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น�้ำประปำต้องไม่หยุดไหล 
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อุปกรณ์ป้องกันอาร์คเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับคุณ

PCS100 AVC-20
อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ารุ่นใหม่
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จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์… เพื่อโลกที่ดีกว่า

ผ่านพ้นไตรมาสแรกของปี 2559 เป็นที่เรยีบร้อย 
หวังว่าหลายๆ ท่านคงก�าลังใช้ชีวิตในการท�างานกัน
อย่างเข้มข้น ถึงงานจะหนักแต่ก็คงไม่ส�าคัญเท่ากับ
ก�าลังใจที่มีในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ได้มากน้อย
แค่ไหน ซึ่งก�าลังใจที่ยอดเยี่ยมนั้นก็มาจากครอบครัว
และคนรอบตัวที่เรารักนั่นเอง แต่ก�าลังใจที่ส�าคัญที่สุด
คงจะต้องเกดิจากตวัของคณุเอง เพยีงแค่คณุก้าวออก
ไปข้างนอกเพื่อเดนิทางหาแรงบนัดาลใจ... แต่หากใคร
ที่ยังคงติดภารกิจอยู่ทุกๆ วัน คุณก็สามารถสร้างแรง
ขับเคลื่อนในชีวิตได้ง่ายๆ ด้วยการท่องไปในโลกสาระ
กบั ABB In Brief

ซึ่งในฉบบันี้เป็นการเปิดบนัทกึหน้าประวตัศิาสตร์
อนัยาวนานกว่า 125 ปี ของการบกุเบกิเทคโนโลยไีฟฟ้า 
จากประเทศสวติเซอร์แลนด์ ดนิแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นผูน้�า
ในหลายๆ ด้านของโลก ส่วนท่านใดที่ประสบกบัปัญหา
แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม เราก็มีทางออกด้วยศักยภาพ
ของอปุกรณ์ปรบัแรงดนัไฟฟ้ารุน่ใหม่ PCS 100 AVC-20 
ซึ่งเป็นนวตักรรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบอตุสาหกรรม 
และการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาวะเครือข่ายไฟฟ้า 
ขาดความเสถียรจนส่งผลกระทบต่อความสามารถใน 
การผลิต โดย PCS 100 AVC-20 จะช่วยแก้ปัญหา 
แรงดันไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นย�า และช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการผลิต ท�าให้เครื่องจักรท�างานได้
อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งยังมีการแนะน�าอุปกรณ ์

ป้องกนัอาร์ค เพื่อเพิ่มเสถยีรภาพให้กบัคณุ ด้วย TVOC-2 
ซึ่งเป็นอปุกรณ์ Arc Monitor ของเอบบีรีุ่นล่าสดุ และ
เพราะอะไรจงึต้องเลอืกใช้งานอปุกรณ์นี้ ลองพลกิเข้าไป 
หาค�าตอบด้านในกนัครบั 

อกีทั้งยงัมบีทสมัภาษณ์พเิศษจาก คณุอดุมเดช 
วิชัยสุทธิกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า 
การประปานครหลวง ถึงภาระหน้าที่ซึ่งส�าคัญยิ่งใน 
ส่วนงานซ่อมบ�ารงุรกัษาต่างๆ ของการประปานครหลวง 
และความประทบัใจที่มต่ีอเอบบี ีนอกจากนี้ยงัมคีอลมัน์ 
Top Story ที่จะพาไปรู้จักกับหุ้นพลังงานทางเลือกที่ 
ก�าลังมาแรง จนกลายเป็นดาวเด่นและนักลงทุนต่าง 
ให้ความสนใจ เพราะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขาดทุนน้อย  
และให้ผลตอบแทนที่ดใีนระยะยาว โดยในคอลมัน์จะมี 
วิธีแนะน�าเทคนิคการดูว่าหุ้นพลังงานทางเลือกตัวใด 
มคีวามน่าสนใจในตลาดหุ้น 

ตบท้ายด้วยคอลัมน์ท่องเที่ยวที่แสนจะโรแมนตกิ 
เพราะฉบับนี้เราจะไปสูดกลิ่นไอซากุระเมืองไทยกันที่ 
ภูลมโล อ.ด่านซ้าย จ.เลย เนื่องจากมีดอกนางพญา 
เสอืโคร่งเป็นพนัไร่ จงึเป็นสถานที่ซึ่งได้ชื่อว่าตดิ 1 ใน 5 
ของ Location เซลฟ่ีที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ทั้งหมดนี้
อัดแน่นอยู่ใน ABB In Brief วารสารขององค์กรที่เป็น 
มากกว่าแหล่งพลังงานความรู้ ไม่แน่ว่าคุณอาจค้นพบ
แรงบันดาลใจได้จากหน้าใดหน้าหนึ่ง... แล้วพบกัน
ฉบบัหน้าครบั
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14 มกราคม 2559 - เมื่อปี ค.ศ.1891 ชาร์ลส บราวน์ 

(Charles Brown) และวอลเตอร์ โบเวอร่ี (Walter Boveri) 

ได้ก่อตั้ง บีบีซี บราวน์ โบเวอร่ี (BBC Brown Boveri) 

ข้ึนในเมืองบาเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยนักบุกเบิก 

ทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้าทัง้สองท่านมคีวามเชือ่ว่า พลงังานไฟฟ้า  

เป็นสิ่งที่จะก�าหนดทิศทางเพื่อให้โลกก้าวไปสู่ยุคใหม่ โดยได้เร่ิม

เห็นถึงวิสัยทัศน์ดงักล่าวในเวลาอนัรวดเรว็ และยังได้เข้ามาร่วม

บุกเบิกเทคโนโลยีด้านระบบรถไฟตั้งแต่ต้นอีกด้วย

ชาร์ลส บราวน์ และวอลเตอร์ โบเวอรี่ มทีกัษะ
และความสามารถที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างดี 
โดยชาร์ลส เป็นลกูชายของวศิวกรชาวองักฤษ และเป็น 
นกัออกแบบชั้นยอด ในขณะที่วอลเตอร์ เป็นชาวเยอรมนั 
ซึ่งได้รับการยอมรับในเรื่องการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นผู้จัดการโครงการที่ประสบ
ความส�าเร็จอีกด้วย และนี่คือจุดเริ่มต้นของความ
หลากหลายทางเชื้อชาติของบุคลากรในบริษทัสญัชาติ
สวสิแห่งนี้

ในช่วงกลางปี ค.ศ.1880 บราวน์ และโบเวอรี่ 
กไ็ด้สร้างชื่อเสยีงให้กบัตนเอง ด้วยวยัที่ยงัไม่ถงึ 25 ปี 
จากการประสบความส�าเร็จในด้านการควบคุมงาน
วศิวกรรมให้กบัโครงการ Oerlikon ในเมอืงซูรกิ ประกอบ
กับการมีจิตวิญญาณของนักธุรกิจที่กล้าริเริ่ม ทั้งสอง
จึงตัดสินใจน�าทักษะและความสามารถที่มีร่วมกัน 
สร้างบริษัทของพวกเขาเอง โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

ร่วมกนัว่า การจัดส่งกระแสไฟฟ้านัน้สามารถท�าได้ 
แม้ในระยะทางที่ห่างไกล ซึ่งน่ันจะท�าให้โลก
สว่างไสวและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

วิสัยทัศน์ดังกล่าวเกิดจากการที่บราวน์ประสบ
ความส�าเรจ็ในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้า เมืองลอฟเฟน (Laufen) 
ประเทศเยอรมน ีโดยโรงไฟฟ้าดงักล่าวสามารถส่งจ่าย
ก�าลังไฟฟ้าผ่านไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงไปได้ไกล 
ถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ซึ่งอยู่ห่างออกไป  
175 กโิลเมตร โดยมค่ีาการลดทอนก�าลงัไฟฟ้าที่ค่อนข้าง 
ต�่า (Low-loss transmission) ได้เป็นครั้งแรก ความส�าเรจ็ 
ในครั้งนี้ของบราวน์ ถือได้ว่าเป็นการตอบค�าถามได้
อย่างชัดเจนต่อข้อโต้แย้งกันในเรื่องของกระแสไฟฟ้า 
ในยุคบุกเบิก ที่ว่าระบบใดเหมาะสมกับการส่งจ่าย 
ก�าลังไฟฟ้ามากที่สุด ระหว่างการส่งจ่ายด้วยไฟฟ้า 
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั หลายทศวรรษต่อมา 
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เหน็พ้องกนัถงึประโยชน์ของการพฒันาดงักล่าวจงึตอบ 
ตกลงรับข้อเสนอ จนถึงทุกวันนี้ ABB ยังคงให้ความ
ส�าคญัในการสร้างความใกล้ชดิกบัลกูค้า ด้วยการก่อตั้ง 
บรษิทัในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เพื่อที่จะได้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ ทั้งนี้สถานีไฟฟ้าที่
พวกเขาจะสร้างนั้นจะเป็นแหล่งจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพ
ให้กบับรษิทัของพวกเขาเองที่ก�าลงัจะสร้างขึ้นในขณะนั้น
เช่นกนั

ด้วยเหตนุี้ BBC จงึได้ถกูก่อตั้งขึ้นที่เมอืงบาเดน เมื่อ
วนัที่ 2 ตลุาคม ค.ศ.1891 และในเดอืนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.
1892 พนกังานคนแรกได้เริ่มต้นท�างานในโรงงาน โดย
ในปีเดยีวกนันี้เครื่องจกัรกลชดุแรกของโรงไฟฟ้าพลงัน�้า 
(ROR) ได้เริ่มใช้งาน และเริ่มจ่ายไฟฟ้าให้กบัเมอืงบาเดน 
รวมถึงให้กับ BBC ด้วยเช่นกัน เรื่องราวต่อจากนี้เป็น
เรื่องของประวตัศิาสตร์ซึ่งจะเล่าถงึรายละเอยีดเนื่องใน 
วาระครบรอบในปีนี้

