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การบํารุ งรักษา
PLC
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และผลลั
พ
ธ์
ข
องการประมวลในขั
น
�
แ
ล
ะ
ท
ด
ส
อ
บ
ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
ตอบ: HG2G-5S with 400 cd/m2,Hตอนที�สองให้
เอาต์พุตเปลี�ยนแปลง โปรแกรมเบื�องต้น
G2G-S with 500 cd/m2,HG2G-5F
with
10.ถาม:
จํานวนสี3.ของจอ
มี
ก็ จ ะส่ ง ผลให้ ข� ัน ตอนที
� ส ามมี ก าร
ขั�นการติHG3G
ดตั�งและทดสอบ
1. หน่วยประมวลผลกลาง
800
ย
เป็ นการทดสอบการทํ
(Centralcd/m2
Processing Unit : CPU) เปลี�ยนแปลงตามไปด้วความระเอี
ยดทั
� งหมดกี�สี างานร่ วมกัน
หลังจากขั�นตอนที� 3 แล้
วเครื� อมีงความละเอี
ทั� ง ร ะ บ บยด้ดทั
า น งฮหมด
า ร์ ด แ65,536
ว ร์ แ ล ะ
2. หน่วยความจํา (Memory Unit)
ตอบ:
�
่
4.ถาม:
มี
จ
อรุ
น
ไหนบ้
า
งที
�
ส
ามารถทํ
า
PLC ก็จะกลับไปเริ� มต้นทําขั�นตอน ซอฟต์แวร์ เพื�อหาข้อบกพร่ องใน
3. หน่วยอินพุต-เอาต์พตุ (Inที� 1 อีกโดยทํางานซํ�ากัสีนทุกขั�นตอน การทํา งานแล้ว นํา มาปรั บ ปรุ ง การ
Data
logging
put-Output
Unit) ได้
ไปเรืlogging
� อย ๆ ซึ�งระยะเวลาที�ใช้ในทั�ง 3 ทํางานให้เกิดเสถียรภาพดียง�ิ ขึ�น
4. ตอบ:
อุปกรณ์รุป่ นระกอบการใช้
งานา Data
ที�สามารถทํ
โปรแกรม Wind O/I-NV2 สา
ขั�นตอนนี�เรี ยกว่า 1 11.ถาม:
สแกนไทม์
(Peripheral Devices) ได้แก่
็
ได้
ก
ค
ื
อ
HG2G-5F,HG3G
และ
HG4G
ระยะเวลาในการ
เครื� องมือที�ใช้ในการป้ อนและ (Scantime)
มารจําลองการทํางานของโปรแกรมได้
ตอบสนองทั
ง
หมดของ
PLC เป็ น
�
แสดงโปรแกรมหรื อค่าของ
ไหม
5.ถาม:
ข้อมูลต่างสามารถดาวโหลดโปรแกรมลง
ๆ ที�เรี ยกได้หลายแบบ องค์ป ระกอบสิ� ง หนึ� งที� ต ้อ งนํา มา
PLC จะไม่ได้ครับ
เช่น HG2G
โปรแกรมมิ
จอ
ได้�งคอนโซล
โดยวิธีไหนบ้พิาจงารณาเสมอ เนื�องจาก ตอบ:
ร ะยะเวลาหนึ� ง ในการตอบ
(Programming
Console)Mini
แฮนด์USB,
ด� ี ต้อ งใช้
ตอบ:
Ethernet,
SD
12.ถาม:
จอ HMI IDEC ใช้แหล่งจ่าย
สนองต่อCard
การเปลี,�ยนแปลง
ซึ�งระยะ
โปรแกรมเมอร์ (Handy ProUSB
flash
drive
เวลาในการตอบสนองของ
PLC
grammer)
แฮนด์
เฮล (Hand
ไฟกี�โวลท์
สามารถคํานวณได้จากสมการ
Held) เป็ นต้น
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HG4G-CJT22MF-B
หนาจอสัมผัส 12.1 สี TFT 65K

IDEC HG4G-CJT22MF-B หน้าจอสัมผัส
12.1 สี TFT 65K
จอแสดงผลความละเอียด: 800 x 600 พิกเซล
แสดงขนาด: ชนิดหน่วยความจํา: เมตรชนิดจอแสดงผล: TFT LCD สี
อุ ณหภูมทิ าํ งานสูงสุด: 50° C
ปฏิบตั นิ าทีอุณหภูม:ิ 0° C
แผงแสดงผลอินเทอร์เฟซ: ประจํา USB
หน้าจอขนาด: 12.1”
จัดหาแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 28.8VDC
จัดหาแรงดันไฟฟ้าตํ�าสุด: 20.4VDC

HG4G Touchscreen
IDEC HG4G
Touchscreen
HMI displays
offer a comprehensive range of
specifications to
suit a variety of
applications.
Thanks to the
super bright
LED-backlit
screen this HMI
suits being on
public show but
is robust enough
for industrial environments.
Supports both
audio and video
output with remote access,
monitor & control for installation flexibility
3

FAQs HMI
1.ถาม: รุ่ นโปรแกรมล่าสุ ดของโปรแกรม
WindO/I-NV2 คือเวอร์ชนั� ไหน
ตอบ: เวอร์ชน�ั ล่าสุ ดของโปรแกรม คือ
WindO/I-NV2 2.42 สามารถดาวโหลด
ได้ที� http://kmt-technology.com/index.
php?route=product/category&path=65_132_67
2.ถาม: ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์อะไรที�
สนับสนุนโปรแกรม WindO/I-NV2
ตอบ: WindO/I-NV2 รุ่ น 2.3 ขึ�นไป
รองรับ Windows 95/98/ME/
NT4.0/2000/XP Windows 8.
3.ถาม: ความสว่างของจอ HG2G มีความ
สว่างเท่าไหร่
ตอบ: HG2G-5S with 400 cd/m2,HG2G-S with 500 cd/m2,HG2G-5F with
800 cd/m2
4.ถาม: มีจอรุ่ นไหนบ้างที�สามารถทํา
Data logging ได้
ตอบ: รุ่ นที�สามารถทํา Data logging
ได้กค็ ือ HG2G-5F,HG3G และ HG4G
5.ถาม: สามารถดาวโหลดโปรแกรมลง
จอ HG2G ได้โดยวิธีไหนบ้าง
ตอบ: Ethernet, Mini USB, SD Card ,
USB flash drive

