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EDITOR TALK

 The price of goods and the costs of living 
having gradually increased have still been the main 
factor that pressures the Thai people’s spending. 
In 2022, even though the pandemic situation of 
the Omicron variant wil l cause some concern to 
consumers, but, with the behaviors of some groups 
of Thai people, demands for material values and 
consumptions have still very much in need, thus, 
consequently resulting in such group of people 
to have sti l l mapped out their spending plans 
carefully and adjust themselves to be in line with 
the market conditions and their purchasing powers.
The business sector may also need to make their 
marketing plans and increase their services to
respond to the needs of customers, especially, the 
price promotions including adding services that will 
help create convenience in shopping for consumers. 
If we should look ahead, we will see that consumers’
behaviors and views of Thai people would likely 
change in accordance with the situation and the 
purchasing powers with that the consumers have 
currently been faced which will subsequently become
a challenging problem for involved entrepreneurs. 
Therefore, the adjustments of marketing strategies
to suit and keep up with the behaviors and market
conditions that occur in every sales channel, both 
in-store and online, would be yet another way 
to help drive the business to go forward in the 
future. Over in the past, Metaverse technology 
gained more and more attention. Currently, the 
main goal of entrepreneurs planning to adopt 
Metaverse for use has mainly focused on finding
new form of business opportunities in the consumer
markets, both in retailed sales and the form of 
tourism channels in the virtual world. However, 
in contrary, Metaverse has a potential to be applied
in the corporate markets, especially, in the manufacturing
industry, as well, to increase management efficiency
throughout supply chain from the product designs, 
procurements, productions to warehouse management.
Nowadays, there are many major global entrepreneurs
in many industries beginning to try their experiments
with Metaverse technology, especia l ly, in the
automotive and electronics industries. Nevertheless, 
the way in applying Metaverse technology in the 
production industry is still at the beginning stage, 
but, there is a potential trend of further increase 
all along with the future technology developments.

Kornravee

 ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ทยอยปรับสูงขึ�น ยังคงเป�นปัจจัย
หลักท่ีกดดันการใช� จ่ ายของคนไทย โดยในปี 2565 ซ่ึงแม้ว่ า
สถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron จะสร้าง
ความกังวลต่อผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ด้วยพฤติกรรมคนไทยบางกลุ่ม
ก็ยังมีความต้องการค่านิยมด้านวัตถุและการบริโภคอยู่มาก จึงส่ง
ผลให้ก ลุ่มคนดังกล่าวยังคงต้องวางแผนทําการใช� จ่ายอย่าง
ระมัดระวังและปรับตัวให้สอดรับกับสภาพตลาดและกําลังซื� อ และ
ภาคธุรกิจอาจต้องวางแผนการตลาดและ เพิ่ มการให้บริการ
ตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะการจัดโปรโมช่ันด้านราคา รวมถึงเพิ่ม
การให้บริการท่ีช่วยสร้างความสะดวกในการจับจ่ายให้กับผู้บริโภค
และหากมองไปข้างหน้า พฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคของ
คนไทยคงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และกําลังซื�อที่ผู้บริโภค
เผชิญอยู่ ซ่ึงจะกลายเป�นโจทย์ท้าทายสําหรับผู้ประกอบการที่

มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั�น การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
และเท่าทันกับพฤติกรรมและสภาพตลาดที่ เกิดขึ�นในทุกๆ ช่องทาง
การขาย ทั�งหน้าร้านและออนไลน์ น่าจะเป�นแนวทางหนึ่ งที่ ช่วย
ผลักดันให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ในระยะข้างหน้า ในช่วงที่ผ่านมา 
Metaverse ได้รับความสนใจและกลายเป�นกระแสมากขึ�นเรื่อยๆ
โดยปัจจุบัน เป� าหมายหลักของผู้ประกอบการที่ วางแผนจะนํา 
Metaverse มาใช� ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปท่ีการหาโอกาสทางธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในตลาดผู้บริโภค ทั�งช่องทางค้าปลีกและการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่บนโลกเสมือน อย่างไรก็ดี Metaverse กลับมีศักยภาพ
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช�ในตลาดองค์กร โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การผลิตได้เช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน ตั�งแต่การออกแบบสินค้า การจัดซื�อจัดหา การผลิต
และการบริหารคลังสินค้า ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
โลกในหลายอุตสาหกรรมได้เร่ิมทดลองนําเทคโนโลยี Metaverse
มาใช�บ้างแล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรม
อิ เล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ดี แนวทางการประยุกต์ใช� เทคโนโลยี 
Metaverse ในอุตสาหกรรมการผลิตยังคงอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่ก็มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ�นอีกตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในระยะข้างหน้า

กรวี



MFG#119_p3_iMac8.pdf   1   28/2/2565 BE   15:07



MFG#119_p5_iMac8.pdf   1   28/2/2565 BE   15:08

Vol.21 No.119: March-April 2022

COVER FOCUS

8 Reduce Your Per Part Tool Costs Application Solutions
for The Automotive Industry From Walter

COVER STORY

14 Variance And Volume Advantageously Combined One of 
A Kind in Series 
ความแปรปรวนและปริมาตรรวมกัันอย่่างได้้เปรีย่บ และเป็นหน่�งเด้ีย่วในซีีรีส์์

MANUFACTURING TOPIC

18

40

Gartner Forecasts 6 Million Electric Cars Will Be Shipped 
in 2022 By 2022, The Number of Global Public EV
Chargers Will Total 2 Million Units 
กัาร์ทเนอร์คาด้กัารณ์์ย่อด้จััด้ส่์งรถย่นต์ไฟฟา้ปี 65 พุ่่่งแตะ 6 ล้านคัน
ในปีนี�ทั�วโลกัมีจั่ด้ชาร์จัไฟส์าธารณ์ะส์ำาหรับรถย่นต์ไฟฟา้รวม 2 ล้านจั่ด้

6 Technology Challenges Hampering Innovation
6 ความท้าทาย่ด้้านเทคโนโลย่ีที�ขััด้ขัวางกัารส์ร้างส์รรค์นวัตกัรรม

MANUFACTURING NEWS

10 MG Pushes Thai Vehicles into New Era 
เอ็มจัี ด้ันย่านย่นต์ไทย่ส่่์ย่่คใหม่

Ascend to Build HMD Plant in China’s Jiangsu Province
Ascend เตรีย่มส์ร้างโรงงาน HMD ในมณ์ฑลเจัีย่งซี่ขัองจัีน

Universal Robots Announces Its All-Year Revenue
New Record Breaking of Over USD.300 Million
“ย่่นิเวอร์ซีัล โรบอท” เผย่ราย่ได้้ทั�งปีท่บส์ถิติใหม่กัว่า 300 ล้านด้อลลาร์

CATL Launches Battery Swap Solution EVOGO Featuring 
Modular Battery Swapping
CATL เปิด้ตัวโซีล่ชั�นส์์ส์ลับแบตเตอรี� EVOGO พุ่ร้อมฟเีจัอร์ส์ลับแบตเตอรี�
แบบโมด้่ลาร์

ARUN PLUS Joins Hands with EnCo to Launch “E-Bus”, 
the Modern Automotive Travel Future.
ARUN PLUS จัับมือ EnCo เปิด้ตัว “E-Bus” อนาคตกัารเด้ินทางย่านย่นต์ส์มัย่ใหม่

FTI Urges Government to Solve The Problem of Living Costs 
for People-Freezing the Price of Diesel Fuel - Inflation Control 
as The Index Rose Showing Confidence in The Industrial
Sector Will Recover for 5 Consecutive Months.
ส์.อ.ท. เร่งรัฐแกั้ปัญหาค่าครองชีพุ่-ตร่งด้ีเซีล-ค่มเงินเฟอ้ แม้ด้ัชนีเชื�อมั�นอ่ตฯ
ฟ้� น 5 เด้ือนต่อเนื�อง

Future Mobility Asia 2022 to Jumpstart the Electric
Vehicle Value Chain in Asia
กัระทรวงพุ่ลังงาน เตรีย่มจััด้งาน ฟวิเจัอร์ โมบิลิตี� เอเชีย่ 2022

8

40

44

1011
12
13
20
26

44

14



MFG#119_p5_iMac8.pdf   1   28/2/2565 BE   15:08



38

22

34

52 INDUSTRIAL PRODUCT NEWS

54 RELEASE & ANNOUNCEMENT

ISSN 1905-1522
Published by : Smart Trade Publications Co., Ltd.
226/27 1st Floor Riviera Building 2, Bond Street Rd., 
Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120 Thailand                                                        
Tel : +662 960 1434-8 Fax : +662 960 1433  
E-mail : stp_editorial@hotmail.com
Website : www.manufacturing-review.com
www.facebook.com/ManufacturingReview
Advisor : Supat Eaungpulswat สุุพััฒน์์ เอื้้�อื้งพูัลสุวััสุดิ์์�, 
Sales & Marketing Director : Nattida Eaungpulswat 
ณััฐธิ์ดิ์า เอื้้�อื้งพูัลสุวััสุดิ์์�
Project Manager : Aree Siengyai อื้ารีี เสีุยงใหญ่่
Editor : Watchararat Muangkham วััชรีะรีาช ม่่วังครีาม่
Editorial Teams : Natrada Yuyen ณััฐรีดิ์า อื้ยู่เย็น์
Graphic Designer : Orawan Jongpisan อื้รีวัรีรีณั จงพ์ัศาล 
Accountent : Nongnapus Suksawad น์งน์ภััสุ สุุขสุวััสุดิ์์�

30 Schaeffler Joins Burapha University to Promote EEC 
Automation Park, New Learning And Training Center 
For Industry 4.0 And 5G Technology 
แชฟฟเ์ลอื้รี์ รี่วัม่ม่้อื้กัับม่หาวั์ทยาลัยบูรีพัา ขับเคล้�อื้น์ EEC Automation Park
ศูน์ย์กัารีเรีียน์รีู�และฝึึกัอื้บรีม่แห่งใหม่่ สุำาหรีับอืุ้ตสุาหกัรีรีม่ 4.0 และเทคโน์โลยี 5G

MANUFACTURING TECHNOLOGY

34 Quick ERP Supports Thai Industry Upgrade, Creates
“Smart Gate” to Solve Problems of Stock Shortage,
Missing Products-Device, Wrong-Not On-Time Delivery 
Quick ERP หน์ุน์อื้ัปเกัรีดิ์อืุ้ตสุาหกัรีรีม่ไทย สุรี�าง “Smart Gate”
ปรีะตูอื้ัจฉรี์ยะ แกั�ปัญ่หาสุต๊อื้กัขาดิ์, ส์ุน์ค�า-อืุ้ปกัรีณั์หาย, 
สุ่งผิ์ดิ์-ไม่่ตรีงเวัลา

MANUFACTURING PROFILE

48 TIMTOS X TMTS 2022 The World’s First Machine Tool Mega 
Show of The Year Opens Today 
TIMTOS X TMTS 2022 งาน์โชวั์แม่ชชีน์ทูลแห่งแรีกัขอื้งปีและขอื้งโลกัเปิดิ์แล�วั
วััน์น์ี�

POST SHOW

22
36
37
38

In-Sight Vision System Delivering Superfast Code 
Identification at Continental
In-Sight Vision System ม่อื้บปรีะส์ุทธิ์ภัาพักัารีรีะบุโค๊ดิ์ เรี็วัเหน์้อื้ชั�น์ภัายใน์
ไลน์์กัารีผิล์ตขอื้ง Continental

Hypertherm Announces New Names for Its HyPrecision 
and Echion Waterjet Pumps
Hypertherm ปรีะกัาศช้�อื้ใหม่่สุำาหรีับปั� ม่วัอื้เตอื้รี์เจ็ท HyPrecisionTM 
และ EchionTM

Aerotech Introduces Compact Hexapod for Precise 6-DOF 
Motion Small, Mighty Hexapod is Big in Performance
Aerotech เปิดิ์ตัวั Hexapod ขน์าดิ์กัะทัดิ์รีัดิ์ สุำาหรีับกัารีเคล้�อื้น์ไหวั 6-DOF 
ที�แม่่น์ยำา Hexapod ขน์าดิ์เล็กัและทรีงพัลังย์�งใหญ่่ใน์ดิ์�าน์ปรีะส์ุทธิ์ภัาพั

Reliability And Durability Are The Priority The K Series 
From Transfluid Offer Many Possibilities
ควัาม่น์่าเช้�อื้ถื้อื้และควัาม่ทน์ทาน์เป็น์ส์ุ�งสุำาคัญ่ K series ขอื้ง transfluid 
ให�ควัาม่เป็น์ไปไดิ์�ม่ากัม่าย

LAUNCH PRODUCT

Vol.21 No.119: March-April 2022





production sites, or making tools available at all times, can 
only be met by taking a holistic approach. Whether selecting 
the right tools from the Walter standard range or developing 
a special tool to meet process-specific specifications, it takes 
careful consideration of the full picture,” explains Gerardo 
Campitiello, Component Manager Transportation at Walter, 
describing the ideal approach.

A quick path to an instantly productive special tool 
 In the automotive industry, processes that may seem 
time-consuming on paper are actually completed in very tight 
time frames in practice. It is with this in mind that Walter 
establishes its own processes and structures: For instance, 
tools from the standard range are with the customer within 
24 hours of ordering. The Walter Xpress special tool service 
ordinarily delivers tools, which are developed and manufactured 
to customer specifications, within two to four weeks. This is 
based on an automated 3D process, which can be adapted  
to suit the project in question. A dedicated in-house department 
(Business Applications Development) constantly monitors market 
trends to improve existing application solutions and develop 
brand new approaches. This team of engineers takes on the  
role of Component Managers, responsible for individual components 
such as engine blocks, housings, e-axle drives, turbine casings 
or crankshafts. They are among the first to know about market 
trends and technological advances, which is reflected in their 
product development work. The new Walter solutions can be 
tested in true-to-life situations at the Technology Center in 
Tübingen, Germany: The test run on the machine incorporates 
the very latest visualisation and simulation technologies.
 This means Walter customers in all areas of the automotive 
industry benefit from the in-depth technical expertise of an 
innovative service provider who is active the world over and 
is also involved in the relevant fundamental research. The 
company makes major investments in its own research and 
development projects, and in the development of its own 
production capabilities in areas that competitors often contract 
out to third parties. For instance, Walter is one of the few 
providers on the market to have its own coating system.

30 percent productivity increase in aluminium: The 
Walter DC166 solid carbide drill
 A typical task for most series manufacturers: Drilling lots 
of ident ica l or deep holes into a workpiece made from 
aluminium alloy, such as a cylinder head. With its specialist 
sol id carbide dri l l , the DC166, Walter presents a tool that 
increases productiv ity by up to 30 percent compared to  
previous conventional dril l bits. The DC166’s special cutting 
edge geometry with point tapering, ultra-sharp cutting edges 
and polished flutes means the drill can produce a significantly 
faster feed rate. When drilling 16 holes, each measuring 60 
millimetres deep, into a cylinder head made from AlSi10MgCu, 
for example, customers are able to halve their machining time. 
One drill machines 2000 workpieces, which is double that of 
the previous standard process. This special tool with through 
coolant is specially designed for Minimum Quantity Lubrication 
(MQL) or cooling with emulsion.

Greater pull-out strength under more dynamic forces: 
The Walter thread former 
 When forming threads in ISO P materials, the process 
reliability primarily depends on how susceptible the thread  
former is to breaking. With its TC430, Walter provides a model 
that stands out for its durability. The extremely long tool life 
of the TC430 thread former, which is suitable for blind-hole 
and through-hole threads, is the result of a new substrate, 
the geometry with more polygons, and an innovative new 
kind of pre-treatment and post-treatment. The result is that, 
despite having more polygons, the TC430 Supreme reduces 
the torque by around 30 percent. This means that the thread 
former is also well suited for use in machines with a low 
power consumption. 
 Walter is planning to launch another carbide thread former 
for ISO P materials in early 2020: The new tool has already 
proven its except ional propert ies in ongoing f ie ld tests . 
Designed for blank holes and through holes of up to max. 
3.5xDN, it demonstrates twice the tool l ife of comparable 
formers. It was possible to reduce the power consumption on 
the spindle by more than 30 percent. 
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A typical task for most series manufacturers: Drilling lots of 
ident i ca l or deep ho les into a workp iece made f rom 
aluminium alloy, such as a cylinder head.

 The cost per part (cpp) is the gauge by which process 
efficiency is measured in the automotive industry. The machining 
tool represents a not inconsequential cost factor in this regard. 
This is particularly true of solid carbide tools (round tools), 
which are primarily used for holemaking, milling and threading. 
Estimates calculated by tool specialists Walter indicate that 
these tools already make up around half of the machining 
applications in the automotive industry today. Depending on 
the characteristics of the component, drilling and threading 
work with round tools influences approximately 15 to 50 percent 
of the total costs per part. Being able to reduce costs once 
again here remains a key factor for success.

A highly skilled partner for all aspects of machining
 The transition from combustion engines to electric motors 
or other alternative drives, which is gaining momentum as 
a result of tighter environmental regulations, touches every 
area of the automotive industry right up to every last detail 
in the production processes. Walter has been on hand to 
actively accompany the sector through these changes from 
the very start: The company presents car manufacturers and 
suppliers around the world with a comprehensive portfolio of 
tools and services, which is constantly expanding through the  
addition of innovative new solutions. This means the automotive 
experts at Walter are always up to speed with the ever-growing 
number of new materials. What’s more, existing tool solutions 
for established processes are also optimised, usually to meet 
customer-specific requirements, or alternative solutions are 
devised on the basis of new technologies. 
 Lightweight materials now represent a significant portion 
of automotive production. For instance, the proportion of 
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engine blocks made from aluminium today is already around 
70 percent in an area of industry that until only recently still 
favoured traditional materials such as grey cast iron and steel. 
Aluminium alloys have already become the default materials 
for transmission cases or oil pump housings, both for chassis 
elements and in structural components. And with the growing 
trend for electric drives, we will see more and more of these 
alloys in use. 

Seeing the bigger picture to reduce costs
 Complicated machining tasks, including in particular tasks 
involving these new materials, or sophisticated part geometries  
with a lot of cavities increase the complexity of the machining 
process and, in turn, put extreme pressure on costs. This is  
where the Walter machining experts come in: “As a manufacturer 
of premium products with 100 years of experience, we already 
offer highly effective and optimum solutions for a diverse 
range of applications from our standard range, which comprises 
more than 25,000 products in the solid carbide segment alone. 
Walter’s expertise, or “Engineering Kompetenz”, however, extends 
far beyond the individual machining tool. We focus on the 
overal l machining strategy and the customer’s machining 
process. If our experts are involved in the development of 
production and tool management processes from an early 
stage, customers will often experience efficiency gains that 
are felt via more than just the machining tool. Requirements, 
such as making unmanned production processes safe, ensuring 
reproducible process reliability and quality across a company’s 

Gerardo Campitiello, Component Manager Transportation at Walter

Not only does the Walter Technology Center present opportunities 
for visualisations and simulations, it also allows developers to test 
new solutions on the machine.
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providers on the market to have its own coating system.

30 percent productivity increase in aluminium: The 
Walter DC166 solid carbide drill
 A typical task for most series manufacturers: Drilling lots 
of ident ica l or deep holes into a workpiece made from 
aluminium alloy, such as a cylinder head. With its specialist 
sol id carbide dri l l , the DC166, Walter presents a tool that 
increases productiv ity by up to 30 percent compared to  
previous conventional dril l bits. The DC166’s special cutting 
edge geometry with point tapering, ultra-sharp cutting edges 
and polished flutes means the drill can produce a significantly 
faster feed rate. When drilling 16 holes, each measuring 60 
millimetres deep, into a cylinder head made from AlSi10MgCu, 
for example, customers are able to halve their machining time. 
One drill machines 2000 workpieces, which is double that of 
the previous standard process. This special tool with through 
coolant is specially designed for Minimum Quantity Lubrication 
(MQL) or cooling with emulsion.

Greater pull-out strength under more dynamic forces: 
The Walter thread former 
 When forming threads in ISO P materials, the process 
reliability primarily depends on how susceptible the thread  
former is to breaking. With its TC430, Walter provides a model 
that stands out for its durability. The extremely long tool life 
of the TC430 thread former, which is suitable for blind-hole 
and through-hole threads, is the result of a new substrate, 
the geometry with more polygons, and an innovative new 
kind of pre-treatment and post-treatment. The result is that, 
despite having more polygons, the TC430 Supreme reduces 
the torque by around 30 percent. This means that the thread 
former is also well suited for use in machines with a low 
power consumption. 
 Walter is planning to launch another carbide thread former 
for ISO P materials in early 2020: The new tool has already 
proven its except ional propert ies in ongoing f ie ld tests . 
Designed for blank holes and through holes of up to max. 
3.5xDN, it demonstrates twice the tool l ife of comparable 
formers. It was possible to reduce the power consumption on 
the spindle by more than 30 percent. 

 | 9

A typical task for most series manufacturers: Drilling lots of 
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 “Our growth is driven by increasing market demand 
and growing collaboration with our customers globally,” 
said Phil McDivitt, Ascend’s president and CEO. “The 
mater ia ls we produce are helping drive technological 
t ransformat ions across markets , f rom e-mobi l i ty to 
automation. Our new HMD plant positions us to continue 
supporting these transformations well into the future.”
 
 Ascend Performance Materials ประกาศในวัันน้�วั่า บริษััทได้ ้
ลงนามในข้้อตกลงการลงทุนเพื่่่อสร้างโรงงาน Hexamethylene Diamine 
(HMD) และเคม้ภััณฑ์์พื่ิ เศษัแห่่งให่ม่ ใน Xuwei New Area Park เม่อง 
เห่ล้ยนห่ยุนกัง ประเทศจี้น โรงงานแห่่งให่ม่จีะเป็นโรงงานผลิตสารเคม้แห่่งแรก 
และเป็นการลงทุนครั�งให่ญ่่ท้่สุด้ท้่ Ascend ลงทุนนอกสห่รัฐ
 โรงงานจีะผลิต HMD และเคม้ภััณฑ์์พื่ิเศษั เพื่่่อป� อนให่้กับการผลิตพื่อลิเอไมด้์ 
ข้อง Ascend และรองรับลูกค้าในภัูมิภัาค
 “การเติบโตข้องเราได้้รับแรงผลักด้ันจีากควัามต้องการท้่ เพื่ิ่มข้้�นข้องตลาด้ 
และควัามร่วัมม่อกับลูกค้าข้องเราท้่ เติบ โตข้้� นทั่ วั โลก” Phi l McDivitt  
ประธาน และ CEO ของ Ascend กล่าวั “วััสดุ้ท้่ เราผลิตได้้ช่่วัยข้ับเคล่่อน 

การเปล้่ยนแปลงทางเทคโนโลย้ทั่วัทั�งตลาด้ตั�งแต่การข้ับเคล่่อนด้้วัยระบบไฟฟ� า 

ไปจีนถึ้งระบบอัตโนมัติ โรงงาน HMD แห่่งให่ม่ข้องเราวัางตำาแห่น่งให่้ เรา 
สนับสนุนการเปล้่ยนแปลงเห่ล่าน้�ต่อไปได้้เป็นอย่างด้้ในอนาคต”

 Ascend Performance Materials announced today 
it signed an investment agreement to construct a new 
Hexamethylene Diamine and specialty chemicals plant in 
Lianyungang, China in the Xuwei New Area Park. The new 
plant will be Ascend’s first chemical production facility and 
the largest investment the company has made outside of 
the United States.
 The plant will produce HMD and specialty chemicals to 
supply Ascend’s global polyamide production and serve its 
regional customers.
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 SAIC Motor-CP Co., Ltd., and MG Sales (Thailand) 
Co. , Ltd. , have set an a im to push Tha i automot ive 
industry into a new era to comparatively match the global 
industrial level, penetrate the “EV” markets, boost the EV 
Ecosystem which can be strengthened only that the country 
must have a wide range of products, charging stations to 
comprehensively cover the areas across the country, good 
battery development and management and creations of 
basic knowledge and understanding to new generations in 
order to make EVs in Thailand sustainably grown. In this 
connection, the EV total sales figure of last year is revealed 
at 31,005 units or a growth rate of 9.5%. The Company is 
getting readied to deliver products to the markets to meet 
the needs of more diverse customer groups this year. 
 Mr. Zhang Haibo, Managing Director of SAIC 
Motor-CP Co., Ltd., and MG Sales (Thailand) Co., Ltd., 
revea led that , “the di rect ion and trend of the global 
automotive industry in the past few years have dramatically 
changed; e. g., more technologies for assisting in autonomous 
driving and connectivity between the drivers and cars have 
been installed and car Sharing Economy, have increasingly 
been talked about including the matter that the world is 
moving towards the Green Economy and the focus on the 
Emission Standard. Resulting from the goal set by each 
country to give rise to Zero Emission, EV manufacturing 
industry has therefore grown exponentially.” 
 MG is confident in “The Potentials of Thailand” which can 
definitely be compared to the world automotive industry 
on the part of the domestic automotive industry. From 
the clear policy and standpoint of the government sector 
including the continuously ongoing measures and supportive 
guidelines, it will eventually result in Thailand to have the 

potentials to grow up to par to comparatively match the 
world automotive industry. MG believes that the focus on 
the importance of the “Technology” will help the Company 
create a turning point and indeed upgrade Thailand. 

 บริิษััท เอสเอไอซีี มอเตอริ์ – ซีีพีี จำำ�กััด และบริิษััท เอ็มจำี เซีลส์ 
(ปริะเทศไทย) จำำ�กััด ตั้้�งเป้� าผลั้กด้ันอุุตั้สาหกรรมยานยนตั้์ไทยก้าวส่�ยุคใหม�
เทียบช้ั้�นอุุตั้สาหกรรมโลัก รุกตั้ลัาดั “อุีวี” ช่ั้ ระบบนิเวศยานยนตั้์ไฟฟ� า (EV  
Ecosystem) ขอุงป้ระเทศจะแข็งแกร�งตั้้อุงมีผลัิตั้ภั้ณฑ์์ที�หลัากหลัาย สถานีชั้าร์จ 
ครอุบคลัุมพื้้�นที�ท้�วป้ระเทศ การพื้้ฒนาแลัะการจ้ดัการแบตั้เตั้อุรี�ที�ดัี แลัะการสร้าง

 

ความร้่พื้้�นฐานแลัะความเข้าใจไป้ย้งกลัุ�มคนรุ�นใหม� เพื้้�อุให้อุีวีในไทยเตั้ิบโตั้ไดั้อุย�าง 
ย้�งย้น เผยตั้้วเลัขยอุดัขายรวมปี้ที�ผ�านมา 31,005 ค้น หร้อุมีอุ้ตั้ราการเตั้ิบโตั้ที� 
9.5% พื้ร้อุมเตั้รียมส�งผลิัตั้ภั้ณฑ์์ลังตั้ลัาดัที�ตั้อุบสนอุงความต้ั้อุงการขอุงลั่กค้า
หลัากหลัายกลัุ�มมากยิ�งข้�นในปี้นี�
 มริ. จำ�ง ไห่่โป กัริริมกั�ริผู้้�จัำดกั�ริ บริิษััท เอสเอไอซีี มอเตอร์ิ – ซีีพีี 
จำำ�กััด และบริิษััท เอ็มจำี เซีลส์ (ปริะเทศไทย) จำำ�กััด เปิ้ดัเผยว�า “ทิศทาง 
แลัะแนวโน้มขอุงอุุตั้สาหกรรมยานยนต์ั้โลักในชั้� วงไม�กี� ปี้ที�ผ�านมาเป้ลัี�ยนแป้ลัง 

ไป้อุย�างมาก มีการตั้ิดัตั้้�ง เทคโนโลัยี เพื้้� อุชั้� วยในการข้บขี�  (Autonomous) 
การเช้ั้� อุมตั้�อุระหว�างคนแลัะรถ (Connectivity) มากยิ�งข้�น การใชั้�งานรถร�วมก้น 
(Sharing Economy) ได้ัร้บการพ่ื้ดัถ้งมากข้�น รวมถ้งการที� โลักกำาลั้งเดัินหน้า 
ไป้ส่� เศรษฐกิจพื้ลั้งงานสะอุาดั (Green Economy) แลัะให้ความสำาค้ญก้บ  
Emission Standard จากการต้ั้�งเป้� าหมายขอุงแตั้�ลัะป้ระเทศ เพื้้�อุทำาให้เกิดั 
Zero Emission จ้งทำาให้อุุตั้สาหกรรมผลัิตั้รถยนตั้์พื้ลั้งงานไฟฟ� า (EV) เตั้ิบโตั้ 
อุย�างก้าวกระโดัดั”
 เอุ็มจีเช้ั้� อุม้�นใน “ศ้กยภัาพื้ขอุงป้ระเทศไทย” เทียบช้ั้�นอุุตั้สาหกรรมยานยนตั้์ 

โลักได้ัอุย�างแน�นอุนในส�วนขอุงอุุตั้สาหกรรมยานยนต์ั้ในป้ระเทศ ซ้ึ่� งจากนโยบาย 
แลัะจุดัย้นที� ช้ั้ดัเจนขอุงภัาคร้ฐ รวมถ้งมาตั้รการแลัะแนวทางสน้บสนุนที� มี 

อุย�างตั้�อุเน้�อุง จะทำาให้ป้ระเทศไทยมีศ้กยภัาพื้ที�จะเตั้ิบโตั้ท้ดัเทียมอุุตั้สาหกรรม 

ยานยนตั้์โลัก เอุ็มจีเช้ั้� อุว�าการให้ความสำาค้ญก้บ “เทคโนโลัยี” จะชั้� วยสร้าง 
จุดัเป้ลัี�ยนแลัะยกระดั้บป้ระเทศไทยไดั้ 

เอ็็มจีี ดัันยานยนต์์ไทยสู่่�ยุคใหม�

MG PUSHES THAI VEHICLES
INTO NEW ERA 



 “Our growth is driven by increasing market demand 
and growing collaboration with our customers globally,” 
said Phil McDivitt, Ascend’s president and CEO. “The 
mater ia ls we produce are helping drive technological 
t ransformat ions across markets , f rom e-mobi l i ty to 
automation. Our new HMD plant positions us to continue 
supporting these transformations well into the future.”
 
 Ascend Performance Materials ประกาศในวัันน้�วั่า บริษััทได้ ้
ลงนามในข้้อตกลงการลงทุนเพื่่่อสร้างโรงงาน Hexamethylene Diamine 
(HMD) และเคม้ภััณฑ์์พื่ิ เศษัแห่่งให่ม่ ใน Xuwei New Area Park เม่อง 
เห่ล้ยนห่ยุนกัง ประเทศจี้น โรงงานแห่่งให่ม่จีะเป็นโรงงานผลิตสารเคม้แห่่งแรก 
และเป็นการลงทุนครั�งให่ญ่่ท้่สุด้ท้่ Ascend ลงทุนนอกสห่รัฐ
 โรงงานจีะผลิต HMD และเคม้ภััณฑ์์พื่ิเศษั เพื่่่อป� อนให่้กับการผลิตพื่อลิเอไมด้์ 
ข้อง Ascend และรองรับลูกค้าในภัูมิภัาค
 “การเติบโตข้องเราได้้รับแรงผลักด้ันจีากควัามต้องการท้่ เพื่ิ่มข้้�นข้องตลาด้ 
และควัามร่วัมม่อกับลูกค้าข้องเราท้่ เติบ โตข้้� นทั่ วั โลก” Phi l McDivitt  
ประธาน และ CEO ของ Ascend กล่าวั “วััสดุ้ท้่ เราผลิตได้้ช่่วัยข้ับเคล่่อน 

การเปล้่ยนแปลงทางเทคโนโลย้ทั่วัทั�งตลาด้ตั�งแต่การข้ับเคล่่อนด้้วัยระบบไฟฟ� า 

ไปจีนถึ้งระบบอัตโนมัติ โรงงาน HMD แห่่งให่ม่ข้องเราวัางตำาแห่น่งให่้ เรา 
สนับสนุนการเปล้่ยนแปลงเห่ล่าน้�ต่อไปได้้เป็นอย่างด้้ในอนาคต”

 Ascend Performance Materials announced today 
it signed an investment agreement to construct a new 
Hexamethylene Diamine and specialty chemicals plant in 
Lianyungang, China in the Xuwei New Area Park. The new 
plant will be Ascend’s first chemical production facility and 
the largest investment the company has made outside of 
the United States.
 The plant will produce HMD and specialty chemicals to 
supply Ascend’s global polyamide production and serve its 
regional customers.
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ซ่ึ่� งในเบื้้�องต้้นจะให้้บื้ริิการิใน 10 เมื้อง จากการิเปิิดเผยของ คุุณเฉิิน เว่่ยเฟิิง 
ผู้้�จััดการทั่ั่ว่ไปของ CAES
 เพื่้�อช่� วยคลายความืกังวลเริ้�องริะยะทาง ความืไมื�สะดวกในการิช่าริ์จแบื้ต้ 
และต้้นทุนการิเป็ินเจ้าของท่� สูงของริถยนต้์ไฟฟ� า บื้ริิษััท CAES ได้เปิิดต้ัว 
นวัต้กริริมืโซึ่ลูชั่�นส์สลับื้แบื้ต้เต้อริ่�แบื้บื้โมืดูลาริ์ในงานเปิิดต้ัวออนไลน์ โดย CAES 
แยกส�วนริะห้ว�างริถยนต้์กับื้แบื้ต้เต้อริ่� และมืองว�าแบื้ต้เต้อริ่� เป็ินผลิต้ภััณฑ์์สำาห้ริับื้ 
การิใช่�งานริ�วมืกัน ซ่ึ่� งสริ้างปิริะสบื้การิณ์ให้มื�ให้้กับื้ต้ลาดอย�างท่�ไมื�เคยมื่มืาก�อน

 Contemporary Amperex Energy Service Technology 
Ltd. (CAES) , a wholly-owned subsidiary of Contemporary 
Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), rolled out its battery 
swap solution EVOGO featuring modular battery swapping at 
its first online launch event. Comprised of battery blocks, fast 
battery swap stations and an app, EVOGO will be first launched 
in ten cities, said Chen Weifeng, General Manager of CAES. 
 To solve the problems of range anxiety, inconvenience of 
refueling, and high total cost of ownership, CAES rolled out 
its innovative modular battery swap solution. Based on the 
separation of vehicle and battery, CAES considers the battery 
as a shared product, creating a whole new experience for 
the market.
 

 Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. 
(CAES) ซ่ึ่� งเป็ินบื้ริิษััทในเคริ้อ Contemporary Amperex Technology 
Co. Ltd. (CATL) ได้เปิิดตั้วโซึ่ลูชั่�นส์สลับื้แบื้ต้เต้อร่ิ� EVOGO ท่�มืาพื่ริ้อมืฟ่เจอริ ์

สลับื้แบื้ต้เต้อร่ิ� แบื้บื้โมืดูลาริ์ ในงานเปิิดตั้วออนไลน์คริั�งแริก โดย EVOGO 
ปิริะกอบื้ด้วยบื้ล็อกแบื้ต้เต้อริ่� สถาน่สลับื้แบื้ต้เต้อริ่�อย�างริวดเริ็ว และแอปิพื่ลิเคชั่น 
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  Universal Robots, a Danish national company and 
manufacture of cobots announces its all-year revenue 
new record-breaking of USD.311 million, an increase of 
41% compared to 2020 and 23% compared to 2019 
before COVID-19 pandemic. 
 Kim Povlsen, Universal Robots President said, 
“Universal Robots has very well gone through the past 
year hardship. For a company that produces the advanced 
hardware with high quality standard like us, such kind 
of growth necessarily requires a lot of dedications from 
all parties involved. Our production team in Denmark 
has set a new internal record in terms of the number 
of producible cobots which in the fourth quarter, up to 
400 cobots were produced in a single week while our 
supply chain experts had to work their hearts off in 
order to keep our business running smoothly despite 
many supply challenges around the world.” 
 The fourth-quarter revenue also hit a new record, up 
22% compared to the fourth quarter of 2020 and 28% 
compared to the fourth quarter of 2019. Mr. Povlsen 
added, “Our growth has been driven by many long-term 
trends whether the matter of labor shortage and 
automation system which are increasingly recognized that 
they contributively help in increasing the productivity. In  
addition to reaching new customers, our existing customers 
have come back to buy again. These customers are 
manufacturers looking forward to increasing the number  
of cobots after realizing the advantages of this technology 
offers.” 
 Universal Robots has forecasted that the Company 
wil l continue to strongly grow in 2022 which, in this 
respect , Mr. Povlsen further gives his explanat ions, 
“Cobots are probably going to be in need more and our 
unique ecosystem has expanded accordingly all along. 
Cobots innovation is the thing to make us distinctively 
grow when these innovations will work with more than 
1,000 independent companies no matter what they are 
manufactures of parts, tool kits and applications, up to 
certified system integrators and distributors.” 