BBC มกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดดและมผีลติภณัฑ์
ที่หลากหลายขึ้น ตวัอย่างเช่น ในปี ค.ศ.1895 บรษิทัได้
รบัเลอืกให้จดัหาอปุกรณ์ไฟฟ้าส�าหรบัระบบรถรางของ
เมอืงลกูาโน (Lugano) ซึ่งเป็นเมอืงที่ใช้ภาษาอติาเลยีน
ในการสื่อสาร ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ และ 3 ปีต่อมา 
บรษิทั BBC ได้รบัเลอืกให้จดัหาอปุกรณ์ rack-and-pinion 
ส�าหรับระบบรถไฟซึ่งให้บริการขึ้นสู่ยอดเขากอร์เนอร์
กรตั (Gornergrat) และยอดเขายงุฟราว (Jungfraujoch) 
ในเทอืกเขาแอลป์ แห่งสวติเซอร์แลนด์ นอกจากนี้บราวน์
และโบเวอรี่ ยังได้ร่วมกันพัฒนาหัวรถจักรที่ขับเคลื่อน 
ด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1899 กจิการรถไฟ 
Burgdorf-Thun ประเทศสวติเซอร์แลนด์ กไ็ด้น�าหวัรถจกัร 
ดงักล่าวมาใช้กบัระบบทางขนาดมาตรฐานที่ขบัเคลื่อน
ด้วยระบบไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในยโุรป

ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ เปรียบเสมือนการวาง 
พื้นฐานเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการรถไฟ และกลายมาเป็น 
ธุรกิจหนึ่งที่ส�าคัญของ BBC รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆ อีก 
มากมาย เช่น ระบบกงัหนัไอน�้า, ระบบกงัหนัก๊าซ, หม้อแปลง 
ไฟฟ้าแรงสงู และระบบควบคมุแบบอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบั
อตุสาหกรรมระบบออโตเมชั่น (Industrial Automation)

ด้วยวสิยัทศัน์และความเชื่อมั่นของ BBC ในการ 
น�าพลงังานไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะ บรษิทัฯ 
จึงได้ออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอุโมงค์
รถไฟ Simplon ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ 
สวติเซอร์แลนด์และประเทศอติาลทีี่เพิ่งสร้างเสรจ็สมบรูณ์ 
ในปี ค.ศ.1905 นบัเป็นผูบ้กุเบกิและประสบความส�าเรจ็
ในการน�าพลงังานไฟฟ้ามาใช้แทนพลงังานไอน�้าในการ
ขบัเคลื่อนรถไฟทั่วทวปียโุรป 

ในปี ค.ศ.1967 บรษิทัเริ่มให้บรกิารแบบครบวงจร
หลงัจาก BBC ได้ควบรวมกจิการกบั Mashinenfabrik 
Oerlikon (MFO) ที่ซึ่งบราวน์และโบเวอรี่ได้พบกนัและ
ได้รบัหนงัสอืรบัรองผลงานเป็นครั้งแรก  MFO ให้บรกิาร
ในการผลติรถจกัรไฟฟ้าคล้ายกบั BBC เช่น หวัรถจกัร
จระเข้ (The Crocodile) ซึ่งเป็นหวัรถจกัรในต�านาน ใช้
ในการขนส่งสินค้าบนทางขึ้นเขาในเส้นทางก็อตธาร์ด 
(Gotthard) โดยผูช้ื่นชอบรถไฟทั่วโลกยงัคงจดจ�ารปูร่าง
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตวัรถไฟได้จนถงึทกุวนันี้

ต่อมาในปี ค.ศ.1988 BBC ได้ควบรวมกจิการกบั 
ASEA บริษัทสัญชาติสวีเดน เพื่อก่อตั้งบริษัท ABB 
และด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระบบ
วิศวกรรมไฟฟ้าส�าหรับรถไฟ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน

BBC หรอื ABB ได้มกีารพฒันาการส่งจ่ายก�าลงัไฟฟ้า
ผ่านแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงแรงดนัสูง และเป็นอกีครั้ง
ที่ได้ค้นพบและน�าข้อดขีองระบบไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้
กบัการส่งจ่ายก�าลงัไฟฟ้าระยะไกล

ในช่วงแรกของการมองหาสถานที่เพื่อเริ่มก่อตั้ง
บรษิทัของตนเอง วศิวกรทั้งสองได้เดนิทางมายงัเมอืงบาเดน 
ซึ่งเป็นเมอืงเลก็ๆ ตั้งอยู่บรเิวณแม่น�้าลมิมทั (Limmat) 
ห่างไปทางตะวันตกของเมืองซูริก ราว 20 กิโลเมตร 
เป็นสถานที่ซึ่ง BBC บรษิทัวศิวกรรมไฟฟ้าที่เพิ่งก่อตั้ง
ใหม่ในขณะนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลัง
น�้าแบบไม่มอ่ีางเกบ็น�้า (ROR) เพื่อช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ
ภาคอตุสาหกรรมให้กบัเมอืงลมิมทั ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมอืง
แห่งสปา ซึ่งก�าลงัเผชญิกบัภาวะวกิฤตอิยู่ในขณะนั้น 

บราวน์ และโบเวอรี่ ได้รบัเลอืกให้ลงนามในสญัญา 
เพื่อสร้างเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
(ROR) แห่งนี้พร้อมทั้งได้รับข้อเสนอให้สร้างส�านักงาน
ออกแบบและโรงงานในพื้นที่นี้ โดยที่วิศวกรทั้งสอง
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ทางรถไฟกลายเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นส�าคญัของบรษิทัฯ 
ในด้านวศิวกรรมพลงังานและระบบออโตเมชั่น ตวัอย่าง
เช่น Allegra รถไฟรุ่นล่าสดุของบรษิทัรถไฟ Rhaetain 
Railway (RhB) ได้ตดิตั้งอปุกรณ์จาก ABB เพื่อช่วยให้ 
การใช้พลงังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยอปุกรณ์
ดงักล่าวประกอบด้วยชดุอปุกรณ์แปลงพลงังาน (Power 
Converter) และหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนาให้
เหมาะกบัสภาวะแวดล้อมซึ่งเตม็ไปด้วยภเูขาของดนิแดน
แถบรฐัเกราบนึเดนิ (Graub unden)

หม้อแปลงไฟฟ้าและอปุกรณ์แปลงพลงังานได้ถกู
ผลติที่เมอืง Geneva และเมอืง Turgi กล่าวคอื ผลติใน
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ที่ซึ่ง ABB ได้สร้างสรรค์ผลงาน
มาจนถงึปัจจบุนั รวมเวลากว่า 125 ปี ทั้งนี้ทางบรษิทัฯ
และสาขาในกว่าหลายร้อยประเทศทั่วโลก มวีสิยัทศัน์
ร่วมกนั คอืพฒันาระบบพลงังานและประสทิธภิาพในการ 
ผลติ เพื่อโลกที่ดกีว่าเดมิ “Power and Productivity 
for a Better World” โดยเริ่มก้าวไปสู่กลยทุธ์ “Next 

ABB ได้สร้างสรรค์ผลงานมากว่า 

125 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกับสาขา 

ต่างๆ กว่าหลายร้อยประเทศทัว่โลก 

คือการพัฒนาระบบพลังงานและ

ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อโลก 

ที่ดีกว่าเดิม

Level Strategy” ที่มุ่งเน้นการเตบิโตอย่างยั่งยนื และ
รเิริ่มนวตักรรมใหม่ๆ

การสร้างโลกที่ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานไฟฟ้า 
เป็นแรงผลักดันให้กับ ชาร์ลส บราวน์ และวอลเตอร์ 
โบเวอรี่ มาโดยตลอด และ ABB จะยงัคงไว้ซึ่งต�านาน
ในการออกแบบเครื่องก�าเนดิไฟฟ้า, ระบบส่งจ่ายก�าลงั 
ไฟฟ้า และวางระบบการใช้พลงังานไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพ
ที่ดยีิ่งขึ้น และใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าที่สดุต่อไป
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เจาะกระแสหุ้นพลังงานทางเลือก

ในสมัยก่อนต้องยอมรับว่าหุ้นในกลุ่มของพลังงานเป็นหุ้นที่ Popular มาก แต่ปัจจุบันทุกอย่าง

เปลี่ยนไป ราคาน�้ามันมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปริมาณน�้ามันดิบล้นตลาด

ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าตามทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  

ที่ฟื้นตัว และแนวโน้มการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางฝั่งยูโรโซน ส่งผลให้หุ้นในกลุ่ม

พลังงานปิโตรเคมีทั่วโลกปรับตัวลดลงเฉลี่ยราวๆ -23% ยกเว้นกลุ่มโรงกลั่นที่ยังพอมีก�าไร

อยู่บ้าง
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ในประเทศหรอืต่างประเทศ ที่นยิมคอืโครงการพลงังาน
แสงอาทติย์ในประเทศเพื่อนบ้าน และโครงการพลงังานลม
แถวโคราช หรอืแถบเกาหลใีต้ พลงังานน�้าจากประเทศ
สปป.ลาว ซึ่งมกีารค�านวณระยะเวลาก�าหนดการจ่ายไฟ 
ที่แน่นอน เป็นต้น

