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Editor’s Note
เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ช่วงกลางปีกันแล้ว จ�ำได้ว่าเพิ่งจะสวัสดีปีใหม่กันไปเมื่อเร็วๆ นี้เอง อะไรก็ดู
รวดเร็วไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ชนิดที่ว่าใช้งานยังไม่ทันไร
เทคโนโลยี ใหม่ทเี่ จ๋งกว่าเดิมก็มากันแล้ว ยิง่ ในยุคทีโ่ ลกเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั อะไรๆ ก็ดจู ะรวดเร็วไปเสียหมด
ขนาดราคาพลังงานก็ยังปรับกันรวดเร็วจนตามกันแทบไม่ทัน นอกจากยุคดิจิทัลจะรวดเร็วแล้ว
ในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีความชาญฉลาดมากขึ้นด้วย
ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปไกล สิ่งแวดล้อมก็ดูเหมือนจะถูกให้ความส�ำคัญมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะ
ภาคขนส่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวการส�ำคัญที่ปล่อยมลพิษไปสู่การท�ำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้
ที่เมืองดาวอส (Davos) จึงได้เกิดโครงการ Green Transportation หรือการขนส่งเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมขึ้น ที่ส�ำคัญคือ เขาจริงจังอย่างมากไม่เหมือนบางประเทศที่ท�ำโครงการแค่แป๊บเดียว
ก็เลิกเสียแล้ว หลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดโครงการใหม่ ไปเรื่อยๆ
ที่ เ มื อ งนี้ ก ารขนส่ ง ทุ ก อย่ า งนั้ น มี ก ารคิ ด แบบบู ร ณาการ ตั้ ง แต่ ก ารขนส่ ง ขนาดเล็ ก อย่ า ง
ลิฟต์ ไฟฟ้าขึ้นภูเขาไปจนถึงรถบัสและรถไฟ ยิ่งไปกว่านั้น ยังขยายครอบคลุมไปถึงการขนส่ง
ทางเรื อ และทางอากาศที่ เ น้ น ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า เป็ น หลั ก ลดการใช้ เ ครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ น�้ ำ มั น เป็ น
เชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอันส่งผล
ไปถึงราคาค่าใช้บริการที่ถูกลงอีกด้วย

เผยวิกฤติราคาน้ำ�มันไทย
อะไรคือปัจจัยที่ทำ�ให้
คนไทยต้องจ่ายแพง?

เพราะใครๆ ก็อยากใช้พลังงานราคาถูก แต่ยังไม่ ใช่ที่เมืองไทย เพราะราคาน�้ำมันในประเทศไทย
ยังขยับพุ่งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขนาดมีการเปรียบเทียบกับราคาน�้ำมันของเพื่อนบ้าน จริงๆ แล้ว
หลายปั จ จั ย ในประเทศไทยส่ ง ผลให้ ร าคาน�้ ำ มั น แพง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการซื้ อ ขายน�้ ำ มั น แบบ
ล่วงหน้า นั่นท�ำให้น�้ำมันที่ ใช้ในปัจจุบันคือ ราคาน�้ำมันที่ซื้อมาเมื่อประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมา
เมื่อบวกกับปัจจัยด้านภาษีต่างๆ ราคาน�้ำมันจึงปรับตัวสูงขึ้นนั่นเอง ท�ำให้การใช้น�้ำมันต้องประหยัด
มากขึ้นแม้จะยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยประหยัดน�้ำมันได้
แต่ ถ ้ า เป็ น เรื่ อ งของมอเตอร์ นั้ น บอกเลยว่ า มี เ ทคโนโลยี ที่ ช ่ ว ยให้ ป ระหยั ด มากขึ้ น แน่ น อนกั บ
Smart Sensor ที่ติดตั้งกับมอเตอร์ของ ABB โดยเซ็นเซอร์นี้จะบอกสถานะการท�ำงานของ
มอเตอร์ว่าอยู่ ในสภาพปกติ หรือก�ำลังจะเกิดความเสี่ยง แถมยังบอกได้ว่ามีความเสี่ยงที่จุดใด
เพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเตือนผู้ใช้งานเมื่อถึงระยะเวลาซ่อมบ�ำรุง เพื่อให้
มอเตอร์ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ
ส�ำหรับคอลัมน์ Unseen Travel เผื่อใครบางคนอยากพักเบรกจากเรื่องงานและเรื่องเครียดต่างๆ
ขอแนะน�ำ “แสมสาร” แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามอย่างกับแดนสวรรค์ ที่สีฟ้าของท้องฟ้า
ตัดกับสีครามของท้องทะเล ผนวกด้วยหาดทรายสีขาว บอกเลยว่าถ้าที่นี่ ไม่ ใช่สวรรค์ ก็คงจะนึก
ภาพสวรรค์ ไม่ออกกันเลย
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว อย่างไรก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดี เพราะเรายังมีเรื่องสนุกๆ
และสาระดีๆ อีกมากมายให้ติดตามกันอย่างแน่นอน

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตอนที่ 4 (ต่อ)
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Green Transportation in
Davos Provides a Globally
Sustainable Model
ในขณะที่บรรดาผู้น�ำของประเทศต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีที่เมืองดาฟอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(Davos, Switzerland) เหล่าผู้น�ำจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ในการเดินทางด้วยระบบขนส่งต้นแบบ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Transportations)

รูปที่ 1
รถบัสไฟฟ้าในเมืองดาฟอส
สามารถชาร์จไฟฟ้า
ได้อย่างรวดเร็วจากสถานี
ชาร์จ ABB-Supplied
Fast-Charging Technology
ซึ่งจะแล้วเสร็จทันให้บริการ
พอดีในช่วงที่มีการประชุม
ของ World Economic Forum

รูปที่ 1

รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองดาฟอส (Davos) ได้ร่วมมือกับ
พันธมิตรต่างๆ รวมไปถึงบริษัท ABB และผู้ให้บริการขนส่ง
สาธารณะท้องถิ่น ในการปรับเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะไฟฟ้า
ซึ่ ง เป็ น พลั ง งานสะอาดและยั่ ง ยื น ระบบขนส่ ง นี้ จ ะแล้ ว เสร็ จ
ทันให้บริการพอดีในช่วงที่มีการประชุมของ World Economic
Forum (WEF) ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า 3,000 คน

รถบัสไฟฟ้าสามารถวิง่ ในเมืองและวิง่ ระหว่างสถานทีจ่ ดั ประชุม
แต่ละแห่งได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากรถบัสไฟฟ้าสามารถชาร์จไฟฟ้า
ได้อย่างรวดเร็วจากสถานีชาร์จ ABB-Supplied Fast-Charging
Technology ตัง้ อยูป่ า้ ยรถประจ�ำทาง ซึง่ จะชาร์จในขณะทีผ่ โู้ ดยสาร
เดินขึน้ หรือลงจากรถบัส เนือ่ งจากการชาร์จแบตเตอรีใ่ ช้เวลาเพียง
20 วินาทีเท่านั้น
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รูปที่ 2

รูปที่ 2
รถไฟภูเขา
Mountain Railroads
รูปที่ 3
เก้าอี้ลอยฟ้า (Chairlift)
ที่แรกในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่สามารถ
ให้บริการเด็กและผู้พิการ
ได้ด้วย
รูปที่ 4
Stoobahn รถไฟไต่ภูเขา
(Funicular) ทีช่ นั ทีส่ ดุ ในโลก

นอกจากนัน้ รถยนต์ไฟฟ้าทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมใช้ในการเดินทาง
สามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้จากสถานี ABB Fast-Charging Station
ที่มีให้บริการในเมืองดาฟอสถึง 8 สถานี
ระบบสถานีชาร์จรถบัสและรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ใช้แค่เพื่อ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุม World Economic Forum (WEF) เท่านั้น
แต่เป็นการติดตัง้ ระบบอย่างถาวร ซึง่ เป็นแผนในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การติดตั้งสถานีชาร์จรถบัสและ
รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกผนึกรวมกับระบบรถรางไฟฟ้า และระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ซึง่ ทัง้ หมดนีจ้ ะใช้พลังงานจากไฟฟ้าพลังน�้ำ (Hydroelectric
Power) และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) ในอนาคต
อันใกล้นี้ เมืองดาฟอสจะมีระบบขนส่งไฟฟ้าทีใ่ ช้พลังงานสะอาด
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยจะเป็นเมืองต้นแบบของระบบขนส่ง
ที่ยั่งยืน (Sustainable Transportation)

รูปที่ 3

รูปที่ 4

ทัง้ นี้ ABB เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านขนส่งในบริเวณเทือกเขา
แอลป์มากกว่าหนึง่ ศตวรรษ โดยที่ ABB ให้บริการการขนส่งต่างๆ
เช่น เรือกอนโดลา (Gondolas) รถกระเช้า (Cable Cars) รถไฟภูเขา
(Mountain Railroads) และการขนส่งในรูปแบบอื่นอีกมากมาย
ยกตัวอย่างเช่น รถไฟไต่ภเู ขา (Funicular) ทีช่ นั ทีส่ ดุ ในโลกทีม่ ชี อื่ ว่า
“Stoobahn” และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ เก้าอี้ลอยฟ้า (Chairlift)
ทีแ่ รกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทสี่ ามารถให้บริการเด็กและผูพ้ กิ าร
ได้ด้วย ซึ่งตั้งอยู่ที่รีสอร์ต Klosters-Madrisa Mountain Resort
ใกล้กับเมืองดาฟอส
ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานจาก
ABB ท�ำให้ผู้คนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและราบรืน่
แม้กระทั่งการเดินทางในบริเวณเทือกเขาสูง รวมไปถึงที่เมือง
ดาฟอสด้วย
เมืองดาฟอสซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณสูงทีส่ ดุ ในยุโรปนัน้ ได้แสดงให้เห็น
แล้วว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งไฟฟ้า (Electric Transportation)
นั้นเชื่อถือได้ และยังสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้
เช่น สภาพอากาศที่รุนแรง อุณหภูมิที่หนาวสุดขั้ว รวมไปถึง
ความลาดชันที่โหดร้าย
นอกจากนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของ ABB ในการ
ผนึกรวมระบบขนส่งเข้าด้วยกันกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น
ท�ำให้สามารถตรวจสอบและควบคุม (Monitor and Control)
ระบบสถานีชาร์จไฟฟ้าได้ผ่านทางศูนย์ควบคุม
จะเห็นได้วา่ ยุคสมัยของการขนส่งอย่างยัง่ ยืนได้เกิดขึน้ แล้ว
ดั่งตัวอย่างที่เห็นได้ที่เมืองดาฟอส
Crucial Role in Fighting Climate Change ภารกิจส�ำคัญ
ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ
บริษทั ABB ทีต่ งั้ อยูท่ เี่ มืองซูรคิ เป็นผูน้ ำ� ส�ำคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดไฟฟ้า ซึ่งจะช่วย
เปลีย่ นโฉมของการเดินทางและระบบขนส่งทัว่ โลกให้มคี วามยัง่ ยืน
มากยิ่งขึ้น
ภารกิจส�ำคัญของ ABB คือ การต่อสูก้ บั การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ทางภูมิอากาศ (Climate Change) โดยจะมุ่งเน้นด้านการขนส่ง
(Transport Sector) เนื่องจากมีช่องทางและโอกาสที่ดีที่จะท�ำให้
การแก้ปัญหานั้นส�ำเร็จ
ยานพาหนะทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล (Fossil-Fuel Powered) เช่น
รถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ และเครื่องบินนั้นใช้พลังงานถึง 25%
ของการใช้พลังงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น การปล่อยไอเสียหรือมลพิษ
ต่างๆ ก็เป็นสัดส่วนเดียวกันคือ 25% ปล่อยมาจากภาคขนส่ง
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รูปที่ 5

รูปที่ 5
สถานีชาร์จไฟฟ้าที่
World Economic Forum
ในดาฟอส
รูปที่ 6
เครื่องบินไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถบินได้รอบโลก
ทั้งกลางวัน และกลางคืน

