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ดรีเลย์อย่างไรให้
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บริษัท เคเอ็มที เทคโนโลยี จำ�กัด เป็นตัวแทนนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายสินค้าออโต
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Power, Performance, Connectivity
IDEC brought some of the first micro-Programmable Logic Controllers to the market, and has
been meeting your changing control automation needs for decades. Our next generation MicroSmart FC6A , a powerful micro PLC with the features of a PAC (programmable automation
controller) in a low-cost and small form factor, making it an ideal fit for demanding applications.
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เอสเอ็มอี: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
มีบริษัทไม่น้อยกว่า 2.7 ล้านบริษัทที่มีส่วนในว่าจ้างงานกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยด้าน การ
บริการ การค้าขาย และด้านการผลิต[1] และในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง
หรือเอสเอ็มอี (SMEs) ประเมินได้ว่าคิดเป็นร้อยละ 37 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ของประเทศ ตามข้อมูลของบมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง[2]
ภาคส่วนการผลิตเติบโตรุดหน้า

ความท้าทายและโอกาสสำ�หรับเอสเอ็มอี

ภาคส่วนการผลิตของประเทศไทยมีอัตราสูง
ที่ สุ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
โดยคิดเป็นร้อยละ 40[3] จากการที่มีคู่แข่ง
สินค้านำ�เข้าจากจีน และอุปสงค์จากตลาดท้อง
ถิ่นที่ค่อนข้างต่ำ�[4]
ภาคส่วนการผลิตของ
ประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมจึงมีความ
เปราะบางต่อการสูญเสียรายได้ หากผู้ผลิตไม่
เริ่มต้นที่จะเพิ่มผลิตผลจากโรงงาน และลดค่า
ใช้จ่าย

วิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก และกลางในภาคส่ ว นการ
ผลิ ต นี้ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายที่ ห ลาย
ประการ
อาทิ
ข้อจำ�กัดของพื้นที่และงบ
ประมาณ รวมทั้ง ความขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะ อย่างไรก็ตาม ก็มีความเป็นไปได้สำ�หรับ
วิสาหกิจขนาดเล็กและกลางที่จะประสบความ
สำ�เร็จ โดยอาศัยประโยชน์จากการนำ�ออโต
เมชั่นมาใช้ในกระบวนการทำ�งานประจำ�วันใน
โรงงานผลิต
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ในระดับโลก ร้อยละ 56 ของบริษัททั่วโลก
กำ�ลังใช้ออโตเมชั่น
หรือวางแผนที่จะนำ�มา
ใช้งานภายในปีนี้
จากการสำ�รวจเมื่อปีพ.ศ.
2558 ใน 36 เขตเศรษฐกิจ[5] อย่างไรก็ตาม
การสำ�รวจเดียวกันนี้ชี้ว่าประเทศไทย เพียง
ร้อยละ 36 ของธุรกิจในไทยที่นำ�เอาออโตเม
ชั่นมาใช้งาน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ�กว่าค่า
เฉลี่ยของโลก

อนาคตที่สดใสสำ�หรับเอสเอ็มอีไทย
เจ้ า ของธุ ร กิ จ มี ตั ว เลื อ กที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ล
อย่างมีประสิทธิภาพ และสานสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนในองค์กรของตน ออโตเมชั่นของ
กระบวนการผลิตเป็นตัวเลือกหนึ่งนั้น
ที่จะ
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในพื้นที่การผลิต เพื่อให้
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นการสำ�คัญ
มากที่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่จะสร้างแนว
ความคิดที่มีความสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เช่น co-bots ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจ
ให้เติบโตขึ้นอีกระดับในระยะยาว

สถิติข้างต้นเป็นตัวกระตุ้นเตือน ขณะที่สภาพ
การทำ�งานในสภาวะที่เป็นโรงงานนั้นอาจจะ
ต้องกินเวลาหลายชั่วโมงปฏิบัติงานซ้ำ�ๆ เดิมๆ
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดที่เลี่ยงไม่
ได้ขึ้นมา ดังนั้น วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง
สามารถพิ จ ารณาตั ว เลื อ กที่ จ ะใช้ อ อโตเมชั่ น
เช่น หุ่นยนต์ที่สามารถทำ�งานร่วมกับมนุษย์ได้
(collaborative robots หรือ co-bots)
เข้ามาใช้ในสายการผลิตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปฏิบัติงานในการทำ�ชิ้นงานที่ต้องอาศัย
ความบากบั่นอุตสาหะ
หุ่นยนต์ Co–bots เหมาะสำ�หรับโรงงาน

Co-bots เป็นหุ่นยนต์ที่มีแขนกลที่เคลื่อนไหวคล่องตัว และเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทำ�ให้เหมาะ
สำ�หรับโรงงานที่มีแผนผังงานโปรดักชั่นตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ โดย co-bots ส่วนมาก
จะมีขนาดกะทัดรัดและนำ�หนักเบา ซึ่งทำ�ให้เหมาะสำ�หรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งมักจะ
มีข้อจำ�กัดด้านพื้นที่ และต้องทำ�ชิ้นงานที่มีความซ้ำ�ซากจำ�เจ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปหล่อแบบไป
จนถึงงานประกอบชิ้นส่วน ในปัจจุบัน สิ่งสำ�คัญในสภาพแวดล้อมการผลิตที่ต้องอาศัยความ
รวดเร็วคือความยืดหยุ่นคล่องตัวนั่นเอง
จากภาวการณ์แข่งขันในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่ทวีความเข้มข้น
บริษัทจึงหันมาพัฒนา
สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้เป็นตัวที่สร้างความแตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่ง โดยอิงจากประเภท
ของแอพพลิเคชั่น พบว่าหนึ่งหรือหลาย co-bots สามารถที่จะทำ�งานเคียงข้างกับมนุษย์ในโน
โรงงานได้ เมื่อได้สรุปชิ้นงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานสามารถตั้งค่าโปรแกรมให้หุ่น
ยนต์ทำ�กิจกรรมตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำ�เป็นต้องผ่านการฝึกอบรมยุ่งยาก
ด้านวิศวกรรมใดๆ เลย
ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่ง คือ co-bots มีช่วงคืนทุนที่รวดเร็วกว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
แบบดั้งเดิม ซึ่งทำ�ให้เหมาะสำ�หรับธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่มีข้อจำ�กัดด้านการเงิน ซึ่งนอกจาก
นี้แล้ว การยกระดับทักษะด้านการปฏิบัติงานก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญที่ต้องไม่มองข้าม
เมื่อ co-bots มาทำ�งานบนสายการผลิต ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำ�ชิ้นงานอื่นที่ต้องอาศัยความ
ประณีตละเอียดอ่อนมากกว่า เช่น การวางแผนงานหรือรับผิดชอบคุมงาน แรงงานที่มีทักษะนั้น
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิผลได้ และส่งผลอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจ
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Overload Relay Selection เลือกโอเวอร์โหลดรีเลย์อย่างไร ให้เหมาะกับมอเตอร์ที่เราใช้งาน
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในการทำ�งานของเครื่องจักรส่วนใหญ่ ในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้น
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับมอเตอร์คงไม่ใช่เรื่องดีแน่
ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์จึงมีความ
สำ�คัญเป็นอย่างมาก เพื่อปลดวงจรก่อนที่มอเตอร์จะเสียหาย วงจรควบคุมมอเตอร์ โดยทั่วไปจะติดตั้งเครื่อง
ป้องกันกระแสลัดวงจร ซึ่งอาจจะเป็นฟิวส์(Fuses) หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ซึ่งการเริ่ม
เดินมอเตอร์โดยตรง (Direct On Line Starter) จะมีกระแสเริ่มเดินสูงมาก ดังนั้นการเลือกใช้ฟิวส์หรือเซ
อร์กิตเบรกเกอร์จึงต้องมีพิกัดกระแสที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันการปลดวงจรจากการเริ่มเดินมอเตอร์ และหาก
มอเตอร์ทำ�งานเกินขนาด จะทำ�ให้เกิดความร้อนสะสมเพิ่มสูงขึ้น แต่เครื่องป้องกันการลัดวงจรจะไม่สามารถ
ป้องกันครอบคลุมในส่วนนี้ได้ จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโหลดเกิน (Overload Relay) ช่างและวิศวกรใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เรียกทับศัพท์ว่า โอเวอร์โหลดรีเลย์

สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกโอเวอร์โหลดรีเลย์ Overload Relay

1. ชั้นการใช้งานมอเตอร์ ซึ่งแบ่งตามช่วงเวลาการเริ่มเดินของมอเตอร์
ตามมาตรฐาน IEC มีการแบ่งชั้น (Class) ของโอเวอร์โหลดรีเลย์ชนิด
ความร้อน เป็นชั้นต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์และ
โหลดที่ใช้งาน สามารถแบ่งได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่1 ชั้นของโอเวอร์โหลดรีเลย์ ตามมาตรฐาน IEC

การเลือกใช้งานควรเลือกชั้นที่ต่ำ�ที่สุด คือ Class 10 เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายได้
เร็วที่สุด

2. ช่วงปรับตั้งกระแสโหลดเกินหรือกระแสโอเวอร์โหลด โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) ที่ใช้กันอยู่
ทั่วไป เป็นชนิดติดตั้งแยกจากตัวมอเตอร์ จะต่ออนุกรมอยู่ในวงจรมอเตอร์หรือผ่านหม้อแปลงกระแสกรณีที่
เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่ การปรับตั้งกระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์จะปรับตามประเภทมอเตอร์ซึ่งระบุรายละเอียดบน
แผ่นป้ายประจำ�เครื่อง (Name Plate) ดังตารางที่2
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เซอร์วิสแฟคเตอร์ (Service Factor) คืออะไร?
เซอร์วิสแฟคเตอร์ (SF) คือค่าตัวเลขที่ใช้วัดการขับโหลดอย่างต่อเนื่องที่มอเตอร์สามารถใช้งานได้โดยปราศจาก
โอเวอร์โหลดหรือเกิดความเสียหายต่อมอเตอร์ ตามมาตรฐาน NEMA (National Electrical Manufacturers Association) ค่าเซอร์วิสแฟคเตอร์สำ�หรับมอเตอร์แบบปิดสนิท (Totally Enclosed) จะมีค่าเป็น
1.0 และค่า SF ของมอเตอร์แต่ละประเภทตามตารางที่ 3
เช่น มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า มีค่า SF 1.15 แสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถขับโหลดได้อย่างต่อเนื่องที่ 1×1.15 เท่ากับ
1.15 แรงม้า

4.
การติดตั้งต่อเนื่องจากหน้า
สัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactor) ผู้จำ�หน่ายส่วน
ใหญ่ จ ะผลิ ต โอเวอร์ โ หลดรี เ ลย์
แต่ ล ะรุ่ น ตามช่ ว งกระแสที่ ป รั บ ตั้ ง
ซึ่งจะสอดคล้องกับการทนกระแส
ของหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ
แมกเนติกคอนแทคเตอร์
เพื่อให้
สามารถติ ด ตั้ ง ได้ ส ะดวกโดยการ
ต่อเชื่อมกับคอนแทคเตอร์ได้โดยที่
ไม่ต้องเดินสายไฟ
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เทคนิคการต่อใช้งานอินพุท PLC FT1A
อินพุทของPLC แบบทรานซิสเตอร์วันนี้จะมาพูดถึงการต่อใช้งานอินพุทแบบทรานซิสเตอร์
แบบSink และ แบบ Souce
1. ทรานซิสเตอร์ Sink จะยกตัวอย่างการต่อใช้งานอินพุททรานซิสเตอร์แบบSink ของ PLC
IDEC รุ่น FT1A-H40RSA,FT1A-B40RSA

2. ทรานซิสเตอร์ Source จะยกตัวอย่างการต่อใช้งานอินพุททรานซิสเตอร์แบบ Source ของ
PLC IDEC รุ่น FT1A-H40RKA,FT1A-B40RKA

จากภาพ ให้สังเกตที่อินพุท I0 จะเห็นว่าจะต่ออินพุทเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ -24 Volt DC แล้วอีกฝั่งจะต่อเข้ากับอินพุท I0
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เทคนิคการต่อใช้งานเอาท์พุท PLC FT1A
เอาท์พุตของPLC แบบทรานซิสเตอร์วันนี้จะมาพูดถึงการต่อใช้งานเอาท์พุทแบบทรานซิส
เตอร์แบบ Sink และ แบบ Souce
1.ทรานซิสเตอร์ Sink จะยกตัวอย่างการต่อใช้งานเอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ Sink ของ PLC
IDEC รุ่น FT1A-H40RKA,FT1A-B40RKA

จากภาพ ให้สังเกตเอาท์พุทตั้งแต่ Q0 ถึง Q7 จะเป็นเอาท์พุทแบบ Relays ดังนั้นเราสามารถต่อไฟบวกหรือไฟลบเข้า COM
ก็ได้ และเอาท์พุทตั้งแต่ Q14 ถึง Q17จะเป็นเอาท์พุทแบบทรานซิสเตอร์ Sink ให้ต่อไฟลบเข้า COM จากนั้นให้ต่อไฟบวกเข้ากับโหลดแล้ว
อีกฝั่งของโหลดให้ต่อกับเอาท์พุทของ PLC

2.ทรานซิสเตอร์ Source จะยกตัวอย่างการต่อใช้งานเอาท์พุททรานซิสเตอร์แบบ Source ของ
PLC IDEC รุ่น FT1A-H40RSA,FT1A-B40RSA

