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Editor’s Note

หลังจากการท�ำงานหนักมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ช่วงเวลานี้ ใกล้จะเข้าสู่ ไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2560 หลายธุรกิจอาจจะยังประสบปัญหาอยู่ ในขณะที่หลายธุรกิจเริ่มเห็นช่องทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจใหม่ๆ แต่แน่นอนที่สุดคือ สภาพอากาศที่ยังคงแปรเปลี่ยนชนิดที่ท�ำให้หลายคน
ป่วยได้ง่ายๆ โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ก�ำลังระบาดอยู่ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว
เช่นนี้

19
การลงทุนด้านความปลอดภัย

ในฉบับนี้จึงได้น�ำเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย โดยเฉพาะการตัดระบบไฟฟ้า
ที่เกิดลัดวงจร หรือศัพท์ทางเทคนิคเรียกกันว่า “อาร์ค” ที่จะก่อให้เกิดประกายไฟจากไฟฟ้า
ที่ลัดวงจร โดย ABB ได้คิดค้นระบบตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการอาร์คอย่าง Emax 2
และ TVOC-2 ที่ช่วยป้องกันการเกิดการอาร์ค อันเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอัคคีภัย
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการปรับแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า หรือแผน PDP ที่ภาครัฐ
เตรี ย มเสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนครั้ ง ใหม่ โดยอาจจะเพิ่ ม พลั ง งานทดแทนในสั ด ส่ ว น
ที่มากขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดการน�ำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อันเป็นผล
มาจากเทคโนโลยี ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ช่วยให้สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นในต้นทุนที่เท่าเดิม
และแวะไปพักผ่อนชิลๆ กับแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ปางอุ๋ง” แห่งใหม่ ใกล้กรุงเทพฯ
กับอ่างเก็บน�้ำหุบเขาวง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจคลายจากการท�ำงานหนักและเข้าถึงธรรมชาติ
ได้อย่างลงตัว ก่อนจะเริ่มเปิดเข้าไปอ่านเนื้อหาภายในเล่ม ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้อากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย คุณผู้อ่านทุกท่านต้องดูแลสุขภาพให้ดี โดยเฉพาะคุณผู้อ่านที่มีคุณหนู
ตัวน้อยๆ อาจต้องใส่ ใจและระวังเป็นพิเศษกับเรื่องของอากาศ
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Emax 2 and Arc Guard
System™ TVOC-2 Mitigate
Electric Arc Flash
การเกิดประกายไฟเนื่องจากการลัดวงจร หรืออาร์คแฟลช (Electric Arc Flash) เป็นสิ่งที่
อันตรายอย่างมาก และเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นภายในตู้ไฟฟ้า ระบบป้องกัน
การอาร์ค ABB Arc Guard System TVOC-2 ท�ำงานร่วมกันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์
ABB Emax 2 Circuit Breakers ที่มีป ระสิท ธิภาพสูงในการป้องกันและลดความเสียหาย
เนื่องจากการอาร์ คแฟลชภายในตู้ไฟฟ้า

ด้วยอุณหภูมิที่สูงถึง 20,000 ํC ประกอบกับการเกิดคลื่น
แรงดันสูง (Overpressure Waves) อย่างรุนแรง จึงท�ำให้เกิดการ
ลัดวงจรขึ้น โดยประกายไฟหรืออาร์คแฟลช (Electric Arc Flash)
Marco Carminati
เป็
นสิง่ ทีอ่ นั ตราย ส่วนมากแล้วนัน้ เกิดโดยความผิดพลาดของมนุษย์
(มาร์โค คาร์มินาตี้)
เช่น ข้อบกพร่องในการเชื่อมต่อสายไฟ หรือข้อบกพร่องในการ
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบ
ป้องกัน และระบบเชื่อมต่อ
ป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆ ที่สามารถเข้าไปยังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
เบอร์กาโม่ ประเทศอิตาลี
โดยการท�ำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายปีเพื่อที่จะลดผลกระทบ
(Bergamo, Italy)
ของอาร์คแฟลช (Arc Flash) ในที่สุด ABB ได้สร้างอุปกรณ์แห่ง
marco.carminati@it.abb.com
ทศวรรษในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ ระบบป้องกันการอาร์ค
Arc Guard System TVOC-2 เป็นผลิตภัณฑ์เจนเนอเรชั่นล่าสุด
ด้วยการประสานงานกันระหว่าง TVOC-2 กับ Emax 2 Circuit Breakers
ท�ำให้ผ้อู อกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Designers) สามารถสร้าง
ระบบทีล่ ดผลกระทบจากอาร์คแฟลช (Arc Flash) นอกจากการลด
อาร์คแฟลชลงแล้ว การร่วมกันท�ำงานของ 2 อุปกรณ์ป้องกันนี้
ยังสามารถช่วยลดเวลาในการทีเ่ ครือ่ งไม่ท�ำงาน (Facility Downtime)
ได้อีกด้วย
ส่วนใหญ่อุบัติเหตุของอาร์คในอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดจาก
Andreas Von-Lako
ความผิดพลาดของมนุษย์ (โดยร้อยละ 65 เกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั งิ าน)
(แอนเดรียส วอนลาโก)
เช่น การเชื่อมต่อสายไฟที่บกพร่อง การบุกรุกของสัตว์ต่างๆ
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบ
ส่วนใหญ่มกั จะเกิดขึน้ ในขณะทีก่ �ำลังท�ำการบ�ำรุงรักษา หรือติดตัง้
ป้องกัน และระบบเชื่อมต่อ
สวิตช์เกียร์ (Switchgear) และมักจะเกิดขึน้ ในขณะทีป่ ระตูของตู้
วาสเตราส ประเทศสวีเดน
เปิดอยู่ ซึง่ ระบบป้องกันด่านแรกคือ Arc-Proofed Switchgear ท�ำให้
(Västerås, Sweden)
andreas.von-lako@se.abb.com ประตูหรือตู้เหล็กเป็นกลางทางไฟฟ้า (Neutralize)

โชคดีที่อุบัติเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้นยากและน้อยครั้ง แต่ถ้า
เกิดขึ้นแล้วความเสียหายจะรุนแรงมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังท�ำให้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายในวงกว้าง การเปลีย่ น
หรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าจะส่งผลให้ต้องหยุดระบบไฟฟ้า
เป็นเวลานาน ซึ่งจะท�ำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูง

ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในขณะที่
ก�ำลังท�ำการบ�ำรุงรักษา หรือติดตั้งสวิตช์เกียร์
(Switchgear) และมักจะเกิดขึ้นในขณะที่ประตู
ของตู ้ เ ปิ ด อยู ่
เพราะเหตุนี้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีจ่ ะต้องหลีกเลีย่ งการเกิด
อาร์คแฟลช (Arc Flash) ให้ได้ โดยจะต้องหาวิธปี อ้ งกันเพือ่ ท�ำให้เกิด
ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ ระบบป้องกันการอาร์คจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญในการ
ติดตั้งตู้สวิตช์เกียร์ ABB Arc Guard TVOC-2 คือผลิตภัณฑ์
ป้องกันอาร์ครุ่นใหม่ ที่ช่วยป้องกันมนุษย์และอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
อันตรายของอาร์คมายาวนานมากกว่า 35 ปี โดยระบบจะใช้อปุ กรณ์
เซ็นเซอร์ชนิดแสง (Optical Sensor) มาช่วยตรวจจับอาร์ค เมื่อ
TVOC-2 ท�ำงานร่วมกับ Emax 2 ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จึงเป็น
ระบบป้องกันที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดผลกระทบ
และความรุนแรงจากการอาร์คได้

รูปที่ 1
รูปที่ 1
ระบบป้องกันการอาร์ค
ABB Arc Guard System
TVOC-2 ท�ำงานร่วมกันกับ
ระบบเซอร์กติ เบรกเกอร์
ABB Emax 2 Circuit
Breakers (ดังทีแ่ สดงในภาพ)
มีประสิทธิภาพสูงในการ
ป้องกันและลดความเสียหาย
เนื่องจากการอาร์คในการ
ติดตั้งเครื่องไฟฟ้า
รูปที่ 2
ตัวอย่างการจัดวาง
ต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ตรวจจับในตู้ไฟฟ้าบัสบาร์
(Busbar) ทั้งในแนวตั้ง
และแนวนอน
ในตู้เซอร์กติ เบรกเกอร์

Electric Arc Phenomena ปรากฏการณ์อาร์ค
อาร์ค (Electric Arc) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปลดปล่อยประจุไฟฟ้า (Discharge) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้า
(Voltage) ระหว่าง 2 จุดมากเกินค่าความต้านทาน (Insulation
Strength) ของแก๊สตัวกลาง (Interposed Gas)

แก๊ ส ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น ฉนวนชั้ น ดี ใ นสภาวะปกติ แต่ อ าจ
กลายเป็นตัวน�ำกระแสไฟฟ้าได้ ซึง่ เป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีในตัวมันเอง ในสภาวะที่
เหมาะสมจะเกิดพลาสมา (Plasma) ที่สามารถน�ำกระแสไฟฟ้าได้
และจะเกิดขึน้ จนกว่าจะมีการเปิดอุปกรณ์ปอ้ งกันจากทางฝัง่ จ่ายไฟ
(Supply Side)

การเกิดอาร์คท�ำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
ถึ ง 7,000-8,000 °C ได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย
และในบางกรณี สู ง ขึ้ นถึ ง 20,000 °C

รูปที่ 2

ระบบบัสบาร์ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

ตู้ของเซอร์กิตเบรกเกอร์

นอกจากการเกิดไอออไนเซชันจากความร้อน (Thermal
Ionization) แล้ว ยังมีการปล่อยพลังงานจากอิเล็กตรอน (Electron
Emission) จากขัว้ แม่เหล็กซึง่ เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เทอร์มอิ อนิค
(Thermionic) [เทอร์มิออนิค (Thermionic) คือ การจัดเรียงตัว
ของไอออนในแก๊ส โดย 2 ปัจจัยหลักๆ คือ การวิง่ ชนกันซึง่ เกิดจาก
อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง มากๆ และมี ส นามไฟฟ้ า เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการเร่ ง
ปฏิกิริยา] ไอออนวิ่งเข้าหาแคโทด (Cathode) และปลดปล่อย
พลังงานออกมาท�ำให้เกิดความร้อนขึน้ ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
การปล่อยพลังงานจากอิเล็กตรอน (Electron Emission)
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รูปที่ 3
ระบบเซอร์กติ เบรกเกอร์
ABB Emax 2 ต่อเข้ากับ
SOR และ TVOC-2

การเพิม่ ขึน้ อย่างผิดปกติของกระแสไฟฟ้าจากอาร์ค ส่งผลให้
สายไฟ (Cable) แผงวงจร (Circuit) และบัสบาร์ (Busbar) มี
ความร้อนสูงและอาจสูงถึงจุดหลอมละลายของอุปกรณ์นน้ั ทันทีที่
ตัวน�ำไฟฟ้าหลอมละลาย สภาวะที่เกิดขึ้นเหมือนกับวงจรเปิด
(Circuit Opening) ท�ำให้เกิดอาร์คจนกว่าจะมีการท�ำงานของ
ระบบป้องกัน หรือจนกว่าปัจจัยแวดล้อมทีจ่ �ำเป็นต่อเสถียรภาพนัน้
ลดลงอาร์คส่งผลให้เกิดไอออไนเซชัน (Ionization) อย่างรุนแรง
ของแก๊สรอบข้าง และยังส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วของ
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ใน Anodic และ Cathodic รวมทั้ง
การเกิดกระแสไฟฟ้า (Current Density) ทีส่ งู มากในแนวแกนกลาง
สูงถึง 100 แอมป์ต่อตารางเซนติเมตร (100A/cm2) อีกทั้งยังมี
อุณหภูมิที่สูงมากเป็นพันๆ องศาเซลเซียสในแนวแกนกลางของ
กระแส (Current Column) ในกรณีเป็นสภาวะแรงดันไฟฟ้าต�่ำ
(Low Voltage) พืน้ ทีท่ มี่ คี วามร้อนสูง สามารถวัดได้เป็นหน่วยไมครอน
หรือเซนติเมตร

TVOC-2 ท�ำงานร่วมกับ Emax 2
ได้อย่างสมบูรณ์ จึงเป็นระบบป้องกัน
ที่ตอบสนองได้ อย่ างรวดเร็ ว สามารถลด
ผลกระทบและความรุ น แรงจากการอาร์ คได้
Effects of the Electric Arc Inside Electrical Assemblies
ผลกระทบของอาร์คต่อชิน้ ส่วนภายใน
การเกิดขึ้นของอาร์คสามารถแบ่งได้เป็น 4 สภาวะ
1. สภาวะบีบอัด (Compression Phase) : ในสภาวะนี้ อากาศถูก
รบกวนโดยอาร์คนัน้ ร้อนขึน้ เนือ่ งจากการจ่ายไฟอย่างต่อเนือ่ ง
ของ Power Supply การน�ำพาความร้อน และการแผ่รังสี
ท�ำให้อากาศในตูร้ อ้ นขึน้ ในขัน้ ต้นอุณหภูมแิ ละแรงดันภายใน
จึงไม่เท่ากัน หรือไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Non-Homogeneous)
2. สภาวะขยายตัว (Expansion Phase) : จากการที่แรงดัน
(Pressure) เพิ่มขึ้น หลุมอากาศได้ก่อตัวขึ้นในตู้ท่ามกลาง
อากาศร้อนที่จะไหลออกจากตู้ ในสภาวะนี้ได้เกิดแรงดันสูง
จนถึงขีดจ�ำกัด แล้วแรงดันเริ่มลดลงหลังจากอากาศร้อน
ได้ไหลผ่านออกไปจากตู้

