควรใช้มาตรการทั้ง

สองอย่างร่วมกนัเพือ่ประสทิธภิาพในการบรรเทาภยัพบิตัทิีด่ยีิง่ขึน้ น�า้ท่วมครัง้น้ีนับเป็นความสูญ

เสยีครัง้ใหญ่ แต่กเ็ป็นโอกาสดทีีจ่ะได้เริม่ต้นสรปุบทเรยีนสาเหต ุเพือ่หาทางแก้ปัญหาป้องกนัไม่

ให้เกิดขึ้นอีกในระยะยาว   

เศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์

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

Fluke Infrared Camera
กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อน

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จ�ากัด

www.measuretronix.com/
infrared-camera

สนใจติดต่อ : 
คุณธีระวัฒน์: 081-555-3877
คุณสิทธิโชค: 084-710-7667
คุณเนตรนภางค์: 089-895-4866

กล้องถ่ายภาพความร้อนทีส่ร้างขึน้ส�าหรบั

สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่ต้องการ

ความทนทาน ประสิทธิภาพที่ใช้งานง่าย และ

ความมั่นใจ

• รุ่น Performance Series ที่มีราคา 

 ประหยัดและความสามารถรอบตัว 

• รุ่น Professional Series ทีใ่ห้คณุภาพ 

 ของภาพเหนือกว่า 

• รุ่น Expert Series ที่ให้ความละเอยีด 

 สูงสดุถึง 1024x 768 ในหน้าจอทีใ่หญ่ 

 ที่สุดในวงการ
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ที ่Fluke เราพุง่ความสนใจไปที ่4 เรือ่งส�าคญั ทีท่�าให้กล้องถ่ายภาพ

ความร้อน Fluke ประสบความส�าเร็จ คือ

• คุณภาพของภาพความร้อน (Image Quality) 

 ภาพความร้อนจ�าเป็นต้องโฟกัสคมชัด ให้รายละเอียดภาพที ่

 ชัดเจนเป็นองค์ประกอบที่ท�าให้ค่าอุณหภูมิถูกต้องแม่นย�า ซึ่ง 

 จ�าเป็นส�าหรับการระบุปัญหาจากความร้อนผิดปกติ และระดับ 

 ความรุนแรงของปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้น

• ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Managing Data) 

 มีความสามารถในการวดัค่าหลายอย่างพร้อมกนัในคร้ังเดยีว เข้า 

 ถงึข้อมูลการวดัย้อนหลงัได้อย่างทนัท ีวเิคราะห์ข้อมลูได้โดยง่าย  

 จัดเก็บและออกรายการผลการวัดและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว

• ความสะดวกในสภาพแวดล้อมการท�างาน (Work Environment) 

 กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke มีคณุลกัษณะเฉพาะทีช่่วยให้การ 

 ตรวจสอบภาพความร้อนในทีย่ากล�าบาก ท�าได้สะดวกง่ายขึน้ เช่น  

 มีเลนส์ที่หมุนก้มเงยได้ 240 องศา, จอแสดงภาพใหญ่ขนาด  

 Tablet และช่องมองภาพ IR นริภยั ที่ใช้ตรวจสอบการอาร์กของ 

 ไฟสูงได้ถึง 63 kA

• ผลตอบแทนการลงทนุกบักล้องความร้อน (ROI and Thermal  

 Imaging) 

 การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนช่วยหลกีเลีย่งการหยุดกระบวนการ  

 ผลติ, เพิม่ประสทิธิภาพ, เพิม่ผลผลติ และความพงึพอใจของลกูค้า 

 อันเนื่องมาจากผลลัพธ์โดยรวมทั้งหมด

เราลองมาดูในรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้กัน

คุณภาพของภาพความร้อน
• คณุต้องใช้เวลาเกนิกว่า 5 วินาท ีในการปรบัภาพให้ได้โฟกสั 

 หรือไม่ ?

• มีวัตถุอื่นบดบังกล้องของคุณ เช่น รั้วตะแกรง อยู่หรือไม่ ?

• คุณต้องการถ่ายภาพความร้อนของเป้าหมายพร้อมกันหลาย 

 จุด หรือมีระยะห่างต่างกัน ใช่ไหม ?

ในการตรวจสอบด้วยภาพอินฟราเรดแสดงความร้อน เราต้องการ

ภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดี, น�าเสนอ

ได้ชัดเจน และท�างานอย่างมืออาชีพ ภาพที่โฟกัสไม่ดีพอ ไม่สามารถ

มองเห็นรายละเอียด และมีผลต่อความแม่นย�าของการอ่านค่า

อุณหภูมิ

ด้วยภาพที่โฟกัสอย่างคมชัด จะช่วยให้เห็นความแตกต่างของพื้นที่

เลก็ ๆ  ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอณุหภมูไิด้ แต่ละจดุของตวัรบัภาพหรอื Pixel 

สามารถรายงานความเข้มของพลังงานที่โฟกัสลงมาได้อย่างชัดเจน

เมื่อการโฟกัสไม่ดี พลังงานจะไม่ตกลงที่ตัวรับภาพพอดีในแต่ละจุด 

ท�าให้การตอบสนองผิดเพี้ยน อ่านค่าอุณหภูมิไม่ถูกต้อง การตรวจ

วิเคราะห์ผิดพลาดจนต้องหยุดการผลิต และอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ 

Fluke มีความเข้าใจดีเร่ืองความวิกฤติของคุณภาพภาพความร้อนและ

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่ท�าให้ได้คุณภาพภาพความร้อนท�าได้ยาก กล้อง

ถ่ายภาพความร้อน Fluke ออกแบบโดยค�านึงถึงสิ่งเหล่านี้ จึงสามารถ

ตรวจค้นปัญหาได้รวดเร็ว, ปลอดภัย และง่ายกว่า

Fluke ใช้เลนส์ที่เคลือบผิวด้วย 100 % Diamond-turned Germanium 
เท่านั้น จึงให้ภาพที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

เจาะลึกกล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke 
จากดจิติอลมลัตมิเิตอร์ตวัแรก จนถงึกล้องถ่ายภาพความร้อนทีย่อด

เยีย่มในทกุวนันี ้ตลอด 65 ปี ทีผ่่านมา ทมีออกแบบของ Fluke ได้ทุม่เท

และคลกุคลกีบัผู้ ใช้งานในภาคสนามอย่างไม่รูจ้กัเหนด็เหนือ่ย เพือ่ให้ได้

ความเข้าใจถึงวธีิท�างานของผูป้ฏบิตังิาน ในการประยกุต์ใช้เคร่ืองมอืใน

งานต่าง ๆ เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดและทดสอบที่มี

คุณสมบัติตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานอย่างตรงจุด จนได้รับ

ความยอมรับและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
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เลือกวัตถุเป้าหมายที่ต้องการ
ระบบ LaserSharp

®
 Auto Focus ทีม่เีฉพาะในกล้องความร้อนของ 

Fluke จะใช้ตัววัดระยะด้วยเลเซอร์ที่มีในตัวกล้อง ในการช้ีไปยังเป้า

หมายที่ต้องการในขณะโฟกัส จึงได้ระยะโฟกัสที่ถูกต้องแม่นย�า ด้วย

ความรวดเร็ว ให้ภาพความร้อนที่คมชัด คุณภาพสูงสุด

เมื่อมีรั้วตาข่ายบดบัง 
ยากแก่การโฟกัส

• ออกแบบมาเพ่ือให้โฟกัสได้ทนัทีในทกุสภาพเงือ่นไข ใคร ๆ ก็ใช้ 

 งานได้ ให้ภาพที่โฟกัสคมชัดเสมอ

• วัตถทุีถ่กูปิดล้อมด้วยรัว้ตาข่าย หรอือืน่ ๆ จะไม่เป็นปัญหาอกีต่อ 

 ไป ด้วยเลเซอร์ชี้เป้าวัดที่สะดวก

• เม่ือต้องการภาพความร้อนของอปุกรณ์หลายตวัทีอ่ยู่คนละระยะ 

 ในพื้นที่เดียวกัน เราต้องการโฟกัสที่วัตถุที่ต้องการด้วยตัวเอง  

 ไม่ใช่ที่ระยะใดระยะหนึ่ง หรือระบบออโต้โฟกัสเลือกให้

• วัดซ�า้ได้ง่าย ด้วยเลเซอร์วดัระยะในตวัทีแ่สดงระยะห่างไปยังเป้า 

 หมายให้ทราบ

เลือกหลายวัตถุเป้าหมายที่ระยะห่างต่างกัน
ขอแนะน�าระบบ MultiSharp™ Focus ที่ท�าการถ่ายภาพความร้อน