สรปุโดยรวมคอืต้องมองว่าหุน้ของบรษิทัที่น่าสนใจ
ต้องเป็น Growth Stock อย่างแท้จรงิ ซึ่งการมองภาพของ
อนาคตนั้นต้องพงึตระหนกัว่าการวิ่งของราคา เป็นการ
วิ่งบนความคาดหวงัของก�าไรในอนาคต ซึ่งยงัไม่เกดิขึ้น 
ในปัจจบุนั อาจมคีวามเสี่ยงในแง่ของโครงการในอนาคต
อาจล่าช้าออกไป หรือสภาพคล่องในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อให้โครงงานเดินไปได้ตามความคาดหมาย
ในอนาคต ดังนั้นการพิจารณาอาจต้องให้น�้าหนักกับ
ภาพจริงของธุรกิจที่สามารถค�านวณรายได้ที่แน่นอน
มากกว่าภาพโครงการในอนาคต เพราะลกูค้าของบรษิทั
เหล่านี้ คอื การไฟฟ้า ที่มอีายสุมัปทานแน่นอน หลกั
ใหญ่ๆ หากหุน้ตวัใดมคีรบ 4 ปัจจยัคอื 

1. อนาคตของบรษิทัที่ชดัเจน 
2. ภาพรวมอตุสาหกรรมที่ยงัมกีารเตบิโตที่ด ี
3. สภาวะตลาดที่เอื้ออ�านวย 
4. มโีครงการที่เป็นไปได้จรงิในอนาคต หุ้นตวันั้น

กถ็อืได้ว่าน่าลงทนุ
อย่างไรก็ตามคงต้องลงท้ายด้วยค�าพูดยอดฮิต

ของนกัลงทนุที่ว่า...ทกุการลงทนุล้วนมคีวามเสี่ยง หาก
ผู้อ่านสนใจและต้องการลงทุนในกลุ่มของหุ้นพลังงาน
ทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ควรศึกษารายละเอียด
ให้ดกี่อนการลงทนุ...

ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นด้านพลังงานกลับมีหุ้น
น้องใหม่มาแรงจนกลายเป็นดาวเด่นที่นักลงทุนต่างให้
ความสนใจ นั่นกค็อืหุน้ในกลุม่ของพลงังานทดแทน 
เนื่องจากกระแสพลังงานในปัจจุบันหันมาเพิ่มความ
พยายามในการแสวงหาพลังงานทดแทนที่สะอาดและ
เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมกอปรกบัรฐับาลของทกุประเทศ 
กม็ุง่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการที่มศีกัยภาพเดนิหน้าผลติ 
พลงังานทดแทนในสายต่างๆ ทั้งก๊าซชวีภาพ ชวีมวล ลม 
แสงอาทติย์ ขยะ และพลงังานรปูแบบใหม่ โดยในส่วน 
ของบ้านเรา ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน (สนพ.) ได้มีการร่างแผนพลังงาน 
ทดแทนและพลงังานทางเลอืก หรอื AEDP ซึ่งมเีป้าหมาย 
ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากปัจจุบัน
อยู่ที่ 11.9% เป็น 30% ของปริมาณความต้องการ
พลงังานรวมของประเทศในปี 2579 โดยปรบัเพิ่มก�าลงั 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 
19,635 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าโครงการพลังงานทดแทน
ของภาครฐั เริ่มมคีวามชดัเจนอย่างเป็นรปูธรรม

หลายคนที่มเีงนิเยน็นอนอยูใ่นมอือาจก�าลงัสนใจ
และสงสยัว่า “หุน้พลงังาน” นั้นมกีี่ชนดิ ตรงนี้ไม่มกีฎ
ตายตวั แต่อาจแบ่งได้ง่ายๆ เป็น 4 กลุ่มด้วยกนั คอื

1. กลุม่ที่ผลติไฟฟ้าได้แล้ว และขายกระแสไฟฟ้า 
ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว 
ซึ่งเราเรยีกว่า Adder

2. กลุ่มที่อาจจะเริ่มขายไฟฟ้าแล้วหรือยังไม่ขาย 
แต่มโีครงการที่ขออนญุาตผ่าน โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากภาครฐัต�่าลงกว่ากลุ่มแรก

3. กลุม่ที่มแีผนจะขอท�าธรุกจิโซลาร์ฟาร์ม ยงัไม่ได้ 
ขออะไรทั้งนั้น ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการชดเชยในรูปแบบ
ของ Feed in Tariff (FiT) โดยรฐัจะรบัซื้อในราคา 5 บาท 
กว่าๆ และส�าหรบัโครงการ Solar Roof กจ็ะรบัซื้อตาม
ขนาดของโครงการ ซึ่งยิ่งผลติมากรฐัจะรบัซื้อถกูลง แต่
อยู่ในระดบัราคาเฉลี่ยที่ 6 บาท

4. กลุ่มที่ไม่ได้มีแผนการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่าง
แน่นอน แต่ “ก�าลงัศกึษา” โครงการอยู่

อย่างไรกต็าม ต้องยอมรบัว่ากระแสธรุกจิพลงังาน
ทดแทนยงัมโีอกาสเตบิโต สะท้อนได้จากมผีูส้นใจเข้ามา
ลงทนุอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นธรุกจิที่มโีอกาสขาดทนุ
น้อย ให้ผลตอบแทนที่ดใีนระยะยาว แต่ความหอมหวาน
ที่จะได้ผลตอบแทนในระดับสูงๆ เหมือนสมัยก่อนคง
ไม่มีอีกแล้ว เพราะภาครัฐได้เปลี่ยนระบบรับซื้อไฟฟ้า
จาก Adder เป็น FiT ซึ่งมอีตัราที่ถูกลง และในอนาคต
อนัใกล้นี้การขอ PPA จะเป็นลกัษณะการประมลู ท�าให้
ต้นทุนของผู้ประกอบการจะสูงขึ้น ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามา
ในวงการนี้ต้องมคีวามพร้อมของฐานะทางการเงนิด้วย

หุ้นพลังงานทางเลือกตัวใดมีความน่าสนใจ 
ในตลาดหุ้น?

ในการดูว่าหุ้นพลังงานทางเลือกตัวใดมีความ 
น่าสนใจในตลาดหุ้นนั้น ส่วนใหญ่มกัใช้วธิดีูจากความ 
น่าเชื่อถอื ชื่อเสียง และผลประกอบการหรอืการลงทนุ
ระยะยาวในอนาคต เช่น ปัจจุบันหุ้นของบริษัทนั้นๆ 
มกี�าลงัการผลติและจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์แล้ว มผีลการ
ด�าเนินงานที่มีก�าไรเพิ่มขึ้น มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม
ขนาดใหญ่ และมีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต 
หรอืมแีผนการด�าเนนิงานที่จะขยายกจิการ อาจมแีผน
เตรียมเข้าซื้อโครงการพลังงานทางเลือกขนาดใหญ ่
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น้ำ�ประป�ต้องไม่หยุดไหล 

ประเทศไทยต้องไม่หยุดเติบโต

ในปี 2557 มีรายงานทางสถิติที่น่าสนใจเก่ียวกับการใช้น�้าของประเทศไทย ซ่ึงถือว่าสูงเป็น

อันดับ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ตามล�าดับ โดยประเทศไทยมีสัดส่วน 

การใช้น�้าสูงถึงปีละ 67,232 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ยคนละ 119 ลิตร/วัน/คน ตัวเลข

ดังกล่าวแสดงถึงปริมาณความต้องการใช้น�้าที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเราพิจารณาจาก

ข้อมูลย้อนหลังในปี 2549 ท่ีมีการใช้น�้าเฉลี่ยกันเพียงวันละ 36 ลิตร/วัน/คน ตลอดเวลา

เกือบทศวรรษอัตราการใช้น�้าก็เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพจิารณาการใช้น�้าของคนไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น
น�้าดื่มและน�้าใช้ ข้อมลูจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและ 
สงัคมของครวัเรอืน ของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า 
แหล่งน�้าใช้ของครวัเรอืนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.9 คอื 
น�ำ้ประปำ เช่นเดยีวกบัแหล่งน�้าดื่มที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
64.0 ยังคงมาจากน�้าประปาเช่นกัน มีเพียงครัวเรือน 
บางส่วนซึ่งเลก็น้อยประมาณร้อยละ 28.6 ที่เกบ็กกัน�้าฝน 
ไว้เป็นแหล่งน�้าดื่มของครัวเรือน จากข้อมูลดังกล่าว
จะเห็นได้ชัดเจนว่าน�้าประปาเป็นแหล่งน�้าดื่ม น�้าใช้ที่
ส�าคัญของภาคครัวเรือน ยิ่งไปกว่านั้นน�้าประปายังมี
อัตราส่วนในการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากการ
เตบิโตของภาคธรุกจิ การค้า และอตุสาหกรรม ที่ล้วนแต่ 
ต้องพึ่งพาน�้าประปาแทบทั้งสิ้น

หากจะเปรยีบประเทศเป็นร่างกาย น�้ากเ็สมอืนโลหติ 
ที่หล่อเลี้ยงการท�างานของระบบทั่วทกุส่วน ยิ่งประเทศ
มีความก้าวหน้า เติบโต และพัฒนายิ่งขึ้นเพียงใด 
น�้าก็ยิ่งต้องสูบฉีดและมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นเท่านั้น 
ตามแนวโน้มของประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การประปา 
ของไทยจึงเปรียบเหมือนหัวใจหลักซึ่งท�าหน้าที่ส�าคัญ
ในการสูบฉีดโลหิตเพื่อหล่อเลี้ยงทุกระบบทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำรประปำนครหลวง ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบดแูลเรื่องการผลติและส่งจ่ายน�้า 
ให้แก่กรงุเทพมหานคร และเขตปรมิณฑล อนัเป็นแหล่ง
ศูนย์รวมส�าคญัหลายๆ ด้าน