3. สภาวะปลดปล่อยพลังงาน (Emission Phase) : เนือ่ งจาก
การถ่ายเทพลังงานอย่างต่อเนื่องของอาร์ค อากาศเกือบ
ทั้งหมดถูกดันออกมาจากตู้
4. สภาวะความร้อน (Thermal Phase) : หลังจากการขับอากาศ
ออกจากตู้แล้ว อุณหภูมิภายในสวิตช์เกียร์ (Switchgear)
สูงขึ้นจนเกือบถึงสภาวะอาร์ค ท้ายที่สุดแล้ววัสดุที่ได้สัมผัส
กับอาร์คจะต้องเผชิญกับการสึกกร่อน ซึง่ ท�ำให้เกิดแก๊ส ควัน
และวัสดุที่หลอมละลายร่วมด้วย
หากอาร์ ค เกิ ด ขึ้ น ในระบบที่ มี โ ครงร่ า งเปิ ด (Open
Configuration) เช่น ที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่มีฝาปิด
บางสภาวะทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ อาจจะไม่เกิดเลย หรืออาจจะเกิด
แต่มผี ลกระทบน้อย แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีคลืน่ แรงดัน (Pressure
Wave) และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในพื้นที่ที่เกิดอาร์ค
Effect of the Electric Arc on Humans ผลกระทบของอาร์ค
ต่อมนุษย์
. แรงดัน (Pressure) : โดยการประมาณทีร่ ะยะห่างประมาณ
60 เซนติเมตร จากจุดที่เกิดแรงดันอาร์ค (อาร์คที่ 20 kA)
สามารถมีผลกระทบต่อมนุษย์ เสมือนโดนแรงกระแทก
ประมาณ 225 kg ซึง่ คลืน่ แรงดันนีอ้ าจท�ำให้เกิดความพิการ
ที่แก้วหูได้ (หูหนวก)
• อุณหภูมิ (Temperature) : อาร์คท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นถึง
7,000-8,000 ํC ได้อย่างง่ายดาย และในบางกรณีสูงขึ้นถึง
20,000 ํC
• เสียง (Sound) : ระดับเสียงนั้นอาจสูงถึง 160 เดซิเบล
(ในขณะที่การยิงปืนสั้น ระดับเสียงอยู่ที่ 130 เดซิเบล)
ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของมนุษย์ได้
• การตกกระทบ (Ejecta) : เศษของประกายไฟทีม่ คี วามเร็วสูง
เป็นสิ่งที่อันตราย โดยเฉพาะกับดวงตา
• การแผ่รังสี (Radiation) : การแผ่รังสีอัลตราไวโอเลต
(Ultraviolet) และรังสีความร้อนอินฟราเรด (Infrared) เป็น
อันตรายต่อกระจกตาและจอประสาทตา
• แก๊สพิษ (Toxic Gases) : ควันที่เกิดจากการเผาไหม้
ของวัสดุฉ นวนไฟฟ้ า และควั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการระเหิ ด
หรือหลอมละลายของโลหะ เป็นควันพิษทีอ่ นั ตรายต่อมนุษย์
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รูปที่ 4
การท�ำงานร่วมกันของ
Ekip Touch/Hi-Touch
Trip Unit ส�ำหรับ Emax 2
ควบคู่กับ Ekip Signaling
2K ท�ำให้สามารถตัดไฟ
ในระบบได้รวดเร็วมากขึ้น

E m a x 2 and Arc Gu ard Sy stem ™ T VOC -2

เรียกง่ายๆ ว่า ผลกระทบของอาร์ค (Arc Blast) นัน้ เทียบเท่ากับ
การระเบิดเลยทีเดียว

แผงควบคุม เพราะว่าค่าของคลืน่ แรงดันสูงทีเ่ กิดจากอาร์คไม่สามารถ
ควบคุม หรือรู้ค่าล่วงหน้าได้

Passive and Active Protection การปกป้องแบบ Active และ
Passive
แนวคิดของการออกแบบระบบ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ
เพื่อที่จะท�ำให้มั่นใจว่าการใช้งานและการติดตั้งมีความปลอดภัย
ในกรณีการป้องกันการอาร์คภายในระบบสวิตช์เกียร์ทแี่ รงดันไฟฟ้า
ต�่ำ (Low-Voltage Switchgear)
1. ส่วนประกอบทางกล (Assemblies Mechanically) ทีส่ ามารถ
ทนต่ออาร์ค (ระบบป้องกันแบบ Passive)
2. อุปกรณ์ทสี่ ามารถจ�ำกัด หรือลดผลกระทบของอาร์คภายในได้
(ระบบป้องกันแบบ Active)
3. อุปกรณ์ที่สามารถจ�ำกัดกระแสไฟ หรือตัดกระแสไฟได้
(Current-Limiting Circuit Breaker)

Light Detector อุปกรณ์ตรวจจับแสง
สิ่งที่เป็นไปได้อย่างที่สอง คือ การติดตั้งเครื่องตรวจจับแสง
ซึ่ ง เป็ น แสงที่ เ กิ ด จากปรากฏการณ์ อ าร์ ค โดยที่ อุ ป กรณ์ จ ะ
ส่งสัญญาณไปทีเ่ ซอร์กติ เบรกเกอร์ อุปกรณ์จะใช้เวลาในการตรวจจับ
แสงเพียง 1 มิลลิวนิ าทีเท่านัน้ โดยหลักการนีเ้ ป็นหัวใจส�ำคัญของ
ระบบป้องกันการอาร์ค ABB Arc Guard System TVOC-2 -> รูปที่ 1- 2
แสดงตัวอย่างต�ำแหน่งของเครื่องตรวจจับ วิธีการแก้ปัญหาใน
อุดมคตินนั้ ต้องมีเครือ่ งตรวจจับอย่างน้อยหนึง่ เครือ่ งต่อหนึง่ แถว
และใช้ วิธีก ารจัด ต�ำแหน่ ง ที่เ หมาะสมเพื่อ ลดการทับ ซ้ อ นของ
บริเวณที่ตรวจจับ เซ็นเซอร์จะถูกตั้ง (Calibrate) ให้มีความไวต่อ
การรับแสง (Light Sensitivity) เท่ากัน ส่วนการปรับทิศทางนั้น
ไม่เป็นปัญหา เนือ่ งจากเลนส์มมี มุ กว้างแบบตาปลา (Fish-Eye Lens)

3 วิธีแก้ปัญหาที่กล่าวมานั้น ได้ถูกน�ำมาใช้ในการผลิต
ตู้สวิตช์เกียร์แรงดันต�่ำ (Low-Voltage Switchgear) และชิ้นส่วน
ต่างๆ ของคอนโทรลเกียร์ (Control Gear) โดยการผนวกเข้าด้วยกัน
ของ TVOC-2 กับ Emax 2 เป็นระบบวิธปี อ้ งกันแบบ Active ซึง่ จะ
ช่วยลดอันตรายจากอาร์คทีเ่ กิดขึน้ ได้ โดยใช้ 2 หลักการ คือ การใช้
เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันและเซ็นเซอร์ตรวจจับแสง

ABB Arc Guard TVOC-2 ใช้ อุปกรณ์
ที่ มี เ ซ็ นเซอร์ ช นิ ด ใช้ แ สง (Optical Sensor)
ในการตรวจจั บอาร์ ค

Pressure Sensors that Detect the Overpressure Wave
เซ็นเซอร์ตรวจจับคลืน่ แรงดันสูง
เซ็ น เซอร์ ถู ก น�ำมาใช้ ใ นการให้ สั ญ ญาณเมื่ อ แรงดั น พุ ่ ง
สูงขึ้น เนื่องจากมีการติดไฟจากอาร์ค สัญญาณนี้ถูกส่งไปให้
เซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะแจ้งไปยังระบบป้องกัน
(เวลาหน่วงประมาณ 10-15 มิลลิวินาที)
ดังนั้น ระบบจึงไม่ต้องการหน่วยประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์
ใดๆ เนื่องจากเซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถติดตั้ง (SOR, Shunt
Opening Release) ในการตัดไฟหรือหยุดวงจร เป็นที่ชัดเจนว่า
อุปกรณ์ถูกตั้งมาเป็นแบบ Fixed-Trip Threshold อย่างไรก็ตาม
ยากทีจ่ ะจ�ำแนกสัญญาณว่าสัญญาณทีม่ คี ่าเท่าไหร่ถงึ จะเรียกว่า
เกิดคลื่นแรงดันสูง (Overpressure Wave) ที่เกิดจากอาร์คภายใน

รูปที่ 4

7

เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับที่ผิดพลาด เช่น จากแฟลชกล้อง
หรือแสงอาทิตย์ ระบบตรวจจับจะท�ำงานร่วมกันกับเซ็นเซอร์
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Current Sensor) และตั้งให้ระบบท�ำงาน
เมือ่ มีกระแสไฟฟ้าเกิน (Overcurrent) เท่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีระบบ
ป้องกันสิง่ รบกวน โดยการใช้สายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (Fiber-Optic
Cable) ไม่เพียงแค่เร็วเท่านัน้ แต่ยงั มีความต้านทานต่อการรบกวน
ของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ทีจ่ ะท�ำให้เกิดสัญญาณ
ที่ผิดพลาด
ส่วนเติมเต็มของระบบ TVOC-2 คือ เซอร์กติ เบรกเกอร์ Emax 2
Circuit Breaker โดยที่ Emax 2 นั้นครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าถึง
6,300 แอมป์ และประกอบไปด้วยระบบป้องกันแบบ Trip Relay
ซึง่ มาพร้อมกับตัวควบคุมไฟฟ้า (Power Controller) ทีส่ ามารถวัด
และประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Power Consumption) จัดการ
การใช้ไฟฟ้า (Load) เพือ่ ทีจ่ ะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load)
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รูปที่ 5

รูปที่ 5
ระบบแบบ Nonselective
จะตัดไฟฟ้าทั้งหมด
เมื่อเกิดอาร์ค
รูปที่ 6
ระบบแบบ Selective ที่มี
ชุดเซ็นเซอร์แสงหลายชุด
ท�ำงานร่วมกับ TVOC-2
สามารถตัดไฟเฉพาะส่วน
ที่เกิดอาร์ค

ABB in br ief

Cover Sto r y

รูปที่ 6

เซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นง่ายต่อการใช้งาน ด้วยความสามารถ
ในการเชื่อมต่อขั้นสูง ท�ำให้สามารถท�ำงานร่วมกับโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) อาคาร (Building) และโรงงาน
อุตสาหกรรม (Industrial Plant) ลักษณะเฉพาะตัวเหล่านี้ท�ำให้
ง่ายต่อการเชื่อมต่อเข้ากับ TVOC-2 เพื่อที่จะสร้างระบบป้องกัน
การอาร์คที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
Working with the Circuit Breaker ท�ำงานร่วมกับ
เซอร์กติ เบรกเกอร์
หนึ่งในรูปแบบที่เป็นไปได้ของระบบป้องกันการอาร์ค คือ
การรวมตัวกันของ TVOC-2 และ Emax 2 ซึง่ มาพร้อมกับระบบตัดไฟ
แบบ SOR -> รูปที่ 3 อย่างไรก็ตาม ระบบสามารถตัดไฟได้เร็ว
มากขึน้ ถ้าใช้งานร่วมกับ Ekip Touch/Hi-Touch Trip Unit และระบบ
Ekip Signaling 2K -> รูปที่ 4
Ekip Touch/Hi-Touch เป็นนวัตกรรมรุน่ ล่าสุดของระบบป้องกัน
แบบ Trip Units ซึ่งง่ายต่อการตั้งค่าและอ่านค่า การปรับตั้งค่า
หน่วยประมวลผลนีส้ ามารถถูกตัง้ ค่าผ่านทาง MMI (Man-Machine
Interface) หรือสามารถตัง้ ค่าผ่านทางซอฟต์แวร์ (Software) ทีช่ อื่ ว่า
Ekip Connect ทีท่ �ำงานบนคอมพิวเตอร์ ระบบ Ekip Touch/Hi-Touch
สามารถวัดก�ำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าได้อย่างแม่นย�ำ ระบบ
ยังสามารถบันทึกค่าต่างๆ เช่น การแจ้งเตือน (Alarm) เหตุการณ์
(Event) และค่าต่างๆ ที่วัดได้ (Measurements) เพื่อที่จะป้องกัน
สัญญาณที่ผิดพลาด การจัดเตรียมระบบต่างๆ ที่ได้กล่าวมานั้น
สามารถลดระยะเวลาในการตัดไฟ (Breaking Time) ให้สั้นลง
ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากระบบไม่ขึ้นอยู่กับ SOR แล้ว แต่รับค�ำสั่ง
โดยตรงจากหน่วยประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์แทน
Examples of Manageable Operation Logic ตัวอย่างของ
การจัดการระบบ
ระบบ TVOC-2 สามารถแยกการควบคุมได้ถงึ 3 วงย่อย (Output
Contract) (แต่ละวงย่อยนัน้ สามารถเชือ่ มต่อกับเซอร์กติ เบรกเกอร์
ได้หลายตัว) โดยในแต่ละวงจรย่อยจะต้องมีชดุ ของเซ็นเซอร์ตรวจจับ
แสงประจ�ำวงย่อยนั้นๆ เมื่อเกิดอาร์คขึ้น แทนที่จะตัดไฟทั้งหมด
ของโรงงาน -> รูปที่ 5 ระบบสามารถตัดไฟเฉพาะส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอาร์ค เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจ ในตัวอย่างจะแสดง
เครื่องตรวจจับแค่ 5 เครื่อง จากทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ 30 เครื่อง

การท� ำ งานร่ ว มกั นของ
Ekip Touch/Hi-Touch Trip Unit ส�ำหรับ
Emax 2 ควบคู ่ กั บ Ekip Signaling 2K
ท� ำ ให้ สามารถตั ด ไฟได้ เ ร็ ว มากขึ้ น
Essential Arc Protection ความส�ำคัญของระบบป้องกันการอาร์ค
ระบบป้ อ งกั น การอาร์ ค กลายเป็ น หั ว ใจส�ำคั ญ ของการ
ออกแบบระบบไฟฟ้า (Electrical Cabinet Design) แท้จริงแล้ว
ก็เพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเวลาที่เครื่องไม่ท�ำงาน
(Downtime Cost) และลดความเสียหาย บริษทั ประกันภัยบางบริษทั
ลดเบี้ยประกันภัยถ้าหากมีการติดตั้งระบบนี้ เช่นเดียวกันกับ
การออกกฎหมาย มีการให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการป้องกัน
การอาร์ค ตัวอย่างเช่น การออกค�ำสั่งของสหภาพยุโรปให้มีการ
วัดค่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความร้อนส่วนเกินจาก
อาร์คแฟลช

TVOC-2 ท�ำงานร่วมกับระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์
Emax 2 จะท� ำ ให้ มั่ นใจว่ า มี ความปลอดภัย
ต่อชีวิตแม้กระทั่งตอนที่เปิดตู้อยู่ ระบบให้
การป้องกันการอาร์คทุกรูปแบบอย่างครอบคลุม
TVOC-2 ท�ำงานร่วมกับเซอร์กติ เบรกเกอร์ Emax 2 จะท�ำให้
มั่นใจว่ามีความปลอดภัยต่อชีวิตแม้กระทั่งตอนที่เปิดตู้อยู่ ระบบ
ให้การป้องกันการอาร์คทุกรูปแบบอย่างครอบคลุม ด้วยความสามารถ
ในการสือ่ สารระหว่าง Emax 2 Ekip และ TVOC-2 โดยการสือ่ สารแบบ
Modbus RTU ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เช่น การเกิดอาร์ค
และต�ำแหน่งของอาร์คได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ การประสานงาน
ระหว่าง TVOC-2 และ Emax 2 นั้นเป็นหนึ่งในระบบป้องกัน
การอาร์คที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่มีอยู่ในตลาด
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เตรียมปรับใหม่แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
(PDP) หวังให้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น
รับ Thailand 4.0
เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น การผลิตไฟฟ้าจึงกลายเป็นเรื่องส�ำคัญเฉกเช่นเดียวกับ
หลักการตลาดที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าคือ อุปสงค์ (Demand) และการผลิตไฟฟ้าคือ
อุปทาน (Supply) เมื่อมีความต้องการสูง การผลิตก็ย่อมมีหน้าที่ ในการผลิตให้พอเพียง
ต่อความต้องการ หากไม่สัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง ย่อมหมายถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