จากภาพ ให้สังเกตเอาท์พุทตั้งแต่ Q0 ถึง Q7 จะเป็นเอาท์พุทแบบ Relays ดังนั้นเราสามารถต่อไฟบวกหรือไฟลบเข้า COM
ก็ได้ และเอาท์พุทตั้งแต่ Q14 ถึง Q17จะเป็นเอาท์พุทแบบทรานซิสเตอร์ Sink ให้ต่อไฟลบเข้า COM จากนั้นให้ต่อไฟบวกเข้ากับโหลดแล้ว
อีกฝั่งของโหลดให้ต่อกับเอาท์พุทของ PLC
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ขั้นตอนการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ขั้นตอนการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
1. ลักษณะการทำ�งานเชิงกล
– แรงบิดไม่คงที่ (Variable Torque Load) เช่น พัดลม ปั๊มน้ำ�
– แรงบิดคงที่ (Constant Torque Load) เช่น ลิฟท์ คอนเวเยอร์
2. หาข้อมูลมอเตอร์จากเนมเพลท
หาค่ากระแสและกำ�ลังมอเตอร์เมื่อขับโหลดเต็มกำ�ลัง
การเลือกขนาดของ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จะดูจากขนาดกระแสและกำ�ลังของมอเตอร์ แต่กระแสที่พิกัดนี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อใช้ที่แรงดัน..แตกต่างจากเนมเพลทหรือความเร็วใช้งานต่างจากที่ระบุบนเนมเพลท เช่น
มอเตอร์ 12 โพลทำ�งานที่ 540 รอบ/นาที จะกินกระแสสูงกว่ามอเตอร์ 4 โพล ทำ�งานที่ความเร็วรอบ 1750
รอบ/นาที ถึงแม้ค่ากิโลวัตต์จะเท่ากัน หาค่าความเร็วรอบมอเตอร์เมื่อทำ�งานเต็มกำ�ลัง การเลือกมอเตอร์เพื่อ
ขับโหลดอย่างเหมาะสม เราจะต้องทราบค่าความเร็วและแรงบิดที่โหลดต้องการ เพื่อใช้ในการคำ�ณวนค่ากำ�ลัง
ของมอเตอร์ (กำ�ลังมอเตอร์ <P> = แรงบิด <T> x ความเร็วรอบ <RPM>)
3. พิจารณาช่วงความเร็วรอบ,ความร้อนและประสิทธิภาพของมอเตอร์
ความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์สูงกว่าความเร็วที่ 50 Hz
โหลดแบบแรงบิดไม่คงที่ (Variable Torque Load)
การปรับตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมดวามเร็วของปั๊มและพัดลม เราควรตั้งค่าความเร็วสูงสุด (HSP) ไว้ที่พิกัด
ของอัตราการไหลที่เราต้องการ หากเราตั้งค่าไม่เหมาะสมจะทำ�ให้มอเตอร์และปั๊ม ทำ�งานโอเวอร์โหลด
โหลดแบบแรงบิดคงที่ (Constant Torque Load)
การปรับตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องจักรแบบต้องการแรงบิดคงที่ เช่น สายพานลำ�เลียงที่
ระดับความเร็วสูงกว่า 50 Hz จำ�เป็นจะต้องตรวจสอบดูความสามารถของมอเตอร์ก่อนว่าตลับลูกปืนที่เพลา
มอเตอร์ทำ�งานได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูอีกว่าจะมีชิ้นส่วนอย่างอื่นหลุดกระเด็นออกจากเครื่องจักรมาทำ�
อันตรายคนหรือไม่
4. แรงบิดตอนสตาร์ทของเครื่องจักร(Breakaway Torque)
พิจารณาความต้องการแรงบิดตอนสตาร์ทของเครื่องจักร (Breakaway Torque) Breakaway Torque
หมายถึง แรงบิดตอนสตาร์ทออกตัวที่เครื่องจักรต้องการจากมอเตอร์ เพื่อให้เครื่องจักรหมุนได้และเป็นตัว
กำ�หนดค่ากระแสที่พิกัดของอินเวอร์เตอร์ด้วย
ส่วนใหญ่จะบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของแรงบิดเมื่อเครื่องจักร
ทำ�งานเต็มที่ (Full Load) Breakaway Torque ของเครื่องจักรแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน เมื่อเลือกใช้อิน
เวอร์เตอร์ ต้องพิจารณาค่านี้เสมอ ถ้าหากเราเลือกค่านี้ผิด จะทำ�ให้อินเวอร์เตอร์ทำ�งานไม่ได้และมอเตอร์จะไม่
สามารถสตาร์ทออกตัวได้
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ขั้นตอนการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
5. การเร่งความเร็ว(Acceleration Requirement)
การเร่งความเร็วในช่วงเวลาที่ต้องการ (Acceleration Requirement) การเร่งความเร็วของมอเตอร์เพื่อ
ให้เครื่องจักรเดินที่ความเร็วรอบที่ต้องการ มอเตอร์จะใช้ กระแสจากอินเวอร์เตอร์ ไปสร้างแรงบิดอีกชนิดหนึ่ง
เราเรียกว่า “Acceleration Torque ”
ข้อควรจำ� สำ�หรับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์เราจะต้องพิจารณา Acceleration Torqueให้ถูกต้อง ถ้าเรา
เลือกผิดจะมีปัญหาดังนี้
1) การปรับตั้ง Acceleration Torque ผิดจะทำ�ให้อินเวอร์เตอร์ตัดวงจร (Trip, Fault)
2) หากปรับตั้ง Acceleration Torque สูงมากเกินไปจะทำ�ให้เครื่องจักรเสียหายได้
6. การลดความเร็ว (Deceleration Requirement)
ในการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ ต้องพิจารณา ดังนี้
1) ขณะมอเตอร์ลดความเร็ว มอเตอร์จะจ่ายพลังงานคืนให้กับระบบและตัวอินเวอร์เตอร์ดังนั้นถ้าเราตั้งค่าไม่
ถูกต้องจะทำ�ให้อินเวอร์เตอร์ตัดวงจร (trip, fault)
2) แรงบิดขณะลดความเร็ว (Deceleration Torque) หากมีค่าสูงเกินไป สามารถทำ�ให้เครื่องจักรเสียหายได้
7. สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง อินเวอร์เตอร์
สภาพแวดล้อมในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง
1) อุณหภูมิรอบข้าง โดยปกติอุณหภูมิรอบข้างของอินเวอร์เตอร์จะถูกกำ�หนดไว้ที่ 0-50 องศาเซลเซียส
หากนำ�ไปติดตั้งในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส ท่านจะต้องเพิ่มขนาดกิโลวัตต์ของอินเวอร์
เตอร์ด้วย
2) จะต้องไม่มีความชื้นในบริเวณที่ติดตั้ง
3) มีความสามารถในการป้องกันฝุ่นและน้ำ� (IP : Index of Protection)
– IP 20, 21(Altivar 12, 212, 312, 32, 61, 71)
ข้อดีของการใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
– การสตาร์ทจะนุ่มนวล (Soft Start)
– ไม่มีการกระชากของกระแสไฟฟ้า (Inrush Current)
– สามารถปรับอัตราเร่งและอัตราหน่วงได้ (Adjustable Acceleration and Deceleration time)
– สามารถควบคุมได้จากระยะไกล (Remote Control)
– สามารถควบคุมการทำ�งานโดยกต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์
– มีระบบ Protection
– ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
– ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำ�รุง (Reduce Maintenance Cost)
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การเลือกใช้งาน INVERTER YASKAWA ประเภทรุ่นต่างๆ
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER

YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA
YASKAWA

CIMR-G7A25P5,5.5kw 220v 7.5แรง งานหนัก
CIMR-G7P22P2,2.2KW 220V 3แรง งานหนัก
CIMR-AT4A0058AAA,30kw/22kw 380v 40แรง งานหนัก
CIMR-VT2A0020BAA,3.7/5.5KW 220V 5แรง งานเบา
CIMR-AT4A0023FAA,7.5/11KW 380V 3PH 15แรง
CIMR-AT4A0007FAA,3/2.2KW 380V 3PH 3แรง งานหนัก
CIMR-VT4A0023FAA V1000, 11/7.5KW 15แรง งานเบา
CIMR-VT2A0012BAA,2.2KW 220V 3แรง งานเบา
CIMR-VT4A0011BAA V1000,5.5/3.7K 7.5แรง งานเบา
CIMR-JT4A0004BAA,1.5/0.7KW 380V 2แรง งานเบา
CIMR-JT2A0004BAA,0.75KW 220V 1แรง งานเบา
CIMR-JT2A0012BAA J1000,2.2KW 3แรง งานเบา
CIMR-JA4A0001BAA,0.4/0.2KW 380V 200W งานเบา
CIMR-AT4A0139AAA,75/55KW 380V 75แรง งานหนัก
CIMR-JT4A0011BAA,5.5/3.7KW 380V 7.5แรง งานเบา
CIMR-G7A21P5,1.5KW 220V 2แรง งานหนัก
CIMR-VT4A0004BAA V1000,1.5/0.75KW 2แรง งานเบา
CIMR-VT4A0005BAA V1000,2.2/1.5KW 3แรง งานเบา
CIMR-G7A43P7,3.7KW 400V 5แรง งานหนัก
CIMR-ET4A0018FAA,7.5KW 380V 10แรง
CIMR-VT4A0007BAA V1000, 2.2KW/3KW 380V 3แรง
CIMR-VT4A0005BAA V1000,2.2KW/1.5KW 380V 3แรง
CIMR-AT4A0004FAA,1.5KW 380V 2แรง งานหนัก
CIMR-AT4A0058AAA,30kw/22kw 380V 40แรง งานหนัก
CIMR-VT2A0004BAA,0.75KW 220V 1แรง งานเบา
CIMR-JT2A0010BAA,2.2KW 220V 3แรง งานเบา
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จัดสัมมนา ณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
เนื่องด้วยทางบริษัท
บริษัท
เคเอ็มที
เทคโนโลยี จำ�กัด ได้มีการจัดบรรยายและ
เปิด Cost อบรมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น
เป็นหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมการใช้งาน PLC และ
HMI Touch screen
ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้เปิดโอกาสรับ
ผู้ที่สนใจในการเพิ่มทักษะในวิชาชีพ
และ
สามารถนำ�ไปต่อยอดพัฒนาออกแบบ
เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ ในไลน์ผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการจัดการอบรมดัง
กล่าวยังมี หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ และในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของทางบริษัทฯ
พร้อมทั้งรับสิทธิส่วนลดราคาพิเศษให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