6.ถาม: มีจอ HMI รุ่ นไหนบ้างที�มีวดี ีโอ
อินพุต
ตอบ: HMI ตัวที�สามารถรับวีดีโอ
อินพุตได้คือ HG3G และ HG4G
7.ถาม: ขนานจอทั�งหมด IDEC มีขนาด
ไหนบ้าง
ตอบ: 5.7 นิ�วม 8.4 นิ�ว, 10.4นิ�ว และ
12.1นิ�ว
8.ถาม: จอ IDEC HMI สามารถเชื�อม
กับ PLC ตัวไหนได้บา้ ง
ตอบ: ได้ทุกยี�หอ้
9.ถาม: ระยะเวลาการใช้งาน HMI
IDEC สามารถใช้งานได้สูงสุ ดเท่าไหร่
ตอบ: มากกว่า 60000 ชัว� โมง
10.ถาม: จํานวนสี ของจอ HG3G มี
ความระเอียดทั�งหมดกี�สี
ตอบ: มีความละเอียดทั�งหมด 65,536
สี
11.ถาม: โปรแกรม Wind O/I-NV2 สา
มารจําลองการทํางานของโปรแกรมได้
ไหม
ตอบ: ไม่ได้ครับ
12.ถาม: จอ HMI IDEC ใช้แหล่งจ่าย
ไฟกี�โวลท์
4
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ด้วยลักษณะเด่นของ Gen Y โดยคุณลักษณะทั้ง 5 ประการมีแนวโน้มที่จะติดตัวผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ไปตลอด
ทุกช่วงอายุ ธุรกิจจึงควรวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมหากต้องการจับกลุ่มเป้ าหมายนี้ในระยะยาว เช่น การเพิ่มช่อง
ทางการขายสิ นค้าให้ทนั สมัย และลงทุนในช่องทางออนไลน์ผา่ นมือถือเพื่อเพิ่มปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ากลุ่มนี้ซ่ ึงมี
ความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี หรื อ การออกแบบสิ นค้าที่ดึงดูดให้ลกู ค้าแชร์กนั ทางออนไลน์ รวมถึงการท�ำการ
ตลาดแบบบอกต่อทางออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์จากการชอบมีสงั คมของกลุ่ม Gen Y รวมทั้ง การเปรี ยบเทียบ
สิ นค้าของตนกับคู่แข่งให้เห็นชัดเจนและคอยตรวจสอบข้อมูลและรี วิวออนไลน์ให้ความคิดเห็นเป็ นไปในเชิง
บวก เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ที่ช่างเลือกและชอบตัดสิ นใจบนข้อมูล นอกจากนี้ การแนะน�ำแนวทางการแปลง
สิ นค้าให้กลายเป็ นสิ นทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ก็จะมัดใจ Gen Y ที่มีความรู ้ทางการเงิน เป็ นต้น
ธุรกิจบางประเภทอาจได้เปรี ยบเพราะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่ม Gen Y ได้ทนั ที เช่น สิ นค้า IT จึงควร
เร่ งปรับแผนการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายนี้โดยเร็ ว ในขณะที่ธุรกิจยานยนต์ อสังหาริ มทรัพย์ และภาคการ
ท่องเที่ยว ต้องสร้างแรงดึงดูดกลุ่ม Gen Y ทันทีเช่นกันเพราะเป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและ
บริ การของทั้งครอบครัว ส่ วนภาคบริ การทางการเงินหรื อธุรกิจโรงพยาบาล อาจยังมีเวลาเตรี ยมความพร้อมก่อน
เผชิญกับโอกาสและความท้าทายเมื่อดีมานด์ของ Gen Y สูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการจะ
ต้อง “พลิกโฉม” โมเดลธุรกิจให้อยูใ่ นเกมการแข่งขันในตลาดนี้ได้
1) การออกแบบผลิตภัณฑ์
ธุ รกิ จควรน�ำเอาลูกเล่นทางเทคโนโลยีมาใช้
เป็ นจุดขาย
รวมถึงการออกแบบที่เน้นดีไซน์และ
ความพิถีพิถนั ให้เหนือความคาดหมายของ Gen Y แต่
ยังต้องอยูใ่ นราคาที่ “เอื้อมถึง” อีกด้วย ซึ่งถือเป็ น
โจทย์ยากส�ำหรับธุรกิจ แต่หลายบริ ษทั ทั้งในและต่าง
ประเทศก็ ป ระสบความส� ำ เร็ จในการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่คุม้ ค่าและยังตรงตามความต้องการของผู ้
บริ โภค Gen Y อาทิ ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งได้เปิ ดตัว
โรงแรมแบรนด์ใหม่สำ� หรับ Gen Y ที่เน้นเฉพาะสิ่ ง
อ�ำ นวยความสะดวกพื้ น ฐานภายในห้อ งพัก และตั้ง
ราคาให้ถกู ลง เพิม่ การออกแบบที่โฉบเฉี่ ยวทันสมัย
ลูกค้าสามารถเช็คอินผ่านมือถือได้ตลอด 24 ชัว่ โมง มี
Wi-Fi ให้ใช้ฟรี และมีพอร์ต USB ส�ำหรับชาร์จ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น
2) การสร้างแบรนด์และการท�ำการตลาด
ด้า นการสร้ า งแบรนด์แ ละการท�ำ การตลาด
ธุรกิจควรใช้สื่อช่องทางใหม่ๆ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์
โฆษณาออนไลน์ และบล็อก อย่างจริ งจังมากขึ้นเพื่อ
เสริ มสื่ อช่องทางเดิม และช่วยเพิม่ ช่องทางการเข้าถึง
ลูกค้ากลุ่มนี้ดว้ ยต้นทุนที่ต่ำ� ลง Gen Y ไทยคุน้ เคยและ
เปิ ดรับสื่ อใหม่ๆ เหล่านี้มากที่สุด อย่างไรก็ดี สื่ อ
ดั้งเดิมยังคงมีความจ�ำเป็ น โดยกลยุทธ์การตลาดที่
ประสบความส�ำเร็ จกับกลุ่ม Gen Y มักใช้สื่อดั้งเดิม
และสื่ อใหม่ประกอบกัน สุ ดท้ายคือ การลงโฆษณา
บนป้ ายโฆษณาตามเส้นทาง BTS และ MRT ซึ่งเป็ น
ระบบขนส่ งหลักที่ Gen Y ไทยเลือกใช้ โดยป้ าย
โฆษณาเหล่ า นี้ จะท�ำ หน้า ที่ ต อกย�้ำ ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์