การเปลีย่ นแปลงไปใช้ระบบขนส่งพลังงานสะอาด ไม่เพียงแต่
ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่งเป็นต้นตอของ
ภาวะโลกร้อนลงได้ แต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ด้วย เช่น
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) และฝุ่นผงต่างๆ ที่อันตรายต่อปอด
(Lung-Damaging Particles)
จากเหตุผลที่ได้กล่าวมานั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ ABB
พิจารณาน�ำเรือ่ งการขนส่งอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Transportation)
มาเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ะอาด ประสิทธิภาพสูง
ประหยัดพลังงาน ส�ำหรับการใช้งานด้านต่างๆ เช่น ด้านอุตสาหกรรม
ด้านอาคาร และด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
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ทีเ่ มืองดาฟอส ABB จะสามารถให้บริการขนส่งโดยใช้รถบัส
ไฟฟ้า ทีช่ ว่ ยให้ผคู้ นนัน้ เดินทางได้โดยไม่มเี สียงรบกวน (Little Noise)
และปราศจากการปล่อยไอเสียหรือมลพิษ (Pollution) ระบบชาร์จ
Fast-Charging System ได้เปิดใช้งานไปแล้วทีเ่ มืองเจนีวา (Geneva)
และก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้างทีเ่ มืองน็องต์ (Nantes) ประเทศฝรัง่ เศส
(France)
ABB เป็นผู้น�ำของโลกในการให้บริการชาร์จแบบรวดเร็ว
Fast-Charging ส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีสถานีชาร์จมากกว่า
7,500 สถานี ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และในประเทศเยอรมนี
(Germany) มีการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ในแนวเส้นทาง
มอเตอร์เวย์ (Motorway) นอกจากนี้ ABB ยังให้บริการสถานี
ชาร์จไฟฟ้าที่ประเทศรัสเซีย (Russia) สหรัฐอเมริกา (The United
States) และแคนาดา (Canada)
เมื่อไม่นานมานี้ ABB ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ Formula E
ซึง่ เป็นบริษทั ทีจ่ ดั การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า โดยร่วมกันจัดรายการ
แข่งขันที่มีชื่อว่า “ABB FIA Formula E Championship” โดย
ABB จะช่วยปรับปรุงพัฒนาให้การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้านัน้ ก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดไปได้
ABB มีประสบการณ์มากกว่าศตวรรษในการช่วยพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟไฟฟ้า (Electric Train) ในเทือกเขาแอลป์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนีย้ งั ช่วยพัฒนาระบบรถราง (Cable Car)
และเก้าอี้ลอยฟ้า (Chairlift) ให้กับรีสอร์ตหลายๆ แห่งที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณเทือกเขาเมืองดาฟอส
แต่เทคโนโลยีการขนส่ง (Transportation Technology) นั้น
ไม่ได้จ�ำกัดไว้แค่การขนส่งบนบกเท่านัน้ แต่บริษทั ยังพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน�ำ้ ด้วย เช่น ระบบเรือเดินสมุทร (Ocean-Going Tankers)
เรือบรรทุกสินค้า (Freighters) และเรือโดยสาร (Passenger Ships)
ซึง่ ใช้แรงขับเคลือ่ นจากไฟฟ้า ท�ำให้การขนส่งทางน�ำ้ นัน้ สะอาดขึน้
และประหยัดพลังงานมากขึ้น ตัวขับเคลื่อนของ ABB รู้จักกันดี
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ABB พัฒนาระบบขนส่ง
ทางน�้ำ โดยใช้แรง
ขับเคลื่อนจากไฟฟ้า
ท�ำให้การขนส่งทางน�้ำนั้น
สะอาดขึ้น และประหยัด
พลังงานมากขึ้น
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ในชือ่ “Azipod” มีใบพัดทีใ่ ช้เป็นหางเสือได้ดว้ ย (Steerable) โดยใบพัด
ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าท�ำให้เรือมีความคล่องแคล่วขึ้น
อย่างมาก และยังช่วยลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ลงไปได้
มากกว่า 40%
ทีม่ ากไปกว่านัน้ ก็คอื ระบบการเดินเรือมีการติดตัง้ เซ็นเซอร์
ที่ซับซ้อน (Sophisticated Sensor) ลงไปด้วย ท�ำให้เรือนั้นง่าย
ต่อการบ�ำรุงรักษา และยังลดจ�ำนวนวิศวกรและช่างเครือ่ งทีจ่ ะต้อง
ล่ อ งเรื อ ไปด้ ว ยเป็ น จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากเทคโนโลยี
ABB AbilityTM ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ท�ำให้
การมอนิเตอร์ (Monitor) และวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ระบบ
ผิดปกติ (Diagnostics) ท�ำได้จากศูนย์ควบคุมทีอ่ ยูบ่ นฝัง่ (On-Shore
Operation Center) ซึง่ ศูนย์ควบคุมนีม้ เี รือทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมดูแล
มากกว่า 650 ล�ำทั่วโลก
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของระบบการบิน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric-Powered Flight) นั้นเป็นรูปเป็นร่าง
ชัดเจนขึน้ มาได้ โดยในปี 2016 มีเครือ่ งบินไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สามารถบิ น รอบโลก ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งบิ น ที่ มี โ ลโก้ ABB ติ ด อยู ่
เครือ่ งบินนัน้ สามารถบินได้ทงั้ กลางวันและกลางคืน ซึง่ ถูกออกแบบ
โดยวิศวกรจาก ABB ทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างยาวนานทางด้านระบบ
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานทางเลือก
“ABB ได้ให้ความส�ำคัญด้านการสนับสนุนการแก้ปญ
ั หา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ โดยพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และยัง
พัฒนาสินค้าที่มีความทนทาน มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะลงได้” อัลริช สปีชชอฟเฟอร์
(Ulrich Spiesshofer) ประธานกรรมการของบริษัท ABB กล่าว
และยังกล่าวเพิม่ เติมอีกว่า “เราก�ำลังแสดงให้เห็นว่าระบบขนส่ง
ทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Transportation) เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นจะต้อง
มีอยู่ในโลกแห่งอนาคต”
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Meeting Global Energy Demand เตรียมรับมือกับ
ความต้องการพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้
ถึงแม้วา่ มีความกังวลและความกดดันเป็นอย่างมากในด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน แต่ความต้องการ
ในการใช้พลังงานนัน้ ก็เพิม่ มากขึน้ ทุกปี ซึง่ เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้
ของปริ ม าณประชากร การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ในประเทศที่
ก�ำลังพัฒนา
นั่ น เป็ น เหตุ ผ ลว่ า ท�ำ ไมค� ำ ว่ า “การขนส่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Transportation)” ไม่ได้หมายถึงเพียงยานพาหนะ
ที่ ส ะอาดขึ้ น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง หมายถึ ง ระบบโดยรวมทุ ก ระบบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบขนส่งจะต้องมีศกั ยภาพทีเ่ พียงพอในการรับมือ
กับความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ขณะเดียวกัน
ก็ต้องค�ำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
ยานพาหนะไฟฟ้า (E-Vehicle) นั้นจะสะอาดได้ก็ต่อเมื่อ
มีการผลิตไฟฟ้าอย่างสะอาด เมืองที่มีรถบัสไฟฟ้าแต่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากการเผาถ่านหิน (Coal) นั้นถือว่าไม่ใช่ระบบขนส่งที่
ยั่งยืน เนื่องจากยังคงใช้พลังงานจากฟอสซิล (Fossil Fuel)
จึงเกิดค�ำถามขึน้ มาว่า เมืองทีจ่ ะใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดนัน้
ต้องเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานสะอาดใช่หรือไม่ เช่น
เมืองดาฟอสที่ใช้ไฟฟ้าพลังน�ำ้ เป็นต้น แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�ำให้
ก้าวข้ามขีดจ�ำกัดทางภูมศิ าสตร์ไปได้ มีเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาโดย ABB
มีชอื่ ว่า High-Voltage Direct Current (HVDC) Transmission System
เป็นระบบส่งไฟฟ้าที่สามารถส่งพลังงานสะอาดเป็นระยะทาง
มากกว่าพันไมล์ได้
ตัวอย่างเช่น ระบบ Ultrahigh Voltage Direct Current (UHVDC)
ซึ่งพัฒนาโดย ABB นั้น สามารถส่งกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้ำ
(Hydroelectric Power) จากโรงไฟฟ้าแม่นำ�้ พรหมบุตร (Brahmaputra)
ทีต่ งั้ อยู่ทางภาคเหนือของอินเดีย ส่งไปยังรัฐอุตตรประเทศ (Uttar
Pradesh) รวมไปถึงเมืองเดลี (Delhi) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประชากร
หนาแน่น
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ระบบ HVDC
จะมีบทบาทส�ำคัญ
ในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยพัฒนา
โครงข่ายไฟฟ้าที่แกร่งขึ้น
ฉลาดขึ้น และสะอาดขึ้น

ด้วยระยะทางมากกว่า 1,700 กิโลเมตร ซึง่ เป็นการส่งไฟฟ้า
ทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก ระบบส่งไฟฟ้าสามารถส่งไฟฟ้าไปให้ประชาชน
ประมาณ 90 ล้านคนใช้งานได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ โดยที่
ระบบทีส่ ำ� คัญต่อการส่งไฟฟ้านัน้ คือ การแปลงไฟ (Transforming)
โดยมีการแปลงไฟ 6,000 เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานน�ำ้ เป็น
พลังงานที่รองรับระบบ UHVDC
เทคโนโลยี HVDC จาก ABB นัน้ ช่วยให้สามารถส่งไฟฟ้าพลังงาน
สะอาดได้ไกลเป็นพันๆ ไมล์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค และเพียงพอต่อการใช้ในระบบขนส่งด้วย
“ระบบ HVDC นัน้ จะเป็นเทคโนโลยีทจี่ ะเปลีย่ นโฉมระบบ
ส่งไฟฟ้า ซึง่ เป็นระบบทีค่ ดิ ค้นและพัฒนาโดย ABB” เคลาดิโอ
ฟาซิน (Claudio Facchin) ประธานของ ABB Power Grids กล่าว
และกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เราก�ำลังพัฒนาเทคโนโลยี HVDC
ให้สมบูรณ์แบบกว่าเดิม ซึ่งมันจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับ ABB ในการที่จะพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าที่
แกร่งขึ้น ฉลาดขึ้น และสะอาดขึ้น”
เทคโนโลยีจาก ABB นัน้ ยังช่วยให้หลายๆ สิง่ เป็นจริงขึน้ มาได้
เช่น ระบบขนส่งพลังงานสะอาด (Clean-Transportation Solution)
ตัวอย่างเช่น ระบบสถานีชาร์จรถรางไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
(Solar-Powered Charging Station for Electric Rickshaw) ในเมือง
จาบาลเปอร์ (Jabalpur) ประเทศอินเดีย ถ้ามีการใช้อย่างแพร่หลาย
จะช่ ว ยให้ ล ดการใช้ เ ครื่ อ งยนต์ ส องจั ง หวะในรถรางลงไปได้
ซึ่งเครื่องยนต์เป็นต้นตอของเสียงรบกวนและมลพิษ

Not Just Cleaner-But Better ไม่ใช่แค่เพียงสะอาดขึ้น
แต่ต้องดีขึ้นด้วย
ABB มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 125 ปี ในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์จึงท�ำให้ ABB
มีความเชือ่ ว่าพลังงานสะอาดและระบบขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้
จะช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
แน่นอนว่าระบบขนส่งทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Transportation)
ต้องมาพร้อมกับคุณภาพที่ดี และราคาที่ถูกลง เทคโนโลยีท่ี
ก้ า วหน้ า ขึ้ น ท� ำ ให้ ย านพาหนะนั้ น มี ค วามสามารถที่ ม ากขึ้ น
ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า (E-Cars) สามารถให้ความสะดวกสบาย
ได้เทียบเท่ารถยนต์ปกติ แต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานลง
(เช่น ค่าน�้ำมัน)
สถานีชาร์จ Fast-Charging Stations นัน้ ช่วยให้ผผู้ ลิตรถยนต์
ไฟฟ้าสามารถใช้แบตเตอรี่ที่เล็กลงได้ ท�ำให้สามารถผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า หรือแม้กระทัง่ รถบรรทุกไฟฟ้า ให้มนี �้ำหนักเบา
มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน
ABB AbilityTM นัน้ ช่วยให้สามารถมอนิเตอร์ (Monitor) สถานี
ชาร์จไฟฟ้าได้ ช่วยให้การวางแผนนั้นง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงที่
อุปกรณ์จะเสียหายได้
ยิง่ ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศ (Infrastructure) ดีขนึ้ มากเท่าไหร่ ก็จะมีการน�ำเทคโนโลยี
ไปใช้มากขึน้ เท่านัน้ โดยเฉพาะผูใ้ ห้บริการการขนส่ง (Transit Agents)
ซึง่ จะท�ำให้โลกเรามีการขนส่งทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Transportation)
มากขึ้นเท่านั้น
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เผยวิกฤติราคาน�้ำมันไทย
อะไรคือปัจจัยที่ทำ�ให้คนไทย
ต้องจ่ายแพง?
น�้ำมันจัดเป็นสินค้าที่มีความส�ำคัญและเป็นหนึ่งในสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม นั่นเพราะหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมจ�ำเป็นต้องใช้น้�ำมันในการด�ำเนินการ
อย่างน้อยก็ ในด้านขนส่ง ดังนั้น สินค้าใดก็ตามที่มีการขนส่ง ราคาสินค้านั้นจึงผันผวนตาม
ราคาน�ำ้ มัน นอกจากนั้น ราคาค่าขนส่งมวลชนก็ต้องปรับขึ้นตาม และนั่นคือปัจจัยส�ำคัญ
ที่ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนได้รับผลกระทบ

แล้วอะไรคือปัจจัยทีท่ ำ� ให้ราคาน�ำ้ มันในประเทศไทยปรับตัว
สูงขึ้น? หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพราะนโยบายภาครัฐ หลายคน
เข้าใจว่าเป็นเพราะผูค้ า้ น�ำ้ มันรายใหญ่เลือกทีจ่ ะตัง้ ราคาเพือ่ หวังก�ำไร
หลายคนเข้าใจว่าประเทศไทยมีแหล่งน�้ำมัน ถ้าอย่างนัน้ เรามาหา
ค�ำตอบร่วมกันว่าใช่ในสิ่งที่หลายๆ คนคิดอยู่หรือเปล่า
อันดับแรก น�้ำมันเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์
เป็นระยะเวลานานบวกกับสภาพภูมอิ ากาศทีม่ คี วามร้อนสูง ช่วยให้
เกิดการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน�้ำมัน ซึ่งนี่คือหลักวิทยาศาสตร์
ปกติทั่วไปที่เราสามารถหาได้ ส�ำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่