	 ยููนิิเวอร์์ซััล	โร์บอท	(Universal	Robots) บริิษััทสััญชาติิเดนมาร์ิก 
ผู้้�ผู้ลิิติหุ่่�นยนติ์ท่� ทำางานริ�วมกับมน่ษัย์ (โคบอท) ปริะกาศทำาริายได�ทั�งป่ 
ท่บสัถิิติิใหุ่ม� 311 ลิ�านดอลิลิาริ์สัหุ่รัิฐ เพิิ่�มขึ้้�น 41% เม่� อเท่ยบกับป่ 2563 
แลิะเพิ่ิ�มขึ้้�น 23% เม่�อเท่ยบกับป่ 2562 ก�อนเกิดโริคริะบาด
 คิิม	โพลเ ซ่ันิ	ปร์ะธานิ	บร์ิษััท	 ยููนิิ เวอร์์ ซััล	โร์บอท	กลิ� าวว� า 
“ ย้ นิ เวอร์ิ ซััลิ โริบอท ผู้�านพิ่�นป่ ท่� ผู้� านมาได� เ ป็นอย�างด่  สัำาหุ่ รัิบบริิษััท 
ท่�ผู้ลิิติฮาริ์ดแวริ์ลิำ�าสัมัยท่� ม่มาติริฐานค่ณภาพิ่สั้งเช� นเริาแลิ�ว การิเติิบโติ 

เช� นน่�จำำาเป็นติ�องอาศัยความท่�มเทอย�างมากจำากท่กฝ่� ายท่� เก่�ยวขึ้�อง ท่มผู้ลิิติ 

ขึ้องเริาในเดนมาริ์กได�สัริ�างสัถิิติิภายในขึ้้�นใหุ่ม�ในแง�ขึ้องจำำานวนโคบอทท่� 
ผู้ลิิติได� โดยในไติริมาสั 4 นั�นผู้ลิิติโคบอทได�ถิ้ง 400 ติัวในสััปดาหุ่์เด่ยว ขึ้ณ
ะท่�ผู้้�เช่� ยวชาญด�านซััพิ่พิ่ลิายเชนขึ้องเริาก็ทำางานอย�างหุ่นัก เพิ่่�อใหุ่�ธุ่ริกิจำขึ้อง 

เริาดำาเนินไปได�อย�างริาบริ่�นแม�ม่ปัญหุ่าท�าทายด�านซััพิ่พิ่ลิายมากมายทั�วโลิก”
 ริายได�ในไติริมาสั 4 ก็ทำาสัถิิติิใหุ่ม�เช� นกัน โดยเพิ่ิ�มขึ้้�น 22% เม่�อเท่ยบ 

กับไติริมาสั 4 ขึ้องป่ 2563 แลิะเพิ่ิ�มขึ้้�น 28% เม่�อเท่ยบกับไติริมาสั 4 ขึ้องป่ 
2562 ซ้ั� ง คิม โพิ่ลิเซั� น กลิ�าวเพิ่ิ�มเติิมว�า “การิเติิบโติขึ้องเริาได�ริับแริงขึ้ับเคลิ่�อน 

จำากเทรินด์ริะยะยาวมากมาย ไม�ว�าจำะเป็นการิขึ้าดแคลินแริงงานแลิะการิท่� 
ริะบบอัติโนมัติิเป็นท่�ยอมริับมากขึ้้�นว�าช� วยเพิ่ิ�มผู้ลิิติภาพิ่ได� โดยนอกเหุ่น่อจำาก 

การิท่� เริาเขึ้�าถิ้งลิ้กค�าริายใหุ่ม�ๆ แลิ�ว ลิ้กค�า เ ดิมขึ้องเริาก็กลิับมาซ่ั� อซัำ� า 

โดยลิ้กค�าเหุ่ลิ�าน่� เ ป็นผู้้�ผู้ลิิติท่� ติ�องการิเพิ่ิ� มจำำานวนโคบอทหุ่ลิังติริะหุ่นักถิ้ง 

ขึ้�อด่ท่� เทคโนโลิย่น่�มอบใหุ่�”
 ย้นิเวอร์ิซััลิ โริบอท คาดการิณ์ว�าบริิษััทจำะยังคงเติิบโติอย�างแข็ึ้งแกริ�งใน 
ป่ 2565 โดย คิม โพิ่ลิเซั� น กลิ�าวอธุิบายว�า “โคบอทน�าจำะเป็นท่�ติ�องการิมากขึ้้�น 
แลิะอ่โคซิัสัเติ็มอันเป็นเอกลิักษัณ์ขึ้องเริาก็ขึ้ยายติัวขึ้้�นติามด�วย นวัติกริริมโคบอท 
เป็นสัิ�งท่�จำะทำาใหุ่�เริาเติิบโติอย�างโดดเด�น เม่�อนวัติกริริมเหุ่ลิ�าน่�ทำางานริ�วมกับบริิษััท 

อิสัริะกว�า 1,000 ริาย ไม�ว�าจำะเป็นผู้้�ผู้ลิิติชิ� นสั�วน ช่ดเคริ่�องม่อแลิะแอปพิ่ลิิเคชัน 
ไปจำนถิ้งผู้้�วางริะบบแลิะผู้้�จำัดจำำาหุ่น�ายท่� ได�ริับการิริับริอง”

UNIVERSAL ROBOTS ANNOUNCES ITS
ALL-YEAR REVENUE NEW RECORD 
BREAKING OF OVER USD.300 MILLION 
“ยููนิิเวอร์์ซััล โร์บอท” เผยูร์ายูได้้ทั�งปีีทุบสถิิติิใหม่ ่
กว่า 300 ล้านิด้อลลาร์์



ซ่ึ่� งในเบื้้�องต้้นจะให้้บื้ริิการิใน 10 เมื้อง จากการิเปิิดเผยของ คุุณเฉิิน เว่่ยเฟิิง 
ผู้้�จััดการทั่ั่ว่ไปของ CAES
 เพื่้�อช่� วยคลายความืกังวลเริ้�องริะยะทาง ความืไมื�สะดวกในการิช่าริ์จแบื้ต้ 
และต้้นทุนการิเป็ินเจ้าของท่� สูงของริถยนต้์ไฟฟ� า บื้ริิษััท CAES ได้เปิิดต้ัว 
นวัต้กริริมืโซึ่ลูชั่�นส์สลับื้แบื้ต้เต้อริ่�แบื้บื้โมืดูลาริ์ในงานเปิิดต้ัวออนไลน์ โดย CAES 
แยกส�วนริะห้ว�างริถยนต้์กับื้แบื้ต้เต้อริ่� และมืองว�าแบื้ต้เต้อริ่� เป็ินผลิต้ภััณฑ์์สำาห้ริับื้ 
การิใช่�งานริ�วมืกัน ซ่ึ่� งสริ้างปิริะสบื้การิณ์ให้มื�ให้้กับื้ต้ลาดอย�างท่�ไมื�เคยมื่มืาก�อน

 Contemporary Amperex Energy Service Technology 
Ltd. (CAES) , a wholly-owned subsidiary of Contemporary 
Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), rolled out its battery 
swap solution EVOGO featuring modular battery swapping at 
its first online launch event. Comprised of battery blocks, fast 
battery swap stations and an app, EVOGO will be first launched 
in ten cities, said Chen Weifeng, General Manager of CAES. 
 To solve the problems of range anxiety, inconvenience of 
refueling, and high total cost of ownership, CAES rolled out 
its innovative modular battery swap solution. Based on the 
separation of vehicle and battery, CAES considers the battery 
as a shared product, creating a whole new experience for 
the market.
 

 Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. 
(CAES) ซ่ึ่� งเป็ินบื้ริิษััทในเคริ้อ Contemporary Amperex Technology 
Co. Ltd. (CATL) ได้เปิิดตั้วโซึ่ลูชั่�นส์สลับื้แบื้ต้เต้อร่ิ� EVOGO ท่�มืาพื่ริ้อมืฟ่เจอริ ์

สลับื้แบื้ต้เต้อร่ิ� แบื้บื้โมืดูลาริ์ ในงานเปิิดตั้วออนไลน์คริั�งแริก โดย EVOGO 
ปิริะกอบื้ด้วยบื้ล็อกแบื้ต้เต้อริ่� สถาน่สลับื้แบื้ต้เต้อริ่�อย�างริวดเริ็ว และแอปิพื่ลิเคชั่น 
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CATL LAUNCHES BATTERY SWAP SOLUTION EVOGO 
FEATURING MODULAR BATTERY SWAPPING
CATL เปิิดตััวโซลููชัั่�นส์์ส์ลัูบแบตัเตัอร่ี่� EVOGO พรี่้อมฟีเีจอร์ี่ส์ลัูบแบตัเตัอร่ี่�แบบโมดูลูารี่์
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for the automatic loading and unloading of CNC lathes 
and milling machines.

Game Changer
 With their robot cells, BMO Automation from the Dutch 
town of Nederweert in the province of Limburg enables 
automated production of widely varying batch sizes with 
quantities as small as a single unit. “Performance at BMO 
is defined as flexibility times productivity. Using the servo 
gripper developed by us, flexibility is increased significantly 
and customers can automate for batch sizes as small as 
1 . This is the future!” stresses Marketing Manager, 
Maarten Van Bun. “A simple robot or cobot performs 
the same job 1000 times. But we believe that the future is 
more likely to be the automation of smaller product series 
in a single pass. We call this multi-batch automation. We 
can also automatically manufacture 1000 parts, but split 
into multiple series with low volumes. The result is both 
high mix and high volume.”

High Mix & High Volume
 The margins in the manufacturing of small quantities 
are generally higher than in mass production. At the same 
time, however, it is more personnel- and cost-intensive 
if the workpieces need to be manually loaded between 
individual turning and milling processes. Thus, a solution 
that achieves both high variances as well as high volumes 
when using CNC lathes and milling machines in the metal 

and plastics processing industries is a game changer. For 
their approach, BMO Automation combines the advantages 
of pallet automation with the option of also being able 
to load individual workpieces fully automatically. From the 
principle “high mix – low volume” thus becomes “high mix 
& high volume”. 
 Th i s i s made poss ib le by, among other th ings , 
servo-controlled gripper jaws whose precision and reliability 
are guaranteed by FAULHABER drives. In the servo gripper, 
a FAULHABER motor drives a gear spindle that is part of 
a linear guide system. The gripper fingers, connected to 
the guided blocks, thereby move to the desired position 
for the product that is to be loaded into the CNC machine. 
The dimensions of the workpiece can change following the  
turning or milling process. Here, the servo gripper automatically 
adapts the position of the gripper fingers and does so 
without changing the loading and unloading cycles. As 
a result, it is not necessary to change the gripper.
 “Harco Hermans, responsible for research and development 
for us, knew FAULHABER from previous projects, where 
he had very good experiences with the Motion Control 
products,” explains Maarten van Bun. The appropriate 
motor was selected using the Drive Selection Tool on the 
FAULHABER website. At the same time, BMO Automation 
received support from FAULHABER, for example, in checking 
the script files for communication with the BMO Intelligent 
Control Software.
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VARIANCE AND VOLUME
ADVANTAGEOUSLY COMBINED 
ONE OF A KIND IN SERIES
ความแปรปรวนและปริมาตรรวมกัันอย่่างได้้เปรีย่บ 
และเป็นหน่�งเด้ีย่วในซีีรีส์์

14 | COVERY STORY

 Up until now, users in the metal and plastics processing 
industries often faced a difficult choice: with CNC lathes 
and mill ing machines, one opted either for the largest 
possible variance or for large volumes, i.e., high quantities.  
An innovative solution from the Netherlands makes both 
possible and simultaneously lowers the threshold for 
automation. In the servo-controlled gripper jaws, brushless 
DC-servomotors with integrated Speed Controller from 
FAULHABER provide the necessary precision and reliability.

 Dutch company BMO Automation started in 2008 with 
the vision of a significantly more effective loading of 
CNC lathes and milling machines. Customers, mainly from 
the metal and plastics processing industries, can make 
use of modular complete solutions for the machining 
industry characterised by high-quality, user-friendly and 
flexible automation solutions. Working in collaboration with 
FAULHABER, the result was a servo gripper that is connected 
to a robot arm in the robot cells. These cells are used 
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	 จนถึึงปััจจุบัันผู้้�ใช้้ในอุุตสาหกรรมแปัรร้ปัโลหะและพลาสติกมักเผู้ชิ้ญกับั 
ทางเลือุกท่�ยาก:	สำาหรับัเครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ี	และเครื�อุงกัด	ผู้้�ใช้้รายหนึ�งเลือุก 

ใ ช้้ความแปัรปัรวนมากท่� สุ ด เท� าท่� จ ะ เ ป็ันไปัได� หรื อุในปัริมาณส้ ง	 โดย 

โ ซีล้ ชั้� น ส์ ท่� เ ป็ั นนวั ตกรรมจากปัร ะ เทศ เน เธอุร์ แ ลนด์ จ ะทำาให� ทั้ ง ร ะบับั 

อุัตโนมัติ เ ป็ันไปัได�ในงานท่� ขึ้ึ้นส้งและลดระดับัขึ้่ดจำากัดไปัพร�อุมๆ	กัน	ใน 

ปัากจับักริปัเปัอุร์ท่�ควบัคุมด�วยเซีอุร์โว	เซีอุร์โวมอุเตอุร์	DC	แบับัไม�ม่แปัรง 

พร�อุมตัวควบัคุมความเร็วในตัวจาก	FAULHABER	ให�ความแม�นยำาและความ 
น�าเชื้� อุถึือุท่�จำาเป็ัน
	 BMO	Automation	บัริษััทสัญช้าติดัตช์้	เริ�มต�นในป่ั	2551	ด�วยวิสัยทัศน ์
ในการโหลดเครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ี	และเครื�อุงกัดท่�ม่ปัระสิทธิภาพมากขึ้ึ้นอุย�าง 

ม่นัยสำาคัญ	ล้กค�าซึี� งส�วนใหญ�มาจากอุุตสาหกรรมการแปัรร้ปัโลหะและ 

พลาสติก	สามารถึใช้้โซีล้ ชั้� นส์โมด้ลาร์ท่� สมบ้ัรณ์สำาหรับัอุุตสาหกรรมการ 
ตัดเฉืือุน	โดดเด�นด�วยโซีล้ชั้�นส์ระบับัอุัตโนมัติคุณภาพส้ง	ใช้้งานง�าย	และยืดหยุ�น	
เมื�อุทำางานร�วมกับั	FAULHABER	ได�	และผู้ลลัพธ์ท่� ได�คือุเซีอุร์โวกริปัเปัอุร์ 

ท่� เชื้� อุมต�อุกับัแขึ้นหุ�นยนต์ในเซีลล์หุ�นยนต์	ซึี� งเซีลล์เหล�าน่้ใช้้สำาหรับัการโหลด 

และขึ้นถึ�ายอุัตโนมัติขึ้อุงเครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ี	และเครื�อุงกัด

ตััวเปลี่่�ยนเกม
	 ด�วยเซีลล์หุ�นยนต์	BMO	Automation	จากเมือุง	Nederweert	ขึ้อุง 
เนเธอุร์แลนด์ในจังหวัด	Limburg	ช้� วยให�สามารถึผู้ลิตอุัตโนมัติในขึ้นาดแบัทช์้ 
ท่�แตกต�างกันอุย�างมาก	โดยม่ปัริมาณน�อุยท่�สุดเท�าท่�หน�วยเด่ยว	“ปัระสิทธิภาพท่�	
BMO	ถึ้กกำาหนดให�เป็ันควายืดหยุ�น	ค้ณด�วยความสามารถึในการผู้ลิต	การใช้้ 
เซีอุร์โวกริปัเปัอุร์ท่�พัฒนาโดยเรา	ความยืดหยุ�นจะเพิ�มขึ้ึ้นอุย�างมาก	และล้กค�า 

สามารถึทำาให�ขึ้นาดแบัทช์้ม่ขึ้นาดเล็กถึึง	1	ได�โดยอัุตโนมัติ	น่�คือุอุนาคต!”	 

Maarten Van Bun ผู้้�จััดการฝ่� ายการตัลี่าด	เน�นยำ้าว�า	“หุ�นยนต์ธรรมดา 
หรือุโคบัอุททำางานเด่ยวกัน	1,000	ครั้ง	แต� เราเชื้� อุว�าอุนาคตม่แนวโน�มท่� 

จะเป็ันระบับัอัุตโนมัติขึ้อุงชุ้ดผู้ลิตภัณฑ์์ขึ้นาดเล็กกว�าในครั้งเด่ยว	เราเร่ยก 
การทำางานอุัตโนมัติแบับัหลายชุ้ด	รวมถึึงเรายังสามารถึผู้ลิตช้ิ้นส�วนได�โดย 
อุัตโนมัติ	1,000	ช้ิ้น	แต�แยกอุอุกเปั็นหลายชุ้ดท่� ม่ปัริมาณน�อุย	ผู้ลท่� ได�คือุ	 

ม่ทั้งแบับัผู้สมส้งและปัริมาณมาก”

ผู้สมส้งแลี่ะปริมาณส้ง
	 อุัตรากำาไรขึ้ั้นต�นในการผู้ลิตในปัริมาณน�อุยโดยทั�วไปัจะส้งกว�าการผู้ลิต 
จำานวนมาก	อุย�างไรก็ตาม	ในเวลาเด่ยวกัน	ต�อุงใช้้บุัคลากรและค�าใช้้จ�าย 
มากขึ้ึ้น	หากจำาเป็ันต�อุงโหลดช้ิ้นงานด�วยตนเอุงระหว�างกระบัวนการกลึง 
แต�ละส�วนและการกัด	ดังนั้น	โซีล้ชั้�นส์ท่�ให�ทั้งความแปัรปัรวนส้งและปัริมาณส้ง 

เมื�อุใช้้เครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ีและเครื�อุงกัดในอุุตสาหกรรมแปัรร้ปัโลหะและพลาสติก 

คือุตัวเปัล่�ยนเกม	สำาหรับัแนวทางดังกล�าว	BMO	Automation	ได�รวมขึ้�อุด ่

ขึ้อุงระบับัพาเลทอุัตโนมัติเขึ้�ากับัตัวเลือุกในการโหลดช้ิ้นงานแต�ละช้ิ้นได�โดย 
อุัตโนมัติอุย�างเต็มท่�	จากหลักการ	“ผู้สมมาก	–	ปัริมาณตำ� า”	จึงกลายเป็ัน	
“ส�วนผู้สมส้งและปัริมาณส้ง”
	 สิ�งน่้เกิดขึ้ึ้นได�ด�วยปัากจับัท่�ควบัคุมด�วยเซีอุร์โว	ซึี� งรับัปัระกันความแม�นยำา 

และความน�าเชื้� อุถืึอุโดยไดรฟ์์	FAULHABER	ในเซีอุร์โวกริปัเปัอุร์	มอุเตอุร์	
FAULHABER	ขัึ้บัเคลื�อุนแกนเก่ยร์ท่� เป็ันส�วนหนึ� งขึ้อุงระบับัไกด์ไลน์	นิ้วขึ้อุง
กริปัเปัอุร์ท่� เชื้� อุมต�อุกับับัล็อุกนำาทาง	จึงย�ายไปัยังตำาแหน�งท่�ต�อุงการสำาหรับั 

ผู้ลิตภัณฑ์์ท่�จะบัรรจุลงในเครื�อุงซ่ีเอุ็นซ่ี	ขึ้นาดขึ้อุงช้ิ้นงานสามารถึเปัล่�ยนแปัลง 

ได�ตามกระบัวนการกลึงหรือุกัด	ท่�น่� กริปัเปัอุร์เซีอุร์โวจะปัรับัตำาแหน�งขึ้อุง 

นิ้ วกริปั เปัอุร์ โดยอุัตโนมัติ 	และทำาได� โดยไม�ต�อุง เปัล่� ยนรอุบัการขึ้นถึ�าย	 
ส�งผู้ลให�ไม�ต�อุงเปัล่�ยนกริปัเปัอุร์
	 “Harco	Hermans	รับัผิู้ดช้อุบัด�านการวิจัยและพัฒนาสำาหรับัเรา	ร้�จัก	
FAULHABER	จากโครงการก�อุนหน�าน่้	ซึี� งเขึ้าม่ปัระสบัการณ์ท่� ด่มากกับั 

ผู้ลิตภัณฑ์์	Motion	Control”	Maarten	van	Bun	อุธิบัายว�า	การเลือุกมอุเตอุร์ 
ท่� เหมาะสมโดยใช้้ เครื� อุงมือุการเลือุกไดรฟ์์บันเว็บัไซีต์ขึ้อุง	FAULHABER	
ในเวลาเด่ยวกัน	BMO	Automation	ได�รับัการสนับัสนุนจาก	FAULHABER	
เช้� นในการตรวจสอุบัไฟ์ล์สคริปัต์เพื�อุสื�อุสารกับั	BMO	Intelligent	Control	
Software
	 การพัฒนาใช้้เวลาปัระมาณ	1	ป่ั	รวมถึึงขึ้ั้นตอุนการทดสอุบั	2	เดือุน	
กับัล้กค�าท่�อุ�างอิุง	และความท�าทายท่� ใหญ�ท่�สุดคือุการผู้สานรวมโซีล้ชั้� นส์ท่�

 

เชื้� อุถืึอุได�	ซึี� งม่อุย้�ในขึ้นาดเล็กท่�สุดเท�าท่�จะเป็ันไปัได�และม่นำ้าหนักเบัา	และด�วย
เหตุน่้จึงม่ผู้ลกระทบัน�อุยท่�สุดต�อุความสามารถึในการบัรรทุกขึ้อุงหุ�นยนต์	ท่�น่�	
FAULHABER	นำาเสนอุโซีล้ชั้� นส์ท่�ม่ขึ้นาดกะทัดรัดแต�ม่ปัระสิทธิภาพส้งทั้งใน 

ส�วนกลไกและช้ิ้นส�วนอุิเล็กทรอุนิกส์ท่�ทำาให�เชื้� อุมั�นได�”

นวัตักรรมที่่� โดดเด�น
	 ความเขึ้�มขึ้�นในด�านระบับัอุัตโนมัติขึ้อุงระบับัซ่ีเอุ็นซ่ีจากปัระสบัการณ์หลายป่ั 
และความร�วมมือุกับัผู้้�ผู้ลิตเครื�อุงจักรซ่ีเอุ็นซ่ี	ช้� วยให�สามารถึบ้ัรณาการระบับั 

อุัตโนมัติขึ้อุงหุ�นยนต์ในการผู้ลิตเครื�อุงจักรกลได�อุย�างสมบ้ัรณ์	BMO	เป็ัน 

ผู้้�นำาในด�านระบับัอัุตโนมัติและการแปัลงเป็ันดิจิทัล	น่� เป็ันหลักฐานจากการเสนอุ 

ชื้� อุเขึ้�าชิ้งรางวัล	TechniShow	Award	สามครั้ง	โดยการเสนอุชื้� อุครั้งแรกในป่ั	
2559	เป็ันโซีล้ชั้�นส์ระบับัอุัตโนมัติโดยสามารถึผู้ลิตช้ิ้นส�วนและซ่ีร่ส์แต�ละชุ้ดได�ใน
กระบัวนการอุย�างต�อุเนื�อุง	สิ�งน่้เกิดขึ้ึ้นได�ด�วยการเปัล่�ยนวิธ่การจับัยึด	พาเลท	 

และผู้ลิตภัณฑ์์	ในขึ้ณะท่�ได�รับัการเสนอุชื้� อุเป็ันครั้งแรก	และในป่ั	2561	BMO	ได�รับั 

รางวัลสำาหรับัซีอุฟ์ต์แวร์	Xenon	ท่�ปัฏิิวัติวงการสำาหรับั	Smart	Industry	4.0 

เพื�อุใช้้รวบัรวมและเชื้� อุมโยงขึ้�อุม้ลท่�หลากหลายจากเครื�อุงซ่ีเอุ็นซ่ีขึ้อุงโรงงาน 

ตัดเฉืือุน	สุดท�ายในป่ั	2563	บัริษััทได�รับัการเสนอุชื้� อุเขึ้�าชิ้งรางวัล	Smart	
Centric	E-Clamp	เปั็นครั้งท่�	3	ติดต�อุกัน	แต�ครั้งน่้ไม�ปัระสบัความสำาเร็จ

ได�เปร่ยบโดยอััตัโนมัตัิ
	 “ระบับัอัุตโนมัติขึ้อุงซ่ีเอุ็นซ่ีช้� วยเพิ�มผู้ลผู้ลิต	ลดเวลาดำาเนินการ	และเสนอุ 
วิธ่หล่กเล่�ยงปััญหาท่� เก่�ยวขึ้�อุงกับัการขึ้าดแคลนผู้้�เช่้� ยวช้าญ”	Maarten	von	
Bun	กล�าวว�า	ขึ้�อุได� เปัร่ยบัขึ้อุงโซีล้ ชั้� นส์หุ�นยนต์อุัตโนมัติได�พิส้จน์ตัวเอุง 
ในช้� วงการระบัาดใหญ�ขึ้อุง	Covid-19	“โคโรน�าส�งผู้ลกระทบัอุย�างมาก 
ต�อุอุุตสาหกรรมโลหะในตอุนเริ� มต�น	ล้กค�าระมัดระวังในการลงทุนมากข้ึึ้น	
อุย�างไรก็ตาม	กลุ�มน่้ม่การเปัล่�ยนแปัลงอุย�างรวดเร็ว	เนื�อุงจากเป็ันท่� ชั้ดเจน 

ว�าระบับัอัุตโนมัติขึ้อุงซ่ีเอุ็นซ่ีไม�ได� เ ป็ันเพ่ยงโซีล้ ชั้� นส์สำาหรับัอุนาคตเท�านั้น	
แต�ยังรวมถึึงสำาหรับัวันน่้ด�วย	หุ�นยนต์ไม�ล�มปั� วย	และถึึงแม�จะม่ชั้� วโมงการ 
ทำางานท่�จำากัด	ผู้้�ปัฏิิบััติงานท่� เป็ันมนุษัย์ก็สามารถึรักษัาระดับัการผู้ลิตร�วมกับั 

โซีล้ชั้� นส์หุ�นยนต์	BMO	ได�”
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 Development lasted approximately one year, including 
a two-month test phase with reference customers. The 
biggest challenge was in integrating a reliable solution 
that is available in the smallest possible dimensions with 
a low weight and thereby has a minimal impact on the 
load capacity of the robot. “Here, FAULHABER offers a very
compact and yet high-performance solution in both the 
mechanical as well as electronic part that convinced us.”

Outstandingly Innovative
 A concentration in the area of CNC automation, many 
years of experience and good contact with manufacturers 
of CNC machines enables complete integration of robot 
automation in machining production. BMO is a leader 
here in the field of automation and digitization. This is 
also evidenced by three nominations to the TechniShow 
Award. The first nomination in 2016 was for an automation 
solution by means of which individual pieces and series 
could be manufactured in an ongoing process. This was 
made possible by the change of clamping means, pallets 
and products. At the time of the nomination, this was
a true first. In 2018, BMO was awarded for the revolutionary
Xenon software for Smart Industry 4.0. This is used to 
collect and link a wide range of data from CNC machines 
of a machining plant. In 2020, the company was nominated
for the third time in a row for its Smart Centric E-Clamp, 
but did not prevail this time.

Automatically an Advantage
 “CNC automation increases productivity, reduces processing
time and offers a way to avoid issues associated with 
the shortage of specialists,” states Maarten von Bun. The 
advantage of an automated robotics solution also proved 
itself during the Covid-19 pandemic. “Corona had a large 
impact on the metal industry. At the start, customers were 
more conservative with investments. The segment quickly 
changed, however, as it became clear that CNC automation 
is not only a solution for the future but also for today. 
A robot does not fall ill and, even with limited working 
hours, a human operator can maintain the production level 
together with a BMO robotics solution.”

CNC AUTOMATION
INCREASES PRODUCTIVITY, 

REDUCES PROCESSING
TIME AND OFFERS

A WAY TO AVOID
ISSUES ASSOCIATED
WITH THE SHORTAGE

OF SPECIALISTS
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	 จนถึึงปััจจุบัันผู้้�ใช้้ในอุุตสาหกรรมแปัรร้ปัโลหะและพลาสติกมักเผู้ชิ้ญกับั 
ทางเลือุกท่�ยาก:	สำาหรับัเครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ี	และเครื�อุงกัด	ผู้้�ใช้้รายหนึ�งเลือุก 

ใ ช้้ความแปัรปัรวนมากท่� สุ ด เท� าท่� จ ะ เ ป็ันไปัได� หรื อุในปัริมาณส้ ง	 โดย 

โ ซีล้ ชั้� น ส์ ท่� เ ป็ั นนวั ตกรรมจากปัร ะ เทศ เน เธอุร์ แ ลนด์ จ ะทำาให� ทั้ ง ร ะบับั 

อุัตโนมัติ เ ป็ันไปัได�ในงานท่� ขึ้ึ้นส้งและลดระดับัขึ้่ดจำากัดไปัพร�อุมๆ	กัน	ใน 

ปัากจับักริปัเปัอุร์ท่�ควบัคุมด�วยเซีอุร์โว	เซีอุร์โวมอุเตอุร์	DC	แบับัไม�ม่แปัรง 

พร�อุมตัวควบัคุมความเร็วในตัวจาก	FAULHABER	ให�ความแม�นยำาและความ 
น�าเชื้� อุถึือุท่�จำาเป็ัน
	 BMO	Automation	บัริษััทสัญช้าติดัตช์้	เริ�มต�นในป่ั	2551	ด�วยวิสัยทัศน ์
ในการโหลดเครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ี	และเครื�อุงกัดท่�ม่ปัระสิทธิภาพมากขึ้ึ้นอุย�าง 

ม่นัยสำาคัญ	ล้กค�าซึี� งส�วนใหญ�มาจากอุุตสาหกรรมการแปัรร้ปัโลหะและ 

พลาสติก	สามารถึใช้้โซีล้ ชั้� นส์โมด้ลาร์ท่� สมบ้ัรณ์สำาหรับัอุุตสาหกรรมการ 
ตัดเฉืือุน	โดดเด�นด�วยโซีล้ชั้�นส์ระบับัอัุตโนมัติคุณภาพส้ง	ใช้้งานง�าย	และยืดหยุ�น	
เมื�อุทำางานร�วมกับั	FAULHABER	ได�	และผู้ลลัพธ์ท่� ได�คือุเซีอุร์โวกริปัเปัอุร์ 

ท่� เชื้� อุมต�อุกับัแขึ้นหุ�นยนต์ในเซีลล์หุ�นยนต์	ซึี� งเซีลล์เหล�าน่้ใช้้สำาหรับัการโหลด 

และขึ้นถึ�ายอุัตโนมัติขึ้อุงเครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ี	และเครื�อุงกัด

ตััวเปลี่่�ยนเกม
	 ด�วยเซีลล์หุ�นยนต์	BMO	Automation	จากเมือุง	Nederweert	ขึ้อุง 
เนเธอุร์แลนด์ในจังหวัด	Limburg	ช้� วยให�สามารถึผู้ลิตอุัตโนมัติในขึ้นาดแบัทช์้ 
ท่�แตกต�างกันอุย�างมาก	โดยม่ปัริมาณน�อุยท่�สุดเท�าท่�หน�วยเด่ยว	“ปัระสิทธิภาพท่�	
BMO	ถึ้กกำาหนดให�เป็ันควายืดหยุ�น	ค้ณด�วยความสามารถึในการผู้ลิต	การใช้้ 
เซีอุร์โวกริปัเปัอุร์ท่�พัฒนาโดยเรา	ความยืดหยุ�นจะเพิ�มขึ้ึ้นอุย�างมาก	และล้กค�า 

สามารถึทำาให�ขึ้นาดแบัทช์้ม่ขึ้นาดเล็กถึึง	1	ได�โดยอัุตโนมัติ	น่�คือุอุนาคต!”	 

Maarten Van Bun ผู้้�จััดการฝ่� ายการตัลี่าด	เน�นยำ้าว�า	“หุ�นยนต์ธรรมดา 
หรือุโคบัอุททำางานเด่ยวกัน	1,000	ครั้ง	แต� เราเชื้� อุว�าอุนาคตม่แนวโน�มท่� 

จะเป็ันระบับัอัุตโนมัติขึ้อุงชุ้ดผู้ลิตภัณฑ์์ขึ้นาดเล็กกว�าในครั้งเด่ยว	เราเร่ยก 
การทำางานอุัตโนมัติแบับัหลายชุ้ด	รวมถึึงเรายังสามารถึผู้ลิตช้ิ้นส�วนได�โดย 
อุัตโนมัติ	1,000	ช้ิ้น	แต�แยกอุอุกเปั็นหลายชุ้ดท่�ม่ปัริมาณน�อุย	ผู้ลท่� ได�คือุ	 

ม่ทั้งแบับัผู้สมส้งและปัริมาณมาก”

ผู้สมส้งแลี่ะปริมาณส้ง
	 อุัตรากำาไรขึ้ั้นต�นในการผู้ลิตในปัริมาณน�อุยโดยทั�วไปัจะส้งกว�าการผู้ลิต 
จำานวนมาก	อุย�างไรก็ตาม	ในเวลาเด่ยวกัน	ต�อุงใช้้บุัคลากรและค�าใช้้จ�าย 
มากขึ้ึ้น	หากจำาเป็ันต�อุงโหลดช้ิ้นงานด�วยตนเอุงระหว�างกระบัวนการกลึง 
แต�ละส�วนและการกัด	ดังนั้น	โซีล้ชั้�นส์ท่�ให�ทั้งความแปัรปัรวนส้งและปัริมาณส้ง 

เมื�อุใช้้เครื�อุงกลึงซ่ีเอุ็นซ่ีและเครื�อุงกัดในอุุตสาหกรรมแปัรร้ปัโลหะและพลาสติก 

คือุตัวเปัล่�ยนเกม	สำาหรับัแนวทางดังกล�าว	BMO	Automation	ได�รวมขึ้�อุด ่

ขึ้อุงระบับัพาเลทอุัตโนมัติเขึ้�ากับัตัวเลือุกในการโหลดช้ิ้นงานแต�ละช้ิ้นได�โดย 
อุัตโนมัติอุย�างเต็มท่�	จากหลักการ	“ผู้สมมาก	–	ปัริมาณตำ� า”	จึงกลายเป็ัน	
“ส�วนผู้สมส้งและปัริมาณส้ง”
	 สิ�งน่้เกิดข้ึึ้นได�ด�วยปัากจับัท่�ควบัคุมด�วยเซีอุร์โว	ซึี� งรับัปัระกันความแม�นยำา 

และความน�าเชื้� อุถึือุโดยไดรฟ์์	FAULHABER	ในเซีอุร์โวกริปัเปัอุร์	มอุเตอุร์	
FAULHABER	ขัึ้บัเคลื�อุนแกนเก่ยร์ท่� เป็ันส�วนหนึ� งขึ้อุงระบับัไกด์ไลน์	นิ้วขึ้อุง
กริปัเปัอุร์ท่� เชื้� อุมต�อุกับับัล็อุกนำาทาง	จึงย�ายไปัยังตำาแหน�งท่�ต�อุงการสำาหรับั 

ผู้ลิตภัณฑ์์ท่�จะบัรรจุลงในเครื�อุงซ่ีเอุ็นซ่ี	ขึ้นาดขึ้อุงช้ิ้นงานสามารถึเปัล่�ยนแปัลง 

ได�ตามกระบัวนการกลึงหรือุกัด	ท่�น่� กริปัเปัอุร์เซีอุร์โวจะปัรับัตำาแหน�งขึ้อุง 

นิ้ วกริปั เปัอุร์ โดยอุัตโนมัติ 	และทำาได� โดยไม�ต�อุง เปัล่� ยนรอุบัการขึ้นถึ�าย	 
ส�งผู้ลให�ไม�ต�อุงเปัล่�ยนกริปัเปัอุร์
	 “Harco	Hermans	รับัผิู้ดช้อุบัด�านการวิจัยและพัฒนาสำาหรับัเรา	ร้�จัก	
FAULHABER	จากโครงการก�อุนหน�าน่้	ซึี� งเขึ้าม่ปัระสบัการณ์ท่� ด่มากกับั 

ผู้ลิตภัณฑ์์	Motion	Control”	Maarten	van	Bun	อุธิบัายว�า	การเลือุกมอุเตอุร์ 
ท่� เหมาะสมโดยใช้้ เครื� อุงมือุการเลือุกไดรฟ์์บันเว็บัไซีต์ขึ้อุง	FAULHABER	
ในเวลาเด่ยวกัน	BMO	Automation	ได�รับัการสนับัสนุนจาก	FAULHABER	
เช้� นในการตรวจสอุบัไฟ์ล์สคริปัต์เพื�อุสื�อุสารกับั	BMO	Intelligent	Control	
Software
	 การพัฒนาใช้้เวลาปัระมาณ	1	ป่ั	รวมถึึงขึ้ั้นตอุนการทดสอุบั	2	เดือุน	
กับัล้กค�าท่�อุ�างอิุง	และความท�าทายท่� ใหญ�ท่�สุดคือุการผู้สานรวมโซีล้ชั้� นส์ท่�

 

เชื้� อุถึือุได�	ซึี� งม่อุย้�ในขึ้นาดเล็กท่�สุดเท�าท่�จะเป็ันไปัได�และม่นำ้าหนักเบัา	และด�วย
เหตุน่้จึงม่ผู้ลกระทบัน�อุยท่�สุดต�อุความสามารถึในการบัรรทุกขึ้อุงหุ�นยนต์	ท่�น่�	
FAULHABER	นำาเสนอุโซีล้ชั้� นส์ท่�ม่ขึ้นาดกะทัดรัดแต�ม่ปัระสิทธิภาพส้งทั้งใน 

ส�วนกลไกและช้ิ้นส�วนอุิเล็กทรอุนิกส์ท่�ทำาให�เชื้� อุมั�นได�”

นวัตักรรมที่่� โดดเด�น
	 ความเขึ้�มขึ้�นในด�านระบับัอุัตโนมัติขึ้อุงระบับัซ่ีเอุ็นซ่ีจากปัระสบัการณ์หลายป่ั 
และความร�วมมือุกับัผู้้�ผู้ลิตเครื�อุงจักรซ่ีเอุ็นซ่ี	ช้� วยให�สามารถึบ้ัรณาการระบับั 

อุัตโนมัติขึ้อุงหุ�นยนต์ในการผู้ลิตเครื�อุงจักรกลได�อุย�างสมบ้ัรณ์	BMO	เป็ัน 

ผู้้�นำาในด�านระบับัอัุตโนมัติและการแปัลงเป็ันดิจิทัล	น่� เป็ันหลักฐานจากการเสนอุ 

ชื้� อุเขึ้�าชิ้งรางวัล	TechniShow	Award	สามครั้ง	โดยการเสนอุชื้� อุครั้งแรกในป่ั	
2559	เป็ันโซีล้ชั้�นส์ระบับัอุัตโนมัติโดยสามารถึผู้ลิตช้ิ้นส�วนและซ่ีร่ส์แต�ละชุ้ดได�ใน
กระบัวนการอุย�างต�อุเนื�อุง	สิ�งน่้เกิดขึ้ึ้นได�ด�วยการเปัล่�ยนวิธ่การจับัยึด	พาเลท	 

และผู้ลิตภัณฑ์์	ในขึ้ณะท่�ได�รับัการเสนอุชื้� อุเป็ันครั้งแรก	และในป่ั	2561	BMO	ได�รับั 

รางวัลสำาหรับัซีอุฟ์ต์แวร์	Xenon	ท่�ปัฏิิวัติวงการสำาหรับั	Smart	Industry	4.0 

เพื�อุใช้้รวบัรวมและเชื้� อุมโยงขึ้�อุม้ลท่�หลากหลายจากเครื�อุงซ่ีเอุ็นซ่ีขึ้อุงโรงงาน 

ตัดเฉืือุน	สุดท�ายในป่ั	2563	บัริษััทได�รับัการเสนอุชื้� อุเขึ้�าชิ้งรางวัล	Smart	
Centric	E-Clamp	เปั็นครั้งท่�	3	ติดต�อุกัน	แต�ครั้งน่้ไม�ปัระสบัความสำาเร็จ

ได�เปร่ยบโดยอััตัโนมัตัิ
	 “ระบับัอัุตโนมัติขึ้อุงซ่ีเอุ็นซ่ีช้� วยเพิ�มผู้ลผู้ลิต	ลดเวลาดำาเนินการ	และเสนอุ 
วิธ่หล่กเล่�ยงปััญหาท่� เก่�ยวขึ้�อุงกับัการขึ้าดแคลนผู้้�เช่้� ยวช้าญ”	Maarten	von	
Bun	กล�าวว�า	ขึ้�อุได� เปัร่ยบัขึ้อุงโซีล้ ชั้� นส์หุ�นยนต์อุัตโนมัติได�พิส้จน์ตัวเอุง 
ในช้� วงการระบัาดใหญ�ขึ้อุง	Covid-19	“โคโรน�าส�งผู้ลกระทบัอุย�างมาก 
ต�อุอุุตสาหกรรมโลหะในตอุนเริ� มต�น	ล้กค�าระมัดระวังในการลงทุนมากข้ึึ้น	
อุย�างไรก็ตาม	กลุ�มน่้ม่การเปัล่�ยนแปัลงอุย�างรวดเร็ว	เนื�อุงจากเป็ันท่� ชั้ดเจน 

ว�าระบับัอัุตโนมัติขึ้อุงซ่ีเอุ็นซ่ีไม�ได� เ ป็ันเพ่ยงโซีล้ ชั้� นส์สำาหรับัอุนาคตเท�านั้น	
แต�ยังรวมถึึงสำาหรับัวันน่้ด�วย	หุ�นยนต์ไม�ล�มปั� วย	และถึึงแม�จะม่ชั้� วโมงการ 
ทำางานท่�จำากัด	ผู้้�ปัฏิิบััติงานท่� เป็ันมนุษัย์ก็สามารถึรักษัาระดับัการผู้ลิตร�วมกับั 