เพรำะน�้ำประปำหยุดไหลไม่ได้!
ถ้าเราจะกล่าวว่ากรงุเทพฯ ไม่เคยหลบั น�้าประปา 

กจ็ะต้องไม่หยดุไหล ซึ่งนั่นหมายถงึการท�างานต่อเนื่อง
ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงของเครื่องจกัรและอปุกรณ์ภายใน

กระบวนการผลิต สูบส่ง และจ่ายน�้าของการประปา
นครหลวง ฝ่ายซ่อมบ�ารุงรักษาจึงเป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทส�าคญัอย่างยิ่ง

คณุอดุมเดช วิชยัสทุธกิลุ ผูอ้�านวยการฝ่ายบ�ารงุ 
รักษาระบบไฟฟ้า การประปานครหลวง ได้สละเวลา
ให้ทมีงาน ABB in brief ได้เข้าพบและพูดคยุถงึภาระ
หน้าที่ซึ่งส�าคัญยิ่ง โดยเบื้องต้นนั้นได้เล่าถึงส่วนงาน
ซ่อมบ�ารงุรกัษาต่างๆ ของการประปานครหลวง

“กำรประปำนครหลวง มพีืน้ท่ีรับผิดชอบ คอื 
กรงุเทพฯ นนทบรุ ีและสมทุรปรำกำร เรำมโีรงงำน 
ผลิตน�้ำประปำ 4 แห่ง คือโรงงำนผลิตน�้ำบำงเขน 
โรงงำนผลิตน�้ำมหำสวัสดิ์ โรงงำนผลิตน�้ำสำมเสน 
และธนบุรี โดยแต่ละพื้นที่จะมีหน่วยงำนของ
ฝ่ำยบ�ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำประจ�ำอยู่ในพื้นที่ซึ่ง
ประกอบด้วยกองต่ำงๆ  จ�ำนวน 3 กอง กล่ำวคือ 
กองบ�ำรงุรกัษำมอเตอร์ กองบ�ำรงุรกัษำไฟฟ้ำก�ำลงั 
และกองบ�ำรุงรักษำไฟฟ้ำ โดยหน้ำที่ของเรำคือ
กำรดูแลในส่วนของงำนไฟฟ้ำในกระบวนกำร
ผลิตน�้ำทั้งหมด เริ่มตั้งแต่รับไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำ
นครหลวง จำกนัน้จะจ่ำยไฟฟ้ำต่อไปยงัสถำนต่ีำงๆ  
ในกระบวนกำรผลิตน�้ำ งำนในกระบวนกำรผลิต
เหล่ำนี้ล้วนแต่ต้องมีกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำเข้ำไป
เกีย่วข้อง เช่น มอเตอร์ หรือชุดปรับควำมเร็วรอบ 
ดงันัน้งำนและหน้ำทีข่องเรำจึงกว้ำงมำก เรยีกได้ว่ำ
อะไรทีม่ไีฟฟ้ำเข้ำมำเกีย่วข้องหรอืมไีฟฟ้ำเข้ำไปถงึ 
งำนของเรำก็จะต้องเขำ้ไปดูแลในส่วนเหลำ่นั้น”

แม้ว่าขอบข่ายงานในการดูแลระบบไฟฟ้าใน 
กระบวนการผลติน�้าของการประปานครหลวง ครอบคลมุ
พื้นที่ความรบัผดิชอบถงึ 4 โรงงาน ซึ่งเป็นงานที่หนกั 
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12 ABB in brief

และซับซ้อน แต่ด้วยการจัดวางองค์กรและโครงสร้าง 
การท�างานไว้อย่างด ีท�าให้ที่ผ่านมาการประปานครหลวง 
สามารถผลติน�้าเพื่อตอบสนองความต้องการของคนกรงุ
ได้อย่างสม�่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมพร้อม
และความไม่ประมาท ยงัคงเป็นภารกจิหลกัที่เรายดึถอื
ปฏบิตัเิสมอมา

“ปัญหำในงำน เรำจะถือเป็นเร่ืองใหญ่ท่ี 
ต้องไม่มองข้ำม เพรำะปัญหำด้ำนไฟฟ้ำเป็นเรื่อง 
ละเอียดอ่อน และเกิดผลกระทบต่อเนื่องได้ง่ำย 
เพรำะงำนด้ำนไฟฟ้ำมีมำกและเก่ียวโยงกับ 
กระบวนกำรผลิตน�้ำแทบทุกส่วน แค่ฟิวส์ขำด 
ตัวเดียวก็อำจจะท�ำให้ต้องหยุดกำรผลิตได้ หรือ
แผงควบคมุเสยี กจ็ะท�ำให้จดุน้ันๆ  หยุดกำรท�ำงำน  
ซึง่เรือ่งอย่ำงนีม้คีวำมอ่อนไหวมำกกว่ำเรือ่งเครือ่งจกัร 
ทำงกล เช่น ป๊ัมหรอืวำล์ว ซึง่โอกำสเสยีจะน้อย ดงันัน้
งำนไฟฟ้ำจงึต้องมกีำรเตรยีมพร้อมตลอดเวลำ เรำ
จะต้องมีกำรจัดส�ำรองคนไว้ตลอด แม้กระทั่งช่วง
วันหยุดหรือเทศกำล เรำก็ยังต้องมีช่ำงเวรประจ�ำ
ส�ำรองไว้ในแต่ละโรงงำนผลิตน�้ำเพรำะน�้ำประปำ
ต้องไหล 24 ชั่วโมง ดังนั้นไม่วำ่คน อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือ เรำจึงต้องพร้อมเสมอ”

มำตรฐำนที่ยังยึดเป็นหลักปฏิบัติ
นอกเหนือจากการดูแลเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 

ไฟฟ้าในกระบวนการผลติแล้ว งานดแูล บ�ารงุ และรกัษา
อปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้สามารถท�างานได้ 
อย่างราบรื่นก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานต้องท�าอย่างต่อเนื่อง 
และต้องมมีาตรฐาน เพื่อรองรบักบัการประเมนิมาตรฐาน 

ในระดับสากลที่การประปานครหลวงได้รับการการันตี 
มาแล้ว

“เนือ่งจำกเรำมโีรงงำนผลติน�ำ้ถงึ 4 โรงงำนที ่
ต้องดแูล เรำจงึต้องจดัโครงสร้ำงหน่วยงำนในส่วน 
ของซ่อมบ�ำรุงไฟฟ้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กองดังที่ 
กล่ำวไว้ข้ำงต้นให้มเีหมอืนกนัหมดทกุโรงงำน ท�ำให้ 
งำนของเรำมคีวำมสอดคล้องกนั แต่ละหน่วยงำน 
จะมรีูปแบบกำรท�ำงำนที่เหมอืนกนัตำมมำตรฐำน 
ที่เรำก�ำหนดไว้เป็นคู่มือ เช่น เรื่องกำรบ�ำรุงดูแล 
รักษำเครื่องมือ เครื่องจักร จะมีกำรจัดท�ำเป็น 
แผนงำนไว้อย่ำงดว่ีำแต่ละปีจะต้องตรวจเชค็อปุกรณ์
ไหนบ้ำง และวำงแผนย่อยลงมำจนถงึในแต่ละเดอืน 
ตรงน้ีเรำมีเรื่องมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 
14001 ที่กำรประปำนครหลวงด�ำเนินกำรอยู่และ
มเีรือ่งของมำตรฐำนกำรบ�ำรงุรกัษำรวมอยูด้่วยใน
คูม่อืกำรปฏบิตังิำน ซึง่เป็นกจิกรรมของหน่วยงำน
ท่ีต้องเข้ำไปสนบัสนนุกระบวนกำรผลติในกำรดแูล
เครือ่งจกัรต่ำงๆ  ให้พร้อมใช้งำน มเีสถยีรภำพ หลงั
กำรตรวจเชค็ มกีำรรวบรวมข้อมลู รำยงำนผล และ
ทบทวนแผนปฏิบัติงำนที่อำจต้องมีกำรซ่อมบ�ำรุง
หรือปรับเปลี่ยนเครื่องใหม่”

คณุอดุมเดชยอมรบัว่าอปุกรณ์และเครื่องจกัรที่ใช้ 
ในกระบวนการผลติของการประปานครหลวงนั้นมอีายุ
การใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี บางครั้งเมื่อเกดิเหตขุดัข้อง 
พบว่าเครื่องจักรบางตัว ผู ้ผลิตเดิมยกเลิกการผลิต
อะไหล่ดังกล่าวจึงไม่ง่ายในการจัดหาอะไหล่มารองรับ 
ในการซ่อมบ�ารงุ ดงันั้นช่วงเวลานี้จงึต้องมกีารปรบัเปลี่ยน 
เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่หลายส่วน ซึ่งการคัดเลือก 
สิ่งที่จะเข้ามาทดแทน จงึจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศกึษา 
ถงึข้อด ีข้อเสยี รวมถงึเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั ซึ่งประเดน็ 
เหล่านี้ คุณอุดมเดชกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
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ทกุคนในหน่วยงานซ่อมบ�ารงุที่จะต้องมคีวามรู ้และความ 
เท่าทนัต่อเทคโนโลย ีเพราะการตดัสนิใจจดัสรรเครื่องจกัร 
ที่จะเข้ามาแทนที่นั้น จ�าเป็นต้องพจิารณาจากข้อเสนอแนะ 
ของที่เจ้าหน้าที่ผูร้บัผดิชอบงานในส่วนงานนั้นๆ เป็นหลกั 
เพื่อปรบัปรงุในจดุที่ก่อให้เกดิปัญหา