ร้อนชืน้ หมายความว่า เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ฝี นตกพอสมควร นัน่ จึงท�ำให้
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไม่ได้ร้อนสุด เมื่อเทียบเท่ากับ
ภูมิภาคตะวันออกกลางที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย
จึงเป็นที่มาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางจะเป็นแหล่งน�้ำมันดิบ
ของโลก นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน
ในนาม OPEC ซึ่งเป็นผู้ควบคุมราคาน�้ำมันของโลก ไม่เพียงเท่านี้
ยังมีตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นตัวควบคุมราคาน�้ำมันของโลก
อะไรคือตลาดล่วงหน้า? นี่คือเรื่องส�ำคัญที่คนไทยลืมนึกถึง
ตลาดล่วงหน้าคือการซื้อขายในราคาปัจจุบันโดยตั้งเป้าไว้ว่า
หากในอนาคตราคาน�้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ก็จะยังคงสามารถซื้อได้
ในราคาที่ถูกกว่า
นั่นหมายความว่า ราคาที่ซื้อในวันนี้จะส่งผลต่อตลาดจริง
ในอีก 5 เดือนข้างหน้าเป็นอย่างน้อย ซึง่ หากในอีก 5 เดือนข้างหน้า
ราคาสูงกว่าที่ซื้อ ณ ปัจจุบัน เท่ากับว่าเราสามารถซื้อน�้ำมันได้
ในราคาถูก แต่หากในอีก 5 เดือนข้างหน้า ราคาน�ำ้ มันปรับลดลง
นั่ น เท่ า กั บ ว่ า เราซื้ อ น�้ ำ มั น ในราคาแพง ซึ่ ง นั่ น คื อ การซื้ อ ขาย
แบบประกันราคาว่าจะไม่ผันผวนไปตามราคาตลาดโลก
หลายคนมักจะเทียบราคาน�้ำมันในประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านว่ามีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งหากดูกระบวนการ
ซือ้ ขายน�ำ้ มันดิบในประเทศไทย จะพบว่าประเทศไทยอ้างอิงราคา
ซือ้ ขายตามตลาดน�ำ้ มันสิงคโปร์ ซึง่ ทีต่ ลาดน�ำ้ มันสิงคโปร์แห่งนีจ้ ะ
อ้างอิงราคาตามตลาดเบรนท์ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ซื้อขาย
ผ่านตลาดน�ำ้ มันสิงคโปร์ แต่หลายประเทศในภูมิภาคนี้จะอ้างอิง
ราคากลางจากตลาดน�ำ้ มันสิงคโปร์

นั่นจึงท�ำให้ราคาน�้ำมันในสิงคโปร์ถูกกว่าในประเทศไทย
เนื่องจากสิงคโปร์เป็นตลาดน�้ำมันหลักในภูมิภาคนี้ และรัฐบาล
ให้การอุดหนุนราคาน�้ำมัน เฉกเช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย
ในขณะที่ เ มี ย นมาและสปป.ลาวมี อั ต ราการบริ โ ภคน�้ำ มั น ต�่ ำ
กลไกการตลาดจึงต้องปรับตัวราคาน�้ำมันให้ถูกลงเพื่อกระตุ้น
การใช้นำ�้ มัน ยิง่ ไปกว่านัน้ หากมองถึงเทคโนโลยีการกลัน่ น�ำ้ มัน
ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาไปกว่าประเทศอื่น แม้ว่า
มาเลเซียจะมีเทคโนโลยีกลัน่ น�ำ้ มันทีท่ นั สมัยเช่นเดียวกัน แต่อตั รา
การบริโภคน�้ำมันในประเทศมาเลเซียก็มีสูงเช่นกัน
ส�ำหรับประเทศไทยที่หลายคนมองว่า ยังไม่ควรส่งออก
น�ำ้ มันส�ำเร็จรูปในช่วงเวลาทีเ่ กิดวิกฤตราคาน�้ำมันภายในประเทศ
ซึ่งผู้ส่งออกน�้ำมันมองว่าการส่งออกน�้ำมันจะช่วยสร้างเม็ดเงิน
ให้ ก ลั บ เข้ า มาสู ่ ป ระเทศไทย ผ่ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่มีส่วนต่าง หรือเพื่อน�ำส่วนต่างเหล่านั้นมาอุดหนุน
ราคาน�้ำ มัน ด้ ว ยการซื้อ ขายน�้ำ มัน ส�ำ เร็จ รู ป ระหว่ า งประเทศ
จะนิยมขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนีใ้ นกระบวนการผลิตยังมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ ๆ อีกมากมาย
ที่ส่งผลต่อราคาขายปลีกในปัจจุบัน หนึ่งในนั้นที่มีผู้คนพูดถึง
มากทีส่ ดุ คือ “ค่าการตลาด” หรือพูดภาษาตามชาวบ้านง่ายๆ คือ
ก�ำไรส�ำหรับผู้ค้าน�้ำมัน เนื่องจากน�้ำมันเป็นสินค้าควบคุม ดังนั้น
การจะท�ำก�ำไรกับน�ำ้ มันจึงเป็นสิ่งที่ยาก นั่นจึงท�ำให้ผู้ผลิตน�ำ้ มัน
คิดค่าการตลาดเข้าไปรวมกับราคาน�ำ้ มันขายปลีกเพือ่ ให้เกิดเป็น
ก�ำไรต่อธุรกิจน�ำ้ มัน

แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว โครงสร้ า งภาษี
คือต้นทุนราคาน�้ำมันที่ท�ำให้ราคาผันผวน ยิ่งใน
ต่างจังหวัดที่มีภาษีท้องถิ่นบวกเพิ่มควบคู่กับ
ค่าขนส่งที่แพงขึ้นตามระยะทาง ท�ำให้ราคาน�้ำมัน
ในต่ า งจั ง หวั ด สู ง กว่ า ในกรุ ง เทพฯ หรื อ ใน
ภาคตะวั น ออกที่ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของน�้ ำ มั น
ก่ อ นที่ จ ะกระจายไปสู ่ ทั่ ว ประเทศไทย
สรุปวิกฤติราคาน�ำ้ มันในปัจจุบนั เกิดจากราคาน�ำ้ มันตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึ้น และถ้าหากคิดตามการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
นี่คือราคาน�้ำมันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งราคาน�้ำมันในปัจจุบัน
อย่างน้อยอีก 5 เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทีผ่ นั ผวน รวมไปถึงโครงสร้างราคาน�ำ้ มันค้าปลีก
หากจะปรับให้ราคาน�ำ้ มันถูกลงคงต้องใช้เครือ่ งมือพิเศษจากภาครัฐ
โดยเฉพาะกองทุนน�้ำมันฯ ที่มีเป้าหมายในการช่วยลดผลกระทบ
จากราคาน�ำ้ มันที่สูงขึ้น
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ABB Product Training
Schedule
Electrification Products
Division
เอบีบีน�ำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้ และความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร
ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง
ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

EP01
EP02
EP03
EP04
EP05
EP06
EP07
EP08
EP09
EP10

Course Title
พื้นฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB), โมลเดสเคส
เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) และพื้นฐานการเลือกใช้งานสวิตช์์และฟิวส์
ฟังก์ชั่นการป้องกันขั้นสูง รวมถึงวิธีการออกแบบระบบการป้องกันให้ทำ�งานสัมพันธ์กัน
โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Coordination System), ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ
เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Smart Management System for Sustainable Energy)
และการป้องกันความเสียหายของการเกิด Arc Flash ในตู้ Switchgear
ABB E-Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ขั้นต้น)
*
กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย
ABB E-Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ขั้นสูง)
*
กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย
การออกแบบความปลอดภัยของระบบและเครื่องจักรโดยใช้ผลิตภัณฑ์เอบีบี
และเทคโนโลยีปัจจุบัน พร้อมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ รีเลย์แรงดันต�่ำ
พื้นฐาน การใช้งาน วิธีการเลือกและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
รวมถึงเทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ด้วย
Universal Motor Controller (UMC)
ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและประหยัดพลังงาน
ด้วยการใช้งานผ่านสวิตช์ และเน็ตเวิร์ก (Tablet, Smartphone)
รวมถึงระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (Door Entry System)
พื้นฐาน เทคโนโลยี และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า
ประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCD)
รวมถึงพื้นฐานของระบบป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protection)
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 และหลักการประเมินความเสี่ยง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพื้นฐาน
และเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter)

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

17
18
21
22
25

18

26

19
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20

16

21

22
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23
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Terms and Conditions

วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ จั ด ขึ้ น นี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดหลักสูตรอบรมคือ เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรูพ้ นื้ ฐาน เทคโนโลยี และวิธกี ารใช้งานของผลิตภัณฑ์
เอบีบีได้ดียิ่งขึ้น
ข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมก่อนเข้าร่วมหลักสูตร
วิทยากร
วิ ท ยากรของบริ ษั ท เอบี บี เป็ น ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเทคนิคเป็นอย่างดี
ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนส� ำหรับหลักสูตรของเอบีบี
โดยการกรอกข้อมูลทีถ่ กู ต้อง และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้
ในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อีเมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศัพท์: 0 2665 1000
การแจ้งยืนยันการส�ำรองที่นั่ง
ท่านจะได้รับการยืนยันการส�ำรองที่นั่งของหลักสูตรคอร์ส
ฝึกอบรมต่างๆ ทางอีเมลภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม โดยทาง
เอบีบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรม
การฝึกอบรมและสถานทีใ่ นการฝึกอบรม โดยจะท�ำการแจ้งให้ทา่ น
ทราบล่วงหน้าอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีที่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่าน
ต้องการ ท่านจะได้รบั การแจ้งเตือนทันที และหากมีคอร์สฝึกอบรม
เปิดเพิ่มเติม ทางเอบีบีจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายหลัง
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ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมทัง้ หมดไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้น
หลักสูตรการปฏิบตั เิ ชิงลึกทีร่ ะบุคา่ ใช้จา่ ยไว้ โดยทางเอบีบจี ะเป็น
ผู้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่างและอาหาร
กลางวันให้แก่ผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน
ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเอง
การยกเลิก
หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิก หากมีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทุกหลักสูตรมีจำ� กัด
จ�ำนวนผูเ้ ข้าฝึกอบรม (ไม่เกิน 20 ท่าน) ดังนัน้ ในกรณีทมี่ กี ารยกเลิก
ผูส้ มัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบโี ดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผสู้ มัครท่านอืน่
ที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมแทนได้
*
ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่านได้*
สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�ำนักงานใหญ่:
161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชัน้ 1-4 ซอยมหาดเล็กหลวง 3
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาในการฝึกอบรม 09.00 - 16.00
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://new.abb.com/th/about/product-training-calendar
ลงทะเบียน Online:

14

ABB in br ief

Pro du c t News

P ro d u c t New s

อุปกรณ์ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าย่อย
(Circuit Monitoring System)
อุปกรณ์ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าย่อยที่สามารถตรวจสอบได้หลายวงจร (CMS)
แบบ Ultracompact ประสิทธิภาพสูงของ ABB ช่วยให้ผู้ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนสามารถตรวจสอบแบบแสดงผล (Visualize) และรายงานค่าไฟฟ้า
เช่น กระแสไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และค่าที่ผิดปกติในวงจรได้

Paweł Ludowski
Piotr Ryba
Jerzy Wąsacz
ABB Corporate Research
Krakow, Poland
pawel.ludowski@pl.abb.com
piotr.ryba@pl.abb.com jerzy.
wasacz@pl.abb.com
Harm deRoo
Nico Ninov
Fabian Maier
ABB Low Voltage Products
Schaffhausen, Switzerland
harm.deroo@ch.abb.com
nico.ninov@ch.abb.com
fabian.maier@ch.abb.com

รูปที่ 1

ผูป้ ระกอบการติดตัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านแหล่งจ่ายพลังงาน
ขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น ศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Centers)
สนามบิน โรงพยาบาล และธนาคาร จะต้องมีความรูอ้ ย่างละเอียด
เกี่ยวกับการใช้พลังงานในวงจรย่อยทุกวงจรที่อยู่ในเครือข่าย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและความตระหนักในการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น ระบบตรวจสอบไฟฟ้าวงจร
หรือ CMS รุ่นใหม่ของ ABB ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดค่าหลายช่อง แบบ
Ultracompact ที่ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้ -> รูปที่ 1
อุปกรณ์ CMS ประกอบด้ ว ยชุ ด ควบคุ ม และเซ็ น เซอร์
ส่วนประกอบแต่ละชิน้ ของระบบสามารถติดตัง้ ได้งา่ ยในตูค้ วบคุม
และตูก้ ระจายไฟฟ้า อีกทัง้ ยังสามารถน�ำไปติดตัง้ เพิม่ เติมในระบบ
ที่มีอยู่แล้วได้ตามต้องการ