ที่ระยะโฟกัสต่างกันหลาย ๆ ภาพ แล้วน�ามารวมกันเป็นภาพเดียวที่

ชัดเจนทุกระยะ เราสามารถถ่ายภาพตั้งแต่หลุดโฟกัสเลย จนถึงโฟกัส

ได้อย่างแม่นย�า และโฟกัสในช่วงที่เห็นได้ทั้งสิ้น เพียงแค่เล็งแล้วกด

ถ่ายเท่านั้น

ระบบพาสซีฟออโต้
โฟกัสทั่วไป จะโฟกัสที่
วัตถุที่อยู่ใกล้

ระบบ LaserSharp® 
Auto Focus ของ Fluke 
สามารถโฟกัสวัตถุที่
ต้องการได้ในทันที ทุก
เมื่อ

โฟกัสที่ระยะตรงกลาง โฟกัสที่ระยะด้านหน้า โฟกัสที่ระยะพื้นหลัง

• ไม่ต้องแยกถ่ายเป้าหมายที่ต้องการทีละภาพ เพียงแค่โฟกัสที่ที ่

 ใดก็ได้ ในภาพ ที่เหลือกล้องจะจัดการให้

• ท�างานได้รวดเร็วขึ้น เพราะจ�านวนภาพที่ต้องถ่ายน้อยลง

• ไม่ต้องสนใจระยะโฟกัสทีแ่สงตอนกลางวัน ให้ภาพคมชดัได้โฟกสั 

 ภายใต้แสงอาทิตย์โดยตรง

ถ่ายภาพจากระยะไกล
การตรวจสอบด้วยภาพถ่ายความร้อนมกัต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่าง และกบัอปุกรณ์ทีห่ลากหลาย ทัง้ระยะใกล้และระยะไกล เลนส์

ที่ถอดเปลี่ยนได้ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการท�างาน และให้ภาพความ

ร้อนคุณภาพสูงในทุก ๆ สภาพแวดล้อมการท�างาน

น�าภาพทุกระยะโฟกัสมารวมกันเป็นภาพเดียวที่ชัดเจนตลอดช่วง

เสาไฟฟ้าแรงสูง ถ่ายด้วยกล้อง 
Fluke TiX560 เลนส์มาตรฐาน 

เสาไฟฟ้าแรงสูงต้นเดียวกัน ถ่ายที่
ระยะเดียวกัน ด้วยเลนส์ 2x 
Telephoto

เสาไฟฟ้าแรงสูงต้นเดียวกัน ถ่าย
ที่ระยะเดียวกัน ด้วยเลนส์ 4x 
Telephoto

เลนส์ถอดเปลี่ยนได้ ให้ภาพความ
ร้อนคุณภาพสูงในทุกๆ สภาพ
แวดล้อม

• ไม่จ�าเป็นต้องเสีย่งอนัตรายเข้าไปในพ้ืนทีอ่นัตราย เพยีงใช้เลนส์  

 2x Telephoto

• ตรวจค้นหาความเสี่ยงของปัญหาจุดเล็ก ๆ ได้จากระยะไกล ๆ  

 เช่น การอาร์กของไฟฟ้าแรงสูง ได้จากพื้นดินที่ระยะห่าง ด้วย 

 เลนส์ 4x Telephoto

• ประหยัดเวลาในการตรวจสอบหลังคาและอาคาร ด้วยการมอง 

 ภาพความร้อนมุมกว้างในครั้งเดียว ด้วยเลนส์ Wide Angle

 การได้ภาพทีโ่ฟกสัคมชดัมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในการสแกนตรวจ

สอบด้วยภาพความร้อนทุกสถานการณ์ ภาพที่ไม่ได้ โฟกัสสังเกตราย

ละเอยีดเลก็ ๆ  ได้ยาก ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาความผดิปกตไิด้ กล้อง

ถ่ายภาพความร้อน Fluke จึงมีระบบโฟกัสหลายแบบเพื่อรองรับการใช้

งานทกุเงือ่นไข ช่วยให้การตรวจแก้ไขปัญหาท�าได้รวดเรว็ ปลอดภัย และ

ง่ายดาย
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ท�างานสะดวกในทุกสภาพแวดล้อม
• คุณต้องการตรวจสอบด้วยภาพความร้อนในพ้ืนทีเ่ข้าถงึได้ยาก 

 หรือล�าบาก ใช่ไหม ?

• คุณต้องการตรวจสอบด้วยภาพความร้อนในต�าแหน่งที่ไม ่

 สะดวกสบายหรือเป็นระยะเวลานาน หรือไม่ ?

• คุณมีความเสี่ยงจากประกายของอาร์กไฟฟ้าไหม ? คุณต้อง 

 ท�าตามข้อก�าหนด NFPA 70E หรือไม่ ?

การท�างานด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอาจพบเจอเงื่อนไขการ

ท�างานที่แตกต่างกันหลากหลาย เช่น เมื่ออยู่ในโรงงานที่ต้องตรวจสอบ

สายพานล�าเลียง หรือตรวจสอบสถานีย่อยนอกอาคาร หรือการตรวจ

สอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณต้องการ

ตรวจค้นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว, หลีกเลี่ยงการหยุดการผลิตโดยไม่ได้

วางแผนล่วงหน้า และหลกีเลีย่งอนัตรายหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้

จอแสดงภาพขนาดใหญ่ ชัดเจนกว่า ด้วยขนาด Tablet 5.7 นิ้ว 
ความละเอียด 640 x 480 จุด

Fluke ท�าให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย
ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงยาก หรือมีมุมที่จ�ากัด กล้องความ

ร้อน Fluke สามารถโฟกัสจุดที่ต้องการได้ง่าย ด้วยเลนส์ที่ปรับก้มเงย

ได้ 240 องศา

• ปลอดภัย สามารถตรวจสอบด้วยภาพความร้อนโดยไม่ต้องเปิด 

 ตู้ไฟฟ้า หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดประกายอาร์กไฟฟ้า

• รวดเรว็ ตรวจสอบภาพความร้อนได้ทนัท ีเสรจ็งานได้รวดเรว็กว่า

• ประหยัด ลดความจ�าเป็นในการใช้ชุดป้องกนัส่วนตวั (PPE) แบบ 

 เต็ม สามารถตรวจวัดซ�้าได้บ่อยกว่า

เทยีบกบักล้องทีม่เีลนส์ยดึตายตวัโดยทัว่ไป การทีม่เีลนส์ปรบัมมุก้ม

เงยได้ 240 องศา ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการถ่ายภาพในต�าแหน่งที่

สะดวกในการท�างาน แล้วค่อยปรับเลนส์หมุนขึ้น, ลง, หรือหันไปยัง

ต�าแหน่งเป้าหมายที่ต้องการได้โดยง่าย

คุณต้องยุ่งเกี่ยวประกายอาร์กไฟฟ้าหรือไม่ ?
ประกายอาร์กไฟฟ้าเกดิขึน้ได้เป็นปกตใินระบบไฟฟ้าแรงสงู และก่อ

ให้เกิดการบาดเจ็บกับผู้ปฏิบัติงานได้ Fluke IR Windows เป็นอุปกรณ์

ส�าหรับติดตั้งเป็น “ช่องส่อง” ในตู้ไฟฟ้า ส�าหรับกล้องถ่ายภาพความ

ร้อน โดยเป็นตัวป้องกันไม่ให้เข้าใกล้หรือสัมผัสกับตัวน�าไฟฟ้าแรงสูง 

ลดความเสี่ยงในการกระตุ้นให้เกิดการอาร์กไฟฟ้า และเพิ่มความ

ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

 ในสภาพแวดล้อมที่สกปรก, เปียกชื้น และมีฝุ่นมาก Fluke มีกล้อง

ที่ทนทานสูงส�าหรับคุณ เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และ

ง่ายดาย
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การจัดการข้อมูล
คุณก�าลังต้องการ

• รวบรวมหลายค่าวัดที่เกี่ยวข้อง (ค่าทางกล, ค่าทางไฟฟ้า  

 และอุณหภูมิ) แยกตามเครื่องจักรแต่ละตัว ?

• สืบค้นข้อมูลย้อนหลังทางโทรศัพท์ ?

• หลีกเลี่ยงการใช้ปากกาและกระดาษในการบันทึกข้อมูล 

 เกี่ยวกับภาพความร้อน ?