3) การออกแบบช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและบริ การหลัง
การขาย
ส�ำหรับช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและบริ การหลัง
การขายนั้น ธุรกิจควรอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า
กลุ่ม Gen Y แบบพิเศษสุ ดเหนือความคาดหมายเพื่อ
ดึงดูดและรักษาลูกค้ากลุ่มนี้เอาไว้ เนื่องจาก Gen Y
เป็ นกลุ่มลูกค้าที่ช่างเลือก หากมีตวั เลือกจ�ำนวนมาก
ลูกค้ากลุ่มนี้อาจมีความลังเลใจ รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่
จะเปลี่ยนไปหาตัวเลือกอื่นทันทีหากไม่พอใจแม้เพียง
เล็กน้อย บริ ษทั จึงจ�ำเป็ นจะต้องสร้างความประทับใจ
ครั้งแรกที่ทำ� ให้ลูกค้ารู ้สึกเชิงบวกในการเลือกซื้อสิ นค้า
และต้องตอกย�้ำให้ความประทับใจนั้นอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง
ผ่านบริ การหลังการขาย ซึ่งจะช่วยมัดใจลูกค้าให้กลับ
มาซื้อซ�้ำ  และยังเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการบอกต่อว่า
สิ นค้านั้นดีเพียงใด การมีร้านค้าออนไลน์เป็ นอีกหนึ่ง
ช่องทางการขายที่สำ� คัญส�ำหรับ Gen Y แต่ธุรกิจก็จะ
ต้องปรับปรุ งระบบออนไลน์ให้ใช้งานง่ายและมีสินค้า
จ�ำนวนมากให้เลือกจึงจะสามารถดึงดูดและรักษาลูกค้า
กลุ่มนี้
การปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้มดั ใจ Gen Y ถือเป็ นก้าวส�ำคัญ
ของบริ ษทั ไทยในการเปลี่ยนรู ปแบบธุ รกิจสู่ โมเดลที่มี
ลูกค้าเป็ นจุดศูนย์กลางมากขึ้น ถึงแม้ในปั จจุบนั Gen Y
จะมีอิทธิพลสูง แต่ในอนาคตจะมีเจเนอเรชัน่ ใหม่ที่มี
คุณลักษณะเฉพาะขึ้นมาแทนที่ ผลก็คือ เราจะเห็นวงจร
ชีวติ ธุรกิจสั้นลง ความอยูร่ อดของธุรกิจจะขึ้นอยูก่ บั
แนวทางบริ หารจัดการที่สามารถน�ำองค์กรก้าวผ่านการ
ปรับเปลี่ยนและฟื้ นฟูธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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งานเลีย
้ งปีใหม่
ประจ�ำปี 2558

เพื่ อ เป็ นการสร้ า งบรรยากาศผ่อ น
คลายและความสนุ ก สนานให้ ก ับ
พนักงานในบริ ษทั หลังจากได้ทุ่มเท
แรงกายแรงใจให้กบั การท�ำงานมา
อย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ทางบริ ษทั เค
เอ็มที เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้จดั
กิ จ กรรมจัด เลี้ ย งสัง สรรค์ส่ ง ท้า ยปี
เก่าต้อนรับปี ใหม่ ประจ�ำในแต่ละปี
โ ด ย น โ บ บ า ย ห ลั ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้
พนั ก งานสนุ ก สนานในการร่ วม
กิ จกรรมและลุน้ รั บของรางวัลและ
ในทุกๆ
ปี ที่มีการจัดกิจกรรม
พนักงานได้มีส่วนร่ วม
นอกจากนั้นยังจัดให้มีการจับฉลาก
แลกของขวัญ
ให้พนักงานผ่อนคลายและพร้ อมที่
จะลุยงานกันต่อไป
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การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “อบรม
การใช้ Software PLC และ จอทัชสกรีน
ของยีห่ อ้ IDEC”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมการใช้ Software PLC และ จอทัชสกรีนของยี่ห้อ IDEC”
ณ ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
บริ ษทั เคเอ็มที เทคโนโลยี จ�ำกัด จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อเร่ งผลักดันสิ นค้า PLC
และ จอทัชสกรี น ยีห่ อ้ IDEC ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.
– 16.00 น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลสิ นค้า และให้ลกู ค้าได้เรี ยนรู ้การ
ใช้งานเบื้องต้นของตัวสิ นค้า จัดกิจกรรม Work Shop ให้ลกู ค้าได้ทดลองเขียน
โปรแกรม ในส่ วนของ PLC และ จอทัชสกรี น อีกทั้งยังมีเกมส์ กิจกรรม ของรางวัล
ต่างๆ มากมาย ให้ลกู ค้าได้ร่วมสนุกกัน
บริ ษทั เคเอ็มที เทคโนโลยี จ�ำกัด มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่งในรอบนี้
ได้จดั ที่ ส�ำนักงานนิคมสมุทรสาคร รอบหน้าจะจัดที่ไหนกัน ติดตามข่าวสารได้ที่
...
www.facebook.com/kmttechnology
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In-House
Training

ด้ ว ย ค ว า ม ใ ส่ ใ จ ลู ก ค้ า
บริษทั เคเอ็มที เทคโนโลยี
จ�ำกัด ได้คำ� นึงถึงลูกค้า
ในการใช้ง านสิ น ค้า ที่ ท า
งบริษทั ฯ เป็ นผูน้ ำ� เข้าและ
จัดจ�ำหน่าย โดยเปิ ดอม
รมสินค้าให้ในวันพุธ และ
วันเสาร์ (ท�ำการ) ในเวลา
09.00 น.- 16.00 น.

ในส่ วนของจอทัชสกรี นและพีแอลซี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น
บริ ษทั ฯ เปิ ดให้บริ การลูกค้าที่มีความ
สนใจ หรื อก�ำลังมองหาสิ นค้าตัวใหม่
ที่ตอบโจทย์ลกู ค้าอย่างครบถ้วน ด้วย
ฟังก์ชนั่ ที่ใช้งานได้หลากหลาย พร้อม
ทั้ง ยัง ให้ค ำ� แนะน�ำ และปรึ ก ษาเกี่ ย ว
กับงานด้านออโตเมชัน่
สิ นค้า
อุตสาหกรรม
และงานด้านบ้าน
อัจฉริ ยะ อีกด้วย
ที่บริ ษทั เคเอ็มที เทคโนโลยี
จ�ำกัด ได้เลือกสิ นค้า จอทัชสกรี นและ
พีแอลซี ยีห่ อ้ IDEC เพราะเล็งเห็นว่า
เป็ นสิ นค้าที่มีความน่าสนใจ รวมถึง
ฟั ง ก์ ชั่น การใช้ ง านที่ ต อบโจทย์ไ ด้
อย่ า งมากมายเหมาะส� ำ หรั บ งาน
อุตสาหกรรม
ด้วยรู ปลักษณ์ที่
ออกแบบมาได้อ ย่ า งสวยงามลงตัว
สิ น ค้ า น� ำ เ ข้ า จ า ก ญี่ ปุ่ น แ ล้ ว ด้ ว ย
คุณภาพที่คุม้ ค่ากับราคา
นี่จึงเป็ น
เหตุผล ที่เลือก IDEC ให้เป็ นสิ นค้า
หลักในการจัดจ�ำหน่าย
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เนื�อหาหลักสูตร
1. โครงสร้างพื�นฐานของระบบ
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(PLC)
2. การใช้ซอฟต์แวร์ WILDR
ออกแบบโปรแกรม PLC
3. การใช้คาํ สัง� ฟังก์ชนั� ต่างๆ
ภายในโปรแกรม PLC(IDEC)
รุ่ น FT1A Series
4. การเขียนโปรแกรมควบคุม
การทํา งานของระบบควบคุ ม
แบบลอจิก โดยใช้ภาษา LADDER
5. การใช้ซอฟต์แวร์ WIND
O/I NV2 ออกแบบหน้าจอ Touch
Screen
6. การเชื�อมต่อ และรับส่ ง
ข้อมูลระหว่าง PLC และจอ
Touch Screen
สําหรับลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาเทรนนิ�ง กรุ ณาแจ้งก่อนล่วงหน้า 1 วัน ได้ที� 02-906-0909
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บริ ษทั เคเอ็ททีเทคโนโลยี