อุ ป กรณ์ CMS-700 ได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการในวงจร
การท�ำงานต่างๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ศูนย์จัดเก็บ
ข้อมูล
ABB เน้นการออกแบบและการท�ำงานของระบบให้สามารถ
ใช้งานง่าย มีช่วงการวัดกว้าง (สูงสุด 160 A) และสามารถวัดค่า
กระแสไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าในส่วนการท�ำงานได้ทุกรูปแบบ
อุปกรณ์ CMS-700 ชุดควบคุม และเซ็นเซอร์รนุ่ ใหม่ทชี่ ว่ ยให้
สามารถตรวจสอบได้ไม่เฉพาะค่ากระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวม
ไปถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าอื่นๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า หรือ Total
Harmonic Distortion (THD) ในวงจรย่อยแต่ละวงจร คุณสมบัตใิ หม่
ทีส่ ำ� คัญของระบบ ได้แก่ การสร้างแผนภาพข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซ
เว็บไซต์ การบันทึกข้อมูล การรายงานอัตโนมัติ และการติดต่อสือ่ สาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์ CMS-700 ได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของระบบทีใ่ ช้พลังงานในปริมาณมาก เช่น ศูนย์จดั เก็บ
ข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ CMS ยังมีจุดเด่น คือ เหมาะกับ
การใช้งานด้านการตรวจวัดพลังงานอืน่ ๆ ด้วย เช่น บ่งบอกศักยภาพ
ในการประหยัดพลังงานของตึกหรืออาคาร เช่น อาคารส�ำนักงาน
เป็นต้น
การก�ำหนดค่า
เว็บไซต์ของอุปกรณ์จะแสดงผลค่าทีว่ ดั ได้ อีกทัง้ ยังสามารถ
ตั้งค่าให้แสดงผลได้หลายภาษาอีกด้วย โดยจะแสดงค่าย้อนหลัง
ในลั ก ษณะแผนภู มิ ข ้ อ มู ล โดยย่ อ และข้ อ มู ล แบบออนไลน์
ซึง่ แสดงในรูปแบบตาราง อุปกรณ์จะจัดเก็บข้อมูลทีว่ ดั ได้ทงั้ หมด
ดังนั้น จึงมีหน้าจอแสดงผลที่ใช้งานง่ายไว้ส�ำหรับแสดงผลข้อมูล
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จ�ำนวนสายเคเบิลทีต่ อ้ งติดตัง้ ในตูจ้ า่ ยไฟ และช่วยเพิม่ ความเชือ่ ถือ
ในการส่งข้อมูลค่าทีว่ ดั ได้ เนือ่ งจากไม่จ�ำเป็นต้องกรอกข้อมูลแบบ
แอนะล็อกในระบบ

เนื่ อ งจากเซ็ น เซอร์ แ ต่ ล ะตั ว มี ตั ว ประมวลผล
ขนาดเล็ ก เพื่ อ ประมวลผลสั ญ ญาณข้ อ มู ล
การวั ด จะถู ก ส่ ง แบบดิ จิ ทั ล ไปยั ง ชุ ด ควบคุ ม
ผ่ า นทางบั ซ อิ น เทอร์ เ ฟซ

รูปที่ 1
อุปกรณ์ตรวจสอบวงจร
รูปที่ 2
เซ็นเซอร์แบบเปิด
(Open-Core)
รูปที่ 3
เซ็นเซอร์แบบปิด
(Solid-Core)

ย้อนหลัง (ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเป็นไฟล์ csv) ได้ เช่นเดียวกับ
ข้อมูลการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า และ THD) อุปกรณ์
CMS-700 จะใช้เซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับค่าพลังงาน จากนั้นจึง
ค�ำนวณการใช้พลังงานในวงจรหลักและวงจรย่อย ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขค่าต่างๆ ในวงจรได้ เช่น ค่าพลังงาน
ค่าการเปลีย่ นแปลงของไฟฟ้าภายในวงจร ผูใ้ ช้งานสามารถก�ำหนด
ค่าเซ็นเซอร์ CMM ได้หลายแบบ เช่น ชื่อวงจร การก�ำหนดกลุ่ม
การก�ำหนดเฟส และการแก้ไขค่าก�ำลังไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่ม ลบ แสดง และแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วย นอกจากนั้น ผู้ใช้งาน
ยังสามารถส่งข้อมูลรายงานผ่านอีเมลหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP จาก
หน้าเว็บไซต์ได้ รวมถึงการตั้งค่าช่องการรับส่งข้อมูล ภาษา เวลา
รหัสผ่าน การอัปเดตซอฟต์แวร์ และการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นด้วย

เซ็ น เซอร์ ใ นระบบ CMS ของ ABB มี ใ ห้ เ ลื อ กใช้ แ บบ
Open-Core หรือ Solid-Core -> รูปที่ 2 - 3 โดยเซ็นเซอร์แบบ
Solid-Core มี โ ครงสร้ า งแบบปิ ด และมี ค ่ า ความถู ก ต้ อ งของ
การวัดค่า AC < ± 0.5 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส�ำหรับการใช้งานทุกประเภท
ที่ต้องมีการวัดค่าความแม่นย�ำสูงสุด ส่วนเซ็นเซอร์ Open-Core
มีรูปทรงตัว U สามารถติดตั้งเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้อง
ถอดสายหรือปิดอุปกรณ์ มีคา่ ความถูกต้องของ AC <± 1.0 เปอร์เซ็นต์
และสามารถน�ำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ

เซ็นเซอร์แบบใหม่
ABB ได้ปรับปรุงเซ็นเซอร์แบบใหม่ให้มีความกว้างตาม
มาตรฐานที่ขนาด 18 หรือ 25 มม. และอัปเดตให้สามารถวัดค่า
ฮาร์โมนิก ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ หรือ TRMS ได้ถงึ 160 A
(TRMS)
สัญญาณข้อมูลที่วัดได้จะถูกส่งไปยังชุดควบคุมในรูปแบบ
ดิจทิ ลั บัซอินเทอร์เฟซ เนือ่ งจากเซ็นเซอร์แต่ละตัวมีตวั ประมวลผล
ขนาดเล็กในตัวช่วยในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลด

การใช้งานและผลตอบรับจากลูกค้า
อุปกรณ์ CMS-700 ได้รบั การออกแบบให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของระบบทีใ่ ช้พลังงานในปริมาณมาก เช่น ในศูนย์
คอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ในไอร์แลนด์
มีตัวควบคุมติดตั้งอยู่ 20 ชุด โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบค่ากระแส
ไฟฟ้าและพลังงานในเฟสวงจรอีก 730 วงจร ผู้ใช้งานจึงสามารถ
ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานทัง้ หมดของแต่ละวงจรหรือแต่ละ
เซิรฟ์ เวอร์ได้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ CMS ยังช่วยระบุการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทีผ่ ดิ ปกติของลูกค้ารายอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้องไม่มคี า่ ความผิดปกติของ
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น เช่น ในสนามบิน โรงพยาบาล อุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และธนาคาร โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารในประเทศ
บราซิลได้นำ� ชุดควบคุมทัง้ หมด 90 ชุด และเซ็นเซอร์อกี 8,000 ตัว
ไปติดตัง้ เพือ่ ตรวจสอบและดูรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน
อีกด้วย
อุปกรณ์ระบบ CMS ยังสามารถใช้ตรวจสอบการใช้พลังงาน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนได้เช่นกัน
ลูกค้ารายหนึง่ ของ ABB ก็ได้นำ� อุปกรณ์ CMS-700 ไปติดตัง้ ร่วมกับ
สายการผลิต เพื่อช่วยวิเคราะห์ต้นทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น
อีกด้วย

รูปที่ 2

รูปที่ 3
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ABB Ability Smart Sensor
TM

เซ็นเซอร์อัจฉริยะใช้ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของมอเตอร์

ABB ซึ่งเป็นผู้น�ำในด้านโซลูชั่นการมอนิเตอร์ระบบ (Condition Monitoring Solution) ได้พัฒนา
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensing Technology) เพื่อแปลงมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันต�่ำ
แบบธรรมดา (LV Motors) ให้กลายเป็นมอเตอร์อัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
ปัจจุบันระบบนี้พร้อมจ�ำหน่ายแล้วที่ยุโรป และในสหรัฐอเมริกา
ABB AbilityTM Smart Sensor เป็นเซ็นเซอร์อจั ฉริยะทีส่ ามารถ
ตรวจสอบสถานะการท�ำงาน (Remote Monitoring) ของมอเตอร์
ไฟฟ้าแรงดันต�่ำได้ (LV Motors) โดยสามารถตรวจเช็กสถานะได้
ผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphones) และทางเว็บไซต์ (Web Portal)
ด้วยเซ็นเซอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเท่ากับโทรศัพท์มือถือ
จึงสามารถติดตั้งไว้กับมอเตอร์ (รองรับมอเตอร์หลากหลายยี่ห้อ)
เพื่อที่จะเก็บข้อมูลการท�ำงาน (Operating Data) และข้อมูลด้าน
ประสิทธิภาพ (Performance Data) จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยัง
คลาวด์ (Cloud) เพือ่ ท�ำการวิเคราะห์ผล ข้อมูลทีถ่ กู ประมวลผลแล้ว
จะแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น สุขภาพของมอเตอร์ (Motor

Health) และประสิทธิภาพ (Performance) นอกจากนั้นระบบนี้
ยังช่วยเพิม่ เวลาในการเดินเครือ่ ง (Uptime) และลดการใช้พลังงาน
(Energy Consumption) อีกด้วย
“พวกเรามีความภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ในการประกาศว่า
ระบบเซ็นเซอร์อจั ฉริยะ ABB AbilityTM Smart Sensor พร้อม
จ�ำหน่ายแล้วในยุโรป และสหรัฐอเมริกา ลูกค้าหลายราย
ทัว่ โลกพึงพอใจหลังจากได้ทดลองใช้โซลูชนั่ นี้ จึงกล่าวได้วา่
โซลูชั่นนี้เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดส�ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า
แรงดันต�่ำ (LV Motor) ที่มีอยู่หลายล้านตัวทั่วโลก” ออตโต้
เพรียซ กรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจมอเตอร์และเครื่องก� ำเนิด
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ไฟฟ้า กล่าวว่า (Otto Preiss, Managing Director of ABB’s Motors
and Generators Business Unit) “โซลูชั่นนี้จะช่วยให้โรงงาน
สามารถวางแผนในการบ�ำรุงรักษามอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Maintenance) ช่ ว ยประเมิ นค่ า ใช้ จ ่ า ยของ
การเดินเครื่องผลิต (Operation Cost) และยังช่วยลดเวลา
ที่เครื่องไม่ท�ำงาน (Downtime) พวกเรามั่นใจว่าโซลูชั่นนี้
ไม่เพียงแต่ชว่ ยปรับปรุงด้านการบ�ำรุงรักษา (Maintenance)
เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการผลิต (Operational
Value) ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย”
“เซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ได้เสียงตอบรับ
เป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ทดลองใช้ (Pilot Tester)” โจนาส
สปอร์เรนดังค์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ABB Ability Smart Sensor
กล่าว (Global Product Manager of ABB Ability Smart Sensor)
“ยกตัวอย่างเช่น โรงงานสารเคมี (Chemical Plant) ในประเทศ
เยอรมนี (Germany) ทีต่ ดิ ตัง้ เซ็นเซอร์อจั ฉริยะ (Smart Sensor)
ได้ตรวจพบว่า ปัม๊ มอเตอร์ (Pump Motor) นัน้ ท�ำงานเกินพิกดั
หรือโอเวอร์โหลด (Overload) ในทุกครัง้ ทีเ่ ปิดใช้งาน ส่งผลให้
วาล์ว (Valve) นัน้ ท�ำงานผิดปกติ จึงท�ำให้ความดัน (Pressure)
ในระบบสูงผิดปกติ ผลกระทบก็คอื ปัม๊ (Pump) และรอยต่อ
(Seal) ต้องรับแรงดัน (Stress) ที่สูงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสาเหตุ
เหล่ า นี้ จ ะไม่ ส ามารถตรวจพบได้เลยถ้าใช้มอเตอร์แบบ
ธรรมดาที่ไม่ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ นอกจากนี้เซ็นเซอร์
อั จ ฉริ ย ะยั ง มี ร ะบบเตื อ นในกรณี ที่ ม อเตอร์ นั้ น ใกล้ ช� ำ รุ ด
(Bearing Problem) ท�ำให้สามารถเปลีย่ นมอเตอร์ได้ทนั เวลา
ก่อนที่มอเตอร์จะช�ำรุด”
การบ�ำรุงรักษาหรือการซ่อมแซม (Predictive Maintenance)
ของระบบที่มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ABB AbilityTM Smart Sensor นั้น
จะช่วยลดเวลาทีไ่ ม่เดินเครือ่ ง (Downtime) ได้ถงึ 70% และช่วยเพิม่
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อายุการใช้งาน (Lifetime) ของมอเตอร์ได้ถึง 30% นอกจากนี้
ยังช่วยลดการใช้พลังงาน (Energy Consumption) ได้ถึง 10%
เซ็นเซอร์นี้สามารถติดตั้งได้ทั้งมอเตอร์รุ่นใหม่และมอเตอร์รุ่นเก่า
รองรับมอเตอร์ยี่ห้อ ABB และมอเตอร์ยี่ห้ออื่นด้วย ซึ่งการติดตั้ง
เซ็นเซอร์นี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
โดยเซ็นเซอร์นี้ได้ผ่านการรับรอง “CE Certified” และยัง
รองรับการท�ำงานร่วมกับ “Safe-Area Induction Motors for
Direct On-Line S1 Duty” เช่น ABB IEC sizes 160-450 และ
ABB NEMA sizes 140-449 ทัง้ นีก้ ารติดตัง้ เซ็นเซอร์นนั้ ท�ำได้งา่ ยดาย
และรวดเร็วมาก โดยไม่ตอ้ งใช้สายไฟหรืออุปกรณ์อนื่ ในการติดตัง้ เลย
ซึง่ รุน่ แรกทีม่ กี ารเปิดตัวจะมีฟงั ก์ชนั่ การมอนิเตอร์ตา่ งๆ (Monitoring
Functionality) ดังนี้ สุขภาพของมอเตอร์ (Bearing Health) ความสัน่
(Vibration) อุณหภูมิที่พื้นผิวของมอเตอร์ (Surface Temperature)
ความเร็ว (Speed) ความถี่ของไฟฟ้า (Supply Frequency) และ
จ�ำนวนครั้งการเปิดเครื่อง (Number of Start) ส่วนรุ่นถัดไปจะมี
ความสามารถในการมอนิเตอร์การใช้พลังงาน (Energy Consumption)
แต่อย่างไรก็ตาม ผูท้ ใี่ ช้งานเซ็นเซอร์รนุ่ แรกสามารถอัปเดตเฟิรม์ แวร์
(Update Firmware) ให้สามารถใช้ฟังก์ชั่นใหม่ได้ โดยเซ็นเซอร์
รุ่นแรกนั้นต้องใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Smartphone
Application) ในการถ่ายโอนข้อมูล ส่วนการอัปโหลดข้อมูลอัตโนมัติ
(Automated Uploading) จะสามารถใช้ได้ในช่วงปลายปี 2018
โซลูชนั่ เซ็นเซอร์อจั ฉริยะ (Smart Sensor Condition Monitoring
Solution) นัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของระบบ ABB AbilityTM ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
ABB ได้ผนวกผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทั้งหมด (Digital Solution) เข้าไว้
ด้วยกันกับการบริการ (Services) โดยแต่ละส่วนนัน้ มีความโดดเด่น
ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ความรูเ้ ฉพาะด้าน (Knowledge) ความเป็นผูน้ ำ�
ทางด้านเทคโนโลยี (Technology Leadership) และความเชีย่ วชาญ
ทางด้านดิจิทัล (Digital Expertise)
เกีย่ วกับ ABB
บริษทั ABB เป็นผูน้ ำ� ทางเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า
(Electrification Products) หุ่นยนต์และแขนกล (Robotics and
Motion) อุตสาหกรรมอัตโิ นมัติ (Industrial Automation) โครงข่าย
ไฟฟ้า (Power Grids) ให้บริการหลากหลายทัง้ ในระบบสาธารณูปโภค
(Utilities) อุตสาหกรรม (Industry) การขนส่ง (Transport) รวมไปถึง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ (Infrastructure) จาก
ประสบการณ์ทสี่ ะสมมามากกว่า 125 ปี ท�ำให้บริษทั ABB สามารถ
เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ช่วย
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นพลังงานและขับเคลือ่ นการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
ยุคที่ 4 (Fourth Industrial Revolution)
บริษัท ABB ได้เปิดท�ำการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก
มีพนักงานทัง้ หมดมากกว่า 132,000 คน สามารถอ่านข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ www.abb.com
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ในสภาวะแวดล้อมที่มีการท�ำงานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักร
ABB Safety Solution เป็นวิธีการที่ช่วยสร้างความปลอดภัย
ให้กับผู ้ ปฏิ บั ติ งาน และเพิ่ม ประสิท ธิภาพในกระบวนการผลิต
(Productivity) ให้มากขึ้น