โซีล้ชั้� นส์หุ�นยนต์	BMO	ได�”
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	 การ์์ท เนอร์์คาดการ์ณ์์	ยอดจััดส่่งร์ถยนต์์ขัับ เคลื่่่ อนด้วยพลื่ังงาน 
ไฟฟ้า	(แบบใช้้พลื่ังงานจัากแบต์เต์อร่่์แลื่ะแบบปลื่ั �กอิน-ไฮบริ์ด)	ในป่	2565	
จัะเพิ่มขั้้นเป็น	6	ลื่้านคัน	จัาก	4	ลื่้านคันในป่	2564	
 โจนาธาน ดาเวนพอร์์ท ผู้้�อำานวยการ์ฝ่่ายวิจัยของการ์์ทเนอร์์ 
กลื่่าวว่า	“จัากท่่ปร์ะชุ้ม	COP26	เม่่อเด่อนพฤศจิักายนป่ท่่แลื่้ว	ส่มาพันธ์์	
Zero	Emission	Vehicle	Transition	Council	ม่ขั้อต์กลื่งเห็็นพ้องต์ร์งกันว่า	
ภายในป่	2583	ผู้้้ผู้ลื่ิต์ร์ถยนต์์จัะเดินห็น้าผู้ลิื่ต์แลื่ะจัำาห็น่ายยานพาห็นะท่่ปลื่่อย 
มลื่พิษเป็นศ้นย์	จัากท่่ก่อนห็น้าน่้ได้กดดันให็้ผู้้้ผู้ลื่ิต์ในต์ลื่าดร์ถยนต์์ช้ั้นนำาเต์ร์่ยม 
พร์้อมร์ับม่อกับแนวทางการ์ลื่ดการ์ปลื่่อยก๊าซคาร์์บอนฯ	กับภาคการ์ขันส่่ง	 
ทั้งน่้ยานยนต์์ไฟฟ้า	(ห็ร์่อ	EVs)	นั้นเป็นเทคโนโลื่ย่ร์ะบบส่่งกำาลื่ังท่่ม่ความ 
ส่ำาคัญต์่อการ์ช่้วยลื่ดการ์ปลื่่อย	CO2	ในภาคการ์ขันส่่ง	ภาวะขัาดแคลื่นชิ้ป 
ยังส่่งผู้ลื่กร์ะทบต่์อเน่่องกับยอดการ์ผู้ลิื่ต์ร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้าในป่น่้	แม้ 
ส่ัดส่่วนการ์จััดส่่งร์ถยนต์์พลัื่งไฟฟ้าปร์ะเภทร์ถต้้์	(Vans)	แลื่ะร์ถบร์ร์ทุก	 
(Trucks)	ยังม่ขันาดเล็ื่กในปัจัจุับัน	แต่์การ์จััดส่่งยานยนต์์ในกลืุ่่มน่้จัะเติ์บโต์ 
อย่างร์วดเร็์วเม่่อเจ้ัาขัองกิจัการ์เล็ื่งเห็็นถ้งปร์ะโยช้น์ทั้งต์่อส่ิ่ งแวดล้ื่อมแลื่ะ 

ด้านการ์เงิน	เม่่อเปลื่่่ยนมาใช้้พลื่ังงานไฟฟ้า”
	 การ์์ทเนอร์์คาดว่าร์ถยนต์์	(Cars)	จัะม่ส่ัดส่่วนจััดส่่งส่้งถ้ง	95%	ขัอง 
ต์ลื่าดยานยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าทั้งห็มดในป่	2565	ส่่วนท่่ เห็ลื่่อจัะแบ่งเป็น	 
ร์ถโดยส่าร์	(Buses)	ร์ถต์้้	(Vans)	แลื่ะร์ถบร์ร์ทุกขันาดให็ญ่	(Heavy	Trucks)	
(ด้ต์ามต์าร์างท่่	1)

ปร์ะเทศจีนและยุโร์ปตะวันตกมีียอดจัดส่่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าส่้ง 
สุ่ดในปีนี้
	 ด้วยนโยบายขัองส่าธ์าร์ณ์รั์ฐปร์ะช้าช้นจั่นท่่ม่คำาส่ั่ งให็้ภายในป่	2573 

ผู้้้ผู้ ลิื่ต์ร์ถยนต์์ ต้์องผู้ลิื่ต์ร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้าในสั่ดส่่วน	40%	ขัอง 
ยอดจัำาห็น่ายร์ถยนต์์ทั้งห็มด	ร์วมถ้งการ์จััดต์ั้งโร์งงานผู้ลื่ิต์ร์ถยนต์์พลัื่งงาน 
ไฟฟ้าขั้้นให็ม่	การ์์ทเนอร์์คาดว่าปร์ะเทศจั่นจัะกลื่ายเป็นผู้้้นำาอันดับ	1	ท่่คร์อง 
ยอดการ์จััดส่่งร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้า	โดยม่ส่ัดส่่วนร์าว	46%	ขัองการ์จััดส่่ง 
ร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าทั้งห็มดทั่ วโลื่กในป่น่้ 	โดยม่ยอดจััดส่่งส่้งถ้ง	2.9	
ลื่้านคัน	ขัณ์ะท่่ ฝ่ัั่งยุโร์ปต์ะวันต์กจัะอย้่ในอันดับท่่ 	2	ด้วยยอดการ์จััดส่่งท่่	
1 . 9	ลื่้ านคัน	แลื่ะต์ามมาด้วยอันดับส่ามค่อ ผู้้้ผู้ ลิื่ต์จัากอ เม ริ์กา เห็น่อ	
ท่่คาดว่าจัะม่ยอดจััดส่่งอย้่ร์าว	855,300	คัน
 “แผู้นขัองส่ห็ภาพยุโร์ป	(EU)	ท่่ต์้องการ์ลื่ดการ์ปลื่่อยก๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)	จัากการ์ใช้้ร์ถยนต์์ให็้ได้ท่่	55%	แลื่ะร์ถต์้้ท่่	50%	ภายในป่	2573	เป็น 
การ์กร์ะต์ุ้นต์ลื่าดร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าท่่ ส่ำาคัญในยุโร์ป”	ดาเวนพอร์์ท	
กลื่่าวเพิ่มเต์ิมว่า
	 จัากการ์ท่่ ร์ัฐบาลื่ในปร์ะเทศต์่างๆ	ทั่ วโลื่กห็ันมาให็้ความส่ำาคัญ	ออก 

กฎร์ะเบ่ยบแลื่ะใช้้มาต์ร์การ์กร์ะต์ุ้นต่์างๆ	เพ่่อผู้ลัื่กดันยอดจัำาห็น่ายร์ถยนต์์ 
พลื่ังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขั้้น	นั่นทำาให็้อุต์ส่าห็กร์ร์มยานยนต์์เพิ่มการ์ลื่งทุน 

ในบร์ิษัทท่่ เป็นผู้้้วางโคร์งส่ร์้างพ่้นฐานจุัดช้าร์์จัไฟแลื่ะเทคโนโลื่ย่แบต์เต์อร์่่ 

ในร์ถยนต์์	เพ่่อส่่งเส่ริ์มแลื่ะส่นับส่นุนให้็ผู้้้บร์ิโภคแลื่ะภาคธุ์ร์กิจัเปล่่ื่ยนมาใช้้ 
ร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้า	การ์์ทเนอร์์	คาดว่า	ในป่น่้จัะม่จัำานวนจุัดช้าร์์จัไฟฟ้า
ส่าธ์าร์ณ์ะทั่วโลื่กเพิ่มขั้้นเป็น	2.1	ลื่้านจุัด	จัากเดิม	1.6	ลื่้านจุัด	เม่่อป่	2564		

ปัจจัยท�าทายการ์ใช้้ร์ถยนต์ไฟฟ้ายังมีีอย้่อีกมีาก 
	 เพ่่อส่่งเส่ริ์มการ์เปล่่ื่ยนมาใช้้ร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้า	ผู้้้ผู้ลิื่ต์จัะต้์องจััดการ์ 
กับปัจัจััยห็ลื่ายปร์ะการ์	อาทิ	การ์ลื่ดร์าคาร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าแลื่ะ 
แบต์เต์อร่่์	การ์ร์่ไซเคิลื่แบต์เต์อร่่์	การ์นำาเส่นอร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้ารุ่์นต่์างๆ 
ท่่ห็ลื่ากห็ลื่ายกว่าเดิม	พร์้อมย่ดร์ะยะการ์ขัับให็้ได้ร์ะยะไกลื่ขั้้น	ร์วมถ้งการ์ 
ปร์ับปรุ์งโคร์งส่ร์้างพ่้นฐานในเร์่่องจุัดช้าร์์จัไฟฟ้า
	 ดาเวนพอร์์ท	กลื่่าวเพิ่มเต์ิมว่า	“นอกจัากน่้	ยังม่ความท้าทายส่ำาคัญ 
ท่่ต์้องเร์่งแก้ไขั	นั่นค่อ	จัำานวนจุัดช้าร์์จัไฟฟ้าแบบเร์็วท่่บ้านแลื่ะต์ามพ่้นท่่ 

ส่าธ์าร์ณ์ะต์่างๆ	ท่่ยังขัาดแคลื่น	โดยผู้้้ให็้บร์ิการ์ส่าธ์าร์ณ์้ปโภคจัะต์้องเพิ่ม 

การ์ลื่งทุนในโคร์งส่ร้์างพ่้นฐานไฟฟ้าส่มาร์์ทกริ์ดเพ่่อร์ับม่อกับปริ์มาณ์การ์ 
ใช้้ไฟฟ้าท่่ เพิ่ มขั้้น	แลื่ะต์อบส่นองต์่อเป้าห็มายทางด้านส่ิ่ งแวดลื่้อมแลื่ะ 
การ์เปลื่่่ยนแปลื่งขัองส่ภาพภ้มิอากาศ	โดยปร์ะเทศท่่ยังใช้้เช้่้อเพลื่ิงฟอส่ซิลื่ 
เพ่่อผู้ลื่ิต์ไฟฟ้าจัะต์้องออกแบบร์ะบบการ์ผู้ลิื่ต์ไฟฟ้าให็ม่	เพ่่อร์องร์ับการ์ 
เปลื่่่ยนแปลื่งดังกลื่่าว”

About Gartner
 Gartner, Inc. (NYSE: IT)	delivers	actionable,	
objective	insight	to	executives	and	their	teams.	Our	
expert	guidance	and	tools	enable	faster,	smarter	 
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 บร์ิษััท การ์์ทเนอร์์ (Gartner, Inc.) (NYSE: IT)	ค่อบร์ิษัท 
วิจััยแลื่ะให้็คำาปร์้กษาช้ั้นนำาขัองโลื่ก	มอบข้ัอม้ลื่เชิ้งลื่้ก	คำาแนะนำา	 
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 6 mil l ion electric cars (battery electric and plug-in 
hybrid) will be shipped in 2022, up from 4 million in 2021, 
according to a new forecast by Gartner, Inc.
 “At COP26 in November 2021, the Zero Emission Vehicle 
Transition Council agreed that vehicle manufacturers will 
commit to selling only zero emission vehicles by 2040, 
and earlier in leading markets, putting pressure on the 
automotive sector to prepare for the decarbonization in 
transportation. EVs are an important powertrain technology 
to help reduce CO2 emissions from the transportation 
sector,” said Jonathan Davenport, Research Director at 
Gartner. “The ongoing shortage of chips will impact the 
production of EVs in 2022, and while shipments of vans 
and trucks are currently small, their shipments will grow  
rapidly as commercia l owners see the f inancia l and 
environmental benefit of electrifying their fleets.”
 Gartner forecasts that electric cars will represent 95% 
of total EV shipments in 2022 and the remainder will be 
split between buses, vans and heavy trucks (See Table 1).

Greater China and Western Europe to Lead in EV 
Shipments in 2022
 With China imposing a mandate on automakers 
requiring that EVs make up 40% of all sales by 2030 and 
automakers establishing new factories for manufacturing 
electric cars, Gartner estimates that Greater China will 
account for 46% of global EV shipments in 2022. Greater 
China will take the No. 1 position in shipments globally, 
shipping 2.9 million EVs in 2022. Western Europe is on 
pace to ship 1.9 million units in 2022, ranking No. 2 in 
EV shipments. North America is expected to be the third 
highest region in shipments at 855.3 thousand EVs in 2022.
 “The EU’s plans to cut CO2 emissions from cars by 55% 
and vans by 50% by 2030 is a catalyst to the uptake 
of EVs in Europe,” said Davenport.
 As governments across the wor ld introduce new 
regulations and incentives to fuel EV sales, the automotive 
industry is also increasing investment in companies 
that provide charging infrastructure and vehicle battery 
technology to support and bolster the transition to EVs 
by consumers and businesses. Gartner forecasts that the 
number of global public EV chargers will rise from 2.1 
million units in 2022, up from 1.6 million units in 2021.

Challenges to Mass EV Deployment Remain
 To foster the transition to EVs, automotive manufacturers 
will have to address several factors such as lowering the 
price of EVs and batteries, recycling EV batteries, offering 
a wider selection of vehicle models with more extensive 
driving range and improving charging infrastructure.
 “Additionally, a major issue that must be addressed 
is lack of fast-charging availability for home and public 
charging,” said Davenport. “Utility providers will need to 
increase their investments in smart grid infrastructure 
to cope with the growing consumption of electr ic ity. 
Additionally, to meet climate change ambitions, countries 
which utilize fossil fuels to generate electricity will need 
to redesign their power generation to respond to the 
transition.”

GARTNER FORECASTS 6 MILLION ELECTRIC 
CARS WILL BE SHIPPED IN 2022
BY 2022, THE NUMBER OF GLOBAL PUBLIC EV 
CHARGERS WILL TOTAL 2 MILLION UNITS

การ์์ทเนอร์์คาดการ์ณ์์ยอดจััดส่่งร์ถยนต์์ไฟฟา้ปีี 65 พุ่่่งแต์ะ 6 ล้้านคัน
ในปีีน้�ทั่่�วโลกม้ีจุุดชาร์์จุไฟสาธาร์ณะสำาหร์่บร์ถยนต์์ไฟฟา้ร์วมี 2 ล้านจุุด
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	 การ์์ท เนอร์์คาดการ์ณ์์	ยอดจััดส่่งร์ถยนต์์ขัับ เคลื่่่ อนด้วยพลื่ังงาน 
ไฟฟ้า	(แบบใช้้พลื่ังงานจัากแบต์เต์อร่่์แลื่ะแบบปลื่ั �กอิน-ไฮบริ์ด)	ในป่	2565	
จัะเพิ่มขั้้นเป็น	6	ลื่้านคัน	จัาก	4	ลื่้านคันในป่	2564	
 โจนาธาน ดาเวนพอร์์ท ผู้้�อำานวยการ์ฝ่่ายวิจัยของการ์์ทเนอร์์ 
กลื่่าวว่า	“จัากท่่ปร์ะชุ้ม	COP26	เม่่อเด่อนพฤศจิักายนป่ท่่แลื่้ว	ส่มาพันธ์	์
Zero	Emission	Vehicle	Transition	Council	ม่ขั้อต์กลื่งเห็็นพ้องต์ร์งกันว่า	
ภายในป่	2583	ผู้้้ผู้ลื่ิต์ร์ถยนต์์จัะเดินห็น้าผู้ลื่ิต์แลื่ะจัำาห็น่ายยานพาห็นะท่่ปลื่่อย 
มลื่พิษเป็นศ้นย์	จัากท่่ก่อนห็น้าน่้ได้กดดันให็้ผู้้้ผู้ลื่ิต์ในต์ลื่าดร์ถยนต์์ช้ั้นนำาเต์ร์่ยม 
พร์้อมร์ับม่อกับแนวทางการ์ลื่ดการ์ปลื่่อยก๊าซคาร์์บอนฯ	กับภาคการ์ขันส่่ง	 
ทั้งน่้ยานยนต์์ไฟฟ้า	(ห็ร์่อ	EVs)	นั้นเป็นเทคโนโลื่ย่ร์ะบบส่่งกำาลื่ังท่่ม่ความ 
ส่ำาคัญต์่อการ์ช่้วยลื่ดการ์ปลื่่อย	CO2	ในภาคการ์ขันส่่ง	ภาวะขัาดแคลื่นชิ้ป 
ยังส่่งผู้ลื่กร์ะทบต่์อเน่่องกับยอดการ์ผู้ลิื่ต์ร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้าในป่น่้	แม้ 
ส่ัดส่่วนการ์จััดส่่งร์ถยนต์์พลัื่งไฟฟ้าปร์ะเภทร์ถต้้์	(Vans)	แลื่ะร์ถบร์ร์ทุก	 
(Trucks)	ยังม่ขันาดเล็ื่กในปัจัจุับัน	แต่์การ์จััดส่่งยานยนต์์ในกลืุ่่มน่้จัะเติ์บโต์ 
อย่างร์วดเร็์วเม่่อเจ้ัาขัองกิจัการ์เล็ื่งเห็็นถ้งปร์ะโยช้น์ทั้งต์่อส่ิ่ งแวดล้ื่อมแลื่ะ 

ด้านการ์เงิน	เม่่อเปลื่่่ยนมาใช้้พลื่ังงานไฟฟ้า”
	 การ์์ทเนอร์์คาดว่าร์ถยนต์์	(Cars)	จัะม่ส่ัดส่่วนจััดส่่งส่้งถ้ง	95%	ขัอง 
ต์ลื่าดยานยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าทั้งห็มดในป่	2565	ส่่วนท่่ เห็ลื่่อจัะแบ่งเป็น	 
ร์ถโดยส่าร์	(Buses)	ร์ถต์้้	(Vans)	แลื่ะร์ถบร์ร์ทุกขันาดให็ญ่	(Heavy	Trucks)	
(ด้ต์ามต์าร์างท่่	1)

ปร์ะเทศจีนและยุโร์ปตะวันตกมีียอดจัดส่่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าส่้ง 
สุ่ดในปีนี้
	 ด้วยนโยบายขัองส่าธ์าร์ณ์รั์ฐปร์ะช้าช้นจั่นท่่ม่คำาส่ั่ งให็้ภายในป่	2573 

ผู้้้ผู้ ลิื่ต์ร์ถยนต์์ ต้์องผู้ลิื่ต์ร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้าในสั่ดส่่วน	40%	ขัอง 
ยอดจัำาห็น่ายร์ถยนต์์ทั้งห็มด	ร์วมถ้งการ์จััดต์ั้งโร์งงานผู้ลื่ิต์ร์ถยนต์์พลัื่งงาน 
ไฟฟ้าขั้้นให็ม่	การ์์ทเนอร์์คาดว่าปร์ะเทศจั่นจัะกลื่ายเป็นผู้้้นำาอันดับ	1	ท่่คร์อง 
ยอดการ์จััดส่่งร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้า	โดยม่ส่ัดส่่วนร์าว	46%	ขัองการ์จััดส่่ง 
ร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าทั้งห็มดทั่ วโลื่กในป่น่้ 	โดยม่ยอดจััดส่่งส่้งถ้ง	2.9	
ลื่้านคัน	ขัณ์ะท่่ ฝ่ัั่งยุโร์ปต์ะวันต์กจัะอย้่ในอันดับท่่ 	2	ด้วยยอดการ์จััดส่่งท่่	
1 . 9	ลื่้ านคัน	แลื่ะต์ามมาด้วยอันดับส่ามค่อ ผู้้้ผู้ ลิื่ต์จัากอ เม ริ์กา เห็น่อ	
ท่่คาดว่าจัะม่ยอดจััดส่่งอย้่ร์าว	855,300	คัน
 “แผู้นขัองส่ห็ภาพยุโร์ป	(EU)	ท่่ต์้องการ์ลื่ดการ์ปลื่่อยก๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)	จัากการ์ใช้้ร์ถยนต์์ให็้ได้ท่่	55%	แลื่ะร์ถต์้้ท่่	50%	ภายในป่	2573	เป็น 
การ์กร์ะต์ุ้นต์ลื่าดร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าท่่ ส่ำาคัญในยุโร์ป”	ดาเวนพอร์์ท	
กลื่่าวเพิ่มเต์ิมว่า
	 จัากการ์ท่่ ร์ัฐบาลื่ในปร์ะเทศต์่างๆ	ทั่ วโลื่กห็ันมาให็้ความส่ำาคัญ	ออก 

กฎร์ะเบ่ยบแลื่ะใช้้มาต์ร์การ์กร์ะต์ุ้นต่์างๆ	เพ่่อผู้ลัื่กดันยอดจัำาห็น่ายร์ถยนต์ ์
พลื่ังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขั้้น	นั่นทำาให็้อุต์ส่าห็กร์ร์มยานยนต์์เพิ่มการ์ลื่งทุน 

ในบร์ิษัทท่่ เป็นผู้้้วางโคร์งส่ร์้างพ่้นฐานจุัดช้าร์์จัไฟแลื่ะเทคโนโลื่ย่แบต์เต์อร์่่ 

ในร์ถยนต์์	เพ่่อส่่งเส่ริ์มแลื่ะส่นับส่นุนให้็ผู้้้บร์ิโภคแลื่ะภาคธุ์ร์กิจัเปล่่ื่ยนมาใช้้ 
ร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้า	การ์์ทเนอร์์	คาดว่า	ในป่น่้จัะม่จัำานวนจุัดช้าร์์จัไฟฟ้า
ส่าธ์าร์ณ์ะทั่วโลื่กเพิ่มขั้้นเป็น	2.1	ลื่้านจุัด	จัากเดิม	1.6	ลื่้านจุัด	เม่่อป่	2564		

ปัจจัยท�าทายการ์ใช้้ร์ถยนต์ไฟฟ้ายังมีีอย้่อีกมีาก 
	 เพ่่อส่่งเส่ริ์มการ์เปล่่ื่ยนมาใช้้ร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้า	ผู้้้ผู้ลิื่ต์จัะต้์องจััดการ์ 
กับปัจัจััยห็ลื่ายปร์ะการ์	อาทิ	การ์ลื่ดร์าคาร์ถยนต์์พลื่ังงานไฟฟ้าแลื่ะ 
แบต์เต์อร่่์	การ์ร์่ไซเคิลื่แบต์เต์อร่่์	การ์นำาเส่นอร์ถยนต์์พลัื่งงานไฟฟ้ารุ์่นต่์างๆ 
ท่่ห็ลื่ากห็ลื่ายกว่าเดิม	พร์้อมย่ดร์ะยะการ์ขัับให็้ได้ร์ะยะไกลื่ขั้้น	ร์วมถ้งการ์ 
ปร์ับปรุ์งโคร์งส่ร์้างพ่้นฐานในเร์่่องจุัดช้าร์์จัไฟฟ้า
	 ดาเวนพอร์์ท	กลื่่าวเพิ่มเต์ิมว่า	“นอกจัากน่้	ยังม่ความท้าทายส่ำาคัญ 
ท่่ต์้องเร์่งแก้ไขั	นั่นค่อ	จัำานวนจุัดช้าร์์จัไฟฟ้าแบบเร์็วท่่บ้านแลื่ะต์ามพ่้นท่่ 

ส่าธ์าร์ณ์ะต์่างๆ	ท่่ยังขัาดแคลื่น	โดยผู้้้ให็้บร์ิการ์ส่าธ์าร์ณ์้ปโภคจัะต์้องเพิ่ม 

การ์ลื่งทุนในโคร์งส่ร้์างพ่้นฐานไฟฟ้าส่มาร์์ทกริ์ดเพ่่อร์ับม่อกับปริ์มาณ์การ์ 
ใช้้ไฟฟ้าท่่ เพิ่ มขั้้น	แลื่ะต์อบส่นองต์่อเป้าห็มายทางด้านส่ิ่ งแวดลื่้อมแลื่ะ 
การ์เปลื่่่ยนแปลื่งขัองส่ภาพภ้มิอากาศ	โดยปร์ะเทศท่่ยังใช้้เช้่้อเพลื่ิงฟอส่ซิลื่ 
เพ่่อผู้ลื่ิต์ไฟฟ้าจัะต์้องออกแบบร์ะบบการ์ผู้ลิื่ต์ไฟฟ้าให็ม่	เพ่่อร์องร์ับการ์ 
เปลื่่่ยนแปลื่งดังกลื่่าว”
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ดำาเนินภาร์กิจัส่ำาคัญท่่ม่อย้่ในปัจัจุับันแลื่ะส่ร์้างองค์กร์ให็้ปร์ะส่บ 
ความส่ำา เร์็จัในอนาคต์	ด้ ข้ัอม้ลื่ เพิ่ ม เต์ิม เก่่ ยวกับแนวทางขัอง 

การ์์ทเนอร์์ในการ์ช่้วยให้็ผู้้้บริ์ห็าร์ตั์ดสิ่นใจัอย่างถ้กต้์องเพ่่อขัับเคลื่่่อน 

อนาคต์ขัองธุ์ร์กิจัได้ท่่ 	gartner.com
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 Mr. Atthaphon Rerkpiboon, Chief Executive Officer 
(CEO) and President of PTT Public Company Limited 
(PTT), Mr. Sirasak Chanterama, President of Energy  
Complex Company Limited (EnCo), along with Mr. Ekachai 
Yimsakul, Managing Director of Arun Plus Company 
Limited (ARUN PLUS) jointly take part in the launch and 
delivery of “E-Bus”, a highly-efficient electric powered bus 
newly manufactured in the country to facilitate the shuttling 
transportations of employees in the PTT Group, personnel 
of the Ministry of Energy and the general public coming 
for business contacts. 
 Mr. Rerkpiboon, CEO and President, PTT Public Company  
Limited (PTT) revealed that PTT was accelerating the development 
and adaptation to cope with the change towards energy 
trend in the future that would focus on the world’s 2 areas 
of the importantly main trends: namely; Go Green and Go 
Electric, and yet would sti l l advance towards expanding 
the investment in EV Value Chain of PTT Group to cover 
all dimensions and to back up the increasing number of 
electric vehicle users in the future with readiness to develop 
technology on the use of alternat ive energy which is 
environmentally friendly and drive Thailand towards being 

a low-carbon society. Over in the past, PTT had joined 
hands with its business partners to develop EV Charging 
Station, EV Platform, EV manufacturing factory including 
the investment in battery business for both 4-wheeled and  
2-wheeled vehicles and other types. Therefore, the collaboration 
with EnCo to bring in the new model E-Bus, where the 
innovation of its body and structure developed from modern 
aluminum produced in Thailand has increased the efficiency 
on the use of the energy with fully complete safety system 
and facilities for drivers and passengers.

 นายอรรถพล ฤกษ์์พิบููลย์ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บูริหารและกรรมการ 

ผูู้้จ้ัดการใหญ่� บูริษ์ัที่ ปตที่. จ้ำากัด (มหาชน) (ปตที่.) นายศิิรศิักดิ์ 
จ้ันเที่รมะ กรรมการผูู้้จั้ดการใหญ่� บูริษ์ัที่ เอนเนอร์ย่� คอมเพล็กซ์์ จ้ำากัด 
(EnCo) พร้้อมด้้วย นายเอกชัย ยิ�มสกุล กรรมการผูู้้จ้ัดการ บูริษ์ัที่  
อรุณ พลัส จ้ำากัด (ARUN PLUS) ร่้วมเ ปิิด้ตััวและส่่งมอบ “E-Bus” 
ร้ถโด้ยส่าร้พลังงานไฟฟ้าปิร้ะส่ิทธิิภาพสู่งท่่ ผลิตัขึ้้้นใหม่ ในปิร้ะ เทศ เพ่่ อ 

อำานวยความส่ะด้วกในการ้ร้ับส่่งพนักงานในกล่่ม ปิตัท. บ่คลากร้กร้ะทร้วง 
พลังงาน และปิร้ะชาชนทั่วไปิท่่มาตัิด้ต่ัองาน
 นายอร้ร้ถพล ฤกษ์์ พิ บูลย์  ปิร้ะธิาน เจ้้ าห น้าท่่ บร้ิ หาร้และกร้ร้มการ้ 

ผู้จ้ัด้การ้ใหญ่่ บริ้ษ์ัท ปิตัท. จ้ำากัด้ (มหาชน) (ปิตัท.) เปิิด้เผยว่า ปิตัท. เร่้ง 
พัฒนาและปิร้ับตััวเพ่่ อร้องร้ับการ้เปิล่่ยนแปิลงสู่่ ทิศทางพลังงานในอนาคตั 

ซ่้ึ่งจ้ะม่่งเน้นเทร้นด้์หลักท่่ ส่ำาคัญ่ขึ้องโลก 2 ด้้าน ค่อ Go Green และ Go 
Electric โด้ยจ้ะยังคงเดิ้นหน้าขึ้ยายการ้ลงท่นด้้าน EV Value Chain ขึ้องกล่่ม 
ปิตัท. ให้คร้อบคล่มในท่กมิตัิ เพ่่อร้องร้ับจ้ำานวนผู้ใช้ยานยนตั์ไฟฟ้าท่่ เพิ่มมากขึ้้้น 

ในอนาคตั และพร้้อมพัฒนาเทคโนโลย่การ้ใช้พลังงานทางเล่อกท่่ เ ป็ินมิตัร้ 
ตั่อส่ิ่ งแวด้ล้อมและเ ป็ินพลังขัึ้บเคล่่อนปิร้ะเทศไทยก้าวสู่่ สั่งคมคาร์้บอนตัำ่ า 
โด้ยท่่ผ่านมา ปิตัท. ได้้จั้บม่อพันธิมิตัร้ทางธ่ิร้กิจ้ ในการ้พัฒนา EV Charging 

Station, EV Platform, การ้ตัั้งโร้งงานผลิตัยานยนต์ัไฟฟ้า ร้วมถ้งการ้ 
ลงท่นในธ่ิร้กิจ้แบตัเตัอร่่้ส่ำาหรั้บยานยนต์ัทั้ง 4 ล้อ และ 2 ล้อ และปิร้ะเภทอ่่นๆ 

ด้ั งนั้ น  ก าร้ ร่้ วมม่ อ กั บ  EnCo ในการ้นำา  E - Bu s  ร่่้ นให ม่  ซ่้ึ่ งพัฒนา 

นวัตักร้ร้มตััวถังและโคร้งส่ร้้างจ้ากอลูมิ เน่ยมส่มัยใหม่ท่่ผลิตัในปิร้ะเทศไทย 
เพิ่ มปิร้ะส่ิทธิิภาพการ้ใช้พลังงาน พร้้อมร้ะบบความปิลอด้ภัยและส่ิ่ งอำานวย 

ความส่ะด้วกส่ำาหร้ับผู้ขึ้ับขึ้่่และผู้โด้ยส่าร้คร้บคร้ัน 

ARUN PLUS จัับมืือ EnCo เปิิดตััว “E-Bus” 
อนาคตการเดิินทางยานยนต์สมััยใหมั่

ARUN PLUS JOINS HANDS
WITH ENCO TO LAUNCH “E-BUS”, 
THE MODERN AUTOMOTIVE TRAVEL 
FUTURE. 
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that the location of a batch of individual parts should 
be traceable at all times. To achieve this, it is necessary 
to provide inspection units at regular intervals and at 
critical interfaces. This is still often implemented today 
in the form of employees laboriously reading the codes 
with handheld scanners, which update the location of the 
transport tray, and this is how the parts required in the 
production process are updated in the logistics system.
  “The vision system first identifies the location of up 
to eleven codes in the stack, then differentiates their type, 
i.e., whether they are barcodes or 2D matrix codes, and 
then reads the information into the logistics system,” 
explained Marc Wilhelm of Continental , describing 
the process on the station that he implemented as the 
project manager together with his development team. 
“The bottommost code in the tray stack serves as the 
master code by means of which the entire stack can be 
identified. At a downstream inspection point, it is then 
not necessary to read all of the individual codes again; 
checking the bottommost code is sufficient.”
 
No “Stowaways”
 In addition to the code recording, a measurement 
of the stack height is also performed. This serves as 
an additional verification of the reading result. “If, for 
example, the vision system detected only a single code, 
there would be a risk that other unencoded trays could 
go past as stowaways,” said Wilhelm. According to him, 
the height measurement reliably rules out this unlikely 
but conceivable security vulnerability.
  Compared to the former manual scanning, the new 
system has many advantages. The process is significantly 
faster and eliminates the potential for errors in manual 
work. Duplicate or unscanned codes are therefore a thing 
of the past at Continental.
 
Helpful Partner
 Wilhelm emphasized the good co-operation with 
Stemmer Imaging, which offered a great deal of help 

in planning and implementing the system: “During the 
design phase, we were able to use the Stemmer Imaging 
laboratory to conduct preliminary tests on the possible 
image processing components and could already select 
them to a large extent. The final specification was then 
determined by us on site using loaned equipment.”
  The co-operation in advance, however, went even 
further, according to Wilhelm: “Stemmer Imaging gave 
us strong support in developing the software and also 
conducted a training course near the end of the project, 
which deepened our knowledge of image processing 
even further. Obtaining all of the necessary components 
from a single source and being able to use our partner’s 
comprehensive range of services was in my opinion very 
helpful to the project.”
 
Meeting the Challenge
 In addition to the different colors of the various 
trays , the fact that the lead ing and tra i l ing edge 
zones of the barcodes were often too small presented 
a key challenge that had to be overcome by the image 
processing experts at Stemmer Imaging. These edge 
zones are precisely what were needed to identify the 
code before reading it.
  To solve this task, Stemmer Imaging made use of 
Cognex’s PatMax® technology. “PatMax® uses a sophisticated 
technology for geometric pattern matching to be able to  
locate parts reliably and precisely even in the toughest of 
conditions,” explained Christian Berg of Image Processing 
Solutions Sales, who led the project on behalf of Stemmer 
Imaging. “PatMax® captures the geometry of the code 
with the help of several boundary curves that are not 
tied to any pixel grid, and then looks for similar shapes 
in the image, without making use of specific greyscale 
values. The result is a significant improvement in the 
localization ability and precision, even with varying angles, 
sizes and shading.”
  Stemmer Imaging thus succeeded in clearly reading 
formerly unreadable codes. With the equally innovative 
and proven In-Sight plus PatMax® and the support of 
the Puchheim image processing experts, the pilot project 
at Continental in Frankfurt is a pioneer of a secure and 
fast-moving logistics chain which, according to Wilhelm, 
may soon also be implemented similarly in other logistics 
applications at the Frankfurt location.

22 | LAUNCH PRODUCT

 The concept of “traceability” is now firmly established 
in the automotive supply industry. Hundreds of thousands 
of transport trays play a key role in the internal transport 
system of the Continental plant in Frankfurt, Germany.
Continental, an international automotive supplier, moves 
the majority of its components on these transport trays. 
The standardized trays sometimes cover enormously long 
distances in their productive life and form an important 
basis of internal logistics.
 Continental and Stemmer Imaging deploys an automated 
supply chain system equipped with a high-resolution 
Insight Vision System to recognize and read codes on 
trays stacked in layers to extent of being highly piled up 

within a few mill iseconds. (Each stack may consist of 
a different number of trays). However, the company has 
to face one challenging problem: that is; it must be able 
to track down the location of each type of the parts 
produced in each lot which are under the process of 
conveying over a long distance in the production process 
at any time.

Complexity Requires Control
 Such a highly distr ibuted product ion and supply 
network requires precise control and reliable inspection.  
Barcodes or 2D matrix codes give the trays their unique 
identity. To guarantee secured logistics, it is required 

IN-SIGHT VISION SYSTEM 
DELIVERING SUPERFAST 
CODE IDENTIFICATION
AT CONTINENTAL
In-Sight Vision System มอบประสิิทธิิภาพการระบุโค๊๊ด
เร็วเหนืือชั้้�นืภายในืไลนื์การผลิตของ Continental
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that the location of a batch of individual parts should 
be traceable at all times. To achieve this, it is necessary 
to provide inspection units at regular intervals and at 
critical interfaces. This is still often implemented today 
in the form of employees laboriously reading the codes 
with handheld scanners, which update the location of the 
transport tray, and this is how the parts required in the 
production process are updated in the logistics system.
  “The vision system first identifies the location of up 
to eleven codes in the stack, then differentiates their type, 
i.e., whether they are barcodes or 2D matrix codes, and 
then reads the information into the logistics system,” 
explained Marc Wilhelm of Continental , describing 
the process on the station that he implemented as the 
project manager together with his development team. 
“The bottommost code in the tray stack serves as the 
master code by means of which the entire stack can be 
identified. At a downstream inspection point, it is then 
not necessary to read all of the individual codes again; 
checking the bottommost code is sufficient.”
 
No “Stowaways”
 In addition to the code recording, a measurement 
of the stack height is also performed. This serves as 
an additional verification of the reading result. “If, for 
example, the vision system detected only a single code, 
there would be a risk that other unencoded trays could 
go past as stowaways,” said Wilhelm. According to him, 
the height measurement reliably rules out this unlikely 
but conceivable security vulnerability.
  Compared to the former manual scanning, the new 
system has many advantages. The process is significantly 
faster and eliminates the potential for errors in manual 
work. Duplicate or unscanned codes are therefore a thing 
of the past at Continental.
 
Helpful Partner
 Wilhelm emphasized the good co-operation with 
Stemmer Imaging, which offered a great deal of help 

in planning and implementing the system: “During the 
design phase, we were able to use the Stemmer Imaging 
laboratory to conduct preliminary tests on the possible 
image processing components and could already select 
them to a large extent. The final specification was then 
determined by us on site using loaned equipment.”
  The co-operation in advance, however, went even 
further, according to Wilhelm: “Stemmer Imaging gave 
us strong support in developing the software and also 
conducted a training course near the end of the project, 
which deepened our knowledge of image processing 
even further. Obtaining all of the necessary components 
from a single source and being able to use our partner’s 
comprehensive range of services was in my opinion very 
helpful to the project.”
 
Meeting the Challenge
 In addition to the different colors of the various 
trays , the fact that the lead ing and tra i l ing edge 
zones of the barcodes were often too small presented 
a key challenge that had to be overcome by the image 
processing experts at Stemmer Imaging. These edge 
zones are precisely what were needed to identify the 
code before reading it.
  To solve this task, Stemmer Imaging made use of 
Cognex’s PatMax® technology. “PatMax® uses a sophisticated 
technology for geometric pattern matching to be able to  
locate parts reliably and precisely even in the toughest of 
conditions,” explained Christian Berg of Image Processing 
Solutions Sales, who led the project on behalf of Stemmer 
Imaging. “PatMax® captures the geometry of the code 
with the help of several boundary curves that are not 
tied to any pixel grid, and then looks for similar shapes 
in the image, without making use of specific greyscale 
values. The result is a significant improvement in the 
localization ability and precision, even with varying angles, 
sizes and shading.”
  Stemmer Imaging thus succeeded in clearly reading 
formerly unreadable codes. With the equally innovative 
and proven In-Sight plus PatMax® and the support of 
the Puchheim image processing experts, the pilot project 
at Continental in Frankfurt is a pioneer of a secure and 
fast-moving logistics chain which, according to Wilhelm, 
may soon also be implemented similarly in other logistics 
applications at the Frankfurt location.