ร่วมตอบคำ�ถาม
ลุ้นรับของรางวัล

ลง Work shop
เขียนโปรแกรมจริง
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ฝีมือการเขียนโปรแกรมแตละท่าน
ออกมาได้สวยงามจริงๆ

เนื้อหาหลักสูตร
1. โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)
2. การใช้ซอฟต์แวร์ WILDR ออกแบบโปรแกรม PLC
3. การใช้คำ�สั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรม PLC(IDEC) รุ่น FT1A Series
4. การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำ�งานของระบบควบคุมแบบลอจิก โดยใช้ภาษา LADDER
5. การใช้ซอฟต์แวร์ WIND O/I NV2 ออกแบบหน้าจอ Touch Screen
6. การเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC และจอ Touch Screen
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เปิดจัดอบรม เทรนนิ่ง การเขียน
โปรแกรม จอทัชสกรีนและพีแอลซี
สำ�หรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ให้
คำ�แนะนำ� ปรึกษา เป็นกันเอง
ทุกวันพุธ และ วันเสาร์ (ทำ�การ)
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.
ท่ า นใดสนใจสามารถโทรมาลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อน 1 วัน คะ

ตารางเทรนน่ิง ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2559
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กิจกรรมภายในบริษัท
บริษัท เคเอ็มที เทคโนโลยี
ก็มีจัดกิจกรรมเล็กๆ ตาม
ประเพณีไทย
ประเพณี
รดน้ำ�ดำ�หัว เป็นประเพณี
ที่ แสดงถึงความเคารพนบ
น้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่
หรือผู้มีพระคุณ เป็นการ
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
กตัญญูกตเวที ของผู้น้อย
อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่
อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความ
เป็นสิริมงคล กิจการ หน้าที่การงานก้าวหน้า ทำ�อะไรก็
ประสบแต่ความสำ�เร็จ ราบรื่น แก่ตนเองและครอบครัว
ตลอดไป...KMT

เคเอ็มที เชิญชวนทำ�กิจกรรมดีๆ ปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิ พิจารณา
กายให้เห็นความเป็นจริง และการถือศีล 8 เราได้มีโอกาศไปปฎิบัติ
ธรรม 1 วันเต็มๆ ซึ่งที่วัดก็จะมีการปฎิบัติอยู่เป็นประจำ�ทุกวันอยู่
แล้ว แล้วแต่ช่วงไหน ใครสะดวกอย่างไร จะอยู่ถือศีลกี่วันก็สามา
รถไปปฎิบัติธรรมได้ วัดหัวคู้เป็นวัด ที่ใหญ่มีเนื้อทีึ่ประมาณ ๒๓
ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ร่มรื่น น่าอยู่ และยังมีผู้คนมากมายที่
เลือกทำ�บุญและมาปฎิบัติธรรมที่นี่
ถ้าเพื่อนๆ คนไหนสนใจ อยากหาเวลาสงบๆ แนะนำ�ที่นี่
เลยครับ ถ้าได้ลองไปที่นี่รับรองว่าท่านจะต้องชอบที่นี่เหมือนกับ
ผม ถ้าเกิดมีโอกาส ครั้งหน้า ก็อยากที่จะได้อีกครับ วันนี้ผมขอ
ทิ้งสถานที่ หรือช่องทางการติดต่อ เผื่อท่านใดอยากจะลองไปนั่ง
สมาธิปฎิบัติธรรม แนะนำ�ครับ
วัดหัวคู้ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ ซอยสุวรรณ ๕ ถนนอ่อนนุช หมู่ที่
๑ ตำ�บลศีรษะจรเข้น้อย อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
02 326 9807
วัดหัวคู้ Wathuakoo
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Meeting นอกสถานที่
ºÃÔÉÑ• à¤àÍçÁ•Õ à•¤â¹âÅÂÕ à¹é¹¡ÒÃ•Ó§Ò¹ à»ç¹ TEAM
WORK
ËÑ¹Ë¹éÒà¢éÒËÒ¡Ñ¹
ÇÒ§á¼¹áÅÐá¡éä¢»Ñ
ËÒä»ã¹•Ò§•ÔÈà´ÕÂÇ¡Ñ¹ หลังจากที่ได้เข้าประชุมในที่
ทำ�งานแล้ว เราจึงได้จัดการ meeting นอกสถาน
ที่กันอยู่บ่อยๆ à¾×èÍà»ç¹¡ÒÃ relax ¡ÒÃ•Ó§Ò¹ ได้
พูดคุยถึงปัญหาและแนวทางที่จะแก้ไข
เพื่อให้งาน
ต่างๆ สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรง ให้
งานออกมาตรงตามเป้ าหมายของบริษั ทและที่
สำ�คัญที่สุดเพื่อให้งานออกมาตรงตามวัตถุประสงค์
ของลูกค้าอย่างแท้จริง ด้วยความทุ่มเทและเต็มที่
ของพนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนก ที่ตั้งใจ จะทำ�ให้งาน
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และทีมงานพร้อมที่จะ
รับข้อเสนอแนะ คำ�ติชมจากหัวหน้างานและลูกค้า
เพื่อนำ�มาพัฒนาตนเองให้เป็น TEAM WORK ที่ดี
ที่สุด
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รับเหมางานด้านวิศวกรรม และงานที่ปรึกษาทางวิศวกรรมต่าง โดยประกอบด้วยทีมงานที่มี
ประสบการณ์ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเซอร์โว จำ�กัด Tel +662 9060909
Fax +662 9953586 Hotline +668 24500414 sales@thaiservo.com
www.thaiservo.com

ปรับปรุงเครื่องปั้มขึ้นรูป “ Press Machine” ขนาด 250 ตัน
โครงการ ปรับปรุงเครื่อง Press ขนาด 250 ตัน
จำ�นวน 4 เครื่อง
ลูกค้า บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำ�กัด
สถานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี
จังหวัด ปทุมธานี
โดยความเสี ย หายของเครื่ อ งจั ก ร
นั้น ส่วนของไฟฟ้าเสียหาย 100%
ส่วนของเมคานิกเสียหาย 40% โดย
บริษัทได้ทำ�การดังนี้
1. เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วน Control
ทั้งหมดเป็นระบบใหม่ โดยใช้ PLC
ทดแทนระบบเดิม
2. เปลี่ยนอุปกรณ์ส่วน Power
เดินสายสัญญาณใหม่
3. ปรับปรุงอุปกรณ์ Machanical ที่เสียหาย
4. เพิ่ม HMI (Touch Screen) ใน
การตั้งค่าต่างๆ และเขียนโปรแกรม
ใหม่

สภาพโดยรวมในห้องคอนโทรลด้านล่างเครื่องก่อนที่จะ
เปลี่ยนระบบไฟฟ้า และคอนโทรลทั้งหมด