ส�ำหรับประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ
และหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึน้ แต่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้
ตามความต้องการ ผลกระทบก็จะเกิดกับภาครัฐและจะสะท้อน
กลับไปหาประชาชน โดยเฉพาะการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ ทัง้ สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ การประหยัดพลังงาน

จึงเป็นทางเลือกแรกที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเลือกใช้ แต่ในความ
เป็นจริงนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยากมาก
นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ภาครัฐให้ความสนใจกับเรื่องของ
การผลิตพลังงานทดแทน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่
แปรเปลีย่ นจากธรรมชาติมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น แสงแดด ลม
เป็นต้น อีกกลุ่ม คือ กลุ่มการใช้ของเหลือจากกระบวนการผลิต
ไม่วา่ จะเป็นไบโอแมส ไบโอแก๊ส เป็นต้น ซึง่ พลังงานทดแทนเหล่านี้
ช่วยลดการน�ำเข้าน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีราคาสูง
นอกจากนี้ พลังงานทดแทนยังได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยให้ภาคเอกชนสามารถด�ำเนินการได้ภายใต้กฎข้อระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้ นั่นจึงท�ำให้ภาครัฐจ�ำเป็นต้องเตรียมแผนการพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan-PDP) เพือ่ ให้สามารถ
เตรียมการรับมือกับการใช้พลังงาน ครอบคลุมทัง้ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ล่าสุด กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแผน PDP ใหม่อีกครั้ง
โดยครั้งนี้มีการเตรียมปรับแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว
ปี พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ซึ่งคาดว่าจะชัดเจนภายในสิ้นปี
พ.ศ. 2560 โดยแผนดังกล่าวจะศึกษาความเหมาะสมในการขยาย
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจาก 30% เป็น 40%
เพือ่ รองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มของ
รถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย
ของภาครัฐที่จะส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โดยทางกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ด�ำเนินการศึกษารวมถึงรับฟังความเห็น
จากทุกด้าน

03l 2017

นอกจากในเรื่ อ งของการใช้ พ ลั ง งานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น แล้ ว
อีกหนึ่งสาเหตุที่ท�ำให้ต้องปรับแผน PDP ในครั้งนี้คือ เทคโนโลยี
การผลิ ต ไฟฟ้ า รู ป แบบใหม่ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม รวมไปถึ ง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของ
ภาครัฐที่ต้องการลดผลกระทบของประชาชนในด้านพลังงาน
ซึ่งในปัจจุบันพลังงานทดแทนยังมีต้นทุนที่สูงอยู่มาก แม้จะมี
การปรั บ ลดต้ น ทุ น แล้ ว ก็ ต าม ซึ่ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ที่ มี ร าคาแพง
จะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยรวมของประชาชนส่วนใหญ่
ส�ำหรับแผนปรับปรุงพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ในปัจจุบนั เป็นแผนของปี พ.ศ. 2555-2557 (PDP2010) ซึง่ มีประเด็น
ที่ส�ำคัญใน 3 ด้าน ทั้งในด้านการพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้า โดยเป้าหมายของแผนนีจ้ ะเน้นการลดระดับการใช้พลังงาน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมลง 25% ภายใน 20 ปี หรือภายในปี
พ.ศ. 2554-2573 และจะด�ำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นหลัก
ในด้านของพลังงานทดแทนมีแผนในการใช้พลังงานทดแทน
25% ใน 10 ปี หรือปี พ.ศ. 2555-2560 ซึง่ นโยบายของแผนการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก จะท�ำให้จ�ำนวนโรงไฟฟ้า
ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ถูกทดแทน
ด้วยโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนเพือ่ ลดการน�ำเข้าพลังงาน
ได้อย่างมหาศาลและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ด่านสุดท้ายคือ ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยจะนึกถึง
การกระจายแหล่งเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมไปถึงการก�ำหนด
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าส�ำรองที่เหมาะสมเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่
ส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า

เตรี ย มปรั บ ใหม่ แ ผนพั ฒ นาพลั ง งานไฟฟ้ า (PDP)
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ของประเทศจะมีการทบทวนเป็นระยะทุกๆ 1-2 ปี เพื่อพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
ความต้องการใช้พลังงานและแหล่งเชื้อเพลิง เป็นต้น

แผน PDP จะเป็นการพยากรณ์ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในอนาคตตามข้อมูลในปัจจุบันที่ปรากฏ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่มีความแม่นย�ำและถูกต้อง
รวมถึงจะช่วยให้สามารถลงทุนในการขยายก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม และสิ่งหนึ่ง
ทีข่ าดไม่ได้ในแผน PDP คือ พลังงานนิวเคลียร์ทยี่ งั คงมีสดั ส่วนน้อย
ในทุกครั้ง
เรียกว่าแผน PDP ฉบับใหม่นกี้ �ำลังอยูใ่ นช่วงของการปรับปรุง
และถามความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
นโยบาย Thailand 4.0 ทีม่ กี ารใช้ระบบออนไลน์เพือ่ พัฒนาประเทศ
อย่างที่ทราบกันดีว่าระบบออนไลน์จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
นั่นย่อมหมายความว่า จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่าง
แน่นอน รวมไปถึงอนาคตที่จะมีการสนับสนุนให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ยิ่งเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตจะมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

12

ABB in br ief

Pro du c t News

P ro d u c t New s

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตอนที่ 3
ในบทความตอนนี้จะขอพูดถึง ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะกล่าวอ้างอิงข้อก�ำหนดของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล่มที่ 3 ซึ่งได้ถูกเรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐาน
IEC 62305 ภาค 3 ที่ว่าด้วย ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวิตจากฟ้าผ่า
ทั้งนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงเนื้อหาในส่วนนี้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 ตอน โดยในตอนแรกจะขอพูดถึงเรื่อง
ส่วนประกอบ ลักษณะและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าภายนอกบางส่วน ส่วนเนื้อหาในฉบับถัดไปจะพูดถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าภายนอกเพิ่มเติมและมาตรฐาน IEC 62561 ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันในระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าและระบบการต่อลงดินในห้องทดสอบ
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ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตอนที่ 3

รูปที่ 1

รูปที่ 1
ส่วนประกอบของระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าภายนอก
ส�ำหรับสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรฐาน IEC 62305
ภาค 3

บทน�ำ

ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปในตอนที่ 1 ว่า ระบบป้องกันฟ้าผ่า
หมายถึง ระบบที่ท�ำหน้าที่ลดอันตรายจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า
ที่เกิดกับอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร และคนในอาคาร รวมทั้ง
สัตว์เลี้ยงในบริเวณอาคารด้วย โดยไม่จ�ำกัดว่าต้องใช้กับอาคาร
ขนาดใหญ่ เ ท่ า นั้ น แต่ ค รอบคลุ ม ถึ ง บ้ า นพั ก อาศั ย ขนาดเล็ ก
คอกปศุสัตว์ เพิงพักใช้งานชั่วคราว เช่น เถียงนา ที่พักผู้โดยสาร
ริมทางสัญจรต่างๆ ซึง่ มีความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดฟ้าผ่า แล้วส่งผลให้เกิด
อันตรายกับคนในอาคาร หรือสัตว์เลี้ยงในคอกปศุสัตว์ ดังนั้น
ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า จึ ง มี ค วามส�ำคั ญ ยิ่ ง ที่ ต ้ อ งตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญในการท�ำความเข้าใจ และติดตั้งให้ระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าสามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิผลตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
หากพูดถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกส�ำหรับสิ่งปลูกสร้าง
ตามมาตรฐาน IEC 62305 ภาค 3 จะมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ที่สามารถท�ำความเข้าใจอย่างง่ายๆ ได้จาก -> รูปที่ 1

1. ระบบตัวน�ำล่อฟ้า (Air Terminal Network) ประกอบไปด้วย
ตัวน�ำล่อฟ้า (Air Terminal) ท�ำหน้าที่
เป็นจุดรับกระแสฟ้าผ่าเพื่อถ่ายเทลงสู่
พืน้ ดิน เพือ่ ป้องกันมิให้โครงสร้างอาคาร
สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจาก
ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า (ดูหมายเลข 3 ใน
-> รูปที่ 1) วัสดุทเี่ ลือกใช้ควรมีคา่ ความ
น�ำไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการหลอมละลาย และได้รับมาตรฐาน IEC
62561-2:2012 รองรับ (มาตรฐาน IEC 62561 เป็นมาตรฐาน
การทดสอบอุป กรณ์ ป ้ อ งกั น ในระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า และระบบ
การต่อลงดินในห้องทดสอบ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึง
คุณภาพของสินค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และควรพิจารณาเลือกใช้
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ วัสดุและอุปกรณ์ทนี่ �ำมาใช้ในโครงการนัน้
จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในระบบป้องกันฟ้าผ่าได้เป็นอย่างดี
มี ค วามทนทาน สามารถใช้ ง านได้ ย าวนานควบคู ่ กั บ อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง)
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รูปที่ 2
แสดงถึงตัวน�ำล่อฟ้าของ
ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ
แท่งตัวน�ำล่อฟ้า สายตัวน�ำ
ล่อฟ้าแบบขึง และตัวน�ำ
ล่อฟ้าแบบตาข่าย
รูปที่ 3
แสดงตัวอย่างตัวน�ำล่อฟ้า
แบบตาข่ายประเภทต่างๆ
รูปที่ 4
แสดงตัวอย่างฐานยึดแท่ง
ตัวน�ำล่อฟ้าประเภทต่างๆ
รูปที่ 5
แสดงตัวอย่างอุปกรณ์
เชื่อมต่อตัวน�ำล่อฟ้า
ประเภทต่างๆ

รูปที่ 2

รูปที่ 3

ตัวน�ำล่อฟ้าจะมี 3 ลักษณะให้เลือกใช้งาน ได้แก่
(1) แท่ ง ตั ว น� ำ ล่ อ ฟ้ า มี ลั ก ษณะเป็ น แท่ ง ตั ว น�ำติ ด ตั้ ง บน
ฐานรองรับอย่างมัน่ คงบนหลังคาภายนอกอาคาร ติดตัง้ ทีม่ มุ
โครงสร้าง จุดหรือขอบโครงสร้างของอาคาร สามารถติดตั้ง
บนหลังคาจั่ว และหลังคาลาดเอียง
(2) สายตัวน�ำล่อฟ้าแบบขึง เป็นลักษณะการติดตัง้ สายตัวน�ำ
ที่ปลายเสาซึ่งติดตั้งอยู่บนฐานรองรับอย่างมั่นคง สามารถ
ติดตั้งบนยอดเสาบนหลังคา หรือติดตั้งที่ปลายเสาด้านบน
ติดตั้งบนพื้นดินแยกจากตัวอาคารได้
(3) สายตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่าย เป็นลักษณะการติดตั้งแบบ
แนบชิดกับพืน้ หรือติดตัง้ ลอยจากพืน้ เล็กน้อยทีข่ อบอาคาร
ตามแนวอาคาร และเชือ่ มประสานท�ำเป็นตารางบนหลังคา
ภายนอกอาคาร สามารถติดตัง้ บนหลังคาจัว่ หลังคาลาดเอียง
หรือหลังคาคอนกรีตเรียบได้ -> รูปที่ 2

Pro du c t News

หากหลังคาท�ำด้วยวัสดุทไี่ ม่ตดิ ไฟ สามารถวางต�ำแหน่งของ
ตัวน�ำล่อฟ้าบนพื้นผิวของหลังคาได้ทันที แต่หากหลังคาท�ำด้วย
วัสดุทตี่ ดิ ไฟได้งา่ ย เช่น ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์ ควรเว้นระยะห่าง
ตัวน�ำล่อฟ้าจากหลังคาประมาณ 10 เซนติเมตร ทั้งนี้หากหลังคา
ท�ำจากโลหะแผ่นบาง ก็ไม่ควรวางติดกัน เพราะสามารถเกิดวาบ
ฟ้าผ่าทะลุหลังคาได้
ตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่ายมีหลายชนิดให้เลือก เช่น แบบเปลือย
แบบหุม้ ฉนวน พีวซี ี และแบบชุบดีบกุ เป็นต้น โดยหากเลือกตัวน�ำ
ล่อฟ้าแบบทองแดง ควรจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
มิลลิเมตร และขนาดไม่น้อยกว่า 70 ตารางมิลลิเมตร ส�ำหรับ
อะลูมิเนียม -> รูปที่ 3
ควรเลือกใช้วสั ดุสายตัวน�ำล่อฟ้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพื้นที่ และให้สัมพันธ์กับชนิดของวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
ทัง้ หมด โดยควรท�ำจากวัสดุชนิดเดียวกัน เพือ่ หลีกเลีย่ งการกัดกร่อน
แบบกัลวานิก เพื่อยืดอายุการใช้งานของสายตัวน�ำล่อฟ้า
ฐานยึดแท่งตัวน�ำล่อฟ้า
(Air Rod Bases)
มีหน้าที่จับยึดแท่งตัวน�ำล่อฟ้า
กับสายตัวน�ำล่อฟ้า ติดตั้งบนหลังคา
โดยจะต้องมีการติดตัง้ ให้มคี วามแข็งแรง
สามารถรับแรงทางกลในขณะที่ แ ท่ ง
ตัวน�ำล่อฟ้าได้รับกระแสฟ้าผ่าได้ (ดู
หมายเลข 4 ใน -> รูปที่ 1) ฐานรับเสาล่อฟ้ามีหลายแบบ
เช่น แบบฐานเรียบยึดแท่งตัวน�ำล่อฟ้า ฐานปรับมุมเอียงของแท่งได้
ฐานติดบนสันจัว่ หลังคา และฐานติดผนัง เป็นต้น ควรเลือกใช้วสั ดุ
ที่ท�ำฐานยึดแท่งตัวน�ำล่อฟ้ากับแท่งตัวน�ำล่อฟ้าเป็นชนิดเดียวกัน
เพือ่ หลีกเลีย่ งการกัดกร่อนแบบกัลวานิก และควรได้รับมาตรฐาน
IEC 62561-1:2012 รองรับ
อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวน�ำล่อฟ้า
(Interconnection Components)
มีหน้าทีป่ ระสานบริเวณจุดต่อแยก
สายตัวน�ำต่อลงดินให้เกิดความต่อเนือ่ ง
ในระบบป้องกันฟ้าผ่า ท�ำให้กระแส
ฟ้าผ่าไหลผ่านลงสู่ระบบการต่อลงดิน
และไม่เกิดความร้อนสูงได้ อุปกรณ์เชื่อมต่อมีหลายประเภทตาม
ลักษณะการใช้งานและแบบต่างๆ ตามลักษณะของสายตัวน�ำ
ล่อฟ้าให้เลือก เช่น ประเภทจับยึดสายตัวน�ำตีเกลียว หรือสายตัวน�ำ
แผ่นแบน เป็นต้น ควรเลือกใช้วัสดุให้สัมพันธ์กับวัสดุที่ใช้ท�ำ
ตัวน�ำล่อฟ้า และควรได้มาตรฐาน IEC 62561-1:2012 รองรับ
(ดูหมายเลข 7 ใน -> รูปที่ 1)
2. ระบบตัวน�ำลงดิน (Down Conductor Network)
ประกอบไปด้วย