• หลีกเลี่ยงการใช้กล้องแสงปกติเพื่อถ่ายภาพก�ากับภาพ 

 ความร้อนทุกภาพ ?

 

ไม่ว่าคุณก�าลังตรวจค้นปัญหาหรือก�าลังตรวจสอบในงานซ่อมบ�ารุง 

ข้อมูลที่มากกว่าย่อมเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ส�าหรับงานตรวจสอบด้วย

ภาพถ่ายความร้อน เครือ่งมอืทีเ่หมาะสม จะช่วยให้ท�างานได้รวดเรว็กว่า 

ปลอดภัยกว่า และประหยัดกว่า

ก�าลงัมองหาวธีิป้องกนัเครื่องจกัรล้มเหลวอยู่ใช่ไหม ?
ระบบ Fluke Connect

®
 เป็นซอฟต์แวร์ในงานบ�ารุงรักษาเชงิป้องกนั 

(Preventive Maintenance) ที่เชื่อมต่อเครื่องทดสอบของ Fluke แบบ

ไร้สาย ไปยงัสมาร์ตโฟน และเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ซึง่ข้อมลูค่าวัดต่าง ๆ 

สามารถเปิดดู, ท�ากราฟ, แบ่งปัน และรวบรวม เพื่อดูแนวโน้มและการ

วิเคราะห์ต่อไป

• ช้ีจดุปัญหาได้รวดเร็ว โดยการดงึค่าวัดอืน่ ๆ เช่น ค่าวดัทางไฟฟ้า 

 และความสั่นสะเทือน ใช้ร่วมกับภาพถ่ายความร้อน

• เข้าถึงข้อมลูย้อนหลงัจากภาคสนาม ข้อมลูการวดัจะถกูอพัโหลด 

 ไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติผ่าน Fluke Connect® App

• ส่งข้อความหรืออเีมล์ ค่าวัดหรือภาพถ่าย เพือ่ขอการอนมุตั ิหรอื 

 ขอค�าตอบ

ต้องการดูภาพถ่ายแสงปกติทุกครั้งที่ถ่ายภาพความ
ร้อนด้วยใช่ไหม ?

Fluke มเีทคโนโลย ีIR-Fusion
®
 ในการรวมภาพแสงปกตเิข้ากบัภาพ

แสงอนิฟราเรดความร้อน ในแบบต่าง ๆ  เพ่ือการตรวจวเิคราะห์ได้ชดัเจน

ขึ้น

PIP Mode: Ironbow PIP Mode: AutoBlend

PIP Mode: Color Alarm
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• โหมดภาพความร้อนซ้อนบนภาพจริง (Picture-in-picture  

 Mode) แสดงภาพอินฟราเรดในพื้นที่ตรงกลางมีภาพแสงปกต ิ

 ล้อมรอบ

• ปรับระดับความโปร่งใสของภาพอินฟราเรดได้ ในโหมด  

 AutoBlend

• แยกจุดทีเ่ป็นปัญหาได้ง่าย โดยการตัง้ค่าการแสดงช่วงอณุหภมู ิ

 ที่ก�าหนด และแจ้งเตือนด้วยสีเฉพาะ

ต้องการค้นหาปัญหาจากต�าแหน่งของภาพความร้อน ?
ด้วยระบบบันทึกทั้งข้อความและเสียงก�ากับภาพความร้อนในแต่ละ

ภาพ ท�าให้ลดเวลาที่ใช้ในการถ่ายภาพลงได้มาก ด้วย IR PhotoNotes™ 
คุณสามารถบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องจักรแต่ละตัวและ

แต่ละสถานที่ บันทึกก�ากับนี้จะอยู่คู่กับภาพถ่ายความร้อน ดังน้ันจึงไม่

จ�าเป็นต้องค้นหาบันทึกของแต่ละภาพให้ยุ่งยากในภายหลัง

• มีบันทึกข้อมูลส�าคัญก�ากับทุกภาพถ่ายความร้อน

• บันทึกข้อมูลแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อม และวัน-เวลา

• ระบุต�าแหน่งที่ตั้งของเครื่องจักร

การตรวจสอบหน้างานด้วยกล้องความร้อน
• ลดปัญหาการหยุดเครื่อง 

 สามารถท�าการตรวจสอบได้ทันทีโดยที่เครื่องจักรยังคงท�างาน 

 ตามปกติ ไม่ต้องหยุดขบวนการผลิต

• ปกป้องชีวิต ท�างานได้มากกว่า 

 เนื่องจากเป็นการตรวจสอบโดยไม่ต้องสัมผัส ผู้ปฏิบัติงานเพียง 

 สแกนเครื่องไปยังพื้นที่บริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว ในระยะที ่

 ปลอดภัย จึงตรวจสอบเครื่องจักรได้รวดเร็วกว่า

• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

 ปัญหาต่าง ๆ จะถูกตรวจพบเนิ่นๆ และได้รับการแก้ไขก่อนจะม ี

 ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

ผลตอบแทนการลงทุน
ค�าถามที่มักได้ยินคือ “อะไรคือผลตอบแทนที่คาดหวังได้จาก

การลงทุนน�ากล้องถ่ายภาพความร้อนมาใช้เพิ่มเติมในงานตรวจ

สอบเพื่อซ่อมบ�ารุง” ซึ่งค�าตอบล้วนเป็นไปในทิศทางบวก

การเปรียบเทียบภาพถ่ายความร้อนแบบภาพต่อภาพ ระหว่างปัจจุบัน
กับภาพที่เคยถ่ายไว้ในอดีต ช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและสามารถ
คาดการณ์แนวโน้มได้

30
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• จัดท�าเอกสารทั้งก่อนและหลัง 

 เพ่ือตรวจทานว่างานตรวจสอบและซ่อมบ�ารงุเป็นไปอย่างถกูต้อง  

 และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

• ลดงบประมาณค่าใช้จ่าย 

 การตรวจค้นและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ช่วงต้น ช่วยเพิ่มอายุใช้งาน 

 ของเครื่องจักร ยืดเวลาการยกเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

• ท�างานได้มากกว่า 

 การสแกนอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจหาการรั่วไหลของอากาศอัด,  

 ฉนวนความร้อนทีฉ่กีขาด, ความช้ืน และช้ินไฟฟ้าทีค่วามร้อนสงู 

 เกิน ท�าได้เสร็จสิ้นในเวลาน้อยลง

• เห็นปัญหาชัดเจนร่วมกันในทีม มองเห็นปัญหาได้ชัดเจนจาก 

 ภาพของกล้องความร้อน ไม่ต้องคาดเดา ช่วยให้ทุกคนเห็นร่วม 

 กันในสิ่งที่ต้องแก้ไข

กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke 
ที่สร้างขึ้นส�าหรับสภาพแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทาน

กล้องถ่ายภาพความร้อนทุกตัวสร้างขึ้นด้วยมาตรฐานของ 

Fluke ในด้าน “ความทนทาน ความเชื่อถือได้ และความแม่นย�า” 

ออกแบบมาส�าหรับการใช้งานประจ�าวันในทุกสภาพแวดล้อม 

ส�าหรับการตรวจสอบที่ละเอียดและแม่นย�า สามารถเลือกได้จาก 

Performance Series ทีมี่ราคาประหยดัและความสามารถรอบตวั 

รุ่น Professional Series ที่ให้คุณภาพของภาพเหนือกว่า หรือรุ่น 

Expert Series ที่ให้ความละเอียดสูงสุดถึง 1024 x 768 ในหน้า

จอที่ใหญ่ที่สุดในวงการ

Performance Series รุน่ส�าหรบัผูใ้ช้งานทัว่ไป
Fluke TiS75/65/60/55/50/45/40/20/10

• คุณภาพของภาพที่ดี

• ราคาประหยัด

• Fluke Connect Enabled

• ใช้งานง่าย 

กล้องอินฟราเรดรุ่นส�าหรับผู้ ใช้งานทั่วไปให้คุณภาพของภาพถ่าย

ที่ดีในราคาประหยัด ด้วยความละเอียดสูงถึง 320 x 240 ท�าให้คุณ

เหน็รายละเอียดในแต่ละภาพมากขึน้ แม้จากระยะไกล ซึง่เป็นสญัญาณ

บอกถึงกรณีที่อาจเป็นปัญหา การออกแบบที่ทนทานและส่วนติดต่อผู้

ใช้ที่ใช้งานง่าย ท�าให้กล้องเหล่านี้เหมาะส�าหรับงานการแก้ไขปัญหา 

ทกุรุน่มาพร้อมอปุกรณ์มาตรฐานทีป่ระกอบด้วยแบตเตอร่ีแบบสมาร์ท 

พร้อมสัญญาณบอกประจ ุLED และรุ่นส่วนใหญ่มกีาร์ด SD ทีถ่อดเข้า

ออกได้และสายคล้องมือที่ทนทานและปรับขนาดได้

TiS75 TiS65/60 TiS55/50 TiS45/40 TiS20  TiS10

ตารางเปรียบเทียบสเปก Fluke Performance Series 
Fluke TiS75/65/60/55/50/45/40/20/10