รื้อของเก่า และติดตั้งใหม่
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รวมภาพ ปรับปรุงเครื่องปั้มขึ้นรูป “ Press Machine” ขนาด 250 ตัน

โรบอทงานเชื่อมต่างๆ บริการออกแบบ ให้คำ�ปรึกษา จำ�หน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำ�รุง

จัดจำ�หน่าย Robot มือสอง คุณภาพดี พร้อมใช้
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ดำ�เนินงานโดย
บริษัท ไทยเซอร์โว จำ�กัด
Hotline:+66824500414
www.thaiservo.com

งาน Lite on เครื่อง MRSI1 เป็นงานเครื่องยอด กาวด์ line opto งาน เปลี่ยน อุปกรณ์
ควบคุม เป็นเครื่องหยอด เจล หุ่ม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ก่อนที่จะไปหุ่ม compound

Project ไทยมาลายากลาส
สโคปงาน
1. สามารถ กำ�หนดระยะที่Servo Feed หัวพ่นได้ที่จอ HMI
2. Servo ทำ�งานได้ทั้งระบบ Auto และ Manual เลือกได้ที่ HMI
3. สามารถพ่นได้ทั้งระบบ 1หัวพ่นและ 2 หัวพ่นเลือกได้ที่ HMI
4. สามารถพ่นได้ทั้งขวดเล็กและขวดใหญ่ เลือกได้ที่ HMI
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งานระบบลำ�เลียงสำ�หรับชิ้นส่วนเพื่อการผลิต และงานการจัดการคลังสินค้า ทั้งระบบ

รวมภาพผลงาน
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งานหนักและรีบ กับเครื่องเพรส 300 ตัน ยี่ห้อ “ERFURT” เปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั้งเพาร์เวอร์ คอนโทรล เซ็นเซอร์ เพิ่มติดตั้งระบบแรม
และเซฟตี้ใหม่ แบบเต็มสูบ รื้อเก่าใส่ใหม่ ใส่เพิ่ม

ThaiServo รับเหมางานปรับปรุงเครื่องจักร โปรเจคใหม่ ชุบชีวิตเครื่องเชื่อมรุ่นเก่า มีเครื่องเดียวในโลก ระยะเคลื่อนที่เชื่อม 30
เมตร
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ดำ�เนินงานโดย
บริษัท ไทยเซอร์โว จำ�กัด
Hotline:+66824500414

แบรนด์ Patlite
สัญญาณไฟคุณภาพยอดขายอันดับ 1 ของญี่ปุ่น
ประกอบไปด้วยสินค้ามีดังนี้ ไฟสัญญาณเตือน
แบบชั้น, ไฟสัญญาณเตือน, ไฟหมุน, สัญญาณ
เสียงเตือน, ไฟสัญญาณเตือนพร้อมเสียง, ไฟส่อง
สว่างแบบแอลอีดี, สัญญาณไฟระบบเน็ตเวิร์ค,
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม ฯลฯ
RLE-24-R
- Dimension Ø 82mm.
- 12V DC., 24V DC., 100V AC., 220V AC.
- LED., IP65 (With SZ-210)

TRD-2E Series
Features
φ40 Incremental Type
- Shaft diameter 6 mm.
- Small design with an outside diameter of φ40 mm / depth of 36 mm
- Equipped with shor t-circuit protection circuit, reverse connection
protection circuit (For resolutions up
to 2,500 P/R)
- Realizes IP54 protective structure.
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www.facebook.com/seekingcontrol

ป้ายกำ�กับ: actuators, aloft bangkok, aloft sukhumvit, control, home automation, sensors, smartphone, บ้าน
อัจฉริยะ, บ้านอัตโนมัติ, ระบบควบคุมภายในบ้าน

Smart home หรือบ้านอัจฉริยะ คือการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย , มีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย
อัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบ้าน ส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปเรียก
ว่า home automation ซึ่งสามารถถูกจำ�แนกความสามารถและความซับซ้อนในการควบคุม
ออกเป็น
1. ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง เช่น เปิด/ปิด หรือปรับระดับความสว่าง
2. ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น สั่งงานเครื่องปรับอากาศ หรือการเปิด
ปิดม่าน
3. ระบบความบันเทิงภายในบ้าน เช่น สั่ง Internet radio ให้ทำ�งานในห้องที่ ผู้ใช้อยู่ และ
ปิดเมื่อผู้ใช้ออกจากห้อง
4. ระบบบริหารพลังงาน และพลังงานสำ�รอง เช่น การปิด/เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆโดย
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
5. ระบบสื่อสาร เช่น รับ/ส่ง ข้อความหรือคำ�สั่งระหว่างผู้ใช้
6. ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น เชื่อมต่อระบบกันขโมย/กล้อง กับ บ.รักษาความ
ปลอดภัย

ระดับของความซับซ้อนนี้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้อยู่อาศัยว่าจะเลือกให้อัตโนมัติขนาดไหน
และจะให้มีอะไรอัจฉริยะบ้าง บางคนอาจจะต้องการเพียงแค่ สามารถสั่งเปิดปิด อุปกรณ์ต่างๆ
จาก Tablet เช่น iPad หรือจากมือถือ หรือให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน โคมไฟ แอร์ ทีวี เปิดปิด
เองอัตโนมัติจากการวัดด้วย sensor หรือประมวลผลชุดคำ�สั่งจาก user profile ว่าผู้ใช้น่า
จะต้องการให้ระบบควบคุมปฏิบัติเช่นไร
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อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ home automation สามารถถูกแยกได้เป็น 4 ส่วนหลัก คือ

1) Sensors ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆเช่น อุณหภูมิ ความเคลื่อนไหว ความสว่าง
กล้องวีดีโอ รวมทั้งอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ
2) Actuators คืออุปกรณ์ที่ปฏิบัติตัวต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สวิทช์เปิด/ปิดไฟฟ้า
อุปกรณ์ควบคุมระดับความสว่างหลอดไฟ (Dimmer) มอเตอร์ควบคุมระบบม่าน และอื่นๆ
3) Control center คือระบบคอมพิวเตอร์ ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับรู้สภาพแวดล้อม
ประมวลผลสถานะการและ ส่งสันญาญควบคุม Actuators ต่างๆ
4) Controlling devices อุปกรณ์ควบคุมระบบไม่ได้ถูกจำ�กัดเพียงแค่แผงควบคุมหรือ
รีโมทคอนโทรลเท่านั้น ชุดควบคุมสามารถอยู่ในรูปของ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา
(tablets e.g. iPad, Galaxy tab) เวปเบราเซอร์ (web browsers) และระบบ SMS
ตัวอาคารสามารถถูกโปรแกรมให้ตอบสองต่อระบบภายนอกทั้งในรูปแบบของ
real-time interactive (หรือ event based)