รูปที่ 4

รูปที่ 5

ตัวน�ำลงดิน (Down Conductor)
เป็ น ส่ ว นที่ จ ะต้ อ งต่ อ เชื่ อ มกั บ
ตัวน�ำล่อฟ้า เพื่อท�ำหน้าที่น�ำกระแส
ฟ้าผ่าไหลลงดินได้อย่างรวดเร็ว และ
ปลอดภัย ซึ่งอาจจะเลือกใช้วัสดุที่เป็น
ทองแดง หรืออะลูมิเนียม และเลือก
รูปทรงชนิดแบน กลม หรือตีเกลียว (ดูหมายเลข 1 ใน -> รูปที่ 1)
ตัวน�ำลงดินที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงทนทาน
ทางกล เลือกใช้วสั ดุทสี่ มั พันธ์กบั วัสดุทใี่ ช้ท�ำแท่งหลักดิน และได้รบั
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รูปที่ 6
แสดงตัวอย่างข้อต่อแบบ
ไบเมทัลลิกประเภทต่างๆ
รูปที่ 7
แสดงตัวอย่างอุปกรณ์จับ
ยึดตัวน�ำล่อฟ้าและตัวน�ำ
ลงดินประเภทต่างๆ
รูปที่ 8
แสดงตัวอย่างอุปกรณ์
เชื่อมต่อตัวน�ำล่อฟ้าและ
ตัวน�ำลงดินประเภทต่างๆ

มาตรฐาน IEC 62561-2:2012 รองรับ โดยหากมีการต่อวัสดุตวั น�ำ
ลงดินแบบอะลูมเิ นียมเข้าแท่งตัวน�ำลงดินแบบทองแดง ซึง่ เป็นวัสดุ
ที่ต่างชนิดกัน จะต้องมีการต่อเชือ่ มด้วยวัสดุทที่ �ำจากไบเมทัลลิก
ดัง -> รูปที่ 6 เพือ่ ป้องกันการกัดกร่อนชนิดกัลวานิกขึ้น
อุปกรณ์จบั ยึดตัวน�ำล่อฟ้า
และตัวน�ำลงดิน (Fixing)
ใช้ ส�ำหรั บ ยึ ด สายตั ว น�ำล่ อ ฟ้ า
หรื อ ตั ว น�ำลงดิ น กั บ พื้ น หลั ง คา หรื อ
ผนังอาคารให้แข็งแรงแน่นหนา สามารถ
ยึดกับพื้นผิวประเภทต่างๆ ได้ตั้งแต่
พืน้ คอนกรีต ไม้ กระเบือ้ ง อะลูมเิ นียม เหล็กกัลวาไนซ์ เหล็กพ่นอบสี
พีวซี ี กระจก วัสดุทมี่ กี ารเคลือบผิว และสเตนเลสสตีล วัสดุท�ำจาก
โลหะหรือพอลิเมอร์ มีหลายประเภทตามลักษณะของสายตัวน�ำ
ล่อฟ้า เช่น ประเภทจับยึดสายตัวน�ำตีเกลียว หรือสายตัวน�ำแบบ
แผ่นแบน เป็นต้น ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์จับยึดให้เหมาะสมกับ
ประเภทของสายตัวน�ำล่อฟ้าให้เป็นชนิดเดียวกัน (ดูหมายเลข 2
ใน -> รูปที่ 1) และอุปกรณ์ควรได้รบั มาตรฐาน IEC 62561-4:2012
รองรับ

ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตอนที่ 3

อุปกรณ์เชือ่ มต่อตัวน�ำล่อฟ้า
และตัวน�ำลงดิน
(Conductor Jointing Clamps)
มีหน้าทีป่ ระสานบริเวณจุดต่อแยก
ตัวน�ำต่อล่อฟ้า หรือตัวน�ำลงดินเข้าด้วยกัน
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการน�ำกระแส
ฟ้าผ่าลงสู่ดินต่อไป (ดูหมายเลข 5 ใน -> รูปที่ 1) ควรเลือก
อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน IEC 62561-1:2012 รองรับ
จุดทดสอบแบบติดผนัง
(Test Clamps)
เป็นจุดที่ใช้เพื่อทดสอบค่าความ
ต้านทานดิน ทดสอบความต่อเนือ่ งของ
ตัวน�ำลงดิน และค่าความต้านทานลงดิน
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี จุ ด ทดสอบแบบฝั ง พื้ น
โดยก�ำหนดติดตัง้ บนผนังอาคาร สามารถปลดแยกสายตัวน�ำลงดิน
ระหว่างตัวน�ำล่อฟ้าและรากสายดินออกจากกันได้ (ดูหมายเลข 6
ใน -> รูปที่ 1)
โดยปกติภายในห้องไฟฟ้า จะมีการติดตั้งบัสบาร์ต่อเชื่อม
สายตัวน�ำดิน (Ground Bar) อยู่ เพือ่ ใช้เป็นจุดต่อสายตัวน�ำลงดิน
ทีม่ าจากแต่ละจุดเข้าด้วยกัน ซึง่ เราสามารถท�ำการเลือกปลด หรือ
ต่อสายตัวน�ำลงดินแต่ละชุดได้จากจุดนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการ
ทดสอบและตรวจวัดได้เช่นเดียวกัน ซึง่ บัสบาร์ต่อเชือ่ มสายตัวน�ำ
ลงดินจะมีวัสดุให้เลือกใช้ได้ต้ังแต่ทองแดง หรือทองแดงชุบดีบุก
และช่องต่อสายตัวน�ำลงดินตามจ�ำนวนที่ต้องการได้
3. Earthing Termination Network
ตัวน�ำลงดิน (Earth Electrodes)
ท�ำหน้ า ที่ ก ระจายกระแสฟ้ า ผ่ า
ลงสู่ดิน เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคล
หรือสิง่ ปลูกสร้างรวมทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าต่างๆ (ดูหมายเลข 8 ใน -> รูปที่ 1)
โดยอาจจะมีลักษณะเป็น

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

(1) แท่งหลักดิน มีวัสดุให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่
. แท่งเหล็กคาร์บอนต�ำ่ ชุบผิวด้วยทองแดงบริสทุ ธิ์ 99.9% ด้วย
วิธที างไฟฟ้า (Copper Bonded Steel) ท�ำให้มคี วามแข็งแรงสูง
สามารถตอกลงไปในดินได้ลกึ และทนทานการกัดกร่อนได้ดี
มีทั้งแบบมีปลายแหลม และแบบมีปลายเกลียว หรือไม่มี
ปลายเกลียว นิยมใช้ขนาด 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต โดยความหนา
ของทองแดงหุ้มต้องไม่น้อยกว่า 0.25 มิลลิเมตร และได้รับ
มาตรฐาน IEC 62561-2:2012 และ UL-467:2013 รองรับ
. แท่งทองแดงกลมตัน (Solid Copper) ทำ�มาจากแท่งทองแดง
ทำ�ให้ทนการกัดกร่อนได้ดี และมีคา่ ความนำ�ไฟฟ้าสูง แต่กม็ ี
ราคาสูงกว่าแท่งหลักดินแบบเหล็กชุบทองแดง เหมาะกับ
สภาพภูมิประเทศ การกัดกร่อนจากกรด ด่าง เกลือ บริเวณ
ใกล้ทะเล และสารเคมีตา่ งๆ เช่น อาคารก่อสร้างของโรงงาน
อุตสาหกรรมสารเคมีทตี่ งั้ อยูบ่ ริเวณใกล้ทะเลทีม่ คี วามเค็มสูง
เป็นต้น
. แท่งสเตนเลสสตีล (Stainless Steel) เหมาะกับพื้นที่ที่มี
สภาพการกัดกร่อนที่สงู มาก และต้องการลดผลกระทบจาก
การกัดกร่อนชนิดกัลวานิก
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รูปที่ 9
แสดงตัวอย่างบัสบาร์
ต่อเชื่อมสายตัวน�ำดิน
ประเภทต่างๆ
รูปที่ 10
แสดงตัวอย่างตัวน�ำลงดิน
ประเภทต่างๆ
รูปที่ 11
แสดงตัวอย่างผงลด
ค่าความต้านทานดิน
และลักษณะการติดตั้ง

รูปที่ 9

รูปที่ 10

(2) แผ่นหลักดินแบบแผ่นเรียบ วัสดุท�ำมาจากทองแดง
เหมาะกับพื้นที่ที่มีค่าความต้านทานดินสูงมาก หรือพื้นที่
บนภูเขาที่ไม่สามารถขุดลึกเพื่อฝังแท่งหลักดินได้
(3) แผ่นหลักดินแบบตาราง วัสดุท�ำมาจากทองแดง
เหมาะกับพื้นที่ที่ผู้ใช้งานอาจมีอันตรายจากแรงดันก้าวย่าง
(Step Voltage) และแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) ในขณะที่
อยู่ภายในพื้นที่ได้ เช่น ภายในสถานีไฟฟ้า เป็นต้น
ส�ำหรับพื้นที่ที่มีความต้านทานของดินค่อนข้างสูง ท�ำให้
ไม่สามารถควบคุมความต้านทานของหลักดินได้ตามค่าทีก่ �ำหนดไว้
ไม่เกิน 10 โอห์ม ตามมาตรฐาน IEC 62305 ได้ เราสามารถเลือกใช้
FurseCEM ซึง่ เป็นผงลดค่าความต้านทานดิน (Earthing Enhancing
Compounds) ผสมกับปูนซีเมนต์และน�ำ้ เพือ่ ปรับปรุงลดค่าความ
ต้านทานของดินให้ลดลงได้ โดยใช้หลักการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ ในการน�ำ
กระแสไฟฟ้าให้สงู ขึน้ ได้ ดังแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์และลักษณะ
การติดตั้งตาม -> รูปที่ 11
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อุปกรณ์ยดึ แท่งหลักดิน
(Earth Rod Clamps)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดแท่งหลักดิน
เข้ากับตัวน�ำลงดินด้วยกัน เพื่อให้เกิด
การน�ำกระแสฟ้าผ่าที่ต่อเนื่อง โดยจะ
เลือ กใช้ วัส ดุที่น�ำกระแสไฟฟ้ า และมี
ความทนทานต่อการกัดกร่อนได้สูง (ดูหมายเลข 9 ใน -> รูปที่ 1)
วิ ธีก ารยึ ด แท่ ง หลั ก ดิ น ด้ ว ยแคลมป์ ดั ง รู ป จะเป็ น การยึ ด
ด้วยแรงทางกลที่สามารถคลายการยึดออกจากกันได้ มีรูปแบบ
การต่อระหว่างตัวน�ำประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น เหล็กโครงสร้าง
แบบต่างๆ ท่อโลหะ แท่งหลักดิน สายตัวน�ำ ฯลฯ (ดูตวั อย่างแคลมป์
ประเภทต่างๆ ได้ดัง -> รูปที่ 12)
นอกเหนือจากการต่อยึดแบบทางกลแล้ว เรายังสามารถ
เลือกใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยความร้อน (Exothermic Welding)
ซึ่งเป็นการหลอมละลายสายตัวน�ำ หรือสายตัวน�ำกับสิ่งติดตั้ง
โลหะเข้าด้วยกัน ท�ำให้ไม่มีช่องว่างภายในรอยเชื่อม มีความ
สามารถน�ำกระแสไฟฟ้าได้ดี มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงดึง
ทนทานต่ อ สภาวะแวดล้ อ มและการกั ด กร่ อ นได้ เ ป็ น อย่ า งดี
สามารถฝังภายในดิน หรือคอนกรีตได้ ดัง -> รูปที่ 13 และ 14
แต่หากอยู่ในพื้นที่ หรือจุดที่ไม่สามารถท�ำการเชื่อมด้วย
วิธดี งั กล่าวได้ ก็อาจจะพิจารณาการยึดด้วยวิธกี ารเชือ่ มต่อทางกล
โดยการบีบอัดด้วยเครือ่ งมือ ซึง่ เหมาะส�ำหรับติดตัง้ ภายในอาคาร
หรือบริเวณเหนือพืน้ ดินในสภาพทีไ่ ม่มกี ารกัดกร่อน ข้อดี คือ ติดตัง้
สะดวกและรวดเร็ว โดยอุปกรณ์เชือ่ มต่อทางกลมีหลายประเภท เช่น
หางปลา แคลมป์รปู ตัวซี และแคลมป์ตา่ งๆ เป็นต้น ดัง -> รูปที่ 15
ซึง่ แคลมป์ตวั ซีสามารถน�ำไปใช้ในจุดทีฝ่ งั อยูใ่ ต้ดนิ หรืออยูภ่ ายใน
คอนกรีตของสิ่งปลูกสร้างได้เช่นกัน
จุดทดสอบแบบฝังพืน้
(Earth Inspection Pits)
เป็ น จุ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ค่ า ความ
ต้านทานดิน ค่าความต้านทานของระบบ
รากสายดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่าได้
โดยจะติ ด ตั้ ง บริ เ วณที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง
แท่งหลักดินเป็นส่วนใหญ่ มีให้เลือกทัง้ แบบพลาสติกหรือคอนกรีต
(ดูหมายเลข 10 ใน -> รูปที่ 1)

รูปที่ 11
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รูปที่ 12
แสดงตัวอย่างอุปกรณ์
ยึดหลักดินด้วยแคลมป์
ประเภทต่างๆ
รูปที่ 13
แสดงตัวอย่างวิธีการ
ยึดหลักดินด้วยความร้อน
และอุปกรณ์ท่ตี ้องใช้
รูปที่ 14
แสดงตัวอย่างวิธีการยึด
หลักดินด้วยความร้อน
และตัวอย่างการยึด
ประเภทต่างๆ