“เจ้ำหน้ำที่และช่ำงที่ดูแลในแต่ละโรงงำน
ผลิตน�้ำจะมีประสบกำรณ์และเข้ำใจเครื่องจักร
ต่ำงๆ  เป็นอย่ำงดีเพรำะดูแลคุ้นเคยกันมำนำน 
แต่นอกจำกจะมกีำรท�ำงำนตำมแผนทีก่�ำหนดแล้ว 
พวกเขำมักจะมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะ
เฉพำะตัวกันจำกรุ่นสู่รุ่น แต่เรำก็ยังต้องหำทำง 
ที่จะเพิ่มเติมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้
คนของเรำด้วย โชคดมีำกทีปั่จจบุนัเรำได้พนัธมติร
จำกบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยสินค้ำพวกนี้เข้ำมำ
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
ท�ำให้คนของเรำมีควำมรู้เพิ่มขึ้น ตรงนี้ส�ำคัญมำก 
เพรำะเวลำที่จะท�ำเรื่องเพื่อเสนอขอซื้ออุปกรณ์ 
เครือ่งมอื เครือ่งจกัรใหม่ แต่ละครัง้จะต้องใช้เรือ่ง
พวกนี้เขำ้มำพิจำรณำเป็นหลักใหญ่”

ใช้อุปกรณ์ดี เท่ำกับมีตัวช่วย
ด้วยลักษณะงานด้านไฟฟ้าที่มีความอ่อนไหว 

บวกกับลักษณะงานที่ต้องด�าเนินต่อเนื่องตลอดเวลา 
ท�าให้ภาระหนกัจงึมกัตกอยูท่ี่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
สิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยผ่อนเบาภาระดังกล่าวได้ คือ
การเลอืกใช้เครื่องมอืและอปุกรณ์ที่ด ีมคีณุภาพ และได้ 
มาตรฐาน เพื่อช่วยลดปรมิาณงานและปัญหาที่จะเกดิขึ้น 
ซึ่งคณุอดุมเดชได้กล่าวถงึความส�าคญัและเกณฑ์ในการ 
เลอืกอปุกรณ์และเครื่องมอืภายในหน่วยงานซ่อมบ�ารงุ
ไฟฟ้าของการประปานครหลวงว่า

“กำรเลือกอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ เรำจะ 
ค่อนข้ำงใส่ใจอย่ำงเป็นพเิศษ เพรำะอำยกุำรใช้งำน
ของอปุกรณ์อำจจะอยูไ่ด้นำนรำว 10-15 ปี และด้วย 
สถำนะควำมเป็นหน่วยงำนรัฐ เรำต้องมีกำรตั้ง 
งบประมำณล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1-2 ปี จึงได้รับกำร
พจิำรณำอนมุตัจิำกกระทรวงกำรคลงัและสำมำรถ
ท�ำเรื่องสั่งซื้อได้ เนื่องจำกมีขั้นตอนตั้งแต่กำรขอ
อนมุตั ิกำรประกวดแข่งขันรำคำ กำรจดัซือ้-จดัจ้ำง 
ช่วงเวลำกำรด�ำเนินกำรอำจใช้เวลำถึง 2 ปี จึงจะ 
สำมำรถด�ำเนนิกำรปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรได้ เรำจงึ 
พยำยำมคัดสรรเรื่องของสเป็คและคุณภำพเป็น 
พเิศษ เรือ่งของเทคโนโลยกีเ็ป็นจดุส�ำคญั แม้เรำจะ 
ชืน่ชอบอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยสีมยัใหม่ แต่กำรเลอืก 
เข้ำมำใช้งำนเรำกต้็องพจิำรณำว่ำเหมำะกบัสภำพ
งำน และเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์ต่อเรำหรือไม่ 
เพรำะต้องยอมรบัว่ำเทคโนโลยใีนอปุกรณ์ทีด่ถีอืเป็น 
ตัวช่วยอยำ่งมำกของเรำ”

คณุอดุมเดชได้เล่าถงึประสบการณ์จากเหตกุารณ์
ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานภายในห้องควบคุมไฟฟ้า ซึ่งได้
ติดตั้งอุปกรณ์ Arc Guard ของ ABB มาเป็นตัวช่วย
ส�าคญัในการหยดุความเสยีหายที่อาจเกดิขึ้นกบัระบบ
การผลติ ซึ่งถอืว่าเป็นการช่วยผ่อนเบาทั้งเวลา ก�าลงัคน 
และงบประมาณ 

“เมื่อปี 2554 ที่ผำ่นมำ เรำได้ตัดสินใจติดตั้ง
อปุกรณ์ตวัหนึง่ คอื Arc Guard หรอือปุกรณ์ตรวจจบั 
แสงที่จะเกิดขึ้นจำกกำรเกิดไฟฟ้ำลัดวงจร ตรงนี้ 
เรำมีโอกำสได้เข้ำไปเยี่ยมชมโรงงำนของ ABB  
มำก่อน และรบัทรำบถงึเทคโนโลยใีหม่ตวันี ้เมือ่เรำ 
ได้มีโอกำสในกำรปรับปรุงตู้ Medium Voltage 
Switchgear ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจหลักของระบบ 

ปัญห�ด้�นไฟฟ้�เป็นเรือ่งละเอยีดอ่อน 

และเกิดผลกระทบต่อเนื่องได้ง่�ย 

เพร�ะแค่ฟิวส์ข�ดตัวเดียวก็อ�จ 

ทำ�ให้ต้องหยุดก�รผลิตได้ หรือ 

แผงควบคุมเสีย ก็จะทำ�ให้จุดนั้นๆ 

หยุดก�รทำ�ง�น 

Special Scoop
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จ่ำยไฟฟำ้ในกระบวนกำรผลิตน�้ำประปำ เบื้องต้น 
ก็คิดเพียงแค่ว่ำมีไว้เพื่อควำมปลอดภัย แต่เมื่อ 
ปลำยปีที่ผ่ำนมำได้เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดขึ้น 
คอืในช่วงกลำงดึกซ่ึงเรำพบว่ำตู ้Switchgear ตูห้นึง่ 
เกิดดับ เมื่อเรำเข้ำไปตรวจเช็คก็พบว่ำมีไฟฟ้ำ
ลดัวงจรจำกอปุกรณ์ทีม่อีำยุกำรใช้งำนมำยำวนำน
จนเก่ำและเสือ่มสภำพ แต่ด้วยฟังก์ชนักำรท�ำงำน
ของตวั Arc Guard ทีต่ดัวงจรไฟฟ้ำทนัททีีเ่กดิ Flash 
Arc ซึ่งถือว่ำเป็นระบบกำรตรวจจับที่มีควำมไวสูง 
เรียกว่ำไวมำกจนไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น เรำ
เพียงแค่เขำ้ไปท�ำควำมสะอำด เปลี่ยนตัวอุปกรณ์
ที่มีปัญหำออก เชค็ควำมเรยีบร้อยก็สำมำรถปิดตู้
และเดนิเคร่ืองท�ำงำนต่อไปได้ เรำใช้เวลำเพียงแค ่
6 ชั่วโมง ซึ่งถ้ำเทียบกับเหตุกำรณ์ลักษณะนี้ที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต เมื่อเกิดกำร Arc ท่ีตัวเบรกเกอร์ 
ไฟฟ้ำลัดวงจรจนกระทั่งตู้ระเบิดไปเลย ถือว่ำ
ท�ำควำมเสียหำยทีเ่รียกได้ว่ำรนุแรง เพรำะเรำต้อง 
ตดักำรท�ำงำนของตูน้ัน้ บำงครัง้ต้องเบรกกำรท�ำงำน
บำงส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย เรำต้องตั้งงบประมำณ 
เร่งด่วนเพื่อซื้อตู้ใหม่และท�ำกำรเชื่อมต่อระบบ 
เพื่อให้ท�ำงำนได้ตำมปกติซึ่งต้องใช้เวลำนำนถึง 
6 เดือน เม่ือน�ำมำเทียบกันแล้วปัญหำเดียวกัน 
ท่ีบรเิวณเดยีวกนั แต่เรำใช้เวลำต่ำงกัน จำก 6 เดอืน 
เป็น 6 ชั่วโมง ในกำรกลับเข้ำสู่กำรท�ำงำนปกติ”

ปัจจุบันการประปานครหลวงได้ติดตั้งอุปกรณ์  
Arc Guard ในหลายๆ ส่วนของระบบไฟฟ้า เพราะ 
ตระหนักดีถึงเรื่องควำมปลอดภัยของบุคลำกร 
ซึง่ถือวำ่เป็นหัวใจส�ำคัญที่สุด ดงันั้นจดุเด่นที่ส�าคญั
ของ Arc Guard คอืการปลดระบบไฟฟ้าได้อย่างรวดเรว็ 
เพิ่มความมั่นใจในด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า 
ต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้ง นอกจากบุคลากรปลอดภัยแล้ว 
ผลทางอ้อม คืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้รับความเสียหาย 
มากนกั ยิ่งเป็นจดุเด่นที่เสรมิคณุประโยชน์ของอปุกรณ์นี้ 
ในการเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้า ช่วยในการ
ป้องกนัความเสียหายของระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดความ 
ผิดพลาด ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ และ
ท�าให้ระบบไฟฟ้ากลบัมาใช้งานได้เรว็ขึ้นเมื่อเกดิปัญหา