หนึ่งในสิ่งส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา คือ การเปิดตัว
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ หรือการใช้หุ่นยนต์
ในกระบวนการผลิต การประกอบ (Automated Equipment)
เพื่อลดการใช้แรงงานคนในงานลักษณะที่ท�ำแบบเดิมๆ ซ�้ำๆ
(Repetitive Tasks) ซึง่ ช่วยลดโอกาสทีจ่ ะเกิดอันตรายในการท�ำงาน
หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายอีกด้วย นอกจากนีก้ ระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติ หรือการใช้หุ่นยนต์ (Automation) สามารถท�ำงาน
ได้ตอ่ เนือ่ ง 24 ชัว่ โมงต่อวัน มีความแม่นย�ำทีม่ ากกว่า การท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างคนและเครือ่ งจักรดังกล่าว ช่วยให้โรงงานสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังมีเวลา
และสามารถไปปฏิบัติงานอื่นที่ยากกว่าได้ (Higher-Level Tasks)
หลังจากที่น�ำเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
เข้ามาช่วยในการท�ำงาน (Flexible Automation) ท�ำให้กระบวนการ
ท�ำงานในโรงงานเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากที่ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกันเป็นจ�ำนวนมากแต่ละครั้ง กลายเป็นผลิตสินค้า
ได้หลากหลายชนิดโดยใช้รอบการผลิตทีส่ นั้ ลง ด้วยเหตุนใี้ นปัจจุบนั
ผู้ปฏิบัติงานต้องท�ำงานใกล้ชิดกับกระบวนการผลิตมากขึ้นกว่า
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แต่กอ่ น ท�ำงานในส่วนทีซ่ บั ซ้อนมากยิง่ ขึน้ เช่น ท�ำการผลิตสินค้า
ใหม่จากการปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิต โดยการตัง้ ค่าโปรแกรม
(Programming) และตรวจสอบกระบวนการผลิตใหม่ (Inspecting)
ในขณะเดียวกันทีม่ กี ารขยายเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติมีมากขึ้น การตระหนักถึงด้านการเลือกอุปกรณ์
เพื่ อ สร้ า งความปลอดภั ย ก็ มี ม ากขึ้ น ตามไปด้ ว ย ถ้ า เที ย บกั บ
เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา กระบวนการผลิตยังให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ความปลอดภัยอยูน่ อ้ ย แต่ในปัจจุบนั กลับตรงกันข้าม ทัง้ นี้ เป็นผล
มาจากการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ท�ำให้คนในสังคม
ยุคปัจจุบันหันมาสนใจในด้านความปลอดภัยมากขึ้น อาทิเช่น
ลองนึกภาพว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้วเด็กนั่งรถอย่างไร ซึ่งในปัจจุบัน
เมื่อสังคมตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงมีเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้นมาก ท�ำให้เกิดการสร้างเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก (Baby
Car Seat) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเด็ก ดังนั้น ในส่วนของ
ภาคอุ ต สาหกรรมก็ มี ก ารพั ฒ นามาตรฐานต่ า งๆ ทางด้ า น
ความปลอดภั ย (Safety Standard) ที่ มุ ่ ง หมายจะช่ ว ยเพิ่ ม
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมากยิง่ ขึน้
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การท�ำงานร่วมกันระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน และกระบวนการ
ผลิตแบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ (Working Side-by-Side
with Automated Teammates)
กระบวนการผลิตในปัจจุบันนั้นเกิดจากการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ หรือหุน่ ยนต์
เพือ่ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต (Full Efficiency)
ในส่วนของการท�ำงาน ผู้ปฏิบัติงานจะมีส่วนในการช่วย
เปลีย่ นแปลงระบบ (Adaptability to Change) วิเคราะห์ระบบเชิงลึก
ทีซ่ บั ซ้อน (Unique Insight) ช่วยพัฒนาปรับปรุงระบบ (Improvise)
และช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นการผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ ห รื อ
หุ่นยนต์นั้น จะมีส่วนช่วยในการท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
ท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย และท� ำงานลักษณะซ�้ำๆ
ได้อย่างแม่นย�ำ ไม่เพียงแค่กระบวนการผลิตที่จะมีประสิทธิภาพ
ที่ สู ง ขึ้ น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามปลอดภั ย
ในการปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย
แม้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์สามารถ
เข้ า มาช่ ว ยการปฏิ บั ติ ง านในบางส่ ว นเพื่ อ ลดอั น ตรายจาก
การท�ำงาน แต่ยังมีอีกหลายกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานยังคงต้อง
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ท�ำงานร่วมกับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัตหิ รือหุ่นยนต์ ดังนั้น
การป้องกันผูป้ ฏิบตั งิ านในสภาพการท�ำงานร่วมกับกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ABB จึ ง ได้ คิ ด ค้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการออกแบบอุ ป กรณ์
ด้านความปลอดภัยอย่างครบวงจรในนาม ABB Jokab Safety ซึง่ มี
เป้าหมายในการป้องกันผูป้ ฏิบตั งิ านขณะท�ำงานร่วมกับกระบวนการ
ผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ ห รื อ หุ ่ น ยนต์ ท� ำ ให้ ก ระบวนการท� ำ งานมี
ความปลอดภัย และมีความมัน่ ใจในการท�ำงานทีม่ ากขึน้ จึงส่งผลให้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของกระบวนการผลิ ต นั้ น มากขึ้ น
ตามไปด้วย
เพราะความปลอดภั ย เป็ น สิ่ ง แรกที่ เ รานึ ก ถึ ง และให้
ความส�ำคัญทีส่ ดุ เป็นสิง่ ทีบ่ คุ ลากรทุกคนของ ABB เข้าใจเป็นอย่างดี
และพยายามท�ำให้ดที สี่ ดุ เราพยายามทีจ่ ะกระตุน้ ให้ลกู ค้าของเรา
หรื อ ทุ ก ๆ คนที่ มี ส ่ ว นในการปฏิ บั ติ ง านตระหนั ก ถึ ง การสร้ า ง
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในการท�ำงาน ผ่านทางสินค้าของเรา
กระบวนการออกแบบ และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในการท� ำ งาน
เพราะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือ การที่เราได้เห็นทุกคนที่มา
ท�ำงานในทุกเช้าแล้วได้กลับบ้านตอนเย็นไปหาครอบครัวที่เขารัก
ในทุกๆ วัน
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ระบบความปลอดภัยจาก ABB (Safety Systems from ABB)
ABB Jokab Safety เป็ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ถู ก พั ฒ นา
และสามารถติดตั้งได้หลายต�ำแหน่งในการใช้งานเพื่อให้เข้ากับ
การใช้งานจริง โดยจะเพิม่ ความปลอดภัยสูงสุดให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ขณะท�ำงานร่วมกับกระบวนการผลิตอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์
ABB Jokab Safety สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิต
รวมทั้งตรวจเช็กความผิดปกติต่างๆ ทั้งหมดจากการออกแบบ
การท�ำงานร่วมกันของอุปกรณ์ประมวลผลกลาง (Safety Relay/
Safety PLC) ม่านแสงนิรภัย (Light Curtains) เซฟตี้ล็อก (Safety
Lock) ปุม่ หยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop Button) และอุปกรณ์อน่ื ๆ
นอกจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตา่ งๆ ทางด้านการป้องกันทางกายภาพ
ยังมีระบบประตูนริ ภัย (Quick-Guard Fencing System) ทีช่ ว่ ยป้องกัน
การเปิดประตูในขณะทีก่ ระบวนการผลิตแบบอัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์
ยังท�ำงานอยู่ เพื่อสร้างความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น
ABB Jokab Safety นั้นมีผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ได้
อย่างมากมาย เพื่อช่วยให้การท�ำงานนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราสามารถสร้าง
อนาคตที่ดีโดยการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้
เกิดการท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
และเครื่องจักรตลอดไป
เกีย่ วกับผูเ้ ขียน : แดเนียล สเตอร์การ์ด (About the Author :
Daniel Strigard)
ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด (Marketing Communication Account
Manager) ของ ABB Jokab Safety ท�ำงานด้านความปลอดภัยของ
เครื่องจักร (Machine Safety) มาตั้งแต่ปี 2003 มีความช�ำนาญ
ทางด้ า นมาตรฐานความปลอดภั ย สากล ความช� ำ นาญของ
การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการท�ำงาน และการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
ร่วมงานกับ ABB เมือ่ ปี 2010 โดยมีหน้าทีห่ ลักคือ การฝึกฝน
บุคลากร และให้บริการลูกค้าทางด้านข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์กลุม่
ABB Jokab Safety ในปัจจุบันมีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ และเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบอุปกรณ์ ABB
Jokab Safety
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ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตอนที่ 4 (ต่อ)
ในครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าภายนอกไปเพียง 1 ข้อเกี่ยวกับตัวน�ำล่อฟ้า ตอนนี้จึงขอเพิ่มเติม
จากเล่มที่แล้ว
รูปที่ 8
แสดงถึงการค�ำนึงถึง
ระยะความปลอดภัย
ระหว่างตัวน�ำลงดิน
และบุคคลที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง
ตารางที่ 2
แสดงรัศมีลูกทรงกลมกลิ้ง
และขนาดตาข่าย
ที่เหมาะสมกับ
ระดับป้องกัน

หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า (ต่อ)
2. ระบบตัวน�ำลงดิน (Down Conductor Network)
ตามมาตรฐาน IEC 62305 ยอมรับให้ใช้เหล็กโครงสร้างของ
สิ่งปลูกสร้าง ท�ำหน้าที่เป็นตัวน�ำลงดินในระบบป้องกันฟ้าผ่าได้
โดยจะต้องค�ำนึงถึงความสามารถในการน�ำกระแสฟ้าผ่าไหลผ่าน
เหล็กโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ก�ำหนดให้มีการเชื่อม
หรือใช้แคลมป์ยดึ เหล็กโครงสร้างเข้าด้วยกัน โดยต้องมีระยะเหลือ่ ม
ของเหล็กโครงสร้างยาวไม่น้อยกว่า 20 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเหล็กโครงสร้างทีใ่ ช้งาน แต่หากไม่ต้องการใช้เหล็กโครงสร้าง
เป็นตัวน�ำลงดิน อาจเดินสายตัวน�ำลงดินเพิ่มเติมฝังอยู่ภายใน

รูปที่ 9a
แสดงตัวอย่างการเชือ่ มต่อ
ตัวน�ำลงดินออกนอก
โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง
รูปที่ 9b
แสดงตัวอย่างตัวน�ำลงดิน
แบบแผ่นหรือตาราง

External down
conductor

Structure

w

s

h

2.5m
s = ki x

Ground level

kc
xl
km

รูปที่ 8

ระดับการป้องกัน
(LPL)
I
II
III
IV
ตารางที่ 2

รัศมีทรงกลมกลิ้ง
(ม.)
20
30
45
60

ขนาดตาข่าย
(ม.)
5x5
10 x 10
15 x 15
20 x 20

ระยะห่างของตัวนำ�
ลงดิน (ม.)
10
10
15
20

โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่ท้ังนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อกับเหล็ก
โครงสร้างอย่างน้อยบริเวณด้านบน หรือด้านล่างของสิง่ ปลูกสร้าง
เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้คา่ อิมพีแดนซ์ทเี่ กิดจากตัวน�ำลงดินมีคา่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ
เท่าที่จะท�ำได้ (ไม่เกิน 0.2 โอห์มนับจากแท่งตัวน�ำล่อฟ้าจนถึง
จุดทดสอบ) ลดค่าแรงดันตกคร่อมและลดการสร้างสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในขณะน�ำกระแสฟ้าผ่าได้
เมือ่ ต้องการต่อตัวน�ำลงดินออกจากโครงสร้างของสิง่ ปลูกสร้าง
เพื่อจะท�ำการต่อเชื่อมกับแท่งหลักดินต่อไปนั้น สามารถท�ำการ
ต่อได้ตามตัวอย่างใน -> รูปที่ 9
นอกจากนีย้ งั มีหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดแนวเดินตัวน�ำลงดิน
ดังต่อไปนี้
. ควรจัดให้มีแนวเดินตัวนำ�ลงดินเพื่อนำ�กระแสฟ้าผ่าลงดิน
หลายๆ เส้นทาง เพื่อให้แบ่งกระแสฟ้าผ่าลงดินได้อย่าง
รวดเร็ว ลดอันตรายจากฟ้าผ่าบริเวณด้านข้างอาคารและ
ป้ อ งกั น สั ญ ญาณรบกวนเข้ า ภายในอาคาร โดยปกติ จ ะ
กำ�หนดให้แนวมุมอาคารเป็นแนวเส้นทางเดินของตัวนำ�
ลงดินเป็นแนวเส้นทางเดินหลัก แต่ทงั้ นีอ้ าจจะมีการเพิม่ เติม
แนวเส้นทางเดินของตัวนำ�ลงดินให้สัมพันธ์กับระยะห่าง
ของตัวนำ�ลงดินทีไ่ ด้กำ�หนดไว้ในระดับป้องกันทีก่ ำ�หนดตาม
มาตรฐาน IEC 62305 ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั -> ตารางที่ 2
. ควรจัดให้มีแนวการเดินตัวนำ�ลงดินที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
เพื่อควบคุมค่าอินดักแตนซ์ให้มีค่าน้อยที่สุด
. ควรจัดให้มีแนวการเดินตัวนำ�ลงดินครอบคลุมตามขอบ
ผนังอาคารในแต่ละด้านที่สมมาตรกัน
. ควรจัดให้มกี ารเชือ่ มต่อตัวนำ�ลงดินแบบวงแหวนทุกๆ ระดับ
ความสูง 20 เมตร เพือ่ ต่อเชือ่ มตัวนำ�ลงดินเข้ากับโครงสร้าง
โลหะทีอ่ ยูบ่ ริเวณภายนอกอาคารเข้าด้วยกันและประสานศักย์
ระหว่างกัน

. ควรพิจารณาระยะห่างระหว่างตัวนำ�ลงดินและวัสดุทที่ ำ�จาก
Steel reinforcement within
concrete (rebar)
Clamped cable to rebar
connection
Stranded
copper cable
(70mm2 PVC insulated)

Cast in
non-ferrous
bonding
point

Bonding conductor

รูปที่ 9a

โลหะอื่นๆ ที่ไม่ได้กำ�หนดให้นำ�มาใช้เป็นตัวนำ�ลงดินหรือ
วงจรไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่บุคคลที่อาจสัมผัส
วัสดุที่ทำ�จากโลหะ และเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ที่มี
วงจรไฟฟ้าอยู่ภายในขณะที่ตัวนำ�ลงดินนำ�กระแสฟ้าผ่าอยู่

3. ระบบรากสายดิน (Earthing Termination Network)
มาตรฐาน IEC 62305 ได้กำ� หนดแนวทางในการออกแบบ
ระบบรากสายดินได้ 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่
. การติดตั้งแบบ Type A เป็นรูปแบบที่ใช้งานทั่วไป โดยจะมี
การต่อเชือ่ มตัวนำ�ลงดินแยกออกมาจากเสาโครงสร้างมายัง
บริเวณภายนอก โดยจะทำ�การต่อเข้ากับแท่งหลักดินทีต่ อกลง
ในแนวดิ่ง ซึ่งสามารถประเมินจำ�นวนแท่งหลักดินความยาว
2.4 เมตร ที่ต้องตอกได้กับความต้านทานดิน เพื่อให้ความ
ต้านทานของระบบรากสายดินไม่เกิน 10 โอห์ม ตามที่
ต้องการได้
หากสภาพดินแข็ง หรือมีระบบงานอื่นๆ กีดขวางอยู่บริเวณ
ข้างใต้จนท�ำให้ไม่สามารถขุดดินให้ลึกเพื่อฝังแท่งหลักดินได้
ก็สามารถเลือกใช้รายหลักดินแบบแผ่นหรือตารางดัง -> รูปที่ 9 ได้
โดยหลักดินแบบตารางจะเหมาะสมกับพื้นที่มีความเสี่ยง
จากแรงดันย่างก้าวและแรงดันสัมผัส เช่น ภายในพืน้ ทีส่ ถานีไฟฟ้า
เป็นต้น หากความต้านทานของระบบรากสายดินที่วัดได้มีค่า
เกินกว่า 10 โอห์ม ให้ทำ� การต่อเชือ่ มรากสายดินระหว่างกันจนเป็น
วงแหวน เพื่อลดความต้านทานให้ต�่ำจนอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดได้

รูปที่ 9b
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Note 1 For LPSClass III and IV l1 is independent of soil resistivity
Note 2 For LPSClass II IV l1 is fixed for soil resistivities below 800Wm
Note 3 For LPSClass I IV l1 is fixed for soil resistivities below 500Wm

รูปที่ 10

รูปที่ 10
แสดงความยาวรากสายดิน
(อย่างน้อย) ที่สัมพันธ์
กับระดับป้องกันและ
ความต้านทานดิน
ตารางที่ 4
แสดงจ�ำนวนแท่งหลักดิน
ที่ต้องตอก เพื่อให้ได้ค่า
ความต้านทานรากสายดิน
ไม่เกิน 10 โอห์ม
ตารางที่ 5
แสดงปริมาณความชื้น
ในดินที่มผี ลต่อค่า
ความต้านทานดิน
ตารางที่ 6
แสดงตัวอย่างสัดส่วนเกลือ
ที่มีผลต่อค่าความ
ต้านทานดิน
(คิดจากดินทรายร่วนที่มี
ปริมาณความชื้น 15.2%)
ตารางที่ 7
แสดงค่าอุณหภูมิที่มีผล
ต่อค่าความต้านทานดิน

. การติดตั้งแบบ Type B เป็นรูปแบบการเดินรากสายดิน

ในแนวนอนต่อเชื่อมกันแบบวงแหวนฝังรอบสิ่งปลูกสร้าง
และมี ก ารประสานศั ก ย์ เ ข้ า กั บ เสาโครงสร้ า งแต่ ล ะจุ ด
เข้าด้วยกัน ฝังลึกลงไปไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร และอยู่ห่าง
จากผนังอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยสามารถประเมิน
ความยาวรากสายดินแบบวงแหวนอย่างน้อยได้ตามระยะ
ที่แสดงใน -> รูปที่ 10
. การติ ด ตั้ ง แบบใช้ ฐ านรากของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งอาคาร
เป็นแบบที่ใช้เหล็กโครงสร้างที่ฝังอยู่ใต้ดินแทนรากสายดิน
แต่ ต้ อ งมี ก ารต่ อ เชื่ อ มเหล็ ก โครงสร้ า งดั ง กล่ า วเข้ า หากั น
ในรูปแบบ Type B เพื่อประสานศักย์ระหว่างเสาโครงสร้าง
ต่างๆ เข้าด้วยกัน
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ในเรื่ อ งรากสายดิ น เพิ่ ม เติ ม ก็ คื อ การ
ก�ำหนดให้รากสายดินมีคุณสมบัติในการน�ำกระแสไฟฟ้าได้ดี
และมี ค วามทนทานต่ อ การกั ด กร่ อ นจากสภาพแวดล้ อ มได้
Resistivity
(ohm m)
500
400
300
200
100
50

Number of
earth rods
50
38
28
18
8
3

Length of earth rod
(m)
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

ตารางที่ 4

Moisture content
% by weight
0
2.5
5
10
15
20
30
ตารางที่ 5

เป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ เรื่ อ งความ
สามารถในการน�ำกระแสไฟฟ้าและความทนทานของรากสายดิน
ได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้
. สภาพและลั ก ษณะของดิ น ค่ า ความต้ า นทานดิ น จะ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามปริ ม าณความชื้ น ที่ ส ะสมอยู่ ใ นดิ น
องค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ อ ยู่ ใ นดิ น และอุ ณ หภู มิ ข องดิ น
ซึ่ ง สามารถแสดงความสั ม พั นธ์ ข ององค์ ป ระกอบต่ า งๆ
เหล่านี้กับค่าความต้านทานดินได้ใน -> ตารางที่ 5, 6
หากท่ า นต้ อ งการค้ น หารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบป้องกันฟ้าผ่าของ ABB สามารถค้นหา
ได้ จ ากลิ ง ก์ http://new.abb.com/low-voltage/products/
earthing-lightning-protection/furse/literature หรื อ ติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คุณกานต์พันธ์ สุวรรณศิลป์ อีเมล karnphon.
suwanasin@th.abb.com ได้ตลอดเวลาครับ

Added salt
(% by weight of moisture)
0
0.1
1
5
10
20

Resistivity
(Wm)
107
18
4.6
1.9
1.3
1.0

ตารางที่ 6

Resistivity (Wm)
Top soil
Sandy loam
10x106
10x106
2,500
1,500
1,650
430
530
185
310
105
120
63
64
42

Temperature
Cํ
20
10
0
0
-5
-15
ตารางที่ 7

Fํ
68
50
32 (water)
32 (ice)
23
14

Resistivity
(Wm)
72
99
138
300
790
3,300
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“ฮีทสโตรก”
ภัยเงียบในวันร้อนจัด ที่ทุกคนมีความเสี่ยง!
เพราะ “ซัมเมอร์” มักมาคู่กับ “อากาศร้อนจัด” หลายคนเลยปักหมุดจะไปพักผ่อนริมทะเลในช่วงฤดูร้อน
ทั้งยังมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ตะลุยกันอีกเพียบ บ้างก็ต้องท�ำงานกลางแจ้ง ฝึกทหาร รับน้อง มินิมาราธอน แอโรบิก
หรือแม้แต่ท�ำงานในที่มีอากาศร้อนเป็นทุน และซ�้ำเติมร่างกายด้วยอากาศที่ร้อนแรงทวีคูณ นั่นเพราะความน่ากลัว
ของภัยเงียบที่มาพร้อมอากาศร้อนทะลุ 40 องศา คือ “ลมแดด” หรือ “ฮีทสโตรก” ที่คร่าชีวิตผู้คนเฉลี่ยปีละ
32 คน และจัดเป็นโรคใกล้ตัวที่ ไม่ควรมองข้าม
คุณอาจคิดว่า ท�ำงานในห้องแอร์แล้วจะเสีย่ งเป็น “ฮีทสโตรก”
ได้อย่างไร? แล้วเราจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า? ในเรื่องนี้
นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า
“ฮีทสโตรก” เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
อากาศร้อนได้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ
ชั่วขณะ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อระบบประสาทส่วนกลาง
การท�ำงานของระบบเซลล์และอวัยวะต่างๆ ผิดปกติ เราทุกคน
จึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งนั้น เมื่อต้องท�ำงานกลางแดดจัด เช่น
มินมิ าราธอน หรืออยูใ่ นทีท่ อี่ ากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะผูม้ ี
โรคประจ�ำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอ้วน พักผ่อนน้อย ดื่มแอลกอฮอล์ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุที่มี
ความเสี่ยงสูงจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณก�ำลังเป็นลมแดด หรือฮีทสโตรก
อยู่หรือไม่? วิธีสังเกตอาการเบื้องต้นคือ คุณจะรู้สึกเมื่อยล้า
อ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน วิตกกังวล สับสน ปวดศีรษะ
และหน้ามืด ตามมาด้วยความดันโลหิตต�่ำ ส�ำคัญที่สุด แม้จะ
รู้สึกตัวร้อนแต่กลับไม่มีเหงื่อเลย ปากแห้งคอแห้ง หายใจเร็วขึ้น