profile

และ

ตัวอย่างระบบที่ใช้ profile เช่น
1) เมื่อผู้ใช้สร้าง profile สำ�หรับการ ประชุมในสำ�นักงาน หลอดไฟในห้องอื่นๆนอกจากห้อง
ประชุมจะถูกดับลง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังสามารถที่จะเดินไปเปิด/ปิด สวิทซ์ที่ผนังห้องได้เอง
โดยที่ไม่ต้องกดจากแผงควบคุม
2) profile รับประทานอาหารเย็น เมื่อสั่งงานใช้ profile นี้ (ซึ่งอาจสามารถสั่งงานได้ด้วย
เสียงผ่าน control device) ระบบไฟในห้องอาหารจะถูกหรี่ลงในระดับที่ตั้งไว้ (predefined
dimmer) และเปิดไฟในสีต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม ตัว control center สามารถสั่งระบบ media center ในที่พักให้เล่นเพลงจาก internet radio ที่โปรแกรมไว้ และเปิดม่านหน้าต่างออก
3) profile สำ�หรับการดูภาพยนตร์ สามารถออกคำ�สั่งให้ไฟทุกดวงนอกเหนือจากห้องนั่งเล่น
ดับลง
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และในรูปแบบการควบคุม real-time interactive นั้นหมายถึง ส่วน control center นั้น
ได้รับรู้สภาวะแวดล้อมจาก sensors และสั่งงาน actuators ยกตัวอย่างเช่น
1) เมื่อมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องและสร้างความร้อนได้ในระดับที่ตั้งไว้ ระบบจะสั่งงานปิดม่าน
โดยอัตโนมัติ
2) ระบบสั่งการเปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อทราบว่าเจ้าของบ้านกำ�ลังเดินทางมาถึงบ้าน โดย
รับคำ�สั่งจาก mobile application โดยตรงจากเจ้าของบ้าน หรือ ใช้การตรวจจับว่ามีรถเข้า
มาจอดที่โรงจอดรถ เป็นต้น
3) ถ้าหากระบบ control center ทำ�งานบนระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป (windows หรือ linux) จะสามารถเพิ่มส่วนของกล้องเวปแคม (web camera) เข้าในระบบได้ไม่ยาก ซึ่งจะทำ�ให้
เพิ่มความสามารถในด้านของการรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้อีก
สิ่งที่มากับระบบ home automation อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือระบบ wireless network
ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถใช้ Internet ได้ทุกจุดในบ้าน และรวมเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน
อัจฉริยะ ยกตัวอย่างเช่น สามารถใช้ Notebook, tablet, หรือมือถือ ที่อยู่ในมือเพื่อควบคุม
สิ่งต่างๆ ภายในบ้านได้ (ด้วยการส่งคำ�สั่งต่างๆผ่าน internet เข้าไปยัง server ที่ควบคุม
อุปกรณ์ต่างๆในบ้าน แล้วส่งคำ�สั่งไปยังอุปกรณ์ให้ปฎิบัติตามคำ�สั่งนั้นๆ

ฟังดูแล้ว หลายๆคนอาจรู้สึกว่า ไกลตัวจังเลย แต่จริงๆแล้ว ในต่างประเทศ เรื่องการทำ�บ้านให้
เป็นบ้านอัจฉริยะ หรือ สำ�นักงานอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว และทำ�เองได้ง่ายๆ อุปกรณ์
ก็มีขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้าน
สำ�หรับราคาก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่
ประมาณ 1000 บาท และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะต้องการใช้อุปกรณ์มาก
น้อยแค่ไหน และความซับซ้อนของระบบ
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ในประเทศไทยเองก็มีบ้านหรือสำ�นักงานจำ�นวนมาก ที่เป็นบ้านหรือสำ�นักงานอัจฉริยะ
ซึ่งระดับความอัจฉริยะ ก็มีตั้งแต่มากไปหาน้อย อย่างเช่นโรงแรม Aloft สุขุมวิท 11 ในกรุงเทพ
นี่เอง มีการนำ�เอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว และไม่ได้หายากอะไร มาทำ�ให้ห้องพักกลายเป็นห้อง
อัจฉริยะ ที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกให้ลูกค้าที่รักความทันสมัยและอินเทรนด์ อีกทั้งเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการเพิ่ม
ขึ้นด้วย
ความอัจฉริยะของห้องพักที่เรียกว่า touch
room ของโรงแรมแห่งนี้ จัดเป็นในลักษณะ
ที่ยังต้องใช้คนเป็นผู้ควบคุมอยู่ ยังไม่ถึงกับ
สามารถตัดสินใจเองเพื่อดำ�เนิน
action
ต่างๆอย่างอัตโนมัติ
แต่เป็นการรวมการ
ออกคำ�สั่งทุกอย่างไว้ในโทรศัพท์มือถือสมา
ร์ทโฟนเครื่องเดียว ด้วยคอนเซปที่ว่า แขกที่
เข้ามาพัก จะได้พกพาโทรศัพท์มือถือ smart
phone
เครื่องนี้เครื่องเดียวเพื่อทำ�ได้ทุก
อย่าง ทั้งการโทร การใช้ควบคุมห้องพัก การ
ขอความช่วยเหลือ การเข้าถึง internet การ
ถ่ายรูป และอื่นๆอีกมากมาย
เริ่มตั้งแต่ การเปิดประตูห้องพัก บริษัท Fingi ผู้ที่ออกแบบระบบนี้ ก็ได้ใช้วิธีเพิ่ม RFID เข้าไป
ที่โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้สำ�หรับแทนกุญแจห้องได้เลย….เพียงนำ�โทรศัพท์มือถือไปจ่อตรงบริเวณ
เครื่องอ่าน ก็สามารถเปิดประตูได้แล้ว ….พอเข้าไปในห้อง ทุกอย่าง ก็สามารถควบคุมได้ด้วย
โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวกับที่ใช้แทนกุญแจ ไม่ว่าจะเปิด-ปิดไฟ, เปิด -ปิด ม่าน, ควบคุมเครื่อง
ปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิ ปรับระดับพัดลม เปิด-ปิด, ควบคุมทีวี และยังมี apple TV ให้บริการ
อีกด้วย ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าจะปรับอะไรที่มือถือ ตัวควบคุม
ของอุปรกรณ์นั้นๆก็จะเปลี่ยนตาม และในทางกลับกัน หากเราควบคุมที่ตัวอุปกรณ์ ข้อมูลใน
มือถือเราก็จะเปลี่ยนตามเช่นกัน

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากในเรื่องความปลอดภัยในปัจจุบันนี้ ล้วนเป็น
เครื่องมือป้องกันการโจรกรรม การย่องเบา การทำ�ลายทรัพย์สินและเหตุร้ายอื่นๆ มันไม่เพียง
แต่ช่วยในการป้องกันทรัพย์สินโดยบันทึกภาพฟุตเทจแต่ยังลดเหตุร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ การที่
สามารถเห็นภาพผ่านกล้องวงจรปิดช่วยในการจับภาพผู้ก่อเหตุร้ายและลดโอกาสในการก่อเหตุ
ใดๆ นอกเหนือจากนี้กล้องวงจรปิดยังจับภาพและบันทึกวิดีโอที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการชี้ตัว
ผู้บุกรุกในการไต่สวน ข้อดีมากมายคือดังนี้
ป้องกันการลักขโมยสินค้า : กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในร้านค้าหรือห้างช่วยลดจำ�นวนหัวขโมย
การติดตั้งกล้องวงจรปิดมากขึ้นช่วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสามารถตรวจดูลูกค้า
และพนักงานเองในการลดจำ�นวนขโมย
ลดการทำ�ลายทรัพย์สิน : กล้องวงจรปิดภายนอกที่ใช้ในการตรวจเหตุภายนอกของร้านคา
ช่วยในการลดการทำ�ลายทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับห้างร้านได้เหมาะสม ช่วยป้องกันการขโมยสินค้า
ในร้านค้าและช่วยป้องกันการเขียนกราฟฟิติและการติดโพสเตอร์
ตรวจภาพฟุตเทจ : การใช้เครือข่ายกล้องวงจรปิด ผู้ใช้จะสามารถตรวจภาพฟุตเทจได้อย่าง
ง่ายดายของบริเวณที่ใช้งานได้จากที่ใดก็ตามภายในโลกด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ฟุตเทจจะ
สามารถบันทึกภาพได้
สำ�หรับเจ้าของบ้าน : กล้องวงจรปิดช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในบ้านได้ กล้อง “พี่เลี้ยง” ได้รับความนิยมมากในการตรวจสอบพฤติกรรมของพี่เลี้ยงที่
กระทำ�ต่อเด็กๆ ได้ กล้องแบบบุลเลตและกล้องซ่อนจึงเหมาะกับวัตถุประสงค์เช่นนี้มาก
ลดค่าประกันภัย : การใช้งานที่เหมาะสมของกล้องวงจรปิดภายในบ้าน สำ�นักงานหรือพื้นที่
สำ�คัญอื่นๆ ช่วยลดค่าประกันภัยได้ถึง 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
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เปิดรับตัวแทนจำ�หน่าย สัญญาณกันขโมยไร้สาย