เป็ นบริ ษทั ที่ทำ� เกี่ยวกับการออกแบบเครื่ องจักรและแก้ไข
ดัดแปลงรวมไปถึงการพัฒนาเครื่ องจักรให้ดียงิ่ ขึ้นและเป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายสิ นค้าแบรนด์ IDEC ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่
มีคุณภาพจากญี่ปุ่นซึ่งสิ นค้าของเราประกอบไปด้วย PLC และ จอทัสกรี น เป็ นหลักและทางบริ ษทั ของเราได้มี
การจัดอบรมฟรี สำ� หรับลูกค้าหรื อบุคคลท่านใดก็ตามที่มีความสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมPLC
บริ ษทั เคเอ็มทีได้มีการจัดการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ตั้งแต่ระดับเริ่ มต้นจนถึงขั้นสูง เนื้อหาโดยรวมจะสอนเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรม PLC IDEC และจอทัสกรี น IDEC และมีการจัดหาร
ฝึ กอบรมทั้งภายในบริ ษทั และภายนอกบริ ษทั และบริ ษทั ของเรายินดี
ให้คำ� ปรึ กษาเกี่ยวกับงานของลูกค้าที่มีความสนใจ
ส�ำหรับบริ ษทั ที่เครื่ องจักรเกินมีปัญหา
ขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ทาง
บริ ษทั เรายินดี ให้คำ� แนะน�ำและแก้ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ น ขึ้ นรวมไปถึ ง การให้ ค �ำ
แนะน�ำได้โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ทางด้านออโตเมชัน่

ในส่ วนของงานทางด้านพัฒนาเครื่ องจักรให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
ทางบริ ษทั เราได้พฒั นาเครื่ องกวนไอศครี มจากเดิมจะใช้ระบบ
ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมการท�ำงานของเครื่ องทางทีมงานของ
เราจึงได้นำ� PLC+HMI เข้าไปแทนระบบเดิมและระบบใหม่ที่เราได้
ออกแบบให้สามารถก�ำหนดความเร็ วของมอเตอร์ได้และมีหน้าจอที่
แดงผลที่มีขนาด 3.8 นิ้ว
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Reference
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จากเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา บริ ษทั เคเอ็มที เทคโนโลยี จ�ำกัด ได้ไปออกบูธที่เมืองทอง ในงาน MHE’2016 (Material Handling & Machinery Exhibition) งานแสดงสิ นค้าที่รวม 3 งาน ไว้ในงานเดียวกัน ได้แก่ งานแสดง
เครื่ องจักรอุตสาหกรรม เพื่อการขนส่ งล�ำเลียง การบรรจุภณั ฑ์ และการจัดเก็บ ,งานแสดงสิ นค้า เทคโนโลยีการ
พิมพ์ บรรจุภณั ฑ์ และอุปกรณ์การพิมพ์ และงานแสดงสิ นค้า เทคโนโลยีจกั รปั ก และสิ่ งทอ นอกจากนี้ยงั มีการ
รวมตัวของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ขนส่ งแล้ว ยังมีในส่ วนของงานซ่อมบ�ำรุ งและอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ ทาง
ด้านอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครื่ องจักรประเภทต่างๆ เครื่ องมือเครื่ องจักร พาเลทไม้ พา
เลทพลาสติก รถยกโฟล์คคิฟท์ (ปั๊ม,วาวล์ว,นิวเมติก,ไฮดรอลิก,เครื่ องมือช่าง,น็อตสกรู ,เครื่ องท�ำความเย็น,เครื่ อง
กรองน�้ำ,และอื่นๆ
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Material Handling & Machinery Exhibition 2016
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม
2559
เวลา 10.00 – 19.00 น.
สถานที่จัดงาน อิมแพ็ค เอ็กซิบิ
ชั่น เมืองทองธานี
ฮอลล์ 6
งานแสดงเครื่ องจักรอุตสาหกรรม เพื่อการขนส่ งล�ำเลียง
และเพื่อการจัดเก็บครั้งที่ 2 “ลดต้นทุนเพิม่ ผลก�ำไร ตอบ
โจทย์รับ AEC”
เป็ นครั้ งแรกของการรวมตัว ของเทคโนโลยีท างด้า น
อุตสาหกรรม เพื่อแสดงนวัตกรรมที่ช่วยในการขนส่ ง
ล�ำเลียงและการจัดเก็บสิ นค้าให้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการ
ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน รักษาสิ่ งแวดล้อม
ภายในงาน ท่านจะพบกับสิ นค้าอุตสาหกรรมเครื่ องจักร
ประเภทต่างๆ อุปกรณ์ขนส่ งล�ำเลียง เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในโรงงานอุตสาหกรรม และการบรรจุภณั ฑ์ พร้อมใจ
กันลดราคาตั้งแต่ 30-70% ห้ามพลาด! พบกับสัมมนา
หัวข้อทางธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชั้นน�ำ
ในประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส�ำรองที่นง่ั
โทร/แฟกซ์ : 0-2197-8364
มือถือ : 08-6399-8080
อีเมลล์ : mheexhibition@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mheexhibitions.com
Facebook : www.facebook.com/MHEExhibition
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ในโรงงานอุตสาหกรรมปั จจุบนั หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและ
ควบคุมเป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ดงั กล่าวส่ วนใหญ่จะมีความไวต่อความผิดปกติของกระแส
ไฟฟ้ าที่ได้รับมาสูงมาก ผลกระทบอาจจะแค่เพียง เล็กน้อย อาจท�ำงานผิดเพี้ยนหรื อผลกระทบรุ นแรงถึงขั้น
ช�ำรุ ดเสี ยหายเลยก็ได้

เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามีปัญหาระบบไฟฟ้าอะไรบ้างทีเรา
พบเห็นกันบ่อยๆในโรงงานอุตสาหกรรม
1. ปัญหาไฟตกชัว่ คราว (voltage dip/voltage sag) คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้ า ลดตํ่าลงจากปกติในช่วงเวลาสั้นๆ
นับว่าเป็ นปั ญหาทางไฟฟ้ าที่พบบ่อยที่สุด
สาเหตุ อาจเกิดจากต่อโหลดขนาดใหญ่ในระบบ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในระบบ เนื่องจาก
อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องการกระแสไฟฟ้ ามากเมื่อเทียบกับการท�ำงานในภาวะปกติ ส่ งผลให้แรงดันไฟฟ้ าในสายส่ ง
การไฟฟ้ าฯ ลดตํ่าลง
ผลกระทบ ท�ำให้เกิดการหยุดชะงักของการท�ำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมบางส่ วนช�ำรุ ดเสี ยหาย
ได้นอกจากนี้ยงั ลดประสิ ทธิภาพการท�ำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอายุการใช้งานสั้นลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่
มอเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าแนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Protection เพื่อป้ องกันระบบควบคุมมอเตอร์
หรื อติดตั้ง Voltage Stabilizer
2. ปัญหาไฟดับ (Black Out) คือ สภาวะที่กระแสไฟฟ้ าหยุดไหล
สาเหตุ เกิดจากความต้องการกระแสไฟฟ้ าจากสายส่ งการไฟฟ้ าฯ ที่มากเกินไป, เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรในสายส่ ง
และปั ญหาที่เกิดกับสายส่ งการไฟฟ้ าฯ เช่น เสาไฟฟ้ าล้ม หรื อหม้อแปลงระเบิด ฯลฯ ซึ่งส่ งผลให้ไม่สามารถจ่าย
ไฟจากการไฟฟ้ าได้
ผลกระทบ ท�ำให้เครื่ องจักรอุปกรณ์หยุดชะงัก สิ นค้าในกระบวนการผลิตอาจเสี ยหายแนวทางแก้ไข ปัญหานี้
อาจจะแก้ไขยากตรงที่บางทีเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และนานแค่ไหน โดยปกติจะท�ำการ
ติดตั้ง เครื่ องส�ำรองไฟฟ้ า (UPS) หรื อบางที่อาจจะติดตั้งเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้ าเพื่อส�ำรองไฟกรณี ไฟฟ้ าดับ
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3. ปัญหาไฟกระชาก (Spike) คือ สภาวะที่แรงดันไฟฟ้ าเพิ่มสูงขึ้นอย่างกะทันหัน
สาเหตุ อาจเกิดจากฟ้ าผ่าในบริ เวณใกล้เคียง หรื ออาจเกิดจากสายส่ งของการไฟฟ้ าฯ ที่หยุดการท�ำงานไปและ
กลับมาท�ำงานใหม่อย่างกะทันหัน
ผลกระทบ ท�ำให้เกิดการหยุดชะงักของการท�ำงานของอุปกรณ์และเครื่ องจักร และอุปกรณ์ควบคุมบางส่ วนอาจ
ช�ำรุ ดเสี ยหายได้ นอกจากนี้ยงั ลดประสิ ทธิภาพการท�ำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้ า และอายุการใช้งานสั้นลง แนวทาง
แก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ Surge Protection และตรวจสอบการติดตั้งระบบสายดินให้มีความถูกต้องและปลอดภัย
4. ปัญหาไฟเกิน (Swell) คือสภาวะที่มีแรงดันไฟฟ้ าไหลมามากเกินในช่วงเวลาสั้นๆ (1/120 วินาที)
สาเหตุ เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่มีมอเตอร์กินไฟมาก เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อหยุดท�ำงาน แรงดันไฟฟ้ า
ส่ วนหนึ่งที่เหลืออยูใ่ นมอเตอร์ จะไหลกลับเข้า ระบบไฟฟ้ า ท�ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ าสูงเกินชัว่ ขณะ
ผลกระทบ ท�ำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ส้ นั ลง และอาจเกิดความเสี ยหายได้หากอุปกรณ์น้ นั ไม่สามารถทน
แรงดันเกินนี้ได้ แนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ Voltage Stabilizer หรื อ Surge Protection
5. ปัญหาสัญญาณรบกวน (Noise) คือสัญญาณรบกวนที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า EMI (Electro Magnetic Interference) หรื อสัญญาณวิทยุรบกวน RFI (Radio Frequency Interference)
สาเหตุ เกิดขึ้นได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เช่น ฟ้ าผ่า), หรื อโดยมนุษย์เช่นการเปิ ด-ปิ ดสวิตช์ อุปกรณ์
ไฟฟ้ า, เครื่ องส่ งวิทยุ และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลกระทบ อาจท�ำให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ทำ� งานผิดพลาด จอแสดงผลผิดเพี้ยน อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายได้ในกระบวนการผลิตได้แนวทางแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ EMI/RFI Filter
เป็ นอย่างไรกันบ้างคะ ส�ำหรับปัญหาของคุณภาพไฟฟ้ าที่พบบ่อย ความจริ งยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่ควร
ให้ความส�ำคัญ แต่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงในฉบับนี้ ไว้คราวหน้า จะน�ำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับ
Cr.engineerfriend.com
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ธุรกิจบ้านอัจฉริยะไทย ถ้าจะแข่งต้องคิดกลับด้าน

เรื� อง : ธีรชัย องค์วเิ ศษไพบูลย์
ถ้าพูดถึงระบบบ้านอัจฉริ ยะ (Smart Home) คนส่ วนใหญ่คงจะคิดถึงสิ นค้าไฮเทค ที�นาํ เข้าจากต่างประเทศ แต่
ในฐานะที�ผมอยูใ่ นธุรกิจนี� จึงขอแบ่งปันแนวคิดธุรกิจจากประสบการณ์จริ งให้กบั ผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี�อยาก
จะเริ� มธุรกิจในมุมมองใหม่ๆ โดยนําเงื�อนไขของคนไทย ไลฟ์ สไตล์แบบไทยๆ เข้ามาประกอบการวางแผน
กลยุทธ์ธุรกิจ เพื�อออกแบบและผลิตสิ นค้าให้ตอบโจทย์คนไทยอย่างแท้จริ ง ถ้าจะแข่งต้องคิดกลับด้าน
สิ นค้าสมาร์ทโฮมที�นาํ เข้าจากต่างประเทศส่ วนใหญ่จะมีลกู เล่นหลากหลาย ออกแบบมาเพื�อตอบโจทย์คนใน
ประเทศนั�นๆ หากจะใช้ระบบบ้านอัจฉริ ยะ ก็ตอ้ งเริ� มวางระบบขณะที�บา้ นกําลังก่อสร้างถึงจะดี การติดตั�งก็ตอ้ ง
ใช้ผชู ้ าํ นาญการโดยเฉพาะ เรื� องราคาไม่ตอ้ งพูดถึงเพราะมีระดับราคาสูงมาก (6-7 หลักเลยทีเดียว) จึงทําให้จาํ กัด
อยูก่ บั กลุ่มลูกค้าระดับบนเท่านั�น ที�สาํ คัญส่ วนใหญ่จะเป็ นระบบเครื อข่ายแบบควบคุมจากส่ วนกลาง ซึ�งหมาย
ถึงต้องเริ� มลงทุนจากระบบใหญ่ตรงกลางก่อน แล้วค่อยลงทุนส่ วนประกอบที�เกี�ยวข้องรอบๆ โดยการเดินสาย
สัญญาณจากสวิทซ์ควบคุมตามห้องต่างๆ ดวงโคมทุกจุดในบ้าน เซนเซอร์ต่าง ๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าที�ตอ้ งการ
ควบคุมให้เป็ นระบบอัตโนมัติ ทั�งหมดเข้ามารวมกันที�ชุดควบคุมที�เดียว
แต่ในโลกธุรกิจยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก หากแค่เพียงลองคิดกลับด้าน จากสิ นค้านําเข้าจากต่าง
ประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นเรื� องของปรับลดราคาสิ นค้าลง เพื�อจับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่าง นําเสนอสิ นค้าที�มีฟังก์ชั�
นง่ายๆ ใช้งานง่ายๆ ติดตั�งง่ายๆ บ้านเก่าบ้านใหม่กต็ ิดได้ ช่างไฟทัว� ไปก็ติดเป็ น ลงทุนทีละจุด แล้วค่อยๆ เพิ�ม
ตามความต้องการ แค่น� ีกม็ ีตลาดใหม่ๆ ให้เราทําธุรกิจแล้ว