เมื่อเป็นรุนแรงอาจชัก หมดสติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และช็อก
จนถึงขั้นเสียชีวิต
หากสังเกตตัวเองว่า เริม่ มีอาการใกล้เคียงดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น
แนะน�ำให้รีบหลบเข้าที่ร่ม นั่งพักในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ดื่มน�้ำมากๆ เพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกาย หากต้องท�ำงาน
หรือกิจกรรมกลางแดดจัด แนะน�ำให้สวมหมวก หรือกางร่มทุกครัง้
ในทางตรงกันข้าม หากคุณสังเกตเห็นว่าคนรอบข้างมีอาการ
คล้ายจะเป็นลมแดด วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือ การพาผู้ป่วย
หลบเข้าไปพักในที่ร่ม หรือที่ที่อากาศเย็นสบาย จัดให้นอนราบ
และยกขาสูงกว่าล�ำตัว ถอดเสือ้ นอก ปลดกระดุม หรือถอดเข็มขัด
ออก เพือ่ ให้รา่ งกายระบายความร้อนได้ดขี นึ้ กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยหมดสติ
ควรจัดท่านอนตะแคง เพื่อไม่ให้ลิ้นตก และป้องกันการส�ำลัก
จากนั้นใช้ผ้าชุบน�้ำเช็ดตัวแล้วประคบบริเวณรักแร้ ขาหนีบ และ
ข้อพับต่างๆ ก่อนน�ำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
“ฮีทสโตรก” เป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิต อย่าลืมดูแล
ตัวเองและดื่มน�้ำมากๆ ในวันอากาศร้อนจัดนะคะ
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ความบริสุทธิ์ ใต้ทะเลสีครามแห่ง
“แสมสาร”
ขอบคุณภาพ : ครูองิ Buddy Check Diving Center

แสงแดดส่องกระทบน�้ำทะเลสีครามเป็นประกายระยิบระยับ มองเผินๆ ราวกับเกลียวคลื่นก�ำลังเต้นระบ�ำบน
น�้ำทะเลสีฟ้า หาดทรายขาวละเอียดเก็บซ่อนความลับ และความงามของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์
ทว่ามิอาจเก็บง�ำขุมทรัพย์ใต้ท้องทะเลจากนักเดินทางนับล้านคนให้แวะไปใช้เวลาสั้นๆ เพียงหนึ่งวันที่ “แสมสาร”
เกาะที่ยังคงความงดงาม และความสงบเงียบของท้องทะเลไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในวันทีเ่ หนือ่ ยล้าจากการท�ำงาน หลายคนมักจะคิดถึงการได้
หลบหนีจากความวุน่ วาย เพือ่ ไปพักผ่อนบนเกาะสวยๆ กลางทะเล
เกาะทีน่ ำ�้ ทะเลยังใสสะอาด หาดทรายขาวละเอียด ผูค้ นไม่พลุกพล่าน
ร้านรวงไม่วุ่นวาย มีมุมสงบให้ปล่อยใจไปกับทะเลสีคราม จะดี
ขึน้ ไปอีก หากเกาะในฝันนัน้ อยูใ่ กล้กบั กรุงเทพฯ เพราะไม่ต้องรอ
วันหยุดยาว เราก็หลบไปพักผ่อนได้บ่อยตามที่ใจต้องการ
เกาะแสมสารคื อ ค� ำ ตอบที่ ล งตั ว ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ คนเมื อ ง
การเดินทางก็แสนสะดวกสบาย เพียง 2 ชัว่ โมงจากกรุงเทพฯ โดยเริม่
ทริปทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย อ�ำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี เพื่อขึ้นเรือข้ามฟากที่ท่าเรือเขาหมาจอ ซึ่งเปิดให้
นักท่องเที่ยวรับบัตรคิวตั้งแต่ 6 โมงเช้า ก่อนจะเริ่มขายตั๋วตอน
8 โมงตรง จากนั้นนั่งเรือราว 30 นาที ก็จะได้พบกับน�ำ้ ทะเลใส
สะอาด และธรรมชาติใต้ทะเลที่ยังคงความบริสุทธิ์งดงามของ
เกาะแสมสาร
ด้ ว ยความสวยงาม และธรรมชาติ อั น บริ สุ ท ธิ์ ข องทะเล
ฝัง่ อ่าวไทย ในปี 2541 กองทัพเรือจึงได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายเกาะแสมสาร
และเกาะน้อยใหญ่ทอี่ ยูใ่ กล้เคียง รวม 9 เกาะ ได้แก่ เกาะแสมสาร
เกาะแรด เกาะฉางเกลือ เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะจวง เกาะจาน
เกาะขาม และเกาะปลาหมึก เพื่อรวมเป็นพื้นที่ด�ำเนินการใน
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับสั่งว่า
“ท�ำตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล”
นับแต่นั้นเป็นต้นมา แนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง มี ชี วิ ต ต่ า งๆ จึ ง ด� ำ เนิ น ควบคู ่ กั บ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง นี่จึงเป็นเหตุผลให้กองทัพ
เรือไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนบนเกาะแสมสารในทุก
กรณี รวมถึงห้ามน�ำแอลกอฮอล์ และห้ามสวมชุดบิกินีมาเที่ยวที่
เกาะแห่งนี้ ทั้งยังจ�ำกัดนักท่องเที่ยวไม่เกิน 300 คนต่อวัน เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง แนะน�ำให้จองคิวออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์
http://www.kohsamaesarnnavy.com เพราะหากวันไหนมีการจอง
ทริปทัศนศึกษา หรือดูงานขององค์กรต่างๆ ทางกองทัพเรือจะนับ
รวมกับยอดจองทางออนไลน์ไม่เกิน 300 คนเช่นกัน
แม้จะมีกฎเล็กๆ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว แต่การเดินทางไปพักผ่อน
บนเกาะแสมสารก็ดูจะสะดวกสบายอย่างมากส�ำหรับคนเมือง
คุณสามารถวางแพลนเทีย่ ว One Day Trip เพือ่ ไปด�ำน�ำ้ ดูปะการัง
หลากสี ใกล้ชิดกับปลาการ์ตูน ปลานกแก้ว ปลากระเบนราหู
ลุงเต่าทะเล และชืน่ ชมความงามของระบบนิเวศน์ใต้ทอ้ งทะเลได้แบบ
เอ็กซ์คลูซฟี เพราะชาวบ้านแสมสารได้เปิดตัว “Sea View Villa”
เพือ่ ให้บริการนักท่องเทีย่ วแบบครบวงจร จะไปนอนอาบแดดสวยๆ
ริมชายหาด สวมหมวกปีกกว้าง แว่นด�ำ และทาครีมกันแดดก็ยอ่ มได้
ส่วนคนที่อ ยากชาร์ จ พลั ง ให้ เ ต็ ม ที่ แนะน� ำ ให้ ลื ม สมาร์ ท โฟน
หรือไอแพดไว้ชั่วคราว แล้วเลือกหนังสือเล่มโปรดกับเครื่องดื่ม
เย็นๆ ติดมือไปบนเกาะ จากนั้นก็แค่ผ่อนคลายไปกับทะเลสวยๆ
บนหาดทรายสีขาวละเอียดได้เลย
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ความบริ สุ ท ธิ์ ใต้ ท ะเลสี ค รามแห่ ง “แสมสาร”

ความเก๋ของเกาะแสมสารอยู่ที่ชายหาดสองแห่งที่แตกต่าง
อย่างมีสไตล์ ซึง่ ตอบโจทย์ทกุ ไลฟ์สไตล์ได้อย่างมีเสน่หไ์ ม่เหมือนใคร
ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศคึกคัก พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก แนะน�ำให้ปักหมุดที่ “หาดเทียน” หาดแรกที่เท้า
ของคุณจะได้สัมผัสกับพื้นทรายนุ่มๆ เมื่อมาถึงเกาะแสมสาร
แต่หากคุณต้องการบรรยากาศเงียบสงบ พร้อมมุมสวยๆ ให้นอน
พักผ่อนแบบส่วนตัวริมหาดทราย เพื่อปล่อยใจให้ลื่นไหลไปกับ
สายลม แดดอุน่ และทะเลสีคราม “หาดลูกลม” ดูจะเป็นค�ำตอบ
ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยเป็นหาดทรายที่สวยที่สุดบนเกาะแสมสาร
แต่ส�ำหรับคนที่หลงใหลโลกใต้ทะเลแล้วล่ะก็ คุณสามารถ
นัง่ เรือไปยังเกาะต่างๆ เพือ่ ด�ำน�ำ้ แบบ Free Drive ได้อย่างสนุกสนาน
หรือหากคุณไม่พร้อมจะด�ำน�้ำ แต่ก็อยากชมความสวยงามของ

ปะการัง เกาะแสมสารมีบริการเรือท้องกระจกให้คุณลงไปนั่งชม
ความสวยงามของโลกใต้ทะเลได้แบบไม่ตอ้ งเปียก แถมยังตืน่ ตาตืน่ ใจ
ไม่แพ้กนั ส่วนคนทีอ่ ยากออกก�ำลังกายพร้อมชืน่ ชมความสวยงาม
ของเกาะในทุกมิติ การเช่ารถจักรยานแล้วปั่นไปบนเส้นทางสาย
ธรรมชาติบนเกาะดูจะเป็นทางเลือกทีล่ งตัว แต่หากอยากพักผ่อน
สุดคลาสสิกก็แค่เช่าเตียงผ้าใบสีสันสดใส แล้วนอนพักผ่อนให้
สบายใจริมหาดทรายไปเลย
เอาล่ะ! สุดสัปดาห์นไี้ ปเทีย่ วแบบ One Day Trip บนเกาะแสมสาร
กันดีกว่า ทีเ่ หลือก็แค่เตรียมกล้อง เสือ้ ผ้าหน้าผม และแอคเซสซอรี่
ให้พร้อม ทะเลสีครามกับหาดทรายขาวละเอียดรอให้คณ
ุ ไปสัมผัส
อยู่นะคะ
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. ค่าบริการเรือข้ามฟากจากท่าเรือเขาหมาจอไปเกาะแสมสาร

ส�ำหรับเด็กอายุ 3-18 ปี ราคา 220 บาท ผูใ้ หญ่ ราคา 300 บาท
และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ราคา 600 บาท (คนต่างชาติตอ้ ง
เดินทางไปกับคนไทยเท่านัน้ ) ราคานีร้ วมค่าเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาและเกาะทะเลไทย
. แม้จะเปิดให้บริการรับบัตรคิวตัง้ แต่ 6 โมงเช้า และจ�ำกัดสิทธิ์
ในการรับบัตรคิว 1 ท่านต่อ 1 ใบเท่านัน้ แต่เรือเทีย่ วแรกจะเริม่
ให้บริการเวลา 9 โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรง ส่วนเรือเที่ยว
สุดท้ายจากเกาะจะออกเวลา 16.30 น.
. การเดินทางจากหาดเทียนไปยังหาดลูกลมทีอ่ ยูห่ า่ งกันเพียง
1 กม. มีรถให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
. อุ ป กรณ์ ด� ำ น�้ ำ เสื้ อ ชู ชี พ และเรื อ ท้ อ งกระจกดู ป ะการั ง
ใต้ท้องทะเล พร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
. ค่าเช่ารถจักรยานชมเส้นทางธรรมชาติบนเกาะ ราคา 10 บาท
เตียงผ้าใบราคา 20 บาท
. มีห้องสุขา อาบน�้ำ และร้านอาหารให้บริการบนเกาะ
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แน่นอนว่าในยุคสมัยนี้อุปกรณ์สินค้าไฮเทค หรือตัวช่วย
ทางเลือกใหม่ๆ ย่อมมีเพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ
และดีไซน์ แบบชิคๆ คูลๆ ต้องมีลูกเล่นเจ๋งๆ ในสไตล์ไม่ซ�้ำใคร
เพื่อเพิ่มเติมความเท่เคล้าอารมณ์ล�้ำสมัย สร้างสีสันแบบสมาร์ทๆ
กันบ้าง แต่ก็ต้องมาพร้อมกับราคาที่เอื้อมถึงได้ จึงขอแนะน�ำ
ให้รู้จักกับเหล่าแก็ดเจ็ตใหม่ๆ น่าใช้เหล่านี้