รูปที่ 12

รูปที่ 13

หลักเกณฑ์ในการเลือกจุดทดสอบแบบฝังพื้น ต้องค�ำนึง
ถึงเรื่องความสามารถในการรับน�้ำหนักที่เหมาะสม ณ จุดติดตั้ง
ความทนทานต่อรังสีอลั ตราไวโอเลต ทนทานต่อการกัดกร่อน และ
ควรได้รับมาตรฐาน IEC 62561-5:2012 รองรับ เพื่อยืนยันถึง
ความแข็งแรงทนทานจากแรงทางกล และการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี
-> รูปที่ 16
			
4. Equipotential Bonding
อุปกรณ์ยดึ กับโครงสร้างโลหะอืน่ ๆ
(Bond to Metal Work)
ใช้เป็นอุปกรณ์เชือ่ มต่อสายตัวน�ำ
ลงดินเข้ากับโครงสร้างโลหะอื่นๆ ที่อยู่
บริเวณภายนอกที่สามารถน�ำกระแส
ฟ้าผ่าลงบนโครงสร้างโลหะนัน้ ได้ ใช้ยดึ
เพื่อเป็นการประสานศักย์ไม่ให้มีความแตกต่างระหว่างกัน เพื่อ
ป้องกันอันตรายต่อบุคคลอันเนื่องมาจากแรงดันก้าวข้าม (Side
Flashing) จากโครงสร้างโลหะมายังบุคคลทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียงกับ
โครงสร้างโลหะดังกล่าวได้ (ดูหมายเลข 11 ใน -> รูปที่ 1)

ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า ตอนที่ 3

ทาง ABB ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ Furse ภายหลังจาก
การเข้าซือ้ กิจการกลุม่ บริษทั Thomas & Betts มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555
ท�ำให้ปัจจุบัน ABB เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และตราสินค้าภายใต้
Furse ทีม่ สี นิ ค้าครอบคลุมกลุม่ ระบบป้องกันฟ้าผ่าทัง้ หมด และยัง
สามารถน�ำเสนอและให้บริการแก่ลูกค้าของ ABB ในกลุ่มต่างๆ
ได้เพิ่มเติมขึ้น
เมื่ อ ผนวกความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ที่ ย าวนาน
ของ Furse จากประเทศอังกฤษในอุปกรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า
อันยาวนานกว่า 120 ปี เข้ากับความเชีย่ วชาญและความครอบคลุม
ในธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท ABB ตลอดจนบริการที่ใกล้ชิดของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการของ ABB ที่อยู่ในแต่ละประเทศ
ทัว่ โลก ท�ำให้ ABB สามารถสร้างความแตกต่างทีเ่ หนือกว่าในด้าน
การให้บริการสินค้าในกลุ่มระบบป้องกันฟ้าผ่า ดังที่จะอธิบาย
พอสังเขปดังต่อไปนี้
1. ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกอาคาร (Structural Lightning
Protection)
ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมตั้งแต่ตัวน�ำล่อฟ้าประเภทต่างๆ
เช่น แท่งตัวน�ำล่อฟ้า ตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่าย สายตัวน�ำล่อฟ้า
ฐานรับแท่งตัวน�ำล่อฟ้า อุปกรณ์เชือ่ มต่อและจับยึดสายตัวน�ำล่อฟ้า
และตัวน�ำลงดิน ฯลฯ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นของบทความ
ในฉบับนี้
2. อุปกรณ์ปอ้ งกันเสิรจ์ (Electronic System Protection)
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจากโรงงาน Furse จะเป็นอุปกรณ์ที่
เพิม่ เติมไลน์สนิ ค้าและความแข็งแกร่งของสินค้าอุปกรณ์ปอ้ งกันเสิรจ์
ที่ทาง ABB มีก่อนหน้านี้ ท�ำให้ปัจจุบัน ABB มีสินค้าครอบคลุม
ตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จส�ำหรับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
(Main Power Transient Overvoltage SPDs) อุปกรณ์ปอ้ งกันเสิรจ์
ส�ำหรับอุปกรณ์สอื่ สารและสายสัญญาณต่างๆ (Data, Signal &
Telecommunication Lines SPDs) อุปกรณ์ปอ้ งกันเสิรจ์ ส�ำหรับอุปกรณ์
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (DC Power & Photovoltaic
System SPDs) และอุปกรณ์ปอ้ งกันเสิรจ์ ส�ำหรับใช้ตอ่ ประสานศักย์
ระหว่างรากสายดินแต่ละจุดเข้าด้วยกัน (รายละเอียดในส่วนนี้
จะขอน�ำเสนอในโอกาสต่อไป)
3. ระบบรากสายดิน (Earthing)
ผลิตภัณฑ์ของเราจะครอบคลุมตั้งแต่ตัวน�ำลงดินประเภท
ต่างๆ อันได้แก่ แท่งหลักดิน แผ่นหลักดินแบบแผ่นเรียบ แผ่นหลักดิน
แบบตาราง แคลมป์ยึดแท่งหลักดินและสายตัวน�ำต่างๆ อุปกรณ์
เชื่อมต่อด้วยความร้อน (FurseWELD) แท่งประสานสายดิน หรือ
จุดทดสอบแบบฝังพื้น ฯลฯ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นของ
บทความในฉบับนี้
4. การออกแบบและการสนับสนุนด้านเทคนิค (Design and
Technical Support)
นอกจากผลิตภัณฑ์ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว ทางเรายังมี
ที ม งานสนั บ สนุ น และบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า เพิ่ ม เติ ม
ไม่วา่ จะเป็น
. สามารถช่วยประเมินความเสี่ยง เพื่อเลือกใช้ระดับป้องกัน
ที่ เหมาะสมสำ�หรั บ อาคาร หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งได้ ถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสมตามมาตรฐาน IEC 62305 ภาค 2 ที่ว่าด้วย
การบริหารความเสีย่ ง (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในบทความ
ตอนที่ 2 ประกอบ)

รูปที่ 14
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18
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รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 15
แสดงตัวอย่างวัสดุที่ใช้
เชื่อมต่อทางกลประเภท
ต่างๆ
รูปที่ 16
แสดงตัวอย่างจุดทดสอบ
แบบฝังพื้นประเภทต่างๆ

. สามารถแนะนำ�และช่ ว ยออกแบบระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า

ภายนอกอาคาร อันได้แก่ การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่
เหมาะสม การกำ�หนดตำ�แหน่งแท่งตัวนำ�ล่อฟ้า แนวการเดิน
ตัวนำ�ลงดิน การวางรากสายดิน การประสานศักย์ ฯลฯ และ
อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์
ไฟฟ้า และระบบสื่อสารที่อยู่ภายในอาคารให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน IEC 62305 ได้
. สามารถให้คำ�แนะในการเลือกใช้อปุ กรณ์ระบบป้องกันฟ้าผ่า
และระบบรากสายดินที่มีให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย
โดยคำ�นึงถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว และสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน IEC 62561 ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานการทดสอบ
อุ ป กรณ์ ใ นระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า และระบบการต่ อ ลงดิ น
ในห้องทดสอบ
. สามารถให้คำ�แนะนำ�และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงค่าความต้านทานของระบบรากสายดินให้มีค่า
ที่เหมาะสมตามที่กำ�หนดโดยมาตรฐาน IEC 62305 ได้
. สามารถจัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ทางด้านระบบป้องกัน
ฟ้าผ่าสำ�หรับสิ่งปลูกสร้างและอาคารแก่องค์กร หน่วยงาน
หรือผู้สนใจได้
. สามารถช่ ว ยตรวจสอบการออกแบบระบบรากสายดิ น
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยจากแรงดันย่างก้าว (Step
Voltage) และแรงดันสัมผัส (Touch Voltage) โดยบริษัทฯ
มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคำ�นวณและจำ�ลองผลลัพธ์ได้
กล่ า วโดยสรุ ป ระบบป้ อ งกั น ฟ้ า ผ่ า เป็ น ระบบป้ อ งกั น
สิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ส�ำคัญ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น
ไม่เพียงแต่ความเสียหายทีม่ ผี ลต่อสิง่ ปลูกสร้างและอาคารเท่านัน้
แต่หากยังเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัย หรือผู้สัญจรที่อยู่ภายใน
หรือบริเวณสิง่ ปลูกสร้างและอาคารขึน้ ได้ อีกทัง้ การออกแบบระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าที่ดีจะต้องค�ำนึงถึงคุณสมบัติและความทนทานของ

วัสดุและอุปกรณ์ทนี่ �ำมาเลือกใช้ว่าผ่านหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด ท�ำให้การศึกษาท�ำความเข้าใจมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า
ตามมาตรฐาน IEC 62305 ภาค 3 และ IEC 62561 ซึ่งว่าด้วย
มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบ
การต่อลงดินในห้องทดสอบ เป็นสิ่งที่เราควรท�ำความเข้าใจ และ
สอบถามจากผู้ผลิตด้วย
หากท่ า นต้ อ งการค้ น หารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบป้องกันฟ้าผ่าของ ABB สามารถค้นหา
ได้จากลิงก์ http://new.abb.com/low-voltage/products/earthinglightning-protection/furse/literature หรือติดต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ
คุณกานต์พนธ์ สุวรรณศิลป์ อีเมล karnphon.suwanasin@th.abb.
com ได้ตลอดเวลาครับ

เอกสารอ้างอิง
[1] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553
มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพ
ต่อสิง่ ปลูกสร้าง และอันตรายต่อชีวติ จากฟ้าผ่า (Thai Standard
: Protection Against Lightning Part 3 Physical Damage to
Structures & Life Hazard).
[2] ABB Group. 06/2015. ABB Furse Product Catalogue 2015
(Earthing & Lightning Protection - Total Solution Catalogue)
[3] สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พ.ศ. 2559 คู่มือ
การติดตัง้ การต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า (Installation Handbook
for Grounding and Lightning Protection)
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อุปกรณ์ที่ ใช้เพื่อความปลอดภัยของอาหาร
สำ�หรับระบบที่มีการชำ�ระล้าง (Wash Down)
โดย สเตฟานี่ เบิร์น

ผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคาดหวังว่าจะได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ผ่านการแปรรูปที่
ถูกหลักอนามัย การท�ำความสะอาด และฆ่าเชื้อในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องค�ำนึง
อย่างที่สุด ระบบช�ำระล้าง คือ อาวุธหลักส�ำหรับการท�ำตามมาตรฐานสุขอนามัย โดยเฉพาะในโรงงาน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แต่การช�ำระล้างส่งผลต่ออุปกรณ์ในโรงงาน เพราะต้องใช้น�้ำร้อนแรงดันสูง
ซึ่งจะท�ำลายสารที่เคลือบผิววัสดุ ไม่มีสีชนิดใดที่จะทนแรงดัน 1,000 psi ได้เป็นเวลานาน
ด้วยเหตุนี้ ABB จึงได้ให้ความส�ำคัญด้านการออกแบบ 3 ข้อ ที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างอุปกรณ์
ที่มีความปลอดภัยด้านอาหาร ได้แก่ การออกแบบวัสดุและโครงสร้างของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ส�ำหรับเครื่องจักร และการซีล (Sealing)

การออกแบบที่เหมาะสม
คือหัวใจส�ำคัญที่จะท�ำให้
อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยทางอาหาร
มีความทนทานต่อระบบ
การช�ำระล้างทีใ่ ช้ในโรงงาน
แปรรูปอาหาร และการมี
วัตถุแปลกปลอมเข้าไป
ในอุปกรณ์
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ทีป่ ลายสายการผลิต ควรมีการช�ำระล้างไม่มากนัก แต่พนื้ ทีส่ ว่ นที่
เป็นกระบวนการแปรรูปในโรงงานผลิตอาหาร จะต้องมีการช�ำระล้าง
อย่ า งละเอี ย ดทุ ก ซอกมุ ม โดยลั ก ษณะของการช�ำระล้ า ง
จะขึ้นอยู่กับอาหารที่น�ำไปแปรรูป หากเป็นเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารฆ่ า เชื้ อ ส่ ว นโรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช็ อ กโกแลต
และเบเกอรี่อาจต้องมีขั้นตอนในการก�ำจัดคราบเหนียว จึงต้องมี
กระบวนการท�ำความสะอาดเป็นพิเศษ
เมื่อดูตามแนวปฏิบัติที่พัฒนา โดย NAMI และ European
Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) การออกแบบ
อุปกรณ์ทเี่ กีย่ วกับความปลอดภัยทางอาหารแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ด้วยกัน
1. การออกแบบและการใช้วัสดุส�ำหรับโครงสร้าง
เหล็กหล่อและอะลูมเิ นียมไม่ใช่วสั ดุทที่ นทานต่อการช�ำระล้าง
เพราะว่ามันสึกกร่อนได้ ผู้ผลิตจ�ำนวนมากจึงหันไปใช้สีอีพ็อกซี่
(Epoxy Paint) การพ่นสีฝุ่น (Powder Coating) และการเคลือบสี
ด้วยระบบไฟฟ้า (Electro Coating) แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรจะ
ทนทานไปกว่าสเตนเลส จึงท�ำให้วัสดุชนิดนี้เป็นที่นิยม แต่การใช้
สเตนเลสก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป เพราะจะต้องใช้เหล็กที่มี
คุณภาพสูง และความส�ำคัญทีม่ ไี ม่แพ้กนั คือ การออกแบบโครงสร้าง
อุปกรณ์ จะต้องไม่ท�ำให้ของเหลวมีการสะสมตัว แต่จะต้องท�ำให้
ไหลออกไป หรือแห้งไปเอง เช่นเดียวกัน การเชื่อมโลหะจะต้อง
ท�ำให้เนียนเรียบเพื่อจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรีย
นอกจากนี้ ครีบระบายความร้อน (Cooling Fins) ที่ช่วยให้
มอเตอร์ไฟฟ้ามีอุณหภูมิเย็นลง แต่ก็มีโอกาสปนเปื้อนได้ ดังนั้น
การออกแบบที่ ABB เลือกส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่
จึงมักจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องมีท่อต่อและไม่ใช้ครีบระบายความร้อน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดพื้นที่ที่เป็นซอกหลืบ
หลุม หรือช่องใดๆ ดังนั้น การออกแบบให้โครงสร้างมีความ
เรียบลื่น จะท�ำให้สามารถก�ำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคปนเปื้อน
ออกไปได้

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 1
โรงงานแปรรูปสัตว์ปีก
ใช้มอเตอร์ท่ที �ำจากสเตนเลส
ซึ่งมีความทนทานต่อการ
ช�ำระล้างด้วยแรงดันสูง
รูปที่ 2
อาจพบว่าใช้อปุ กรณ์
ที่ไม่เหมาะสมก็ต่อเมื่อ
สายเกินไป