ในด้านของผู้ใช้งานเอง Arc Guard มีหลักการ
ใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตรวจสอบสถานะ
ผ่านหน้าจอแสดงผล และแสดงจดุที่พบ Arc ได้อย่าง
แม่นย�าและถูกต้อง ท�าให้การตรวจสอบและค้นหา
จุดเสียหาย หรือจุดที่มีปัญหาท�าได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
ประหยดัเวลาไปได้มากยิ่งขึ้น อกีทั้งคณุสมบตัขิองอปุกรณ์ 
มคีวามแขง็แรงทนทาน เช่นกรณทีี่เกดิปัญหาดงักล่าว 
ก็เพียงเปลี่ยนส่วนที่เสียหายออกและท�าความสะอาด 
กส็ามารถใช้งานได้เหมอืนเดมิ และตวั Arc Guard ยงัม ี
อายกุารใช้งานที่ยาวนานและยงัคงรกัษาประสทิธภิาพ
เช่นเดมิ จงึถอืได้ว่าเป็นการลงทนุที่ “คุ้มค่ำ”

เมื่อปล�ยปีที่ผ่�นม� ช่วงกล�งดึก 

ซึ่งเร�พบว่�ตู้ Switchgear ตู้หนึ่ง 

เกิดดับ เมื่อเร�เข้�ไปตรวจเช็คก็พบ 

ว่�มีไฟฟ้�ลัดวงจรจ�กอุปกรณ์ที่มี 

อ�ยุก�รใช้ง�นม�ย�วน�นจนเก่�และ

เสือ่มสภ�พ แต่ด้วยฟังก์ชันในก�ร 

ทำ�ง�นของตัว Arc Guard ที่ตัด

วงจรไฟฟ้�ทันทีที่เกิด Flash Arc 

ซึ่งถือว่�เป ็นระบบก�รตรวจจับ 

ทีม่คีว�มไวสงู เรยีกว่�ไวม�กจนไม่มี

คว�มเสียห�ยเกิดขึ้น
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แบรนด์คือสิ่งส�ำคัญ
ในฐานะของผู ้คร�่าหวอดและคลุกคลีกับงาน

และอุปกรณ์ด้านไฟฟ้ามาหลายสิบปี อีกส่วนหนึ่งที่ 
ผู ้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าให้น�้าหนัก
ค่อนข้างมากในการคัดเลือกอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล 
ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการประปาฯ คือเรื่องของแบรนด ์
สินค้า เพราะชื่อเสียงของแบรนด์ที่รู้จักคุ้นเคยมักจะ
ผ่านเข้ามาในใจเสมอ การได้มโีอกาสท�างานและเลอืก
ใช้แบรนด์ที่คุน้เคย น่าเชื่อถอื จะท�าให้เกดิความเชื่อมั่น 
ซึ่งคณุอดุมเดช กไ็ด้กล่าวถงึแบรนด์ที่อยูใ่นความทรงจ�า 
มานาน

“ในควำมเห็นส่วนตัว เรื่องแบรนด์ก็เป็น 
สิ่งส�ำคัญที่มองข้ำมไม่ได้ เพรำะเป็นสิ่งที่ยืนยัน
ควำมมีมำตรฐำนของสินค้ำ ส�ำหรับใครที่เรียน 
สำยช่ำงหรือด้ำนชำ่งมำ แทบทุกคนต้องรู้จัก ABB 
เรำจะคุน้เคยกบัชือ่นีม้ำตัง้แต่สมยัเรยีน เพรำะเป็น
แบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงมำนำน เรำก็เชื่อมั่น
และมั่นใจได้เต็มที่แล้วว่ำสินค้ำตัวนั้นมีมำตรฐำน 
ใช้งำนได้อย่ำงวำงใจว่ำจะไม่ก่อให้เกิดปัญหำใดๆ 
ยิ่งพอได้มำใช้งำนจริงก็ยิ่งมั่นใจ โดยเฉพำะ 
ควำมรูส้กึทีด่กีบักำรบรกิำรทีอ่ยู่ในระดบัแนวหน้ำ 
ทัง้กำรช่วยเหลอืและให้ควำมรูใ้นเรือ่งต่ำงๆ  กบัเรำ 
ทุกวนัน้ีทีโ่รงงำนผลติน�ำ้ของกำรประปำนครหลวง 
เรำก็มผีลติภณัฑ์ของ ABB ใช้งำนอยูค่่อนข้ำงเยอะ   

อย่ำงตวั Arc Guard เรำยังตัง้ใจว่ำจะตดิตัง้เพิม่เตมิ 
ในโรงผลิตอื่นๆ  อีกในปีต่อๆ  ไป”

หากน�้าประปาเป็นหัวใจส�าคัญในการสูบฉีดน�้า
เพื่อหล่อเลี้ยงกรงุเทพฯ และปรมิณฑล การท�างานของ
ฝ่ายซ่อมบ�ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า กเ็ปรยีบเสมอืนยาบ�ารงุ 
และวิตามินชั้นดีที่ช่วยให้หัวใจท�างานได้อย่างปกต ิ
และบางครั้งก็ท�างานคล้ายเครื่องชาร์จหัวใจ เพื่อหยุด
ความเสียหายและกอบกู้ให้หัวใจท�างานได้ต่อไปอย่าง 
ไม่หยดุหย่อน แม้จะไม่ใช่หน่วยงานหลกัในสายการผลติ 
แต่กถ็อืได้ว่าเป็นส่วนส�าคญัที่มอิาจขาดได้

การประปานครหลวงถอืเป็นองค์กรใหญ่ที่มคีวาม
ส�าคัญระดับแนวหน้าของประเทศ หน้าที่ในการผลิต 
น�้าประปาเพื่อส่งจ่ายไปยงัผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบการ 
ทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมในเมืองหลวงและจังหวัด 
ข้างเคียงโดยรอบ ถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ 
เพราะตราบใดที่น�้าประปาไม่หยุดไหล ประเทศไทย 
ของเรากจ็ะไม่หยดุเตบิโต
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Product News

ARC Guard System

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่ส�าคัญในการด�าเนินชีวิต และการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างระมัดระวัง 

หรือรู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง เพราะอันตรายจากไฟฟ้าสามารถส่งผลต่อร่างกาย ตั้งแต่ 

บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บสาหัส ทุพพลภาพ และเสียชีวิต อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 

3 ลักษณะ คือ ไฟฟ้าช็อต, อาร์ค และระเบิด
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ไฟช็อตหรือไฟดูด คือ อาการที่เกิดขึ้นเมื่อมี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจ
รู้สึกเพียงเล็กน้อย ผิวหนังเผาไหม้ จนถึงหัวใจหยุด
เต้นได้ การป้องกันไฟช็อตหรือไฟดูด เราอาจจะเลือก
ใช้อปุกรณ์ป้องกนักระแสเกนิและกระแสรั่ว เพื่อป้องกนั
อนัตรายในส่วนนี้

อำร์ค คือ การดิสชาร์จไฟฟ้าผ่านอากาศ หรือ
กล่าวอีกอย่าง คือ การเบรกดาวน์ผ่านอากาศ โดย
ความรุนแรงจากอาร์คจะสัมพันธ์กับพารามิเตอร์ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระแส แรงดนั และพลงังาน ขณะที่
เกดิอาร์คจะมปีรมิาณการไหลของกระแสไฟฟ้าสงู และ
มแีสงจ้า การป้องกนัอาร์คอาจท�าได้โดยการระมดัระวงั
ของคนท�างาน ป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ภายในตู้สวิตช์เกียร์ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ตู้สวิตช์เกียร์ที่ 
ได้รบัมาตรฐานในการควบคมุระดบัความรนุแรงของอาร์ค 
อ้างองิ IEC 61641 นอกจากนี้ยงัสามารถเลอืกใช้อปุกรณ์
ตรวจจับอาร์คเพื่อลดความเสียหายขณะเกิดอาร์ค 
ซึ่งทางเอบบีจีะมขี้อมูลเพิ่มเตมิในส่วนถดัไป

ระเบิด ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นหลังอาร์คไฟฟ้า 
เกดิขึ้น เพราะอากาศบรเิวณโดยรอบจะมอีณุหภมูสิงูขึ้น 
อย่างทันทีทันใด ท�าให้อากาศเกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเรว็ ส่งผลให้เกดิความดนัสงูประมาณ 100-200 ปอนด์
ต่อตารางฟุต ความดันดังกล่าวสามารถท�าให้เกิดการ 
ระเบดิหรอืผลกัดนัวสัดโุดยรอบได้ ซึ่งระเบดิไม่สามารถ 
เกดิขึ้นเองได้ โดยมากเกดิจากอาร์ค และในการอาร์ค 
แต่ละครั้งกไ็ม่จ�าเป็นต้องเกดิการระเบดิเสมอไป แต่เมื่อ 
เกิดการระเบิดแล้วความเสียหายจะรุนแรงมาก ทั้งต่อ 
ผูท้ี่ปฏบิตัหิน้าที่อยูแ่ละอปุกรณ์ต่างๆ ในบรเิวณนั้น