ปักธงกลุม่ เป้ าหมายด้วย “ราคาสินค้า”
จากประสบการณ์กว่า 6 ปี ที่ผมคลุกคลีกบั สิ นค้าไฮเทคต่างประเทศ ส�ำหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ที่มีราคาระดับ
6-7 หลักขึ้นไปต่อหลังท�ำให้ถกู จ�ำกัดเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีกำ� ลังซื้อจริ งๆ จนท�ำให้เล็งเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจในมุมมองใหม่ ว่า “หากสามารถท�ำราคาสิ นค้าให้ลดลงมาอยูใ่ นระดับหลักพันบาท ก็น่าจะสามารถเจาะ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับกลาง–ล่างได้”ผันตัวเองจาก “ผูซ้ ้ือ” มา เป็ น “ผูผ้ ลิต”
หากจะท�ำสิ นค้าให้ราคาต�่ำลง และสามารถควบคุมต้นทุนสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยที่ยงั สามารถรักษา
คุณภาพสิ นค้าให้อยูใ่ นมาตรฐาน ต้องลงลึกถึงระดับการออกแบบ และการผลิต ยิง่ มีโรงงานผลิตสิ นค้าเองยิง่ ดี
เพราะนอกจากปั จจัยเรื่ องต้นทุนแล้ว เรื่ องของการเก็บรักษาข้อมูลความลับในการผลิตสิ นค้า (Know-how)
ส�ำหรับธุรกิจผลิตสิ นค้านวัตกรรมก็เป็ นเรื่ องส�ำคัญที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันไม่ใช่แค่ “เข้าใจ” แต่ตอ้ ง “เข้าถึง”
“คนไทยชอบของไฮเทค แต่ตอ้ งง่ายๆ คือใช้งานง่ายติดตั้งไม่ยาก ราคาต้องไม่แพงจนเกินไปบ้านเก่าบ้านใหม่
ใช้ได้หมด ได้ใช้ประโยชน์ทุกวัน”
ถ้าจะผลิตสิ นค้าอะไรซักอย่างออกมาขายได้ แค่คำ� ว่า “เข้าใจ” อาจจะยังไม่พอ หากแต่จะต้องใส่ ใจในรายละ
เอียดเล็กๆ น้อยๆ คิดแทนลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายในหลายๆ มุม จนเข้าถึงความต้องการ ความรู ้สึกของลูกค้าอย่าง
แท้จริ ง หรื ออาจจะเรี ยกว่า “อิน” ไปกับลูกค้าจริ งๆ ผมขอยกตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์จริ ง ไลฟ์ สไตล์
คนไทย ลักษณะของบ้านคนไทยจริ ง ๆ ดังนี้
• คนไทยชอบของไฮเทค แต่ไม่ชอบยุง่ ยาก คือต้องติดตั้งง่ายๆ บ้านเสร็ จแล้วก็ตอ้ งท�ำได้ ไม่ตอ้ งเดินสายไฟ
ใหม่ ไม่ตอ้ งรื้ อบ้าน รื้ อฝ้ า สกัดผนังเพื่อเดินสายไฟใหม่ให้วนุ่ วาย
• การติดตั้งอุปกรณ์ ต้องไม่ซบั ซ้อน ออกแบบเพื่อช่างไฟแถวๆ บ้าน ดูแบบการติดตั้งแล้วเข้าใจได้ ติดตั้งเป็ น
• ต้องใช้งานง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน เช่น มีฟังก์ชนั่ ไม่ซบั ซ้อน แค่กดปุ่ มแล้วท�ำงานเลย หรื อตั้งโปรแกรมครั้งเดียว
แล้วไม่ตอ้ งไปยุง่ อีกเลย ที่เหลือให้ระบบท�ำงานตามเวลาที่กำ� หนดไว้
• สิ นค้าต้องตอบโจทย์วถิ ีการใช้ชีวติ ประจ�ำวันของคนไทย ทุกวัน ทุกวัย เช่น คนไทยกลับบ้านดึก บ้านพัก
อาศัยส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นหมู่บา้ น ไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่พอเพียง คนไทยอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัว
ใหญ่ ให้ความใส่ ใจต่อบุพพการี เมืองไทยมีวนั หยุดยาว ๆ ปี ละ 2 ครั้งเป็ นอย่างน้อยสมาชิกทุกคนไม่อยูบ่ า้ นออก
เดินทางไปต่างจังหวัด จากโจทย์ดงั กล่าว จะเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้แล้วช่วยให้ไลฟ์ สไตล์แบบไทย ๆ
ปลอดภัยขึ้น สะดวกขึ้น ประหยัดค่าไฟ และที่สำ� คัญต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกวัน อย่างคุม้ ค่า
• อย่าคิดว่าคนไทย เห่อของนอก เป็ นที่น่าดีใจที่สมัยนี้คนไทยก็หนั มาให้การสนับสนุนสิ นค้าฝี มือคนไทยด้วย
กัน เดี๋ยวนี้ยงิ่ บอกว่าเป็ นของไทย ผลิตในไทย คนยิง่ มัน่ ใจ เพราะรู ้วา่ มีตวั ตน พูดภาษาเดียวกัน ดีกว่าของน�ำเข้า
จากจีนไปไหน ๆ ดังนั้นผูป้ ระกอบการ ไม่ตอ้ งกลัวที่จะบอกว่าเป็ นสิ นค้าไทย มุมกลับบอกไปเลยว่าของคนไทย
ถ้าไทยไม่ช่วยไทย...แล้วใครจะช่วยเรา จริ งมัย๊ ครับ?
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HomeAutometion
จะเปลี่ยนบ้านทุกหลังเป็นกลไกการบังคับตนเองซึ่งจะอ�ำนวย
ความสะดวกในชีวิตของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน ขอขอบคุณที่
แก้ปัญหาของเรา, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณสามารถสื่อสารให้
คุณมีช่วงกว้างของการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ท�ำให้มั่นใจความสะดวกสบายและความปลอดภัย

