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4 ทศวรรษแห่งการพัฒนา 
หุ่นยนต์เอบีบี 
ในห้วงเวลาที่เอบีบีกำลังเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่นั้น  
ยังเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับที่เอบีบีฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมวงการอุตสาหกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันไปอย่างสิ้นเชิง 
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จาก “IRB 6” เคร่ืองจักรท่ีเคยมีความสำคัญมาก
ในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมโลก  
จนกระทั่งถึง “YuMi” หุ่นยนต์ตัวล่าสุดของเอบีบีที่
สามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ได้นั้น ซึ่งตลอดระยะ
เวลา 4 ทศวรรษ มีเรื่องราวที่น่าทึ่งเกิดขึ้นมากมาย  
เพื่อเชิดชูความวิริยะ อุตสาหะ และความมุ่งมั่นของ
มนุษย์ในการทลายกำแพงท่ีขวางก้ันระหว่างโลกมนุษย์
กับหุ่นยนต์ ในการสร้างความแตกต่างท่ีย่ิงใหญ่ เราจึง
ขอนำท่านไปรู้จักกับโลกของหุ่นยนต์เอบีบี 

นับเป็นเวลากว่า 40 ปีมาแล้ว ที่เอบีบี (ในอดีต 
คือ ASEA) ได้นำเสนอ ASEA IRB 6 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ที่ควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ แบบใช้
ไฟฟ้าทั้งระบบตัวแรกของโลก ภายหลังจาก IRB 6  
ได้ปรากฏสูส่ายตาทุกคน ก็เกิดเป็นแรงกระตุ้นให้วงการ
หุ่นยนต์พัฒนาไปอย่างมาก จนเป็นท่ีน่าประหลาดใจว่า 
จากหุ่นยนต์ 1 ตัว ที่ทำงานง่ายๆ ได้เพียง 1 อย่าง  

ในสภาพแวดล้อมที่อันตราย กลายมาเป็นระบบการ
เชื่อมโยงหุ่นยนต์หลายๆ ตัว ให้จัดการกับงานท่ียาก
และซับซ้อนในหน่วยการผลิตที่หลากหลายมากขึ้น  
ซึ่งเอบีบีก็คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิด
ความก้าวหน้านี้ขึ ้น 

 
หุน่ยนตส์ำหรบังานเชือ่มเฉพาะจดุ 

ย้อนกลับไปเม่ือปี ค.ศ.1961 “Unimate” หุ่นยนต์
อุตสาหกรรมตัวแรกท่ีขับเคล่ือนด้วยระบบไฮดรอลิก ท่ี
ถูกเตรียมไว้ให้กับบริษัท General Motor เพื่อใช้กับ
เครื่องจักรหล่อแบบ ต่อมาบริษัท ASEA สวีเดน (ภาย
หลังควบรวมกับ Brown Boveri เป็นเอบีบี) ได้พัฒนา 
“IRB 6” หุ่นยนต์ตัวแรกที่ควบคุมด้วยระบบไมโคร-
โพรเซสเซอร์แบบไฟฟ้าทั ้งระบบ และเป็นหุ ่นยนต์
อุตสาหกรรมเพ่ือการพาณิชย์ ในปี ค.ศ.1974 เอกลักษณ์
ของ IRB 6 ไม่ได้มีเฉพาะระบบการขับเคล่ือนเพียงเท่าน้ัน  
แต่ยังมีลักษณะภายนอกท่ีเหมือนมนุษย์ มีการควบคุมท่ี
แม่นยำ ท้ังยังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านขนาดและความเร็ว
ในการเคล่ือนท่ี รวมถึงความสามารถในการทำงานอย่าง
ต่อเนื่องได้อีกด้วย 

ความสำเร็จของเอบีบีไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ 
ซึ่งในปี ค.ศ.1982 ยังได้ปล่อย “IRB 90” ออกมาเป็น  
หุ ่นยนต์ 6 แกน เต็มรูปแบบที่ผสมผสานทั้งระบบ  
แรงดันน้ำ ลม และไฟฟ้า เพื่อตอบสนองต่อการใช้ใน
งานเชื่อมเฉพาะจุดได้สำเร็จ 

 
หุน่ยนตพ์น่ส ี 

ต่อมาในป ีค.ศ.1985 เอบีบ ีหรือ ASEA ก็ได ้ 
ปล่อยหุ่นยนต์พ่นสีที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าตัวแรก  
ช่ือ “TR 5000” หลังจากนั้นในช่วงปี ค.ศ.1990 เอบีบี
ก ็ได ้ค ิดค้นระบบ CBS (Cartridge Bell System) 
สำหรับการพ่นสีช้ินส่วนรถยนต์ข้ึน โดยระบบน้ีสามารถ
สับเปล่ียนกระบอกสีได้อย่างง่ายดาย ช่วยลดการสญูเสีย  
สีและตัวทำละลาย ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการ
ปล่อยมลพิษด้วย และในขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเลือก
สีสำหรับการพ่นกว้างขึ้น 

สำหรับหุ่นยนต์พ่นสีตัวล่าสุดท่ีเอบีบีปล่อยออกมา 
คือ “IRB 5500 FlexPainter” รุ่นเล็ก ท่ียึดติดกับผนังได้ 
ทำให้สามารถพ่นสีหุ้มตัวถังภายนอกรถยนต์ได้หลากหลาย
และยืดหยุ่นมากขึ้น โดย IRB 5500 FlexPainter เพียง 
2 ตัว ก็สามารถทำงานแทนหุ่นยนต์พ่นสีได้ถึง 4 ตัว
เลยทีเดียว ผลลัพธ์ท่ีได้นอกจากค่าใช้จ่ายท่ีลดลง การ
ติดต้ังท่ีรวดเร็วข้ึน มีระยะเวลาในการใช้งานท่ีเพ่ิมสงูข้ึน 
และสามารถไว้วางใจได้มากกว่าแล้ว ยังมีประสิทธิภาพ
การใช้งานในพื้นที่สูงขึ้นด้วย 

 
หุน่ยนตส์ำหรบังานหนกั 

จากความสามารถของเอบีบีในการดัดแปลงเป็น
ฟีเจอร์ท่ีมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ช้งานหุ่นยนต์มาโดยตลอด ในปี ค.ศ.1991 เอบีบี
ปล่อย “IRB 6000” (น้ำหนักบรรทุก 150 กิโลกรัม) 
สำหรับงานหนัก ซ่ึงถกูสร้างมาด้วยแนวคิดแบบหน่วยแยก 
โดยส่วนฐาน แขน และข้อมือ ท่ีสามารถปรับแต่งได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งเป็นปรัชญาใน
การออกแบบที่เอบีบียังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่ง
ไปที่การเชื่อมเฉพาะจุดและการควบคุมส่วนประกอบ
ใหญ่ๆ เป็นหลัก 
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IRB 6000 ‡ªìπÀÿ àπ¬πµåß“π‡™◊ ËÕ¡‡©æ“–®ÿ¥∑’ Ë
ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ¥â«¬øï‡®Õ√å∑’Ë¥÷ß¥Ÿ¥
≈Ÿ°§â“„π«ß°«â“ß ·≈–‚¡‡¥≈„À¡à≈à“ ÿ¥„πµ√–°Ÿ≈π’È Õ¬à“ß 
çIRB 6700é °Á‡®√‘≠√Õ¬µ“¡ IRB 6000 ‚¥¬‡ªìπÀÿàπ¬πµå 
∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π Ÿß ÿ¥ „π™à«ß 150-300 
°‘‚≈°√—¡ IRB 6700 ¡’µâπ∑ÿπ√«¡°“√‡ªìπ‡®â“¢Õß (TCO) 
µË”°«à“ IRB 6640 √ÿàπ°àÕπÀπâ“π’È∂÷ß 20% ®“°°“√
ÕÕ°·∫∫∑’Ë·¢Áß·√ß∑π∑“π°«à“ ¡’™à«ß°“√„™âß“π∑’Ë
¬“«π“π¢÷Èπ ·≈–¡’°“√∫”√ÿß√—°…“∑’Ëßà“¬°«à“ ´÷Ëß§«“¡ 
‰«â«“ß„®®÷ß‡ªìπÀ—«„®À≈—°„π°“√ÕÕ°·∫∫ IRB 6700 ∑’Ë
∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ¡’√–¬–‡«≈“‡©≈’Ë¬°àÕπ°“√‡ ’¬À“¬
·µà≈–§√—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë√“«Ê 400,000 ™—Ë«‚¡ß ·≈–°“√®–‰ª 
„Àâ∂÷ß§«“¡‰«â«“ß„®„π√–¥—∫π—Èπ‰¥â °ÁµâÕß¡“®“°°“√
√“¬ß“π§«“¡º‘¥æ≈“¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ IRB 6640 ·µà≈–µ—« 

6 ·°π ∑’Ë„Àâ§«“¡‡√Á« ÿ¥‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“°¢Õß·°π 4, 5 
·≈– 6 ‡ªìπº≈„Àâæ—≤π“√Õ∫°“√∑”ß“π‰¥â Ÿß∂÷ß 25% 

 
Àÿàπ¬πµåÀ¬‘∫«“ß§«“¡‡√Á« Ÿß 

„πªï §.».1998 ‡Õ∫’∫’‰¥âπ”‡ πÕÀÿàπ¬πµå çIRB 340 
FlexPickeré ´÷Ëß‡ªìπÕ’°Àπ÷ËßÀÿàπ¬πµå∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠
„πª√–«—µ‘»“ µ√å ®“°°“√‡ªìπÀÿàπ¬πµå Delta-style 
µ—«·√° ”À√—∫ß“πÀ¬‘∫«“ß ¥â«¬§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡√àß
§«“¡‡√Á«‰¥âÕ¬à“ßπà“∑÷Ëß∂÷ß 10 G ·≈–À¬‘∫ 150 §√—Èß
µàÕπ“∑’ ™à«¬æ—≤π“°“√∑”ß“π¥â«¬°“√ÕÕ°§” — Ëß 
¢ÕßºŸâ§«∫§ÿ¡∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬å ∑—Èß§«“¡‡√Á«·≈–¡’§«“¡
Õ‡π°ª√– ß§å∑’Ë¡À“»“≈‡æ◊ËÕß“πÀ¬‘∫®—∫«—µ∂ÿ™‘Èπ‡≈Á°Ê 
Õ¬à“ß™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÀ√◊Õº≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√ 

À—«„® ”§—≠¢Õß IRB 340 FlexPicker §◊Õ ´Õøµå·«√å 
FlexPicker ∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ëº ¡º “π√–À«à“ß°“√§«∫§ÿ¡
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ æ√âÕ¡‡§√◊ËÕßπ”∑“ß
·≈–°“√µ‘¥µ“¡µ—«π” ´÷Ëß‚¡‡¥≈¡“µ√∞“π„πªí®®ÿ∫—π 
çIRB 360é ¬—ß¡’«“ß®”Àπà“¬Õ¬Ÿà æ√âÕ¡·¢π∑’Ë¬“«¢÷Èπ
·≈–πÈ”Àπ—°∫√√∑ÿ°∑’ËÀ≈“°À≈“¬ µ—Èß·µà 1-8 °‘‚≈°√—¡ 
µ“¡§«“¡µâÕß°“√ Õ’°∑—Èß¬—ß¡’√–¬–°“√∑”ß“π Ÿß ÿ¥ 
1.6 ‡¡µ√ øï‡®Õ√å„À¡àÊ ‡À≈à“π’È ∑”„Àâ‡§√◊ËÕß®—°√ “¡“√∂
∑”ß“πÀ¬‘∫«“ß‰¥â‰°≈¢÷Èπ°«à“·µà°àÕπ ·≈–∑”ß“π‰¥â¥’
·¡â®–À¬‘∫«—µ∂ÿÀ≈“¬™‘Èπ∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°¡“° 

¢Õ∫‡¢µ°“√∑”ß“π¢ÕßÀÿàπ¬πµå√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß∑’Ë
‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ¡“°„π™à«ßÀ≈“¬ªï¡“π’È §◊Õ °“√«“ß·∑àπ
 ‘π§â“ ‚¥¬Àÿàπ¬πµå çIRB 460é √ÿàπ„À¡à®“°‡Õ∫’∫’ ‡ªìπ
Àÿàπ¬πµå«“ß·∑àπ ‘π§â“∑’Ë‡√Á«∑’Ë ÿ¥„π‚≈° ¥â«¬¢π“¥
°–∑—¥√—¥ ·µà “¡“√∂¬°πÈ”Àπ—°‰¥â∂÷ß 110 °‘‚≈°√—¡ 
∑”„ÀâÀÿàπ¬πµå 4 ·°πµ—«π’È  “¡“√∂∑”√Õ∫‰¥â∂÷ß 2,190 
√Õ∫µàÕ™—Ë«‚¡ß ‡À¡“– ”À√—∫°“√«“ß·∑àπ ‘π§â“ª≈“¬∑“ß
·≈–°“√‡√’¬ß ‘π§â“¥â«¬§«“¡‡√Á« Ÿß IRB 460  “¡“√∂
‰ª‰¥â∂÷ß 2.4 ‡¡µ√ ‚¥¬„™âæ◊Èπ∑’ËπâÕ¬°«à“ 20% ·≈–
∑”ß“π‡√Á«°«à“Àÿàπ¬πµå§Ÿà·¢àß∂÷ß 15% 

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’Àÿàπ¬πµå çIRB 760é  ”À√—∫ß“π
«“ß·∑àπ ‘π§â“‡µÁ¡™—Èπ·≈–¡’ª√‘¡“≥¡“° ¥â«¬πÈ”Àπ—°
∫√√∑ÿ° 450 °‘‚≈°√—¡ ·≈–‰ª‰¥â‰°≈∂÷ß 3.2 ‡¡µ√ 
Àÿàπ¬πµåµ—«π’È¡’§«“¡‡©◊ËÕ¬¢âÕ¡◊Õ Ÿß (2 ‡∑à“®“°§Ÿà·¢àß) 

‡æ◊ËÕπ”¡“‡ªìπ∫∑‡√’¬πµà“ßÊ „π°“√ÕÕ°·∫∫ IRB 6700 
∑’Ë°‘π‰øπâÕ¬≈ß∂÷ß 15% ´÷Ëß‡ªìπ¡‘µ√µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·≈–§à“„™â®à“¬ 

 
‡≈Á°Ê °Á «¬‰¥â 

∫“ß§√—ÈßÀÿ àπ¬πµå°Á‰¡à®”‡ªìπµâÕß„À≠à‡ ¡Õ‰ª 
Àÿàπ¬πµåÕÿµ “À°√√¡Õ‡π°ª√– ß§å çIRB 120é ‡ªìπ
Àÿàπ¬πµåµ—«‡≈Á°∑’Ë ÿ¥∑’Ë‡§¬¡’¡“¢Õß‡Õ∫’∫’ ¡’πÈ”Àπ—°‡æ’¬ß 
25 °‘‚≈°√—¡ √—∫πÈ”Àπ—°∫√√∑ÿ°‰¥â 3 °‘‚≈°√—¡ (4 °‘‚≈°√—¡ 
 ”À√—∫¢âÕ¡◊Õ·π«µ— Èß) ·≈–¬◊ ËπÕÕ°‰ª‰¥â‰°≈ 580 
¡‘≈≈‘‡¡µ√ ‚¥¬ çIRB 120T Varianté ‡À¡“– ”À√—∫ß“π
À¬‘∫«“ß·∫∫√«¥‡√Á« ∑’ËµâÕßÕ“»—¬§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ Ÿß¡“° 
º ¡º “π°—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√∑” È́” 10 ‰¡§√Õπ 
´÷Ëß‡ªìπ√–¥—∫™—Èππ”¢Õß«ß°“√Àÿàπ¬πµå IRB 120T ·∫∫  

First IRB 6 customer - overview of cell 

IRB 5500 IRB 6700 with LeanID 
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®–‡ªìπª√–¥‘…∞°√√¡∑’Ë ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß
¡πÿ…¬å°—∫‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë “¡“√∂∑”ß“π√à«¡°—π‰¥â„π√Ÿª·∫∫
∑’Ë‰¡à¡’„§√§‘¥Ωíπ¡“°àÕπ«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß∫π‚≈°„∫π’È  