ร้าน เสนา แซท
102/401 ซอยคู้บอน 27 แยก 10 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ร้านเด็กคอม เซอร์วิส
68/99ม.ซ.ทิพวัลย์63 ถ.เทพารักษ์ ต.บาง
เมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ร้านกล้องวงจรปิดชุงCCTV  
136/26 ซอยประดิพัทธ์. 8 ถนนประดิพัทธ์.
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม10400
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เปิดรับตัวแทนจำ�หน่าย สัญญาณกันขโมยไร้สาย

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วี เอ็ม แซทเทลไลท์ ดิส
197/2 ถนนคู้บอน แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กทม.10510

บริษัท ยูเอฟโอ แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส จำ�กัด
สาขา1  159/4 ซ.เสรีไทย 72 ถ.เสรีไทย
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด เอ็นซี คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส
142/43-44หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
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สุขภาพและกีฬาดีต่อเราอย่างไร? มาลองศึกษาดูกัน....

ทุกวันนี้ด้วยสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทังภาวะเศรฐกิจและ
การเดินทางทำ�ให้คนไม่ค่อยได้มีเวลาในเรื่องของการรักษาสุขภาพ ยิ่งถ้า
ให้ออกกำ�ลังกายยิ่งจะมีข้ออ้างมากยิ่งขึ้น ไม่มีเวลาบ้าง ทำ�งานก็เหนื่อย
แล้วจะให้ไปออกกำ�ลังกายไม่เอา และอ้ออ้างอีกมากมาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
นะคะ จะแยกเป็นข้อชี้แจงให้นะคะ
   สุขภาพในปัจจุบัน มีอยู่ 4 ิองค์ประกอบ
ด้วยกัน
1.
สุขภาพกาย คือการมีสภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ ทำ�งานได้ตามปกติ
2.
สุขภาพจิต
คือการมีสภาพจิตใจที่
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจที่เบิกบาน
แจ่มใส
3.
สุขภาพสังคม คือบุคคลที่มีสภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์ สามารถปรับ
ตั ว ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมให้ อ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า งดี แ ละมี ค วาม
สุข
4.
สุขภาพศีลธรรม คือมีความรู้ในเหตุผล
แห่งความดี ความชั่ว นำ�ไปสู่การมีจิตใจที่ดี
งามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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ประโยชน์ของการเล่นกีฬาหรือออกกำ�ลังกาย
มีดังนี้
1.
ทำ�ให้สมอง มีการตัดสินใจและควบคุม
การเคลื่อนไหว ดีขึ้น
2.
ทำ�ให้หัวใจ ส่งโลหิตไปหล่อเลี้ยง
ร่างกายได้ดีขึ้น
3.
ทำ�ให้ปอด ดูดซึมออกซิเจน และขับถ่าย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีขึ้น
4.
ทำ�ให้กระเพราะอาหาร มีระบบการย่อย
อาหารทำ�งานได้ดีขึ้น
5.
ทำ�ให้ ไต ขับถ่าย ของเสียได้ดีขึ้น
6.
ทำ�ให้ต่อมไร้ท่อหลังฮอโมนมากขึ้น
7.
ทำ�ให้เส้นประสาทส่วนกลาง ส่งความรู้
สึกและปฎิกิริยาต่อร่างกายได้ดีขึ้น
8.
ทำ�ให้กระดูก ทำ�หน้าทียึดได้ดีขึ้น

สรุป การออกกำ�ลังกายทำ�ให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น รูปร่างดีขึ้นด้วย ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป ทำ�ให้
เรานอนหลับได้ดีขึ้น ตื่นขึ้นมาก็ทำ�ให้จิตใจเราสดใส ความคิดและจิตใจก็จะดีตามมาด้วยนะคะ
และการออกกำ�ลังกายยังช่วยให้ผู้ป่วยที่มีสุขภาพแย่มีอาการที่ดีขึ้นด้วย
		
เมื่ อ เห็ น ประโยชน์ ใ นเรื่ อ งของการออกกำ � ลั ง กายแล้ ว ว่ า ส่ ง ผลดี กั บ ร่ า งกายตั ว คุ ณ
อย่างไรคุณลองถามตัวคุณเองว่าคุณยังมีข้ออ้างอยู่อีกไหม?การออกกำ�ลังกายก็มีหลายแบบ
“เดินก็ถือเป็นการออกกำ�ลังกายละคะแต่เดินให้ครบจำ�นวนเช่นกำ�หนดมาเลยเดิน 1กิโล

อย่าปล่อยให้สุขภาพเราแย่แล้วค่อย
คิดจะออกกำ�ลังกายนะคะ
หันมา
ดู แ ลสุ ข ภาพของเราตั้ ง แต่ วั น นี้ กั น
เถอะคะ แล้วการทำ�งานและชีวิตของ
เราจะมีความสุขยิ่งขึ้นคะ
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สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ มักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนโลก และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันนี้เราลองมาดู 25 สิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋ง ที่เปลี่ยนของใกล้ตัวให้เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เห็นแล้ว
คุณจะต้องอยากได้กันเชียวล่ะ
1. โต๊ะรองรีดผ้า ที่พลิกขึ้นมา
สามารถใช้ส่องกระจกได้ รีดเสร็จก็ลองใส่เลย

3. ไฟจราจรนาฬิกาทราย
รถติดนานแค่ไหน ก็รอได้ชิลๆ

2. เก้าอี้นั่งกลางแจ้ง ถ้าตากฝนเปียก
ก็หมุนด้านแห้งขึ้นมานั่งซะ

4. กระดาษห่อของขวัญ Crossword กระดาษใบเดียว มีชื่อครบ
ทุกเทศกาล
แค่เอาปากกาวงเอา
(คุณเห็นคำ�ไหนบ้างเอ่ย?)

5. ร่มด้ามจับเป็นที่วางแก้ว

8. ที่เช็ดกระจก
7. รถเข็นเด็กแบบมีล้อ
สเก็ต พ่อแม่ได้มันกัน

6. ที่บีบยาสีฟัน

9. ไม้สำ�หรับกะปริมาณสปา
เก็ตตี้ให้พอเหมาะกับแต่ละคน

10. ปลั๊กไฟต่อได้แบบเลโก้ แถมหมุดได้ 360

11. ที่ฉีดน้ำ�ผลไม้ แค่ปักแล้วฉีด
ไม่ต้องคั้นน้ำ�ให้เมื่อย

14. โต๊ะวางของบนที่พักแขนโซฟา

13. กรรไกรตัดพิซซ่า
12. โต๊ะที่ใช้เก็บเสื้อผ้าได้แจ่มไม่แพ้ตู้
เสื้อผ้า

15. CATable โต๊ะบ้านแมว หมด

17. หมวกสระผมสำ�หรับเจ้าตัวเล็ก

16. ซ้อมที่มีปลายงอ ยึดเส้นไม่มีหลุด

18. เก้าอี้เปลแมว

19. ที่เก็บกุญแจเลโก้

2 1 . ที่ ยึ ด หั ว ห อ ม
ยึดง่าย ได้ชิ้นสวย

22. แหวนที่เปิดขวด

20. แก้วล็อคได้ กันคนอื่นมาใช้แก้วของเรา

24. ปลาน้อย สำ�หรับแยกไข่แดง

23. ร่มกระเป๋า พับเก็บเป็นกระเป๋าได้
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25. เทียนไข แท่งเดียว ใช้ได้เป็นปี