	 แนวคิิดของ	“การตรวจสอบย้้อนกลัับ”	ได้รับการย้อมรับแลัะเป็็นส่วนงาน 
หน่่งในระบบซััพพลัาย้เชนของอุตสาหกรรมย้านย้นต์	กะบะขนส่งหลัาย้แสนถาด 
มีบทบาทสำาคิัญในระบบขนส่งภาย้ในของโรงงาน	Continental	ในเมือง 
แฟรงก์ เฟิร์ต	ป็ระเทศเย้อรมนี	Continental	คิือซััพพลัาย้เออร์ระดับ 
นานาชาติในอุตสาหกรรมย้านย้นต์	การเคิลัื่อนย้้าย้ส่วนป็ระกอบชิ� นงาน 
เกือบทั�งหมดที่ผลัิตได้อาศัย้กะบะขนส่งเหลั่านี�	แลัะกะบะมาตรฐานเหลั่านี� 
ก็มักจะอย่้่บนเส้นทางการขนส่งย้าวไกลัตลัอดช่วงเวลัาการใช�งานแลัะถือเป็็น 
พื�นฐานสำาคิัญของระบบการขนส่งภาย้ใน
	 Continental	แลัะ	Stemmer	Imaging	วางระบบ	Supply	Chain	
แบบอัตโนมัติโดย้ติดตั�ง	Insight	Vision	System	คิวามลัะเอีย้ดส่ง	เพื่อจดจำา 
แลัะอ่านโคิ้ดบนกะบะที่กองเรีย้งต่อกันเป็็นชั�นๆ	จนส่ง	(แต่ลัะกองอาจมีจำานวน 
กะบะแตกต่างกัน)	ได้ภาย้ในเวลัาไม่กี่มิลัลัิวินาที	แต่บริษััทต้องเผชิญกับ 
ปั็ญหาที่ท้าทาย้ป็ระการหน่่งก็คิือ	จะต้องสามารถติดตามตำาแหน่งของชิ�นส่วน 

แต่ลัะป็ระเภทที่ผลัิตในแต่ลัะ	Lot	ซ่่ังอย่้่ในระหว่างการลัำาเลัีย้งบนระย้ะทาง 

ย้าวไกลัในกระบวนการผลัิต

งานที่่� ซัับซ้ัอนจำำาเป็็นต้้องมี่ระบบการควบคุมี
	 เคิรือข่าย้การผลิัตแลัะระบบซััพพลัาย้ที่มีการกระจาย้ตัวส่งจำาเป็็นต้อง
มีระบบการคิวบคุิมที่แม่นย้ำาแลัะการตรวจสอบที่ เช่ือถือได้	ดังนั�นการใช�รหัส 

บาร์โคิ้ดหรือรหัสโคิ้ดเมทริกซ์ั	2	มิติ	จะช่วย้ระบุแลัะจำาแนกชิ� นงานที่อย่้่ 
ภาย้ในกะบะ	แลัะเพื่อรับป็ระกันถ่งการขนส่งที่ป็ลัอดภัย้จ่งจำาเป็็นต้องสามารถ 

ตรวจสอบตำาแหน่งของชิ� นงานที่ผลัิตพร้อมกันได้ตลัอดเวลัา	เพื่อให้บรรลุั 

เป็� าหมาย้ที่กลั่าวมาข้างต้น	เป็็นเรื่องจำาเป็็นที่จะต้องจัดเตรีย้มหน่วย้ตรวจสอบ 

ในแต่ลัะช่วงเวลัาอย้่างสมำ่ าเสมอ	โดย้เฉพาะในส่วนที่ต้องมีการอินเทอร์เฟส 

สำาคิัญๆ	ซ่่ังทุกวันนี�ย้ังคิงใช�ร่ป็แบบการทำางานที่ต้องใช�พนักงานจำานวนมาก 
ทำาการอ่านรหัสกันด้วย้เคิรื่องสแกนรหัสแบบมือถือ	ซ่่ังจะคิอย้ทำาการอัพเดต 

ตำาแหน่งของกะบะขนส่งชิ� นงานลั่าสุด	แลัะนี่ คิือวิธีีการที่ ข้อม่ลัชิ� นงานที่ 

จำาเป็็นต้องใช�ในกระบวนการผลัิตถ่กป็� อนเข้าส่่ระบบการขนส่ง
	 “เริ่มจากระบบวิช่ันจะระบุตำาแหน่งของรหัสได้ส่งสุดถ่ง	11	รหัส	บนกะบะ 

ที่วางเรีย้งซั�อนกันเป็็นชั�นๆ	จากนั�นจ่งทำาการแย้กแย้ะป็ระเภทของรหัส	เช่น	
เป็็นรหัสบาร์โคิ้ดหรือรหัสโคิ้ดเมทริกซ์ั	2	มิติ	ต่อจากนั�นจ่งทำาการอ่านแลัะ 
บันท่กข้อม่ลัเข้าส่่ระบบขนส่งภาย้ใน”	มีาร์ค วิลเฮล์มี ผู้้้จำัดการโครงการ 
Continental	อธีิบาย้ขั�นตอนในหน่วย้งานภาย้ใต้คิวามรับผิดชอบของเขา 
ที่พัฒนาร่วมกับทีมนักพัฒนา	“รหัสด้านลั่างสุดของชั�นกะบะจะทำาหน้าที่ 

เป็็นเสมือนรหัสหลัักที่ สามารถระบุกะบะชิ� นงานทั�งหมดที่อย่้่บนกองนั�นได้ 

ซ่่ังเมือมาถ่งจุดตรวจสอบในช่วงท้าย้ๆ	ก็ไม่จำาเป็็นต้องทำาการอ่านรหัสทั�งหมด 
อีกคิรั�ง	ดังนั�นการตรวจสอบเพีย้งแคิ่รหัสด้านลั่างสุดก็เพีย้งพอแลั้ว”

ไมี�มี่ “ช้ิิ้นงานที่่�หลุดรอดการต้รวจำสอบไป็ได้”
	 นอกจากการบันท่กรหัสแลั้ว	ย้ังมีการวัดคิวามส่งของ	Stack	ได้อีกด้วย้	
ซ่่ังเป็็นเสมือนการตรวจสอบย้ืนย้ันคิวามถ่กต้องอีกชั�นนอกเหนือจากผลัการ 
อ่าน	“ตัวอย้่างเช่น	หากระบบวิช่ันตรวจพบรหัสเพีย้งรหัสเดีย้วก็อาจแป็ลั 
ได้ว่ามีคิวามเสี่ ย้งที่อาจมีกะบะชิ� นงานที่ ไม่มีการระบุรหัสผ่านออกไป็ได้”	
วิลัเฮล์ัม	กล่ัาวเพิ่มเติมว่า	การวัดคิวามส่งของชั�นเรีย้งช่วย้อุดช่องโหว่ 
ด้านคิวามป็ลัอดภัย้ได้อย้่างน่าเช่ือถือ
	 เมื่อเทีย้บกับการสแกนรหัสโดย้ใช�พนักงานแบบเดิมแลั้ว	ระบบใหม่มีข้อด ี
หลัากหลัาย้ป็ระการมาก	ทั�งกระบวนการทำางานที่รวดเร็วข่�นอย้่างมาก	แลัะ 
ลัดข้อผิดพลัาดที่อาจเกิดข่�นจากการใช�พนักงาน	ปั็ญหาของรหัสที่ซัำ� ากัน 

หรือกะบะชิ�นงานที่ไม่ได้สแกนจ่งเป็็นเรื่องอดีตไป็แลั้ว	แลัะจะไม่มีทางเกิดข่�นที่	 

Continental	อีกเลัย้ต่อจากนี�

พัันธมีิต้รที่างธุรกิจำชิ้� วยได้มีาก
	 วิลัเฮลั์ม	เน้นย้ำ�าถ่ง	คิวามร่วมมือที่ดีกับ	Stemmer	Imaging	ซ่่ังให้ 

คิวามช่วย้เหลัืออย้่างมากในการวางแผนแลัะการนำาระบบไป็ใช�งานจริง:	

“ในระหว่างขั�นตอนการออกแบบ	เราสามารถใช�ห้องป็ฏิิบัติการที่	Stemmer	
Imaging	เพื่อทำาการทดสอบเบื�องต้นเกี่ย้วกับอุป็กรณ์์การป็ระมวลัผลัภาพ	
แลัะสามารถเลัือกร่ป็แบบการใช�งานภาย้ใต้ขอบเขตเท่าที่ทำาได้ส่งสุด	ข้อม่ลั 
จำาเพาะทางเทคินิคิขั�นสุดท้าย้ถ่กกำาหนดโดย้เราจากหน้างานโดย้อาศัย้ 
อุป็กรณ์์ที่ย้ืมมา”
	 คิวามร่วมมือขั�นส่งย้ังไป็ได้ไกลักว่านั�น	“Stemmer	Imaging	ให้การ 
สนับสนุนเราอย้่างเต็มกำาลัังในการพัฒนาซัอฟต์แวร์แลัะย้ังจัดหลัักส่ตร 
ฝ่ึกอบรมเมื่อใกลั้สิ�นสุดโคิรงการ	ทำาให้เราได้รับคิวามร้่เชิงลั่กเกี่ย้วกับการ 

ป็ระมวลัผลัภาพลั่กซ่ั� งย้ิ่งข่�น		ผมคิิดว่าการได้มาซ่่ังส่วนป็ระกอบที่จำาเป็็น 

ทั�งหมดจากแหล่ังเดีย้วแลัะคิวามสามารถในการใช�บริการที่คิรอบคิลัุมของ 
พันธีมิตรทางธุีรกิจของเรานั�นเป็็นป็ระโย้ชน์ต่อโคิรงการอย้่างมาก”

เผู้ชิิ้ญกับความีที่้าที่าย
	 นอกจากเรื่องสีต่างๆ	ของกะบะใส่ชิ� นงานแล้ัว	คิวามจริงที่ว่าตำาแหน่ง
ขอบนำาหน้าแลัะขอบท้าย้ของรหัสบาร์โค้ิดมักมีขนาดเล็ักเกินไป็	ซ่่ังเป็็นคิวาม 
ท้าทาย้สำาคิัญที่สามารถแก้ปั็ญหาได้โดย้ผ่้เช่ีย้วชาญด้านการป็ระมวลัผลั 

ภาพที่ 	Stemmer	Imaging	เท่านั�น	ชัดเจนว่าตำาแหน่งขอบเหลั่านี� เ ป็็น 
จุดสำาคิัญที่ ใช�ในการระบุหรัสก่อนที่จะอ่านรหัสดังกลั่าวได้
	 เพื่อแก้ปั็ญหานี�	Stemmer	Imaging	ใช� เทคิโนโลัยี้	PatMax®	ของ	
Cognex	“PatMax®	ใช� เทคิโนโลัย้ีที่ มีคิวามสลัับซัับซั�อนสำาหรับการจับคิ่่ 
แพทเทิร์นทางเรขาคิณ์ิตเพื่อให้สามารถระบุตำาแหน่งชิ�นส่วนได้อย้่างน่าเช่ือถือ 

แลัะแม่นย้ำาแม้ในสภาวะที่ย้ากต่อการทำางาน”	คริสเต้่ยน เบิร์ก ฝ่� ายขาย 
โซัล้ชัิ้�นส์การป็ระมีวลผู้ลภาพั ซ่่ังเป็็นหัวหน้าโคิรงการในนามของ	Stemmer 
Imaging	อธีิบาย้	“PatMax®	จับภาพเรขาคิณ์ิตของรหัสโดย้ใช� เส้นโคิ้ง 
ขอบเขตหลัาย้เส้นที่ ไม่ผ่กติดกับตารางพิกเซัลัใดๆ	จากนั�นจ่งคิ้นหาร่ป็ร่าง 
ที่คิลั้าย้กันในภาพ	โดย้ไม่ต้องใช�คิ่าระดับที่ เฉพาะเจาะจง	ผลัที่ ได้คิือ	การ 

ป็รับป็รุงคิวามสามารถในการหาตำาแหน่งแบบเฉพาะเจาะจงที่มีคิวามแม่นย้ำา 
อย้่างมีนัย้สำาคิัญ	แม้จะมีมุม	ขนาด	แลัะเงาที่แตกต่างกันก็ตาม”
	 Stemmer	Imaging	ป็ระสบคิวามสำาเร็จในการอ่านรหัสที่ เคิย้อ่านไม่ได้ 
ก่อนหน้านี�ได้อย้่างชัดเจน	โดย้อาศัย้นวัตกรรมของ	Cognex	In-Sight	 
บวกกับ	Cognex	PatMax®	ที่ เป็็นนวัตกรรมได้รับการพิส่จน์ป็ระสิทธีิภาพ 
การทำางานมาแล้ัว	รวมถ่งการสนับสนุนจากผ่้เช่ีย้วชาญด้านการป็ระมวลัผลั 
ภาพของ	Puchheim	โคิรงการนำาร่องที่	Continental	ในเมืองแฟรงคิ์เฟิร์ต 
จ่งเป็็นเหมือนผ่้บุกเบิกเคิรือข่าย้ระบบการขนส่งที่ป็ลัอดภัย้แลัะเคิลัื่อนที่ ได้ 

รวดเร็ว	ซ่่ัง	วิลัเฮลั์ม	กลั่าวว่าอีกไม่นานอาจจะมีการนำาไป็ใช� ในงานด้าน 
โลัจิสติกส์อื่นๆ	ในสถานป็ระกอบการต่างๆ	ในเมืองแฟรงคิ์เฟิร์ต
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 The survey, which was conducted in January 2022 from 
1,335 enterprises, covering 45 industry clubs nationwide, 
unveiled concerning factors for entrepreneurs are fuel 
prices (70.1%), domestic politics (45.5%), THB/USD exchange 
rates in exporters’ view (43.8%) and loan interest rates 
(42.6%). While factors of COVID-19 pandemic situation 
(60.1%), domestic economy (50.2%), and global economy 
(41.0%) helped relaxing enterprises’ concerns respectively.
 TISI for the next 3 months is forecasted at 96.4, having 
decreased from 95 .2 in December 2021 due to the 
COVID-19 pandemic situation in Omicron variant of Thailand 
is mild and at a controllable level. So, lockdown measures 
are not required. It makes economic activities gradually 
recovered. Therefore, entrepreneurs expected that Thai 
economy in the next period would have a better direction 
from the government’s economic stimulus measures and 
policy to open up the country, including an expansion of 
the export sector.

Policy Recommendations to the Government Sector: 
 1) To encourage the government sector controll ing 
inflation and to accelerate the problem of living costs 
for people, such as measures to reduce utility bills (water 
supply, electricity bills) and price of cooking gas, and to 
increase the credit limit of 50-50 co-payment scheme,
 2) To encourage the government sector ensuring the 
price of diesel fuel does not exceed 30 baht per liter, as 
well as to solve the problem of raw material shortages  
and h igh pr i ces in order to reduce the burden of 
production costs for entrepreneurs.
 3) To accelerate economic st imulus measures for 
helping the revival of the economy, as well as issuing 
measures to assist heal various businesses affected by 
COVID-19
 4) The government should facil itate travel into the 
country by adjusting Test & Go measures to reduce the 
number of RT-PCR tests as one time and using method 
of submitting ATK test results undergo the system after 
5 days entering the country, instead of the results of 
RT-PCR tests which will promote and build back a better 
travel and tourism sector again. 
 In addition, the Federation of Thai Industries (FTI) has 
complied the survey results of TISI as well as data on 
economic and industry indicators from various agencies 
for the past 3 years. It is prepared as a dashboard 
published on Data Space (iDS) website of FTI to facilitate 
entrepreneurs and the general public to access useful 
information in their business operations. You may access 
the said information service at www.fti.or.th/ids
 

 นายสุุพัันธุุ์� มงคลสุุธุ์ี ประธุ์านสุภาอุุตสุาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(สุ.อุ.ท.) เปิิดเผยผลการสำำารวจดัชนีีความเช่� อมั�นีภาคอุตสำาหกรรมในีเด่อนี 

มกราคม 2565 อย่�ที่ี� ระดับ 88.0 ปิรับตัวเพิิ่�มขึ้้�นีจากระดับ 86.8 ในีเด่อนี 

ธัันีวาคม 2564 โดยค�าดัชนีีฯ ปิรับตัวเพิิ่�มขึ้้�นีเป็ินีเด่อนีทีี่� 5 ติดต�อกันี และ 

กลับมาอย่�ระดับใกล้เคียงก�อนีวิกฤตโควิด-19 ในีช� วงต้นีปีิ 2563 โดยค�าดัชนีีฯ  
ปิรับตัวดีขึ้้�นีเก่อบทุี่กองค์ปิระกอบยกเว้นีต้นีทุี่นีปิระกอบการ ที่ั�งนีี� มีปัิจจัย 
สำนีับสำนีุนีจากอุปิสำงค์ในีปิระเที่ศและต�างปิระเที่ศทีี่�ยังขึ้ยายตัวสำะที่้อนีจากคำาสำั�ง 

ซ่ื้� อสำินีค้าอุตสำาหกรรมเพิ่ิ�มขึ้้�นีอย�างต�อเนี่�องที่ั�งสำินีค้าคงที่นีและสำินีค้าอุปิโภค 

บริโภค ขึ้ณะทีี่�ภาครัฐที่ยอยผ�อนีคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ำาให้กิจกรรม 
ที่างเศรษฐกิจสำ�วนีใหญ่�ยังดำาเนีินีต�อไปิได้ แม้จะมีการระบาดขึ้องไวรัสำโควิด-19 
สำายพิ่ันีธุั์โอมิครอนี (Omicron) ในีช� วงเด่อนีมกราคม แต�ไม�ได้สำ�งผลกระที่บ 
รุนีแรงต�อการผลิตภาคอุตสำาหกรรม เนี่�องจากมีการเร�งฉีีดวัคซีื้นีให้กับแรง 
งานีในีภาคอุตสำาหกรรมและปิระชาชนีที่ำาให้สำถานีการณ์การระบาดไม�รุนีแรง 
เหม่อนีกับช� วงก�อนีหนี้า
 อย�างไรก็ตาม ผ่้ปิระกอบการยังเผชิญ่กับแรงกดดันีจากต้นีทีุ่นีการผลิต 
ที่ี�ปิรับตัวสำ่งขึ้้�นีที่ั�งราคาพิ่ลังงานีและค�าขึ้นีสำ�ง ตลอดจนีความผันีผวนีขึ้อง 
อัตราแลกเปิลี�ยนีทีี่�สำ�งผลต�อราคาวัตถุดิบและสิำนีค้านีำาเข้ึ้า ขึ้ณะทีี่� ปัิญ่หาการ 

ขึ้าดแคลนีต่้คอนีเที่นีเนีอร์และเซื้มิคอนีดักเตอร์ยังไม�คลี�คลาย
 จากการสำำารวจผ้่ปิระกอบการ 1,335 ราย ครอบคลุม 45 กลุ�มอุตสำาหกรรม 
ที่ั�วปิระเที่ศในีเด่อนีมกราคม 2565 พิ่บว�า ปัิจจัยทีี่�สำ�งผลให้ผ่้ปิระกอบการมี 

ความกังวลเพิ่ิ�มขึ้้�นี ได้แก� ราคานีำ�ามันี ร้อยละ 70.1, สำถานีการณ์ที่างการเม่อง 

ในีปิระเที่ศ ร้อยละ 45.5, อัตราแลกเปิลี�ยนี (มุมมองผ่้สำ�งออก) โดยอัตรา 
แลกเปิลี� ยนีอ้ างอิงค� า เงินีบาที่เที่ียบกับดอลลาร์สำหรัฐฯ ร้อยละ 43 .8 
และอัตราดอกเบี�ย เงินีก่้ ร้อยละ 42.6 ตามลำาดับ สำ�วนีปัิจจัยที่ี� สำ�งผลให้ 
ผ่้ปิระกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก� สำถานีการณ์การระบาดขึ้องโควิด-19 
ร้อยละ 60.1, เศรษฐกิจในีปิระเที่ศ ร้อยละ 50.2 และสำภาวะเศรษฐกิจโลก 
ร้อยละ 41.0 ตามลำาดับ
 สำำาหรับดัชนีีฯ คาดการณ์ 3 เด่อนีข้ึ้างหนี้าปิรับตัวเพิิ่�มขึ้้�นีย่�ทีี่�ระดับ 96.4  

จากระดับ 95.2 ในีเด่อนีธัันีวาคม 2564 เน่ี�องจากสำถานีการณ์ระบาดไวรัสำ 
โควิด-19 สำายพัิ่นีธุั์โอมิครอนี (Omicron) ในีปิระเที่ศไม�รุนีแรงและอย่�ในีระดับ 
ที่ี�สำามารถควบคุมได้ไม�จำาเป็ินีต้องใช�มาตรการล็อกดาวน์ี สำ�งผลให้กิจกรรม 
ที่างเศรษฐกิจต�างๆ ที่ยอยฟ่ื้� นีตัว ที่ั�งนีี� ผ่้ปิระกอบการคาดว�าเศรษฐกิจไที่ย
ในีระยะต�อไปิจะมีที่ิศที่างดีขึ้้�นีจากมาตรการกระตุ้นีเศรษฐกิจขึ้องภาครัฐและ
นีโยบายเปิิดปิระเที่ศ รวมถ้งการขึ้ยายตัวขึ้องภาคการสำ�งออก

ข้้อุเสุนอุแนะต่อุภาครัฐ 
 1) ขึ้อให้ภาครัฐควบคุมอัตราเงินีเฟื้� อและเร�งแก้ไขึ้ปัิญ่หาค�าครองชีพิ่ให ้
กับปิระชาชนี อาที่ิ มาตรการลดค�าสำาธัารณ่ปิโภค (ค�านีำ�าปิระปิา ค�าไฟื้ฟื้� า) 
ลดราคาก๊าซื้หุงต้ม และการเพิ่ิ�มวงเงินีในีโครงการคนีละคร้�ง
 2) ขึ้อให้ภาครัฐตร้งราคานีำ�ามันีดีเซื้ลไม�เกินีลิตรละ 30 บาที่ รวมที่ั�งการ 
แก้ปัิญ่หาวัตถุดิบขึ้าดแคลนีและราคาสำ่งเพ่ิ่�อลดภาระด้านีต้นีทีุ่นีการผลิตให้ 
กับผ่้ปิระกอบการ
   3) เร�งออกมาตรการกระตุ้นีเศรษฐกิจอย�างต�อเน่ี� องเพิ่่� อช� วยฟ่ื้� นีฟ่ื้ 

เศรษฐกิจ รวมที่ั�งออกมาตรการช� วยเหล่อเยียวยาธุัรกิจต�างๆ ทีี่� ได้รับ 
ผลกระที่บสำถานีการณ์โควิด-19
   4) ขึ้อให้ภาครัฐอำานีวยความสำะดวกในีการเดินีที่างเข้ึ้าปิระเที่ศ โดยปิรับ 
มาตรการ Test & Go ให้ลดจำานีวนีครั�งการตรวจ RT-PCR ให้ เหล่อ 
เพิ่ียงครั�งเดียว และให้ใช�วิธัีการสำ�งผลตรวจ ATK ผ�านีระบบ หลังการเดินีที่าง 
เขึ้้าปิระเที่ศ 5 วันี แที่นีการตรวจด้วย RT-PCR เพ่ิ่�อสำ�งเสำริมบรรยากาศ 
การที่�องเที่ี�ยวให้กลับมาอีกครั�ง
 ที่ั�งนีี� สำภาอุตสำาหกรรมฯ ได้ที่ำาการรวบรวมขึ้้อม่ลผลการสำำารวจดัชนีี 
ความเช่� อมั�นีภาคอุตสำาหกรรม และขึ้้อม่ลตัวชี�วัดที่างเศรษฐกิจและอุตสำาหกรรม 

จากหนี�วยงานีต�างๆ ย้อนีหลัง 3 ปีิ จัดที่ำาเป็ินี Dashboard เผยแพิ่ร�ในี 
เว็บไซื้ต์ศ่นีย์ขึ้้อม่ลภาคเศรษฐกิจและอุตสำาหกรรม Industry Data Space 
(iDS) ขึ้องสำภาอุตสำาหกรรมฯ เพ่ิ่�ออำานีวยความสำะดวกให้แก�ผ้่ปิระกอบการ 
และบุคคลที่ั�วไปิให้สำามารถเขึ้้าถ้งขึ้้อม่ลที่ี� เป็ินีปิระโยชนี์ในีการดำาเนีินีธุัรกิจ 
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 Mr. Supant Mongkolsuthree, Chairman of the 
Federation of Thai Industries (FTI), revealed that 
Thai land Industry Sentiment Index (TISI) for January 
2022 was 88.0, which increased from 86.8 in December 
2021. The index has risen for 5 consecutive months and 
returned to pre-pandemic levels in early 2020. The index 
improved in almost every component except business 
operating costs. In addition, the increasing of domestic 
and international demand continued to expand with orders 
for industrial goods both durable goods and consumer 
goods while the government has further relaxed control 
COVID-19 measures to allow the majority of economic 

activities to continue. Despite the COVID-19 outbreak of 
Omicron variant in January but it does not have a serious 
impact on industrial production due to the accelerating 
vaccine accessibility for industrial workers and the general 
public, then the epidemic situation is not as severe as in 
the previous period.
 However, entrepreneurs still have faced with pressure 
from higher business operat ing costs both fuel and 
transportation costs, as well as fluctuations in exchange  
rates that affect to the prices of raw materials and imported 
goods. While the problem of the container and semiconductor 
shortage remains unsolved.

FTI URGES GOVERNMENT TO SOLVE THE PROBLEM OF 
LIVING COSTS FOR PEOPLE-FREEZING THE PRICE OF 
DIESEL FUEL - INFLATION CONTROL AS THE INDEX ROSE 
SHOWING CONFIDENCE IN THE INDUSTRIAL SECTOR WILL 
RECOVER FOR 5 CONSECUTIVE MONTHS.
ส.อ.ท. เร่งรัฐแก้ปัญหาค่าครองชีพ-ตรึงดีเซล-คุมเงินเฟอ้
แม้ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ฟื้ น 5 เดือนต่อเนื่อง



 The survey, which was conducted in January 2022 from 
1,335 enterprises, covering 45 industry clubs nationwide, 
unveiled concerning factors for entrepreneurs are fuel 
prices (70.1%), domestic politics (45.5%), THB/USD exchange 
rates in exporters’ view (43.8%) and loan interest rates 
(42.6%). While factors of COVID-19 pandemic situation 
(60.1%), domestic economy (50.2%), and global economy 
(41.0%) helped relaxing enterprises’ concerns respectively.
 TISI for the next 3 months is forecasted at 96.4, having 
decreased from 95 .2 in December 2021 due to the 
COVID-19 pandemic situation in Omicron variant of Thailand 
is mild and at a controllable level. So, lockdown measures 
are not required. It makes economic activities gradually 
recovered. Therefore, entrepreneurs expected that Thai 
economy in the next period would have a better direction 
from the government’s economic stimulus measures and 
policy to open up the country, including an expansion of 
the export sector.

Policy Recommendations to the Government Sector: 
 1) To encourage the government sector controll ing 
inflation and to accelerate the problem of living costs 
for people, such as measures to reduce utility bills (water 
supply, electricity bills) and price of cooking gas, and to 
increase the credit limit of 50-50 co-payment scheme,
 2) To encourage the government sector ensuring the 
price of diesel fuel does not exceed 30 baht per liter, as 
well as to solve the problem of raw material shortages  
and h igh pr i ces in order to reduce the burden of 
production costs for entrepreneurs.
 3) To accelerate economic st imulus measures for 
helping the revival of the economy, as well as issuing 
measures to assist heal various businesses affected by 
COVID-19
 4) The government should facil itate travel into the 
country by adjusting Test & Go measures to reduce the 
number of RT-PCR tests as one time and using method 
of submitting ATK test results undergo the system after 
5 days entering the country, instead of the results of 
RT-PCR tests which will promote and build back a better 
travel and tourism sector again. 
 In addition, the Federation of Thai Industries (FTI) has 
complied the survey results of TISI as well as data on 
economic and industry indicators from various agencies 
for the past 3 years. It is prepared as a dashboard 
published on Data Space (iDS) website of FTI to facilitate 
entrepreneurs and the general public to access useful 
information in their business operations. You may access 
the said information service at www.fti.or.th/ids
 

 นายสุุพัันธุุ์� มงคลสุุธุ์ี ประธุ์านสุภาอุุตสุาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(สุ.อุ.ท.) เปิิดเผยผลการสำำารวจดัชนีีความเช่� อมั�นีภาคอุตสำาหกรรมในีเด่อนี 

มกราคม 2565 อย่�ที่ี� ระดับ 88.0 ปิรับตัวเพิ่ิ�มขึ้้�นีจากระดับ 86.8 ในีเด่อนี 

ธัันีวาคม 2564 โดยค�าดัชนีีฯ ปิรับตัวเพิิ่�มขึ้้�นีเป็ินีเด่อนีทีี่� 5 ติดต�อกันี และ 

กลับมาอย่�ระดับใกล้เคียงก�อนีวิกฤตโควิด-19 ในีช� วงต้นีปีิ 2563 โดยค�าดัชนีีฯ  
ปิรับตัวดีขึ้้�นีเก่อบทุี่กองค์ปิระกอบยกเว้นีต้นีทุี่นีปิระกอบการ ที่ั�งนีี� มีปัิจจัย 
สำนีับสำนีุนีจากอุปิสำงค์ในีปิระเที่ศและต�างปิระเที่ศทีี่�ยังขึ้ยายตัวสำะที่้อนีจากคำาสำั�ง 

ซ่ื้� อสำินีค้าอุตสำาหกรรมเพิ่ิ�มขึ้้�นีอย�างต�อเนี่�องที่ั�งสำินีค้าคงที่นีและสำินีค้าอุปิโภค 

บริโภค ขึ้ณะทีี่�ภาครัฐที่ยอยผ�อนีคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ำาให้กิจกรรม 
ที่างเศรษฐกิจสำ�วนีใหญ่�ยังดำาเนีินีต�อไปิได้ แม้จะมีการระบาดขึ้องไวรัสำโควิด-19 
สำายพิ่ันีธุั์โอมิครอนี (Omicron) ในีช� วงเด่อนีมกราคม แต�ไม�ได้สำ�งผลกระที่บ 
รุนีแรงต�อการผลิตภาคอุตสำาหกรรม เนี่�องจากมีการเร�งฉีีดวัคซีื้นีให้กับแรง 
งานีในีภาคอุตสำาหกรรมและปิระชาชนีที่ำาให้สำถานีการณ์การระบาดไม�รุนีแรง 
เหม่อนีกับช� วงก�อนีหนี้า
 อย�างไรก็ตาม ผ้่ปิระกอบการยังเผชิญ่กับแรงกดดันีจากต้นีทีุ่นีการผลิต 
ที่ี�ปิรับตัวสำ่งขึ้้�นีที่ั�งราคาพิ่ลังงานีและค�าขึ้นีสำ�ง ตลอดจนีความผันีผวนีขึ้อง 
อัตราแลกเปิลี�ยนีทีี่�สำ�งผลต�อราคาวัตถุดิบและสิำนีค้านีำาเข้ึ้า ขึ้ณะทีี่� ปัิญ่หาการ 

ขึ้าดแคลนีต่้คอนีเที่นีเนีอร์และเซื้มิคอนีดักเตอร์ยังไม�คลี�คลาย
 จากการสำำารวจผ่้ปิระกอบการ 1,335 ราย ครอบคลุม 45 กลุ�มอุตสำาหกรรม 
ที่ั�วปิระเที่ศในีเด่อนีมกราคม 2565 พิ่บว�า ปัิจจัยทีี่�สำ�งผลให้ผ้่ปิระกอบการมี 

ความกังวลเพิ่ิ�มขึ้้�นี ได้แก� ราคานีำ�ามันี ร้อยละ 70.1, สำถานีการณ์ที่างการเม่อง 

ในีปิระเที่ศ ร้อยละ 45.5, อัตราแลกเปิลี�ยนี (มุมมองผ้่สำ�งออก) โดยอัตรา 
แลกเปิลี� ยนีอ้ างอิงค� า เงินีบาที่เที่ียบกับดอลลาร์สำหรัฐฯ ร้อยละ 43 .8 
และอัตราดอกเบี�ย เงินีก่้ ร้อยละ 42.6 ตามลำาดับ สำ�วนีปัิจจัยที่ี� สำ�งผลให้ 
ผ้่ปิระกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก� สำถานีการณ์การระบาดขึ้องโควิด-19 
ร้อยละ 60.1, เศรษฐกิจในีปิระเที่ศ ร้อยละ 50.2 และสำภาวะเศรษฐกิจโลก 
ร้อยละ 41.0 ตามลำาดับ
 สำำาหรับดัชนีีฯ คาดการณ์ 3 เด่อนีข้ึ้างหนี้าปิรับตัวเพิิ่�มขึ้้�นีย่�ทีี่�ระดับ 96.4  

จากระดับ 95.2 ในีเด่อนีธัันีวาคม 2564 เน่ี�องจากสำถานีการณ์ระบาดไวรัสำ 
โควิด-19 สำายพัิ่นีธุั์โอมิครอนี (Omicron) ในีปิระเที่ศไม�รุนีแรงและอย่�ในีระดับ 
ที่ี�สำามารถควบคุมได้ไม�จำาเป็ินีต้องใช�มาตรการล็อกดาวน์ี สำ�งผลให้กิจกรรม 
ที่างเศรษฐกิจต�างๆ ที่ยอยฟ่ื้� นีตัว ที่ั�งนีี� ผ้่ปิระกอบการคาดว�าเศรษฐกิจไที่ย
ในีระยะต�อไปิจะมีที่ิศที่างดีขึ้้�นีจากมาตรการกระตุ้นีเศรษฐกิจขึ้องภาครัฐและ
นีโยบายเปิิดปิระเที่ศ รวมถ้งการขึ้ยายตัวขึ้องภาคการสำ�งออก

ข้้อุเสุนอุแนะต่อุภาครัฐ 
 1) ขึ้อให้ภาครัฐควบคุมอัตราเงินีเฟื้� อและเร�งแก้ไขึ้ปัิญ่หาค�าครองชีพิ่ให ้
กับปิระชาชนี อาที่ิ มาตรการลดค�าสำาธัารณ่ปิโภค (ค�านีำ�าปิระปิา ค�าไฟื้ฟื้� า) 
ลดราคาก๊าซื้หุงต้ม และการเพิ่ิ�มวงเงินีในีโครงการคนีละคร้�ง
 2) ขึ้อให้ภาครัฐตร้งราคานีำ�ามันีดีเซื้ลไม�เกินีลิตรละ 30 บาที่ รวมที่ั�งการ 
แก้ปัิญ่หาวัตถุดิบขึ้าดแคลนีและราคาสำ่งเพ่ิ่�อลดภาระด้านีต้นีทีุ่นีการผลิตให้ 
กับผ้่ปิระกอบการ
   3) เร�งออกมาตรการกระตุ้นีเศรษฐกิจอย�างต�อเน่ี� องเพิ่่� อช� วยฟ่ื้� นีฟ่ื้ 

เศรษฐกิจ รวมที่ั�งออกมาตรการช� วยเหล่อเยียวยาธุัรกิจต�างๆ ทีี่� ได้รับ 
ผลกระที่บสำถานีการณ์โควิด-19
   4) ขึ้อให้ภาครัฐอำานีวยความสำะดวกในีการเดินีที่างเข้ึ้าปิระเที่ศ โดยปิรับ 
มาตรการ Test & Go ให้ลดจำานีวนีครั�งการตรวจ RT-PCR ให้ เหล่อ 
เพิ่ียงครั�งเดียว และให้ใช�วิธัีการสำ�งผลตรวจ ATK ผ�านีระบบ หลังการเดินีที่าง 
เขึ้้าปิระเที่ศ 5 วันี แที่นีการตรวจด้วย RT-PCR เพ่ิ่�อสำ�งเสำริมบรรยากาศ 
การที่�องเที่ี�ยวให้กลับมาอีกครั�ง
 ที่ั�งนีี� สำภาอุตสำาหกรรมฯ ได้ที่ำาการรวบรวมขึ้้อม่ลผลการสำำารวจดัชนีี 
ความเช่� อมั�นีภาคอุตสำาหกรรม และขึ้้อม่ลตัวชี�วัดที่างเศรษฐกิจและอุตสำาหกรรม 

จากหนี�วยงานีต�างๆ ย้อนีหลัง 3 ปีิ จัดที่ำาเป็ินี Dashboard เผยแพิ่ร�ในี 
เว็บไซื้ต์ศ่นีย์ขึ้้อม่ลภาคเศรษฐกิจและอุตสำาหกรรม Industry Data Space 
(iDS) ขึ้องสำภาอุตสำาหกรรมฯ เพ่ิ่�ออำานีวยความสำะดวกให้แก�ผ้่ปิระกอบการ 
และบุคคลที่ั�วไปิให้สำามารถเขึ้้าถ้งขึ้้อม่ลที่ี� เป็ินีปิระโยชนี์ในีการดำาเนีินีธุัรกิจ 
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 And then 19 January 2022, The center’s was also royally
opened by Her Royal Highness Pr incess Maha Chakri 
Sirindhorn together with representatives from the alliance 
network and Schaeffler.     

Commitment to Lifelong Learning
 Access to highly qualified talent is crucial as it serves 
as a decisive success factor for companies in a highly 
competitive environment. According to the Future of Jobs 
Report by the World Economic Forum, 47% of all employees
globally will need re-skilling till 2025. Additionally, research 
suggests that the half-life of a learned skill is estimated 
to be five years and even shorter for technical ski l ls ,
highlighting the need for professionals to commit to life-long
learning. 

Ms. Laura Hupka, Manager at Schaeffler Academy 
Asia Pacific, said, “Shorter innovation cycles combined 
with the rapid advancement of technology means that 
knowledge can quickly become outdated. At Schaeffler, 
we purposefully invest and collaborate with institutional 
partners to bring knowledge to pioneers to help shape 
the future of mobility and motion.”  

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์
และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค (EEC 
Automation Park) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาและ
ทักษะส่วนบุคคลเก่ียวกับระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมทั�งเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนในประเทศไทย

ความร่วมมือครั�งนี�ระหว่างบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย)
จํากัด และมหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความร่วมมือทางด้าน
วิชาการร่วมกัน เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการปรับทักษะใหม่
สําหรับวิศวกร คนทํางาน และผู้สําเร็จการศึกษาผ่านหลักสูตรโปรแกรม
การเรียนรู้ และการฝึกอบรมทางเทคนิคที่ดําเนินการที่ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี 
ออโตเมช่ัน พาร์ค ของมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี� นักศึกษายังสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนท่ีเป�นกรรมสิทธิ์ของแชฟฟ์เลอร์
ได้โดยตรง ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยี Smartcheck และ OPTIME

นายเดวิด เนวิน ประธานอุตสาหกรรม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจํา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ประเทศไทยกําลังเตรียมพร้อม
ที่จะเป�นแหล่งสร้างนวัตกรรมต่อไปในภูมิภาคนี� เนื่องจากต้องการเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ของ Thailand 4.0 ความร่วมมือของแชฟฟ์เลอร์และมหาวิทยาลัยบูรพาจะ
ช่วยให้ เราสามารถปรับปรุงและเพิ่ มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและโซลู ช่ันส์
การตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนของเรา ในขณะเดียวกันก็ให้ทรัพยากรที่จําเป�น
ในการหล่อเลี�ยงแรงงานรุ่นต่อไป เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม”

ขับเคลื่อนอนาคตที่ดีกว่าด้วยการทํางานร่วมกัน
 ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค (EEC Automation Park) ตั�งอยู่
บนทําเลยุทธศาสตร์ ท่ี เป�นฐานเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทําหน้าที่ เป�นศูนย์พัฒนาทักษะและถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับระบบอัตโนมัติ
ทางอุตสาหกรรม นอกจากนี� ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี�จะรวมเครือข่ายพันธมิตร
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมมือกับ Mitsubishi Electric และ Japan External 
Trade Organisation เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในพื�นที่ด้วย

นายไพบูลย์ ลิ�มปิติพานิชย์ ผู้อํานวยการ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค และ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
กล่าวว่า “ในขณะที่ประเทศไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่ ม
มากขึ�น ความร่วมมือของเรากับแชฟฟ์เลอร์ถือเป�นก้าวสําคัญในการพัฒนา
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 Schaeffler , a leading suppl ier for the automotive 
and industr ia l sector, has signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) with Burapha University to strengthen 
its bearing and condition monitoring technology in Thailand. 
 The col laborat ion wi l l see the development of an 
academic cooperation framework with Burapha University 
to support upskilling and re-skilling for engineers, workers, 
and graduates through courses, learning programs, and 
techn ica l t ra in ing conducted at the un ivers i ty ’s EEC 
Automation Park. In addition, students will have hands-on 
access to Schaeffler’s proprietary bearing and condition- 
monitoring technology, including Smartcheck and OPTIME. 
 Mr. David Nevin, Industrial President for Southeast 
Asia at Schaeffler, said: “Thailand is primed to be the 
next hotbed for innovation in the region as it looks to 
accelerate digital ization across various industrial fields 
through its strategic Thailand 4.0 initiative. Our cooperation 
with Burapha Unversity wil l enable us to enhance and 
optimize our bearing and condition monitoring technology  
and solutions while providing the necessary resources 
in nurturing the next generation of workforce to drive 
innovation based on industry standards.”