ความเข้ากันได้และเทคโนโลยี Z-คลื่น
Fibaro มีอิสระเต็มที่ในการควบคุมและการสื่ อสารในขณะที่
มันเข้ากันได้กบั ส่ วนใหญ่ของโทรศัพท์มือถือที่มีอยูใ่ นตลาด
Fibaro เข้ากันได้กบั ผลิตภัณฑ์ไร้สายจากเกือบ 300 ผูผ้ ลิตที่
เป็ นอิสระและมีอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งอาจจะควบคุมการ
ใช้ระบบการผลิตโดยคู่แข่งของเรา
มันเข้ากันได้กบั กล้อง IP ทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตลาด - เมื่อการ
ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบบจะส่ งภาพหรื อวิดีโอไป
ยังโทรศัพท์มือถือของคุณ
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ใช้ความเป็ นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุ ดของระบบ HomeAutometion ไปเพื่อ
ความสะดวกสบายและความสะดวกสบายของคุณระหว่างการท�ำ
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวันตอนเช้า
หน่วยงานกลางของระบบ เครื่ องหลัก รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาใช้
ที่ จะปรั บแต่งจ�ำนวนของกิ จกรรมที่ กำ� หนดไว้เช่ นการปรั บอุณหภูมิ
ภายในบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของคุ ณตอนเช้าและนิ สัย.
อุณหภูมิในบ้านของคุณอยูใ่ นขณะนี้ที่สมบูรณ์แบบ บ้านเบา ๆ ปลุก
คุณให้ตื่นขึ้นโดยการเล่นเพลงจากสถานี วิทยุที่คุณชื่ นชอบค่อยๆเพิ่ม
ระดับเสี ยง. ม่านม้วนดึงขึ้นเบา ๆ และห้องนอนของคุณจะถูกน�้ำท่วม
ด้วยแสงธรรมชาติ ในฤดูหนาวระบบจะเปิ ดไฟสว่าง 30% ที่ช่วยให้
สายตาของคุณจะค่อยๆปรับให้เข้ากับเวลากลางวัน. ดวงตาของคุณจะ
เปิ ด ระบบประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวในห้องนอนและไฟทางของ
คุณไปห้องน�้ำและห้องครัว. อ่างอาบน�้ำเติมด้วยน�้ำร้อนในขณะที่เครื่ อง
ชงกาแฟเปิ ด ทีวเี ปิ ด ไม่มีอะไรที่เหมือนกับข่าวโลกล่าสุ ด ... ม่านม้วน
ดึงขึ้นเบา ๆ และเปิ ดหน้าต่างเล็กน้อยเพื่อให้ลมหายใจของอากาศ
เข้าไปในบ้านของคุณ. คุณกลับไปห้องนอนออกอากาศ ระบบจะแสดง
ข้อมูลสภาพอากาศบนหน้าจอทีวีขอบคุณที่คุณแต่งกายอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับสภาพอากาศ เพลงโปรดของคุณเล่นในพื้นหลัง. ถึงเวลาที่จะ
ออกไปท�ำงาน บ้านจะปิ ดทุกอุปกรณ์ระบบเตือนภัยที่แขนดึงผ้าม่าน
ม้วนและล็อคประตู บ้านของคุณอยูใ่ นขณะนี้ปลอดภัย
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9 ที่ เ ที่ ย วธรรมชาติ เ มื อ งไทย ไม่ ต ้ อ งไปไกลก็
เหมื อ นไปเมื อ งนอก

01

เกาะนามิเมืองไทย สวนสนบ่อแก้ว
จังหวัด เชียงใหม่

02
03
04
05

ทะเลสาบอินเลเมืองไทย สังขละบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี

คุนหมิง เมืองไทย สวนหินผางาม
จังหวัด เลย

กุ้ยหลินเมืองไทย เขาสก เขื่อนรัชชประภา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

จิ่วจ้ายโกว เมืองไทย สระมรกต คลองท่อม
จังหวัด กระบี่
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06

มัลดีฟท์เมืองไทย เกาะพยาม
จังหวัด ระนอง

07

ไนแองการ่าเมืองไทย น�้ำตกแก่งโสภา
จังหวัด พิษณุโลก

08

ภูเขาไฟฟูจิเมืองไทย ภูป่าเปาะ
จังหวัด เลย

09

ซาฮาร่า เมืองไทย หาดหงส์
จังหวัด อุบลราชธานี้
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แนะนะ สถานที่กิน

ร้านนี�เหมาะมากสําหรับการแวะทาน เพื�อเดินทาง
ไกลสายใต้ เดินทางออกจากกรุ งเทพ เส้นพระราม
สอง ประมาณ กม 71 แวะทานอาหารพร้อม
บรรยากาศดีๆ ไม่ไกลกรุ งเทพฯ
มาด้วยความหิ วมาก แนะนําถ้วยแรกเลย กับนํ�า
พริ กปูไข่ นํ�าพริ กสด ไม่มีกะปิ ปน มีไข่ปูลว้ นๆ
โรยด้วยกระเทียมสด และลูกโดด รสชาติร้ายมาก
ครับ เมนูน� ี
อาหารของร้านนี� รสชาติเข้มข้นถึงใจดีโดยเฉพาะ
ต้มยํา อาหารของที�นี�ไม่หวงเครื� องดีรสแซ่บถึงใจ
ซดเข้าไปที สดชื�นเลย ส่ วนเมนูผดั อาจจะมันไป
นิดแต่อร่ อย แต่ที�เด็ดสุ ดก็คือปลากะพงทอดนํ�า
ปลา ปลาตัวใหญ่สดและนํ�าจิ�มซีฟดู รสแซ่บจัด

จ้าน ความสดของปลาบวกกับ
กลิ�นหอมๆ ทําให้กินหมดจน
แทบจะแทะก้างกันเลยที เดี ยว
ใครชอบอาหารรสจัดๆมาร้ าน
นี�ไม่ผดิ หวังแน่นอน
ส่ ว นเมนู อื� น อย่ า งของทอดที�
เป็ นปลาหมึกชุบแป้ งทอด เมนู
นี� ทางร้านทอดได้กรอบกําลังดี
ไม่แห้งเกินไป เวลาทานความ
รู ้สึกแบบกรอบนอกนุ่มใน จะ
นํามาเลย