สำเหตุของกำรเกิดอำร์ค
การเกิดอุบัติเหตุจากการอาร์ค สามารถเกิดได้

จากหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น ความผิดพลาดจาก 
ผู้ท�างาน, จดุต่อเกดิความบกพร่องหรอืสกึหรอ รวมทั้ง
เกดิจากสตัว์ที่เข้าไปภายในตูส้วติช์เกยีร์ และเหตกุารณ์ 
อื่นๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ขณะเกดิอบุตัเิหตจุากการ 
อาร์ค มักเกิดในช่วงที่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่บริเวณตู้สวิตช์
เกยีร์ และโดยทั่วไปขณะเกดิอาร์ค ประตูตู้สวติช์เกยีร์
ยงัคงเปิดเพื่อท�างาน ซึ่งส่งผลให้มาตรฐานของตู้ไฟฟ้า
ในการป้องกนัอาร์คลดลงอย่างมาก

โชคดทีี่การเกดิอบุตัเิหตใุนลกัษณะนี้มกัไม่ค่อยพบ
บ่อยนกั แต่นั่นกไ็ม่ได้หมายความว่าจะสามารถละเลย
การป้องกนัอบุตัเิหตจุากการอาร์ค เพราะทกุครั้งที่เกดิขึ้น 
ผลที่ตามมามักจะมีความรุนแรงและส่งผลให้เกิดการ 
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิต ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนอกจากเกิดผลกระทบต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในขณะนั้นแล้ว ยงัส่งผลให้กระบวนการในการท�างานต้อง 
หยุดชะงัก เนื่องจากความเสียหายของตู้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ นอกจากนั้นยงัต้องใช้เวลานานในการแก้ไข
ตูแ้ละอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้กลบัมาใช้งานได้ตาม
ปกติ

ผลกระทบของกำรเกิดอำร์คต่อคนที่ได้รับ
อนัตรายจากการเกดิอาร์คกบัคน พบว่าเกดิ 

ผลกระทบในหลายกรณ ีดงันี้

1) สูดดมสำรพิษ
เมื่อเกดิอาร์คทางไฟฟ้าและส่งผลให้เกดิ 
การระเบดิขึ้น ควนัที่เกดิจากการเผาไหม้ 

ของวัสดุที่อยู ่ภายในตู ้สวิตช์เกียร์ รวมทั้งการ
หลอมละลายของโลหะ เกดิการระเหยเป็นสารพษิ 
นอกจากนั้นควนัที่เกดิจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ก่อเกิดเป็นสารพิษลอยอยู่ในอากาศ ส่งผลให ้
ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นได้รับอันตรายจากการ
สูดดมควนัพษิ

2) เผำไหม้
เมื่อเกดิอาร์คทางไฟฟ้าและส่งผลให้ระดบั 
อุณหภูมิของอากาศที่อยู่โดยรอบสูงขึ้น 

ก่อให้เกิดการเผาไหม้ของอุปกรณ์ในบริเวณนั้น 
อีกทั้งยังท�าให้โลหะในบริเวณนั้นหลอมละลาย 
และเกิดเปลวเพลิงขึ้น ส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงาน 
ในบริเวณดังกล่าวถูกความร้อนจากการเผาไหม้ 
จนบางรายอาจถงึขั้นเสยีชวีติ

3) ได้รับบำดเจ็บเนื่องจำก 
กำรกระจำยตัวออกของวัสดุ
เมื่อเกิดอาร์คทางไฟฟ้าและก่อให้เกิด

การระเบิดขึ้น ท�าให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบใน
ตู้สวิตช์เกียร์เกิดการแตกออก และกระจายตวัทั่ว
ทศิทาง ส่งผลให้ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นได้รับบาดเจ็บ
จนถงึขั้นเสยีชวีติได้ นอกจากนี้บางชิ้นส่วนที่ระเบดิ
ออกจะมขีนาดเลก็กระจายไปโดนส่วนที่เปราะบาง
ของมนษุย์ ตวัอย่างเช่น ดวงตา ก่อให้เกดิผลกระทบ 
ในการมองเหน็ ถงึขั้นตาบอดได้

4) ควำมเสียหำยต่อกำรได้ยิน
เมื่อเกดิอาร์คทางไฟฟ้าและส่งผลให้เกดิ
การระเบดิขึ้น นอกจากความเสยีหายต่างๆ 

ดงัข้างต้นแล้ว ยงัมผีลทางอ้อม คอืเสยีงที่ดงัขณะ
ระเบิด ก่อให้เกิดผลกระทบกับระบบประสาทการ
ได้ยนิ ถงึขั้นไม่ได้ยนิเลยกเ็ป็นได้
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เอบีบีเปิดตัวอุปกรณ์

ปรับแรงดันไฟฟ้ารุ่นใหม่

เอบบี ีซึง่เป็นเครอืธรุกจิชัน้น�ำด้ำนเทคโนโลยี
ไฟฟ้ำและงำนควบคุมอัตโนมัติ (Automation) 
ได้เปิดตัว PCS100 AVC-20 ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ด้ำนกำรปรับสภำพไฟฟ้ำส�ำหรับกำรปรับแรงดัน 
ที่ออกแบบมำเพื่อใช้ในระบบอุตสำหกรรมและ 
กำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ ซึง่อำจมสีภำวะทีเ่ครอืข่ำย 
ไฟฟ้ำขำดควำมเสถียร หรือส่งผลกระทบต่อ 
ควำมสำมำรถในกำรผลิต

เทคโนโลยทีี่ล�้ำสมยัของระบบดงักล่ำวจะท�ำให้ม ี
กำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่อง แม้ในสภำพแวดล้อม
ที่ระบบสำธำรณูปโภคมขี้อจ�ำกดัหรอืขำดเสถยีรภำพ

แรงดันไฟฟ้ำกระเพื่อมอำจส่งผลเสียต่อควำม
สำมำรถในกำรผลติและควำมสม�่ำเสมอของกำรท�ำงำน 
ซึ่งน�ำไปสูผ่ลติภณัฑ์หรอืบรกิำรที่ด้อยคณุภำพ และอำจ
ส่งผลให้ส่วนประกอบของเครื่องจกัรเกดิควำมเสยีหำย 
เกิดควำมขัดข้องบ่อยๆ ท�ำให้อำยุกำรใช้งำนลดลง 
อปุกรณ์ PCS100 AVC-20 ซึ่งมคีวำมสำมำรถในกำร
ปรบัแรงดนัไฟฟ้ำได้อย่ำงรวดเรว็ แม่นย�ำ จะช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรผลิต ท�ำให้เครื่องจักรท�ำงำนได้
อย่ำงรำบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยลดผลกระทบของ
แรงดนัไฟฟ้ำที่ไม่สม�่ำเสมอ ซึ่งอำจท�ำควำมเสยีหำยให้
อปุกรณ์และกระบวนกำรผลติ

19 ตุลาคม 2558 เมืองเนเปียร์ ประเทศนิวซีแลนด์: เอบีบีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะรับมือกับ

ปัญหาแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม
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แรงดันไฟตก แรงดันไฟเกิน หรือการขาดสมดุล 
คอืปัญหาที่อาจจะเกดิขึ้นและท�าให้มอเตอร์ในอปุกรณ์
หรอืเครื่องจกัรขาดประสทิธภิาพในการท�างาน ซึ่งจะส่งผล 
ต่อการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ทั้งในแง่การใช้พนักงาน 
วสัด ุและพลงังาน ทั้งยงัอาจน�าไปสูค่วามจ�าเป็นในการ 
พึ่งพาระบบส�ารองซึ่งมรีาคาค่อนข้างสงู อย่างเช่น เครื่อง 
ก�าเนิดไฟฟ้าที่ใช้น�้ามันดีเซล ซึ่งอุปกรณ์ PCS100 
AVC-20 จะช่วยปรบัสภาพการจ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้คงที่ 
ท�าให้ผู้ผลิตสามารถควบคุมกระบวนการผลิตและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดของเสีย
และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการท�างาน 
ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ PCS100 AVC-20 ท�าให้
สามารถใช้พลงัไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการผลติไฟฟ้าจากโรงผลติไฟฟ้า

อปุกรณ์ชนดินี้ออกแบบขึ้นโดยองิกบัลกัษณะของ
เครื่องแปลงไฟฟ้า (Converter) โดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคมุ
ที่ทันสมัย PCS100 AVC-20 จะช่วยควบคุมแรงดัน 
กระแสไฟฟ้าภายในเวลา 20 มิลลิวินาที เพื่อให้การ
ท�างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลติ
ทางอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่มีเครื่องจักรที่มีความไวต่อความไม่เสถียรของระบบ
ไฟฟ้า PCS100 AVC-20 มคีวามคงทนต่อการเกดิการ

โหลดเกนิพกิดัและรปูแบบในการออกแบบเป็นโมดลูของ
อุปกรณ์นี้ ท�าให้อุปกรณ์มีเสถียรภาพและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน ทั้งยังใช้เวลาเฉลี่ยในการ
ซ่อมแซมที่น้อยลงหากอปุกรณ์มปีัญหา (MTTR) ท�าให้
กระบวนการผลติด�าเนนิไปอย่างสม�่าเสมอ

มีระบบป้องกันการตัดถ่ายโหลดอัตโนมัติใน 
กรณทีี่ตวัอปุกรณ์มปัีญหา ท�าให้กระบวนการผลติยงัคง
ท�างานได้ต่อเนื่อง และมีขนาดกะทัดรัด ช่วยลดพื้นที่ 
ในการติดตั้งของอุปกรณ์ (Unit’s small footprint) 
และเมื่อเทียบกับก�าลังไฟฟ้าที่อุปกรณ์สามารถจ่ายได้ 
กบัขนาดของอปุกรณ์แล้วจะเหน็ว่ามค่ีาความหนาแน่น 
ของพลังงานที่สูง (Power density per m2) ซึ่ง
หมายความว่าสามารถท�าการติดตั้งอุปกรณ์ได้แม้ใน 
พื้นที่ที่จ�ากดั และอปุกรณ์สามารถทนกบัสภาพอากาศที่ 
ค่อนข้างร้อนได้ด ีโดยที่ไม่ต้องตดิตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
เพิ่มเตมิ PCS100 AVC-20 ยงัมคี่าการบ�ารงุรกัษาที่ต�่า 
เนื่องจากมชีิ้นส่วนเครื่องจกัรเพยีงไม่กี่ชิ้นที่ต้องซ่อมบ�ารงุ 
(Lower cost of ownership) และมคี่าประสทิธภิาพที่
สูงถงึ 98% 