ผู้ผลิตและจัดการอาหารตระหนักดีถึงความปลอดภัยด้าน
อาหารและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้วิธีที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น
แนวปฏิบัติเพื่ออนามัย หรือ GHP แนวปฏิบัติเพื่อการผลิตที่ดี
(GMP) และจุดควบคุมวิกฤตและวิเคราะห์อันตรายด้านอาหาร
(HACCP) ทั้งหมดนี้คือหัวใจส�ำคัญในการฆ่าเชื้อ สถานที่และ
อุปกรณ์ และถูกมองว่าเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่สุดในโรงงานแปรรูป
เนื้อสัตว์และอาหาร

ระบบช�ำระล้าง (Wash Down)

อุปกรณ์ส�ำคัญที่ใช้เพื่อสุขอนามัยในโรงงานแปรรูปอาหาร
ก็คือ ระบบช�ำระล้างซึ่งมีความส�ำคัญมากเสียจนบริษัทแปรรูป
เนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น Tyson, Cargill Meat, JBS, Kraft Foods
และอืน่ ๆ แม้วา่ จะเป็นคูแ่ ข่งกัน แต่กม็ คี วามร่วมมือผ่านทาง North
American Meat Institute (NAMI) เพื่อก�ำหนดมาตรฐานเบื้องต้น
ส�ำหรับอุปกรณ์ช�ำระล้าง บริษทั เหล่านีท้ ราบดีวา่ หน่วยการท�ำงาน
ทีม่ กี ารทาสี หรือเคลือบสี จะไม่ทนทานต่อแรงกัดกร่อนของระบบ
ช�ำระล้าง บริษัทเหล่านี้จึงต้องการน�ำพาอุตสาหกรรมอาหารให้
เปลีย่ นจากการน�ำวัสดุทเ่ี ป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron) และอะลูมเิ นียม
มาเคลือบสีที่ทนแรงกัดกร่อน เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรที่ท�ำจาก
สเตนเลส และบางครัง้ เป็นการออกแบบแบบไม่มที อ่ ต่อ (Ventless)
และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร -> รูปที่ 1
ต�ำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์และกระบวนการที่ใช้ในการรักษา
ความสะอาดของพื้นที่ คือตัวแปรส�ำคัญที่จะท�ำให้รู้ว่าอุปกรณ์
มีความแข็งแรงทนทานเพียงใด ยกตัวอย่างเช่น บริเวณทีใ่ ช้บรรจุหบี ห่อ

หน่ ว ยการท� ำ งานที่ มี การทาสี หรื อเคลือ บสี
จะไม่ทนทานต่อแรงกัดกร่อนของระบบช�ำระล้าง
อุ ต สาหกรรมอาหารจึ ง เริ่ มหั นไปใช้อุปกรณ์
แปรรู ปอาหารซึ่ ง ท� ำ จากสเตนเลสทั้งหมด
2. ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดพิเศษ (Food-Grade Lubricants)
ส�ำหรับใช้งานกับเครือ่ งจักรในสายการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ดี ความสามารถของผลิตภัณฑ์นี้ในด้านการถ่ายเทและ
สูญเสียความร้อน การเสียดสี การขัดสี การสึกกร่อน ฯลฯ ถือว่า
ยังไม่เทียบเท่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบดั้งเดิม แต่กระนั้น หากมี
การเฝ้าติดตามและบ�ำรุงรักษา ก็น่าจะน�ำมาใช้ได้โดยไม่ต้องมี
ข้อกังวลใดๆ
เพื่อเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมอาหาร องค์กรรัฐบาล
อย่าง Food and Drug Administration (FDA) และกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ (United States Department of Agriculture - USDA)
ได้ก�ำหนดประเภทผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดพิเศษ ดังนี้
. ประเภท H1 ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารที่มีการสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง
. ประเภท H2 ใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนที่ไม่มี
การสัมผัสกับอาหาร
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รูปที่ 3
อุปกรณ์บางตัว
อาจดูเหมือนท�ำจาก
สเตนเลส แต่จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ และอาจเกิด
การละเมิดข้อบังคับ
ความปลอดภัยด้านอาหาร
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. ประเภท H3 ส่วนมากมักเป็นน�ำ้ มันทีส่ ามารถรับประทานได้

. ระดับองค์กรไม่หวังผลกำ�ไรและด้านสาธารณสุข: มีหน่วยงาน

3. เทคโนโลยีการซีลผลิตภัณฑ์อาหาร (Sealing Technology)
สาเหตุ ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ที่ ท�ำให้ อุ ป กรณ์ เ กิ ด การช�ำรุ ด มั ก
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความสนใจ
ในการซีลเป็นพิเศษ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นยังอยู่ได้และช่วย
ป้องกันการปนเปื้อน การช�ำระล้างท�ำความสะอาดเครื่องจักร
อย่างรุนแรงก็อาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อการซีล เนื่องจากระบบ
ฉีดช�ำระล้างที่รุนแรงท�ำให้เกิดการปนเปื้อน ดังนั้น การมีระบบ
การซีลที่ดีจึงถือเป็นปัจจัยส�ำคัญเช่นกัน ในการเสาะหาระบบ
การซีลที่ดีควรพิจารณาค�ำถามส�ำคัญต่อไปนี้
. ปากถุงที่ซีลมีจุดที่สัมผัสอาหารกี่จุด
. วัสดุที่ใช้ซีลคืออะไร
. การออกแบบเส้นทางการไหลของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเป็น
อย่างไร เป็นเส้นทางที่ซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ลักษณะ
การซีลทำ�ให้รบั มือกับสารหล่อลืน่ ทีม่ มี ากเกินไป เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การระเบิดจากแรงดันอากาศหรือไม่
. ได้เสริมความสามารถในการป้องกันให้ซีล ตัวอย่างเช่น
ใช้ยางหุ้ม flinger หรือมีฝาปิดหรือไม่

ใช่ว่าทุกพื้นที่ในโรงงานจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทนทานต่อการ
ช�ำระล้างเสมอไป ในบางส่วนของโรงงาน เราไม่ตอ้ งเลือกใช้อปุ กรณ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจ�ำกัดสูง เพื่อน�ำไปใช้ในกระบวนการทั่วไป
ทีไ่ ม่ได้เกีย่ วข้องกับการช�ำระล้าง แต่ในขณะเดียวกัน การใช้อปุ กรณ์
ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในขั้นตอนที่ต้องเผชิญกับการช�ำระล้างด้วย
แรงดันสูง ก็อาจสร้างความเสียหายราคาแพงเช่นกัน การละเมิด
ข้ อ บั ง คั บ ความปลอดภั ย ด้ า นอาหารถื อ เป็ น ความผิ ด ร้ า ยแรง
และไม่ เ พีย งส่ ง ผลต่ อ โรงงานที่ก ระท�ำผิด เท่ า นั้น แต่ ยัง สร้ า ง
ความเสียหายให้แก่ธุรกิจการผลิตอาหารทั้งหมด

และใช้ ใ นการป้ อ งกั น การเกิ ด สนิ ม ในชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก ร
ประเภทตะขอ รางและล้อเลื่อน หรืออุปกรณ์ใกล้เคียง

การท�ำงานร่วมกันระหว่างการออกแบบและใช้วัสดุส�ำหรับ
โครงสร้างเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษประเภท H1 และ
การออกแบบการซีลอย่างดี ทั้งหมดนี้จะท�ำให้สภาพแวดล้อม
ของกระบวนการผลิตอาหารเกิดความปลอดภัย

ความปลอดภัยด้านอาหาร และการละเมิดข้อบังคับ

มีข้อบังคับและมาตรฐานหลายประเภทที่ใช้ควบคุมและ
จัดระเบียบโรงงานผลิตอาหาร และสร้างความมั่นใจว่าบรรดา
โรงงานต่างๆ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับเกีย่ วกับความปลอดภัยด้านอาหาร
ข้อบังคับเหล่านี้ก�ำหนดขึ้นโดยหลากหลายองค์กร ตัวอย่างเช่น
. ระดับรัฐบาล: ในสหรัฐฯ ทั้ง USDA และ FDA มีอำ�นาจ
ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร โดย USDA
จะดู แ ลในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ สั ต ว์ สั ต ว์ ปี ก ไข่ แ ละชี ส
ส่วนอาหารที่นอกเหนือจากนี้จะมี FDA เป็นผู้ดูแล

อย่าง The National Sanitation Foundation International
(NSF), 3-A Sanitary Standards, Inc. (องค์กรอิสระไม่หวัง
ผลกำ�ไรที่เน้นด้านการออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นไปตามหลัก
สุขอนามัย) และ Baking Industry Sanitation Standards
Committee (BISSC) ทัง้ หมดนีค้ อื องค์กรทีก่ ำ�หนดมาตรฐาน
และออกใบรับรองผลิตภัณฑ์
. ระดับองค์กรด้านการผลิตอาหาร: NAMI คือ สมาคมการค้า
และอุ ต สาหกรรมที่ มี บ ทบาทในสหรั ฐ ฯ ประกอบด้ ว ย
บริษัทด้านการผลิตอาหารที่ร่วมมือกันกำ�หนดมาตรฐาน
การออกแบบที่เป็นไปตามหลักสุขอนามัย

สิ่งใดบ้างที่เข้าข่ายการละเมิดข้อบังคับ

เราอาจไม่สามารถตรวจจับการละเมิดข้อบังคับได้ทันที
เช่น บางครั้งเราก็ไม่อาจแยกได้ว่าอุปกรณ์นั้นท�ำจากสเตนเลส
หรือเป็นเพียงเหล็กที่ชุบด้วยสังกะสี นิกเกิล หรือ TDC (Thin
Dense Chrome) อุปกรณ์ใน -> รูปที่ 2 ดูเผินๆ อาจเห็นว่าเป็น
ตลับลูกปืนแบบกลมและท�ำจากสเตนเลส จนเมือ่ ผ่านการช�ำระล้าง
ท�ำความสะอาดด้วยแรงดันน�้ำหลายรอบ ก็พบว่า ส่วนที่เคลือบ
ด้วยนิกเกิลเริ่มแตกออก ค�ำถามที่เกิดขึ้นก็คอื แล้วส่วนที่แตกนั้น
หลุดหายไปไหน
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ อุปกรณ์ทดี่ เู หมือนท�ำจากวัสดุพอลิเมอร์
กับสเตนเลส แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ท�ำจากสเตนเลสเลย และก�ำลัง
ขึน้ สนิม -> รูปที่ 3 จากทีเ่ ห็นดูเหมือนว่าอุปกรณ์ชนิ้ นีอ้ าจทนทาน
ต่อการสึกกร่อนได้ระดับหนึ่ง หากน�ำไปใช้ในกระบวนการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการช�ำระล้างก็คงไม่มีปัญหา แต่ไม่เหมาะกับ
การน�ำมาใช้ในต�ำแหน่งดังในภาพ
การน�ำผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานทัว่ ไปมาใช้ในกระบวนการ
ที่ต้องมีการช�ำระล้างนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีเอาเสียเลย เพราะ
โครงสร้ า งและสี เ คลื อ บของอุ ป กรณ์ นั้ น อาจไม่ ท นทาน หรื อ
เหมาะสมกับกระบวนการผลิต ส่วนเทคโนโลยีในการซีลก็อาจ
ไม่ทนทานต่อการช�ำระล้างด้วยแรงดันสูง ท�ำให้สเี คลือบ หรือวัสดุ
อาจแตกและหลุดออกมาปนเปือ้ นกับอาหาร และผลิตภัณฑ์หล่อลืน่
ชนิดที่ไม่ปลอดภัยต่ออาหาร ซึ่งอาจไหลเข้าไปในสายการผลิต

อาหารสมอง

รูปที่ 3

21

การฝ่าฝืนข้อบังคับความปลอดภัยด้านอาหารทีเ่ กิดจากการ
ช�ำระล้างอาจเกิดขึน้ ได้แม้ในโรงงานทีร่ ะมัดระวังทีส่ ดุ อย่างไรก็ดี
การออกแบบโครงสร้างและใช้วสั ดุอย่างรอบคอบ ตลอดจนการใช้
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทพิเศษและเทคโนโลยีการซีล จะช่วย
ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายราคาแพง ดังนั้น การเลือกใช้
อุปกรณ์จงึ ต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงงาน
ในตอนนี้มีข้อบังคับและความคาดหวังที่มีต่อความปลอดภัยด้าน
อาหารได้เพิ่มขึ้นมากมาย และมีแนวโน้มว่าโรงงานผลิตอาหาร
จะหันไปใช้อปุ กรณ์เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทีท่ �ำจากสเตนเลส
มากขึ้น ซึ่ง ABB มีความพร้อมที่จะรองรับความนิยมดังกล่าว
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ABB Products Training
2017 Schedule
เอบีบี น�ำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้ และความเข้าใจใน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร
ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง
ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

Terms and Conditions

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมทีจ่ ดั ขึน้ นีเ้ ป็นหลักสูตรการฝึกอบรมทัง้ ภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่ ถูกก�ำหนดไว้ตลอดทัง้ ปี โดยวัตถุประสงค์
หลักของการจัดหลักสูตรอบรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจความรู้
พืน้ ฐาน เทคโนโลยี และวิธกี ารใช้งานของผลิตภัณฑ์เอบีบไี ด้ดยี งิ่ ขึน้
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
โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Course EP01-10:
คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อีเมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศัพท์: 0 2665 1435
Course EP11-12:
คุณพรรษวุฒิ ธนกาญจน์
อีเมล: pansawut.thanakarn@th.abb.com
โทรศัพท์: 08 9927 5952
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Schedule of Electrification Products
Course Title
EP 01 พื้นฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์และโมลเคลเซอร์กิตเบรกเกอร์

Venue
สำ�นักงานใหญ่

Time
09.00 - 16.00

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

EP 04 ABB E-Design โปรแกรมส�ำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ขั้นสูง)*

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

EP 05 พื้นฐานการเลือกใช้งานอุปกรณ์สวิตช์และฟิวส์ และการเลือกใช้ Terminal Block
ยของ Jokab Safety และเทคโนโลยีของ
EP 06 ระบบความปลอดภั
Electronic Products and Relay

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

5

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

6

สำ�นักงานใหญ่

09.00 - 16.00

3

สำ�นักงานใหญ่
สมุทรปราการ
สำ�นักงานใหญ่
ระยอง
สมุทรปราการ

09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00

4

ระยอง

09.00 - 16.00

ฟังก์ชั่นการป้องกันขั้นสูง วิธีการบ�ำรุงรักษา และวิธีการออกแบบระบบการป้องกัน
EP 02 ให้ท�ำงานสัมพันธ์กันโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Coordination System)
และการป้องกันความเสียหายของการเกิด Arc Flash ในตู้ Switchgear
EP 03 ABB E-Design โปรแกรมส�ำหรับการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ขั้นต้น)*