Detector resolution 320 x 240 260 x 195 220 x 165 160 x 120 120 x 90 80 x 60

Spatial resolution 2.0 mRad 2.4 mRad 2.8 mRad 3.9 mRad 5.2 mRad 7.8 mRad

Field of view 35.7° x 26.8° 35.7° x 26.8° 35.7° x 26.8° 35.7° x 26.8° 35.7° x 26.8° 35.7° x 26.8°

Distance to spot 504:1 409:1 346:1 252:1 189:1 126:1

Thermal sensitivity* 80 mK 80 mK 80 mk 90 mK 100 mK 150 mK

Temperature range -20°C to +550°C  20°C to +550°C -20°C to +450°C -20°C to +350°C 20°C to +350°C -20°C to +250°C
  (–4°F to +1022°F) (–4°F to +1022°F) (–4°F to +842°F) (–4°F to +662°F) (–4°F to +662°F) (–4°F to +482°F)

Focus systems MF MF (TiS65),  MF (TiS55),  MF (TiS45), FF FF
   FF (TiS60) FF (TiS50) FF (TiS40) 
Laser distance meter — — — — — —

Image enhancement IRF, PIP IRF, PIP IRF, PIP IRF, PIP IRF —

Annotation IRPN, VA IRPN, VA IRPN, VA VA — —

Standard video rec. Yes Yes — — — —

Radiometric video rec. Yes Yes — — — —

Optional lenses — — — — — —
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Professional Series รุน่ส�าหรบัมอือาชพี
Fluke Ti480/450/400/300

• ความละเอียดสูงสุดถึง 640 x 480 (Ti480)

• ระบบโฟกัส MultiSharp™ (Ti480 และ Ti450)

• ระบบโฟกัสอัตโนมัติ LaserSharp
®

• ความละเอียด 1280 x 960 ด้วย SuperResolution (Ti480)

• เลนส์ IR เป็นอุปกรณ์เสริม

กล้องถ่ายภาพความร้อน Professional Series จะให้ภาพที่อยู่ใน

โฟกสั คมชดั และมรีายละเอยีดเตม็ที ่โฟกสัได้อย่างชดัเจนและแม่นย�า

ทั่วทั้งภาพด้วยระบบโฟกัส MultiSharp™ (Ti480 และ Ti450) หรือ

โฟกสัเป้าหมายทีต้่องการได้อย่างรวดเรว็และแม่นย�าระดับเลเซอร์ด้วย

ระบบโฟกัสอัตโนมัติ LaserSharp® 

ทุกรุ่นจะมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานส�าหรับการเก็บบันทึกและการ

มองเห็นขั้นสูง และจอ LCD แบบสัมผัสหน้าจอที่มีความละเอียดสูง 

ดังนั้นคุณจึงสามารถดูวัตถุที่คุณวัดได้อย่างชัดเจน และเลื่อนไปตาม

เมนูได้อย่างรวดเร็ว วัดอุณหภูมิสูงได้ถึง 1200 °C (2192 °F)¹ เพิ่ม

อุปกรณ์เสริม เลนส์เทเลโฟโต้หรือเลนส์มุมกว้าง เพื่อดูรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ทั้งระยะใกล้และไกล

32

Detector resolution   320 x 240 240 x 180

Spatial resolution 0.93 mRad 1.31 mRad 1.31 mRad 1.75 mRad

Field of view 34° x 24° 24° x 17° 24° x 17° 24° x 17°

Distance to spot 1065:1 753:1 753:1 565:1

Thermal sensitivity* 50 mK 30 mK 50 mK 50 mK

Temperature range    

Focus systems MSF, LS, AMF MSF, LS, AMF LS, AMF LS, AMF

Laser distance meter Yes Yes Yes Yes

Image enhancement IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR IRF, PIP IRF, PIP

Annotation IRPN, VA, TA IRPN, VA, TA IRPN, VA, TA IRPN, VA, TA

Standard video rec. Yes Yes Yes Yes

Radiometric video rec. Yes Yes Yes Yes

Optional lenses 3 3 3 3

640 x 480,
1280 x 960
SuperRes.

320 x 240,
640 x 480
SuperRes.

-20°C to +1200°C
(-4°F to +2192°F)

-20°C to +1200°C
(-4°F to +2192°F)

-20°C to +650°C
(-4°F to +1202°F)

ตารางเปรียบเทียบสเปก Fluke Professional Series 
Fluke Ti480/450/400/300

Ti480 Ti450 Ti400 Ti300

≤-20°C to +800°C
(-4°F to 1472°F)
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640 x 480,
1280 x 960
SuperRes.

320 x 240,
640 x 480
SuperRes.

TiX580 TiX560 TiX520 TiX500

Detector resolution
320 x 240,
640 x 480
SuperRes.

320 x 240,
640 x 480
SuperRes.

Spatial resolution 0.93 mRad 1.31 mRad 1.31 mRad 1.31 mRad

Field of view 34° x 24° 24° x 17° 24° x 17° 24° x 17°

Distance to spot 1065:1 753:1 753:1 753:1

Thermal sensitivity* 50 mK 30 mK 40 mk 50 mK

Temperature range
-20°C to +800°C
(-4°F to +1472°F)

-20°C to +1200°C
(-4°F to +2192°F)

-20°C to +850°C
(-4°F to +1562°F)

-20°C to +650°C
(-4°F to +1202°F)

Focus systems MSF, LS, AMF MSF, LS, AMF MSF, LS, AMF MSF, LS, AMF

Laser distance meter Yes Yes Yes Yes

Image enhancement IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR

Annotation IRPN, VA, TA IRPN, VA, TA IRPN, VA, TA IRPN, VA, TA

Standard video rec. Yes Yes Yes Yes

Radiometric video rec. Yes Yes Yes Yes

Optional lenses 4 4 4 4

Expert Series รุ่นส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ
Fluke TiX580/560/520/500

• จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 5.7 นิ้ว

• ท�างานสะดวกทัง้ด้านบน ด้านล่าง และรอบ ๆ วตัถ ุด้วยเลนส์ 

 ที่หมุนได้ 240 องศา

• การวิเคราะห์ภายในกล้อง

• อุปกรณ์เสริมเลนส์ IR ถ่ายระยะใกล้และระยะไกล

Fluke TiX1000/660/640/620

• จอ LCD ขนาดใหญ่ 5.6 นิว้ ทีพ่ลกิเปลีย่นมมุมองได้

• ช่องมองภาพทีล่ดแสงสะท้อนกลางแจ้ง

• ตวัเลอืกอณุหภมูสิงูรองรบัได้ถงึ 2000 °C

• อุปกรณ์เสรมิเลนส์ IR ถ่ายระยะใกล้และระยะไกล

กล้องถ่ายภาพความร้อน Expert Series ให้ภาพทีม่คีวามละเอยีด

สงูสดุ และด้วยจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ (สงูสดุ 5.7") คณุจะได้

สมัผสักบัประสบการณ์การดภูาพระดบัพรเีมยีม เลนส์ทีค่มชดัช่วยให้คณุ

ใช้งานได้ทัง้ด้านบน ด้านล่าง และรอบๆ วตัถ ุ เพือ่การจบัภาพทีย่าก

ล�าบากได้อย่างง่ายดาย วดัอณุหภมูไิด้สงูถงึ 1200 °C (2192 °F) ใน

โหมดมาตรฐาน และสูงได้ถึง 2000 °C (3632 °F) เมือ่ใช้ตวัเลอืกอณุหภมูิ

สงู (มเีฉพาะบางรุน่) 

ตารางเปรียบเทียบสเปก Fluke Expert Series
Fluke TiX580/560/520/500
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TiX1000 TiX660 TiX640 TiX620

Detector resolution
1024 x 768,
2048 x 1536
SuperRes.

640 x 480,
1280 x 960
SuperRes.

640 x 480,
1280 x 960
SuperRes.

640 x 480,
1280 x 960
SuperRes.