 
¬ÿ§∑Õß¢ÕßÀÿàπ¬πµåÕÿµ “À°√√¡ 

π—∫µ—Èß·µà‡Õ∫’∫’ (ASEA) ‰¥âπ”‡ πÕÀÿàπ¬πµå∑’Ë
§«∫§ÿ¡¥â«¬√–∫∫‰¡‚§√‚æ√‡´ ‡´Õ√å·∫∫‰øøÑ“∑—Èß«ß®√
µ—«·√°ÕÕ°¡“„πªï §.».1974 Àÿàπ¬πµåÕÿµ “À°√√¡ 
°Á‡¥‘π∑“ß¡“‰°≈¡“° ∑ÿ°¬à“ß°â“«¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°”≈—ß‡¥‘πÀπâ“‰ª‡√◊ËÕ¬Ê „πªïπ’È ‡Õ∫’∫’À«—ß«à“®–®”Àπà“¬ 
Àÿàπ¬πµåµ—«∑’Ë 250,000 ‰¥â‡ªìπº≈ ”‡√Á® ·≈–¬÷¥¡—Ëπ 
„π°“√‡ªìπºŸâ∫ÿ°‡∫‘°°“√æ—≤π“„À¡àÊ ÷́Ëß®– √â“ßÀÿàπ¬πµå
Õÿµ “À°√√¡∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡ ∑—Èß√–∫∫§«∫§ÿ¡Àÿàπ¬πµå 

∑”„Àâ “¡“√∂À¡ÿπ ‘π§â“∑’Ë™‘Èπ„À≠à·≈–πÈ”Àπ—°¡“° 
‰¥â‡√Á«°«à“Àÿàπ¬πµåµ—«Õ◊ËπÊ „π§≈“ π’È ¥â«¬§«“¡‡√Á«Õ—π 
 ÿ¥¬Õ¥π’È ∑”„Àâ IRB 760 ‡À¡“–‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß ”À√—∫
ß“π«“ß·∑àπ ‘π§â“‡µÁ¡™—Èπ Õ¬à“ß‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ «— ¥ÿÕ“§“√ 
·≈–‡§¡’¿—≥±å 

 
çYuMié Õπ“§µ§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÀÿàπ¬πµå 
°—∫¡πÿ…¬å 

≈à“ ÿ¥‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π ªï §.».2014 ‡Õ∫’∫’‰¥â
 √â“ßª√–«—µ‘»“ µ√åÀπâ“„À¡à„Àâ°—∫«ß°“√Àÿàπ¬πµå¥â«¬
°“√‡ªî¥µ—«Àÿàπ¬πµåπ«—µ°√√¡·∫∫ 2 ·¢π ∑’Ë‡ªìπ¡‘µ√
°—∫¡πÿ…¬å æ√âÕ¡√–∫∫°“√∑”ß“π∑’Ë®–¡“ª≈¥≈ÁÕ°
 ¡√√∂π–°“√„™âß“πÀÿàπ¬πµå„πÕÿµ “À°√√¡∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
√–¥—∫‚≈° ‚¥¬Àÿàπ¬πµåµ—«¥—ß°≈à“«¡’™◊ËÕ«à“ çYuMié  
¬àÕ¡“®“°§”«à“ çYou and Meé ∑’Ë∑”ß“π√à«¡°—π 

YuMi ‡ªìπÀÿàπ¬πµå·∫∫ 2 ·¢π°≈ ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫
¡“‡æ◊ËÕ°“√„™âß“πÀÿàπ¬πµå„πß“πÕÿµ “À°√√¡¬ÿ§„À¡à 
‡™àπ °“√ª√–°Õ∫™‘Èπ à«π¢π“¥‡≈Á° ´÷Ëß¡πÿ…¬å “¡“√∂
∑”ß“π√à«¡°—∫Àÿàπ¬πµå·∫∫¡◊ÕµàÕ¡◊Õ„πß“π™‘Èπ‡¥’¬«°—π
‰¥â ‚¥¬„π√–¬–·√° YuMi ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ
µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¥â“π°“√º≈‘µ ∑’ËµâÕßÕ“»—¬
§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈–§«“¡√«¥‡√Á«¢ÕßÕÿµ “À°√√¡°“√
º≈‘µ™‘Èπ à«πÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ´÷Ëß„πÕπ“§µ®–¢¬“¬«ß
§√Õ∫§≈ÿ¡µ≈“¥„π¿“§ à«πÕ◊ËπÊ µàÕ‰ª ·≈– YuMi  
°Á‡ªìπ§”µÕ∫¢Õß°“√ª√–°Õ∫™‘Èπ à«π¥â«¬·¢π°≈  
2 ·¢π ∑’Ë„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°®—∫µâÕß‰¥â ·¢π°≈∑’Ë‰¥â√—∫°“√∫ÿ
·≈–¡’§«“¡ÕàÕππÿà¡¢Õß YuMi º ¡º “π‡∑§‚π‚≈¬’°—∫
π«—µ°√√¡°“√ —¡º— ·√ß°√–·∑° ∑”„Àâ¡—Ëπ„®«à“Àÿàπ¬πµå
µ—«π’È®–ª≈Õ¥¿—¬ ”À√—∫¡πÿ…¬å∑’ËµâÕß∑”ß“π√à«¡°—π 
·≈–‡ªìπ√–∫∫°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑’Ëµ‘¥µ—Èß
¡“„πµ—«Àÿàπ¬πµå ∑”„Àâ “¡“√∂∑”ß“π‰¥â‚¥¬‰¡àµâÕß
®”°—¥Õ¬Ÿà·µà‡©æ“–„π°√Õ∫ 

YuMi  “¡“√∂∑”ß“π¥â«¬§«“¡·¡àπ¬” Ÿß ·≈–¬—ß
 “¡“√∂®—¥°“√°—∫ ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ·≈–¡’¢π“¥
‡≈Á°‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß µ—Èß·µà°≈‰°¢Õßπ“Ãî°“¢âÕ¡◊Õ‰ª®π∂÷ß
™‘Èπ à«π¿“¬„π‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ ·∑Á∫‡≈Áµ ·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
µ—Èß‚µä– °√–∑—Ëß “¡“√∂ π‡¢Á¡‰¥â‡≈¬∑’‡¥’¬« ∑—Èßπ’È YuMi 

´Õøµå·«√å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–∑“ß‡≈◊Õ°„π°“√„Àâ∫√‘°“√
‡™‘ßπ«—µ°√√¡  

µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 40 ªï¡“π’È æ‘ Ÿ®πå‰¥â∂÷ß§«“¡
·¡àπ¬”„π°“√æ‘°—¥®ÿ¥ ·≈–‰¥âæ—≤π“®“° 1 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ 
¡“‡ªìπ 10 ‰¡§√Õπ ‚¥¬·ºß —¡º— ¢ÕßºŸâ„™âß“π®“°
Àπâ“®Õ LED · ¥ßº≈ 4 À≈—° ¡“‡ªìπÀπâ“®Õ —¡º— 
¥â«¬√–∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√ Windows ‡µÁ¡√Ÿª·∫∫ ·≈–
§«“¡®ÿ¢ÕßÀπà«¬§«“¡®”®“° 8 °‘‚≈‰∫µå °≈“¬¡“‡ªìπ 
‡∑√“‰∫µå „π¢≥–‡¥’¬«°—π §«“¡‰«â«“ß„®°Á‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ
Õ¬à“ß∑«’§Ÿ≥æ√âÕ¡°—∫µâπ∑ÿπ∑’Ë≈¥≈ß‰ªµ“¡ ÷́Ëßµâπ∑ÿπ¢Õß
Àÿàπ¬πµå„πªí®®ÿ∫—ππâÕ¬°«à“§√÷ËßÀπ÷Ëß∑’Ë‡§¬∑”¡“‡¡◊ËÕ 
10 ªï°àÕπ‡ ’¬Õ’° Õ“®°≈à“«‰¥â«à“µÕππ’È¬ÿ§¢ÕßÀÿàπ¬πµå 
‰¥â¡“∂÷ß·≈â«.. 

yumi 

IRB 120 at ABB SACE in Frosinone IRB 360 in action 
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รถยนตพ์ลงังานนำ้ 
ทางเลอืกใหม.่.. ไมง่อ้นำ้มนั 
ในวนัทีเ่ราตา่งเลกิคาดหวงัวา่ราคานำ้มนัจะลดตำ่ลงเหมอืนเมือ่หลายสบิปกีอ่น พลงังานทางเลอืกใหม ่ 
ที่นำมาใช้แล้ว ...เวิร์คจริง...กับยานยนต์ จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของมนุษย์ ซึ่งหากพลังงาน
ทางเลือกดังกล่าวสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็ยิ่งทำให้พลังงานนั้น
น่าสนใจมากขึ้นในอนาคต และหนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) ที่ถือได้ว่า
เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นักวิจัยจึงคาดหมายและยอมรับว่าจะเป็นแหล่งของพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญอย่างมากในอนาคต 

ทำความรูจ้กักบัพลงังานไฮโดรเจน (Hydrogen, H2)  
ความสำคัญของพลังงานไฮโดรเจนน้ัน นอกจาก  

จะเป็นพลังงานสะอาดแล้ว ยังเป็นพลังงานที่มีแหล่ง
มาจากน้ำ จึงมักเรียกกันว่า พลงังานนำ้ ซ่ึงแน่นอนว่า
หากเราสามารถใช้น้ำเติมลงไปในรถแทนน้ำมันแล้วว่ิงได้
จริง ก็ไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋า ง้อน้ำมันท่ีแพงเท่ากับ 
Coca-Cola อีกต่อไป แต่ทว่ามันไม่ง่ายอย่างน้ัน เพราะ

โดยธรรมชาติของ “นำ้” น้ันมีองค์ประกอบทางเคมี คือ 
ไฮโดรเจน 2 โมเลกุล และออกซิเจน 1 โมเลกุล (H2O) 
เม่ือจะนำมาใช้เป็นพลังงานขับเคลือ่นในรถยนต์ จึงไม่
สามารถใช้น้ำเติมแทนน้ำมันได้โดยตรง แต่ต้องเข้าสู่
กระบวนการท่ีเรียกว่า “อเิลก็โทรไลซสิ” (Electrolysis) 
เพื่อแยกก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากกันด้วย
วิธีการทางไฟฟ้า 
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รถยนตพ์ลงังานนำ้
ทางเลอืกใหม.่..ไมง่อ้นำ้มนั

ด้วยข้อดีด้านเหตุผลหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพ
การแปรผันพลังงานและอัตราการผลิตไฮโดรเจนที่สูง
กว่า รวมทั้งขนาดโดยรวมที่เล็กกว่า 

 
ขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคตด้วยพลังไฮโดรเจน

จากหลักการดังกล่าวทำให้พลังงานไฮโดรเจนถกู
พัฒนาให้ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์กับยานยนต์ ยกตัวอย่าง
เช่น ค่ายยานยนต์ โตโยต้า ได้ส่งรถยนต์เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนรุ ่นแรก ใช้ชื ่อว่า Toyota Mirai “มิราอิ” 
แปลว่า “อนาคต” ออกสู่ตลาด โดยตั้งราคาจำหน่าย
ในญี่ปุ่นคันละ 6.7 ล้านเยน (ประมาณ 1.8 ล้านบาท) 
ซึ่งเมื่อเติมไฮโดรเจนเต็มถัง สามารถวิ่งได้ระยะทางถึง 
650 กิโลเมตร มากกว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าถึง 3 เท่า 
แถมยังใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงแค่ไม่กี่นาทีเช่นเดียวกับ
การเติมนํ้ามัน  

ด้านค่ายยานยนต์ ฮอนด้า ก็ได้เปิดตัวรถยนต์
พลังงานไฮโดรเจน Honda Fcev ซ่ึงมีการนำไฮโดรเจน
และออกซิเจนมารวมกัน เกิดเป็นปฏิกิริยาภายในก่อให้
เกิดกระแสไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า  
ที ่ทำหน้าที่แทนเครื่องของรถยนต์ในปัจจุบัน ทำให ้
Honda Fcev สามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่ารถไฟฟ้า
แบบทั่วไปประมาณ 5 เท่า และข้อเสียที่เหลือทิ้งจาก 
Fcev ก็คือหยดน้ำและไอน้ำเท่านั้น 

สำหรับค่ายยานยนต ์Fordนั้นมีการพัฒนารถ 
Ford P2000 โดยอาศัย “Stack” หรือชุดของเซลล์  
เช้ือเพลิงท่ีสามารถผลิตกำลังได้ 75 กิโลวัตต์ และจุก๊าซ
ไฮโดรเจนได ้1.4 กิโลกรัม ในถังเก็บความดัน 2 ถัง 
สามารถรองรับให้รถวิ่งได้ระยะทาง 160 กิโลเมตรต่อ
การจุเช้ือเพลิงเต็มถัง ท้ังน้ีตัวถังรถทำด้วยวัสดุชนิดเบา 

เช่น อะลมิูเนียม แมกนีเซียม และโลหะผสม ซ่ึงน้ำหนัก
ท่ีเบาน้ีช่วยให้รถยนต์ประหยัดเช้ือเพลิงได้มากข้ึน  

ส่วนค่ายยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง General
Motors ก็เลือกที่จะใช้ตัวถัง Opel’s Zafira Station 
Wagon มาดัดแปลงเป็นรถไฮโดรเจน HydroGen 1 
ใน ปี ค.ศ.2000 ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงขนาด 
80 กิโลวัตต์ และใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 55 กิโลวัตต์ ที่ให้
ทอร์คสูงสุด 305 Nm (นิวตัน-เมตร) แทนเครื่องยนต์
ปัจจุบัน โดยรถมีน้ำหนักรวมทั้งหมด 1,575 กิโลกรัม 
ซึ ่งหนักกว่ารถยนต์เบนซินขนาดมาตรฐานเล็กน้อย  
ที่หนักเพียง 1,425 กิโลกรัม โดย HydroGen 1 ให้
อัตราเร่งจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภายใน 
16 วินาท ี ส่วนถังบรรจุขนาด 75 ลิตร สามารถจุ
ไฮโดรเจนเหลวได ้ 5 กิโลกรัม ทำให้รถวิ่งได้ไกลถึง  
400 กิโลเมตร แต่เบาะหลังจะต้องถูกยกสูงขึ ้น 30 
เซนติเมตร จากระดับเดิมของรถ Zafira มาตรฐาน  
รวมทั้งพื้นตัวถังก็ต้องถูกยกสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร  
เช่นกัน ในอนาคตอันใกล้น้ีบริษัท GM มองว่าท่ีสุดของ
ความท้าทาย คือการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณปูโภค
หรือสถานีเพ่ือการให้บริการเช้ือเพลิงไฮโดรเจน รวมท้ัง
การลดต้นทุน และการพัฒนาถังบรรจุให้มีความกะทัดรัด
และมีน้ำหนักเบาลง  

ท้ายที่สุดคือค่ายBMW ได้มีการพัฒนา BMW 
750 hlซึ่งเป็นรถรุ่นถัดจาก BMW’s 7-Series ที่ใช้
เครื่องยนต์แบบ V12 กับเชื้อเพลิงหลักที่เป็นไฮโดรเจน
เหลว แต่สามารถสวิตช์กลับมาใช้น้ำมันเบนซินได้ใน
กรณีท่ีไฮโดรเจนหมด ด้วยการทำงานของถังจุไฮโดรเจน
ท่ีหุ้มด้วยฉนวนช้ันยอดจึงจุไฮโดรเจนได้เพียงพอท่ีรถจะ

สามารถวิ่งได้ถึง 350 กิโลเมตร ทั้งนี้รถรุ่น Series 7  
ยังประกอบด้วยถังน้ำมันเบนซินขนาดปกติที่รถจะใช ้ 
ในการวิ่งได้อีกถึง 500 กิโลเมตร ในอนาคตการเติม
ไฮโดรเจนมีแนวโน้มที่จะใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติในการให้
บริการ โดยหุ่นยนต์บริการที่ว่านี้ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศเยอรมนี และมีการนำไปให้บริการในป๊ัม ณ เมือง
มิวนิค ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะขยายการบริการเติมไฮโดรเจน
ด้วยหุ่นยนต์ในอีกหลายๆ เมือง ทั้งในเยอรมนีและ
อิตาล ี โดยรถไฮโดรเจน BMW 750 hl ผลิตขึ้นเพียง 
15 คันเท่านั้น และถูกนำออกจำหน่ายพร้อมๆ กับ 
BMW 7 Series รุ่นถัดไป 

ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกหันมาสนใจ
พลังงานไฮโดรเจน โดยรัฐบาลเยอรมันให้การสนับสนุน
การพัฒนาปั๊มจำหน่ายไฮโดรเจน โดยมีเครื่องผลิต
ไฮโดรเจนภายในปั๊มเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งท่อส่ง
ไฮโดรเจน หรือรถบรรทุกไฮโดรเจนที่ยังต้องใช้น้ำมัน
ดีเซลในการขนส่งอีก รัฐบาลสหรัฐจัดสรรงบประมาณ 
190 ล้านเหรียญสหรัฐ ระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างปั๊ม
จำหน่ายไฮโดรเจน และบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ Shell 
Oil และ บริษัทผลิตรถยนต์ GM ร่วมกันเปิดปั ๊ม
ไฮโดรเจนแห่งใหม่ที่วอชิงตัน ส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียได้
เซ็นต์สัญญาว่าจ้างบริษัท Air Products & Chemicals 
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเช่ียวชาญด้านการผลิตไฮโดรเจนของโลก
และมีประสบการณ์สร้างปั๊มไฮโดรเจนมาแล้วกว่า 30 
แห่งทั่วโลก เพื่อทำการกอ่สร้างปั๊มจำหน่ายไฮโดรเจน 
24 แห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ในประเทศไทยเองก็มีนักวิจัยฝีมือดีหลายท่าน
ร่วมกันคิดค้นและพัฒนารถยนต์พลังงานน้ำ หากแต ่ 
ยังไม่ได้แพร่หลายสู่เชิงพาณิชย ์ซึ่งหากในอนาคตม ี 
ต่างประเทศขับเคลื่อนสู่เทคโนโลยีสะอาดด้วยพลังงาน
ไฮโดรเจนอย่างจริงจัง เชื่อว่าประเทศไทยก็คงทำได ้ 
เช่นกัน เพราะการขับเคลื่อนยานยนต์ด้วยพลังงาน
ไฮโดรเจนนั้นนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว 
โอกาสที่น้ำจะแพงนั้นคงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากน้ำ  
หาง่าย ใช้สะดวก ที่สำคัญ... น้ำคงไม่มีวันหมดไป  
จากโลก 

โดยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนั้น ต้องอาศัย
หลักการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในน้ำด้วย 2 อิเลคโตรด  
คือ แอโนด (Anode) และแคโทด (Cathode) โดยโมเลกุล
ของน้ำจะถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจนที่ขั้วแคโทด และ
ออกซิเจนที่ขั้วแอโนด ในปัจจุบันกระบวนการแยกน้ำ  
ด้วยไฟฟ้าที่มีใช้ในระดับอุตสาหกรรม มี 2 ประเภท
ด้วยกัน คือ 

1.กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า แบบ
แอลคาไลน์ (Alkaline Electrolyzers) เป็นกระบวนการ
ที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์มาเป็นเวลากว่า 70 ปี  
จึงทำให้มีการพัฒนาระบบถึงจุดท่ีมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน ซ่ึงกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบแอลคาไลน์
นั้นจะอาศัยสารละลายที่เป็นด่าง เช่น สารละลาย  
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ Potassium Hydroxide 
(KOH) 30% เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำกระแส
ไฟฟ้าของน้ำ 

2.กระบวนการแยกนำ้ดว้ยไฟฟา้แบบอเิลคโตรไลต์
โพลีเมอร์ของแข็ง(Solid Polymer Electrolyte (SPE)) 
เป็นกระบวนการแยกน้ำที่ช่วยให้ได้ไฮโดรเจนมีความ  
บริสุทธิ์สูงมาก (มากกว่า 90%) หลักการทำงานจะใช้
กระบวนการย้อนกลับของเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) 
โดยอิเลคโตรดท่ีใช้จะเป็นเย่ือท่ีนำอิออนของแข็ง (Solid 
Ion Conducting Membrane) ซึ ่งในปัจจุบันเซลล์  
เช้ือเพลิงท่ีนิยมใช้ในกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบ
โพลีเมอร์ของแข็ง จะเป็นชนิดเยื่อแลกเปลี่ยนโปรตอน
หรือ Proton Exchange Membrane (PEM) และได้มี
การวิจัยพัฒนาอิเลคโตรไลเซอร์แบบที ่ PEM นำมาใช้
แทนอิเลคโตรไลเซอร์แบบแอลคาไลน์กันอย่างต่อเนื่อง 
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ABB-free@home® 

Making home automation 
easier than ever 

บ้าน คือศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว ปัจจุบันมีนวัตกรรมมากมายถูกคิดค้นขึ้น
เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตภายในบ้านให้สะดวก ปลอดภัย และง่ายขึ้น เช่นเดียวกับ 
ABB-free@home˙ ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะใหม่จากเอบีบี ที่สามารถเปลี่ยนบ้านธรรมดาๆ 
ให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ ด้วยการควบคุมฟังก์ชันภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิดไฟ, เลื่อนผ้าม่านขึ้น-ลง, เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 
และเชื่อมต่อกับ Welcome M ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติจากเอบีบี 

 –ดว° ∫ายมา°°วàา∑ีËเคย 
แนวคิดในการพัฒนาระบบ ABB-free@home˙ 

ก็เพ่ือตอบสนองต่อการพักผ่อนภายในบ้านให้สมบรูณ์แบบ
มากกว่าท่ีเคย เน่ืองจากทุกอุปกรณ์เช่ือมต่ออยูใ่นระบบ
เดียวกัน ทำให้ผูอ้ยูอ่าศัยสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ได้ ท้ังจากสวิตช์ของ ABB-free@home˙ หน้าจอสัมผัส
ขนาด 7 น้ิว หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
ทำให้คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ภายในบ้านได้
เพียงปลายนิ้วสัมผัส อาทิ 

 
Blinds - ม่าน 

ระบบควบคุมม่าน มูล่ี่ กันสาด หรือประตมู้วน โดย
ระบบ ABB-free@home˙ สามารถควบคุมการเปิด-ปิด 
หรือปรับตำแหน่งของอุปกรณ์เหล่านี ้ได้ด้วยสวิตช์ 
หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพียง
กดสวิตช์ก็สามารถปรับตำแหน่งและปรับการรับเข้าออก
แสงของม่านได้ตามต้องการ 

 
Light Control - ควบคุมแสงไฟ 

ระบบควบคุมแสงไฟ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในบ้าน ให้สอดรับกับ
อารมณ์ที่คุณต้องการ ซึ่งระบบ ABB-free@home˙ 

สามารถควบคุมแสงไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกเปิด-ปิดไฟเฉพาะในแต่ละห้องหรือ 
ไฟทุกดวงภายในบ้าน หรี่ไฟเฉพาะจุด หรือตั้งค่าซีน 
แสงไฟให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ซีนโรงภาพยนตร์ โดย
ไฟทั้งหมดในห้องจะหรี่ลง หรือซีนฉุกเฉินที่ไฟทุกดวง
ในบ้านจะติดขึ้นพร้อมกัน เป็นต้น 

นอกจากน้ี ABB-free@home˙ ยังมีอุปกรณ์ตรวจ
จับการเคลื่อนไหว (Movement Detector) ที่สามารถ
ส่ังให้เปิดไฟได้โดยอัตโนมัติเม่ือเดินผ่าน เหมาะสำหรับ
การติดต้ังบริเวณบันได เพ่ือช่วยให้ไฟสว่างข้ึนเองในเวลา
กลางคืนโดยไม่ต้องกดสวิตช์ ซึ่งถือเป็นฟังก์ชันสำคัญ
ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัย รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และสะดวก
สบาย ภายใต้คำจำกัดความของคำว่า Light Control 
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Product News

Door Communication - ระบบควบคมุประตเูขา้-ออก
อัตโนมัติ 

ระบบ Door Communication นับเป็นอีกหนึ่ง
นวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเมื่อมีผู ้มาติดต่อ 
โดยระบบ ABB-free@home˙ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ 
Welcome M (ระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ) 
ได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ABB-free@ 
homeTouch 7” 

ในส่วนของการทำงานน้ัน เม่ือผูม้าติดต่อกดเรียก
จากอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกของ Welcome M ผู้อยู่
อาศัยจะสามารถเห็นภาพและสนทนากับผู้มาติดต่อ
ได้บนหน้าจอสัมผัส ABB-free@homeTouch 7” หรือ
บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ในทันที ซึ่งหากมีผู้มา
ติดต่อในเวลาท่ีไม่มีใครอยูบ้่าน ระบบจะทำการบันทึก
รปูของผูม้าติดต่อไว้ ช่วยให้ผูอ้ยูอ่าศัยทราบได้ว่ามีใคร
มาติดต่อได้  

 
Scenes - ซีน 

ABB-free@home˙ สามารถสร้างซีนปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ที่คุณต้องการ ผ่านการตั้งค่าของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปิด-ปิด, หรี่แสงไฟ, การปรับตำแหน่งม่าน หรือการ
เปิด-ปิดเครื ่องปรับอากาศ โดยผู้อยู ่อาศัยสามารถ
เลือกหรือเปล่ียนซีนเพียงแค่กดสวิตช์จากหน้าจอสัมผัส
หรือผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต 

ซึ ่งบรรยากาศภายในห้องก็จะเปลี่ยนไปตามความ
ต้องการได้ทันที ทั้งนี้การตั้งค่าซีนสามารถทำได้อย่าง
ง่ายดายและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
ความต้องการของผู้อยู่อาศัย 

 
Presence Simulation - จำลองสถานการณ์
ภายในบ้านเสมือนว่ามีคนอยู่ 

ABB-free@home˙ เป็นระบบสำคัญที่สามารถ
เพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านได้เมื่อไม่มีใครอยู่ ด้วย
ฟังก์ชันการจำลองสถานการณ์ (Presence Simulation) 
ระบบสามารถทำการเปิด-ปิดไฟ หรือเลื่อนตำแหน่ง
ม่านให้เสมือนว่ามีคนอยู ่ภายในบ้าน เพื ่อช่วยให้
มิจฉาชีพเข้าใจผิดและไม่กล้าบุกรุกเข้ามาขโมยของได้ 

 
All Off With One Switch - ปîดทุกอย่างด้วย
สวิตช์ตัวเดียว 

บ่อยครั้งที่ผู ้อยู่อาศัยมีการลืมปิดไฟก่อนออก
จากบ้าน ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและลดอายุการใช้
งานของหลอดไฟโดยใช่เหตุ หรือก่อนเข้านอนต้องการ
ปิดไฟทุกดวงภายในบ้านโดยไม่ต้องเดินไปปิดสวิตช์ที
ละตัว ระบบ ABB-free@home˙ สามารถตั้งค่าให้
สวิตช์เพียงหนึ่งตัวส่งคำสั่งให้หลอดไฟทุกดวงปิดได้ 
โดยสวิตช์ตัวนี้อาจจะติดตั้งไว้ที่ใกล้ประตูทางออก ซึ่ง
ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยประหยัดเวลาและลดการใช้พลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ABB-free@homeTouch 7” 
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บ้านอัจฉริยะ ตอบโจทย์ชีวิตให้ง่ายกว่าที่เคย 
ผ่านการคิดค้นโดยทีมงานจากประเทศเยอรมนี 

ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ระบบควบคุมฟังก์ชันการทำงานของ
บ้านโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก ทั้งแอปพลิเคชั่น
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงาม
และใช้งานง่าย สิ่งเหล่านี้ทำให้ ABB-free@home˙ 
คือระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะที่เอบีบีภูมิใจนำเสนอ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้าน  

 
ท่านสามารถสอบถามข้อมลูหรือทดลองตัวอย่าง

จริงได้ท่ี บริษัท เอบีบี จำกัด หรือศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติม
ได้ที่ www.abb.com/freeathome 

Product News

สวิตช์ ABB-free@home˙ รุ่นต่างๆ  
ABB-free@home System Access Point 

µ‘ดµัÈง + „™âงานงàาย ไมàยÿàงยา° 
การติดต้ังและต้ังค่าการใช้งาน ABB-free@home˙ 

สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแอปพลิเคชันที่เข้าใจ
ง่าย ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ผู้ติดตั้งเพียง 
ตั้งค่าโปรแกรมเบื้องต้น สร้างล็อกอิน และพาสเวิร์ดไว้
ให้กับผูอ้ยูอ่าศัยภายในบ้าน ผูอ้ยูอ่าศัยก็สามารถเข้าไป
ในระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ในภายหลังได้ด้วย
ตัวเองผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต 

โดยการติดต ั ้ง ABB-free@home˙ ใช ้สาย
สัญญาณ 2 สายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ทำให้ระบบ
มีความเสถียรสูง อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อถึงกันโดย
ผ่าน System Access Point และสามารถต่อเข้ากับ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในบ้านได้ 

สวิตช์ ABB-free@home˙ รุ่น “future˙ linear” 
มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 3 สี คือ สตูดิโอไวท์, ดำ 
แอนทราไชต์ และเงินอะลูมิเนียม 

 

ระบบแอปพลิเคชันของ ABB-free@home˙ ได้รับ
การออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถใช้งานบนหน้าเวป 
เบราเซอร์ได้กับทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
รวมไปถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พร้อมรองรับการ 
ใช้งานในระบบ iOS และ Andriod โดยผู้อยู ่อาศัย
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรี 

ท้ังน้ีการติดต้ังและต้ังค่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว 
เพียงทำตามขั้นตอนต่างๆ ในแอปพลิเคชัน โดยทุก 
ขั้นตอนใช้รูปภาพในการสื่อถึงอุปกรณ์และฟังก์ชัน 
ทำให้เข้าใจง่าย รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง 

 

ABB-free@homeTouch 7” คืออุปกรณ์หน้าจอ
สัมผัสขนาด 7 นิ้ว ใช้แสดงฟังก์ชันต่างๆ ของ ABB-
free@home˙ ที่ผู้อยู่อาศัยเลือกไว้ ซึ่งสามารถแสดง
ฟังก์ชันควบคุมได้ทั้งหมด 16 ฟังก์ชัน หน้าจอมีความ
ละเอียด 800x480 พิกเซล (WVGA) เมื่อใช้เชื่อมต่อ
กับ Welcome M ระบบควบคุมประตเูข้า-ออกอัตโนมัติ 
หน้าจอจะแสดงภาพผู้มาติดต่อและใช้สนทนาได้ ทั้งนี้
ผู้อยู่อาศัยยังสามารถใส่ SD การ์ด เพื่อเพิ่มความจุ
สำหรับการบันทึกภาพผู้มาติดต่อได้อีกด้วย 

 

สวิตช์ ABB-free@home˙ รุ่น Zenit มีให้เลือก
ด้วยกันทั้งหมด 4 สี ขาว, ดำแอนทราไชต์, เงิน และ
ทองแชมเปญ โดยกรอบของรุ่น Zenit มีให้เลือกมาก
ถึง 12 สี ขาว, ดำแอนทราไชต์, เงิน, ทองแชมเปญ, 
ไม้, แก้วดำ, แก้วขาว, หินชนวน, เหล็กไร้สนิม, ขาวมุก, 
ดำด้านและเหล็กโบราณ 

Õÿª°ร≥å∑ีËเ°ีËยว¢âÕง 
 
ABB-free@homeTouch 7” - หน้าจอสัมผัส  
ขนาด 7 นิ้ว 
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กล่องต่อสาย กล่องควบคุม 
และแผงควบคุมไฟฟ้ากันระเบิด 
ABB DTS 

ในฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดถึงลักษณะของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมัน และแก๊ส ตั้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream) และอุตสาหกรรมปลายน้ำ 
(Downstream) พร้อมทั้งการพิจารณาเลือกใช้ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า
กันระเบิด ABB DTS ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมไปแล้วนั้น 

ฉบับน้ีเราจะขอแนะนำรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
ABB DTS ในส่วนท่ีเหลือ อันได้แก่ กล่องต่อสายไฟฟ้า 
(Junction Box) กล่องควบคุมไฟฟ้า (Control Station) 
แผงควบคุมไฟฟ้า (Control Panel) กล่องต่อสายควบคุม 
(Instrumentation Box) ประเภทกันระเบิด โดยเนื้อหา
ที่จะพูดถึงในครั้งนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานจำเพาะและ
เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
น้ำมัน และแก๊ส เป็นสำคัญ 

เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจำเป็นจะต้อง
ผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ 
ทางเอบีบีจึงได้มีการบริการให้แก่ลูกค้า เริ่มต้นตั้งแต่
ข้ันตอนการรับทราบความต้องการของลกูค้า เช่น พ้ืนท่ีท่ี 
จะนำไปใช้งาน ฟังก์ชันท่ีต้องการ วัสดุท่ีเลือกใช้ ขนาด
ของกล่องและแผงควบคุม กลุ่มแก๊ส (Exd IIB, Exe IIC, 
etc.) จำนวนช่องและขนาดเกลียว จำนวนเทอร์มินอล 

ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้าท่ีต่อเข้า ความต้องการให้
จัดหา Cable Gland มาพร้อมอุปกรณ์หรือไม ่ เป็นต้น 
หลังจากน้ันทางเอบีบีก็จะดำเนินการจัดทำรายละเอียด
วัสดุท่ีจะเลือกใช้ พร้อมแบบไฟฟ้าและรายการคำนวณ
ความร้อนจากอุปกรณ์ เพ่ือให้ลกูค้าพิจารณาตรวจสอบ
แก้ไข และอนุมัติก่อนดำเนินการผลิตต่อไป เพื ่อ
เป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่ลกูค้าว่าจะได้รับอุปกรณ์
พร้อมรายละเอียดตามที่ต้องการอย่างครบถ้วน ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการโดยทีมงานของ  
เอบีบี ตั ้งแต่ขั ้นตอนแรกจนถึงขั ้นตอนการทดสอบ 
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการ
จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ติดตั้งได้ต่อไป g ดูรูป
ที ่1 ประกอบ 

1.	กลอ่งตอ่สายไฟฟา้	(Junction	Box) สามารถ
เลือกประเภทของการป้องกัน พ้ืนท่ีนำไปใช้งาน มีวัสดุ

ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอะลมิูเนียมหล่อ หรือโพลีเอสเตอร์
คุณภาพสูงได ้ และยังสามารถกำหนดจำนวนสาย
ไฟฟ้าที่จะต่อเข้าตามความต้องการได้ (ดูรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ใน g ตารางที ่1 ประกอบ) 

2.	กล่องควบคุมไฟฟ้า	 (Control	 Station)	
นอกจากจะสามารถเลือกประเภทของการป้องกัน
พ้ืนท่ีใช้งาน มีวัสดุให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอะลมิูเนียมหล่อ 
โพลีเอสเตอร์ หรือสเตนเลสสตีลคุณภาพสูงได้ ยัง
สามารถกำหนดฟังก์ชันในการควบคุมและอุปกรณ์ที่
ต้องการใช้งานภายในกล่องควบคุมได้ ดังแสดงเป็น
ตัวอย่างการเลือกฟังก์ชันควบคุมได้ใน g ตารางที ่2 
(ดรูายละเอียดตัวอย่างการเลือกฟังก์ชันควบคุมของ
ผลิตภัณฑ์ใน g ตารางที ่1 ประกอบ) 
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Item ABB DTS Model Physical Appearance Zone Type of 
Protection

Gas 
Group

Dust 
Group IP IK Housing Material No.of Entry Characteristic Certifi ed

Junction Box

1 GUV 1, 2 Exd IIC - 56 09

Marine grade aluminum 
alloy EN1706AC-

43100KF-AISI 10Mg 
copper free

3 or 4 x Entries 3/4” 
NPT or 1” NPT

Terminal ordered
separately for fl exibility

Ex 

2 XB100 1, 2 & 
21, 22 Exe, Extb IIC IIIC 66 09

Anti-static Glass 
Reinforced Polyester 

(GRP)

4xM20 Entries - fi tted 
with 4 nylon cable 
glands and 1 plug

2+2 jumped
terminals+2 ground

(for L1, N, PE)

Ex, IEC, 
IECex

Control Station

3 EFDC, SRC, XMC 1, 2 Exd IIC - 56 09

Marine grade aluminum 
alloy EN1706AC-

43100KF-AISI 10Mg 
copper free

2xEntries 3/4” NPT
with one nickel-plated 

brass plug

400Vac for indicator lamp, 
6A max for the push 

button and 40A max for 
the rotary switches

Ex

4 XBL A 1, 2 & 
21, 22

Exde, Exia, 
Exmb, Extb IIC IIIC 66 08

Anti-static Glass 
Reinforced Polyester 

(GRP)

2xEntries M20 fi tted 
with one plug

AC: 240-415Vac,
DC: 125-415Vdc and LED 

indicator lamp
24-254Vac/Vdc

Ex, IEC, 
IECex

5 XBI A 1, 2 & 
21, 22

Exde, Exia, 
Exmb, Extb IIC IIIC 66 08 Stainless steel 316L 2xEntries M20 fi tted 

with one plug

AC: 240-415Vac, 
DC: 125-415Vdc and LED 

indicator lamp
24-254Vac/Vdc

Ex, IEC, 
IECex

6 XB A 1, 2 & 
21, 22

Exde, Exia, 
Exmb, Extb IIC IIIC 66 08 Aluminum paint fi nish

2xEntries M20 fi tted 
with one plug

AC: 240-415Vac, 
DC: 125-415Vdc and LED 

indicator lamp
24-254Vac/Vdc

Ex, IEC, 
IECex

ABB DTS Model Physical Appearance Wiring Diagram Product Description Weight kg

XBL Control Station

XBL215A
1x switch 0-1, 2 NO
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac

1.20

XBL215VA
1x switch with key n ํ455-0-1, 1 NO
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac

1.20

XBL21A
1x green push-button 1 NO
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac

1.20

XBL21FA
1x emergency stop push-button push:pull 1 NC
Contact 6A max with - 120V, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac

1.20

XBL21VA
1x emergency stop push-button push:pull 1 NC with
key n ํ455 - Contact 6A max with - 120Vac, 3A with
- 240Vac, 1.90A - 380Vac

1.20

XBL22A
1x green push-button 1 NO +1x red push-button 1 NC 
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac

1.20

XBL22AMP

1x green push-button 1 NO +1x red push-button 1NC 
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac +1x Ammeter TC:IA graduate scale
0-In-3In dilo IN= to be indicated + 1x front plug

2.20

XBL23A

1x green push-button 1 NO
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac,
1.90A - 380Vac  +1x green indicator lamp
- 24-254Vac/Vdc

1.20

XBL41A
1x green push-button 1 NO +1x red push-button 1 NC
Contact 6A max with - 120Vac, 3A with - 240Vac, 1.90A - 
380Vac +1x green indicator lamp - 24-254Vac/Vdc

2.20

ตารางที่ 1 กล่องต่อสายไฟฟ้าและกล่องควบคุมไฟฟ้า ABB DTS 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างการเลือกฟíงก์ชันควบคุมของกล่องควบคุม ABB DTS รุ่น XBL 
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Item ABB DTS
Model Physical Appearance Zone Type of 

Protection
Gas 

Group
Dust 

Group IP IK Housing Material Features Certifi ed

Control Panel

1 EJB 1, 2 & 
21, 22

Exd, Exib, 
Extb IIB IIIC 66 07

Marine grade aluminum
alloy EN1706AC-43100KF-AISI 

10Mg copper free

Robust construction, wide 
variety of sizes, large choice 

of electrical components 
and customized to user ‘s 

specifi cation

Ex, IEC, 
IECex

2 GUB 1, 2 & 
21, 22 Exd, Extb IIC IIIC 66 - Marine grade aluminum alloy 

copper free

Large internal volume, wide 
variety of sizes, quick and easy 

openning and closing

Ex, IEC, 
IECex

Instrumentation Box

3 XBL 1, 2 & 
21, 22

Exe, Exia, 
Extb IIC IIIC 66 08 Anti-static Glass Reinforced 

Polyester (GRP)

Robust design, wide variety 
of sizes and customized to
user‘s specifi cation with 
terminals and glands

Ex, IEC, 
IECex

4 XBI 1, 2 & 
21, 22

Exe, Exia, 
Extb IIC IIIC 66 08 Stainless steel 316L

Robust design, wide variety
of sizes and customized to
user‘s specifi cation with 
terminals and glands

Ex, IEC, 
IECex

5 XB 1, 2 & 
21, 22

Exe, Exia, 
Extb IIC IIIC 66 08 Aluminum paint fi nish

Robust design, wide variety
of sizes and customized to
user‘s specifi cation with 
terminals and glands

Ex, IEC, 
IECex

µ“√“ß∑’Ë 3 ·ºß§«∫§ÿ¡‰øøÑ“·≈–°≈àÕßµàÕ “¬§«∫§ÿ¡¢Õß ABB DTS 

√Ÿª∑’Ë 1 ¢Õ∫‡¢µ°“√„Àâ∫√‘°“√°≈àÕßµàÕ “¬ °≈àÕß§«∫§ÿ¡·≈–·ºß§«∫§ÿ¡‰øøÑ“°—π√–‡∫‘¥ ABB DTS 

3. ·ºß§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ (Control Panel) ∑”¡“®“°
«— ¥ÿÕ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡À≈àÕ§ÿ≥¿“æ Ÿß  “¡“√∂°”Àπ¥¢π“¥
¢Õß·ºß§«∫§ÿ¡·≈–øíß°å™—π§«∫§ÿ¡∑’ËµâÕß°“√‰¥â Õ’°∑—Èß
 “¡“√∂°”Àπ¥„Àâ¡’·ºàπ°√–®°„ À“°µâÕß°“√‡ÀÁπ
Õÿª°√≥å∑’Ëµ‘¥µ—ÈßÕ¬Ÿà¿“¬„π‰¥â ·≈– “¡“√∂°”Àπ¥®”π«π
®ÿ¥µàÕ “¬‡¢â“°≈àÕß ®”π«π Terminal Block ·≈– Cable 
Gland µ“¡∑’ËµâÕß°“√‰¥â πÕ°®“°π’È¬—ß “¡“√∂‡≈◊Õ°¬’ËÀâÕ
Õÿª°√≥å∑’Ë®–π”¡“„™âß“π (¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßº≈‘µ¿—≥±å
„π  µ“√“ß∑’Ë 3 ª√–°Õ∫) 

4. °≈àÕßµàÕ “¬§«∫§ÿ¡ (Instrumentation Box) 
 “¡“√∂‡≈◊Õ°«— ¥ÿ∑’Ë®–„™â∑”°≈àÕßµàÕ “¬§«∫§ÿ¡‰¥â
À≈“°À≈“¬‰¡à«à“®–‡ªìπÕ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡À≈àÕ ‚æ≈’‡Õ ‡µÕ√å 
À√◊Õ ‡µπ‡≈  µ’≈§ÿ≥¿“æ Ÿß‰¥â ¡’¢π“¥¡“µ√∞“π„Àâ
‡≈◊Õ°‰¥âÀ≈“°À≈“¬  “¡“√∂°”Àπ¥®”π«π®ÿ¥µàÕ “¬
‡¢â“°≈àÕß ®”π«π Terminal Block ·≈– Cable Gland 
µ“¡∑’ËµâÕß°“√‰¥â ·≈–¬—ß “¡“√∂°”Àπ¥‡≈◊Õ°¬’ËÀâÕ 
∑’Ë®–π”¡“„™âß“π‰¥â (¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßº≈‘µ¿—≥±å„π 

 µ“√“ß∑’Ë 3  ª√–°Õ∫) 
°≈à“«‚¥¬ √ÿª Õÿµ “À°√√¡ªî‚µ√‡§¡’ πÈ”¡—π ·≈–

·°ä  ∂◊Õ‡ªìπÕ’°Õÿµ “À°√√¡Àπ÷Ëß∑’Ë‡Õ∫’∫’µâÕß°“√®–
¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ°“√∫√‘°“√„Àâ·°à≈Ÿ°§â“‰¥âÕ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡
·≈–§√∫«ß®√¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ®“°‡¥‘¡∑’Ë≈Ÿ°§â“Õ“®®–√Ÿâ®—° 
‡Õ∫’∫’‡æ’¬ß·§à√–∫∫§«∫§ÿ¡°√–∫«π°“√º≈‘µÕ—µ‚π¡—µ‘ 
¡Õ‡µÕ√å‰øøÑ“ ·≈–Õÿª°√≥å§«∫§ÿ¡§«“¡‡√Á«√Õ∫¢Õß
¡Õ‡µÕ√å ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ µŸâ «‘µ™å‡°’¬√å À¡âÕ·ª≈ß‰øøÑ“ 
µ≈Õ¥®π‡´Õ√å°‘µ‡∫√§‡°Õ√å·√ß¥—πµË” ‡ªìπµâπ ¿“¬À≈—ß
®“°∑’Ë‡Õ∫’∫’‰¥â´◊ÈÕ°‘®°“√°≈ÿà¡∏ÿ√°‘® Thomas & Betts 
(T&B) ∑— ÈßÀ¡¥‡¢â“¡“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡Õ∫’∫’‡ªìπ∑’ Ë
‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ∑”„Àâ„πªí®®ÿ∫—π‡Õ∫’∫’ “¡“√∂¢¬“¬
¢Õ∫‡¢µ°“√„Àâ∫√‘°“√·°à≈Ÿ°§â“‰¥âÕ¬à“ß§√Õ∫§≈ÿ¡·≈–
§√∫∂â«π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‚§¡‰øøÑ“°—π√–‡∫‘¥ 
°≈àÕßµàÕ “¬‰øøÑ“ °≈àÕß§«∫§ÿ¡‰øøÑ“ ·ºß§«∫§ÿ¡
‰øøÑ“ °≈àÕßµàÕ “¬§«∫§ÿ¡ ‡ªìπµâπ 

16 ABB in brief

Product News

ABB Issue 31_01.indd   16 9/24/15   9:48:32 PM



ABB Issue 31_01.indd   17 9/25/15   2:06:00 PM



Product News

ข้อมูลทางเทคนิค 
มอเตอร์แรงดันสูง 
แบบระบายความรอ้นดว้ยครบีรุน่ใหม่ 

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 100 ปี ในการผลิตมอเตอร์ของเอบีบี มÕเµÕรå·รงดัน Ÿง
∑ีËมีร–∫∫°ารร–∫ายความรâÕนดâวยพัดลม·∫∫ªîด TEFC (Totally Enclosed Fan 
Cooled) รุ่นใหม่นี้เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามทางด้านวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่
ของเอบีบี โดยที่มอเตอร์แบบระบายความร้อนด้วยครีบรุ่นใหม่ (NXR) นี้ ได้รับการวิจัย
และพัฒนา โดยมีพื้น∞านมาจากมอเตอร์แรงดันสูงแบบระบายความร้อนด้วยครีบ รุ่น HXR 
ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจนถึงปัจจุบัน มอเตอร์รุ่น NXR ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มี
กำลังงานสูง ง่ายในการเลือกรุ่นมอเตอร์และอุปกรณ์เสริม รวมถึงการออกแบบและปรับแต่ง
พื้น∞าน (โดยวิศวกรΩÉายขายที่ ได้รับการΩñกอบรมจากทางโรงงาน) สามารถเลือกใช้ ได้ทั้งแบบที่มี
การจ่ายไฟโดยตรง (DOL) และแบบที่มีการควบคุมด้วยชุดปรับความเร็วรอบ (VSD) 
18 ABB in brief
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°“√æ—≤π“√–∫∫°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ 
„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥ 

°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡ªìπ
ªí®®—¬ ”§—≠„π°“√ÕÕ°·∫∫¡Õ‡µÕ√å∑’Ë¡’°”≈—ßß“π Ÿß 
∑’¡ÕÕ°·∫∫¢Õß‡Õ∫’∫’‰¥âπ”À≈—°°“√∑“ßæ≈»“ µ√å
¢Õß‰À≈‡™‘ß§≥π“ CFD (Computational Fluid 
Dynamics) ´÷ Ëß¡’°“√§”π«≥‚¥¬„™â§Õ¡æ‘«‡µÕ√å¡“
ª√–¬ÿ°µå„™â ‡æ◊ ËÕ»÷°…“°“√‰À≈‡«’¬π¢Õß°√–· ≈¡
·≈–§«“¡·µ°µà“ß¢Õß°≈‰°°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ
·∫∫µà“ßÊ ¿“¬„π¡Õ‡µÕ√å·≈–æ◊Èπº‘«¥â“ππÕ° (§√’∫) 
Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ º≈°“√»÷°…“∑”„Àâ‡√“ “¡“√∂æ—≤π“
√–∫∫°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ ´÷ Ëß‡ªìπº≈¡“®“°°“√ 
‰À≈‡«’¬π¢Õß°√–· ≈¡∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°¡Õ‡µÕ√å
„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥‰¥â 

√–∫∫°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ¿“¬„π∑’Ë‡ªìππ«—µ°√√¡
„À¡àπ’È (°”≈—ß®¥ ‘∑∏‘∫—µ√)  “¡“√∂‡æ‘Ë¡°“√‰À≈‡«’¬π
¢Õß°√–· ≈¡‰¥â∑—Ë«∑—Èß¿“¬„π¡Õ‡µÕ√åºà“π™àÕß∑“ß≈¡
µà“ßÊ ∑’ Ë‰¥â∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫‰«â„π ‡µ‡µÕ√å·≈–‚√‡µÕ√å 
 ”À√—∫æ◊Èπº‘«°“√√–∫“¬¿“¬πÕ°π—Èπ °“√ÕÕ°·∫∫§√’∫ 
(√«¡‰ª∂÷ß§«“¡¬“« §«“¡ Ÿß §«“¡Àπ“ √–¬–Àà“ß ·≈–
¡ÿ¡) ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ„Àâ¡’æ◊Èπº‘« ”À√—∫°“√√–∫“¬
§«“¡√âÕπ„Àâ‚≈àß Ÿß ÿ¥ ‰¡à¡’ ‘Ëß°’¥¢«“ß°“√‰À≈‡«’¬π¢Õß
°√–· ≈¡ 