Driving a Better Future Through Collaboration
 Strategically located on Thailand’s Eastern Economic 
Corr idor, the EEC Automat ion Park serves as a sk i l l 
development and technology transfer center for industrial 
automation. In addition, the center will include an alliance 
network that supports Thailand’s drive for technology and 
innovation in its industrial sectors, the center has also 
partnered with Mitsubishi Electric and the Japan External 
Trade Organization to drive technological innovation in 
the area. 
 Mr. Paiboon Limpitipanich, Director of EEC Automation 
Park and Head of Department of Mechanical Engineering, 
Faculty of Engineering, at Burapha University, said, “As 
Thailand ramps up its investments in technology industries, 
our cooperation with Schaeffler marks a step forward in 

developing the necessary talent resources to bridge the 
gap between operational and informational technology. 
Through our hands-on approach and providing a platform 
for technology transfer, the EEC Automation Park plays 
a critical role in Thailand’s drive towards a better future 
through digitalization and automation.”

SCHAEFFLER JOINS BURAPHA UNIVERSITY 
TO PROMOTE EEC AUTOMATION PARK, NEW 
LEARNING AND TRAINING CENTER FOR
INDUSTRY 4.0 AND 5G TECHNOLOGY 
แชฟฟเ์ลอร์์ ร์่วมมือกัับมหาวิทยาลัยบูร์พา ขัับเคลื�อน EEC
Automation Park ศููนย์กัาร์เร์ียนร์ู�และฝึึกัอบร์มแห่งใหม่
สำำาหร์ับอุตสำาหกัร์ร์ม 4.0 และเทคโนโลยี 5G 

Mr. David Nevin , Industr ia l Pres ident for Southeast 
Asia at Schaeffler
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 And then 19 January 2022, The center’s was also royally
opened by Her Royal Highness Pr incess Maha Chakri 
Sirindhorn together with representatives from the alliance 
network and Schaeffler.     

Commitment to Lifelong Learning
 Access to highly qualified talent is crucial as it serves 
as a decisive success factor for companies in a highly 
competitive environment. According to the Future of Jobs 
Report by the World Economic Forum, 47% of all employees
globally will need re-skilling till 2025. Additionally, research 
suggests that the half-life of a learned skill is estimated 
to be five years and even shorter for technical ski l ls ,
highlighting the need for professionals to commit to life-long
learning. 

Ms. Laura Hupka, Manager at Schaeffler Academy 
Asia Pacific, said, “Shorter innovation cycles combined 
with the rapid advancement of technology means that 
knowledge can quickly become outdated. At Schaeffler, 
we purposefully invest and collaborate with institutional 
partners to bring knowledge to pioneers to help shape 
the future of mobility and motion.”  

แชฟฟ์เลอร์ ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคธุรกิจยานยนต์
และอุตสาหกรรมระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค (EEC 
Automation Park) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาและ
ทักษะส่วนบุคคลเกี่ยวกับระบบโรงงานอัตโนมัติ รวมทั�งเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับเทคโนโลยีตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนในประเทศไทย

ความร่วมมือครั�งนี�ระหว่างบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย)
จํากัด และมหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความร่วมมือทางด้าน
วิชาการร่วมกัน เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการปรับทักษะใหม่
สําหรับวิศวกร คนทํางาน และผู้สําเร็จการศึกษาผ่านหลักสูตรโปรแกรม
การเรียนรู้ และการฝึกอบรมทางเทคนิคที่ดําเนินการที่ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี 
ออโตเมช่ัน พาร์ค ของมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี� นักศึกษายังสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนที่ เป�นกรรมสิทธิ์ของแชฟฟ์เลอร์
ได้โดยตรง ซ่ึงรวมถึงเทคโนโลยี Smartcheck และ OPTIME

นายเดวิด เนวิน ประธานอุตสาหกรรม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ ประจํา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ประเทศไทยกําลังเตรียมพร้อม
ที่จะเป�นแหล่งสร้างนวัตกรรมต่อไปในภูมิภาคนี� เน่ืองจากต้องการเร่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ของ Thailand 4.0 ความร่วมมือของแชฟฟ์เลอร์และมหาวิทยาลัยบูรพาจะ
ช่วยให้ เราสามารถปรับปรุงและเพิ่ มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและโซลู ช่ันส์
การตรวจสอบสภาพตลับลูกปืนของเรา ในขณะเดียวกันก็ให้ทรัพยากรที่จําเป�น
ในการหล่อเลี�ยงแรงงานรุ่นต่อไป เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม”

ขับเคล่ือนอนาคตที่ดีกว่าด้วยการทํางานร่วมกัน
 ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค (EEC Automation Park) ตั�งอยู่
บนทําเลยุทธศาสตร์ที่ เป�นฐานเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทําหน้าที่ เป�นศูนย์พัฒนาทักษะและถ่ายทอดเทคโนโลยีสําหรับระบบอัตโนมัติ
ทางอุตสาหกรรม นอกจากนี� ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี�จะรวมเครือข่ายพันธมิตร
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนของประเทศไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมมือกับ Mitsubishi Electric และ Japan External 
Trade Organisation เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในพื�นที่ด้วย

นายไพบูลย์ ลิ�มปิติพานิชย์ ผู้อํานวยการ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค และ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
กล่าวว่า “ในขณะที่ประเทศไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่ ม
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ทรัพยากรที่ มีความสามารถที่ จํา เป�นเพื่ อ เ ช่ือมช่องว่างของการใช� ข้อมูล
ระหว่างเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยแนวทางปฏิบัติ
จริงและการจัดหาแพลตฟอร์มสําหรับนําเทคโนโลยีไปใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม
ดังนั�น ศูนย์การเรียนรู้ อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค จึงมีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าผ่านระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ”
 และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิด 
อีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากําลังคนด้านออโตเมช่ัน 
และหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่
Industry 4.0 อย่างเป�นทางการ พร้อมผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรและ
บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

มุ่งมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต
 การเข้าถึงผู้มีความรู้ความสามารถที่ มีคุณสมบัติสูงนั�นเป�นสิ่ งสําคัญ
เนื่ องจากเป�นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ สําคัญสําหรับบริษัทต่างๆ ในสภาพ
แวดล้อมการทํางานท่ีมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ตามรายงานของ Future of 
Jobs โดย World Economic Forum เปิดเผยว่า กว่า 47% ของพนักงาน
ทั�งหมดทั่วโลกจะต้องได้รับการฝึกฝนใหม่จนถึง ปี 2568  นอกจากนี� การวิจัย
ยังชี� ให้เห็นว่าครึ่งชีวิตของทักษะที่ เรียนรู้นั�นคาดว่าจะอยู่ที่ห้าปีและสั�นกว่านั�น
สําหรับทักษะทางเทคนิค ซ่ึงเน้นยํ�าถึงความจําเป�นท่ีมืออาชีพทุกคนจะต้อง
ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวลอรา ฮับกา ผู้จัดการของแชฟฟ์เลอร์ อคาเดมี ประจํา
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “วัฏจักรนวัตกรรมที่ สั�นลง รวมทั� ง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าความรู้จะล้าสมัย
ได้อย่างรวดเร็ว แชฟฟ์เลอร์พร้อมที่จะลงทุนและร่วมมือกับพันธมิตรสถาบัน
การศึกษาต่างๆ เพื่อนําความรู้มาสู่ผู้ บุกเบิก เพื่อช่วยกําหนดอนาคตของ
การขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าต่อไป”
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KNOWLEDGE CAN QUICKLY

BECOME OUTDATED.





technologies: an RFID system by attaching 
an RFID Tag to a crate or goods/product 
packing device and keying data into the 
ERP system. When the device attached 
with the RFID Tag is moving through 
the Gate , the gate w i l l  then send 
a detecting wave within a few seconds 
and then send the relevant data to 
be stored in the system and cut the 
stock inventory immediately. Another 
technology is the use of QR Code for 
attaching with the devices/crates or 
products and use AI camera installed 
on the Gate to detect data from QR 
Code and then save it into the system 
immed i a t e l y.  I n  t h i s  re spe c t ,  t h e 
entrepreneurs interested in Smart Gate 
can choose techno logy for use as 
suitable. 
 Q u i c k  E R P  C EO  f u r t h e r  g a v e 
additional explanations, “Bringing Smart 
Gate into the industry greatly helps 
reduce the work ing t ime f rom the 
traditional practices that took time for 
employees to count stocks and a long 
time for data log-in into the system 
which will take days in most case. But, 
after our Smart Gate is adopted for 
use, it wi l l help reduce the working 
period of time under such process to 
be just only by the digit number of 
seconds. It addition, the Smart Gate 
enhances the paperless operation which 
is a reduction in the paper data recording 
by switching to the digital storage. 
Over in the past, employees would be 

used for keeping data on papers which 
was risky at loss and erroneous data 
recording. If the operation should be 
adjusted to use the data detection and 
log-in into a digital system, the data 
would be highly accurate, real-time fast 
storage and able to use the data more 
conveniently.” 

 Quick ERP บริิษััทด้้านเทคโนโลยีีของไทยี 
ต่่ อ ยี อ ด้ ริ ะ บ บ  E R P  สู่่่ ก า ริ สู่ ริ้ า ง น วัั ต่ ก ริ ริ ม 
Smart Gate ปริะต่่อัจฉริิยีะที่ ใช้้ เทคโนโลยีี RFID 
แ ล ะก ล้ อ ง  A I  ม าพััฒนา เ ป็ นปริ ะต่่ ที่ เ ช่่้ อ มต่่ อ 

ข้อม่ลอุปกริณ์์ ลัง สู่ินค้า ภายีในโริงงานและคลัง 
สู่ามาริถบันทึกข้อม่ล ต่ัด้สู่ต่๊อก แจ้งเต่่อนสู่ินค้า 
ข า ด้ - เ กิ น - ห า ยี  แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ริ สู่่ ง สิู่ น ค้ าใ ห้ 
ล่กค้าผิิด้พัลาด้ อัปเกริด้โริงงานเป็นริะบบดิ้จิทัล 
อั ป เด้ต่ข้อ ม่ลแบบ เริี ยีลไทม์  ช่้วัยีให้การิทำางาน 
ทั้ งริะบบริวัด้เริ็วั ลด้ข้อผิิด้พัลาด้ในการิทำางาน 
ลด้การิสู่่ญเสีู่ยี ลด้ต้่นทุนทั้งริะยีะสู่ั้น และริะยีะยีาวั 
เป็นทางเล่อกให้ผ่ิ้ปริะกอบการิอัปเกริด้อุต่สู่าหกริริม 
ใ ห้ เ ป็ นด้ิ จิ ทั ล ทั น ยุี คสู่มั ยี  ด้้ วั ยี เ งิ น ลงทุ น เพัี ยี ง 
หลักแสู่นบาท
 นายวีีรวีัฒน์ ศรีอารยะ ประธานเจ้้าหน้าที่ี� 
ฝ่� ายปฏิิบััติิการ บัริษััที่ ควีิก อีอาร์พีี จ้ำากัด 
(Quick ERP) กล่าวัวั่าจากการิทำางานกับภาค 
อุต่สู่าหกริริมไทยี พับวั่าหนึ่ งในปัญหาใหญ่ของ 
ผ่ิ้ปริะกอบการิไทยี ค่อ ไม่มีริะบบบริิหาริจัด้การิ 
อุปกริณ์์ และสู่ินค้าภายีในโริงงาน หริ่อคลัง จนทำา 
ให้ ไม่ ร้่ิจำานวันอุปกริณ์์ที่ จะใ ช้้สู่ำาหริับขนสู่่งสู่ินค้า
วั่ามี เ พีัยีงพัอหริ่อไม่ บางคริั้ง เ กิด้ควัามเสีู่ยีหายี 
สู่่งสู่ินค้าไม่ทันเวัลา เน่่องจากอุปกริณ์์สู่ำาหริับบริริจุ 
สู่ินค้ามีไม่ เพัียีงพัอ จนถึงไม่สู่ามาริถริะบุจำานวัน 
สู่ินค้ าที่ มี อ ย่่ี  และสู่ินค้ าที่ กำาลั งจะสู่่ งวั่ าถ่กต่ริง  

คริบถ้วันจริิงหริ่อไม่ ซ่ึึ่งปัญหาเหล่านี้สู่ริ้างควัาม 
เสู่ียีหายีให้กับผ่ิ้ปริะกอบการิอยี่างมาก
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 “บริิษััท Quick ERP ซ่ึึ่งเ ช่ี้ยีวัช้าญด้้านริะบบ 
ERP จึงนำา ปัญหาของผ่ิ้ปริะกอบการิมาต่่อยีอด้ 
สู่ริ้ างนวัั ต่กริริมขึ้ นมาแ ก้ ปัญหาด้ั งกล่ าวั โด้ยี 
ออกแบบ Smar t  Ga te หริ่ อปริ ะต่่ อัจฉ ริิยี ะที่ 
จะช่้วัยีบันทึกการิเคล่่อนยี้ายีอุปกริณ์์ และสิู่นค้า 
จากจุด้หนึ่งไปอีกจุด้หนึ่ง ทุกคริั้งที่มีการิเคล่่อนยี้ายี

 

จะบันทึกเ ข้าสู่่่ ริ ะบบของโริงงานแบบทันที ทั้งยีัง 
ต่ริวัจจับควัามผิิด้ปกต่ิ  เ ช่้น สู่ินค้ าผิิด้ปริะ เภท 
หริ่อจำานวันไม่คริบต่ามที่ กำาหนด้ได้้อยี่างแม่นยีำา 
ทำาให้สู่ามาริถต่ริวัจสู่อบ หริ่อแก้ปัญหาได้้ทันเวัลา 
เน่่องจาก Smart Gate จะแจ้งเต่่อนทันทีเม่่อมีการิ
เคล่่อนยี้ายีสู่ินค้าที่ไม่ต่ริงกับข้อม่ล ลด้ควัามสู่่ญเสีู่ยี 

ให้ผ่ิ้ปริะกอบการิได้้มาก จนถึงลด้ควัามซัึ่บซ้ึ่อนใน 
การิทำางานภายีในโริงงาน อัปเกริด้เป็นโริงงานด้ิจิทัลได้้ 
โด้ยีไม่ต่้องใช้้เงินลงทุนสู่่ง”
 นายกฤศ เพ็ีงอ้น ผู้้้ช่� วียผู้้้จั้ดการฝ่� ายวีิจ้ัย
และพีัฒนา บัริษััที่ ควิีก อีอาร์พีี จ้ำากัด เสู่ริิมว่ัา 
Smart Gate เหมาะกับผ่ิ้ปริะกอบการิทุกขนาด้ 
ต่ั้งแต่่ขนาด้เล็กอยี่าง SMEs จนถึง อุต่สู่าหกริริม 
ขนาด้ใหญ่ เน่่องจาก Smart Gate จะต่ิด้ต่ั้งเป็น  
Gate In และ Gate Out สู่ำาหริับต่ริวัจ และเก็บข้อม่ล 
การิเคล่่อนยี้ายีสู่ิ่ งของ ขาเข้าและขาออก เพั่่อเช้็ก 

วั่า ข้อม่ลถ่กต้่องต่ริงกันหริ่อไม่ โด้ยีจำานวันของ 
Smart Gate จะขึ้นอย่่ีกับขนาด้พั่้นที่ และจำานวัน 
อาคาริ หากเป็นอุต่สู่าหกริริมที่พั่้นที่การิจัด้เก็บ หริ่อ 
เคล่่ อนยี้ายีไม่มาก สู่ามาริถต่ิด้ต่ั้งปริะต่่อัจฉริิยีะนี้ 
เฉพัาะจุด้สู่ำาคัญได้้ ช่้วัยีให้การิทำางานสู่ะด้วัก คล่อง 
และลด้ควัามผิิด้พัลาด้ได้้อยี่างชั้ด้เจน
 ปริ ะต่่ อั จฉริิ ยี ะ  ผิลงานของ Qu i c k  ERP 
ใช้้เทคโนโลยีี 2 ริะบบ ค่อ ริะบบ RFID โด้ยีการิติ่ด้ 
RFID Tag ที่ลัง หริ่ออุปกริณ์์ที่บริริจุสู่ินค้า/ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ 
และคียี์ข้อม่ลเข้าสู่่่ริะบบ ERP เม่่ออุปกริณ์์ที่ต่ิด้ RFID 
Tag เคล่่อนที่ผิ่านปริะต่่ ปริะต่่ก็จะสู่่งคล่่นต่ริวัจเช้็ก 

ได้้ภายีในไม่กี่วัินาที แล้วัสู่่งข้อม่ลเข้าจัด้เก็บในริะบบ 
และตั่ด้สู่ต๊่อกให้ทันที อีกเทคโนโลยีี ค่อ การิใช้้ QR Code 
ต่ิด้ที่ อุปกริณ์์/ลัง หริ่อ ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ แล้วัใช้้กล้อง AI 
ที่ ต่ิด้ต่ั้งไวั้ที่ ปริะต่่ ต่ริวัจจับข้อม่ลจาก QR Code 
แล้วับันทึกเข้าสู่่่ริะบบในทันที ซ่ึึ่งผ่ิ้ปริะกอบการิที่สู่นใจ 
Smart Gate สู่ามาริถเล่อกเทคโนโลยีีที่จะทำามาใช้้ 
ได้้ต่ามควัามเหมาะสู่ม
 ปริะธานเจ้าหน้าที่ ฝ่่ายีปฏิิบัต่ิการิ บริิษััท ควิัก 
อีอาริ์พัี จำากัด้ อธิบายีเพัิ่มเต่ิมวั่า “การินำา Smart 
Gate เข้ ามาใช้้ในอุต่สู่าหกริริม ช่้วัยีลด้เวัลาใน 
การิทำางานลงได้้มาก จากเด้ิมที่ ต่้องใ ช้้ เวัลาให้ 
พันักงานต่ริวัจนับสู่ต่๊อก และใช้้เวัลานานในการิบันทึก 
ข้อม่ลเข้าสู่่่ริะบบ ซ่ึึ่งสู่่วันใหญ่ใช้้เวัลาเป็นวััน เม่่อใช้้  
Smart Gate จะช่้วัยีลด้ริะยีะเวัลาในการิทำางาน 
กริะบวันการิด้ังกล่าวั ให้เหล่อเพัียีงหลักวัินาทีเท่านั้น 
นอกจากนี้ ยัีงสู่่งเสู่ริิมการิทำางานแบบ Paperless 
ค่อลด้การิบันทึกข้อม่ลลงกริะด้าษั เปลี่ยีนเป็นจัด้เก็บ 
ในแบบด้ิจิทัล ซ่ึึ่งเด้ิมการิจัด้เก็บข้อม่ลจะใช้้พันักงาน 
จด้บันทึกลงกริะด้าษั เสู่ี่ยีงกับการิสู่่ญหายี และบันทึก 
ข้อม่ลผิิด้พัลาด้ แต่่หากปริับมาต่ริวัจจับและบันทึก 
ผิลเข้ าสู่่่ ริ ะบบด้ิจิทัล ข้อ ม่ลจะมีควัามแม่นยีำาสู่่ง 
จัด้เก็บริวัด้เริ็วัแบบเริียีลไทม์ และสู่ามาริถนำาข้อม่ล 
ไปใช้้ได้้สู่ะด้วักมากยีิ่งขึ้น”

 Quick ERP, a Thai technology company, 
continues to extend the ERP system 
toward creating the innovative Smart  
Gate, an intel l igent gate, using RFID 
techno logy and AI camera for the 
development into a Gate that connects 
to device, crates, goods within factories 
and warehouses, that can record data, 
cut stock, alert on goods shortage, 
excessiveness and misplacement and 
prevent the goods from erroneous 
deliveries to the customers, upgrade 
factories to become the digital system  
fac to r i es ,  upgrade rea l - t ime data , 
help the whole work system for fast 
funct ion ing, reduce work ing errors , 
losses, costs, both in the short and 
long term. It is yet another alternative 
for entrepreneurs to upgrade the i r 
industries to become digital and in trend 
industries with the investment of just 
only six digit number of Baht currency. 

 Mr. Weerawat Sriaraya, Chief Executive 
Officer (CEO) of Quick ERP Company 
Limited (Quick ERP), said that, from 
h is work ing exper iences w i th Tha i 
industrial sector, he found that one of 
the main problems of Thai entrepreneurs 
was that there was no devices and goods 
management system within the factories 
or warehouses consequently resulting in 
whether the number of devices to be 
used in goods transportations would be 
sufficient or not. Sometimes, damage 
had occurred to the goods and that 
the deliveries could not be made on 
time due to the insufficiency of the 
packing devices even to the extent of 
being unable to indicate the number of 
the existing goods as to whether it was 
accurate or actually or fully accounted 
for or not. All such problems substantially 
caused damage to the entrepreneurs. 
 “Quick ERP, being specialized in ERP 

QUICK ERP SUPPORTS THAI INDUSTRY
UPGRADE, CREATES “SMART GATE”
TO SOLVE PROBLEMS OF STOCK SHORTAGE,
MISSING PRODUCTS-DEVICE, WRONG-NOT
ON-TIME DELIVERY. 
Quick ERP หนุุนุอััปเกรดอัุตสาหกรรมไทย สร้าง “Smart Gate” ประตูอััจฉริยะ 
แก้้ปััญหาสต๊๊อก้ขาด, สินค้้า-อุปัก้รณ์์หาย, ส่งผิิด-ไม่่ต๊รงเวลา
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system, therefore adopts problems 
of the entrepreneurs to continue to 
create an innovat ion to solve such 
problems by designing the Smart Gate 
that wi l l help record the movement 
of the equipments and goods from 
one spot to another. Every move will 
be recorded into the factory system 
immediately. In addition, any anomalies: 
such as; wrong type of goods or an 
incomplete quantities as specified will 
accurately be detected, thus, making it 
possible to check or solve the problems 
in a timely manner because our Smart 
Gate will notify you immediately when 
moving goods that do not match the 
data is emerged. Moreover, it helps the 
entrepreneurs to substantially reduce 
losses to the extent of reducing the  
complexity of working within the factory 
to upgrading to be a digital factory 
without having to spend much money 
for relevant investment.” 
 Mr. Krit Peng-On, Quick ERP Research 
and Development Department Assistant 
Manager, added that, Smart Gate was 
suitable for all sizes of entrepreneurs 
ranging from small ones like SMEs to 
sizable industries because Smart Gate 
would be installed as a Gate In and 
a Gate Out for detecting and collecting 
data on moving objects both inbound 
and outbound to ensure whether the 
data was accurate or not. The number 
of Smart Gates would depend on size 
of the space and the number of buildings. 
If it should be an industry with a space 
for storage or less moving activities, 
such Smart Gate would require to be 
insta l l ed on ly at key spot to he lp 
in working with convenience, agi l i ty 
and clearly reducing errors. 
 Smart Gate, a Quick ERP’s work 
a c h i e v em e n t ,  u s e s  t w o - s y s t em 



technologies: an RFID system by attaching 
an RFID Tag to a crate or goods/product 
packing device and keying data into the 
ERP system. When the device attached 
with the RFID Tag is moving through 
the Gate , the gate w i l l  then send 
a detecting wave within a few seconds 
and then send the relevant data to 
be stored in the system and cut the 
stock inventory immediately. Another 
technology is the use of QR Code for 
attaching with the devices/crates or 
products and use AI camera installed 
on the Gate to detect data from QR 
Code and then save it into the system 
immed i a t e l y.  I n  t h i s  re spe c t ,  t h e 
entrepreneurs interested in Smart Gate 
can choose techno logy for use as 
suitable. 
 Q u i c k  E R P  C EO  f u r t h e r  g a v e 
additional explanations, “Bringing Smart 
Gate into the industry greatly helps 
reduce the work ing t ime f rom the 
traditional practices that took time for 
employees to count stocks and a long 
time for data log-in into the system 
which will take days in most case. But, 
after our Smart Gate is adopted for 
use, it wi l l help reduce the working 
period of time under such process to 
be just only by the digit number of 
seconds. It addition, the Smart Gate 
enhances the paperless operation which 
is a reduction in the paper data recording 
by switching to the digital storage. 
Over in the past, employees would be 

used for keeping data on papers which 
was risky at loss and erroneous data 
recording. If the operation should be 
adjusted to use the data detection and 
log-in into a digital system, the data 
would be highly accurate, real-time fast 
storage and able to use the data more 
conveniently.” 

 Quick ERP บริิษััทด้้านเทคโนโลยีีของไทยี 
ต่่ อ ยี อ ด้ ริ ะ บ บ  E R P  สู่่่ ก า ริ สู่ ริ้ า ง น วัั ต่ ก ริ ริ ม 
Smart Gate ปริะต่่อัจฉริิยีะที่ ใช้้ เทคโนโลยีี RFID 
แ ล ะก ล้ อ ง  A I  ม าพััฒนา เ ป็ นปริ ะต่่ ที่ เ ช่่้ อ มต่่ อ 

ข้อม่ลอุปกริณ์์ ลัง สู่ินค้า ภายีในโริงงานและคลัง 
สู่ามาริถบันทึกข้อม่ล ต่ัด้สู่ต่๊อก แจ้งเต่่อนสู่ินค้า 
ข า ด้ - เ กิ น - ห า ยี  แ ล ะ ป้ อ ง กั น ก า ริ สู่่ ง สิู่ น ค้ าใ ห้ 
ล่กค้าผิิด้พัลาด้ อัปเกริด้โริงงานเป็นริะบบดิ้จิทัล 
อั ป เด้ต่ข้อ ม่ลแบบ เริี ยีลไทม์  ช่้วัยีให้การิทำางาน 
ทั้ งริะบบริวัด้เริ็วั ลด้ข้อผิิด้พัลาด้ในการิทำางาน 
ลด้การิสู่่ญเสีู่ยี ลด้ต้่นทุนทั้งริะยีะสู่ั้น และริะยีะยีาวั 
เป็นทางเล่อกให้ผ่ิ้ปริะกอบการิอัปเกริด้อุต่สู่าหกริริม 
ใ ห้ เ ป็ นด้ิ จิ ทั ล ทั น ยุี คสู่มั ยี  ด้้ วั ยี เ งิ น ลงทุ น เพัี ยี ง 
หลักแสู่นบาท
 นายวีีรวีัฒน์ ศรีอารยะ ประธานเจ้้าหน้าที่ี� 
ฝ่� ายปฏิิบััติิการ บัริษััที่ ควีิก อีอาร์พีี จ้ำากัด 
(Quick ERP) กล่าวัวั่าจากการิทำางานกับภาค 
อุต่สู่าหกริริมไทยี พับวั่าหนึ่ งในปัญหาใหญ่ของ 
ผ่ิ้ปริะกอบการิไทยี ค่อ ไม่มีริะบบบริิหาริจัด้การิ 
อุปกริณ์์ และสู่ินค้าภายีในโริงงาน หริ่อคลัง จนทำา 
ให้ ไม่ ร้่ิจำานวันอุปกริณ์์ที่ จะใ ช้้สู่ำาหริับขนสู่่งสู่ินค้า
วั่ามี เ พีัยีงพัอหริ่อไม่ บางคริั้ง เ กิด้ควัามเสีู่ยีหายี 
สู่่งสู่ินค้าไม่ทันเวัลา เน่่องจากอุปกริณ์์สู่ำาหริับบริริจุ 
สู่ินค้ามีไม่ เพัียีงพัอ จนถึงไม่สู่ามาริถริะบุจำานวัน 
สู่ินค้ าที่ มี อ ย่ี่  และสู่ินค้ าที่ กำาลั งจะสู่่ งวั่ าถ่กต่ริง  

คริบถ้วันจริิงหริ่อไม่ ซ่ึึ่งปัญหาเหล่านี้สู่ริ้างควัาม 
เสู่ียีหายีให้กับผ่ิ้ปริะกอบการิอยี่างมาก
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 “บริิษััท Quick ERP ซ่ึึ่งเ ช่ี้ยีวัช้าญด้้านริะบบ 
ERP จึงนำา ปัญหาของผ่ิ้ปริะกอบการิมาต่่อยีอด้ 
สู่ ร้ิางนวััต่กริริมขึ้ นมาแ ก้ ปัญหาด้ั งกล่ าวั โด้ยี 
ออกแบบ Smar t  Ga te หริ่ อปริ ะต่่ อัจฉ ริิยี ะที่ 
จะช่้วัยีบันทึกการิเคล่่อนยี้ายีอุปกริณ์์ และสิู่นค้า 
จากจุด้หนึ่งไปอีกจุด้หนึ่ง ทุกคริั้งที่มีการิเคล่่อนยี้ายี

 

จะบันทึกเ ข้าสู่่่ ริ ะบบของโริงงานแบบทันที ทั้งยีัง 
ต่ริวัจจับควัามผิิด้ปกต่ิ  เ ช่้น สู่ินค้ าผิิด้ปริะ เภท 
หริ่อจำานวันไม่คริบต่ามที่ กำาหนด้ได้้อยี่างแม่นยีำา 
ทำาให้สู่ามาริถต่ริวัจสู่อบ หริ่อแก้ปัญหาได้้ทันเวัลา 
เน่่องจาก Smart Gate จะแจ้งเต่่อนทันทีเม่่อมีการิ
เคล่่อนยี้ายีสู่ินค้าที่ไม่ต่ริงกับข้อม่ล ลด้ควัามสู่่ญเสีู่ยี 

ให้ผ่ิ้ปริะกอบการิได้้มาก จนถึงลด้ควัามซัึ่บซ้ึ่อนใน 
การิทำางานภายีในโริงงาน อัปเกริด้เป็นโริงงานด้ิจิทัลได้้ 
โด้ยีไม่ต่้องใช้้เงินลงทุนสู่่ง”
 นายกฤศ เพ็ีงอ้น ผู้้้ช่� วียผู้้้จ้ัดการฝ่� ายวีิจ้ัย
และพีัฒนา บัริษััที่ ควิีก อีอาร์พีี จ้ำากัด เสู่ริิมว่ัา 
Smart Gate เหมาะกับผ่ิ้ปริะกอบการิทุกขนาด้ 
ต่ั้งแต่่ขนาด้เล็กอยี่าง SMEs จนถึง อุต่สู่าหกริริม 
ขนาด้ใหญ่ เน่่องจาก Smart Gate จะต่ิด้ต่ั้งเป็น  
Gate In และ Gate Out สู่ำาหริับต่ริวัจ และเก็บข้อม่ล 
การิเคล่่อนยี้ายีสู่ิ่ งของ ขาเข้าและขาออก เพั่่อเช้็ก 

วั่า ข้อม่ลถ่กต้่องต่ริงกันหริ่อไม่ โด้ยีจำานวันของ 
Smart Gate จะขึ้นอย่่ีกับขนาด้พั่้นที่ และจำานวัน 
อาคาริ หากเป็นอุต่สู่าหกริริมที่พั่้นที่การิจัด้เก็บ หริ่อ 
เคล่่ อนยี้ายีไม่มาก สู่ามาริถต่ิด้ต่ั้งปริะต่่อัจฉริิยีะนี้ 
เฉพัาะจุด้สู่ำาคัญได้้ ช่้วัยีให้การิทำางานสู่ะด้วัก คล่อง 
และลด้ควัามผิิด้พัลาด้ได้้อยี่างชั้ด้เจน
 ปริ ะต่่ อั จฉริิ ยี ะ  ผิลงานของ Qu i c k  ERP 
ใช้้เทคโนโลยีี 2 ริะบบ ค่อ ริะบบ RFID โด้ยีการิติ่ด้ 
RFID Tag ที่ลัง หริ่ออุปกริณ์์ที่บริริจุสู่ินค้า/ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ 
และคียี์ข้อม่ลเข้าสู่่่ริะบบ ERP เม่่ออุปกริณ์์ที่ต่ิด้ RFID 
Tag เคล่่อนที่ผิ่านปริะต่่ ปริะต่่ก็จะสู่่งคล่่นต่ริวัจเช้็ก 

ได้้ภายีในไม่กี่วัินาที แล้วัสู่่งข้อม่ลเข้าจัด้เก็บในริะบบ 
และตั่ด้สู่ต๊่อกให้ทันที อีกเทคโนโลยีี ค่อ การิใช้้ QR Code 
ต่ิด้ที่ อุปกริณ์์/ลัง หริ่อ ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ แล้วัใช้้กล้อง AI 
ที่ ต่ิด้ต่ั้งไวั้ที่ ปริะต่่ ต่ริวัจจับข้อม่ลจาก QR Code 
แล้วับันทึกเข้าสู่่่ริะบบในทันที ซ่ึึ่งผ่ิ้ปริะกอบการิที่สู่นใจ 
Smart Gate สู่ามาริถเล่อกเทคโนโลยีีที่จะทำามาใช้้ 
ได้้ต่ามควัามเหมาะสู่ม
 ปริะธานเจ้าหน้าที่ ฝ่่ายีปฏิิบัต่ิการิ บริิษััท ควิัก 
อีอาริ์พัี จำากัด้ อธิบายีเพัิ่มเต่ิมวั่า “การินำา Smart 
Gate เข้ ามาใช้้ในอุต่สู่าหกริริม ช่้วัยีลด้เวัลาใน 
การิทำางานลงได้้มาก จากเด้ิมที่ ต่้องใ ช้้ เวัลาให้ 
พันักงานต่ริวัจนับสู่ต่๊อก และใช้้เวัลานานในการิบันทึก 
ข้อม่ลเข้าสู่่่ริะบบ ซ่ึึ่งสู่่วันใหญ่ใช้้เวัลาเป็นวััน เม่่อใช้้  
Smart Gate จะช่้วัยีลด้ริะยีะเวัลาในการิทำางาน 
กริะบวันการิด้ังกล่าวั ให้เหล่อเพัียีงหลักวัินาทีเท่านั้น 
นอกจากนี้ ยัีงสู่่งเสู่ริิมการิทำางานแบบ Paperless 
ค่อลด้การิบันทึกข้อม่ลลงกริะด้าษั เปลี่ยีนเป็นจัด้เก็บ 
ในแบบด้ิจิทัล ซ่ึึ่งเด้ิมการิจัด้เก็บข้อม่ลจะใช้้พันักงาน 
จด้บันทึกลงกริะด้าษั เสู่ี่ยีงกับการิสู่่ญหายี และบันทึก 
ข้อม่ลผิิด้พัลาด้ แต่่หากปริับมาต่ริวัจจับและบันทึก 
ผิลเข้ าสู่่่ ริ ะบบด้ิจิทัล ข้อ ม่ลจะมีควัามแม่นยีำาสู่่ง 
จัด้เก็บริวัด้เริ็วัแบบเริียีลไทม์ และสู่ามาริถนำาข้อม่ล 
ไปใช้้ได้้สู่ะด้วักมากยีิ่งขึ้น”
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 Aerotech Inc., a global leader in precision motion 
control and automation, has released the HEX150-140HL,  
a miniature hexapod six Degree-of-Freedom (DOF) positioning 
system that provides precise translation in the X, Y, and 
Z direct ions and rotat ion around each of these axes. 
The HEX150-140HL delivers signif icantly better minimal 
inc rementa l mot ion and more l inear t rave l than i ts 
competitors all within a compact yet stiff platform.
  “This hexapod’s combination of small size, high precision, 
and outstanding load capacity provides users with an 
incredible amount of flexibility,” said Brian Fink, Aerotech 
Product Manager. “Plus our peak-to-peak specs mean 
customers know they can count on consistent, reliable 
6-DOF motion with every use.”
 The HEX150-140HL is idea l for address ing space- 
constrained, multiple DOF applications that require fine 
positioning resolution, including photonic device manipulation, 
alignment and packaging, optics inspection and alignment, 
optical wafer probing, aerospace and satel l i te sensor 
testing, and synchrotron and beamline sample manipulation.

Key Features Include:
 • Industry-leading minimum incremental motion of 
  20 nm in XYZxyz & 0.04 arc sec in θxθyθz;
 • High payload lift capabilities up to 7.5 kg & back 
  driving resistance to 100 N;
 • Ample range of motion for simple integration into  
  complex applications;
 • Multi-axis (servo, stepper, piezo & more) motion  
  coordination using Aerotech controllers; and
 • Easy to control & program with virtual pivot point  
  adjustment.