เมนูแนะนำ� = ข้าวซอยไก่

ประวัติ ข้าวซอยล้านนา
ข้าวซอย ถือต้นกำ�เนิดจากชาวจีนมุสลิมที่อพยบมาอาศัยทางตอนเหนือของประเทศไทย แต่เดิม
ข้าวซอยจะเป็นน้ำ�ใส   ภายหลังได้มีการประยุคใส่กระทิลงไปทำ�ให้ได้ข้าวซอยที่คนไทยคุ้นเคย
จนถึงทุกวันนี้

เครื่องพริกแกงข้าวซอย
-พริกแห้งเม็ดใหญ่  7-10 เม็ด (ตามใจชอบ)
-เกลือป่น 1 ช้อนชา
-รากผักชีคั่ง 1 ช้อนโต๊ะ
-ขิงซอยคั่ว 1/4 ช้อนโต๊ะ
-หอมแดงคั่ว 3/4 ถ้วย
-ขมิ้นซอยคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ
-ชะโกแกะเปลือกใช้เมล็ดคั่วให้หอมแล้วป่น 1 เม็ด
สิ่งที่ต้องเตรียม (สำ�หรับข้าวซอย)
-น่องไก่เอาขนาดตามใจชอบ
-หางกะทิ
-หัวกะทิ
-ซีอิ๋วขาว
-น้ำ�มันพืชสำ�หรับทอด
-หมี่เหลือเส้นแบน
-หมี่กรอบ
-ผงกะหรี่
-น้ำ�ตาล
-เกลือ

-กระเทียม 10 กลีบ
-ผิวมะกรูด 1/2 ลูก
-กระชาย 5 หัว

6-8 น่อง
    3 ถ้วย
    1 ถ้วย
    2 ช้อนโต๊ะ

เครื่องเคียง
-ผักกาดดอง/มะนาวหั่นเป็นช้ิน/พริกป่นผัดน้ำ�มัน/หอมแดงหั่นชิ้น/ผักชี
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วิธีทำ�
1. โขลกพริกแกงเข้าด้วยกันจนละเอียด พักไว้
2. เคี่ยวหัวกะทิพอแตกมันเอาพริกแกงเทลงไป เอาน่องไก่ใส่ลงไปคนให้เข้ากันใส่ผงกะหรี่เพียง
เล็กน้อยให้ดูสีสันสวยงาม
3. เติมหางกะทิลงไปเดี่ยวไปเรื่อยๆ จนกว่าน่องไกจะเปื่อย หากสีไม่สวยเติมผงกะหรี่เพิ่มได้
และหากน้ำ�ลดลงให้เติมหางกะทิเพิ่มได้
4. ปรุงรสตามชอบใจ น้ำ�ตาล/เกลือ/ซีอิ๋วขาว
(หมายเหตุ-รสชาติของข้าวซอยต้องออกหอมเครื่องแกง มีรสมันของกะทิ ออกหวานเล็ก
น้อย เค็มเล็กน้อย)
5. นำ�เส้นหมี่ที่เตรียมไว้ ลวกให้เส้นนุ่มได้ที่ใส่ชาม เทน้ำ�ข้าวซอยลงไปพอดีเส้นพร้อมด้วยน่องไก
ใสหมี่กรอบไว้ด้านบน ใส่พริกผัดน้ำ�มันเครื่องเคียงทั้งหมดลงไป จัดวางให้สวยงาม รับประทาน
ได้เลย

เคล็ดลับ - หากต้องใช้กะทิควรใช้กะทิสดจะทำ�ให้รสชาติของข้าวซอยหอม มัน มากกว่ากะทิ
กล่อง และน้ำ�ตาลควรเป็นน้ำ�ตาลปิ๊บ จะได้รสชาติหวานละมุน
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แนะนำ�สถานที่กิน

เบื่อไหมกับการที่กินแต่เบเกอรี่เลี่ยนๆ รสชาติหวานจนน้ำ�ตาลในเลือดขึ้นสูงจนจะเป็นเบาหวาน
บทความนี้จะพาท่านไปพบกับร้าน ‘เบเกอรี่ แอนด์ คาเฟ่ ฮานาบาชิ’ เบเกอรี่รสชาติกำ�ลังดีสไตล์
ญี่ปุ่นหอมกรุ่นจากเตาพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงสองสาขาในย่านสุขุมวิท
‘เบเกอรี่ แอนด์ คาเฟ่ ฮานาบาชิ’ เป็นคาเฟ่เล็กๆที่มีความน่ารัก แสงเหลืองอ่อนๆในร้านให้
บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนนั่งอยู่ที่บ้าน เพดานถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม และ
รังสรรค์เมนูโดยเชฟจากญี่ปุ่น
ในส่วนของเบเกอรี่ของที่นี่มีถึง 20
เมนู ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน
ส่ ว นเมนู เ ด่ น ของทางร้ า นจะเป็ น เบ
เกิล มีหน้าตาละม้ายคล้ายกับโดนัท
จะเบเกิลอย่างเดียวก็อร่อย หาก
จะทานเป็ น แซนวิ ซ ใส่ ผั ก เพิ่ ม ลงไปก็
อร่อยยิ่งขึ้นไปอีก โดยยังมีเมนูอื่นๆ
อีกมากมายเช่น มัฟฟินหลากหลาย
รสชาติ ขนมปังขาว ขนมปังวอลนัท ขนมปังสมุนไพร ขนมปังลูกเกด อีกทั้งยังมีเมนูจำ�นวนจำ�กัด
อีกด้วยเช่น เบเกิลรสช็อคโกแลต,เบเกิลรสสตรอเบอร์รี่ช็อคโกแลต,มัฟฟิ่นมะม่วงมะพร้าว,มัฟฟิ่
นรสสตรอเบอร์รี่ช็อคโกแลต และพิเศษสำ�หรับวันเสาร์-อาทิตย์ มีโรลอบเชยและโรลถั่วแดง เพิ่ม
เข้ามาอีกด้วย
‘เบเกอรี่ แอนด์ คาเฟ่ ฮานาบาชิ’ มีสองสาขาที่เปิดให้บริการ
1.สาขาวิลล่า มาร์เก็ต ซ.สุขุมวิท 49 เปิดให้บริการ 10:00-19:00
2.สาขาเอกมัย ซ.สุขุมวิท 63 เปิดให้บริการ 8:00-19:00
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แนะนำ�สถานที่เที่ยว

จุดชมวิวเสม็ดนางชี แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งจังหวัดพังงา เพิ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว
ไม่นานนัก
ความสวยงามของที่นี่ร่ำ�ลือกันว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดพังงา จึงมีนักท่องเที่ยวมากมายที่หวังจะมาชื่นชม และซึมซับบรรยากาศภาพความ
สวยงามของพระอาทิตย์ที่แทรกตัวขึ้นจากด้านหลังหุบเขา เหมือนกับที่ คุณ popumon สมาชิก
เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ได้มีโอกาสไปเยือนที่สถานที่แห่งนี้ด้วยตัวเองมาแล้ว จนถึงกับต้องร้อง
ว้าว !!! ออกมาดัง ๆ ให้กับความอะเมซิ่งในความสวยงามแบบอันซีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยของเรา
นี่เอง
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่รอบจุดชมวิวเสม็ดนางชีมากมาย อย่าง
“ท่าเรือบ้านหินร่ม” “ท่าเรืออาบแสงจันทร์” “เขาพระอาดหนุ่ม” รับรองได้ว่าคุณต้องหลงใหล
และเคลิบเคลิ้มไปกับความเรียบง่ายในทุกสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลพังงาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น อย่า
ช้า...ตามเราไปสำ�รวจด้วยกันเลย
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