√“ß ”À√—∫√âÕ¬ “¬‡§‡∫‘≈‡ªìπ·∫∫„À¡à‡æ‘Ë¡‡¢â“¡“ 
‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ “¡“√∂√—°…“§«“¡ –Õ“¥¢Õß§√’∫·≈–≈¥
 ‘Ëß°’¥¢«“ß∑’ËÕ“®√∫°«π°“√‰À≈‡«’¬π¢Õß°√–· ≈¡‰¥â 
°“√„™â∑àÕ√âÕ¬ “¬·∫∫„À¡àπ’È™à«¬„Àâ°“√®—¥«“ß “¬‰ø
‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬ ¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß ·≈–µ√ßµ“¡
¡“µ√∞“π°“√ª√–°Õ∫ “°≈ 

 

°“√æ—≤π“°“√ÕÕ°·∫∫¢¥≈«¥ ‡æ◊ËÕ°”≈—ßß“π∑’Ë
 Ÿß¢÷Èπ 

°“√ÕÕ°·∫∫·≈–°“√º≈‘µ¢¥≈«¥‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß
ªí®®—¬ ”§—≠„π°“√ÕÕ°·∫∫¡Õ‡µÕ√å∑’Ë¡’°”≈—ßß“π Ÿß 
 à«πæ◊Èπ∑’Ë∑”ß“πµà“ßÊ ¢Õß¢¥≈«¥ (Active Parts) ‰¥â√—∫
°“√ÕÕ°·∫∫„À¡à„Àâ¡’¢π“¥∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫√Õß√—∫
°”≈—ßß“π∑’ Ë‡æ‘ Ë¡¢÷ Èπ πÕ°®“°π’ È‡Õ∫’∫’¬—ß‰¥âæ—≤π“
‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë„™â„π°“√¢÷Èπ√Ÿª¢¥≈«¥∑’Ë¡’§«“¡·¡àπ¬”¡“°
¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®‰¥â«à“«— ¥ÿ∫√‘‡«≥æ◊Èπ∑’Ë à«π∑”ß“π
¢Õß¢¥≈«¥∂Ÿ°„™âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ·≈–
§ÿ≥¿“æ¢Õß¢¥≈«¥∑’Ë¢÷ Èπ√Ÿª·≈â«°Á‰¥â√—∫°“√æ—≤π“  
„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ 

 
°“√ÕÕ°·∫∫‡ø√¡„Àâ¡’§«“¡·¢Áß·√ß·≈– 
¡’πÈ”Àπ—°‡∫“ 

‡∑§π‘§¢Õß·∫∫®”≈Õß FEM (Finite Element 
Method) ‰¥â∂Ÿ°π”¡“„™â ”À√—∫°“√ÕÕ°·∫∫µ—«‡ø√¡ 
∑”„Àâ‡Õ∫’∫’ “¡“√∂„™â«— ¥ÿ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 Ÿß ÿ¥ ·≈– “¡“√∂À≈’°‡≈’Ë¬ß‡ ’¬ß –∑âÕπ (Resonance) 
∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√ —Ëπ –‡∑◊Õπ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑”„Àâ¡Õ‡µÕ√å¡’
√–¥—∫°“√ —ËπµË”°«à“√–¥—∫°“√ —Ëπ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π∑ÿ°
¡“µ√∞“πÀ≈—° 

°“√ÕÕ°·∫∫‡ø√¡∑’Ë°â“«Àπâ“¢÷Èππ’È ∑”„Àâ¡Õ‡µÕ√å
·∫∫„À¡à‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„Àâ¡’§«“¡·¢Áß·√ß¡“°¢÷Èπ 
‚¥¬‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡æ‘Ë¡πÈ”Àπ—° à«π¢“∑’Ë°«â“ß ™à«¬‡æ‘Ë¡
§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–æ◊Èπ∑’Ë„™âß“π ‡™àπ ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’Ë„™âß“π ”À√—∫
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„Àâ¡“°¢÷Èπ ·≈–√Ÿ¬÷¥√Ÿª∑√ß√’°Á™à«¬„Àâ¡’§«“¡
¬◊¥À¬ÿàπ„π°“√µ‘¥µ—Èß¡“°¢÷Èπ 

 

°“√®”≈Õß·∫∫°“√À¡ÿπ‡«’¬π¢Õß·√ß©ÿ¥≈“°¢Õß§≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“  ”À√—∫·√ß —Ëπ
 –‡∑◊Õπ∑’Ë§“¥À«—ß (Ω“§√Õ∫ªî¥·≈–µ—«À¡ÿπ∂Ÿ°π”ÕÕ°‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡™—¥‡®π) 
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°“√ÕÕ°·∫∫Ω“§√Õ∫ªî¥∑’Ë™à«¬„Àâ√–∫∫ 
°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ¥’¢÷Èπ 

Ω“§√Õ∫ªî¥ (End Shields)  “¡“√∂™à«¬‡æ‘Ë¡°“√
√–∫“¬§«“¡√âÕπµ√ß à«πª≈“¬ªî¥„Àâ Ÿß ÿ¥‰¥â æ◊Èπº‘«
¿“¬πÕ°¡’§«“¡·¢Áß·√ß ·µàπÈ”Àπ—°‡∫“·≈–«ß·À«π
¥â“ππÕ°∂Ÿ°≈∫¡ÿ¡ 30 Õß»“ ‡æ◊ËÕ°“√π”∑‘»∑“ß≈¡∑’Ë
¥’°«à“·≈–‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√‰À≈‡«’¬π¢Õß°√–· ≈¡ 
æ◊Èπº‘«¿“¬„πΩ“§√Õ∫ªî¥°Á‰¥â√—∫°“√ª√—∫ª√ÿß‡æ◊ËÕ„Àâ
√–∫“¬§«“¡√âÕπ‰¥â¥’¢÷Èπ¥â«¬ 

πÕ°®“°π’È Ω“§√Õ∫ªî¥¬—ß‰¥â√—∫°“√ÕÕ°·∫∫¡“
‡æ◊ËÕ√Õß√—∫Õÿª°√≥å‡ √‘¡ ‡™àπ °≈àÕß ”À√—∫∂à“¬®“√–∫’
∑’Ë„™â·≈â«·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡—Ëπ„®«à“°“√ª√—∫·µàß
 “¡“√∂∑”‰¥âßà“¬¢÷ Èπ·≈–™à«¬≈¥√–¬–‡«≈“„π°“√
º≈‘µ‰¥â 

 
°“√®—¥«“ß°≈àÕß ”À√—∫ “¬‰øÀ≈—°·≈–Õÿª°√≥å
‡ √‘¡ (Terminal Boxes) ∑’Ë„™âß“π‰¥â –¥«°¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ 

¡Õ‡µÕ√å√ÿàπ„À¡àπ’È∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫„Àâ¡’§«“¡ –¥«°
Õ¬à“ß¡“°„π°“√«“ßµ”·Àπàßµ‘¥µ—Èß¢Õß°≈àÕß ”À√—∫
 “¬‰øÀ≈—° ‚¥¬ “¡“√∂µ‘¥µ—Èß‰¥â„πÀ≈“¬µ”·Àπàß 
‰¡à«à“®–‡ªìπ¥â“π´â“¬ ¥â“π¢«“ ¥â“π‡æ≈“¢—∫ (D-end) 
¥â“π∑â“¬ (N-end) À√◊Õ·¡â°√–∑—Ëßµ√ß°≈“ß ( ”À√—∫
‡ø√¡ 400 À√◊Õ¡“°°«à“) °“√¬â“¬µ”·Àπàß¢Õß°≈àÕß
 ”À√—∫ “¬‰øÀ≈—°π’ È (À“°®”‡ªìπ)  “¡“√∂∑”‰¥â
Õ¬à“ß√«¥‡√Á«∑’ËÀπâ“ß“π ‚¥¬™à“ß¢Õß∑“ß‡Õ∫’∫’‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß àß¡Õ‡µÕ√å‰ª¬—ß»Ÿπ¬å∫√‘°“√ 

„π°√≥’∑’Ë¡’¡Õ‡µÕ√åÀ≈“¬µ—«´÷Ëß¡’¢π“¥‡¥’¬«°—π 
·µà¡’°“√µ‘¥µ—Èß°≈àÕß ”À√—∫ “¬‰øÀ≈—°Õ¬Ÿà§π≈–¥â“π
π—Èπ °“√ÕÕ°·∫∫∑’Ë¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ Ÿßπ’È®–™à«¬„Àâ∑“ß
‚√ßß“π “¡“√∂‡°Á∫ ·ª√¡Õ‡µÕ√å√à«¡°—π‰¥â (Common 
Spare) 

°≈àÕß ”À√—∫Õÿª°√≥å‡ √‘¡°Á∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫„Àâ¡’§«“¡
¬◊¥À¬ÿàπ Ÿß‡™àπ‡¥’¬«°—π  “¡“√∂µ‘¥µ—Èß‰¥â∑—Èß 2 ¥â“π 
·≈– “¡“√∂«“ßµ”·Àπàßµ‘¥µ—Èß‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–µ≈Õ¥·π«
§«“¡¬“«¢Õßµ—«¡Õ‡µÕ√å 

¥â«¬°“√√«¡§ÿ≥ ¡∫—µ‘æ‘‡»…‡À≈à“π’È‡¢â“‰«â¥â«¬°—π 
∑”„Àâ “¡“√∂≈¥‡«≈“„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈–∑”·∫∫∑“ß
«‘»«°√√¡ √«¡∂÷ß≈¥‡«≈“„π°“√ª√–°Õ∫≈ß‰¥â ∑”„Àâ
√–¬–‡«≈“„π°“√º≈‘µ —Èπ≈ß ·¡â·µà„π¡Õ‡µÕ√å∑’ËµâÕß¡’
°“√ÕÕ°·∫∫‡ªìπæ‘‡»… ”À√—∫‚À≈¥æ‘‡»…∫“ßª√–‡¿∑ 

 
°“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å‡ √‘¡∑’Ë –¥«°√«¥‡√Á« ‰¡à́ —∫´âÕπ 

°“√ÕÕ°·∫∫„Àâ “¡“√∂«“ßµ”·Àπàß„π°“√µ‘¥µ—Èß
Õÿª°√≥å‡ √‘¡‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–µ≈Õ¥·π«§«“¡¬“«¡Õ‡µÕ√å 
∑”„Àâ°“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å‡ √‘¡∑”‰¥â –¥«°√«¥‡√Á«·≈–
‰¡à´—∫´âÕπ Õ’°∑—ÈßÕÿª°√≥å‡ √‘¡µà“ßÊ °Á¡’„Àâ‡≈◊Õ°„™â‰¥â
À≈“°À≈“¬µ“¡§«“¡µâÕß°“√ ”À√—∫¡Õ‡µÕ√å√ÿàπ„À¡àπ’È 

µ”·Àπàß„π°“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å‡ √‘¡π’È∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫
¡“„Àâ°√–· ≈¡‰À≈ºà“π‰¥â Ÿß ÿ¥ ∑”„Àâ°“√√–∫“¬
§«“¡√âÕπ°Á®–‰¡à‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å
‡ √‘¡ ´÷ ËßÕÿª°√≥å‡ √‘¡ à«π„À≠à®–∂Ÿ°µ‘¥µ— Èß„Àâ‰¡à
°’¥¢«“ßæ◊Èπº‘«°“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ (‰¡à¬÷¥Õÿª°√≥å‡ √‘¡
‡¢â“∑’Ë§√’∫‚¥¬µ√ß) ¥—ßπ—Èπ°“√‰À≈‡«’¬π¢Õß°√–· ≈¡
®÷ß‰¡à∂Ÿ°°’¥¢«“ß·≈–¬—ß “¡“√∂∑”§«“¡ –Õ“¥¡Õ‡µÕ√å
‰¥âßà“¬¢÷ÈπÕ’°¥â«¬ 

 
§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫”√ÿß√—°…“∑’Ë‡¢â“¡“™à«¬‡æ‘Ë¡
√–¬–‡«≈“„π°“√„™âß“π„Àâ¡“°¢÷Èπ 

¡Õ‡µÕ√å·∫∫√–∫“¬§«“¡√âÕπ¥â«¬§√’∫√ÿàπ„À¡àπ’È 
ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ¡“°¡“¬∑’Ë™à«¬„Àâ
 “¡“√∂∑”°“√ à́Õ¡·´¡·≈–∫”√ÿß√—°…“‰¥âÕ¬à“ß√«¥‡√Á«
·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ 

‡æ◊ ËÕ„Àâ “¡“√∂„™âß“π¡Õ‡µÕ√å‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡Õ‡µÕ√å√ÿàπ„À¡àπ’È®÷ß‰¥â∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫¡“„Àâ
ßà“¬„π°“√„™âß“π√à«¡°—π°—∫√–∫∫µ√«®«—¥ ¿“æµà“ßÊ 
¢Õß‡Õ∫’∫’ (Condition Monitoring Systems) ABB 
MACHsense-P ·≈– ABB MACHsense-R ´÷Ëß “¡“√∂
·®âß‡µ◊Õπ§«“¡º‘¥ª°µ‘∑’Ë‡ªìπ‰ª‰¥â≈à«ßÀπâ“°àÕπ∑’Ë®–
°≈“¬‡ªìπªí≠À“„À≠à ‚¥¬∑’Ëµ”·Àπàß¢Õß®ÿ¥¬÷¥µà“ßÊ 
 ”À√—∫µ‘¥µ—ÈßÕÿª°√≥å‡À≈à“π’ È®–Õ¬Ÿà∫πµ—«‡ø√¡¢Õß
¡Õ‡µÕ√å 

πÕ°®“°π’È¬—ß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘Õ◊ËπÊ ∑’Ë™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡
 “¡“√∂„π°“√∫”√ÿß√—°…“¡Õ‡µÕ√å ‰¡à«à“®–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â
„π°“√µ√«® Õ∫ª≈“¬¢¥≈«¥ ‚¥¬‰¡àµâÕß‡Õ“Ω“§√Õ∫
ªî¥ÕÕ° ·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√µ√«® Õ∫µ≈—∫≈Ÿ°ªóπ 
‚¥¬„™âÕÿª°√≥å Endoscope ‡ªìπµâπ 

√–∫∫°“√µ‘¥µ—Èß°≈àÕß§«∫§ÿ¡‰øøÑ“∑’ Ë¡’§«“¡ 
¬◊¥À¬ÿàπ Ÿßπ’È ™à«¬≈¥√–¬–‡«≈“∑’Ë„™â„π°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬
µ”·Àπàß°≈àÕß§«∫§ÿ¡‰øøÑ“„À¡à (Repositioning) ·≈–
√“ß “¬‰ø·∫∫„À¡à°Á™à«¬„Àâ°“√´àÕ¡∫”√ÿß∑”‰¥âÕ¬à“ß
√«¥‡√Á«·≈–ßà“¬¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬∑’Ë “¬¢ÕßÕÿª°√≥å‡ √‘¡
µà“ßÊ ®–∂Ÿ°√âÕ¬√«¡Õ¬à“ß‡ªìπ√–‡∫’¬∫Õ¬Ÿà„π∑’Ë‡¥’¬«°—π 
πÕ°®“°π’È°“√∂Õ¥Ω“§√Õ∫æ—¥≈¡°Á “¡“√∂∑”‰¥â
Õ¬à“ß√«¥‡√Á«™à«¬„Àâßà“¬µàÕ°“√∫”√ÿß√—°…“ 

 
»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫º≈‘µ¿—≥±å

‰¥â∑’Ë www.abb.com/motor&generators 

‚§√ß √â“ßΩ“§√Õ∫ªî¥‰¥â√—∫°“√«‘‡§√“–ÀåÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ 
¥â«¬°“√„™â‡∑§π‘§¢Õß·∫∫®”≈Õß FEM 

µ”·Àπàß®ÿ¥¬÷¥Õÿª°√≥å‡ √‘¡µ≈Õ¥·π«§«“¡¬“«¡Õ‡µÕ√å ‡æ◊ËÕ°“√‰À≈‡«’¬π¢Õß°√–· ≈¡ Ÿß ÿ¥ 
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Training Program

Course Title June July Aug Sep Oct Nov Venue Time

MOTOR

DM 01
°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘º≈°√–∫«π°“√º≈‘µ ‚¥¬°“√‡≈◊Õ°·≈–°“√„™âß“π¡Õ‡µÕ√å
Õ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’ 

25 19  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

DM 02 ¢âÕ§«√√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¡Õ‡µÕ√å°—π√–‡∫‘¥ (Hazadous area) 16 4  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

DM 03
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√ª√–‡¡‘πº≈ ¿“æ∑“ß°≈¢Õß¡Õ‡µÕ√å 
·≈–‡®π‡πÕ‡√‡µÕ√å (MACHsense) 