Spatial resolution 0.6 mRad 0.8 mRad 0.8 mRad 0.85 mRad

Field of view 32.4° x 24.7° 30.9° x 23.1° 30.9° x 23.1° 32.7° x 24.0°

Distance to spot 1765:1 1200:1 1200:1 1100:1

Thermal sensitivity* 50 mK 30 mK 30 mK 40 mK

Temperature range
-40°C to +1200°C
(-40°F to +2192°F)

-40°C to +1200°C
(-40°F to +2192°F)

-40°C to +1200°C
(-40°F to +2192°F)

-40°C to +600°C
(-40°F to +1112°F)

Focus systems LS, AF, AMF, ES LS, AF, AMF, ES AF, AMF, ES AF, AMF, ES

Laser distance meter Yes Yes No No

Image enhancement IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR IRF, PIP, SR

Annotation VA, TA VA, TA VA, TA VA, TA

Standard video rec. Yes Yes Yes Yes

Radiometric video rec. Yes Yes Yes Yes

Optional lenses 7 7 7 2

ใช้ประโยชน์จากตวัเลอืกการโฟกสัขัน้สงูทีม่ีให้เพือ่ให้ได้ภาพทีอ่ยู่ใน

โฟกสัทัง้ภาพ รวมถงึระบบโฟกสั MultiSharp™ ทีท่�าให้ท้ังภาพอยู่ใน

โฟกสั ระบบโฟกสัอัตโนมัติ LaserSharp
®
 ทีโ่ฟกสัเป้าหมายของคณุได้

ทนัใจ และการโฟกสัด้วยตนเอง (คุณลกัษณะจะแตกต่างกนัไปในแต่ละ

รุน่) เพิม่ เลนส์ IR เป็นอุปกรณ์เสรมิ เพือ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทัง้

ระยะใกล้และไกล

ตารางเปรียบเทียบสเปก Fluke Expert Series
Fluke TiX580/560/520/500

ความหมายตัวย่อ
AF: Auto focus | AMF: Advanced manual focus | ES: 

EverSharp multifocal recording | FF: Fixed Focus | IRF: IR 

Fusion
®
 Auto Blend | IRPN: IR-PhotoNotesTM | LS: LaserSharp

®
 

Auto Focus System | MF: Manual focus | MSF: MultiSharpTM 

Focus | PIP: Picture-in-Picture | SR: SuperResolution | TA: 

Text Annotation | VA: Voice 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่: 
คุณธีระวัฒน์: 081-555-3877
คุณสิทธิโชค: 084-710-7667
คุณเนตรนภางค์: 089-895-4866

Cover Story 291.indd   34 25/1/2560   13:39:52

EXAMPLE

http://www.measuretronix.com
mailto:info@measuretronix.com


35
291 กุมภาพันธ์ 2560

Industrial Technology Review

ซีเกทโคราชร่วมใจท�าความดี เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
 อรพินท์ จันทร์พริ้ม ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยผลิต บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ำกดั โรงงำนโครำช (ที ่3 จำกซ้ำย) พร้อมผูบ้รหิำรและพนกังำน

ท�ำควำมดีถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ ภูมิพล

อดุลยเดช รัชกำลที่ 9 โดยกำรเลี้ยงอำหำรกลำงวัน มอบของขวัญแก่ผู้ป่วยติด

เตียงและมอบของใช้จ�ำเป็น เช่น ข้ำวสำร อำหำรส�ำเร็จรูป สบู่ ยำสีฟัน แชมพู 

ผำ้เช็ดตัวและยำสำมัญประจ�ำบ้ำน แก่ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสจ�ำนวน 89 รำย 

เน่ืองในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลสูงเนิน 

จ.นครรำชสีมำ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เข้าร่วมโครงการ “ให้ข้าว = ช่วย”
พร้อมน�าข้าวไปมอบให้สถานสงเคราะห์จ�านวน 10 ตนั
 มร.โคจิ เทสึกะ ประธำน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ซำ้ย

มือ) ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณจำกสถำบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรร่วมก่อตั้ง

หน่วยงำนริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business 

Initiative: TSBI) ในโอกำสที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ เขำ้ร่วมเป็น 1 ในองค์กรริเริ่ม (Pioneer 

Organization) ช่วยเหลอืเกษตรกรที่ไดร้บัผลกระทบจำกรำคำผลผลิตข้ำวตกต�่ำ 

ภำยใต้แคมเปญ “ให้ข้ำว = ช่วย” โดยฟูจิ ซีร็อกซ์ได้สนับสนุนซื้อข้ำวหอมมะลิ

จำกเกษตรกรจ�ำนวน 10 ตัน และน�ำข้ำวทั้งหมดไปมอบให้กับสถำนสงเครำะห์ 4 

แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนเด็กรำมอินทรำ, สถำนสงเครำะห์เด็กหญิงบ้ำนรำชวิถี, 

สถำนคุม้ครองและพัฒนำคนพกิำรหญงิจงัหวดันนทบรุ ี(บ้ำนรำชำวดหีญงิ) และ

สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรทำงสมองและปัญญำชำย (บ้ำนรำชำวดชีำย) เพือ่เป็น

ของขวัญปีใหม่ให้แก่น้อง ๆ  

ทีซีซีเทค ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้น�าในองค์
ความรู้ด้านธุรกิจ ดิจิทัล ณ ซี อาเซียน 
 นำยวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมกำรบริหำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด หรือ ทีซีซีเทค (ขวำ) ได้เขำ้หำรือถึงควำม

ร่วมมือทำงธุรกิจและเทคโนโลยีกับ ศ.ดร.กำญจนำ กำญจนสุต ผู้อ�ำนวยกำร

ห้องปฏิบัติกำรวิจัยอินเตอร์เน็ตสถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที (AIT) 

(กลำง) และ ดร.กำรดี เลียวไพโรจน ์ กรรมกำรผู้จัดกำรศูนย์ ซี อำเซียน (C 

Asean) (ซ้ำย) โดยกำรพูดคุยครั้งนี้จะเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในองค์ควำมรู้

ทำงเทคโนโลยเีพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงอย่ำง รวดเรว็ของผูป้ระกอบกำรและ

บริษัทองค์กรต่ำง ๆ ในยุคดิจิทัล รวมไปถึงกำรผลักดันให้ประเทศ ไทยเป็น

ศูนย์กลำงทำงดิจิทัลของอำเซียนในอนำคต

สแกนเนีย ร่วม สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรม และ ส�านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ฝึกอบรมนักขับในโครงการอบรมขับขี่รถ
บรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน 
 นำยอ�ำนำจ ทองทัย ผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรมพนักงำนขับรถ และ ทีมผู้

ฝึกสอนพนักงำนขับรถ บริษัท สแกนเนีย สยำม จ�ำกัด พร้อมด้วย นำยธิบดี 

หำญประเสริฐ ประธำนคณะท�ำงำนโครงกำรสำธิตระบบบริหำรจัดกำร

พลงังำนในภำคขนส่ง และ กรรมกำรบรหิำรสถำบันพลงังำนเพ่ืออตุสำหกรรม 

สภำอุตสำหกรรม ร่วมกันจัดอบรมเทคนิคกำรขับรถบรรทุกสแกนเนีย เพื่อกำร

ใช้งำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำนแก่พนักงำนขับรถบรรทุกใน

โครงกำรอบรมขบัขีร่ถบรรทกุเพือ่กำรประหยดัพลงังำน โดยสถำบนัพลงังำนเพือ่

อุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรม ได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนนโยบำยและ

แผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
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รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
ประธานเปิดการแข่งขนัมหกรรมแข่งขันจกัรยานทาง
ไกลประเทศไทย Ride to Khong’s Legendary ครัง้ที ่2
 นำงกอบกำญจน์ วัฒนวรำงกูร รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ

กีฬำ เป็นประธำนเปิดกำรแข่งขันมหกรรมแข่งขันจักรยำนทำงไกลประเทศไทย 

Ride to Khong’s Legendary ครั้งที่ 2 จัดโดยกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) สมัผสัควำมงำมของแหล่งท่องเทีย่ว ธรรมชำต ิและวฒันธรรม ระยะทำง 

300 กิโลเมตร ครอบคลุม 4 จังหวัดภำคอีสำน ขอนแก่น–กำฬสินธุ์–สกลนคร–

นครพนม โดยมีนักปั่นจำกทั่วโลกกวำ่ 20 ประเทศร่วมทำ้พิสูจน์ก�ำลังแข้ง เพื่อ

ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเดจ็ พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู 