 Aerotech Inc. ผู้้�นำำ�ระดัับโลกดั��นำก�รควบคุมก�รเคล่�อนำไหวที่่�แม�นำยำำ� 

และระบบอัตโนำมัติ ไดั�เปิิดัตัว HEX150-140HL ซ่ึ่� งเป็ินำระบบกำ�หนำดัตำ�แหนำ�ง  
6-DOF องศ� แบบหกเหล่�ยำมขนำ�ดัเล็กที่่� ให�ก�รแปิลที่่�แม�นำยำำ�ในำที่ิศที่�ง X, Y  

และ Z และก�รหมุนำ รอบแกนำแต�ละอันำเหล��นำ่� HEX150-140HL ให�ก�รเคล่�อนำไหว 
ที่่� เพิ่ิ� มข่�นำเพิ่่ยำงเล็กนำ�อยำและก�รเดัินำที่�งเชิิงเส้�นำม�กกว��ค้� ที่ั�งหมดันำ่�อย้ำ� ในำ 

แพิ่ลตฟอร์มที่่�กะที่ัดัรัดัแต�แข็งแกร�ง
	 Brian	Fink	ผู้้�จััดการผู้ลิิตภััณฑ์์	Aerotech กล��วว�� “ก�รผู้ส้ม 
ผู้ส้�นำขนำ�ดัที่่� เล็ก คว�มเที่่� ยำงตรงส้้ง และคว�มส้�ม�รถในำก�รรับนำำ��หนัำกที่่�

 

โดัดัเดั�นำของ Hexapod นำ่� ที่ำ�ให�ผู้้�ใชิ�ม่คว�มยำ่ดัหยุำ�นำอยำ��งไม�นำ��เช่ิ� อ “บวกกับ 
ข�อม้ลจำำ�เพิ่�ะแบบพิ่่คที่้พิ่่คของเร� ล้กค��ร้�ว��พิ่วกเข�ส้�ม�รถว�งใจำในำก�ร 
เคล่�อนำไหว 6-DOF ที่่�ส้มำ� �เส้มอและเช่ิ� อถ่อไดั�ในำทีุ่กก�รใชิ�ง�นำ”
 H EX 1 5 0 - 1 4 0H L  เ หม � ะ อยำ� � ง ยำิ� ง ส้ำ� ห รั บ ก � รจำั ดัก � รพิ่่� นำ ที่่� จำำ� กั ดั 
แอปิพิ่ลิ เ ค ชัินำ  DOF หล�ยำตั วที่่� ต� อ งม่ คว�มล ะ เ อ่ ยำดัของตำ� แหนำ� งที่่� ดั่ 
รวมถ่งก�รจำัดัก�รอุปิกรณ์์โฟโตนำิก ก�รจำัดัตำ�แหนำ�งและก�รบรรจุำห่บห�อ 
ก�รตรวจำส้อบและก�รจำัดัตำ�แหนำ�ง เลนำส้์ ก�รตรวจำวัดัเวเฟอร์ออปิติคัที่ 
ก�รที่ดัส้อบ เซึ่็นำ เ ซึ่อร์ ก �รบิ นำ แล ะอวก�ศแล ะดั�ว เที่่ ยำม แล ะตั วอยำ� � ง 
ซิึ่นำโคตรอนำและบ่มไลนำ์ ก�รจำัดัก�ร

คุุณสมบััติที่่�สำาคุัญ	ได�แก�	:
 • ก�รเคล่�อนำไหวที่่� เพิ่ิ�มข่�นำขั�นำตำ� �ชัิ�นำนำำ�ของอุตส้�หกรรมที่่� 20 นำ�โนำเมตรในำ 

 

  XYZxyz & 0.04 arc วินำ�ที่่ในำ θxθyθz;
 • คว�มส้�ม�รถในำก�รยำกนำำ��หนัำกบรรทุี่กส้้งถ่ง 7.5 กก. และคว�ม 
  ที่นำที่�นำต�อก�รถอยำหลังที่่� 100 นำิวตันำ
 • ชิ� วงก�รเคล่�อนำไหวท่ี่�เพิ่่ยำงพิ่อส้ำ�หรับก�รรวมเข��กับแอปิพิ่ลิเคชัินำที่่�ซัึ่บซึ่�อนำ 

  อยำ��งง��ยำ
 • ก�รปิระส้�นำง�นำก�รเคล่�อนำไหวหล�ยำแกนำ (เซึ่อร์โว, ส้เต็ปิ, เพิ่่ยำโซึ่และอ่�นำๆ) 

  โดัยำใชิ�ตัวควบคุม Aerotech 
 • ง��ยำต�อก�รควบคุมและตั�งโปิรแกรมดั�วยำก�รปิรับจุำดัหมุนำเส้ม่อนำ

AEROTECH INTRODUCES COMPACT 
HEXAPOD FOR PRECISE 6-DOF MOTION
SMALL, MIGHTY HEXAPOD IS BIG IN PERFORMANCE
Aerotech เปิิดตััว Hexapod ขนาดกะทััดรััด
สำำาหรัับการัเคล่ื่�อนไหว 6-DOF ทั่�แม่่นยำำา
Hexapod ขนาดเล็็กแล็ะทรงพล็ังยิ่่�งใหญ่่ในด้านประส่ิทธ่ิภาพ
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 Hypertherm , a U.S. based manufacturer of industrial 
cutting systems and software, today announced a new 
name for its HyPrecision™ and Echion™ waterjet pumps. It 
is rebranding these market leading intensifier-based pumps 
as DynaMAX™ to unify the naming of its intensifier pumps.
In addition to the new DynaMAX™ name, systems will now 
begin with a 3 or 5 depending upon the performance, 
feature, or technology of a particular model. This prefix will 
be followed by the horsepower number and, for pumps 
engineered with Hypertherm’s patented predictive technology, 
a “P” suffix. 
 HyPrecision™ pumps will also get a new look. The pumps 
wil l now have a black exterior to match the exterior of 
the Echion™ pumps. Despite the new name and look, the 
industry leading features and benefits customers depend 
on will remain the same. All Hypertherm intensifier-based 
pumps will continue to be differentiated in the market by: 
 • Best-in-class performance and ease of service from 
market-leading Advanced Intensifier Technology™
 • More consistent hydraulic and cutting pressure from 
a closed-loop proportional pressure control
 • Advanced Intensifier Monitoring that allows customers 
to better plan for service
 • Fluid management system to ensure water and oil 
don’t leak on the ground
 • The industry’s lowest maintenance costs for intensifier 
style waterjet pumps

About Hypertherm & OMAX
 Hypertherm plasma and OMAX waterjet cutting products 
are engineered and manufactured for use by companies 
around the world to build ships, airplanes, and railcars, 
construct steel buildings, fabricate heavy equipment, and 
more. Its products include industrial cutting systems, CNCs, 
and software trusted for performance and reliability that 
result in increased productivity and profitability for hundreds 
of thousands of businesses. Founded in 1968 and based 
in New Hampshire, Hypertherm is a 100 percent Associate 
owned company, employing more than 1,800 Associates, 
with operations and partner representation worldwide. 

 Hypertherm ผู้้�ผู้ลิิตช้ั้�นนำ�ต้ดเฉืือนในอุตส�หกรรมแลิะซอฟต์แวร์ในสหร้ฐฯ 
ประก�ศชืั้� อใหม�สำ�หร้บป้� มวอเตอร์เจ็็ท HyPrec is ion™ แลิะ Echion™ ท่� กำ�ลิ้ง 

ร่แบรนด์ เครื� องส้บนำ��ท่� ใชั้� เครื� องเพิ่ิ� มแรงด้น ซ่� ง DynaMAX™ เป็นผู้้�นำ�ตลิ�ด
 

ด้งกลิ��ว แลิะดำ�เนินก�รต้�งชืั้� อเครื�องส้บนำ��แบบเพิ่ิ�มแรงด้นเข้��ไว�ด�วยก้น

 นอกเหนือจ็�กชืั้� อ DynaMAX™ ใหม�แลิ�ว ระบบต��งๆ จ็ะเริ�มต�นด�วย 3 หรือ  
5 ข้่�นอย้�ก้บประสิทธิิภ�พิ่ คุณลิ้กษณะ หรือเทคโนโลิย่ข้องรุ�นใดรุ�นหน่�ง คำ�นำ� 
หน��น่�จ็ะต�มด�วยหม�ยเลิข้แรงม�� แลิะสำ�หร้บป้�มท่�ออกแบบด�วยเทคโนโลิย ่
ก�รค�ดก�รณ์ท่�จ็ดสิทธิิบ้ตรข้อง Hypertherm จ็ะม่ต้ว “P” ต�อท��ย
 เครื�องส้บนำ�� HyPrecision™ จ็ะได�ร้บร้ปลิ้กษณ์ใหม�เชั้� นก้น ตอนน่�ป้�มจ็ะม ่
ภ�ยนอกเ ป็นส่ดำ� เพิ่ื� อให� เ ข้� �ก้บภ�ยนอกข้องป้� ม Ech ion™ แม�จ็ะม่ ชืั้� อ 

แลิะร้ปลิ้กษณ์ใหม� แต�ฟ่เจ็อร์แลิะประโยชั้น์ก�รใชั้�ง�นข้องอุตส�หกรรมท่�ลิ้กค�� 
พิ่่�งพิ่�จ็ะย้งคงเหมือนเดิม เครื�องส้บนำ��ท่�ใชั้� เครื�องเพิ่ิ�มคว�มด้น Hypertherm

 

ท้�งหมด จ็ะย้งคงสร��งคว�มแตกต��งในตลิ�ด เชั้� น
 • ประสิทธิิภ�พิ่ท่�ด่ท่� สุดในระด้บเด่ยวก้นแลิะคว�มง��ยในก�รให�บริก�ร 

จ็�ก Advanced Intensifier Technology™ ช้ั้�นนำ�ข้องตลิ�ด
 • แรงด้นไฮดรอลิิกแลิะก�รต้ดท่�สมำ� �เสมอยิ�งข้่�นจ็�กก�รควบคุมแรงด้น
ต�มส้ดส�วนแบบวงปิด
 • Advanced Intensifier Monitoring ท่� ชั้� วยให�ลิ้กค��ว�งแผู้นก�ร 
บริก�รได�ด่ยิ�งข้่�น
 • ระบบจ็้ดก�รข้องเหลิวเพิ่ื�อให�แน�ใจ็ว��นำ��แลิะนำ��ม้นไม�ร้�วไหลิบนพิ่ื�นดิน
 • ค��บำ�รุงร้กษ�ตำ� �ท่�สุดในอุตส�หกรรมสำ�หร้บป้�มวอเตอร์เจ็็ทแบบเพิิ่�ม

 

แรงด้น

เกี่่�ยวกี่ับ Hypertherm & OMAX
 พิ่ลิ�สม�� Hypertherm แลิะเครื�องต้ดวอเตอร์เจ็็ท OMAX ได�ร้บก�ร 
ออกแบบแลิะผู้ลิิตข้่�นเพิ่ื�อใชั้�โดยบริษ้ทต��งๆ ท้�วโลิก เพิ่ื�อสร��งเรือ เครื�องบิน 
แลิะรถร�ง สร��งอ�ค�รเหลิ็ก ผู้ลิิตเครื�องจ็้กรกลิหน้ก แลิะอื�นๆ ผู้ลิิตภ้ณฑ์์ 

ข้องบริษ้ทประกอบด�วยระบบต้ดอุตส�หกรรม CNC แลิะซอฟต์แวร์ท่�ได�ร้บคว�ม 
ไว�ว�งใจ็ในด��นประสิทธิิภ�พิ่แลิะคว�มน��เชืั้� อถือ ซ่� งส�งผู้ลิให�ม่ประสิทธิิผู้ลิแลิะ 

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรเพิ่ิ�มข้่�นสำ�หร้บธุิรกิจ็หลิ�ยแสนร�ย ก�อต้�งข้่�นในป่  
2511 แลิะต้�งอย้�ในมลิร้ฐนิวแฮมป์เช่ั้ยร์ Hypertherm เป็นบริษ้ทในเครือ 100  
เปอร์เซ็นต์ ม่พิ่น้กง�นร�วมม�กกว�� 1,800 คน โดยม่ก�รดำ�เนินง�นแลิะ 
ต้วแทนจ็�กพิ่้นธิมิตรท้�วโลิก 

HYPERTHERM ANNOUNCES NEW 
NAMES FOR ITS HYPRECISION AND 
ECHION WATERJET PUMPS
Hypertherm ประกาศชื่่�อใหม่่สำำาหรับป๊� ม่วอเตอร์เจ็็ท
HyPrecisionTM และ EchionTM
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 Aerotech Inc., a global leader in precision motion 
control and automation, has released the HEX150-140HL,  
a miniature hexapod six Degree-of-Freedom (DOF) positioning 
system that provides precise translation in the X, Y, and 
Z direct ions and rotat ion around each of these axes. 
The HEX150-140HL delivers signif icantly better minimal 
inc rementa l mot ion and more l inear t rave l than i ts 
competitors all within a compact yet stiff platform.
  “This hexapod’s combination of small size, high precision, 
and outstanding load capacity provides users with an 
incredible amount of flexibility,” said Brian Fink, Aerotech 
Product Manager. “Plus our peak-to-peak specs mean 
customers know they can count on consistent, reliable 
6-DOF motion with every use.”
 The HEX150-140HL is idea l for address ing space- 
constrained, multiple DOF applications that require fine 
positioning resolution, including photonic device manipulation, 
alignment and packaging, optics inspection and alignment, 
optical wafer probing, aerospace and satel l i te sensor 
testing, and synchrotron and beamline sample manipulation.

Key Features Include:
 • Industry-leading minimum incremental motion of 
  20 nm in XYZxyz & 0.04 arc sec in θxθyθz;
 • High payload lift capabilities up to 7.5 kg & back 
  driving resistance to 100 N;
 • Ample range of motion for simple integration into  
  complex applications;
 • Multi-axis (servo, stepper, piezo & more) motion  
  coordination using Aerotech controllers; and
 • Easy to control & program with virtual pivot point  
  adjustment.

 Aerotech Inc. ผู้้�นำำ�ระดัับโลกดั��นำก�รควบคุมก�รเคล่�อนำไหวที่่�แม�นำยำำ� 

และระบบอัตโนำมัติ ไดั�เปิิดัตัว HEX150-140HL ซ่ึ่� งเป็ินำระบบกำ�หนำดัตำ�แหนำ�ง  
6-DOF องศ� แบบหกเหล่�ยำมขนำ�ดัเล็กที่่� ให�ก�รแปิลที่่�แม�นำยำำ�ในำที่ิศที่�ง X, Y  

และ Z และก�รหมุนำ รอบแกนำแต�ละอันำเหล��นำ่� HEX150-140HL ให�ก�รเคล่�อนำไหว 
ที่่� เพิ่ิ� มข่�นำเพิ่่ยำงเล็กนำ�อยำและก�รเดัินำที่�งเชิิงเส้�นำม�กกว��ค้� ที่ั�งหมดันำ่�อย้ำ� ในำ 

แพิ่ลตฟอร์มที่่�กะที่ัดัรัดัแต�แข็งแกร�ง
	 Brian	Fink	ผู้้�จััดการผู้ลิิตภััณฑ์์	Aerotech กล��วว�� “ก�รผู้ส้ม 
ผู้ส้�นำขนำ�ดัที่่� เล็ก คว�มเที่่� ยำงตรงส้้ง และคว�มส้�ม�รถในำก�รรับนำำ��หนัำกที่่�

 

โดัดัเดั�นำของ Hexapod นำ่� ที่ำ�ให�ผู้้�ใชิ�ม่คว�มยำ่ดัหยุำ�นำอยำ��งไม�นำ��เช่ิ� อ “บวกกับ 
ข�อม้ลจำำ�เพิ่�ะแบบพิ่่คที่้พิ่่คของเร� ล้กค��ร้�ว��พิ่วกเข�ส้�ม�รถว�งใจำในำก�ร 
เคล่�อนำไหว 6-DOF ที่่�ส้มำ� �เส้มอและเช่ิ� อถ่อไดั�ในำทีุ่กก�รใชิ�ง�นำ”
 H EX 1 5 0 - 1 4 0H L  เ หม � ะ อยำ� � ง ยำิ� ง ส้ำ� ห รั บ ก � รจำั ดัก � รพิ่่� นำ ที่่� จำำ� กั ดั 
แอปิพิ่ลิ เ ค ชัินำ  DOF หล�ยำตั ว ท่ี่� ต� อ งม่ คว�มล ะ เ อ่ ยำดัของตำ� แหนำ� งที่่� ดั่ 
รวมถ่งก�รจำัดัก�รอุปิกรณ์์โฟโตนำิก ก�รจำัดัตำ�แหนำ�งและก�รบรรจุำห่บห�อ 
ก�รตรวจำส้อบและก�รจำัดัตำ�แหนำ�ง เลนำส้์ ก�รตรวจำวัดัเวเฟอร์ออปิติคัที่ 
ก�รที่ดัส้อบ เซึ่็นำ เ ซึ่อร์ ก �รบิ นำ แล ะอวก�ศแล ะดั�ว เที่่ ยำม แล ะตั วอยำ� � ง 
ซิึ่นำโคตรอนำและบ่มไลนำ์ ก�รจำัดัก�ร

คุุณสมบััติที่่�สำาคุัญ	ได�แก�	:
 • ก�รเคล่�อนำไหวที่่� เพิ่ิ�มข่�นำขั�นำตำ� �ชัิ�นำนำำ�ของอุตส้�หกรรมที่่� 20 นำ�โนำเมตรในำ 

 

  XYZxyz & 0.04 arc วินำ�ที่่ในำ θxθyθz;
 • คว�มส้�ม�รถในำก�รยำกนำำ��หนัำกบรรทุี่กส้้งถ่ง 7.5 กก. และคว�ม 
  ที่นำที่�นำต�อก�รถอยำหลังที่่� 100 นำิวตันำ
 • ชิ� วงก�รเคล่�อนำไหวที่่�เพิ่่ยำงพิ่อส้ำ�หรับก�รรวมเข��กับแอปิพิ่ลิเคชัินำที่่�ซัึ่บซึ่�อนำ 

  อยำ��งง��ยำ
 • ก�รปิระส้�นำง�นำก�รเคล่�อนำไหวหล�ยำแกนำ (เซึ่อร์โว, ส้เต็ปิ, เพิ่่ยำโซึ่และอ่�นำๆ) 

  โดัยำใชิ�ตัวควบคุม Aerotech 
 • ง��ยำต�อก�รควบคุมและตั�งโปิรแกรมดั�วยำก�รปิรับจุำดัหมุนำเส้ม่อนำ

AEROTECH INTRODUCES COMPACT 
HEXAPOD FOR PRECISE 6-DOF MOTION
SMALL, MIGHTY HEXAPOD IS BIG IN PERFORMANCE
Aerotech เปิิดตััว Hexapod ขนาดกะทััดรััด
สำำาหรัับการัเคลื่่�อนไหว 6-DOF ทั่�แม่่นยำำา
Hexapod ขนาดเล็็กแล็ะทรงพล็ังยิ่่�งใหญ่่ในด้านประส่ิทธ่ิภาพ
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in hydraulics, as well as the processing of tubes with 
thin and thick walls. All compact bending machines with 
mandrel can bend up to 180˚. Radii of 1.5 or 2 times the 
diameter of the tube are common in this application and 
easy to achieve with these machines.
  For the processing of tubes up to 76 mm transfluid 
offers its DB 2076K, capable of processing tubes with 
diameters of 6-76 mm and all the standard wall thicknesses 
and materials. To be able to obtain radii of 1.5 x D (tube 
diameter) of ideal qual ity with a bending procedure, 
this machine has a follower pressure die. It is operated  
hydraulically and supports the tubes during the bending 
process. This makes many appl ications possible, l ike 
construction of railings, tubing for installations and the 
production of systems for exhaust gasses.
  transfluid’s K series is completed by the DB20101 
bending machine with mandrel. An all-rounder that is 
particularly interesting for the constructions of pipelines, 
as the machine covers almost the whole range of tubes  
for installations. The different types of equipment available 
are the same as those for other types of machines. 
All materials can be processed and small radii can be 
manufactured without any problems.
 In addition to this, all machines can be equipped with 
a programmable controlled mandrel withdrawal, mandrel 
lubrication device and wiper dies. These machines are 
extremely reliable for tube processing, thanks to their 
stable construction. For this reason and because of the 
many options, the transfluid K series offers solutions 
to different sectors with the most diverse applications. 
This optimization helps a lot with the reliability and the 
durability of the machines.

transfluid Maschinenbau GmbH
 transfluid is a valued partner all over the world for the 
production of tube bending and tube processing machines. 
transfluid have been developing their customer-focused 

technologies for tube processing since 1988 and offers 
tailor-made solutions for the construction of plants and 
machines, for the automotive, energy and shipbuilding 
sectors and the manufacturing of medical equipment.

 transfluid บริิ ษััทวิิศวิกริริมจากชมาลเลนเบิริ์ก พััฒนาและผลิต 
เคริ่� องจักริเพั่� องานโค้งงอและแปริรูิปท�อ โดยในริะหวิ�างการิทบทวินกล่�ม 

ผลิตภััณฑ์์เม่�อเริ็วิๆ น้� บริิษััทได้ตัดสิินใจเปล้�ยนแปลงเคริ่�องจักริใน K series 
ขณะน้� เคร่ิ�องจักริทั�งหมดในซ้ีริ้ส์ิน้�สิามาริถควิบค่มได้อย�างง�ายดายด้วิยแผง 
สิัมผัสิ และน้� เป็นการิเปิดโอกาสิใหม�ๆ เช� น การิแสิดงการิเปริ้ยบเท้ยบของ 
เป� าหมายและค�าจริิงของท่กแกน การิควิบค่มพัิกัดเผ่�อของควิามยาวิและ 
การิหม่นหมายถึงผู้ปฏิิบัติงานท้�ม้สิ�วินริ�วิมเพั้ยงเล็กน้อยในริะหวิ�างการิผลิต 
ท�อ ตัวิเล่อกยังได้ริับการิปริับปร่ิงโดยสิามาริถโหลดข้อมูลการิดัดงอสิำาหริับ
ผลิตภััณฑ์์แต�ละริายการิจาก PC ผ�านพัอริ์ต USB
 เคริ่� องจักริม้ควิามทนทานสิูงและใช� งานง�าย แน�นอนวิ�าม้ตัวิ เล่อก 
การิตั�งค�าให้ เล่อกสิำาหริับการิปริะมวิลผลท�อท้� ม้ควิามยาวิต�างกัน โดยม้ 
ควิามยาวิในการิใช�งานตั�งแต� 1,500 มม. ถึง 3,000, 4,500 และสิูงสิ่ด 
6,000 มม. Stefanie Flaeper กรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายขาย กล�าวิวิ�า 
“เริาได้ปริับปร่ิงด้านควิามเป็นเลิศของ K series ของเริาอ้กคริั�ง ตัวิอย�างเช� น 
การิกล�าวิถึงเคร่ิ�องดัด DK 642K ท้�ม้แกนหม่นและขอบเขตการิใช�ท้�งานเฉพัาะ 

ซึี� งควิบค่มด้วิยริะบบไฮดริอลิก”
 เคริ่�องจักริม้อ่ปกริณ์พัิเศษั เช� น เล่�อยในตัวิ อ่ปกริณ์เสิ้�ยน เคริ่�องม่อ 

สิำาหริับปริะกอบแหวินตัดล�วิงหน้า และพั่�นท้�กริะบวินการิทำางานคริอบคล่ม 
เสิ้นผ�านศูนย์กลางมาตริฐานทั�งหมด (ตั�งแต� 6 ถึง 42 มม.) ในริะบบไฮดริอลิก  
ตลอดจนการิแปริรูิปท�อท้�ม้ผนังบางและหนา เคริ่�องดัดโค้งขนาดเล็กทั�งหมดท้�ม้ 

แ ก น ห ม่ น สิ า ม า ริ ถ ดั ดไ ด้ สิู ง ถึ ง  1 8 0 ˚  ริั ศ ม้ 
1 . 5  ห ริ่ อ  2  เ ท� า ข อ ง เ สิ้ น ผ� า น ศู น ย์ ก ล า ง 
ของท�อเป็นเริ่�องปกติในแอปพัลิเคชันน้� และง�ายต�อการิใช�งานด้วิยเคริ่�องจักริ 
เหล�าน้�
 สิำาหริับการิแปริรูิปท�อท้� ม้ขนาดไม� เกิน 76 มม. transf lu id ม้ DB 
2076K ซึี� งสิามาริถแปริรูิปท�อท้�ม้เส้ินผ�านศูนย์กลาง 6-76 มม. และควิาม 

หนา แล ะ วัิ สิด่ ม าตริฐานของผ นั งทั� ง หมด เ พ่ั� อใ ห้ ไ ด้ ริั ศ ม้  1 . 5  x  D 
( เสิ้นผ�านศูนย์กลางท�อ ) ท้� ม้ค่ณภัาพัในเป� าหมายด้วิยขั�นตอนการิดัด 
เคริ่� องน้�ม้แม�พัิมพั์แริงดันตาม ทำางานด้วิยริะบบไฮดริอลิกและริองริับท�อ 
ริะหวิ�างกริะบวินการิดัด ทำาให้สิามาริถใช�งานได้หลายอย�าง เช� น การิสิริ้าง 
ริาวิบันได ท�อสิำาหริับการิติดตั�ง และการิผลิตริะบบสิำาหริับไอเสิ้ย
 K series ของ transfluid ม้ควิามสิมบูริณ์โดยเฉพัาะเคร่ิ�องดัด DB20101 
พัริ้อมแกนหม่น เคริ่� องม่ออเนกปริะสิงค์ท้� น� าสินใจน้� เหมาะสิำาหริับงาน 

โคริงสิร้ิางท�อ เน่�องจากตัวิเคร่ิ�องคริอบคล่มท�อเก่อบทั�งหมดสิำาหรัิบการิ 

ติดตั�ง อ่ปกริณ์ปริะเภัทต�างๆ ท้�ม้อยู�จะเหม่อนกับเคริ่�องจักริปริะเภัทอ่�นๆ วิัสิด่ 

ทั�งหมดสิามาริถแปริรูิปได้และสิามาริถผลิตรัิศม้ขนาดเล็กได้โดยไม�ม้ปัญหาใดๆ
นอกจากน้� เคร่ิ�องจักริทั�งหมดยังสิามาริถติดตั�งช่ดควิบค่มการิถอนแกนหม่น 
ท้�ตั�งโปริแกริมได้ทั�งอ่ปกริณ์หล�อล่�นแกนหม่น และแม�พิัมพั์ปัดนำ�าฝน เคร่ิ�องจักริ

 

เหล�าน้�ม้ควิามน�าเช่� อถ่อสิูงเหมาะสิำาหริับการิแปริรูิปท�อด้วิยโคริงสิริ้างท้� 

มั�นคง ด้วิยเหต่ผลน้�และด้วิยตัวิเล่อกอ้กมากมาย K series ของ transfluid 
จึงนำาเสินอโซีลูชั� นสิ์สิำาหริับภัาคสิ�วินต�างๆ ด้วิยการิใช�งานท้�หลากหลายท้�สิ่ด 
การิเพัิ�มปริะสิิทธิิภัาพัน้�ช� วิยได้มากในด้านควิามน�าเช่� อถ่อและควิามทนทาน
ของเคริ่�องจักริ

transfluid Maschinenbau GmbH
 transfluid เป็นผู้ผลิตเคริ่�องดัดท�อและเคริ่�องจักริแปริรูิปท�อท้�ทั� วิโลก
ให้การิยอมรัิบ transfluid ได้พััฒนาเทคโนโลย้ท้� ม่�งเน้นลูกค้าเป็นหลักสิำาหรัิบ 
การิแปริรูิปท�อตั�งแต�ป้ 2531 และนำาเสินอโซีลูชั� นสิ์ท้�ออกแบบเฉพัาะสิำาหริับ 

การิก�อสิริ้างโริงงานและเคริ่�องจักริ สิำาหริับยานยนต์ พัลังงาน และการิต�อเริ่อ 
และการิผลิตอ่ปกริณ์ทางการิแพัทย์
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 transfluid, the engineering company from Schmallenberg, 
develops and produces machines to bend and process 
tubes. During a recent review of the product portfolio 
the company decided to make changes to its K series 
of machines. All the machines in this series can now be 
controlled easily with a touch panel and this opens up 
new possibilities, like displaying the comparison of target 
and actual values for all axes. Control of the tolerance of 
the length and the rotation means very little involvement 
by the operator during the manufacturing of tubes. The 
options have also been improved by the possibility of 
loading the bending data for individual products from 
a PC via a USB port.

  The machines are extremely robust and easy to operate. 
A selection of setups is available, of course, to process 
tubes of different lengths, with an operational length 
from 1,500 mm to 3,000, 4,500 and up to 6,000 mm. 
“We have again improved the areas of excellence of our 
K series,” explains Stefanie Flaeper, Managing Director 
of Sales. “As an example, I want to mention the DK 
642K bending machine with mandrel. Its specific area of 
application is hydraulics.”
  The machines have special equipment available, like 
an integrated saw, a burring device, a tool for cutting  
r ing pre-assembly or one for f la r ing . The area of 
excellence covers all standard diameters (from 6 to 42 mm) 

RELIABILITY AND DURABILITY ARE
THE PRIORITY THE K SERIES FROM 
TRANSFLUID OFFER MANY
POSSIBILITIES
ความน่่าเชื่่�อถ่ือและความทน่ทาน่เป็็น่ส่ิ่�งสิ่ำาคัญ K series
ของ transfluid ให้้ความเป็็น่ไป็ได้้มากมาย
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in hydraulics, as well as the processing of tubes with 
thin and thick walls. All compact bending machines with 
mandrel can bend up to 180˚. Radii of 1.5 or 2 times the 
diameter of the tube are common in this application and 
easy to achieve with these machines.
  For the processing of tubes up to 76 mm transfluid 
offers its DB 2076K, capable of processing tubes with 
diameters of 6-76 mm and all the standard wall thicknesses 
and materials. To be able to obtain radii of 1.5 x D (tube 
diameter) of ideal qual ity with a bending procedure, 
this machine has a follower pressure die. It is operated  
hydraulically and supports the tubes during the bending 
process. This makes many appl ications possible, l ike 
construction of railings, tubing for installations and the 
production of systems for exhaust gasses.
  transfluid’s K series is completed by the DB20101 
bending machine with mandrel. An all-rounder that is 
particularly interesting for the constructions of pipelines, 
as the machine covers almost the whole range of tubes  
for installations. The different types of equipment available 
are the same as those for other types of machines. 
All materials can be processed and small radii can be 
manufactured without any problems.
 In addition to this, all machines can be equipped with 
a programmable controlled mandrel withdrawal, mandrel 
lubrication device and wiper dies. These machines are 
extremely reliable for tube processing, thanks to their 
stable construction. For this reason and because of the 
many options, the transfluid K series offers solutions 
to different sectors with the most diverse applications. 
This optimization helps a lot with the reliability and the 
durability of the machines.

transfluid Maschinenbau GmbH
 transfluid is a valued partner all over the world for the 
production of tube bending and tube processing machines. 
transfluid have been developing their customer-focused 

technologies for tube processing since 1988 and offers 
tailor-made solutions for the construction of plants and 
machines, for the automotive, energy and shipbuilding 
sectors and the manufacturing of medical equipment.

 transfluid บริิ ษััทวิิศวิกริริมจากชมาลเลนเบิริ์ก พััฒนาและผลิต 
เคริ่� องจักริเพั่� องานโค้งงอและแปริรูิปท�อ โดยในริะหวิ�างการิทบทวินกล่�ม 

ผลิตภััณฑ์์เม่�อเริ็วิๆ น้� บริิษััทได้ตัดสิินใจเปล้�ยนแปลงเคริ่�องจักริใน K series 
ขณะน้� เคร่ิ�องจักริทั�งหมดในซ้ีริ้ส์ิน้�สิามาริถควิบค่มได้อย�างง�ายดายด้วิยแผง 
สิัมผัสิ และน้� เป็นการิเปิดโอกาสิใหม�ๆ เช� น การิแสิดงการิเปริ้ยบเท้ยบของ 
เป� าหมายและค�าจริิงของท่กแกน การิควิบค่มพัิกัดเผ่�อของควิามยาวิและ 
การิหม่นหมายถึงผู้ปฏิิบัติงานท้�ม้สิ�วินริ�วิมเพั้ยงเล็กน้อยในริะหวิ�างการิผลิต 
ท�อ ตัวิเล่อกยังได้ริับการิปริับปร่ิงโดยสิามาริถโหลดข้อมูลการิดัดงอสิำาหริับ
ผลิตภััณฑ์์แต�ละริายการิจาก PC ผ�านพัอริ์ต USB
 เคริ่� องจักริม้ควิามทนทานสิูงและใช� งานง�าย แน�นอนวิ�าม้ตัวิ เล่อก 
การิตั�งค�าให้ เล่อกสิำาหริับการิปริะมวิลผลท�อท้� ม้ควิามยาวิต�างกัน โดยม้ 
ควิามยาวิในการิใช�งานตั�งแต� 1,500 มม. ถึง 3,000, 4,500 และสิูงสิ่ด 
6,000 มม. Stefanie Flaeper กรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายขาย กล�าวิวิ�า 
“เริาได้ปริับปร่ิงด้านควิามเป็นเลิศของ K series ของเริาอ้กคริั�ง ตัวิอย�างเช� น 
การิกล�าวิถึงเคร่ิ�องดัด DK 642K ท้�ม้แกนหม่นและขอบเขตการิใช�ท้�งานเฉพัาะ 

ซึี� งควิบค่มด้วิยริะบบไฮดริอลิก”
 เคริ่�องจักริม้อ่ปกริณ์พัิเศษั เช� น เล่�อยในตัวิ อ่ปกริณ์เสิ้�ยน เคริ่�องม่อ 

สิำาหริับปริะกอบแหวินตัดล�วิงหน้า และพั่�นท้�กริะบวินการิทำางานคริอบคล่ม 
เสิ้นผ�านศูนย์กลางมาตริฐานทั�งหมด (ตั�งแต� 6 ถึง 42 มม.) ในริะบบไฮดริอลิก  
ตลอดจนการิแปริรูิปท�อท้�ม้ผนังบางและหนา เคริ่�องดัดโค้งขนาดเล็กทั�งหมดท้�ม้ 

แ ก น ห ม่ น สิ า ม า ริ ถ ดั ดไ ด้ สิู ง ถึ ง  1 8 0 ˚  ริั ศ ม้ 
1 . 5  ห ริ่ อ  2  เ ท� า ข อ ง เ สิ้ น ผ� า น ศู น ย์ ก ล า ง 
ของท�อเป็นเริ่�องปกติในแอปพัลิเคชันน้� และง�ายต�อการิใช�งานด้วิยเคริ่�องจักริ 
เหล�าน้�
 สิำาหริับการิแปริรูิปท�อท้� ม้ขนาดไม� เกิน 76 มม. transf lu id ม้ DB 
2076K ซึี� งสิามาริถแปริรูิปท�อท้�ม้เส้ินผ�านศูนย์กลาง 6-76 มม. และควิาม 

หนา แล ะ วัิ สิด่ ม าตริฐานของผ นั งทั� ง หมด เ พ่ั� อใ ห้ ไ ด้ ริั ศ ม้  1 . 5  x  D 
( เสิ้นผ�านศูนย์กลางท�อ ) ท้� ม้ค่ณภัาพัในเป� าหมายด้วิยขั�นตอนการิดัด 
เคริ่� องน้�ม้แม�พัิมพั์แริงดันตาม ทำางานด้วิยริะบบไฮดริอลิกและริองริับท�อ 
ริะหวิ�างกริะบวินการิดัด ทำาให้สิามาริถใช�งานได้หลายอย�าง เช� น การิสิริ้าง 
ริาวิบันได ท�อสิำาหริับการิติดตั�ง และการิผลิตริะบบสิำาหริับไอเสิ้ย
 K series ของ transfluid ม้ควิามสิมบูริณ์โดยเฉพัาะเคร่ิ�องดัด DB20101 
พัริ้อมแกนหม่น เคริ่� องม่ออเนกปริะสิงค์ท้� น� าสินใจน้� เหมาะสิำาหริับงาน 

โคริงสิร้ิางท�อ เน่�องจากตัวิเคร่ิ�องคริอบคล่มท�อเก่อบทั�งหมดสิำาหรัิบการิ 

ติดตั�ง อ่ปกริณ์ปริะเภัทต�างๆ ท้�ม้อยู�จะเหม่อนกับเคริ่�องจักริปริะเภัทอ่�นๆ วิัสิด่ 

ทั�งหมดสิามาริถแปริรูิปได้และสิามาริถผลิตรัิศม้ขนาดเล็กได้โดยไม�ม้ปัญหาใดๆ
นอกจากน้� เคร่ิ�องจักริทั�งหมดยังสิามาริถติดตั�งช่ดควิบค่มการิถอนแกนหม่น 
ท้�ตั�งโปริแกริมได้ทั�งอ่ปกริณ์หล�อล่�นแกนหม่น และแม�พิัมพั์ปัดนำ�าฝน เคร่ิ�องจักริ

 

เหล�าน้�ม้ควิามน�าเช่� อถ่อสิูงเหมาะสิำาหริับการิแปริรูิปท�อด้วิยโคริงสิริ้างท้� 

มั�นคง ด้วิยเหต่ผลน้�และด้วิยตัวิเล่อกอ้กมากมาย K series ของ transfluid 
จึงนำาเสินอโซีลูชั� นสิ์สิำาหริับภัาคสิ�วินต�างๆ ด้วิยการิใช�งานท้�หลากหลายท้�สิ่ด 
การิเพัิ�มปริะสิิทธิิภัาพัน้�ช� วิยได้มากในด้านควิามน�าเช่� อถ่อและควิามทนทาน
ของเคริ่�องจักริ

transfluid Maschinenbau GmbH
 transfluid เป็นผู้ผลิตเคริ่�องดัดท�อและเคริ่�องจักริแปริรูิปท�อท้�ทั� วิโลก
ให้การิยอมรัิบ transfluid ได้พััฒนาเทคโนโลย้ท้� ม่�งเน้นลูกค้าเป็นหลักสิำาหรัิบ 
การิแปริรูิปท�อตั�งแต�ป้ 2531 และนำาเสินอโซีลูชั� นสิ์ท้�ออกแบบเฉพัาะสิำาหริับ 

การิก�อสิริ้างโริงงานและเคริ่�องจักริ สิำาหริับยานยนต์ พัลังงาน และการิต�อเริ่อ 
และการิผลิตอ่ปกริณ์ทางการิแพัทย์
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 • It’s getting harder to meet the most basic non- 
functional requirements, namely security. A quick look 
at analyst inquiries and you’ll see that the big majority 
is around how to manage security.
 • Lack of development talent, which leads me to the 
next challenge.

2. Skills Gap
 It’s hard to find enough developers to do the projects 
companies already have on the books. As the Speed of 
Change: How Fast Are You report showed, no matter 
the digital and agile maturity levels, most companies are 
affected by skill shortages and talent gaps that hinder 
the rapid adoption of the modern IT architectures needed 
for agility.
  Even the Sil icon Valley el ite struggles with hir ing 
deve lopers fast enough. And the complex i ty on ly 
increases when talking about companies that are not so 
enticing from a developer’s career perspective

3. Technology Silos Within the Company
 This challenge is very common among companies 
that are in the first stages of their digital transformation 
strategy. They pick the first project most first digital 
transformation projects are related to improvements on 
the customer experience and look for a specialized tool 
to handle that particular type of initiative.
 Then, a different team in the company starts thinking 
about a back-office project and chooses a different 
tool. Then, another team wants to create operational 
dashboards and chooses yet another tool.
 This is a very common scenario, where, instead of choosing 
from the very beginning, a more robust technology to handle 
the different business initiatives, organizations end up with 
a bunch of disparate and disjointed tools that often solidify 
into independent silos, and lead to dead ends.

4. Technical Debt
 Te c h n i c a l  d e b t  i s  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  w a s 
implemented for short-term benefits. It usually results 
from the process of prioritizing fast over building it right. 
The outcome is apps that end up consuming resources, 
time, and energy, and that rob those companies of the 
ability to compete, innovate and adapt for the future.
 Accord ing to a recent study, techn ica l debt is 
estimated to cost businesses $5 trillion in the next 10 
years, money that is spent on rewriting and maintaining 
code that was wr i t ten with a short-term mindset . 
Looking at it from a different angle, it’s $500M+ a day 
that could be spent on innovation, and on new ideas 
before your competitors can.
 
5. Cloud Computing
 Cloud computing offers amazing benefits to organizations 
from scalability at the push of a button, accessibility 

from any device at any location, pay-per-usage pricing. 
However, moving to the cloud isn’t always the easiest 
thing to do, and it can cause disruption in the way 
organizations plan to move their business forward.
 In addition to that, there are still a few concerns that 
haven’t vanished and that executives still need to have 
in mind. The list includes security and privacy concerns, 
management complexity, vendor lock-in, performance, 
and access speed. These are just some of the questions 
that executives should consider when choosing the best 
partner for their cloud initiatives.