24  √–∫ÿ√’ 09.00 - 16.00

LOW VOLTAGE DRIVES

DM 04
°“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘º≈°√–∫«π°“√º≈‘µ ‚¥¬°“√‡≈◊Õ°·≈–°“√„™âß“π 
Õ‘π‡«Õ√å‡µÕ√åÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’ 

26 20  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

DM 05 æ◊Èπ∞“π°“√„™âß“π·≈–¥Ÿ·≈√—°…“Õ‘π‡«Õ√å‡µÕ√å¥â«¬µπ‡Õß 
27 21  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

√–¬Õß 09.00 - 16.00

DM 06
°“√µ—Èß§à“°“√∑”ß“π¢ÕßÕ‘π‡«Õ√å‡µÕ√å®“°‚ª√·°√¡∫π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 
(Drive Window Light / Drive Window)* 

28 22  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

DM 07
°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π„π√–∫∫ª√—∫Õ“°“»¥â«¬Õ‘π‡«Õ√å‡µÕ√å ‡Õ∫’∫’ 
(HVAC) 

22  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

PLC

DM 08 °“√ª√–¬ÿ°µå„™âß“π PLC ·≈–‡πÁµ‡«‘√å§√–¥—∫‡∫◊ÈÕßµâπ 

 ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

2 √–¬Õß 09.00 - 16.00

7 ¢Õπ·°àπ 09.00 - 16.00

ª√“®’π∫ÿ√’ 09.00 - 16.00

22  √–∫ÿ√’ 09.00 - 16.00

DM 09 °“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘º≈°“√„™âß“π PLC √–¥—∫‡∫◊ÈÕßµâπ √à«¡°—∫ HMI 

 ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

3 √–¬Õß 09.00 - 16.00

8 ¢Õπ·°àπ 09.00 - 16.00

ª√“®’π∫ÿ√’ 09.00 - 16.00

23  √–∫ÿ√’ 09.00 - 16.00

SOLAR

DM 10 °“√º≈‘µ‰øøÑ“®“°æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘µ¬å‡∫◊ÈÕßµâπ 15  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

§Õ√å Ωñ°Õ∫√¡∫√√¬“¬‡ªìπ¿“…“‰∑¬ * °√ÿ≥“‡µ√’¬¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‚πâµ∫ÿä° (laptops) ¡“¥â«¬ 

Schedule of Discrete Automation and Motion Product 

ABB Training Calendar 2015 
‡Õ∫’∫’ π”‡ πÕ‚ª√·°√¡Ωñ°Õ∫√¡„Àâ·°à≈Ÿ°§â“·≈–ºŸâ π„®‚¥¬∑—Ë«‰ª ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ≈Ÿ°§â“¡’§«“¡√Ÿâ
§«“¡‡¢â“„®„π‡∑§‚π‚≈¬’·≈–º≈‘µ¿—≥±å¢Õß‡Õ∫’∫’ ∑—Èß¥â“π‡∑§π‘§„π√–¥—∫æ◊Èπ∞“π ®π∂÷ß‡∑§π‘§  
„π√–¥—∫‡™’Ë¬«™“≠ ‚¥¬«‘∑¬“°√¢Õß‡Õ∫’∫’ ≈â«π‡ªìπ«‘»«°√ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠„π·µà≈– “¢“·≈–°≈ÿà¡
º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å‚¥¬µ√ß ´÷Ëßºà“π°“√æ—≤π“·≈–Ωñ°Õ∫√¡®“°‡Õ∫’∫’¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß 
®÷ß∑”„Àâ¡—Ëπ„®‰¥â«à“ ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡®–‰¥â√—∫§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ 
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Course Title July Aug Sep Oct Nov Venue Time

LP 01
ABB DOCWIN ‚ª√·°√¡ ”À√—∫°“√ÕÕ°·∫∫√–∫∫‰øøÑ“·√ß¥—πµË” 
(¢—Èπæ◊Èπ∞“π)* 

18  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 02
ABB DOCWIN ‚ª√·°√¡ ”À√—∫°“√ÕÕ°·∫∫√–∫∫‰øøÑ“·√ß¥—πµË” 
(¢—Èπ Ÿß)* 

19  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 03
æ◊Èπ∞“π «‘∏’°“√‡≈◊Õ°„™âß“π °“√ª√—∫µ—Èß§à“·≈–‡∑§‚π‚≈¬’¢Õß Air circuit 
breakers ·≈– Moulded case circuit breakers 

20  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 04
øíß°å™—π°“√ªÑÕß°—π¢—Èπ Ÿß «‘∏’°“√∫”√ÿß√—°…“ ·≈–«‘∏’ÕÕ°·∫∫√–∫∫°“√ªÑÕß°—π
„Àâ∑”ß“π —¡æ—π∏å°—π ‚¥¬‡´Õ√å°‘µ‡∫√°‡°Õ√å (Coordination System) 

21  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 05
æ◊Èπ∞“π·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß°“√‡≈◊Õ°„™âß“πÕÿª°√≥å  «‘µ™å øî« å ™π‘¥ ª√–‚¬™πå 
·≈–°“√‡≈◊Õ°„™âÕÿª°√≥å Terminal Block 

8  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 06
‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–√–∫∫§«“¡ª≈Õ¥¿—¬‚¥¬ Jokab Safety ·≈–æ◊Èπ∞“π°“√„™âß“π
 ”À√—∫ªÑÕß°—π¡Õ‡µÕ√å 

9  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 07
ª√–‡¿∑¢Õß°“√ µ“√å∑¡Õ‡µÕ√å ·≈–«‘∏’°“√‡≈◊Õ°ª√–‡¿∑°“√„™âß“π¢Õß 
Õÿª°√≥å·¡§‡πµ‘°§Õπ·∑§‡µÕ√å 

10  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 08
‡∑§‚π‚≈¬’·≈–ª√–‡¿∑°“√„™âß“π¢ÕßÕÿª°√≥å§«∫§ÿ¡¡Õ‡µÕ√å (UMC100) 
·≈–°“√µ—Èß§à“ºà“π Software DTM √«¡∂÷ßÀ≈—°°“√∑”ß“π °“√‡≈◊Õ°„™âß“π 
°“√ª√—∫µ—Èß§à“ ·≈–ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫®“°Õÿª°√≥å Softstarter 

11  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 09
√–∫∫§«∫§ÿ¡∫â“π ·≈–Õ“§“√Õ—®©√‘¬– ‡æ◊ËÕ°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π∑’Ëßà“¬µàÕ°“√
µ‘¥µ—Èß·≈–„™âß“πºà“π Tablet, Smartphone ·≈–√–∫∫ Door Entry System 

6  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

LP 10
æ◊Èπ∞“π ‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–°“√µ‘¥µ—Èß∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¢Õß MCB ·≈– RCD  
√«¡∂÷ßæ◊Èπ∞“π¢Õß√–∫∫ªÑÕß°—π‰ø°√–™“° (Surge Protection) 

7  ”π—°ß“π„À≠à 09.00 - 16.00

§Õ√å Ωñ°Õ∫√¡∫√√¬“¬‡ªìπ¿“…“‰∑¬ *°√ÿ≥“‡µ√’¬¡§Õ¡æ‘«‡µÕ√å‚πâµ∫ÿä° (laptop) ¡“¥â«¬ 

Schedule of Low Voltage Products 
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24 ABB in brief

เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนเพื่อ
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยหรืออยากทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: 0 2665 
1000 # 1435, 1441, 1138 

วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรฝñกอบรมที่จัดขึ ้นนี้เป็นหลักสูตรการ  

ฝñกอบรมท้ังภาคทฤษÆีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงถกูกำหนดไว้
ตลอดทั้งปี โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดหลักสูตร
อบรม คือ เพ่ือช่วยให้ลกูค้าเข้าใจความรูพ้ื้นฐาน เทคโนโลยี 
และวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์เอบีบีได้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อกำหนดและข้อแนะนำ 

ผู ้เข้าร่วมฝñกอบรมควรมีความรู ้พื ้นฐานและ
ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมก่อนเข้าร่วมหลักสูตร 

 
วิทยากร 

วิทยากรของบริษัทเอบีบี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเทคนิค
เป็นอย่างดี 

 
ขั้นตอนการสมัครเข้าΩñกอบรม 

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน
สำหรับหลักสูตรของเอบีบี โดยกรอกข้อมูลที่ระบุไว้ใน
แบบฟอร์มลงทะเบียน และติดต่อไปยัง 

คุณดาราวรรณ เงินลายลัก…ณ์ (LP) 
อีเมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com 
โทรสาร: 0 2665 1043 
คุณสรรชัย จันทร์มี (DM) 
อีเมล: sanchai.chanmee@th.abb.com 
โทรสาร: 0 2665 1042 
 

การแจ้งยืนยันการสำรองที่นั่ง 
ท่านจะได้รับการยืนยันการสำรองท่ีน่ังของหลักสตูร

คอร์สฝñกอบรมต่างๆ ทางอีเมล โดยทางเอบีบีสงวนสิทธ์ิ
ในการเปล่ียนแปลงตารางเวลา โปรแกรมการฝñกอบรม
และสถานที่ในการฝñกอบรม ซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอีกครั้ง 

ในกรณีท่ีไม่มีท่ีน่ังในคอร์สฝñกอบรมท่ีท่านต้องการ 
ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีและหากมีคอร์สฝñกอบรม
เปิดเพ่ิมเติม ทางเอบีบีจะแจ้งให้ท่านทราบอีกคร้ังภายหลัง 

 
ค่าใช้จ่าย 

หลักสูตรการอบรมทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
โดยทางเอบีบีจะเป็นผูจั้ดเตรียมเอกสารในการฝñกอบรม 
รวมถึงอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมฝñก
อบรมทุกท่าน 

 
ที่พักและการเดินทาง 

ผูเ้ข้าร่วมฝñกอบรมเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้าน
ที่พักและค่าการเดินทางด้วยตัวท่านเอง 

 
การยกเลิก 

หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกถ้ามี
ผู้เข้าร่วมฝñกอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทุก
หลักสูตรมีจำกัดจำนวนผู้เข้าฝñกอบรม ในกรณีที่มีการ
ยกเลิก ผู้สมัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบีโดยเร็วที่สุด 
เพื ่อให้ผู ้สมัครท่านอื ่นที ่สนใจจะเข้าร่วมฝñกอบรม
สามารถเข้าฝñกอบรมได้ 

 
* ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัท 
หรือหน่วยงานของท่านได้ * 

 

สถานที่Ωñกอบรม 
ABB สำนักงานใหญ่: 
161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ช้ัน 1-4 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 

ถนนราชดำร ิ แขวงลุมพิน ี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพœ 
10330 

 
สาขาขอนแก่น: 
585/4-5 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
40000 

 
สาขาระยอง (RBC): 
4/3 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 

 
สาขาปราจีนบุรี: 
169/41-42 หมู่ 8  ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ท่าตูม จ.ปราจีนบุรี 
25140 

 
สาขาสระบุรี: 
99 หมู ่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค 
จ.สระบุรี 18230 

 
ติดต่อ: 
0 2665 1000 

 
รายเอียดเพิ่มเติม: 
http://new.abb.com/th/about/product-training-
calendar 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

คอร์สฝñกอบรม  

วันที่ฝñกอบรม     

ชื่อผู้เข้าฝñกอบรม  

ตำแหน่ง  

บริษัท  

โทรศัพท์    

โทรสาร  

อีเมล 

ผู้รับผิดชอบสำหรับการฝñกอบรมในบริษัทของท่าน 

Training Program
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ปลดปล่อยความเครียด 
ด้วยสารอาหารแห่งความสุข  
แม้เราจะเข้าใจว่า “ความเครียด” เป็นเรื่องที่ปล่อยวางได้ยาก และทำให้มวลความสุขลดน้อยลง 
ไปเรื่อยๆ จนส่งผลร้ายต่อตนเองและความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวแล้ว ยังทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม 
ยิ่งเครียดร่างกายก็ยิ่งแย่ บางคนอาจแค่ปวดหัวเล็กๆ น้อยๆ แต่บางคนก็อาจเจอปัญหาใหญ่
อยา่งโรคทีเ่กีย่วกบัสขุภาพจติ ลองมาทำความรูจ้กักบัอาหารสรา้งสขุ ทีจ่ะชว่ยบรรเทาความเครยีด  
ให้อยู่ ในปริมาณที่พอเหมาะกัน 

เร่ิมต้นด้วยการปรับสภาพจิตใจของตัวเองเสียก่อน 
เพ่ือทำให้ร่างกาย อารมณ์ รวมถึงจิตใจผ่อนคลาย และ
ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียด ที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกอย่างสิ่งแวดล้อมรอบตัว หรือปัจจัย
ภายในร่างกายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสมดุลของ  
สารเคมีในสมอง อย่าง เซโรโทนนิ (Serotonin) สารแห่ง
ความสงบ ซึ่งถ้าลดน้อยลงก็ส่งผลต่อความรู้สึกเศร้า
และสิ้นหวัง แม้ทางแก้ของโรคซึมเศร้าจะมีด้วยกัน
หลายวิธี แต่การปรับเปลี่ยนดูแลพฤติกรรมการทาน
อาหารท่ีมีผลต่ออารมณ์ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว 

กาแฟ ใช่ว่ากาแฟจะให้โทษต่อร่างกายเสมอไป 
เพราะการด่ืมกาแฟในตอนเช้ามีแนวโน้มช่วยให้สดชื่น
และเป็นสุข เนื่องจากกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระที่
ช่วยบรรเทาความเครียดได้ 

การเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนและ
ธาตุเหล็กสูง เช่น นม, เนย, ไข่แดง, ตับ, เนื้อสัตว์, 
เน้ือปลา และพวกถ่ัวชนิดต่างๆ หรือเมนอูาหารท่ีโปรตีน
สูง เพราะมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถ
ผลิตได้ น่ันคือ ทริปโตเฟน (Tryptophan) ท่ีมีส่วนช่วย
ให้ร่างกายนำไปรวมกับพวกวิตามินบี 3 วิตามินบี 6 
สร้างสารเซโรโทนิน ซ่ึงจะทำให้เรารูสึ้กสงบ และคลาย
ความอ่อนล้าได้ดี นอนหลับสบาย อีกท้ังยังมีธาตุเหล็ก
ที่ช่วยไม่ให้เกิดอารมณ์แปรปรวน ขาดสมาธิอีกด้วย 

อาหารทีอ่ดุมไปดว้ยโพรไบโอตกิส ์ เช่น โยเกิร์ต, 
อาหารหมักดอง, นมเปรี้ยว หรือกิมจิ จะช่วยในการ
ปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ ส่งผลให้อารมณ์ของเรา
คงที่มากขึ้น  

กินผักใบเขียวและผลไม้เพิ่มสีสันให้สมอง 
เนื่องจากผักและผลไม้มีทั้งวิตามิน แร่ธาตุ รวมทั้ง  
อุดมไปด้วยไฟเบอร ์คลอโรฟิลล ์มีแคโรทีนอยด ์ช่วย  
ลดความเครียด กระตุ้นสมอง ทำให้รู ้สึกผ่อนคลาย 
ปลอดโปร่ง ท้ังยังช่วยส่งเสริมให้ระบบต่างๆ ของร่างกาย

ทำงานได้อย่างเป็นปกติ ส่งผลไปถึงระบบความคิด และ
ระบบประสาท ทำให้ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเรา 
ซึ่งผลไม้ เช่น มะขามป้อม, ฝรั่ง มีวิตามินซีสูง ส่วนผัก
อื่นๆ ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ดอกขี้เหล็ก, พริกหนุ่ม,  
บรอกโคลี, คะน้า เป็นต้น และผักที่มีโฟเลตสูงก็ช่วย
ลดโปรตีน C-reactive ที่เสี่ยงต่ออาการซึมเศร้า ได้แก่ 
ผักโขม, ผักใบเขียวเข้ม, แครอต, แคนตาลูป เป็นต้น 

อาหารรสจัด การทานอาหารที่มีรสชาติจัดจ้าน 
จะช่วยให้รูสึ้กสดช่ืน เพราะพริกมีแคปไซซิน (Capsaicin) 
สารแห่งความเผ็ด ท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ต่ืนตัว และร่างกาย
จะหลั่งสาร Endorphin (สารแห่งความสุข) ออกมา 
ทำให้เราพร้อมรับรูกั้บส่ิงต่างๆ มากข้ึน คลายความกังวล
ส่วนผักสมุนไพรจำพวก โหระพา กะเพรา ตะไคร้ เคร่ือง
ต้มยำต่างๆ จะช่วยต้านการอักเสบระดับเซลล์ เน่ืองจาก  
ความเครียดจะทำให้เซลล์อักเสบ ซึ่งการกินสมุนไพร
เหล่านี้ ก็จะช่วยคลายเครียดได้ดี 