และเงินรำงวลัรวมกว่ำ 1,000,000 บำท ณ บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น เมือ่เร็ว ๆ นี้

มจธ.จับมือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หารือพัฒนา 
Smart Healthcare
 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

ธนบุรี (มจธ.) และ ศ.นพ.นิธิ มหำนนท ์เลขำธิกำรรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พร้อม

ด้วยคณะแพทย์ อำจำรย์ นักวิจัย จำก มจธ. และโรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ถำ่ยภำพ

ร่วมกนัภำยหลังกำรประชมุเพ่ือหำรือควำมร่วมมอืเทคโนโลย ีBig Data & Smart 

Healthcare พร้อมทั้งเยี่ยมชม Big Data Experience Center หรือ BX ณ อำ

คำรเคเอกซ์ (KX) มจธ. ทั้งนี้กำรประชุมดังกลำ่วเป็นกำรหำรือที่จัดขึ้นอย่ำงต่อ

เนือ่งเพือ่ตกผลกึกำรวจิยัร่วมกนัในหลำกหลำยมติทิีเ่กีย่วข้องกบั Smart Health-

care เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวตักรรมในรปูแบบต่ำง ๆ  ให้เกดิขึน้

ในวงกำรแพทย์ประเทศไทยที่จะเป็นประโยชน์กับสำธำรณชนอย่ำงแท้จริงต่อไป

ในอนำคต

สถาบัน ลีด บิซิเนส จับมือ มหาวิทยาลัย คอร์เนลล์ 
สร้างผู้น�าไทย
 ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธำนเกียรติคุณ นำยรีวิน เพทำยบรรลือ 

กรรมกำรบริหำร นำยพิธจักษณ์ ยศวรนนท ์ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร นำยเทพ

ฤทธิ์ สีน�้ำเงิน ผู้อ�ำนวยกำรหลักสูตร และ นำงสำวกำนต์นัดดำ เสนำรักษ ์ผู้

อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ สถำบัน ลีด บิซิเนส ให้กำรต้อนรับ นำยโจเซฟ 

อี กลำสโซ รองคณบดีฝ่ำยกำรเงินกำรบริหำรธุรกำรและองค์กรสัมพันธ์ นำย

แบรดฟอร์ด เบลล์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและหลักสูตรผู้

บรหิำรระดบัสงู วทิยำลยัอตุสำหกรรมและแรงงำนสมัพนัธ์ มหำวิทยำลัยคอร์เนลล์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ เนื่องในโอกำสร่วมประชุมวำงแผนงำน ถึงทิศทำงกำร

พัฒนำผู้น�ำไทยในปี 2560 ณ แปซิฟิค ซิตี้ คลับ เมื่อเร็ว ๆ นี้   

CPI จัดกิจกรรม ลีลารถเข็นสร้างอาชีพ ครั้งที่ 3  
 คณุธวชัชยั โฉมวรรณ์ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนขำยและกำรตลำด บรษิทั ชมุพร

อุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์ม จ�ำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรม ลีลำรถเข็นสรำ้งอำชีพ 

ครั้งที่ 3 เพื่อมอบรถเข็นลีลำให้กับผู ้ประกอบกำรร้ำนค้ำรถเข็นในจังหวัด

นครศรีธรรมรำช  วัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนลูกค้ำผู้มีพระคุณ ของน�้ำมันปำล์ม

ลีลำ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรรำ้นค้ำรถเข็น มีรถเข็นที่ได้มำตรฐำน สะอำด

ถูกสุขลักษณะ เพื่อใช้ ในกำรประกอบอำชีพต่อไป
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เยี่ยมชมโชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกไห่เทียน
 อ.ดร.ณัฐวุฒิ ธำรำวดี รองหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ดร.

วรีนชุ อนิทะกนัฑ์ น�ำนกัศกึษำ คณะวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยอีตุสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ ฟังบรรยำยควำมรู้ และ

เย่ียมชมกระบวนกำรท�ำงำนของเครื่องฉีดพลำสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน โดยมี โจ 

จนัทร์ล้วน ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขำย บรษิทั เอสพ ีอนิเตอร์แมค จ�ำกดั เป็นวิทยำกร 

ให้กำรต้อนรับและน�ำชม ณ โชว์รูมไห่เทียน ถนนมอเตอร์เวย์ 

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิก รับรางวัล
Best Green Company of the Year ประจ�าปี 2016
 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิก ได้รับรำงวัล Best Green Com-

pany of the Year ประจ�ำปี 2016 จำก The Asia Corporate Excellence 

& Sustainability Awards หรือ ACES Awards ที่จัดล�ำดับสุดยอดผู้น�ำและ

องค์กรในเอเชียที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยรำงวัลที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึง

ควำมมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์

และทุกกระบวนกำร โดยกำรปลูกฝังค่ำนิยมให้กับบุคลำกรทุกระดับให้ตระหนัก

ถงึกำรด�ำเนนิงำนด้ำนอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิส่ิงแวดล้อม และพยำยำมทีจ่ะ

เป็นแบบอย่ำงให้กับลูกคำ้ คู่ค้ำ และผู้ถือหุ้นให้ด�ำเนินธุรกิจด้วยกิจกรรมที่ก่อให้

เกิดกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน นอกจำกนี้ฟูจิ ซีร็อกซ์ยังได้ด�ำเนินกำรด้ำนระบบกำร

รีไซเคิลทรัพยำกรแบบบูรณำกำรที่จะน�ำชิ้นส่วนในกำรจัดกำรเอกสำรและ กำร

พิมพ์มำใช้ ใหม่ เพื่อสรำ้งระบบนิเวศที่ดีให้ชุมชนในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก   

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยา
ลัยซานดิเอโกสเตท สหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสที่
เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงงานเทพารักษ์ 
 เจฟฟรย์ี ไนกำร์ด รองประธำนอำวโุสฝ่ำยปฏบิตักิำรหวัอ่ำนและบนัทกึข้อมลู 

(แถวหลังสุด กลำง) และนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร โรงงำน

เทพำรักษ์ (แถวหลังสุด ที่ 3 จำกขวำ) เป็นตัวแทน บริษัท  ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด ในกำรต้อนรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีจ�ำนวน 24 คน 

จำกคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยซำนดิเอโกสเตท รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรฐัฯ ทีเ่ดนิทำงมำศกึษำดงูำนเกีย่วกบั กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัข้ำม

ชำติชั้นน�ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงงำนซีเกท เทพำรักษ์ 

จ.สมุทรปรำกำร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

วทิยาลยันานาชาติสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 
น�าคณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 
เยี่ยมชมเมโทรซิสเต็มส์ฯ 
 หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ (หลักสูตร

นำนำชำติ) วิทยำลัยนำนำชำติสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในสถำบันกำรศึกษำในเครือ CP ALL น�ำคณะนักศึกษำและอำจำรย์ จ�ำนวน 40 

คน เข้ำศึกษำดูงำนและรับฟังกำรบรรยำยควำมรู้ ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์

คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำนักงำนใหญ่ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ให้แก่นกัศกึษำ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของวชิำ สภำพแวดล้อมทำงธรุกิจ

ระดับโลก (Global Business Environment) ในโอกำสนี้ นำยยงยุทธ ศรีวัน

ทนียกุล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทร

ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) และ นำยมีลำภ โสขุมำ Solution 

Architect ร่วมบรรยำยควำมรู้ด้ำนไอที และน�ำเยี่ยมชมศูนย์สำธิตเทคโนโลยี

สำรสนเทศตำ่ง ๆ ภำยในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
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ซัมมิทมั่นใจขึ้นผู้น�าตลาดอันดับ 1 ในปี 61 ด้วย
กลยุทธ์ BECOMING NUMBER 1  
 วิชิต พยุหนำวีชัย ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีส

ซิ่ง จ�ำกัด (กลำง) ยำซูมำซ่ำ  โอโมริ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (ซำ้ย) พีร

พงศ์  กี้ประสพสุข ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส Senior Vice President (ขวำ) น�ำทีม

ผู้บริหำร แถลงผลประกอบกำรปี 2559 ประสบควำมส�ำเร็จตำมเปำ้หมำย ยอด

หนี้คงคำ้งในส่วนเฉพำะสินเชื่อเช่ำซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 หรือเพิ่มขึ้นประมำณ 1 