6. Keeping Up with Constant Technology Evolution
 We’re all aware of the disruption the pandemic has 
brought to the way business is done. But, COVID-19 is 
not the only business disruption going on today. The 
pace of change is accelerating and the opportunity to 
disrupt markets is only expanding. As technology evolves, 
companies need to start thinking about the implications 
that can have on the way people use technology.
 A good example is the ub iqu i tous 5G and the 
opportunity it brings to create new types of applications 
in the business space. Industr ies that rely on f ie ld 
services or distribution, that can be completely disrupted 
with 5G.
 Another good example, this case for a further future,  
is the work of Elon Musk around man-machine interfaces. 
His company Neuralink Corporation is currently researching 
ways to connect people’s brains to their computers 
one can only imagine the massive disruption that can 
bring to the world.
 The challenge is for companies to be able to innovate 
and keep up with new technological advancements. 
Although today they seem further out, they can be the 
new normal tomorrow. 
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 The unpredictability of 2020 showed that to succeed 
and even thrive in this era, companies need to be able 
to adapt and innovate at speed and scale. The good 
news is this is not a surprise to anybody, at this point. 
In fact, according to a study by McKinsey back in 2018, 
only 8% of companies believed their business model 
would remain economically viable through the next round 
of digital transformation.
 The not so good news is that although 2021 hasn’t 
brought any massive abrupt change to the business 
landscape, a new set of technology challenges have been 
brought to the equation.
 In the next sect ions , we’ l l  look at 6 technology 
challenges that executives should be familiar with to be 

better equipped to overcome them and succeed at their 
digital transformation initiatives.

1. Developing Custom Code Is Hard
 It’s a fact that the vast majority of digital transformation 
projects are done on custom code. But developing 
custom code is harder than ever, and a lot of projects 
end up failing because of that. The reasons why it’s so 
hard to build custom code are many:
 • Technical complexity has exploded over the last ten 
years, and so there’s much more code to be written.
 • Managing and maintaining existing code absorbed 
most of the developers’ time, leaving little to no time 
to focus on creating anything new.

6 TECHNOLOGY CHALLENGES 
HAMPERING INNOVATION

6 ความท้าทายด้านเทคโนโลยีที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดย นายเติมศักด์ิ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์

By Mr.Termsak Virakachornpong, Regional Vice 
President Southeast Asia, OutSystems 
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 • It’s getting harder to meet the most basic non- 
functional requirements, namely security. A quick look 
at analyst inquiries and you’ll see that the big majority 
is around how to manage security.
 • Lack of development talent, which leads me to the 
next challenge.

2. Skills Gap
 It’s hard to find enough developers to do the projects 
companies already have on the books. As the Speed of 
Change: How Fast Are You report showed, no matter 
the digital and agile maturity levels, most companies are 
affected by skill shortages and talent gaps that hinder 
the rapid adoption of the modern IT architectures needed 
for agility.
  Even the Sil icon Valley el ite struggles with hir ing 
deve lopers fast enough. And the complex i ty on ly 
increases when talking about companies that are not so 
enticing from a developer’s career perspective

3. Technology Silos Within the Company
 This challenge is very common among companies 
that are in the first stages of their digital transformation 
strategy. They pick the first project most first digital 
transformation projects are related to improvements on 
the customer experience and look for a specialized tool 
to handle that particular type of initiative.
 Then, a different team in the company starts thinking 
about a back-office project and chooses a different 
tool. Then, another team wants to create operational 
dashboards and chooses yet another tool.
 This is a very common scenario, where, instead of choosing 
from the very beginning, a more robust technology to handle 
the different business initiatives, organizations end up with 
a bunch of disparate and disjointed tools that often solidify 
into independent silos, and lead to dead ends.

4. Technical Debt
 Te c h n i c a l  d e b t  i s  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  w a s 
implemented for short-term benefits. It usually results 
from the process of prioritizing fast over building it right. 
The outcome is apps that end up consuming resources, 
time, and energy, and that rob those companies of the 
ability to compete, innovate and adapt for the future.
 Accord ing to a recent study, techn ica l debt is 
estimated to cost businesses $5 trillion in the next 10 
years, money that is spent on rewriting and maintaining 
code that was wr i t ten with a short-term mindset . 
Looking at it from a different angle, it’s $500M+ a day 
that could be spent on innovation, and on new ideas 
before your competitors can.
 
5. Cloud Computing
 Cloud computing offers amazing benefits to organizations 
from scalability at the push of a button, accessibility 

from any device at any location, pay-per-usage pricing. 
However, moving to the cloud isn’t always the easiest 
thing to do, and it can cause disruption in the way 
organizations plan to move their business forward.
 In addition to that, there are still a few concerns that 
haven’t vanished and that executives still need to have 
in mind. The list includes security and privacy concerns, 
management complexity, vendor lock-in, performance, 
and access speed. These are just some of the questions 
that executives should consider when choosing the best 
partner for their cloud initiatives.

6. Keeping Up with Constant Technology Evolution
 We’re all aware of the disruption the pandemic has 
brought to the way business is done. But, COVID-19 is 
not the only business disruption going on today. The 
pace of change is accelerating and the opportunity to 
disrupt markets is only expanding. As technology evolves, 
companies need to start thinking about the implications 
that can have on the way people use technology.
 A good example is the ub iqu i tous 5G and the 
opportunity it brings to create new types of applications 
in the business space. Industr ies that rely on f ie ld 
services or distribution, that can be completely disrupted 
with 5G.
 Another good example, this case for a further future,  
is the work of Elon Musk around man-machine interfaces. 
His company Neuralink Corporation is currently researching 
ways to connect people’s brains to their computers 
one can only imagine the massive disruption that can 
bring to the world.
 The challenge is for companies to be able to innovate 
and keep up with new technological advancements. 
Although today they seem further out, they can be the 
new normal tomorrow. 



	 สถานการณ์์ที่่� ไม่�คาดคิดท่ี่� เกิดขึ้้�นในช่� วงป่ี	2563	ช่่� ให้้ เ ห็้นว�าบริษััที่ 

ต่�างๆ	จำำา เ ป็ีนต้่องเพิิ่� ม่ขึ้่ดความ่สาม่ารถในการปีรับตั่วและสร้างสรรค์ 
นวัต่กรรม่	ภายในเวลาอันรวดเร็วและครอบคลุม่	เพิ่่�อที่่�จำะให้้ธุุรกิจำสาม่ารถ 

อย่�รอดและปีระสบความ่สำาเร็จำในโลกยุคน่�	และท่ี่� แน�ๆ	ค่อ	เร่� องน่� ไม่�ได้
สร้างความ่ปีระห้ลาดใจำให้้แก�คนในแวดวงธุุรกิจำแต่�อย�างใด	กล�าวค่อ	
จำากผลการศึ้กษัาขึ้อง	McKinsey	เม่่�อป่ี	2561	พิ่บว�า	ม่่บริษััที่เพิ่่ยง	8%	
เที่�านั�นที่่� เ ช่่� อว�าโม่เดลธุุรกิจำขึ้องต่นเองจำะยังคงสาม่ารถใช่�การได้ด่ในแง� 
เศึรษัฐศึาสต่ร์ในระยะยาวจำนถ้งช่� วงท่ี่�ม่่การเปีล่�ยนผ�านส่�ดิจำิที่ัลในรอบถัดไปี
	 แต่�ขึ้�าวที่่� ไม่�ค�อยด่ ก็ค่อ	ถ้งแม้่ว�าป่ี	2564	ยังไม่�ม่่การเปีล่� ยนแปีลง 

อย�างฉัับพิ่ลันครั�งให้ญ่�เกิดขึ้้�นต่�อวงการธุุรกิจำ	แต่�ก็ม่่ปัีญ่ห้าที่้าที่ายให้ม่� 
ที่างด้านเที่คโนโลย่บางปีระการที่่�จำำาเป็ีนจำะต่้องห้ยิบยกม่าพิ่ิจำารณ์า
	 เราสำารวจำปัีญ่ห้าที่้าที่ายด้านเที่คโนโลย่	6	ขึ้้อ	ที่่� ผ่้บริห้ารจำำาเป็ีนต่้อง 
ศึ้กษัารายละเอ่ยดเพิิ่�ม่เติ่ม่	เพ่ิ่�อให้้สาม่ารถแก้ไขึ้ปัีญ่ห้าและปีระสบความ่ 

สำาเร็จำในการปีรับเปีล่�ยนธุุรกิจำส่�ดิจำิที่ัล	ห้ร่อการที่ำาดิจำิที่ัลที่รานส์ฟอร์เม่ชั่� น	
(Digital	Transformation)
 
1. การพััฒนา Custom Code ถืือเป็็นเรื�องยาก
	 ปัีจำจุำบันโครงการดิจำิที่ัลที่รานส์ฟอร์ เม่ชั่� นส�วนให้ญ่�ใช่� โค้ดที่่�พิ่ัฒนา 
ข้ึ้�นเอง	ห้ร่อ	Custom	Code	แต่�การเขึ้่ยนโค้ดปีระเภที่น่�กลายเป็ีนเร่�องยาก 
ม่ากขึ้้�นกว�าในอด่ต่	และสุดท้ี่ายแล้วโครงการจำำานวนม่ากก็ต่้องล้ม่เห้ลว 
เน่� องจำากเห้ตุ่ผลจำากการพัิ่ฒนาด้วย	Custom	Code	น่�	ส�วนสาเห้ตุ่ที่่� 

ที่ำาให้้การเขึ้่ยน	Custom	Code	เปี็นเร่�องยากม่่ห้ลายสาเห้ตุ่	เช่� น:
	 •	เที่คโนโลย่ม่่ความ่ซัับซั�อนเพิ่ิ� ม่ม่ากขึ้้�นอย�างรวดเร็วในช่� วง	10	ป่ี 
ที่่�ผ�านม่า	ที่ำาให้้ต่้องม่่การเขึ้่ยนโค้ดเพิ่ิ�ม่ขึ้้�นอย�างม่าก
	 •	ทุี่กวันน่�	นักพัิ่ฒนาใช่� เวลาส�วนให้ญ่�ไปีกับการจัำดการและด่แลรักษัา 
โค้ดที่่�ม่่อย่�	จำนแที่บไม่�ม่่เวลาเห้ล่อสำาห้รับการสร้างสรรค์สิ�งให้ม่�ๆ
	 •	การต่อบสนองความ่ต่้องการขึ้ั�นพิ่่�นฐานท่ี่� ไม่�เก่� ยวขึ้้องกับฟังก์ชั่� น 

การที่ำางานโดยต่รง	เช่� น	การรักษัาความ่ปีลอดภัย	กลายเป็ีนเร่�องยากม่ากข้ึ้�น	
ถ้าคุณ์ลองด่ข้ึ้อซัักถาม่ขึ้องนักวิเคราะห์้ระบบ	คุณ์ก็จำะพิ่บว�าปัีญ่ห้าส�วนให้ญ่� 
เป็ีนเร่�องขึ้องวิธุ่การจำัดการเร่�องขึ้องความ่ปีลอดภัย	
	 •	การขึ้าดแคลนบุคลากรด้านการพิ่ัฒนา	ซ้ั� งนำาไปีส่�ปัีญ่ห้าที่้าที่ายถัดไปี

2. ช่� องว่�างด้้านทัักษะ
	 เป็ีนเร่�องยากที่่�จำะสรรห้านักพิ่ัฒนาให้้เพิ่่ยงพิ่อสำาห้รับการดำาเนินโครงการ 

ต่�างๆ	ต่าม่ที่่�บริษััที่ต่้องการ	จำากรายงาน	Speed	of	Change:	How	Fast	
Are	You	ระบุว�า	บริษััที่ส�วนให้ญ่�	ไม่�ว�าจำะม่่การพิ่ัฒนาที่างด้านดิจำิที่ัล 
และความ่คล�องตั่วในระดับใดก็ต่าม่	ล้วนปีระสบปัีญ่ห้าขึ้าดแคลนทัี่กษัะ 
และบุคลากร	ซ้ั� งเป็ีนอุปีสรรคที่่� ขึ้ัดขึ้วางการปีรับใช่�สถาปัีต่ยกรรม่ไอที่่ที่่� 

ที่ันสม่ัยภายในเวลาอันรวดเร็ว	จำ้งไม่�สาม่ารถเพิ่ิ� ม่ความ่คล�องต่ัวให้้กับ 
ธุุรกิจำได้อย�างที่่�ควรจำะเป็ีน
		 แม่้กระที่ั�งบริษััที่ชั่�นนำาในซิัลิคอนวัลเลย์ก็ยังปีระสบปัีญ่ห้าเก่�ยวกับการ 

ว�าจำ้างนักพิ่ัฒนาภายในกรอบเวลาท่ี่�รวดเร็ว	และปัีญ่ห้าน่�ก็ยิ�งซัับซั�อนม่าก
ขึ้้�นไปีอ่กสำาห้รับบริษััที่ที่่� ไม่�น�าด้งด่ดใจำในสายต่าขึ้องนักพิ่ัฒนา

3. เทัคโนโลยีทัี�แยกเป็็นส่�ว่นๆ ไม่�เชื่� อม่ต่�อกันภายในบริษัทั
	 ความ่ที่้าที่ายน่�เกิดขึ้้�นกับห้ลายๆ	บริษััที่ที่่�อย่�ในระยะเริ�ม่แรกขึ้องโครงการ 

ดิจำิที่ัลที่รานส์ฟอร์เม่ชั่� น	กล�าวค่อ	บริษััที่ต่ัดสินใจำเล่อกว�าจำะที่ำาอะไรเปี็น 
โครงการแรก	ซ้ั� งโดยม่ากแล้วการที่ำาดิจำิที่ัลที่รานส์ฟอร์ เม่ชั่� นโครงการ 

แรกๆ	มั่กจำะเก่�ยวขึ้้องกับการพัิ่ฒนาด้านการปีรับปีรุงปีระสบการณ์์สำาห้รับ 
ล่กค้า	และห้ลังจำากนั�นบริษััที่ก็ เล่อกเคร่� องม่่อเฉัพิ่าะด้านสำาห้รับรองรับ 
โครงการดังกล�าว	
	 จำากนั�น	อ่กที่่ม่งานห้น้�งภายในบริษััที่ก็เริ�ม่ต่้นคิดที่่�จำะดำาเนินโครงการ 

เก่� ยวกับระบบห้ลังบ้าน	และเล่อกใช่� เคร่�องม่่อที่่�ต่�างออกไปี	และต่�อม่าอ่ก 

ที่่ม่ห้น้� งก็ต่้องการสร้าง	Dashboard	แสดงผลเ ร่� องการปีฏิิ บัต่ิงาน 

โดยเล่อกใช่� เคร่�องม่่ออ่กต่ัวห้น้�ง

	 น่� เป็ีนสถานการณ์์ท่ี่�พิ่บเห้็นได้ที่ั�วไปี	ซ้ั� งแที่นที่่�บริษััที่จำะเล่อกใช่� เที่คโนโลย่
 

ที่่�แขึ้็งแกร�งต่ั�งแต่�ต้่นเพิ่่�อรองรับโครงการธุุรกิจำที่่�ห้ลากห้ลาย	กลับกลายเป็ีน 

ว�าม่่การใช่� เคร่� องม่่อม่ากม่ายที่่� ไม่� เ ช่่� อม่ต่�อกัน	ส�งผลให้้ เกิดระบบต่�างๆ	
ที่่�แยกออกจำากกัน	และนำาไปีส่�ที่างต่ันในที่้ายท่ี่�สุด

4. หนี�ทัางเทัคนิค
	 ห้น่�ที่างเที่คนิค	(Technical	Debt)	ห้ม่ายถ้งเที่คโนโลย่ที่่� ถ่กต่ิดต่ั�ง 
ใช่�งานเพ่ิ่�อปีระโยช่น์ในระยะสั�น	ซ้ั� งม่ักจำะเป็ีนผลม่าจำากการด�วนตั่ดสินใจำโดย 
ขึ้าดความ่รอบคอบ	แที่นที่่�จำะพิ่ัฒนาระบบอย�างรอบด้านในลักษัณ์ะที่่�ถ่กต่้อง 

เห้ม่าะสม่	และผลลัพิ่ธุ์ที่่�ต่าม่ม่าก็ค่อ	แอปีที่่�ใช่�ที่รัพิ่ยากร	เวลา	และพิ่ลังงาน 
อย�างสิ�นเปีล่องและเปีล�าปีระโยช่น์	และบั�นที่อนขึ้่ดความ่สาม่ารถขึ้องบริษััที่ 
ในการแขึ้�งขึ้ัน	การสร้างสรรค์นวัต่กรรม่	และการปีรับต่ัวสำาห้รับอนาคต่
	 จำากผลการศึ้กษัาล�าสุด	ม่่การปีระเม่ินว�าห้น่�ที่างเที่คนิคอาจำก�อให้้เกิด 
ภาระค�าใช่�จำ�ายปีระม่าณ์	5	ล้านล้านดอลลาร์สห้รัฐฯ	ต่�อองค์กรธุุรกิจำในช่� วง	
10	ป่ีขึ้้างห้น้า	โดยองค์กรต่�างๆ	จำะต้่องใช่�จำ�ายเงินจำำานวนดังกล�าวไปีกับ 
การปีรับแก้และด่แลรักษัาโค้ดที่่� เคยถ่กเขึ้่ยนขึ้้�นเพิ่่�อรองรับการใช่�งานระยะสั�น	
ซ้ั� งถ้าม่องในอ่กมุ่ม่ห้น้�ง	ก็เที่�ากับงบปีระม่าณ์กว�า	500	ล้านดอลลาร์สห้รัฐฯ	
ต่�อวันท่ี่�สาม่ารถนำาไปีใช่�ในการสร้างสรรค์นวัต่กรรม่และการคิดค้นไอเด่ย 
ให้ม่�ๆ	เพิ่่�อชิ่งต่ัดห้น้าค่�แขึ้�ง
 
5. คลาว่ด้์คอม่พัิว่ต่ิ�ง
	 ระบบคลาวด์คอม่พิ่ิวต่ิ�งให้้ปีระโยช่น์ม่ากม่ายแก�องค์กรต่�างๆ	ไม่�ว�า 
จำะเป็ีนการปีรับขึ้นาดขึ้องระบบได้อย�างง�ายดายเพิ่่ยงแค�กดปุี� ม่	การเข้ึ้าถ้ง 
ระบบจำากทีุ่กอุปีกรณ์์	ทุี่กที่่� 	ทุี่กเวลา	ห้ร่อการคิดค�าบริการต่าม่ระดับ 
การใช่� งานจำริง	อย�างไรก็ต่าม่	การโยกย้ายไปีส่�ระบบคลาวด์อาจำไม่�ใช่� 
เร่� องง�ายเสม่อไปี	และอาจำที่ำาให้้การดำาเนินงานห้ยุดช่ะงัก	ซ้ั� งจำะส�งผล 

กระที่บต่�อแผนการพิ่ัฒนาธุุรกิจำในอนาคต่
	 นอกจำากน่�	ยังม่่ขึ้้อกังวลใจำอ่กห้ลายเร่� องที่่� ผ่้บริห้ารจำำาเป็ีนที่่� จำะต่้อง 

พิ่ิจำารณ์า	เช่� น	ปัีญ่ห้าเร่�องความ่ปีลอดภัยและความ่เป็ีนส�วนต่ัว	ความ่ยุ�งยาก 
ซัับซั�อนในการจำัดการ	การต่้องผ่กต่ิดอย่�กับผ่้ให้้บริการรายใดรายห้น้� ง	 
ปีระสิที่ธิุภาพิ่	และความ่เร็วในการเข้ึ้าถ้ง	ซ้ั� งน่� เป็ีนเพิ่่ยงปัีญ่ห้าส�วนห้น้�งที่่�

 

ผ่้บริห้ารจำะต่้องพิ่ิจำารณ์าในการเล่อกพิ่าร์ที่เนอร์ที่่�ด่ที่่�สุดสำาห้รับโครงการ 

คลาวด์

6. การก้าว่ให้ทัันกับเทัคโนโลยีทัี�พััฒนาอย�างต่�อเนื�อง
	 เราทุี่กคนต่ระห้นักด่ว�าการแพิ่ร�ระบาดขึ้องโควิด-19	ส�งผลให้้เกิดการ 
ห้ยุดช่ะงักในการดำาเนินธุุรกิจำ	ยิ� งไปีกว�านั�น	สถานการณ์์ท่ี่� เปีล่� ยนแปีลง 

อย�างรวดเร็วม่ากขึ้้�นก�อให้้เกิดผลกระที่บต่�อต่ลาดอย�างกว้างขึ้วาง	ขึ้ณ์ะที่่� 
เที่คโนโลย่ม่่การพัิ่ฒนาเปีล่�ยนแปีลงอย�างต่�อเน่�อง	บริษััที่ต่�างๆ	จำ้งจำำาเป็ีน 

ที่่�จำะต่้องพิ่ิจำารณ์าถ้งผลกระที่บที่่�อาจำเกิดขึ้้�นต่�อร่ปีแบบการใช่� เที่คโนโลย่ 
ขึ้องผ่้คน
	 ต่ั วอย� างที่่� เ ห้็ นได้ อย� าง ชั่ด เจำนก็ค่ อ 	ร ะบบ	5G	 ซ้ั� งจำ ะก� อให้้ เ กิ ด 

แอปีพิ่ลิ เค ชั่น ร่ปีแบบให้ม่�ๆ	ในโลกธุุรกิจำ	 อุต่สาห้กรรม่ที่่� ต่้องพิ่้� งพิ่า 

การให้้บริการภาคสนาม่ห้ร่อการกระจำายสินค้าอาจำได้รับผลกระที่บอย�าง 
ม่ากจำากเที่คโนโลย่	5G
	 อ่กตั่วอย�างห้น้� งเก่� ยวข้ึ้องกับอนาคต่ที่่� ไกลออกไปี	เป็ีนผลงานขึ้อง 

อ่ลอน	ม่ัสก์	(Elon	Musk)	ในส�วนท่ี่� เก่� ยวกับอินเที่อร์เฟซัระห้ว�างคนกับ 

คอม่พิิ่วเต่อร์	โดยบริษััที่	Neuralink	Corporation	ขึ้องเขึ้ากำาลังศึ้กษัาวิจำัย
เพิ่่�อค้นห้าวิธุ่การเช่่� อม่ต่�อสม่องขึ้องม่นุษัย์เขึ้้ากับคอม่พิิ่วเต่อร์	ซ้ั� งเที่คโนโลย ่

ที่่�ว�าน่�จำะก�อให้้เกิดความ่เปีล่�ยนแปีลงครั�งให้ญ่�ต่�อโลกขึ้องเราอย�างแน�นอน	
	 ด้วยเห้ตุ่น่�	บริษััที่ต่�างๆ	จำ้งจำำาเป็ีนที่่�จำะต่้องสาม่ารถสร้างสรรค์นวัต่กรรม่ 
และก้าวให้้ที่ันกับความ่ก้าวห้น้าให้ม่�ๆ	ที่างด้านเที่คโนโลย่	ซ้ั� งถ้งแม่้ในต่อนน่� 
อาจำด่ เ ป็ีนเร่� องที่่� ไกลต่ัว	แต่�ก็ไม่�แน�ว�าอาจำจำะกลายเป็ีนโลกวิถ่ให้ม่�ห้ร่อ 

New	Normal	ในวันขึ้้างห้น้าก็เป็ีนได้
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 ปูทางไทยสู่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ� าใน เอ เ ชีย งาน
นิทรรศการครั�งแรกที่จัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลู ช่ันส์
ด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

งานนิทรรศการและการประชุมเรื่ อง ฟิวเจอร์ โมบิ ลิ ตี�  เอเ ชีย 2022
(Future Mobility Asia  2022)  หรือ เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022)
ซ่ึงจัดโดยกระทรวงพลังงาน ของประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2565
 เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) ถือเป�นงานแรกในภูมิภาคเอเชียที่จัด
แสดงแนวคิด โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคต
ที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน ทั�งยังเป�นจุดนัดพบสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ กําหนดนโยบาย ผู้ นําด้านความคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ยานยนต์ ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูช่ันส์เทคโนโลยี เจ้าของ
ยานพาหนะเพ่ือการขนส่งและสาธารณะ พันธมิตรช่องทางจําหน่าย สื่อมวลชน 
และผู้มีอิทธิพลในหลากหลายด้าน เพื่อมาพบปะ สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปล่ียนผ่านและเปลี่ยนแปลงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน
สะอาดในภูมิภาคเอเชีย
 “ทั�งนี�คาดว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ� าทั่วโลกและโครงสร้างพื�นฐานสําหรับ
ระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ� า (EV) ภายในปี 2573 จะมีมูลค่ามากกว่า 207.5 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือคิดเป�น 30%** ของยานยนต์ทั่วโลกที่คาดว่าจะ
เป�นระบบไฟฟ� า โดยประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ� าแห่งชาติ
ได้ประกาศว่า การเปล่ียนประเทศไทยให้กลายเป�นสังคมคาร์บอนต่ํานั�น

จําเป�นต้องอาศัยยานยนต์ไฟฟ� าเข้ามาช่วยสนับสนุน กล่าวคือจะต้องมีการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ�าในประเทศให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 (นโยบาย 
30 ต่อ 30) โดยคาดว่าจะมีจํานวนรถยนต์นั่ งส่วนบุคคลระบบไฟฟ� าและ
รถกระบะไฟฟ� าเพิ่ มขึ�น 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ� าเพิ่ มขึ�น 
675,000 คัน ซ่ึงส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้วางตําแหน่งตัวเองให้กลายเป�น
ศูนย์กลางพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชีย สําหรับงาน เอฟเอ็มเอ 2022 ใน
ครั�งนี�จะมีบทบาทสําคัญในการจัดหาแพลตฟอร์มเพื่อแบ่งปันและส่งเสริมให้
เกิดการสร้างยานยนต์นวัตกรรมใหม่ ร่วมกัน พร้อมกับสนับสนุนความ
มุ่งมั่นในการเป�นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ� า หรือ อีวี ฮับ (EV Hub) ของ
ประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนเข้ามายังห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
ยานยนต์ไฟฟ� าในภูมิภาคอาเซียนทั�งหมด” นายเมล แลนเวอร์ส-ชาห์  
รองประธานประจําภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าว
 โดยงานนี�จะจัดร่วมกับงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ย่ี เอเชีย 2022 ซ่ึงเป�น
งานนิทรรศการและการประชุมชั� นนํา เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนผ่านและการ
เปล่ียนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย โดยงานนิทรรศการทั�งสอง
งานจะนําเสนอโอกาสท่ีไม่เหมือนใครในด้านยานยนต์พลังงานสะอาดและ
มุมมองการเปลี่ ยนผ่านด้านพลังงานทั่วทั�งภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงแนวทางการ
จัดงานในรูปแบบบูรณาการที่ เกิดขึ�นเพียงปีละครั�งจะเปิดโอกาสให้บรรดา
ผู้นําด้านพลังงานระดับโลกสามารถกําหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนาธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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  Bangkok to be the first comprehensive showcase of 
Future Mobility Concepts, Innovations, Technologies and 
Solutions in Asia Pacific
 The first of its kind in Asia, Future Mobility Asia 
(FMA) 2022, hosted by the Ministry of Energy, Thailand, 
will be launched at the Bangkok International Trade and 
Exhibition Centre (BITEC), from 20 to 22 July 2022. 
 Presented as an integrated global exhibit ion and 
conference conclave for all stakeholders of mobility, FMA 
2022 will feature an extensive display of clean mobility 

technologies and innovations. FMA 2022 aims to converge 
more than 10,000 trade professionals, global technology 
thought leaders, ASEAN ministers, and transport fleet 
owners, with more than 100 brands showcasing their 
latest innovations driving forward a clean and autonomous 
mobility transformation in Asia.
 “By 2030, the global electr ic mobil ity market and 
Electric Vehicles (EV) charging infrastructure is expected 
to reach more than US$207.5 bi l l ion* contributing to 
30%** of global vehicles that are expected to be electric. 
The Chairman of the National EV Policy Commission has 
announced that to transform Thailand into a low-carbon 
society, electric vehicles will contribute to at least 30% 
of total domestic vehicle production by 2030 (30 by 30 
policy). With an expected increase of 725,000 electric  
passenger cars , pick-up trucks and 675,000 electr ic 
motorcycles, Bangkok is positioning itself as the energy 
hub of Asia. FMA 2022 shall play a crucial role in providing 
a platform to share and co-create innovative mobility to 
drive Thailand’s EV Hub ambitions and attract investments  
into the entire ASEAN EV value chain.” says Mel Lanvers 
-Shah, Vice President Asia of Dmg Events. 
 FMA 2022 was moulded and co-deve loped with 
a mobi l i ty leaders advisory committee and industry 
pract i-t ioners . The committee contr ibutes to efforts 
propelling national and regional EV ambitions and roll-outs, 
by helping to attract investments into the entire EV value 
chain by generating awareness amongst industry players 
and international media. As an integrated approach with 
Future Energy Asia 2022, the co-located events present 
a unique set of opportunities in the clean mobility and 
energy transition landscape across Asia.

FUTURE MOBILITY 
ASIA 2022
TO JUMPSTART THE ELECTRIC
VEHICLE VALUE CHAIN IN ASIA

กระทรวงพลัังงาน เตรียมจััดงาน ฟิวิเจัอร์ โมบิิลัิตี� เอเชีีย 2022 
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 ปูทางไทย สู่ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ� าใน เอ เ ชีย งาน
นิทรรศการครั�งแรกท่ีจัดแสดงแนวคิด นวัตกรรม เทคโนโลยีและโซลู ช่ันส์
ด้านยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างครอบคลุม

งานนิทรรศการและการประชุมเรื่ อง ฟิวเจอร์ โมบิลิตี�  เอเ ชีย 2022
(Future Mobility Asia  2022)  หรือ เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022)
ซ่ึงจัดโดยกระทรวงพลังงาน ของประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กรกฎาคม 2565
 เอฟเอ็มเอ 2022 (FMA 2022) ถือเป�นงานแรกในภูมิภาคเอเชียที่จัด
แสดงแนวคิด โซลูช่ันส์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ด้านยานยนต์แห่งอนาคต
ที่มีความครอบคลุมในทุกด้าน ทั�งยังเป�นจุดนัดพบสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
และผู้ กําหนดนโยบาย ผู้นําด้านความคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ยานยนต์ ซัพพลายเออร์หลังการขาย ผู้ให้บริการโซลูช่ันส์เทคโนโลยี เจ้าของ
ยานพาหนะเพ่ือการขนส่งและสาธารณะ พันธมิตรช่องทางจําหน่าย สื่อมวลชน 
และผู้มีอิทธิพลในหลากหลายด้าน เพื่อมาพบปะ สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปล่ียนผ่านและเปลี่ยนแปลงสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน
สะอาดในภูมิภาคเอเชีย
 “ทั�งนี�คาดว่าตลาดยานยนต์ไฟฟ� าทั่วโลกและโครงสร้างพื�นฐานสําหรับ
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พันล้านดอลลาร์สหรัฐ* หรือคิดเป�น 30%** ของยานยนต์ทั่วโลกที่คาดว่าจะ
เป�นระบบไฟฟ� า โดยประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ� าแห่งชาติ
ได้ประกาศว่า การเปลี่ ยนประเทศไทยให้กลายเป�นสังคมคาร์บอนตํ่ านั�น

จําเป�นต้องอาศัยยานยนต์ไฟฟ� าเข้ามาช่วยสนับสนุน กล่าวคือจะต้องมีการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ�าในประเทศให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 (นโยบาย 
30 ต่อ 30) โดยคาดว่าจะมีจํานวนรถยนต์นั่ งส่วนบุคคลระบบไฟฟ� าและ
รถกระบะไฟฟ� าเพิ่ มขึ�น 725,000 คัน และรถจักรยานยนต์ไฟฟ� าเพิ่ มขึ�น 
675,000 คัน ซ่ึงส่งผลให้กรุงเทพมหานครได้วางตําแหน่งตัวเองให้กลายเป�น
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มุ่งมั่นในการเป�นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ� า หรือ อีวี ฮับ (EV Hub) ของ
ประเทศไทยและดึงดูดการลงทุนเข้ามายังห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ
ยานยนต์ไฟฟ� าในภูมิภาคอาเซียนทั�งหมด” นายเมล แลนเวอร์ส-ชาห์  
รองประธานประจําภูมิภาคเอเชีย บริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ กล่าว
 โดยงานนี�จะจัดร่วมกับงานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ย่ี เอเชีย 2022 ซ่ึงเป�น
งานนิทรรศการและการประชุมชั� นนํา เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนผ่านและการ
เปล่ียนแปลงด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย โดยงานนิทรรศการทั�งสอง
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 The mega show comes with an array of online services 
for international visitors, including TIMTOS x TMTS Online, 
On-site Guide for Online Visitors, Live Tour @Showground,  
Sourcing Taiwan Machinery, Media Eye on TIMTOS x TMTS, 
and On-site Guide for Media Tour. More than 1,500 overseas 
buyers from 64 countries have registered online or onsite. 
Up to 700 sessions of online tours and procurement meetings 
have been signed up. 
 The physical exhibition of TIMTOS x TMTS runs 10 AM 
to 6 PM, February 21 to 26. The show follows the guidelines 
regulated by the Ministry of Economy Affairs on hosting MICE 
events in the pandemic. An on-site pandemic prevention task 
force is put in place. Measures such as disinfection mobile 
robots patrolling show floor, touchless entry systems using 
QR code, adequate cleaning and sanitization day and night, 
and pandemic prevention kits for every exhibitor are employed 
to ensure the safety and health of all attendees. 

Visiting Booths of Leading Companies that Move in 
an Army of Personnel for Showcasing Technologies in 
TIMTOS x TMTS 2022 
 Tongtai, a leading machinery brand in Taiwan, marks 
i t s  5 3 rd a n n i ve r s a r y  o f  e s t a b l i s hmen t  t h i s  y e a r  b y 
introducing intelligent machinery technology for applications 
in the machines whether it is a sensor system, a system 
or a data system collectively referred to as the Intelligent 
& Flexible Production Line for use in controlling the machines 
to make the product ions more inte l l igent , prec ise and 
authentic including quality control to be better. It is a smart 
solut ion widely acceptable by nowadays manufactur ing 
industrialists. 
 FFG or Fair Friend Group is a machine manufacturer that 
offers a wide range of machines, including lathes, milling and 
dril l ing machines, etc., which at TIMTOS x TMTS 2022, the 
machines with European technological solutions and innovations  
are put on display for introductions, especially, the controller 
being the Heidenhain’s control technology including the Smart 
Factory Solution system with which the machines have adopted 
for applications to work in conjunction. In addition, there are 
machines for use in various natures of work being placed on 
show together with the aforementioned machines within the 
Fairground, as well. 
 YCM, a leading machinery manufacturer in Taiwan brings 
in a wide range of models of inte l l igent machines for 

introductions to the Fair visitors: such as; UV 650 which 
equipped with a digital display or the NFP 66, where the 
properties of which are the precision and speed in working 
including NFX. 400. Moreover, Smart Automation, Smart Machines 
Box, Smart Management and Smart Service System are 
brought in to show their technical genius in this Tradeshow, 
as well. 
 TAKISAWA is yet another leading brand in Taiwan that 
applies intelligent technology transferred from Japan, which at 
this TIMTOS x TMTS 2022 Event, it comes with the concept 
of Smart Manufacturing. The machines being offered consist 
of many models: such as; NX 2000 that gives a high speed, 
FX 1500 that has 2 working pallets, NX 2500 that has a high 
speed milling and turning with precision, AX 1500 that is used 
in the productions of small parts with digital display which 
is a recipient of Taiwan Excellence 2021 Award and EX 2000, 
a high-speed lathe easy to maintain and a recipient of Taiwan 
Excellence 2021 Award. 
 While AXILE or ARTTM Company at TIMTOS x TMTS 2022, 
introduces 5-axis machining of high speed and high finishing 
performance that has already met the requirements of 
Industry 4.0 for offering. The Industry 4.0 solutions have  
been patent-registered and developed by ART™ with intelligent 
monitoring technology. The Company not only offering the 
excellent intell igent machines to users but also has been 
highly entrusted and helped entrepreneurs in increasing their 
production efficiencies, power consumptions and production 
controls to be most suitable. Checking the machine through 
data can effectively improve the production efficiency! “Agile 
Smart Machining,” of course.
 Hartford, a Taiwanese machinery brand recognized both  
locally and globally offers 3 segments of intelligent technologies 
which are Hartrol Premium, AI Technology, and Smart Motion 
to be adopted for use in machines, especially, Hartrol Premium 
2021, a new version-in-all which has become popular can 
display the machining data you need during machining. It is 
functional with smart operations during or after machining 
where all results of which wil l be displayed to allow you 
to know of all apps. It can show technology on the use of 
1 robot to work with 2 machines as well. 
 Vision Wide Tech Co., Ltd., a professional CNC machine 
manufacturer of “VISION WIDE” brand, offers a wide range 
of services on products from heavy cutting to high speed 
ones; from 3-axis spindles to 5-axis spindles for the cutting of 
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 Taipei , February 21, 2022: TIMTOS x TMTS 2022 , the 
first co-branded machine tool mega show in Taiwan makes 
its debut today. A total of 950 exhibitors in 5,100 booths 
has packed Taipei Nangang Exhibition Center Hall 1 & 2. The 
physical show will go for six days while the one-month 
online exhibition till March 21. 
 The organizers, TAITRA, TAMI and TMBA, bring the industry 
and exhibitors all together in an effort to make the mega 
show possible. Industry professionals all over the world have 
been eager to be a part of it either onsite or online. The 
grand opening of TIMTOS x TMTS 2022 amid the pandemic 
has achieved another "Taiwan Miracle" as the pandemic has 
lashed the machine tool trade shows around the world.

 TIMTOS x TMTS 2022 serves as an important international
platform for the global machine tool industry to showcase the
latest smart manufacturing solutions. Exhibitors from 16 countries/
regions, including three national pavilions from the United States,
Swi tzer land , Germany and such lead ing brands as FFG,
PMI , YLM, HIWIN, SHINBU, KAFO, CHMER, SOCO, MAZAK, 
TONGTAI, YOU JI, TAIWAN TAKISAWA, YCM, TRUMPF, VICTOR
TAICHUNG, DELTA ELECTRONICS are gearing up to impress 
visitors. The all-star exhibitor list also includes four giants in
CNC controllers, FANUC, MITSUBISHI, HEIDENHAIN and SIEMENS.
TIMTOS x TMTS 2022 focuses on two themes of "Smart Manufacturing"
and "Intelligent Key Components", and the exhibits cover Industry 4.0,
smart manufacturing and a comprehensive ecosystem of machine tools.