ทานธญัพชืเพือ่สขุภาพใจ ข้าวกล้อง, ข้าวมันป,ู 
ลูกเดือย และถั่วต่างๆ อาหารเหล่านี้อุดมด้วยวิตามิน 
โดยเฉพาะวิตามินบี 6 ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้แก่
ร่างกาย ฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอ และแน่นอนว่ามีส่วน  
เสริมสร้างสารเซโรโทนินในสมอง การทานธัญพืชมากๆ 
มีส่วนช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายแข็งแรง และระบบ
ประสาทมั่นคง ซึ่งส่งผลให้ความคิดเราสงบไปด้วย 

ช็อกโกแลต โดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลต หรือ
ช็อกโกแลตบริสุทธ์ิ ท่ีมีสารต้านอนุมลูอิสระ มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ และโรค
หลอดเลือดสมอง ทำให้การไหลเวียนของเลือดดย่ิีงข้ึน 
ระดับความดันของเลือดก็จะคงท่ี ส่งผลให้ร่างกายรู้สึก  
ชิลๆ ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดที่มีอยู่ โดยเฉพาะ  
คนที่มักจะรู้สึกเครียดบ่อยๆ การดื่มโกโก้ร้อนสักแก้ว 

ทานช็อกโกแลตสักชิ้นก็ช่วยบรรเทาความเครียดลงได ้
นอกจากนี้ดาร์กช็อกโกแลตยังมีแมกนีเซียม ซ่ึงช่วยลด

อาการ PMS ของสาวๆ ลดความรูสึ้กหงุดหงิด ไม่เป็นสุข
ได้อย่างน่าพอใจ 

เพราะฉะนั้น เราสามารถผ่อนคลายความเครียด
ได้ด้วยการทานอาหาร ทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน หรือที่อื่นๆ 
เพียงแต่ต้องทานในปริมาณท่ีเหมาะสม และไม่นำเร่ือง
ยุ่งยากมาคิดให้รกสมองอีก โดยอาจเลือกคุยกับเพื่อน 
ปรึกษาคนในครอบครัว อย่าเก็บมาคิดคนเดียวจนเสีย
สุขภาพเป็นอันขาด 
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ภาพ พลญา อมรรัตนดิลก 

26 ABB in brief

Unseen Travel

ภเูขา สายหมอก และรอยยิม้ 
ทีม่อ่นแจม่ 
หนาวนี้หากใครยังคิดไม่ออกว่าจะไปท่องเที่ยวที่ ไหน ลองแวะไปสัมผัสกับสายลมเย็นๆ มองเห็น
วิวขุนเขา สายหมอก ในบรรยากาศแคมปิ้ง รีสอร์ท ณ ม่อนแจ่ม หรือดอยม่อนแจ่ม ซึ่งตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

ม่อนแจ่ม คือส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงหนองหอย เปิดตัวเมื่อปลายปี พ.ศ.2552 เป็น
พ้ืนท่ีบนสันเขาอยูส่งูกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,350 เมตร 
ทำให้อากาศบนน้ันหนาวเย็นเกือบตลอดปี และอยูไ่ม่ไกล
จากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก ยิ่งพอมีการพัฒนาพื้นที่ 
นำต้นไม้ และดอกไม้เมืองหนาวเข้ามาปลูก ยิ่งทำให้
ม่อนแจ่มสวยแจ่มสมชื่อ จนปัจจุบันกำลังกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอแม่ริม 

ด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงใหล ทัศนียภาพที่สวยงาม 

มองเห็นวิวทิวเขาสลับซับซ้อน โดยในยามเช้าเรา
สามารถชมพระอาทิตย์โผล่พ้นหมอกขาว หากฟ้า
เป็นใจ เปิดกว้างไร้หมอกรบกวนในยามนั้นก็สามารถ
เห็นทิวทัศน์ไกลสุดสายตา บางเวลาอาจมองเห็น  
ดอยหลวงเชียงดาวและขุนเขาในจังหวัดเชียงรายได้
เลยทีเดียว ส่วนในยามค่ำคืน บนฟากฟ้าของที่นี่จะ
แวดล้อมไปด้วยดวงดารา ส่องแสงเปล่งประกายระยิบ

ระยับ ย่ิงในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว แม้ไม่ใช่
ช่วงฤดท่ีูจะสามารถชมความงามได้ดีท่ีสุด แต่ถือว่าเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงามในแบบชาวดอยไม่แพ้ที่
ใดๆ หมอกยามเช้าลอยรอบตัว กลายเป็นทะเลหมอก
สีขาวโพลน ฝนที่ตกลงมาหลังฝนซาจึงทำให้เราเห็น
ความชุ่มช้ืนของเหล่าพืชพรรณไม้ที่ปลูกอยู่รอบดอยได้
อย่างรื่นรมย์ 
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Unseen Travel

สำหรับกิจกรรมท่ีน่าสนใจบนม่อนแจ่มน้ันเรียกได้ว่า  
มีหลายสไตล์ อาทิ การเล่นล้อเลื่อน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์
ของที่นี่ โดยจะเล่นบนรถไม้ที่มีล้อเล็กๆ และถูกพา
ลากขึ้นไปบนทางลาดสูงในระดับที่พอจะหวาดเสียว 
ก่อนปล่อยลงมา ให้ผูเ้ล่นได้ไหลลงเนินตามแรงโน้มถ่วง
ท่ีช่วยเพ่ิมความเร็วในการเคล่ือน สร้างความสนุกสนาน
เฮฮา ราคารอบละ 50 บาท จะเล่นคนเดียวหรือไปเป็น  
กลุ่มก็ได้ นอกจากน้ี ภายในม่อนแจ่มยังมีแปลงผัก และ
งานวิจัยผักเมืองหนาว โดยบริเวณดังกล่าวมีท้ังดอกไม้
เมืองหนาวที่ปลูกขึ้นเพิ่มสีสัน และมีไม้ผลหลายพันธุ์ 
ในหน้าที่สตรอว์เบอร์รีออกผลก็จะมีการเปิดให้เข้าไป
เก็บมาลองชิมทานกันได้ รสชาติหวานๆ บางพันธุ์ก็
เปรี้ยวเล็กน้อย กรอบอร่อย และสดกว่าในตลาด หาก
ติดใจจะซ้ือกลับมาทานท่ีบ้านหรือซ้ือหามาเป็นของฝาก 
เขาก็มีหลายราคาให้เลือก 

และสำหรับใครที่ชอบเก็บภาพความประทับใจ
ในมุมมองที่แตกต่าง ณ ม่อนแจ่มแห่งนี้ ก็มีจุดชมวิวที่
สามารถสร้างบรรยากาศในการเซลฟ่ีได้ไม่รูเ้บ่ือ โดยจุด

การเดินทางสอนให้เรารู้ซึ้งถึงคุณค่าของ
ประสบการณ ์ในโลกทมีแีตค่วามวุน่วาย มมุสบาย
หายากกวา่เงนิทอง การออกไปตามหาสิง่ทีแ่ตกตา่ง 
พักผ่อนโดยให้สายหมอกโอบกอด มีขุนเขาช่วย
เกือ้หนนุ มองภาพตรงหนา้ เกบ็เกีย่วความรูส้กึดีๆ  
เพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่แสน..สุข 

หากกลัวหลงทางที่นี่มีบริการมัคคุเทศก์น้อยของ
หมู่บ้านชาวเขา บริการนำเยี ่ยมชมวิถีชีวิตชาวเขา 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร.0-5393-9173, 08-
1950-9767  

ที่พัก ม่อนแจ่ม แคมปิ้ง รีสอร์ท ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณม่อนแจ่ม มีที่พักเป็นเต็นท์ 2 คน ราคา 1,000 
บาท/คืน เต็นท์ 3 คน ราคา 1,500 บาท/คืน และ
เต็นท์ใหญ่ 4 คนขึ้นไป ราคา 2,000 บาท/คืน โดยไม่
อนุญาตให้นำเต็นท์ส่วนตัวมากาง สามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนก โทร.08-1806-3993 หรือที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการหลวง โทร.0-5381-0765 
ต่อ 108 

การเดินทาง มาตามทางหลวง หมายเลข 107 
สายเชียงใหม่-ฝาง ตรงไปถึงอำเภอแม่ริม บริเวณ
กิโลเมตรที่ 17 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 
1096 สายแม่ริม-สะเมิง บริเวณกิโลเมตรที่ 15 ให้
เลี้ยวขวาที่บ้านโป่งแยกตรงไปอีก 6 กิโลเมตร ก็ถึงบน 
“ม่อนแจ่ม” ซ่ึงการเดินทางน้ีจะใช้เวลาประมาณ 40-50 
นาทีเท่านั้น 

ท่ีควรแวะไป คือ ดอยมอ่นลอ่ง ซ่ึงเป็นจุดชมทะเลหมอก 
บนหน้าผาสงู 1,460 เมตร อยูใ่กล้ๆ กับม่อนแจ่ม เมื่อ
เดินทางไปถึงแล้ว จะต้องเดินเท้าขึ้นไปตามทางเล็กๆ 
มีขั้นบันไดไม้ ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดขึ้น
ปกคลุม หากฝนตกหรือพ้ืนเปียกต้องระวังกันสักหน่อย 
เพราะจากดินจะกลายเป็นโคลนอาจเกิดอุบัติเหตุ  
ขึ้นได้ เมื่อเดินขึ้นมาเรื่อยๆ ผ่านศาลขุนหลวงวิรังคะ 
เจา้เมอืงระมงิคน์คร สักครูก็่จะถึงจุดชมวิวท่ีสามารถ
ชมความงามตามธรรมชาติได้แบบเต็มอ่ิม เพราะทิวเขา
เรียงสลับทอดยาวไปไกลสุดสายตา ลมเย็นๆ พัดโชยมา
ให้คลายเหนื่อยได้กำลังดี 

จุดเด่นของม่อนแจ่มท่ีดึงดดูนักท่องเท่ียวอีกอย่าง
ก็คือ “นอนกลางดิน กินกลางกระท่อม” หมายถึง
การพักค้างแรมท่ีม่อนแจ่ม โดยพักท่ีกระท่อมซ่ึงทำจาก
ไม้ไผ่มุงหลังคาด้วยหญ้าคา สามารถเลือกตำแหน่งได้
รอบม่อนแจ่ม ชมวิวได้ทั่วทุกทิศ โดยที่พักส่วนใหญ่
ของที่นี่จะมีบริการห้องน้ำครบครัน 
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Gadget ปลายปี 2015 
ที่ทุกคนรอคอย 
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ย่อมมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น จึงไม่ ใช่แค่
ตอบสนองต่อความต้องการในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปลักษณ์
ที่สวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับราคา ที่ ใครๆ ก็จับต้องได้ง่ายขึ้น ฉบับนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
ไปดูกัน... 

SleepSense 
 
ซัมซุงเปิดตัว SleepSense อุปกรณ์อัจฉริยะที่จะ

ช่วยทำให้การนอนหลับของคุณสมาร์ทมากขึ้น หลับ
สบายเต็มอิ่ม ด้วยคำแนะนำต่างๆ จาก SleepSense 
ที่จะคอยตรวจจับลักษณะการนอนหลับของคุณ เช่น 
การเคล่ือนไหวร่างกาย การหายใจ ระยะเวลาการนอน 
œลœ ว่าควรจะปรับปรุงรูปแบบการนอนอย่างไรให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วยปลุกให้คุณตื่นใน 
ตอนเช้าได้อย่างสดช่ืน เพียงแค่วาง SleepSense ไว้ใต้
ที่นอนและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้งาน
ฟีเจอร์ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันได้ทันท ีนอกจากนั้น 
ยังสามารถช่วยควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านขณะท่ี
คุณนอนหลับได้อีกด้วย 

Candle Charger 
 
 อุปกรณ์สุดล้ำในการนำพลังงานธรรมชาติมา

เปลี ่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับชาร์จแบตเตอรี ่
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยเปลวเทียน นามว่า 
Candle Charger หมดปัญหาเมื่อไฟดับ เพียงแค่ริน 
น้ำเปล่าลงไปในถังเล็กๆ ด้านบน แลว้ทำการจดุเทียน 
ที่ด้านล่าง เมื่อน้ำเดือดก็เชื่อมต่อด้วยสาย USB โดย
เทียนหนึ่งกระป๋องสามารถให้ความร้อนได ้6 ชั่วโมง 
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื ่อชาร์จมือถือได้ 
เต็มๆ 2 เครื่อง หลังจากชาร์จเสร็จน้ำที่เดือดก็เอาไป
ต้มชากาแฟต่อได้สบายๆ หากสนใจสามารถเข้าไปอ่าน 
รายละเอียดและสั่งจองล่วงหน้าได้ใน Kickstarter 
โดยจะเริ่มส่งของช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ 

iPad Pro 
 
แอปเปิลเปิดตัว iPad Pro แท็บเล็ตหน้าจอใหญ่

ขนาด 12.9 นิ้ว แบบ Retina ด้วยดีไซน์แบบ Unibody 
ท่ีมีความบาง 6.3 มิลลิเมตร หนัก 713 กรัม มาพร้อมกับ
ลำโพงแบบสเตอริโอถึง 4 ตัว มีชิปเซ็ต Apple A9X ที่
แรงกว่าเดิมถึง 1.8 เท่า ตอบสนองการทำงานได้อย่าง
รวดเร็ว รวมไปถึงงานที่ต้องใช้การประมวลผลหนักๆ 
ก็สามารถทำได้อย่างสบายๆ ด้วยแบตเตอร่ีท่ีใช้ได้นาน 

10 ช่ัวโมง ความละเอียดกล้องหน้า 1.2 ล้านพิกเซล และ
กล้องหลัง 8 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์เสริมที่จะต้อง
ซ้ือแยกต่างหาก อย่างปากกา Apple Pencil และ Smart 
Keyboard สนนราคาประมาณ 28,000-38,000 บาท 
โดยจะเร่ิมวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้  

Gadgets
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Ricoh Theta S  
 
°≈âÕß√ÿàπ„À¡à Ricoh Theta S ∑’Ë “¡“√∂∂à“¬¿“æ

·∫∫ 360 Õß»“ ¥â«¬§«“¡≈–‡Õ’¬¥¿“æ 14 ≈â“πæ‘°‡´≈ 
∂à“¬«‘¥’‚Õ∑’Ë 1080p/30fps ·∫∫µàÕ‡π◊ËÕß‰¥âπ“π 25 π“∑’ 
 “¡“√∂§«∫§ÿ¡§«“¡‡√Á«™—µ‡µÕ√å ·≈– ISO ‰¥â¥â«¬ 
µ—«‡Õßºà“π·Õªæ≈‘‡§™—π πÕ°®“°π’È¬—ß µ√’¡«‘¥’‚Õ ¥
ºà“π∑“ß HDMI type-D, Micro USB æ√âÕ¡∂à“¬‚Õπ¿“æ
ºà“π Wi-Fi ‰¥â‡√Á«°«à“‡¥‘¡∂÷ß 4 ‡∑à“ Àπà«¬§«“¡®”
¿“¬„π 8GB  ππ√“§“Õ¬Ÿà∑’Ëª√–¡“≥ 12,600 ∫“∑ 
‚¥¬®–‡√‘Ë¡«“ß¢“¬ªïÀπâ“π’È 

LG Rolly 
 

§’¬å∫Õ√å¥‰√â “¬®“° LG π“¡«à“ LG Rolly ∑’ Ë
 “¡“√∂¡â«πæ—∫‡°Á∫‡ªìπ·∑àß‰¥â ‡æ◊ËÕ„Àâ –¥«°„π°“√
æ°æ“·≈–¡’∑’Ëµ—Èß«“ß‰¥âæÕ¥’„πµ—« ‡¡◊ËÕ°“ß§’¬å∫Õ√å¥
ÕÕ°¡“®–¡’¢π“¥‡≈Á°°«à“§’¬å∫Õ√å¥ª°µ‘‡≈Á°πâÕ¬ „™âß“π
ßà“¬√à«¡°—∫ ¡“√å∑‚øπ·≈–·∑Á∫‡≈Á∑ ¥â«¬°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ
ºà“π∫≈Ÿ∑Ÿ∏ ‚¥¬„™âæ≈—ßß“π·∫µ‡µÕ√’Ë®“°∂à“π¢π“¥ 
AAA ∑’Ë “¡“√∂„™âß“π‰¥âπ“π∂÷ß 3 ‡¥◊Õπ µ—«§’¬å∫Õ√å¥
º≈‘µ®“°‚æ≈’§“√å∫Õ‡πµ·≈–æ≈“ µ‘° ABS ∑’Ë∑π∑“π 
´÷Ëß®–‡√‘Ë¡«“ß®”Àπà“¬¿“¬„π‰µ√¡“  ÿ¥∑â“¬¢Õßªïπ’È 