พื้นฐานและการใช้งานส�ำหรับการป้องกันมอเตอร์และวิธีการเลือก
EP 07 และการประยุกต์ใช้งานส�ำหรับอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ เทคโนโลยี
และประเภทการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ (UMC)
EP 08 ระบบควบคุมบ้านและอาคารอัจฉริยะ โดย ABB i-bus KNX
้นฐาน เทคโนโลยี และการติดตั้งที่ถูกต้องของ MCB และ RCD
EP 09 พืและพื
้นฐานของระบบการป้องกันไฟกระชาก
EP 10 ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305
EP 11 แนวทางการออกแบบและนวัตกรรมของคู่จ่ายไฟฟ้าแรงดันต�่ำ
การอบรมระดับพื้นฐานและขั้นสูงของตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต�่ำอัจฉริยะ (MNS iS )
EP 12 - Course Fee : THB 15,000.-/Person
- Minimum : 4 Persons

*

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย
การแจ้งยืนยันการส�ำรองที่นั่ง
ท่านจะได้รับการยืนยันการส�ำรองที่นั่งของหลักสูตรคอร์ ส
ฝึกอบรมต่างๆ ทางอีเมล โดยทางเอบีบสี งวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง
ตารางเวลาโปรแกรมการฝึกอบรมและสถานที่ในการฝึกอบรม
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
ในกรณีไม่มที นี่ งั่ ในคอร์สฝึกอบรมทีท่ า่ นต้องการ ท่านจะได้รบั
การแจ้งเตือนโดยทันที และหากมีคอร์สฝึกอบรมเปิดเพิ่มเติม
ทางเอบีบีจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายหลัง
ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น
หลักสูตรการปฏิบัติการเชิงลึก โดยทางเอบีบีจะเป็นผู้จัดเตรียม
เอกสารในการฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน
ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก
และค่าเดินทางด้วยตัวท่านเอง
การยกเลิก
หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิก หากมีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทุกหลักสูตรมีจ�ำกัด
จ�ำนวนผูเ้ ข้าฝึกอบรม ในกรณีทมี่ กี ารยกเลิก ผูส้ มัครกรุณาแจ้งกลับ
ทางเอบีบีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู้สมัครท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วม
ฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมได้

Sep

21

Oct

19

Nov

Dec

23

12

กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย

*

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�ำนักงานใหญ่:
161/1 อาคารเอสจี ท าวเวอร์ ชั้ น 1-4 ซอยมหาดเล็ ก หลวง 3
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สาขาระยอง (RBC):
4/3 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ:
322 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ต.แพรกษา อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280
ติดต่อ:
0 2665 1000
รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://new.abb.com/th/about/product-training-calendar
ลงทะเบียน Online:
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“เครียดแล้วไปไหน”
รวม 5 โรคร้ายที่มาจากความเครียด

แม้ จ ะกลายเป็ น โรคยอดฮิ ต ของคนเมื อ งยุ ค ใหม่ แต่ ใ น
ความเป็นจริง “ความเครียด” ถือเป็นภาวะทีม่ รี ะดับความรุนแรง
ต่อร่างกายและจิตใจของเราอย่างมาก ในทางการแพทย์ได้จ�ำแนก
สาเหตุของความเครียดออกเป็น 2 ชนิด คือ “Acute Stress”
หรือความเครียดที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน เช่น ความเครียดจากเสียง
สภาพอากาศ ความกลัว ตกใจ หิว หรือเมือ่ ตกอยูใ่ นอันตราย และ
“Chronic Stress” หรือความเครียดเรือ้ รังจากทีท่ �ำงาน ครอบครัว
หรือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งพักรักษาตัวนานๆ โดยระหว่างทีเ่ ราเครียด ร่างกาย
จะปล่อยฮอร์โมน “อะดรีนาลีน” ที่ท�ำให้ร่างกายตื่นตัว และ
“คอร์ตซิ อล” ทีท่ �ำให้หวิ และอ้วนง่าย อีกทัง้ ระบบต่างๆ ในร่างกาย
ยังแปรปรวนจนน�ำไปสู่สาเหตุของการเกิด 5 โรคร้ายที่เราอยาก
ให้คุณรู้เท่าทันก่อนที่ “โรค” จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไป
ตลอดกาล
1. โรคความดั น โลหิ ต สู ง : ทัน ทีที่ต กอยู ่ ใ นภาวะเครีย ด
ฉับพลัน ร่างกายจะกระตุน้ การท�ำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
ซิมพาเทติก ท�ำให้หวั ใจเต้นเร็ว หลอดเลือดหดตัว และการไหลเวียน
โลหิตไม่สะดวก หัวใจจึงต้องส่งพลังด้วยการบีบตัวแรงๆ เพื่อให้
แรงดันเลือดสูงขึ้น และน�ำไปสู่การเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
หัวใจในที่สุด
2. โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ: โรคทีค่ ร่าชีวติ คนไทย
มากเป็นอันดับต้น มีสาเหตุหลักมาจาก “ความเครียด” ทีก่ ระตุน้
ให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอล ส่งผลให้หัวใจ
เต้นเร็วและบีบตัวแรงขึ้น เมื่อร่างกายตกอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรัง
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า หัวใจจะเจอแรงเหวี่ยงและบีบคั้นจากภาวะนี้

มากแค่ไหน แถมยิง่ เครียดยิง่ หิว จึงท�ำให้สายเครียดแล้วกินเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคหัวใจมากขึน้ และตามมาด้วยภาวะโรคแทรกซ้อนทีต่ อ้ ง
ระวังอย่างมาก
3. โรคมะเร็ง: ผลการวิจยั ทางการแพทย์พบว่า ภาวะเครียด
เรื้อรังส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลง และฮอร์โมน
ทีร่ า่ งกายปล่อยออกมาจากความเครียดยังรบกวนการท�ำงานของ
เซลล์ทชี่ ว่ ยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เมือ่ ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
ร่างกายจึงไม่สามารถก�ำจัดสารก่อมะเร็งที่อยู่ภายในร่างกายได้
อีกทั้งความเครียดยังส่งผลต่อการขยายตัวของเนื้องอก และมี
ผลต่อการแพร่ขยายของเซลล์มะเร็งในร่างกายมากขึ้น
4. โรคภูมิแพ้: คนที่มีอาการผื่นคันเรื้อรังและภูมิแพ้ต่างๆ
ต้องระวังความเครียดอย่างมาก เพราะจะกระตุ้นให้อาการแพ้
หนักขึ้นจากการที่ระบบประสาทและฮอร์โมนแปรปรวน ซึ่งเป็น
สาเหตุ ใ ห้ เ ส้ น เลื อ ดฝอยบริ เ วณผิ ว หนั ง หด-ขยายตั ว ผิ ด ปกติ
นอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลให้ต่อมหมวกไตล้าและกระตุ้น
การอักเสบต่างๆ ในร่างกายให้รุนแรงมากขึ้น
5. โรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง: หลายคนเรียกอาการนี้ว่า
“เครียดลงกระเพาะ” เพราะความเครียดจะกระตุ้นให้กระเพาะ
อาหารหลัง่ กรดออกมามากเกินไป ท�ำให้เยือ่ บุกระเพาะอักเสบเรือ้ รัง
ยิ่งคนที่รักอาหารรสจัดด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะ
อาหารง่ายขึน้ และอาจรุนแรงถึงขัน้ เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วย
รูท้ นั โรคร้ายแล้ว อย่าปล่อยให้ “ความเครียด” ท�ำร้ายเรา
ทางอ้อม ด้วยการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง พร้อมผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจให้สมดุลอยู่เสมอ
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กอดดาว นอนหนาว ที่ “หุบเขาวง”
ปางอุ๋งแห่งใหม่ ใกล้กรุงฯ
ทันทีที่แสงสีทองของวันใหม่ลอดผ่านช่องเขา สะท้อนภาพแรกแห่งดวงตะวันบนผืนน�้ำนิ่งสงบ
ของอ่างเก็บน�้ำหุบเขาวง นับแต่ไอหมอกจางและหมู่ดาวนับล้านโบกมือลาท้องฟ้าไปอย่างเงียบๆ
แทนที่ด้วยความสดชื่นของผืนดินชุ่มน�้ำค้างและไม้ใหญ่ สีเขียวสดของต้นหญ้าตัดกับสีสัน
ของเต็นท์ที่เรียงราย เจ้าของฉายา “ปางอุ๋งแห่งสุพรรณฯ” กลายเป็นหมุดหมายใหม่ของ
นักเดินทาง ผู้แสวงหาชีวิตเงียบสงบปราศจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ ที่ที่การติดต่อ
จากโลกภายนอกเป็นไปได้ยาก และไฟฟ้าเป็นสิ่งเกินจ�ำเป็น เมื่อมีแสงดาว แสงจันทร์นวล คบไฟ
และตะเกียงโบราณคอยส่องสว่างยามค�่ำคืน

เพียงไม่กชี่ วั่ โมงจากกรุงเทพฯ ไปวัดน�ำ้ พุรอ้ น อ�ำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ขับรถฝ่าถนนลูกรังอัดแน่นอีกราว 9 กิโลเมตร
อ่างเก็บน�้ำหุบเขาวง พร้อมต้อนรับนักเดินทางอยู่ท่ามกลาง
อ้อมกอดของภูเขาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ป่าชุมชนบ้านพุ
น�้ำร้อน” ของชาวเมืองสุพรรณฯ ที่ยังหนาแน่นไปด้วยต้นไม้
สีเขียวสดและอากาศยังคงบริสทุ ธิ์ ราวกับความเจริญของเมืองใหญ่
ไม่เคยย่างกรายมาถึงที่นี่

อ่างเก็บน�้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำ� ร้อน เกิดจากความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนทีม่ งุ่ มัน่ พัฒนาและร่วมกันดูแลพืน้ ทีป่ า่
ของหมูบ่ า้ นให้สามารถเปิดต้อนรับนักท่องเทีย่ วเข้ามาเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
อันเรียบง่ายของชาวบ้าน ผ่านการใช้ชวี ติ เป็นหนึง่ เดียวกับธรรมชาติ
พร้อมปลุกจิตส�ำนึกให้คนเมืองเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ผืนป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างลงตัว สถานที่แห่งนี้จึง
มีช่วงเวลาปิดท�ำการเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูเยียวยาตนเองตั้งแต่
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วันที่ 1 เมษายนถึง 11 สิงหาคมของทุกปี ในฤดูกาลที่อากาศ
ร้อนแล้ง เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และผืนป่าก็ต้องการการดูแลจาก
แหล่งน�้ำอย่างเต็มที่

ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคีของ
ชาวบ้ า นนี่ เอง ที่ ท� ำ ให้ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ หุ บ เขาวง
ได้รางวั ลชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศ “คนรั ก ษ์ ป ่ า
ป่ารัก ชุ มชน” ปี 2559 จากส� ำ นั ก จั ด การ
ป่าชุม ชน พร้ อ มได้ รับ ถ้ ว ยพระราชทานจาก
สมเด็ จ พระเทพพระรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี พร้ อมสร้ างความภู มิ ใ จ
ให้ชาวชุ ม ชนอย่ า งมาก
พวกเขายังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาเอกลักษณ์ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เชิงธรรมชาติแห่งนี้ไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
สงบเงียบ อากาศเย็นสบาย และสัมผัสได้ถงึ ความเป็นมิตรทีจ่ ริงใจ
ของชาวบ้าน รวมถึงมีร้านอาหารเล็กๆ ร้านขายของที่ระลึก และ

ห้องน�้ำสาธารณะอีก 8 ห้องไว้คอยให้บริการ เพื่อให้อ่างเก็บน�้ำ
หุ บ เขาวงเป็ น สถานที่ ที่ คุ ณ จะได้ ป ล่ อ ยวางภาระหนั ก อึ้ ง
พร้อมความเหนือ่ ยล้าทัง้ ร่างกายและจิตใจให้ธรรมชาติได้เยียวยา
โดยไม่มีรีสอร์ต ไม่มีสัญญาณมือถือระดับ 4G หรือแสงไฟนีออน
รบกวนสายตาระหว่างคุณกับดวงดาว
หากต้องการพักค้างคืนเพือ่ นอนชมทะเลดาว แนะน�ำให้เดินทาง
มาที่อ่างเก็บน�้ำหุบเขาวงก่อนเที่ยงวัน เพื่อจับจองเต็นท์ที่พัก
หรือแพนอนได้ตามต้องการ ก่อนทีก่ องทัพนักท่องเทีย่ วจะเนืองแน่น
จนเต็มพื้นที่ ทั้งนี้ กฎไม่กี่ข้อของที่นี่จะช่วยรักษาความสงบสุข
ให้กบั คนหมูม่ าก เช่น ห้ามท�ำเสียงดังหลัง 21.00 น. และไม่เลือกเมนู
การปรุงอาหารทีส่ ร้างความเสียหายให้แก่สถานที่ จึงควรค�ำนึงถึง
ความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ หรือเศษอาหารให้เป็นภาระของชุมชน
หากสนใจอยากนอนพักเย็นๆ บนเรือนแพหลังใหญ่ สนนราคา
คืนละ 2,000 บาทต่อหลัง และแพหลังเล็กราคา 400 บาท (ไม่รวม
ค่าอาหาร) เต็นท์ทพี่ กั บริการหลังละ 150 บาท หากน�ำเต็นท์มาเอง
คิดค่าสถานที่หลังละ 100 บาท พร้อมเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เช้าตรู่
จนถึง 6 โมงเย็น ส�ำหรับคนที่เดินทาง แบบเช้าไป-เย็นกลับ
หากคุณน�ำรถไปด้วย ต้องรับบัตรอนุญาตเข้าสถานทีท่ วี่ ดั น�ำ้ พุรอ้ น
ทุกครัง้ โดยอ่างเก็บน�ำ้ ฯ สามารถรองรับรถยนต์ของนักท่องเทีย่ วได้
150 คันต่อคืน ค่าบริการรถยนต์คนั ละ 10 บาท และรถจักรยานยนต์
คันละ 20 บาท สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 09 8581 9199
หรือคลิกเข้าไปที่ http://www.suphan.biz
นอกจากจะเดินทางมาพักผ่อนเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติทปี่ า่ ชุมชน
บ้านพุนำ�้ ร้อนแห่งนี้ ยังมีสถานทีแ่ ห่งการเรียนรูใ้ นเชิงประวัตศิ าสตร์
ทีส่ �ำคัญอย่างมาก นัน่ คือ “พิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนบ้านพุนำ�้ ร้อน” ทีม่ ี
การขุดค้นพบโบราณวัตถุและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในสมัยยุคหินใหม่
เมือ่ ราว 3,000 ปีกอ่ น ซึง่ ล้วนเป็นสิง่ ของทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้านการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งในสมัยอยุธยา บริเวณนี้ยังเป็นแหล่ง
แร่เหล็กและตะกัว่ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ทัง้ ยังเป็นสถานทีท่ รี่ มุ่ รวยมรดก
ทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ของชาวกะเหรีย่ ง ละว้า และลาวครัง่ รวมถึง
แหล่งผ้าทอลายโบราณที่ยังคงถ่ายทอดลวดลายอันมีเอกลักษณ์
จากรุ่นสู่รุ่นมาจวบจนปัจจุบัน
หากจะมีการเดินทางครั้งไหนที่ท�ำให้คุณได้ชาร์จพลัง และ
หลอมรวมกายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้อย่างสุขสงบ
“อ่ า งเก็ บ น�้ ำ หุ บ เขาวง” คื อ ค�ำตอบที่ พ ร้ อ มให้ คุ ณ ไปสั ม ผั ส
ความสุขได้บ่อยครั้ง
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Gadgets