Roidmi F8
Xiaomi เตรียมส่งเครือ่ งดูดฝุน่ ไร้สาย F8 ลุยตลาดสหรัฐอเมริกา
ส�ำหรับ Roidmi F8 จุดเด่นอยูท่ มี่ อเตอร์ความเร็วถึง 100,000 รอบ
ต่อนาที ก�ำลังแรงดูด 115 วัตต์ และแบตเตอรี่ 74 วัตต์ สามารถ
ดูดฝุ่นได้ต่อเนื่องนาน 55 นาที และหากเปิด Turbo Mode ก็จะ
ใช้ได้นานถึง 10 นาที แถมมาพร้อมกับเทคโนโลยี Multi-Level
Cyclone และ Roller Brush ท�ำให้สามารถดูดฝุ่นได้ทุกพื้นผิว
ทีส่ ำ� คัญยังมีฟลิ เตอร์ถงึ 4 ชัน้ ช่วยกรองสิง่ สกปรกต่างๆ สามารถ
ร่วมระดมทุนในเว็บไซต์ Indiegogo สนนราคาเริม่ ต้นที่ 17,900 บาท

Lynq

Freestyle 9100

อุปกรณ์ Lynq ทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาพลัดหลงจากกลุม่ เพือ่ น ซึง่ มี
หน้าจอส�ำหรับโชว์ทศิ ทางและระยะห่างจากอุปกรณ์แบบเดียวกัน
สามารถใช้งานได้ในระยะไกลด้วยคลื่นความถี่ต�่ำร่วมกับพิกัด
GPS แถมท�ำงานได้โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องเชือ่ มต่อกับมือถือ หรือ Wi-Fi
ซึ่งเชื่อมต่อกันได้สูงสุด 12 เครื่อง และจับสัญญาณได้ไกลที่สุด
ภายในรัศมี 9.6 กิโลเมตร (ในระยะ 4.8 กิโลเมตร) นอกจากนัน้ ยัง
แจ้งเตือนได้ถ้าใครเดินออกนอกเขตที่ก�ำหนดไว้เพื่อป้องกันการ
พลัดหลง เช่น การเดินป่าหรือปีนเขา ตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้
ต่อเนือ่ ง 3 วัน ชาร์จผ่าน Micro USB สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
เว็บระดมทุน Indiegogo โดยราคาขายอยู่ทปี่ ระมาณ 4,770 บาท

เปิดตัว Freestyle 9100 เครื่องขายน�้ำอัดลมรูปแบบใหม่
ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ ให้ผู้ใช้ผสมน�้ำอัดลมได้ตาม
ใจชอบผ่ า นแอปฯ Freestyle ได้ พอผสมจนได้ แ ล้ ว ก็สั่ง ให้
เครือ่ งรินลงแก้ว โดยสามารถผสมน�ำ้ อัดลมได้ถงึ 200 ชนิด แถมยัง
ได้ทั้งแบบแคลอรีต�่ำ หรือไม่มีน�้ำตาล ซึ่งทางทีมงานโฟกัสที่
การน�ำเทคโนโลยีและพฤติกรรมการดื่มน�้ำอัดลมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การดืม่ ในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านนวัตกรรมทัง้ ในรูปแบบ
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ใครทีส่ นใจเครือ่ งนีจ้ ะถูกน�ำไปโชว์ตวั
ในงาน National Restaurant Association (NRA) Tradeshow
ที่ชิคาโก คาดว่าเครื่องจริงนั้นจะเริ่มตั้งให้ใช้งานได้ในปี 2019
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Mi Band 3

Yandex Station

Xiaomi เปิดตัว Mi Band 3 โดยหน้าจอเป็น OLED ขนาดใหญ่
และละเอียดสูงกว่ารุ่นเดิม สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อดู
การแจ้งเตือนเล็กน้อย แสดงเบอร์โทร.เข้า หรือสภาพอากาศจาก
การ Sync กับสมาร์ทโฟน แต่ยงั คงไม่มไี มค์เหมือนเดิม นอกจากนี้
ยังคงคุณสมบัตวิ ดั อัตราการเต้นของหัวใจและนับก้าวเดินไว้เช่นเดิม
แบตเตอรี่อยู่ได้ 20 วัน และกันน�ำ้ ได้ลึกถึง 50 เมตร ส่วนราคา
เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 845 บาท มาพร้อมสายทั้งหมด 3 สี ได้แก่
สีด�ำ สีแดง และสีน�้ำเงิน

Yandex หรือทีเ่ รียกกันว่า Google แห่งรัสเซียประกาศเปิดตัว
ล�ำโพงอัจฉริยะ โดยใช้ชอื่ ว่า Yandex Station ทีร่ วมเอาประสบการณ์
การสตรีมวิดโี อโดยใช้ HDMI เชือ่ มทีวี และถามผูช้ ว่ ย Alice ในการ
ค้นหาและเล่นวิดโี อ รวมถึงรายการโทรทัศน์ที่ Yandex เป็นเจ้าของ
เช่น KinoPoisk, ivi และ Amediateka (ผู้ให้บริการสตรีม HBO
ในรัสเซีย) นอกจากนีย้ งั เปิดตัว Plus หรือเทียบได้กบั Amazon Prime
ในราคา 2.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดย Yandex สนนราคา
อยู่ที่ราวๆ 5,150 บาท ขายเฉพาะในรัสเซียเท่านัน้ โดยผู้ซอื้ จะได้
Premium Subscription แถมด้วย

Fender Newport

Ronin-S

ล�ำโพงบลูทูธจากค่าย Fender รุ่น Newport ใช้งานได้โดย
ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟ เนื่องจากควบคุมผ่านบลูทูธระยะห่างได้
มากกว่า 33 ฟุต มีแบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออนทีม่ ปี ระสิทธิภาพใช้งานได้
ยาวนานสูงสุดถึง 12 ชั่วโมง ด้วยคุณภาพเสียงระดับต�ำนาน
Full Range ไดรเวอร์ถึง 2 ตัว พร้อมทวิตเตอร์ 30 วัตต์ ให้เสียง
ทุ้มชัด ทรงพลัง ด้วยเทคโนโลยีของ AptX และ AAC ซึ่งเป็น
สั ญ ญาณดิ จิ ทั ล คุ ณ ภาพสู ง รองรั บ การใช้ ง านเป็ น ล�ำ โพงรั บ
สายโทรศัพท์เต็มรูปแบบ มีระบบป้องกันเสียงก้องและการสะท้อน
มาพร้อมกับพอร์ต USB ในตัว ส�ำหรับชาร์จสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
และสามารถเลือกเพลงจากเพลย์ลิสต์ได้ ออกแบบด้วยสไตล์
คลาสสิกวินเทจ พร้อมกับสีใหม่อย่าง Dakota Red สนนราคา
9,900 บาท ที่ร้าน Studio 7 สาขาใกล้บ้านคุณ

DJI ประกาศวางขาย Ronin-S ไม้ Gimbal ส�ำหรับกล้อง DLSR
อุปกรณ์ไม้กนั สัน่ ถือมือเดียว Mirrorless มาพร้อมกับ Osmo Mobile 2
รับน�ำ้ หนักกล้องได้สงู สุด 3.5 กิโลกรัม ใช้ได้ทงั้ กล้อง Canon, Nikon,
Sony และ Mirrorless ตัวแกนแนวขวางเอียง 45 องศา แนวนอน
หมุนได้ 360 องศา ส่วนแนวตัง้ อยูท่ ี่ -95 ถึง 185 องศา มีพอร์ตส�ำหรับ
เชือ่ มต่อกับไมโครโฟนและไฟ LED ช่วยเพิม่ ความสว่างในการถ่ายท�ำ
รวมถึงติดอุปกรณ์เสริมของ DJI อย่าง Master Wheels และ Master
Force ได้ด้วย แถมตัวด้ามจับสามารถถอดออกได้เพื่อติดกับ
อุปกรณ์อื่น นอกจากนั้นก็มี Sport Mode ส�ำหรับถ่ายวัตถุที่มี
ความเร็วสูง ตัวเครือ่ งมาพร้อมแบตเตอรีถ่ อดได้ความจุ 2,400 mAh
พร้อมการเชื่อมต่อ Bluetooth 4.0 และ USB Type-C เริ่มเปิดให้
สั่งจองแล้วในราคาประมาณ 22,400 บาท
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01 Energy Symposium 2017

เอบีบี ได้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางด้านพลังงาน
รวมถึงให้การสนับสนุนงานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี Energy Symposium 2017
ซึง่ จัดขึน้ โดยสถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมได้ รั บ ทราบถึ ง
สถานการณ์ดา้ นพลังงานปัจจุบนั ทิศทางและนโยบายของภาครัฐ ในการเข้าสู่
Energy 4.0 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2560

02 The 18th TCMA Technical Workshop
and Exhibition

เอบีบี ร่วมออกบูธในงานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี The 18th TCMA Technical
Workshop and Exhibition จัดขึน้ โดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เพือ่ ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในด้าน Innovative Design, Green Solutions,
Grinding Technology กับสมาชิกของทางสมาคมฯ ภายในงานเอบีบไี ด้นำ� เสนอ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี พ ลั ง งานทางเลื อ กล่ า สุ ด ที่ ส ามารถตอบโจทย์
การด�ำเนินงานในอุตสาหกรรมซีเมนต์ อาทิ “ABB Ability EDCS” ระบบ
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพบนคลาวด์แพลตฟอร์ม
ซึ่งเป็นนวัตกรรมล�ำ้ สมัยที่จะมาช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงาน
ในระบบไฟฟ้าได้อย่างง่าย, ABB Safety Products, Solar Inverter Trio-50.0,
Smart Censor for Motor, Drive Monitoring, ABB Measurement & Analytic
Products ณ ห้องเขาใหญ่ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ต เขาใหญ่
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2560

03 HomePro Expo 2017

เอบีบี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน HomePro Expo 2017
ครัง้ ที่ 26 ระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
โดยได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อใช้ป้องกันไฟเกิน
ไฟช็อต ไฟรัว่ และไฟดูด ส�ำหรับติดตัง้ ใช้งานภายในทีพ่ กั อาศัย อาคารส�ำนักงาน
และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่สนใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีผเู้ ชีย่ วชาญคอยให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และออกแบบระบบ
ไฟฟ้าอย่างถูกต้องให้แก่ลกู ค้าทีส่ นใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อกี ด้วย

04 TG Control Seminar for Introducing the
New ABB ACS580 Inverter

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษทั ที.จี. คอนโทรล จ�ำกัด ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
อุปกรณ์ปรับรอบความเร็วมอเตอร์เอบีบีอย่างเป็นทางการ ได้จัดงานสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร “Industrial Seminar 2018 - Introducing the New ABB
ACS580 Inverter” ที่โรงแรมทวารวดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและบริษัทในเครือที่อยากแลกเปลี่ยนความรู้และอยาก
สัมผัสนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของอุปกรณ์ปรับรอบความเร็วมอเตอร์
ABB ACS580 อีกทั้งในช่วงบ่ายทางบริษัท ที.จี. คอนโทรล ได้เปิดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ลงมือสัมผัส และทดลองใช้งานจริงอีกด้วย

05 AIS Visiting ABB Robotics Application Center

เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง บริษทั เอบีบี จ�ำกัด น�ำโดยคุณศิรโิ ชติ
สิงห์ษา Vice president - Robotics and Motions และคุณล�ำ้ บุญ สิมะขจรบุญ
LBU Manager - Robotics ได้รบั เกียรติตอ้ นรับบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AIS ทีม่ าเข้าเยีย่ มชม ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีลา่ สุด
ด้านหุน่ ยนต์และแขนกลอัตโนมัตติ า่ งๆ ณ ABB Robotics Application Center
เขตอุตสาหกรรมบางปู โดยมีจุดประสงค์เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ
นวัตกรรมต่างๆ ของ AIS ในด้าน Digital Life Service Provider ในอนาคต

06 ABB at AUTOMACH 2018

เอบีบไี ด้นำ� นวัตกรรมใหม่ๆ มาจัดแสดงทีง่ าน AUTOMACH 2018 อาทิ
โรบอทอุตสาหกรรม ที่เหมาะส�ำหรับงานเชื่อมอย่าง IRB1520 ID พร้อมด้วย
สินค้าทีห่ ลายๆ ท่านให้ความสนใจอย่าง ABB Smart Sensor หรืออุปกรณ์สำ� หรับ
ตรวจเช็คสภาพการท�ำงานและสุขภาพของมอเตอร์ ที่ท่านสามารถดูผลแบบ
Real-Time ผ่านหน้าจอมือถือของคุณได้ทนั ที และยังมี ACS580 รุน่ ใหม่ลา่ สุด
ทีม่ าพร้อมกับระบบการป้องกันน�ำ้ และฝุน่ ระดับมาตรฐาน IP55 อีกด้วย โดยงานนี้
จัดขึน้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพัทยา (Pattaya Exhibition and Convention
Hall - PEACH) เมือ่ วันที่ 28-30 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา
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ร่วมสนุกกับ ABB
เพียงสแกน QR Code
เพื่อตอบค�ำถามชิงรางวัล
“สมุดโน้ต ABB พร้อมปากกา”
จ�ำนวน 5 รางวัล

สมัครสมาชิกใหม่
ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกวารสาร ABB In Brief
สามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ
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