พนัล้ำน พร้อมลัน่กลองรบ เดนิหน้ำกลยทุธ์ BECOMING Number 1 สูเ่ป้ำหมำย

ผู้น�ำธุรกิจสินเชื่อเชำ่ซื้อรถจักรยำนยนต์อันดับ 1 ในปี 2561 โดยงำนแถลงข่ำว

จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ซีเกท ประเทศไทย โรงงานเทพารักษ์สนับสนุนเด็ก
ไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
 ปัญญำ สกุลรัตนกุลชัย ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยผลิต บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ�ำกัด โรงงำนเทพำรักษ์ (กลำงซำ้ย) เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์

ส�ำนักงำนและเครื่องเขียนแก่ สุพันธ์ คงคำเนำวรัตน ์ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัด

โคธำรำม (กลำงขวำ) อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร เนื่องในวันเด็กแห่ง

ชำติ ประจ�ำปี 2560 โดยกำรสนับสนุนเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำ

ปี 2560 ในครั้งนี้ ซีเกท ประเทศไทย โรงงำนเทพำรักษ์ได้สนับสนุนเครื่องเขียน

ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำรอีก 8 โรงเรียน เพื่อตอกย�้ำ

ปณิธำนอันแน่วแน่ในกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรเรียนรู้ของเยำวชน

ไทยอย่ำงต่อเนื่อง 

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจ�า
ปี 2560 ให้แก่ 2 โรงเรียนในเขตชุมชน
 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) สนับสนุนกำรจัด

กิจกรรม วันเด็กแห่งชำติประจ�ำปี 2560 โดยไปจัดซุ้มเพื่อมอบขนมและของ

ขวัญต่ำง ๆ ตลอดจนเข้ำร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกำสวันเด็ก ให้แก่ 2 โรงเรียนใน

เขตชุมชน ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ และ โรงเรียนคลองมะขำมเทศ เมื่อ

วันศุกร์ที่ 13 มกรำคม 2560

พานาโซนิค เปิดตัวสินค้า และนวัตกรรมใหม่ล่าสุด 
กลุ่มเลเซอร์โปรเจ็กเตอร์
 มร.จุน มัทซึโอะ ผู้อ�ำนวยกำรส่วนกำรขำยและกำรตลำด ซิสเต็มส์โซลูชั่น 

บริษัท พำนำโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ นำงสำวอนุรัตน์ จี้

เพ็ชร ผู้จัดกำรกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ โซลูชั่น ฯลฯ พร้อมด้วย มร.ยูกิ ซำกำ

โมโตะ ผูจ้ดักำรอำวโุสส่วนงำนวช่ิวล ซสิเตม็ส์บสิซเินส บริษทั พำนำโซนิค คอร์

เปอร์เรชั่น จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันเปิดงำน “Panasonic Display Open 

House 2017” ระหวำ่งวันที่ 17–19 มกรำคมนี้ เพื่อเป็นกำรแนะน�ำสินค้ำใหม่ 

ได้แก่ เลเซอร์โปรเจ็กเตอร์ PT-RZ31K ที่มีควำมคมชัดสูงถึง 31,000 ลูเมนส์ 

รำยแรกในประเทศไทย สเปซ เพลเยอร์ นวัตกรรมใหม่ของเครื่องฉำยภำพที่รวม

คุณสมบติัระหว่ำงสปอตไลท์ และโปรเจก็เตอร์ เข้ำไว้ด้วยกนั และลงิค์ เรย์ (Light 

ID) เทคโนโลยีใหม่ล่ำสดุ ในกำรส่งข้อมลูผ่ำนจอแอลอดี ีเข้ำสูโ่ทรศพัท์มือถอืของ

ผู้ ใช้ได้ทันที ซึ่งจะเขำ้มำเปลี่ยนรูปแบบกำรน�ำเสนอข้อมูล ข่ำวสำร กำรโฆษณำ 

ให้กับผู้บริโภคในอนำคต 
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กลุ่มบริษัท แคนนอน ประเทศไทย รวมพลังจัดถุง
ยังชีพ ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
 คณะผู้บริหำรกลุ่มบริษัท แคนนอน ในประเทศไทย น�ำโดย มร. ฮำรุกิ เท

รำฮิระ (ที่ 2 จำกซ้ำย)  ประธำนบริษัท และประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท 

แคนนอน มำร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด มร. คำซูมำซะ ซำคูรำอิ (ที่ 2 จำก

ขวำ) ประธำนกรรมกำรบริษัท แคนนอน ปรำจีนบุรี (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ

บรษิทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ�ำกดั และ มร. มำโกโตะ โยชดิะ (ขวำ) 

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น 

(ไทยแลนด์) จ�ำกดั พร้อมด้วยพนกังำนจติอำสำจำกกลุม่บรษิทัแคนนอนกว่ำ 100 

ชีวิต มำร่วมระดมแพคถุงยังชีพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 900 ถุง รวมมูลค่ำกว่ำ 650,000 

บำท ซึ่งประกอบด้วยขำ้วสำรอำหำรแห้ง ยำรักษำโรค เครื่องนุ่งห่ม และของใช้

อุปโภคบริโภคเบื้องต้นที่จ�ำเป็น เพื่อช่วยเหลือและส่งก�ำลังใจสู่ พี่น้องผู้ประสบ

อุทกภัยทำงภำคใต้ของประเทศไทย โดยมี วรุณยุพำ สุวรรณกิจ (กลำง) ผู้ช่วย

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนจดัหำรำยได้ สภำกำชำดไทย เป็นผูร้บัมอบ ณ บรษิทั แคน

นอน มำร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่ กรุงเทพฯ 

ฟูจิตสึจัดกิจกรรมปลูกป่า 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คุ้งบางกระเจ้าเป็นปีที่ 3
 บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำทีมโดย มร. อิจิ ฟูรูคำวำ กรรมกำร

ผู้จัดกำร และพนักงำน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงกำร Fujitsu We Care 

2016 เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ำยของโครงกำรนี้ โดยทั้ง 3 ปี ฟูจิตสึปลูกและ

เพำะกล้ำไปแล้วจ�ำนวนกว่ำ 3,000 ต้น ซึ่งปัจจุบันได้เจริญเติบโตสูงใหญ่ให้ร่ม

เงำและประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงมำก ฟจูติสึยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะสำนต่อ สนบัสนนุซ่ึง

เป็นนโยบำยหลักของฟจูิตส ึในด้ำนสิง่แวดล้อม ซึง่มองเห็นคุณค่ำหลักในกำรให้

ควำมส�ำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อ ๆ ไปในอนำคต 

ณ คุ้งบำงกระเจ้ำ ต�ำบลบำงกอบัว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

บิ๊กซี จัดโครงการ 
ห้างคนไทย สู้ภัยน�้าท่วมเพื่อพี่น้องชาวภาคใต้
 บิ๊กซี สำขำหำดใหญ่ 1 หำ้งคนไทยหัวใจคือลูกค้ำ ในกลุ่มบริษัทบีเจซี เป็น

สื่อกลำงในกำรระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชำวภำคใต้ ผ่ำนโครงกำร บิ๊กซี 

ห้ำงคนไทย สู้ภัยน�้ำท่วมเพ่ือพ่ีน้องชำวภำคใต้ เชิญชวนประชำชนชำวไทย

ร่วมใจกนัช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภำคใต้อยู่ในขณะนี้ โดยตั้งจุด

รับบริจำคเพือ่รวบรวมก�ำลังเงินจำกทกุพืน้ทีจ่ำกประชำชนผูม้จีติศรทัธำ สำมำรถ

ร่วมบริจำคได้ ณ จุดรับบริจำคที่บิ๊กซีกวำ่ 100 สำขำทั่วประเทศ โดยบิ๊กซียังเปิด

สำขำตั้งจุดรับบริจำคขำ้วของเครื่องใช้ และถุงยังชีพในพื้นที่ประสบภัย ณ จุด

รับบริจำคที่บิ๊กซีและบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ำทั่วประเทศ เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ 

ITE เปิดบ้านรับปีใหม่จัดฝึกอบรม
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  PEA 
 นำยณัษฐำ ประโมจนีย ์รองกรรมกำรผู้จัดกำรพร้อมด้วย นำยชรินทร์ กูล

ประดิษฐศิลป์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยผู้เชี่ยวชำญระบบไฟฟ้ำ(Electrical Expert 

Division) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ�ำกัด ให้กำรต้อนรับผู้แทนเข้ำอบรมจำก

กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค (PEA) ในหัวข้อ “SIFANG & ITE Training for PEA-

2016” โดยม ีนำยเหลยีนฟำง หยนิ (Mr. Liang fang Yin) ผูจั้ดกำรผลติภัณฑ์

อำวุโส Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang) บริษัทชั้นน�ำของจีน