ONHUB Wi-Fi Router 
 
Google √à«¡¡◊Õ°—∫ TP-LINK ‡ªî¥µ—« Wi-Fi Router 

Õ—®©√‘¬–µ—«„À¡à ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ONHUB Wi-Fi Router  “¡“√∂§«∫§ÿ¡ 
Router ‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–ºà“π·Õªæ≈‘‡§™—π Google On 
∫π ¡“√å∑‚øπ („™â‰¥â„π√–∫∫ iOS ·≈– Android) 
‚¥¬ “¡“√∂∫Õ°¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â„πÀ≈“¬Ê ‡√◊ËÕß ‡™àπ ®”π«π
·∫π¥å«‘¥∑å∑’Ë„™âß“πÕ¬Ÿà À√◊Õ®”π«πÕÿª°√≥å∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕ
Õ¬Ÿà„π‡«≈“π—Èπ (¿“¬„π¡’‡ “Õ“°“» 13 ‡ “) ¡“æ√âÕ¡°—∫ 
CPU IPQ8064 Dual Core 1.4GHz, RAM 1GB DDR3L, 
Àπà«¬§«“¡®” eMMC 4GB,  “¡“√∂ª≈àÕ¬§≈◊Ëπ 2.4 
·≈– 5GHz æ√âÕ¡°—π·∫∫ 3×3 ¡’ USB À√◊Õ‡™◊ËÕ¡µàÕ
ºà“π∫≈Ÿ∑Ÿ∏ √Õß√—∫ Wi-Fi ·≈–Õÿª°√≥å‡™◊ËÕ¡µàÕæ√âÕ¡°—π
®”π«π Ÿß ÿ¥∂÷ß 128 ™‘Èπ  ππ√“§“ 200 ‡À√’¬≠ À√—∞ 

Nima 
 
§π∑’Ë·æâÕ“À“√∫“ßª√–‡¿∑ µàÕ‰ªπ’È®– –¥«°¢÷Èπ

„π°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕÕ“À“√ ‡æ√“–¡’µ—«™à«¬Õ¬à“ß Nima 
Õÿª°√≥å¢π“¥‡≈Á°°–∑—¥√—¥ ∑”„Àâæ°æ“ –¥«° ·≈–
„™âß“πßà“¬ ‡æ’¬ß·§à„™â· ß‡≈‡´Õ√å¬‘ß‡¢â“‰ª„πÕ“À“√ 
°Á “¡“√∂∫Õ°„Àâ§ÿ≥√Ÿâ‰¥â«à“·æâÀ√◊Õ‰¡à ‚¥¬„™â‡«≈“
‡æ’¬ß·§à 2 π“∑’ °Á “¡“√∂∑¥ Õ∫°≈Ÿ‡µÁπ„πÕ“À“√‰¥â 
(°≈Ÿ‡µÁπ §◊Õ ‚ª√µ’π∑’Ëæ∫‰¥â„πæ◊™Õ¬à“ß¢â“« “≈’) ‡¡◊ËÕ
„ àµ—«Õ¬à“ßÕ“À“√‡¢â“‰ª À“°¡’°≈Ÿ‡µÁπ 20 ppm ¢÷Èπ‰ª 
Nima °Á®–∫Õ°‰¥â«à“¡’ à«πº ¡∑’Ë·æâ∂÷ß 99.5% ´÷Ëß
µÕππ’È‡§√◊ ËÕß°”≈—ßÕ¬Ÿà„π¢—ÈπµÕπ°“√æ—≤π“ ‚¥¬„π
Õπ“§µ°”≈—ß¥—¥·ª≈ß‡∑§‚π‚≈¬’π’È ”À√—∫µ√«® Õ∫
 à«πº ¡¢Õß∂—Ë«·≈–π¡ ÷́Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§π·æâ‡ªìπÕ—π¥—∫
µâπÊ „πÕ‡¡√‘°“ 

SmartHalo   
 
‡ª≈’Ë¬π®—°√¬“π∏√√¡¥“„Àâ‰Œ‡∑§‰¥âßà“¬Ê ¥â«¬

Õÿª°√≥å‡ √‘¡ SmartHalo √Ÿª∑√ß°≈¡ ∑’Ë‡™◊ËÕ¡µàÕºà“π
∫≈Ÿ∑Ÿ∏°—∫·Õªæ≈‘‡§™—π∫π ¡“√å∑‚øπ ‡æ◊ ËÕ„™â∫Õ° 
‡ âπ∑“ß¥â«¬‰ø LED ∫Õ°§«“¡‡√Á« √–¬–‡«≈“ æ√âÕ¡
™à«¬§”π«≥°“√‡º“º≈“≠·§≈Õ√’Ë„π√–¬–∑“ß∑’Ëªí òπ 
™à«¬‡ªìπ‰ø àÕß∑“ß¥â“πÀπâ“ ·≈– “¡“√∂·®âß‡µ◊Õπ
‡¡◊ËÕ¡’ “¬‡√’¬°‡¢â“ ·®âß¢âÕ§«“¡∑’Ë àß¡“∑“ß¡◊Õ∂◊Õ À√◊Õ
·®âß ¿“æÕ“°“»‰¥â √«¡∂÷ß„™â‡ªìπµ—«≈ÁÕ°Õ—®©√‘¬–
ªÑÕß°—π°“√¢‚¡¬‰¥âÕ’°¥â«¬  “¡“√∂ —Ëß´◊ÈÕ‰¥â„π√“§“ 
149 ‡À√’¬≠ À√—∞ À√◊ÕÕà“π√“¬≈–‡Õ’¬¥‰¥â„π Kickstarter 

Iris HUD  
 
√∂¬πµå§ÿ≥®–‰Œ‡∑§¢÷Èπ‰¥â¥â«¬Õÿª°√≥å®Õ Iris 

HUD ∑’Ë¡’√–∫∫‡≈‡´Õ√å‚ª√‡®§‡µÕ√å„π√–¥—∫ “¬µ“ 
™à«¬„Àâ¥Ÿ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ ¢≥–¢—∫√∂‰¥âÕ¬à“ßª≈Õ¥¿—¬·≈–
¡Õß‡ÀÁπ∑âÕß∂ππ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ´÷Ëß∑”ß“π√à«¡°—∫
·Õªæ≈‘‡§™—π∫π ¡“√å∑‚øπ∑’Ë™◊ ËÕ«à“ Bespoke ºà“π
°“√‡™◊ËÕ¡µàÕ∫≈Ÿ∑Ÿ∏ ∑”„Àâ “¡“√∂„™âß“π‚∑√»—æ∑å ·≈–
‡ÀÁπ°“√·®âß‡µ◊Õπ √«¡∂÷ß°“√„™âß“π·ºπ∑’Ë∫Õ°‡ âπ∑“ß 
æ√âÕ¡ —Ëßß“π‚µâµÕ∫‰¥â‚¥¬„™â∑à“∑“ß¢Õß¡◊Õ ‡æ◊ËÕ√—∫
 “¬À√◊Õ‰¡à√—∫ “¬‚∑√‡¢â“ πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¡’√–∫∫™à«¬
‡µ◊Õπ‡¡◊ËÕ§ÿ≥¢—∫√∂‡√Á«‡°‘π°«à“∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â 
∂â“ π„®≈Õß‡¢â“‰ªÕà“π√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–√à«¡≈ß¢—π‰¥â∑’Ë
‡«Á∫ Indiegogo  ππ√“§“ª√–¡“≥ 16,500 ∫“∑ 
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งานสัมมนาคุณภาพไฟฟ้าและบำรุงรัก…าระบบ
ไฟฟ้าครบวงจร ประจำปï 2558 

วันท่ี 21-22 เมษายนท่ีผ่านมา บริษัท เอบีบี จำกัด 
ได้เข้าร่วมออกบูธและบรรยาย ภายใต้หัวข้อเรื่องการ
แก้ไขปัญหาเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปบ่อย และการ
ปรับตั้งค่าการทำงานของ UVR Time Delay ที่ถูกต้อง
ของผลิตภัณฑ์เอบีบี ในงานสัมมนาคุณภาพไฟฟ้า
และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร ประจำปี 2558 
ให้กับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคเขต 1 ภาคเหนือ 
โดยเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ งานอุปกรณ์
รีเลย์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์คาร์ปาซิเตอร์ ณ โรงแรม
ลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 

อบรมการใช้งาน Designing software for low 
voltage distribution system (DocWin)  

ในวันท่ี 19-21 พฤษภาคมท่ีผ่านมา บริษัท เอบีบี 
จำกัด ร่วมกับบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด จัดฝñกอบรม
ในหัวข้อเรื่อง “Designing software for low voltage 
distribution system (DocWin)” ให้กับอาจารย์และ 
นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยโปรแกรม DocWin 
นับเป็นซอฟต์แวร์ของเอบีบ ีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
คำนวณและออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน 
ซึ่งเป็นประโยชน์และให้ความสะดวกกับผู้ออกแบบ 
ผู้รับเหมา รวมถึงผู้ที ่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ
ไฟฟ้า 

HomePro Expo 2015 
วันท่ี 13-22 มีนาคมท่ีผ่านมา บริษัท เอบีบี จำกัด 

ได้ร่วมจัดการแสดงสินค้าในงาน HomePro Expo 2015 
ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี โดยได้นำสินค้าในหมวดของอุปกรณ์
ป้องกันไฟเกินไฟช็อต อุปกรณ์ป้องกันไฟรั ่วไฟดูด 
สำหรับติดต้ังใช้งานภายในท่ีพักอาศัย อาคารสำนักงาน 
และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมมอบส่วนลด 
พิเศษให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีวิศวกร 
ผู ้เชี ่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ
ไฟฟ้าใหม่อย่างถกูต้องให้แก่ลกูค้าท่ีกำลังมองหาสินค้า
ที่มีคุณภาพสูง 

งานสัมมนา ABB Low Voltage AC Drives & 
Softstarters 

บริษัท เอบีบี จำกัด และ บริษัท ที.จี. คอนโทรล 
จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาหลักสูตร ABB Low 
Voltage AC Drives & Softstarters “Boost The 
Productivity Of Your Processes” ครั้งที่ 1/2558 โดย
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แอนด์คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นอกจากน้ี 
ยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
สัมผัสและทดลองนวัตกรรมจากทางเอบีบี 

Renewable Energy 2015 
เมื่อวันที่ 3-6 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท เอบีบี 

จำกัด ได้จัดบูธแสดงสินค้าและนวัฒกรรมเพื่อการใช้
พลังงานทดแทน ในงาน Renewable Energy 2015 
โดยเอบีบีได้นำเสนออุปกรณ์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือ Solar Inverter และอุปกรณ์
สำหรับการติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นำไปสาธิต
และแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้าชมงาน โดยได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากตลอด 
ทั้งงาน 

Propak Asia 2015 
เม่ือวันท่ี 17-20 มิถุนายนท่ีผ่านมา บริษัท เอบีบี 

จำกัด ได้โชว์ศักยภาพการเป็นผูน้ำนวัตกรรมด้านแขนกล
อุตสาหกรรมคุณภาพ ในงาน Propak Asia 2015 ณ 
ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้นำ 
ABB Palletizing Application ซ่ึงเป็นนวัตกรรมโปรแกรม
การควบคุมแขนกลอุตสาหกรรมที ่มีประสิทธิภาพ 
มาสาธิตในงาน โดยเป็นการผสมผสานการทำงานได้
อย่างลงตัว ที่ใช้กล้องจับภาพเพื่อส่งต่อให้โปรแกรม
คำนวณและควบคุมแขนกลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 
และรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถหยิบจับวัตถุ จัดเรียงตาม
ต้องการ ไม่ผิดพลาด และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่
วัตถุ ซึ่งสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก 
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มุมคำถามร่วมสนุก 
ระบบ Door Communication ของ ABB-free@home˙ ช่วยให้ผู้ ใช้งานมีความสะดวกสบาย
อย่างไร? 

สมาชกิทีต่อบคำถามไดถ้กูตอ้ง 50 ทา่นแรก รบัรางวลั สมดุโนต้เอบบี ี 

เฉพาะสมาชิกที่ได้รับวารสารทางไปรษณีย์เท่านั้น  

หมดเขตส่งคำตอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  

 

ส่งคำตอบของท่าน พร้อมชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน สำหรับการจัดส่งของรางวัลได้ที่ 

แฟกซ์ : 0 2665 1042-3 

อีเมล : ap.marketing@th.abb.com 

 

ปรกึ…า/ขอ้สงสยัเกีย่วกบัผลติภณั±แ์ละบรกิารไดท้ี่ 

บริษัท เอบีบี จำกัด 

161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพœ 10330 

โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์. 0 2665 1042-3 

1 คุณอธิพงศ์  ทองทำมา กรุงเทพœ 

2 คุณพัลลภ  จิรถาวรมั่นคง กรุงเทพœ 

3 คุณสิริพรรณ  อยู่นุช สมุทรปราการ 

4 คุณประจักร์  สีต้นวงศ์ กรุงเทพœ 

5 คุณศรัณย์  คิดลิ้ม สมุทรปราการ 

6 คุณไพศาล  ตรีจิตรวัฒนากูล กรุงเทพœ 

7 คุณวรรณภา  เดชกรรณ์ นครปฐม 

8 คุณวิชาญ  อโศกสกุล   สมุทรปราการ 

9 คุณสาธิต  ปิ่นประภาภรณ์ กรุงเทพœ 

10 คุณลัทธเกียรติ  นิติธัญญรัตนา กรุงเทพœ 

11 คุณอาทิตย์  ยศปัญญา สมุทรปราการ 

12 Chutima  Chaisayan ชลบุรี 

13 คุณญาณวีร์  เกตุเต็ม ระยอง 

14 คุณกิตติศักดิ์  ปานคง นครปฐม 

15 Suwat  Wongsamart ปทุมธานี 

16 คุณประทีป  กตัญêู ปทุมธานี 

17 คุณน้ำฝน  ร่มเย็น  ปทุมธานี 

18 คุณวิฑูรย์  ตรีวิชชุกร กรุงเทพœ 

19 คุณลัดดา  พิทักษ์วาณิชย์ นครราชสีมา 

20 คุณวุฒิชาติ  โพธิ์ทอง สมุทรปราการ 

21 คุณทรงคุณ  แสนสุรินทร์ ขอนแก่น 

22 คุณสิริพร  ทวีศักพิ์ ลพบุรี 

23 Autaynee  Bunamon ลพบุรี 

24 คุณชนินทร  วงเดือน ลพบุรี 

25 Wiwanya  Buasom ลพบุรี 

 รายชื่อ  จังหวัด  รายชื่อ  จังหวัด 

รายชื่อผู้ โชคดีจากฉบับที่แล้ว (ฉบับ 2/15) 

26 คุณวริศรียา  สุยะลังกา ลพบุรี 

27 คุณนิมิตร  หอมโหมด สมุทรปราการ 

28 คุณสุรพงษ์ สุขปลั่ง กรุงเทพœ 

29 คุณพรชัย  พูนนาก นนทบุรี 

30 คุณอริยะ  ลิ้มรุ่งเรือง ระยอง 

31 คุณสิทธินันท์  ขันติยู กรุงเทพœ 

32 คุณทรงศักดิ์  รื่นแก้ว กรุงเทพœ 

33 คุณฉวีวรรณ  มะม่วงแก้ว ลพบุรี 

34 คุณกฤษณ  มหาวิจิตร ลพบุรี 

35 คุณทองปาน  กาญจนเกตุ ลพบุรี 

36 คุณวีรนาฏ  เอกพลากร กรุงเทพœ 

37 คุณธวัช  บัวทอง ระยอง 

38 คุณฤทัยรัตน์  รุ่งนภาชัยกุล กรุงเทพœ 

39 คุณดวงตรา  เคร่งครัด สระบุรี 

40 คุณพงษ์ชัย  เฉลิมกลิ่น ฉะเชิงเทรา 

41 คุณอภิวัฒน์  อำนาจช่วย ระยอง 

42 Mr.Sorawat  Talungchit   ชลบุรี 

43 คุณตุลชัย  รักพืช ลพบุรี 

44 คุณผกากรอง  สร้างนอก กรุงเทพœ 

45 คุณชิบลีย์  เหมมันต์ สงขลา 

46 Sontaya  Muangnoi   ชลบุรี 

47 Suthichai  Jintapattanakij กรุงเทพœ 

48 คุณพัฒนรินทร์  จิระอรัญกานนท์ เพชรบุรี 

49 คุณสินชัย  ด้วยตั้งใจ อุบลราชธานี 

50 คุณวีระพล  โกศล ชลบุรี 
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