ที�ต� งั เคียงนํ�า :
เวลาเปิ ด – ปิ ด : เปิ ดทุกวันเวลา 09.00 – 21.00 น.
เบอร์โทร : 081-665-9465
ที�จอดรถ : ลานจอดรถของร้านอาหารเคียงนํ�า
เมนูแนะนํา เคียงนํ�า : ปลาทูตม้ มะดัน, ยําไข่ปู, นํ�าพริ กไข่ปู, ปลาดุกทะเลผัดฉ่า, หอยหลอดผัดฉ่า
การเดินทาง เคียงนํ�า : จากถนนพระราม 2 ตรงไปแยกปากท่อ ผ่านทางแยกเข้าเมืองสุ มทรสงคราม ข้ามสะพาน
ข้ามแม่น� าํ แม่กลอง ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร สังเกตด้านขวามือจะเห็นปั� มนํ�ามัน ปตท. ให้เลยปั� มไปอีก 800
เมตร ร้านอาหารเคียงนํ�า อยูดา้ นซ้ายมือติดริ มคลองถนนพระราม 2
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แนะนะ สถานที่เที่ยว

“ เกาะพยาม ทําไมนึกถึง
ทะเลระนองต้องพูดถึ งแต่
เกาะพยาม ” นี�คือความคิด
ที� มี ต่ อ เ ก า ะ นี� ม า ต ล อ ด
เหมือนเป็ นความรู ้สึกในใจ
ลึกๆ ว่าทําไมไประนอง
ต้องไเกาะนี�ให้ได้ ด้วยตัว
เองเที�ยวทะเลมาเยอะ เคย
เจอแต่ทะเลสวยนํ�าใส สี ฟ้า
หาดทรายขาว ทําให้เมื�อนึก
เกาะพยาม ที�ท� งั ไกลและไม่
ดัง ยังไม่ค่อยมีความรู ้สึก
อยากไปเท่าไหร่ จะเรี ยกว่า
คงเป็ นเพียงเกาะเดี ยวที�ข� ึน
ชื� อ ในทะเลใต้ที� ย งั ไม่ เ คย
ไปเพราะตั�ง ใจไว้เ ที� ย วใน
อันดับท้ายๆ แต่แล้วก็มีเหตุ
ใ ห้ ต้ อ ง ไ ป ร ะ น อ ง โ ด ย
บังเอิญ ไหนๆก็ไปแล้วแวะ
เที�ยว เกาะพยาม ซักหน่อย
และในที� สุ ด เมื� อ มี โ อกาส
ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็ทาํ ให้
ต้อ งเปลี� ย นความคิ ด ใหม่
ทั�งหมด จากที�คิดมาตลอด
ว่า เกาะพยาม ไม่มีอะไร

ตอนนี�กลับกลายเป็ นว่า
เกาะนี� มีอะไรมากเหลือเกิน
ครั�งหนึ�งในชีวติ ของการไป
เที�ยวทะเล ถ้าไม่ได้มาที�นี�
คงรู ้ สึ ก เสี ย ดายอย่า งบอก
ไม่ถกู รี ววิ นี�จะมาบอกเล่า
เรื� องราวท่ อ งเที� ย วเกาะ
พยามในมุ ม มองที� เ คยได้
สัมผัสมา ควรใช้เวลาเที�ยว
กี� ว นั สํา หรั บ เกาะพยามถึ ง
จ ะ เ รี ย ก ว่ า ไ ด้ สั ม ผั ส
บรรยากาศแบบเต็มที� 3 วัน
2 คืน

เกาะพยาม
รวมทั�ง
สามารถเช่ า มอร์ เ ตอร์
ไ ซ ค์ ใ ห้ ไ ป ส่ ง ต า ม
รี สอร์ ท ที� ห าดต่ า งๆมี
ร้านค้าต่าง ๆ และเกสท์
เฮ้า
บนเกาะมี
มอเตอร์ไซค์ให้เช่า และ
มี เรื อเช่ าเที� ยวรอบเกาะ
ไปดํานํ�าเกาะขามซึ� งอยู่
ใกล้กนั ใกล้ๆ กันมีวดั
เกาะ พยามมีสะพาน
ทางเดิน ไปสู่โบสถ์ที�
ยืน� ลงไปในทะเล เส้น
ทางของอ่าวต่างๆจะตั�ง
ลักษณะและหาดต่างๆของ อยู่ ไ ม่ ไ กลกั น มากใช้
เกาะพยาม
เวลาเดิ น ทางประมาณ
เกาะพยาม มีชายหาดที� 5-10 นาที
สวยงามขาวสะอาดหลาย
แห่ง ได้แก่ อ่าวใหญ่ และ
อ่าวเขาควาย ซึ�งอยูท่ างด้าน
ทิ ศ ตะวัน ตกของเกาะและ
เป็ น ที�ต� งั ของรี สอร์ท หลาย
แห่ง ส่ วนอ่าวแม่มา้ ยซึ�งอยู่
ทางทิ ศ ตะวัน ออกเป็ นท่ า
เทียบเรื อ และเป็ นศูนย์กลาง
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เพจน่าไลค์

KMT TECHNOLOGY
เพจที่ น� ำ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ต่างๆ รวมทั้งสิ นค้าและ
บริ การเกี่ ย วกั น งานด้ า น
วิศวกรรมควบคุมอัติโนมัติ
มี ลู ก ค้า หลายท่ า นที่ เ ข้า มา
สอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานด้านอุตสาหกรรม แอ
ดมิน ยินดีค่ะ
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KMT TECHNOLOGY ผูน้ าํ เข้าและจัด
จําหน่ายกลุ่มสิ นค้าออโตเมชัน� สําหรับงาน
อุตสาหกรรม งานโมชัน� คอนโทรล ในส่ วน
ของสิ นค้าหลัก จะจัดจําหน่าย PLC (Programmable Logic Controller) , HMI (Human–Machine Interface) ของ IDEC สิ นค้า
แบรนด์ญี�ปุ่น และ
INVERTER ของ YASKAWA ซึ�งนําเข้า
จากญี�ปุ่นเช่นเดียวกัน
จําหน่ายทั�งปลีกและส่ ง ราคาโรงงาน สิ นค้า
ทุกชนิดรับประกัน�ปี
สิ นค้าจัดส่ งทัว�
ประเทศ กรุ งเทพ ปริ มณฑล พร้อมบริ การ
เขียนโปรแกรม ฟรี โปรแกรม ฟรี เทรนนิ�ง
ให้ขอ้ มูลสิ นค้าอย่างครบถ้วน เพียงแค่มา
ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ�งกับเรา ทางเราพร้อมมี
วิศวกร support งานตลอดเวลา
27

รับสมัครตัวแทนจําหน่ายทัว� ประเทศ
ในราคาโรงงานโดยตรง..!!!
ทีต� งั� 73,75 ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 Tel. 02-906-0909
E-mail Sales@kmt-technology.com
www.kmt-technology.com