ไฮไลต์แก็ดเจ็ตคูลๆ
มีไว้ไม่ตกเทรนด์
เช็กเทรนด์ความเคลื่อนไหวล่าสุดกับนวัตกรรมสุดล�้ำ
แก็ดเจ็ตเจ๋งๆ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ออกมามากมาย
เพื่อสนองความต้องการของผู้คนให้ครบเกือบทุกด้าน
ด้วยความลํ้าสมัยยิ่งขึ้น อะไรๆ ก็ดูอัตโนมัติไปหมด
มาดูกันว่ามีอุปกรณ์ยอดฮิตอะไรบ้าง และจะตรงใจกับ
ที่หลายๆ ท่านคิดไว้หรือเปล่า

Puretta
เครือ่ งท�ำความสะอาดแปรงสีฟนั Puretta รูปแบบตัว U เอาไว้
วางแปรงสีฟัน จากนั้นจะมีการฆ่าเชื้อในทุกซอกมุมด้วยแสง UV
ทีร่ ะดับ 253.7 nm ทีใ่ ห้ผลลัพธ์ดถี งึ 99.9% พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวระยะ 1 เมตร โดยจะท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ทันที ส่วนระบบพลังงานจะใช้แผงโซล่าเซลล์ วิธีติดตั้งเพียงแค่มี
เทปกาว 3M หากใครสนใจสามารถช่วยระดมทุนได้ในเว็บไซต์
kickstarter.com สนนราคาเริ่มต้นประมาณ 1,9xx บาท วางเป้า
ขนส่งในเดือนตุลาคม 2017

OLED Light

Moleskine

LG Display เผยโฉมโคมไฟ OLED ไฮเทค ด้วยตัวหลอดไฟ
เป็นแผ่นแบบบางเหมือนริบบิ้น ปิดทับด้วยพลาสติก จึงท�ำให้
มีความยืดหยุน่ สูง สามารถดัดบิดให้โค้งงอเป็นรูปทรงทีต่ อ้ งการได้
ส่วนอายุการใช้งานจะอยู่ที่ 30,000-40,000 ชั่วโมง ถ้าคุณเปิด
ใช้งานวันละ 10 ชั่วโมง ก็แค่ใช้งานได้ต่อเนื่อง 13 ปี ซึ่งหลอดไฟ
LED สามารถปรับอุณหภูมิสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วงเวลา
ของวันหรือรูปแบบการใช้งาน นอกจากนั้น การโค้งงอจะช่วยให้
เราดัดหลอดไฟเป็นรูปทรงต่างๆ ทีต่ อ้ งการได้ แถมไม่ใช่แค่ในบ้าน
แต่ยังเอาไปติดกับรถยนต์ได้ด้วย ซึ่งตอนนี้ก�ำลังมองหาพันธมิตร
และคาดว่าจะพร้อมผลิตเพื่อขายจริงในช่วงต้นปีหน้า

Moleskine ได้เปิดตัว Smart Planner Notebook เล่มใหม่
ทีห่ น้าตาเหมือนสมุดจดตารางนัดหมายทัว่ ไป แต่สามารถใช้ปากกา
เขียนลงหน้ากระดาษ จากนั้นสิ่งที่เขียนลงไปก็จะ Sync ไปอยู่บน
บริการ Cloud ต่างๆ ทีค่ ณ
ุ ตัง้ ไว้ได้ทนั ที รองรับตัง้ แต่ iCloud, Google
Calendar และ Outlook แถมสัง่ พิมพ์ออกมาได้ นอกจากนัน้ ตัวระบบ
สามารถเปลีย่ นลายมือของคุณให้ดจิ ทิ ลั ก๊อปปีเ้ ก็บไว้ส�ำรองอีกชุด
ด้วย เทคโนโลยีเบือ้ งหลังก็คอื Invisible Grid ทีพ่ ฒ
ั นาด้วย Ncode
Technology ทีฝ่ งั ลงในหน้ากระดาษ โดยจะเชือ่ มต่อการท�ำงานกับ
Moleskine Pen+ ช่วยให้รวู้ า่ เราเขียนอะไรตรงไหนของหน้ากระดาษ
สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 6,800 บาท
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Polaroid Originals
OneStep 2
Polaroid เปิดตัวกล้องโพลารอยด์รุ่นใหม่ ในชื่อ Polaroid
Originals OneStep 2 เป็นรุ่นที่ภายในอัพเกรดใหม่ แต่ก็ยังคง
เอกลักษณ์ และดีไซน์ให้คล้ายเดิม เป็นกล้อง Instant หรือกล้อง
ปริ้นต์ได้ โดยตัวใหม่นั้นใส่เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไปมากมาย เช่น
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่าน Power Bank ได้ มีแฟลชในตัว
ตั้งเวลาถ่ายภาพได้ และเลนส์คุณภาพที่สูงขึ้น ตัวกล้องราคา
เปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ 3,300 บาท นอกจากนี้ ยังมีสีฟิล์มใหม่
ออกมาอีกด้วยในชือ่ “i-Type Instant Film” ราคาอยูท่ รี่ าวๆ 620 บาท
ต่อ 8 ฟิล์ม

ไฮไลต์ แ ก็ ด เจ็ ต คู ล ๆ มี ไ ว้ ไ ม่ ต กเทรนด์
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KeySmart
ใครก�ำลังมองหาพวงกุญแจมาใช้ ขอแนะน�ำ KeySmart
อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยจัดเก็บกุญแจให้เป็นระเบียบยิง่ ขึน้ พกติดตัวสะดวก
หยิบมาใช้ได้ทนั ที ด้วยแนวคิดจะคล้ายๆ กับมีดพับ น�ำกุญแจมาใช้
แทนใบมีด หยิบขึ้นมากางออกก็ใช้งานได้ทันที ตัวเฟรมของ
KeySmart นัน้ ผลิตจากสเตนเลสและอะลูมเิ นียมเกรดเดียวกับทีใ่ ช้
ผลิตเครือ่ งบินทีม่ คี วามแข็งแรงทนทานสูงแต่มนี ำ�้ หนักเบา รองรับ
กุญแจตั้งแต่ขนาด 55-80 มิลลิเมตร สามารถเก็บกุญแจได้สูงสุด
14 ดอก ส่วนท้ายมาพร้อมกับห่วงส�ำหรับติดกับกุญแจรถยนต์
ได้สบายๆ สนนราคาขายอยู่ที่ประมาณ 748 บาท

Bose QuietComfort

Sony LF-S50G

Bose เปิดตัว QuietComfort 35 II หูฟังไร้สายตัวใหม่ที่มา
พร้อม Google Assistant ช่วยให้ผใู้ ส่สามารถสัง่ งานด้วยเสียงเพือ่
เล่นเพลง ช่วยอ่านข้อความบนมือถือ รวมถึงถามตอบเรือ่ งทีอ่ ยากรู้
วิธีเปิดการท�ำงานก็แค่กดปุ่ม Action บนหูฟังค้างไว้ นอกจากนั้น
ปุ่มนี้ยังสามารถใช้ปรับระดับการตัดเสียงรบกวนได้อกี ด้วย ผลิตจาก
Glass-Filled Nylon และสเตนเลสสตีล มาพร้อมกล่องใส่แบบทนทาน
ตัวหุ้มหูฟังนั้นท�ำมาจากหนังสังเคราะห์ที่มีความนุ่มเป็นพิเศษ
ช่วยเพิม่ ความสบายขณะใช้งาน ส่วนพลังงานหลักมาจากแบตเตอรี่
ในตัว ชาร์จไฟหนึ่งครั้ง ใช้งานได้สูงสุด 20 ชั่วโมง และที่ส�ำคัญ
ยังมีเทคโนโลยีชาร์จไว ชาร์จแค่ 15 นาทีก็ใช้งานได้ 2.5 ชั่วโมง
สนนราคาขายอยู่ที่ประมาณ 11,900 บาท

Ricoh เปิดตัว THETA V กล้อง 360 องศา ระดับ 4K ขับเคลือ่ น
ด้วยขุมพลัง Snapdragon! ดื่มด�่ำกับระบบการบันทึกเสียงรอบ
ทิศทาง และรองรับการไลฟ์สตรีมมิ่ง “Ricoh Theta V” มีระบบ
ถ่ายโอนไฟล์ทเี่ ร็วกว่ารุน่ เดิมถึง 2.5 เท่า ระบบเทคโนโลยีภาพถ่ายนัน้
เอามาจากกล้อง Pentax สามารถถ่ายภาพได้ที่ความละเอียด
14 ล้านพิกเซล มีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเป็นแบบแฟลชความจุ
19GB สามารถเก็บภาพนิ่งได้ 4,800 ภาพ หรือวิดีโอ 4K ที่
40 นาที (เมื่อบันทึกโดยใช้ H.264 video codec) มี Wi-Fi และ
Bluetooth LE ส�ำหรับการเชือ่ มต่อกับสมาร์ทโฟน สนนราคาประมาณ
17,500 บาท
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01 DCD Bangkok 2017

บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ผู้น�ำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าก�ำลัง ร่วมออกบูธจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเอบีบีในงานสัมมนาเชิงวิชาการ DCD Bangkok 2017
ณ ห้อง World Ballroom, Centara Grand, Central World โดยภายในงาน
เอบีบไี ด้น�ำผลิตภัณฑ์ MNS-Up Integrated Power Supply Solution - ผลิตภัณฑ์
จากเอบีบีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระบบการจ่ายไฟของ
Data Center, The Smart Circuit Breaker for Power Management - ระบบ
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพบนคลาวด์แพลตฟอร์ม,
UniGear Digital - นวัตกรรมใหม่ของ Medium Voltage Switchgear เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการสื่อสาร และความสะดวกสบายในการท�ำงานของผู้ใช้
รวมถึงระบบการจัดการข้อมูล Data Center Infrastructure Management (DCIM)
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยภายในงานได้รับความสนใจจาก
กลุ่มผู้เข้าร่วมชมงานในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

02 Sustainable Energy & Technology
Asia 2017

บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charger) รองรับระบบไฟ DC และ
AC ซึง่ สามารถชาร์จได้กบั รถไฟฟ้าทุกรุน่ รวมถึงน�ำผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ของ Solar
String Inverter ทั้งในรุ่น TRIO-50.0 และรุ่น React ของเอบีบี ซึ่งเป็นหัวใจหลัก
ในระบบการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์
นอกเหนือไปกว่านัน้ เอบีบไี ด้น�ำระบบการจัดการพลังงาน ABB Ability Electrical
Distribution Control System ซึ่งเป็นการบริหารจัดการพลังงานบนคลาวด์
แพลตฟอร์ม และระบบ Microgrid Solutions ซึง่ เป็นระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็ก และเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) น�ำมาจัดแสดงในงาน
Sustainable Energy & Technology Asia 2017 เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2560
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งงานนี้บูธเอบีบี
ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

03 งานสัมมนาการบริหารงานบริการคุณภาพไฟฟ้า

บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการบริหารงานบริการคุณภาพ
ไฟฟ้าให้เกินความหวังลูกค้า จัดขึน้ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ขึ้นบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อวิธีการปรับตั้งค่า
การท�ำงานของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ป้องกัน
ของ PEA และการติดตัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟรัว่ ไฟดูด (RCD) เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม
2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

05
04 งานสัมมนาการเปิดตัวหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ (RAE)

บริษทั เอบีบี จ�ำกัด ได้รบั เกียรติจากทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ (PIM)
เชิญเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาการเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAE) ในหัวข้อเรือ่ ง “The Revolution:
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมไทยด้วยหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัต”ิ โดยคุณเอกชัย สุขพ่อค้า
Technical & Engineering Manager กลุ่มธุรกิจ Robotics บริษัท เอบีบี จ�ำกัด
มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ รวมถึงแชร์มุมมองประโยชน์ของหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัตใิ นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
โดยงานนีไ้ ด้จดั ขึน้ ทีอ่ าคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ (PIM)
ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

05 งาน Propak Asia 2017

บริษทั เอบีบี จ�ำกัด น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตมาจัดแสดง
ในงาน Propak Asia 2017 โดยเอบีบไี ด้น�ำหุน่ ยนต์ IRB4600 มาใช้ใน Palletizing
and Depalletizing Process นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์ตา่ งๆ
ไม่วา่ จะเป็นหุน่ ยนต์ Flexgripper-Claw, Smartsensor ส�ำหรับ Motor, Washdown
and Corrosion Resistant Solutions, Energy Efficiency Solutions, DCS Control
Process, Jocab Safety Controlling, Power Quality and Storage Solutions
และ Digital Substation และให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสการท�ำงานอย่างใกล้ชิด
ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยงานนีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถนุ ายน
2560 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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Register
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Reg i ste r

ร่วมสนุกกับ ABB
ร่วมรับสิทธิพิเศษและของรางวัลจ�ำนวนกว่า 200 รางวัล*
เพียง SCAN QR CODE พร้อมตอบแบบสอบถาม
รางวัลที่ 1-50 เสื้อยืด ABB
รางวัลที่ 51-100 สมุดโน๊ต ABB
รางวัลที่ 101-150 ไขควงวัดไฟ ABB (STANLEY)
รางวัลที่ 151-200 ปากกา ABB (STAEDTLER)
**หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560**
*เฉพาะผู้ได้รับวารสารทางไปรษณีย์ 200 ท่านแรกเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท เอบีบี จ�ำกัด
161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์: 0 2665 1043

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนุก 2/2017
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ
คุณพายัพ เปี่ยมคลัง
คุณประจักร์ สีต้นวงศ์
คุณบุศรา วัฒนศรีมงคล
คุณนุชนาฏ ฉ�่ำฉิมพลี
คุณวิชาญ อโศกสกุล

จังหวัด
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ

ลำ�ดับ
6
7
8
9
10

ชื่อ
คุณสุรพงษ์ สุขปลั่ง
คุณกำ�ธร มองไม้งาม
คุณปรีดารัตน์ จำ�รัสวารุณี
คุณอาทิตย์ ยศปัญญา
คุณอัมพิกา กิ่งทอง

จังหวัด
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ

We keep your motors running
ABB’s new control and protection
devices