ทีพ่ฒันำระบบ Power Automation และเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์

เซี่ยงไฮ้เป็นวิทยำกร ณ อำคำรอิตัลไทยทำวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
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เช่วเฉิน เปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่
ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
 บริษัท เช่วเฉิน ซิลิคอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิตซิลิกำชั้นน�ำรำยใหญ่

ของโลก เซ็นสัญญำซื้อที่ดินจ�ำนวน 40 ไร่กับบริษัท เหมรำชพัฒนำที่ดิน จ�ำกัด 

(มหำชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อสรำ้ง

โรงงำนทีนิ่คมอตุสำหกรรมเหมรำชตะวนัออก รองรบักำรขยำยฐำนกำรผลติซลิกิำ

ที่มีคุณสมบัติกระจำยตัวสูงในกระบวนกำรพอลิเมอร์ไรเซชั่นส�ำหรับใช้ ในยำง

รถยนต์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยโรงงำนแห่ง

ใหม่นี้จะช่วยขับเคลื่อนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่ำงยั่งยืน

กพร. ลงพืน้ทีส่าธติการใช้อากาศยานไร้คนขบัก�ากบั
ดูแลเหมืองแร่
 นำยสุระ เพชรพิรุณ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ กรม

อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) (คนกลำง) ลงพื้นที่สำธิตกำรใช้

อำกำศยำนไร้คนขบั หรอืโดรนตรวจสอบและก�ำกบัดแูลกำรท�ำเหมอืงแร่ เพือ่เพิม่

ประสิทธิภำพกำรก�ำกับดูแลกำรท�ำเหมืองแร่ในด้ำนต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมหลัก

วิศวกรรม กฎหมำยและข้อบังคับตำ่ง ๆ เพื่อควำมปลอดภัย ไม่กระทบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกลำ่วจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท ศิลำสำนนท์ 

จ�ำกัด จังหวัดสระบุรี 

มูลนิธิเลน�าคิน มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
 มูลนิธิเลน�ำคิน (ก่อตั้งโดย บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด) โดย คุณแววรัตน์ 

ช�ำนำญภักดี ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนบุคคลและประชำสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย 

จ�ำกดั ให้กำรต้อนรบั รศ.นพ.รณภพ เอือ้พันธเศรษฐ ผูช่้วยอธกิำรบดฝ่ีำยพฒันำ

คุณภำพนักศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในโอกำสเป็น

ตัวแทนอธิกำรบดีเข้ำรับมอบทุนกำรศึกษำจำกมูลนิธิเลน�ำคิน เป็นจ�ำนวนเงิน 

1,000,000 บำท โดยม ีคุณเทียนชัย ลำยเลิศ ประธำนกรรมกำร บริษัท ยิบอิน

ซอย จ�ำกัด และคุณมรกต ยิบอินซอย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจำ้

หนำ้ที่บริหำร บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด ร่วมกันมอบทุน ท่ำมกลำงควำมยินดีของ

พนักงำนยิบอินซอยซึ่งเป็นศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

จีโนลกรุ๊ป สนับสนุนสังคม
 นำยพัลลภ ภิญโญวิวัฒน ์รักษำกำร กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท พีอีเอ 

เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัทในเครือแห่งแรกของกำรไฟฟำ้ส่วน

ภูมิภำค (กฟภ.) ให้กำรต้อนรับ มร.เจ๊ำ จิง หยี่ ประธำน บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซี

ท ีอเิลค็ทรคิฟิเคช่ัน จ�ำกดั หรอื จีโนลกรุป๊ ผู้ผลติและจดัจ�ำหน่ำยอปุกรณ์ไฟฟ้ำ

และแสงสว่ำงชั้นน�ำของประเทศไทยภำยใต้แบรนด์ CT.ELECTRIC และ GI-

NOLR ในโอกำสร่วมแสดงควำมยนิดพีร้อมมอบเงนิสนบัสนนุกจิกรรมเพือ่สงัคม 

โดยพีอีเอเอ็นคอมฯ จะน�ำเงินดังกล่ำวไปมอบให้วัดพระบำทน�้ำพุในโอกำสต่อไป 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำน PEA ENCOM DAY 2016 ซึ่งจัดขึ้น ณ อำคำร 

LED ส�ำนักงำนใหญ่ กำรไฟฟำ้ส่วนภูมิภำค 
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ด
กระทรวงวิทย์ฯ ชูเทคโนโลยี UAV ใช้ยกระดับประเทศ 

ร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเปิด

งาน UAV Startup 2017 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์

การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์ซึง่จดัโดย ส�านกังาน

นวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และส�านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

หรอื GISTDA เพือ่เป็นการเปิดโอกาส และเป็น

เวทีส�าคัญส�าหรับบุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้ง

วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยในการ

พฒันาโครงการนวตักรรมด้านอากาศยานไร้คน

ขับ หรอื UAV มุง่สูก่ารใช้งานเชิงพาณชิย์อย่าง

ยั่งยืน

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลในส่วนของอุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-curve) ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมการบิน

และโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ที่

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริม รวมถึงยกระดับเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยให้เตบิโตอย่างก้าวกระโดด โดยมุง่

เน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

ต่อการน�าประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ ผู้

จัดงานทั้ง 2 หน่วยงาน โดย NIA และ GIST-

DA จะให้การสนบัสนนุผูป้ระกอบการผ่านกลไก

ทัง้ทางด้านวชิาการและการเงินส�าหรบัโครงการ

นวัตกรรมด้าน UAV ที่อยู่ในระยะของการ

ทดสอบยนืยนัความเป็นไปไดข้องเทคโนโลยีใน

ขั้นตอนของการท�า ต้นแบบหรือการน�าร่อง ซึ่ง

อาจต่อยอดจากงานวจิยัและพฒันา สิง่ประดษิฐ์ 

หรือสิทธิบัตรที่ มีการรับรองและผ ่านการ

ประเมินทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความ

สามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 

ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติ

ของประเทศ อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคม

แห่งผูป้ระกอบการ และขับเคลือ่นเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้กล่าวเพิ่มเติม

ว่า ที่ผ่านมา GISTDA มีนโยบายที่จะสนับสนุน

การบินเพื่อการส�ารวจทางอากาศในลักษณะ 

UAV มาโดยตลอด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ กลาย

เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องและมีการแข่งขันสูงมากในประเทศ เห็น

ได้จากบทบาทที่เพ่ิมมากขึ้นในงานด้านความ

มั่นคงทางการทหาร งานส�ารวจและการเกษตร 

งานแผนที่ งานถ่ายภาพ งานด้านกีฬาและ

สื่อสารมวลชน รวมถึงภารกิจที่ส�าคัญซึ่ง

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย UAV ถือเป็น

อุตสาหกรรมบนฐานเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น 

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมจึงต้องอาศัยผู ้

ประกอบการฐานนวตักรรม (Innovation-Driven 

Enterprise) ทีส่ามารถรงัสรรค์นวตักรรมทีต่อบ

โจทย์ความต้องการของผู้ ใช้งาน (End user) 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นอกจากจะได้รับ

ความรู้อย่างเต็มที่แล้ว ยังเกิดแรงบันดาลใจใน

การสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวย

การ GISTDA ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัด

กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อค้นหาแนวคิดทางธุรกิจ

ใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้ง เป็น Ap-

plication ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ใช้

งานในตลาดและภาคอุตสาหกรรมโดยใช้

อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญในการด�าเนินการซึ่งมีความส�าคัญเป็น

อย่างมากต่อการน�าประเทศก้าวสู่ ไทยเเลนด์ 

4.0  

 ผู้อ�านวยการ GISTDA กล่าวต่อว่า ส�าหรับ

กจิกรรม UAV Startup 2017 ในครัง้นี ้ประกอบ

ด้วย การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ 

"Startup/UAV/Aerospace เพื่อการพัฒนา

ประเทศอย่างยัง่ยนื" และ "แนวโน้มเทคโนโลยี 

UAV ในตลาดไทยและตลาดโลก" รวมทัง้มกีาร

จดัแสดงการด�าเนนิการท่ีเก่ียวข้องกับ UAV ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่เป็นการน�าเสนอ

ถึงระบบนิเวศ ซึ่งสมบูรณ์ ทั้งด้านการพัฒนา 

การส่งเสริม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่ง

สู่การใช้งานเชิงพาณิชย์
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