THE WORLD’S FIRST
MACHINE TOOL MEGA SHOW
OF THE YEAR OPENS TODAY
TIMTOS X TMS 2022 งานโชว์แมชชีนทูลแห่งแรกของปีและของ
โลกเปิดแล้ววันนี้

2022
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On-site Guide for Online Visitors, Live Tour @Showground,  
Sourcing Taiwan Machinery, Media Eye on TIMTOS x TMTS, 
and On-site Guide for Media Tour. More than 1,500 overseas 
buyers from 64 countries have registered online or onsite. 
Up to 700 sessions of online tours and procurement meetings 
have been signed up. 
 The physical exhibition of TIMTOS x TMTS runs 10 AM 
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regulated by the Ministry of Economy Affairs on hosting MICE 
events in the pandemic. An on-site pandemic prevention task 
force is put in place. Measures such as disinfection mobile 
robots patrolling show floor, touchless entry systems using 
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and pandemic prevention kits for every exhibitor are employed 
to ensure the safety and health of all attendees. 
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authentic including quality control to be better. It is a smart 
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 FFG or Fair Friend Group is a machine manufacturer that 
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machines with European technological solutions and innovations  
are put on display for introductions, especially, the controller 
being the Heidenhain’s control technology including the Smart 
Factory Solution system with which the machines have adopted 
for applications to work in conjunction. In addition, there are 
machines for use in various natures of work being placed on 
show together with the aforementioned machines within the 
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 YCM, a leading machinery manufacturer in Taiwan brings 
in a wide range of models of inte l l igent machines for 

introductions to the Fair visitors: such as; UV 650 which 
equipped with a digital display or the NFP 66, where the 
properties of which are the precision and speed in working 
including NFX. 400. Moreover, Smart Automation, Smart Machines 
Box, Smart Management and Smart Service System are 
brought in to show their technical genius in this Tradeshow, 
as well. 
 TAKISAWA is yet another leading brand in Taiwan that 
applies intelligent technology transferred from Japan, which at 
this TIMTOS x TMTS 2022 Event, it comes with the concept 
of Smart Manufacturing. The machines being offered consist 
of many models: such as; NX 2000 that gives a high speed, 
FX 1500 that has 2 working pallets, NX 2500 that has a high 
speed milling and turning with precision, AX 1500 that is used 
in the productions of small parts with digital display which 
is a recipient of Taiwan Excellence 2021 Award and EX 2000, 
a high-speed lathe easy to maintain and a recipient of Taiwan 
Excellence 2021 Award. 
 While AXILE or ARTTM Company at TIMTOS x TMTS 2022, 
introduces 5-axis machining of high speed and high finishing 
performance that has already met the requirements of 
Industry 4.0 for offering. The Industry 4.0 solutions have  
been patent-registered and developed by ART™ with intelligent 
monitoring technology. The Company not only offering the 
excellent intell igent machines to users but also has been 
highly entrusted and helped entrepreneurs in increasing their 
production efficiencies, power consumptions and production 
controls to be most suitable. Checking the machine through 
data can effectively improve the production efficiency! “Agile 
Smart Machining,” of course.
 Hartford, a Taiwanese machinery brand recognized both  
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which are Hartrol Premium, AI Technology, and Smart Motion 
to be adopted for use in machines, especially, Hartrol Premium 
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automotive metalworking applications, power generation, and 
comprehensive air components and so on. In this Tradeshow, 
NF model machine with high potential for accurate cutting 
and the relevant machines are available for selections for 
a variety of applications with several axes.

	 ไทเป,	21	กุุมภาพัันธ์์	2565	:	TIMTOS x TMTS 2022 งานแสดง 
เคร่ื่�องจัักุรื่เครื่่�องม่อกุลแบรื่นด์ชัั้�นนำาได้รื่วบรื่วมไว้ในท่�น่�แห่�งแรื่กุในไต้้ห่วันเปิดต้ัว 

แล้ว วันน่� 	 ผู้้้แสดงสินค้าทั� งห่มด	950	รื่าย	ในบ้ธ์	5 , 100	ได้อย้� ในศู้นย์ 
แสดงสินค้าไทเป	ห่นานกัุง	1	และ	2 งานแสดงทางกายภาพจะใช้้เวลา 6 วัน 
ในขณะท่�นิทรรศการออนไลน์ 1 เดือน จนถึึงวันท่� 21 มี่นาคมี
	 จััดงาน	TAITRA,	TAMI	และ	TMBA	ได้นำาอุต้สาห่กุรื่รื่มและผู้้้แสดงสินค้า 
มารื่วมกุันเพั่�อพัยายามทำาให่้งานแสดงม่ขนาดให่ญ่�เท�าท่� เป็นไปได้	ผู้้้เช่ั้� ยวชั้าญ่ 

ในอุต้สาห่กุรื่รื่มทั�วโลกุต้�างต้่�นต้าชั้มท่�จัะม่ส�วนรื่�วมไม�ว�าจัะในสถานท่�จัริื่งห่รื่่อ
 

ทางออนไลน์	กุารื่เปิดต้ัว	TIMTOS	x	TMTS	2022	อย�างยิ� งให่ญ่�ท�ามกุลาง 
กุารื่แพัรื่�รื่ะบาดของไวรื่ัสได้บรื่รื่ลุ	"ปาฏิิห่ารื่ิย์ในไต้้ห่วัน"	อ่กุครื่ั�ง	เน่�องจัากุ 
กุารื่รื่ะบาดให่ญ่�ได้ส�งผู้ลกุรื่ะทบต้�องานแสดงสินค้าเครื่่�องจัักุรื่กุลทั�วโลกุ
	 TIMTOS	x	TMTS	2022	ทำาห่น้าท่� เป็นแพัลต้ฟอร์ื่มรื่ะดับสากุลท่�สำาคัญ่ 

สำาห่รัื่บอุต้สาห่กุรื่รื่มเครื่่�องม่อกุลรื่ะดับโลกุเพ่ั�อแสดงโซล้ชัั้� นส์กุารื่ผู้ลิต้อัจัฉริื่ยะ 

ล�าสุด	ผู้้้แสดงสินค้าจัากุ	16	ปรื่ะเทศู	จัากุสห่รื่ัฐอเมรื่ิกุา	สวิต้เซอรื่์แลนด์	
เยอรื่มน่	และแบรื่นด์ชัั้�นนำาต้�างๆ	เชั้� น	FFG,	PMI,	YLM,	HIWIN,	SHINBU,	
KAFO,	CHMER,	SOCO,	MAZAK,	TONGTAI,	YOU	JI,	TAIWAN	TAKISAWA, 
YCM,	TRUMPF,	VICTOR	TAICHUNG,	DELTA	ELECTRONICS	เต้รื่่ยมพัรื่้อม 
เพั่� อสร้ื่างความปรื่ะทับใจัให่้ ผู้้้มาเย่อน	รื่ายช่ั้� อผู้้้จััดแสดงสินค้ารื่ะดับ	Al l	
Star	ยังรื่วมถึงบรื่ิษััทยักุษั์ให่ญ่�	4	รื่าย	ในต้ัวควบคุม	CNC	เชั้� น	FANUC, 
MITSUBISHI,	HEIDENHAIN	และ	SIEMENS	TIMTOS	x	TMTS	2022	มุ�งเน้นไปท่�	
2	หั่วข้อ	ค่อ	"กุารื่ผู้ลิต้อัจัฉริื่ยะ"	และ	"ส�วนปรื่ะกุอบสำาคัญ่ของกุุญ่แจัอัจัฉริื่ยะ" 
และกุารื่จััดแสดงจัะครื่อบคลุมอุต้สาห่กุรื่รื่ม	4.0	กุารื่ผู้ลิต้ท่�ชั้าญ่ฉลาด	และ 
รื่ะบบนิเวศูท่�ครื่อบคลุมของเครื่่�องม่อกุล
	 กุารื่แสดงขนาดให่ญ่�น่�มาพัร้ื่อมกัุบบริื่กุารื่ออนไลน์มากุมายสำาห่รัื่บผู้้้เข้าชั้ม 
จัากุต้�างปรื่ะเทศู	รื่วมถึง	TIMTOS	x	TMTS	Online,	On-site	Guide	for	 
Online	Visitors,	Live	Tour	@Showground,	Sourcing	Taiwan	Machinery, 
Media	Eye	on	TIMTOS	x	TMTS	และ	On-site	Guide	สำาห่รัื่บส่�อทัวร์ื่.	 
ผู้้้ซ่� อจัากุต้�างปรื่ะเทศูมากุกุว�า	1,500	รื่าย	จัากุ	64	ปรื่ะเทศู	ได้ลงทะเบ่ยน 
ทางออนไลน์ห่รื่่อในสถานท่�	ท่�ม่กุารื่ลงทะเบ่ยนทัวรื่์ออนไลน์และกุารื่จััดซ่�อจััดจั้าง 

มากุถึง	700	เซสชัั้น
	 นิทรื่รื่ศูกุารื่ทางกุายภาพัของ	TIMTOS	x	TMTS	เรื่ิ�มเวลา	10.00	น.	ถึง	
18.00	น.	วันท่� 	21-26	กุุมภาพัันธ์์	งานแสดงเป็นไปต้ามแนวทางท่�กุรื่ะทรื่วง 

เศูรื่ษัฐกุิจัจััดงานไมซ์ในชั้� วงโรื่ครื่ะบาด	ม่กุารื่จััดต้ั�งห่น�วยงานป� องกัุนโรื่ครื่ะบาด 
ในสถานท่�ท่� ม่กุารื่ใชั้�มาต้รื่กุารื่ต้�างๆ	เชั้� น	หุ่�นยนต้์ฆ่�าเช่ั้� อเคล่� อนท่�ท่� ชัั้� นแสดง

 

สินค้า	รื่ะบบทางเข้าแบบไม�ต้้องสัมผู้ัสโดยใชั้�รื่ห่ัส	QR	กุารื่ทำาความสะอาดและ 
ฆ่�าเช่ั้�อท่� เพั่ยงพัอทั�งกุลางวันและกุลางค่น	และชุั้ดป�องกุันโรื่ครื่ะบาดสำาห่รื่ับผู้้้แสดง 
สินค้าทุกุรื่าย	ถ้กุนำามาใชั้�เพั่�อความปลอดภัยและสุขภาพัของผู้้้เข้ารื่�วมงานทุกุคน

เย่�ยมีช้มีบููธบูริษััทช้ั้นนำา ยกทัพนำาเทคโนโลย่ลงงาน TIMTOS x TMTS 2022
 Tongtai	เป็นแบรื่นด์เคร่ื่�องจัักุรื่ชัั้�นนำาในไต้้ห่วัน	ในป่น่�ครื่บรื่อบ	53	ป่	ได้ 
นำาเสนอเทคโนโลย่เคร่ื่�องม่อเคร่ื่�องจัักุรื่กุลท่�ม่ความเป็นอัจัฉริื่ยะนำาเข้ามาใชั้�ใน 

เคร่ื่�องจัักุรื่	ไม�ว�าจัะเป็นรื่ะบบเซน็เซอร์ื่	รื่ะบบซิสเต็้ม	ห่ร่ื่อรื่ะบบดาต้้า	โดยเรื่่ยกุว�า	 
Intelligent	&	Flexible	Production	Line	เพั่�อใชั้� ในกุารื่ควบคุมเครื่่�องจัักุรื่ 
ให่้ม่กุารื่ผู้ลิต้ท่�ม่ความเป็นอัจัฉรื่ิยะมากุขึ�น	ซึ� งจัะให่้ความแม�นยำาและถ้กุต้้อง	 

รื่วมถึงควบคุมคุณภาพัให่้ด่ยิ�งขึ�น	โดยเป็นโซล้ชัั้� นส์อัจัฉรื่ิยะท่�นักุอุต้สาห่กุรื่รื่ม 

กุารื่ผู้ลิต้ให่้กุารื่ยอมรื่ับในปัจัจุับัน
 FFG	ห่ร่ื่อ	Fair Friend Group เป็นผู้้้ผู้ลิต้เคร่ื่�องจัักุรื่ท่�ม่ห่ลากุห่ลาย 

เคร่ื่�องจัักุรื่ทั�งเคร่ื่�องกุลึง	กุัดเจัาะ	ฯลฯ	ซึ� งในงาน	TIMTOS	x	TMTS	2022	ได้ 

นำาเครื่่� องจัักุรื่กุลท่� ม่ โซล้ ชัั้� นส์และนวัต้กุรื่รื่มทางเทคโนโลย่ทางยุโรื่ปออกุมา 

นำาเสนอ	โดยเฉพัาะตั้วคอนโทรื่ลเลอรื่์ท่� เคร่ื่�องจัักุรื่ได้เอาเทคโนโลย่ควบคุมของ	 

Heidenhain	รื่วมถึงกุารื่นำารื่ะบบ	Smart	Factory	Solution	มาใชั้� ในกุารื่ 
ทำางานรื่�วมกัุบเคร่ื่�องจัักุรื่ด้วย	นอกุจัากุน่�ยังม่เคร่ื่�องจัักุรื่ท่� ใชั้� ในลักุษัณะกุารื่ 

ทำางานต้�างๆ	เอามารื่�วมโชั้ว์ภายในงานรื่วมอย้�ด้วย	
 YCM	ผู้้้ผู้ลิต้เคร่ื่�องจัักุรื่กุลชัั้�นนำาในไต้้ห่วัน	ได้นำาเอาเคร่ื่�องจัักุรื่ท่�ม่ความ 

เป็นอัจัฉรื่ิยะออกุมานำาเสนอให่้แกุ�ผู้้้รื่�วมชั้มงานห่ลากุห่ลายรุื่�น	อาทิ	รุื่�น	UV	650		 
ท่�ม่จัอควบคุมเป็นรื่ะบบดิจัิต้อล	ห่ร่ื่อรุื่�น	NFP	66	ซึ� งคุณสมบัต้ิให่้ความแม�นยำา 

และรื่วดเรื่็วในกุารื่ทำางาน	รื่วมถึงรุื่�น	NFX	400	ทั�งน่�ยังม่กุารื่นำารื่ะบบ	Smart	 
Automation,	Smart	Machines	Box,	Smart	Management	และ	Smart	 
Service	นำามาโชั้ว์ความเป็นอัจัฉรื่ิยะภายในงานครื่ั�งน่�ด้วย
 TAKISAWA	เ ป็นอ่กุห่นึ� งแบรื่นด์ ชัั้� นนำาของไต้้ห่วัน	และใชั้� เทคโนโลย่ 
ความเป็นอัจัฉริื่ยะท่� ถ�ายทอดจัากุในญ่่� ปุ� น	งาน	TIMTOS	x	TMTS	2022	
ครื่ั�งน่�มาในคอนเซ็ปต์้	Smart	Manufacturing	โดยเคร่ื่�องจัักุรื่ท่�นำามาเสนอ 

ม่ห่ลายรุื่�นด้วยกัุน		อาทิ	รุื่�น	NX	2000	ให้่ความเร็ื่วส้ง	รุื่�น	FX	1500	ม ่
2	พัาเลท	ใชั้�ทำางาน	รุื่�น	NX	2500	กุัดและกุลึงด้วยความเรื่็วส้ง	ด้วยความแม�นยำา	
รุื่� น	AX	1500	ใชั้� ผู้ ลิต้งานชิั้� น เล็กุๆ	ม่ห่ น้าจัอ เ ป็นดิจัิต้อล	ได้ รื่ั บรื่าง วัล	
Ta iwan	Exce l lence	2021	และ รุื่�น	EX	2000	เครื่่� องกุลึงความเรื่็วส้ง	
ง�ายต้�อกุารื่บำารุื่งรื่ักุษัา	และได้รื่ับ	Taiwan	Excellence	2021
 AXILE	ห่ร่ื่อ	ARTTM 	ในงาน	TIMTOS	x	TMTS	2022		บริื่ษััทได้นำา 
เครื่่� องจัักุรื่กุล	5	แกุน	มานำา เสนอ	ซึ� งจัะม่ความเรื่็วส้งและปรื่ะสิทธ์ิภาพั 

กุารื่ต้กุแต้�งส้งท่�ต้อบสนองความต้้องกุารื่ของอุต้สาห่กุรื่รื่ม	4.0	แล้ว	โซล้ชัั้� นส์ 

อุต้สาห่กุรื่รื่ม	4.0		ได้ม่กุารื่จัดสิทธ์ิบัต้รื่และได้พััฒนาโดยบรื่ิษััท	ART™	
ด้วยเทคโนโลย่กุารื่ต้รื่วจัสอบอัจัฉรื่ิยะ	เห่น่อจัากุกุารื่มอบเคร่ื่�องจัักุรื่อัจัฉรื่ิยะท่� 

ยอดเย่� ยมให้่กุับผู้้้ใชั้� แล้ว	ยังได้รื่ับความน�าเช่ั้� อถ่อส้งและเพัิ� มปรื่ะสิทธิ์ภาพั 

กุารื่ผู้ลิต้	กุารื่ใชั้�พัลังงาน	และกุารื่ควบคุมกุารื่ผู้ลิต้ให่้เห่มาะสมท่�สุด	กุารื่ต้รื่วจัสอบ 
เคร่ื่�องผู้�านข้อม้ลสามารื่ถปรื่ับปรุื่งปรื่ะสิทธ์ิภาพักุารื่ผู้ลิต้ได้อย�างม่ปรื่ะสิทธ์ิภาพั 
“Agile	Smart	Machining”
 Hartford	แบรื่นด์เคร่ื่�องจัักุรื่ไต้้ห่วันท่� ได้รื่ับกุารื่ยอมรื่ับทั�งในปรื่ะเทศูและ 

ทั�วโลกุ	ได้นำาเสนอเทคโนโลย่อัจัฉรื่ิยะ	3	ส�วนด้วยกุัน	ค่อ	Hartrol	Premium,	 
AI	Technology	และ	Smart	Motion	ซึ� งเป็นเทคโนโลย่อัจัฉรื่ิยะเพั่�อนำามาใชั้� 
ในเคร่ื่�องจัักุรื่	โดยเฉพัาะ	Hartrol	Premium	2021	เป็นเวอรื่์ชัั้� นให่ม�ทั�งห่มด 

กุำาลังเป็นท่�นิยม	โดยจัะแสดงข้อม้ลกุารื่ต้ัดเฉ่อนท่�คุณต้้องกุารื่ทรื่าบรื่ะห่ว�าง 

กุารื่ตั้ดเฉ่อน	ม่กุารื่ทำางานท่�ชั้าญ่ฉลาดรื่ะห่ว�างห่รื่่อห่ลังกุารื่ตั้ดเฉ่อน	ซึ� งจัะ 

แสดงผู้ลทั� งห่มดใ ห้่คุณทรื่าบผู้� านแพัลต้ฟอร์ื่มทั� งห่มด	นอกุจัากุน่� ยั ง 
โชั้ว์เทคโนโลย่กุารื่ใชั้�โรื่บอท	1	ต้ัว	รื่�วมทำางานกุับเคร่ื่�องจัักุรื่	2	เครื่่�องอ่กุด้วย
 Vis ion Wide Tech Co . L td .  ผู้้้ผู้ลิ ต้ เครื่่� อง ซ่ เอ็ น ซ่ม่ ออา ช่ั้พั	 
ซึ� ง เ ป็นแบรื่นด์	“VISION	WIDE”	ให้่บริื่กุารื่ผู้ลิต้ภัณฑ์์ท่� ห่ลากุห่ลายต้ั�งแต้� 

กุารื่ต้ัดห่นักุไปจันถึงความเร็ื่วส้ง	ต้ั�งแต้�สปินเดิล	3	แกุน	ไปจันถึงสปินเดิล	5	
แกุน	สำาห่รื่ับงานต้ัดโลห่ะกุารื่ต้ัดท่� ใชั้� ในกุารื่ผู้ลิต้ยานยนต้์	กุารื่ผู้ลิต้พัลังงาน	
ส�วนปรื่ะกุอบทางอากุาศูและอ่� นๆ	อย�างกุว้างขวาง	งานในครื่ั�งน่� ใชั้� ได้นำา 
เคร่ื่�องรุื่�น	NF	มาโชั้ว์	ซึ� งม่ศูักุยภาพัส้งในกุารื่ตั้ดท่� แม�นยำา	และตั้วเครื่่�องม่ให้่

 

เล่อกุกุารื่ใชั้�งานท่�ห่ลากุห่ลายแกุน
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HORIZONTAL MILLING MACHINE 
-

Servo motor is sent directly to the main axis with 
high precision. Its one-piece oil-water separation system 
can assure us that the polluted lubricant and coolant flow 
are separated from one another. Its cutting ability and 
performance are effective with precision, thus, making the 
drilling and the milling an easy work. The machine working
speed is 24,000 mm/minute.    

เครื่องมิลลิ่งแบบแนวนอน
-

เซอร์โวมอเตอร์ส่งตรงไปยังแกนหลักมีความเที่ยงตรงสูง มีระบบแยก
นํ�ามันและนํ�าแบบชิ�นเดียวช่วยให้มั่นใจได้ว่านํ�ามันหล่อลื่นและการไหลของ
นํ�าหล่อเย็นที่ เป�นมลพิษจะถูกแยกออกจากกันความสามารถในการตัดที่มี
ประสิทธิภาพด้วยความแม่นยําและสมรรถนะทําให้การเจาะและการกัดทําได้
อย่างง่าย ความเร็วในการทํางานอยู่ที่ 24,000 มม./นาที

CNC LATHE  
-

The excellently designed and manufactured structure 
has made the machine strong and durable and able to 
lathe heavy work with long useful life. Its chuck sizes 
range from 6 to 15 inches which can support workpieces 
with the maximum length of up to 2,150 mm. The machine
can work to control workpieces in a wide variety of forms 
without any complexity on the use.  

เครื่องกลึงซีเอ็นซี
-

โครงสร้างออกแบบและผลิตอย่างดีเยี่ยม มีความแข็งแรงทนทาน 
สามารถกลึงงานหนักได้ และมีอยู่การใช�งานที่ยาวนาน มีขนาดหัวจับชิ�นงาน
ตั�งแต่ 6–15 นิ�ว รองรับชิ�นงานได้ยาวสูงสุดอยู่ที่ 2150 มม. สามารถทํางาน
ควบคุมชิ�นงานได้หลายรูปแบบ และมีการใช�งานที่ไม่ซับซ�อน

HORIZONTAL MACHINING CENTER   
-

The machine adopts an integrated inverted T-shape 
structure with a moving speed of X/Y/Z axes at 50 meter/
minute. It has a worktable exchanging system of rotary 
type and the up, down and rotation of the exchanging 
system is driven by hydraulic pressure. Its working speed 
is 0-30000 mm/minute.  

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน
-

เครื่องจักรใช�โครงสร้างรูปตัว T กลับหัวแบบบูรณาการ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกน X/Y/Z อยู่ที่ 50 เมตร/นาที มีระบบแลกเปลี่ยนของโต๊ะทํางานเป�นแบบ
โรตารี่ และการขึ�น ลง และหมุนของระบบแลกเปลี่ยนถูกขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฮดรอลิก ความเร็วในการทํางานอยู่ที่ 0-30000 มม./นาที

CNC CUTTING MACHINE 
-

The machine structure is strong with a working space of 1300 x 2500
mm. Its driving system is precise and can cut a wide variety of workpiece
sizes; easy to use and safe for users. The machine is also equipped 
with oil lubrication system to reduce wear and tear.  

เครื่องตัดซีเอ็นซี
-

โครงสร้างของเครื่องมีความแข็งแรง มีขนาดพื�นที่การทํางานอยู่ที่ 1300 x 2500 มม. 
ระบบขับเค ล่ือนมีความแม่นยํา สามารถตัดชิ� นงานได้หลายขนาด ใช� งานง่าย 
ปลอดภัยสําหรับผู้ใช�งาน มีระบบหล่อนํ�ามันเพื่อลดการสึกหลอ

IPN119102

IPN119103

FOLDING MACHINE   
-

The machine structure is strong, durable and equipped 
with precision working detection and computer-controlled 
deflection compensation system with highly effective
performance by servo motor system and the energy
saving system up to 30% and the working speed of
20 mm./minute.    

เครื่องพับ
-

โครงสร้างเครื่องจักรมีความแข็งแรง ทนทาน มีระบบตรวจจับความ
แม่นยําในการทํางาน และมีระบบชดเชยการโก่งงอที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 
มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์ และระบบประหยัดพลังงานได้ถึง 
30% ความเร็วในการทํางานอยู่ที่ 20 มม./นาที

SANYO SPECIAL STEEL
-
 Sanyo Special Steel, the best company in term of
its state of the art facility, quality and technology, makes 
every effort to meet the customer satisfaction with high 
quality products and competitive price. Sanyo specializes in 
making many kinds of steel products such as QC11, QCM8, 
QD61. Sole distributed in Thailand by Bangkok Special 
Steel Co., Ltd. Tel. 02-706 0723

เหล็กพิเศษ Sanyo
-

Sanyo Special Steel เป�นบริษัทท่ีดีที่สุด ในด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ
อันทันสมัยทั�งคุณภาพของสินค้าและเทคโนโลยีในการผลิต ซ่ึงพยายาม 
ที่จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการนําเสนอสินค้าที่ ได้มาตรฐาน ทั�งทาง
ด้านคุณภาพและราคา Sanyo มีความชํานาญในการผลิตเหล็กหลาย
ประเภท เช่น เหล็ก QC11, QCM8, QD61 จัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย โดย บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จํากัด โทร. 02-706 0723

IPN119101
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IPN119106

IPN119105IPN119104

HORIZONTAL MILLING MACHINE 
-

Servo motor is sent directly to the main axis with 
high precision. Its one-piece oil-water separation system 
can assure us that the polluted lubricant and coolant flow 
are separated from one another. Its cutting ability and 
performance are effective with precision, thus, making the 
drilling and the milling an easy work. The machine working
speed is 24,000 mm/minute.    

เครื่องมิลลิ่งแบบแนวนอน
-

เซอร์โวมอเตอร์ส่งตรงไปยังแกนหลักมีความเที่ยงตรงสูง มีระบบแยก
นํ�ามันและนํ�าแบบชิ�นเดียวช่วยให้มั่นใจได้ว่านํ�ามันหล่อลื่นและการไหลของ
นํ�าหล่อเย็นที่ เป�นมลพิษจะถูกแยกออกจากกันความสามารถในการตัดที่มี
ประสิทธิภาพด้วยความแม่นยําและสมรรถนะทําให้การเจาะและการกัดทําได้
อย่างง่าย ความเร็วในการทํางานอยู่ที่ 24,000 มม./นาที

CNC LATHE  
-

The excellently designed and manufactured structure 
has made the machine strong and durable and able to 
lathe heavy work with long useful life. Its chuck sizes 
range from 6 to 15 inches which can support workpieces 
with the maximum length of up to 2,150 mm. The machine
can work to control workpieces in a wide variety of forms 
without any complexity on the use.  

เครื่องกลึงซีเอ็นซี
-

โครงสร้างออกแบบและผลิตอย่างดีเยี่ยม มีความแข็งแรงทนทาน 
สามารถกลึงงานหนักได้ และมีอยู่การใช�งานที่ยาวนาน มีขนาดหัวจับชิ�นงาน
ตั�งแต่ 6–15 นิ�ว รองรับชิ�นงานได้ยาวสูงสุดอยู่ที่ 2150 มม. สามารถทํางาน
ควบคุมชิ�นงานได้หลายรูปแบบ และมีการใช�งานที่ไม่ซับซ�อน

HORIZONTAL MACHINING CENTER   
-

The machine adopts an integrated inverted T-shape 
structure with a moving speed of X/Y/Z axes at 50 meter/
minute. It has a worktable exchanging system of rotary 
type and the up, down and rotation of the exchanging 
system is driven by hydraulic pressure. Its working speed 
is 0-30000 mm/minute.  

เครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แนวนอน
-

เครื่องจักรใช�โครงสร้างรูปตัว T กลับหัวแบบบูรณาการ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกน X/Y/Z อยู่ที่ 50 เมตร/นาที มีระบบแลกเปลี่ยนของโต๊ะทํางานเป�นแบบ
โรตารี่ และการขึ�น ลง และหมุนของระบบแลกเปลี่ยนถูกขับเคลื่อนด้วยแรงดันไฮดรอลิก ความเร็วในการทํางานอยู่ที่ 0-30000 มม./นาที



EECOT ESTABLISHES 
COOPERATION WITH JETRO.       
สกพอ. สานความร่่วมมือกับ JETRO
-
 Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) of 
Japan supports JETRO and Eastern Economic Corridor 
Office of Thailand (EECOT) to sign a Cooperation Agreement 
to attract high-tech industry for health, digital, low-carbon 
investment and logistics groups to invest in the EEC zone to 
zero net carbon dioxide emissions which is in compatibility 
with the Thai BCG model policy. 
 
 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้้า และอุุตสาหกรรม ญี่่�ปุุ่� น หนุุนุ เจโทร – 
สกพอุ. ลงนุามความร่่วมมือ ดึึงดูึดึอุตสาหกร่ร่มเทคโนุโลยีีช้ั้�นุสูงกลุ่มสุขภาพ 
กลุ่มดิึจิิท้ล กลุ่มการ่ลงทุนุคาร์่บอนุตำ่า และกลุ่มโลจิิสติกส์ เข้ามาลงทุนุในุพื�นุที่อีอีซีี 
เพื่อปลดึปล่อยีก๊าซีคาร่์บอนุไดึออกไซีด์ึสุทธิิเป็นุศููนุย์ี สอดึคล้องนุโยีบายี BCG 
โมเดึลของไทยี

 Sodexo signs a Memorandum of Understanding (MOU) with 
Energreen Asia Co., Ltd., to deliver highly efficient Solar EPC 
Turnkey energy-saving solutions by Energy Experts. The cooperation 
will start from the effective planning, designing and managing of 
the project and delivery of the project within the specified time.

 โซเด็็กซ์โซ�  ร่่วมลงนุามในุบ้นุทึกข้อตกลงความร่่วมมือ (MOU) ก้บ บริษัท อุ่เนอุร์กร่น เอุเช่ีย จำากัด็ เพื่อส่งมอบโซีลูช่้ั้นุส์ดึ้านุการ่ปร่ะหยี้ดึพล้งงานุ 

แบบ Solar EPC Turnkey ที่มีปร่ะสิทธิิภาพสูงโดึยีผูู้้เช่ีั้ยีวชั้าญดึ้านุพล้งงานุ ซ่ึีงจิะเร่ิ่มต้�งแต่การ่วางแผู้นุ ออกแบบ และบร่ิหาร่จิ้ดึการ่โคร่งการ่ให้มี
 

ปร่ะสิทธิิภาพและส่งมอบในุร่ะยีะเวลาที่กำาหนุดึ 

SODEXO AND ENERGREEN ASIA 
JOINTLY SIGN MOU.    
โซเด็็กซ์โซ่ และอีเนอร่์กร่ีน เอเชีีย ร่่วมลงนาม MOU 
-

FACULTY OF DIGITAL ON 
A STUDY TOUR OF
INDUSTRIAL AREA.    
คณะด็ิจิิทััล ด็ูงานเขตปร่ะกอบการ่อุตสาหกร่ร่ม
-
 Mr. Chalerm Kokanuthaporn, CEO of Thai 
Eastern Group is on hand to welcome the 
Administrator Group participating in the 4th Class of 
Digital CEO Training Program, on the occasion of their 
study tour and a visit to the Thai Eastern Industrial 
Zone that has become the Asia’s first Bio-Circular 
Green Complex, at the Thai Eastern Industrial Zone, 
Chonburi.   

 นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์์ ปุ่ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร กลุ�ม 
บริษัทไทยอุิสเทิร์น ต้อนุร่้บคณะผูู้้บร่ิหาร่ที่ เข้าร่่วมอบร่ม หล้กสูตร่ 
ผูู้้นุำาการ่ส่งเสร่ิมเศูร่ษฐกิจิดึิจิิท้ล (Digital CEO) รุ่่นุที่ 4 เพื่อศูึกษา 

ดึูงานุเขตปร่ะกอบการ่อุตสาหกร่ร่มไทยีอีสเทิร่์นุไดึ้เป็นุ Bio-Circular 
Green Complex แห่งแร่กของเอเชีั้ยี ณ เขตปร่ะกอบการ่อุตสาหกร่ร่ม
ไทยีอิสเทิร่์นุ ชั้ลบุร่ี
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  Mr. Chatchapol Prasopchoke, CEO and Managing Director 
of UAC Global Public Co., Ltd., (UAC), is on hand to welcome 
Dr. Prasert Sinsukprasert, Director-General of Department 
of the Energy Development and Promotion (DEDP) and DEDP 
Administrator Group on their visits to Phuphaman Community 
Power Plant under the management of UAC & TPT Energy Company 
Limited, a subsidiary of UAC, that uses 300 tons of Napier grass 
per day to produce 3 MW of biogas electricity.     
 
 นายชััชัพล ประสพโชัค ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้้จ้ัดการ บมจ้. 
ย้เอซ่ี โกลบอล (UAC) ให้้การต้้อนรับ ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบด่กรมพัฒนา 
พลังงานที่ดแที่นและอนุรักษ์์พลังงาน (พพ.) พร้อมคณะผู้้้บริห้ารของ พพ.ในการ 
เยี่่�ยี่มชมโรงไฟฟ้าชุมชนภู้ผู้าม�าน ภูายี่ใต้้การบริห้ารของ บริษ์ัที่ ย้เอซ่ี แอนด์ ที่่พ่ที่่ 
เอ็นเนอร์ย่� จ้ำากัด บริษััทในเครือของ UAC ซ่ึ่� งใช้ห้ญ้้าเนเป่ียี่ร์ จำำานวน 300 ต้ันต้�อวันใน 
การผู้ลิิต้ไฟฟ้าจำากก๊าซึ่ช่วภูาพ ขนาด 3 MW 

UAC OPENS UP PHUPHAMAN COMMUNITY POWER PLANT  
UAC เปิิดโรงไฟฟา้ชุุมชุนภููผาม่าน
-

MINISTRY OF INDUSTRY 
FETCHES COOPERATION 
FROM JAPAN.     
กระทรวงอุุตสาหกรรม ดึงความร่วมมือุ
ญี่่�ปิุ�น    
-
 Mr. Suriya Juengrungruangkij, Industrial Minister, 
jointly presides, as the Chairman and witness, over the 
signing of cooperation activity, “Framework Document 
on Co-Creation for Innovative and Sustainable Growth” 
which is the innovation and technology development, 
creation of capabilities in labor, industry and stimulation 
of growth for SMEs between Thailand and Japan, which 
is taken place at Shangri-La Hotel, Bangkok. 

 นายสุริยะ จ้ึงรุ�งเรืองกิจ้ รัฐมนตร่ว่�าการกระที่รว่งอุตสาหกรรม 
ร�วมเป็ีนปีระธานแลิะสัักข่พยี่านในกิจำกรรมลิงนามความร�วมมือ 
“Framework Document on Co-Creation for Innovative and 
Sustainable Growth” ซ่ึ่� งเป็ีนการพัฒนานวัต้กรรมแลิะเทคโนโลิยี่ ่
การสัร้างข่ดความสัามารถในด้านแรงงาน อุต้สัาห้กรรม แลิะกระตุ้้นการ 
เต้ิบโต้ให้้กับ SMEs ระห้ว�างปีระเทศไทยี่แลิะปีระเทศญ้่�ปุี� น ณ โรงแรม 
แชงกร่-ลิา กรุงเทพฯ 

EVAT ANNOUNCES ITS 
3-PARTITE COOPERATION  DY 
EVAT เเถลงความร่วมมือุ 3 ฝ่�าย 
-
 Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT) announces 
its 3-partite cooperation with Ministry of Industry and Office of  
National Higher Education, Science, Research and Innovation 
Policy Council (ONHESRIPC) with its initial move by signing 
a Memorandum of Cooperation for the productions and 
developments of electric vehicle personnel with readiness to 
promote the use of clean energy vehicles in Thailand.      

 สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไที่ย (EVAT) เเถลิงความร�วมมือ 3 ฝ่� ายี่ ร�วมกับ 
กระที่รว่งอุตสาหกรรม และสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษ์า ว่ิที่ยาศึาสตร์ 
ว่ิจ้ัยและนว่ัตกรรมแห�งชัาติ (สอว่ชั.) ลิงนามบันท่กความร�วมมือในการผู้ลิิต้แลิะพัฒนา 
บุคลิากรด้านยี่านยี่นต้์ไฟฟ้า พร้อมสั�งเสัริมการใช้ยี่านยี่นต้์พลิังงานสัะอาดในไทยี่
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EECOT ESTABLISHES 
COOPERATION WITH JETRO.       
สกพอ. สานความร่่วมมือกับ JETRO
-
 Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) of 
Japan supports JETRO and Eastern Economic Corridor 
Office of Thailand (EECOT) to sign a Cooperation Agreement 
to attract high-tech industry for health, digital, low-carbon 
investment and logistics groups to invest in the EEC zone to 
zero net carbon dioxide emissions which is in compatibility 
with the Thai BCG model policy. 
 
 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้้า และอุุตสาหกรรม ญี่่�ปุุ่� น หนุุนุ เจโทร – 
สกพอุ. ลงนุามความร่่วมมือ ดึึงดูึดึอุตสาหกร่ร่มเทคโนุโลยีีช้ั้�นุสูงกลุ่มสุขภาพ 
กลุ่มดิึจิิท้ล กลุ่มการ่ลงทุนุคาร์่บอนุตำ่า และกลุ่มโลจิิสติกส์ เข้ามาลงทุนุในุพื�นุที่อีอีซีี 
เพื่อปลดึปล่อยีก๊าซีคาร่์บอนุไดึออกไซีด์ึสุทธิิเป็นุศููนุย์ี สอดึคล้องนุโยีบายี BCG 
โมเดึลของไทยี

 Sodexo signs a Memorandum of Understanding (MOU) with 
Energreen Asia Co., Ltd., to deliver highly efficient Solar EPC 
Turnkey energy-saving solutions by Energy Experts. The cooperation 
will start from the effective planning, designing and managing of 
the project and delivery of the project within the specified time.

 โซเด็็กซ์โซ�  ร่่วมลงนุามในุบ้นุทึกข้อตกลงความร่่วมมือ (MOU) ก้บ บริษัท อุ่เนอุร์กร่น เอุเช่ีย จำากัด็ เพื่อส่งมอบโซีลูช่้ั้นุส์ดึ้านุการ่ปร่ะหยี้ดึพล้งงานุ 

แบบ Solar EPC Turnkey ที่มีปร่ะสิทธิิภาพสูงโดึยีผูู้้เช่ีั้ยีวชั้าญดึ้านุพล้งงานุ ซ่ึีงจิะเร่ิ่มต้�งแต่การ่วางแผู้นุ ออกแบบ และบร่ิหาร่จิ้ดึการ่โคร่งการ่ให้มี
 

ปร่ะสิทธิิภาพและส่งมอบในุร่ะยีะเวลาที่กำาหนุดึ 

SODEXO AND ENERGREEN ASIA 
JOINTLY SIGN MOU.    
โซเด็็กซ์โซ่ และอีเนอร่์กร่ีน เอเชีีย ร่่วมลงนาม MOU 
-

FACULTY OF DIGITAL ON 
A STUDY TOUR OF
INDUSTRIAL AREA.    
คณะด็ิจิิทััล ด็ูงานเขตปร่ะกอบการ่อุตสาหกร่ร่ม
-
 Mr. Chalerm Kokanuthaporn, CEO of Thai 
Eastern Group is on hand to welcome the 
Administrator Group participating in the 4th Class of 
Digital CEO Training Program, on the occasion of their 
study tour and a visit to the Thai Eastern Industrial 
Zone that has become the Asia’s first Bio-Circular 
Green Complex, at the Thai Eastern Industrial Zone, 
Chonburi.   

 นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์์ ปุ่ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร กลุ�ม 
บริษัทไทยอุิสเทิร์น ต้อนุร่้บคณะผูู้้บร่ิหาร่ที่ เข้าร่่วมอบร่ม หล้กสูตร่ 
ผูู้้นุำาการ่ส่งเสร่ิมเศูร่ษฐกิจิดึิจิิท้ล (Digital CEO) รุ่่นุที่ 4 เพื่อศูึกษา 

ดึูงานุเขตปร่ะกอบการ่อุตสาหกร่ร่มไทยีอีสเทิร่์นุไดึ้เป็นุ Bio-Circular 
Green Complex แห่งแร่กของเอเชีั้ยี ณ เขตปร่ะกอบการ่อุตสาหกร่ร่ม
ไทยีอิสเทิร่์นุ ชั้ลบุร่ี
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