PCS100 AVC-20 ของเอบีบีเป็นนวัตกรรมใหม่
ที่จะช่วยจัดการปัญหาระบบไฟฟ้าที่ขาดเสถียรภาพ
ซึ่งพบได้ทั่วไป 

การติดตั้ง PCS100 AVC-20 จะช่วยให้ระบบ
ไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น จะท�าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า
กระบวนการผลิตจะยังคงด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
และมปีระสทิธภิาพ

เอบีบี (www.abb.com) คือผู ้น�าธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าและงานควบคุมอัตโนมัติที่สามารถ
รองรับลูกค้าในแวดวงระบบสาธารณูปโภค คมนาคม 
อตุสาหกรรม และพลงังานไฟฟ้า โดยช่วยปรบัปรงุการ
ท�างาน และในขณะเดียวกันก็ช่วยลดผลกระทบทาง
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มบริษัทเอบีบีมีเครือข่ายกว่า 
100 ประเทศ และพนกังานกว่า 140,000 คน

ผลิตภัณฑ์ด้านการปรับแรงดันไฟฟ้าของเอบีบีม ี
คณุภาพที่ไม่มใีครเหมอืน ใช้เทคโนโลยแีปลงกระแสไฟฟ้า
แรงดนัต�่าและแรงดนัระดบักลาง เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ที่มชีื่อว่า Power Protection ซึ่งประกอบด้วย 
เครื่องแปลงความถี่คงที่ (Static frequency converters) 
อปุกรณ์ UPS เครื่องส�ารองไฟฟ้าต่อเนื่อง ปรบัสภาพแรงดนั 
ไฟฟ้าที่มปีระสทิธภิาพและประหยดัค่าใช้จ่าย ด้วยกลุม่
ผลติภณัฑ์ที่กล่าวมานี้ ท�าให้เอบบีเีป็นที่ยอมรบัในด้าน
เทคโนโลยกีารปรบัสภาพแรงดนัไฟฟ้า ที่มกีารออกแบบ
อย่างพถิพีถินัเพื่อแก้ไขปัญหาคณุภาพของกระแสไฟฟ้า
และสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่มเีสถยีรภาพ
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ABB Products Training

2016 Schedule

เอบีบี น�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้ 

และความเข้าใจในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิค

ในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากรของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่าง 

ต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความสามารถอย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ
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Schedule of Electrification Products

Course Title Venue Time Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec

EP 01
พื้นฐานและเทคโนโลยขีองแอร์เซอร์กติเบรกเกอร์ 
และโมลเคลเซอร์กติเบรกเกอร์

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 26 3

ระยอง 09.00 - 16.00 11

EP 02

ฟังก์ชนัการป้องกนัขั้นสูง วธิกีารบ�ารงุรกัษาและวธิกีารออกแบบ
ระบบการป้องกนัให้ท�างานสมัพนัธ์กนั โดยเซอร์กติเบรกเกอร์ 
(Coordination System) และการป้องกนัความเสยีหายของการเกดิ 
Arc Flash ในตู้ Switchgear

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 27 4

ระยอง 09.00 - 16.00 12

EP 03
ABB E-Design โปรแกรมส�าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้า 
แรงดันต�่า (ขั้นต้น)*

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 28 23

ระยอง 09.00 - 16.00 24

EP 04
ABB E-Design โปรแกรมส�าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้า 
แรงดันต�่า (ขั้นสูง)*

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 29 24

ระยอง 09.00 - 16.00 25

EP 05
พื้นฐานการเลอืกการใช้งานอปุกรณ์สวติช์และฟิวส์  
และการเลอืกใช้ Terminal Block

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 17 7

ระยอง 09.00 - 16.00 11

EP 06
ระบบความปลอดภยัของ Jokab Safety  
และเทคโนโลยขีอง Electronic Products and Relay

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 18 8

ระยอง 09.00 - 16.00 12

EP 07
พื้นฐานและการใช้งานส�าหรบัการป้องกนัมอเตอร์และวธิกีารเลอืก
และการประยกุต์ใช้งานส�าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 8 12

ระยอง 09.00 - 16.00 26

EP 08
เทคโนโลยแีละประเภทการใช้งานของอปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ 
(UMC) รวมถงึเทคโนโลย,ี ประโยชน์ที่ได้รบั และการเลอืกใช้งาน 
ของอปุกรณ์ ABB Softstarter*

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 9 13

ระยอง 09.00 - 16.00 27

EP 09 ระบบการควบคมุบ้านและอาคารอจัฉรยิะ โดย ABB i-bus KNX
ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 21 8

ระยอง 09.00 - 16.00 16

EP 10
พื้นฐาน เทคโนโลย ีและการตดิตั้งที่ถูกต้องของ MCB และ RCD 
รวมถงึพื้นฐานของระบบป้องกนัไฟกระชาก

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 22 9

ระยอง 09.00 - 16.00 17

EP 11 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305
ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 23

ระยอง 09.00 - 16.00 28

EP 12 แนวทางการออกแบบและนวตักรรมของตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่า

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 20 18

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 25 13 14

สระบุรี 09.00 - 16.00 16 18

ระยอง 09.00 - 16.00 6 23

EP 13
การอบรมเชงิปฎบิตักิารเรื่องระบบสวติช์เกยีร์แรงดนัต�่า (<1000V) 
ABB รุ่นคอนเวนชั่นนอล

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 26 14

ระยอง 09.00 - 16.00 7 24

EP 14

การอบรมระดบัพื้นฐานและขั้นสูง
ของตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่าอจัฉรยิะ (MNSiS)*

- Course Fee : THB 15,000.-/Person
- Minimum : 4 persons

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 28-29

ระยอง 09.00 - 16.00 13-14

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย *กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop) มาด้วย
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Terms and Conditions 
วัตถุประสงค์

หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรกำร 
ฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตั ิซึ่งถกูก�ำหนดไว้ 
ตลอดทั้งปี โดยวตัถปุระสงค์หลกัของกำรจดัหลกัสตูรอบรม 
คือเพื่อช่วยให้ลูกค้ำเข้ำใจควำมรู้พื้นฐำน เทคโนโลย ี
และวธิกีำรใช้งำนของผลติภณัฑ์เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำ
ผู ้เข ้ำร่วมฝึกอบรมควรมีควำมรู ้พื้นฐำนและ

ประสบกำรณ์ด้ำนวศิวกรรมก่อนเข้ำร่วมหลกัสูตร

วิทยำกร
วทิยำกรของบรษิทัเอบบี ีเป็นผู้ที่มปีระสบกำรณ์

และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนผลติภณัฑ์ และด้ำนเทคนคิ
เป็นอย่ำงดี

ขั้นตอนกำรสมัครเขำ้ฝึกอบรม
ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนเรียนส�ำหรับหลักสูตร

ของเอบบี ีโดยกำรกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่ำนัน้ 
หำกมขี้อสงสยัสำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่

คุณดำรำวรรณ เงินลำยลักษณ ์ 
 (Electrification Products)

อเีมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 665 1435
คุณพรรษวุฒิ ธนกำญจน์
อเีมล: pansawut.thanakarn@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 89 927 5952 
คณุสรรชยั จนัทร์มี 

 (Discrete Automation and Motion)
อเีมล: sanchai.chanmee@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 665 1138

กำรแจ้งยืนยันกำรส�ำรองที่นั่ง
ท่ำนจะได้รบักำรยนืยนักำรส�ำรองที่นั่งของหลกัสตูร

คอร์สฝึกอบรมต่ำงๆ ทำงอเีมล โดยทำงเอบบีสีงวนสทิธิ์
ในกำรเปลี่ยนแปลงตำรำงเวลำ โปรแกรมกำรฝึกอบรม
และสถำนที่ในกำรฝึกอบรม โดยจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำอกีครั้ง 

ในกรณทีี่ไม่มทีี่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่ำนต้องกำร 
ท่ำนจะได้รบักำรแจ้งเตอืนและหำกมคีอร์สฝึกอบรมเปิด
เพิ่มเตมิ ทำงเอบบีจีะแจ้งให้ท่ำนทรำบอกีครั้งภำยหลงั

ค่ำใช้จ่ำย
หลกัสตูรกำรฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสยีค่ำใช้จ่ำยใดๆ 

ยกเว้นหลักสูตรกำรปฏิบัติกำรเชิงลึก โดยทำงเอบีบ ี
จะเป็นผู ้จัดเตรียมเอกสำรในกำรฝึกอบรม รวมถึง
อำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันแก่ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรม
ทกุท่ำน

ที่พักและกำรเดินทำง
ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมเป็นผู ้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 

ในด้ำนที่พกัและค่ำเดนิทำงด้วยตวัท่ำนเอง

กำรยกเลิก
หลักสูตรกำรอบรมอำจถูกเลื่อนหรือยกเลิกถ้ำม ี

ผูเ้ข้ำร่วมฝึกอบรมน้อยกว่ำ 10 ท่ำน และเนื่องจำกทกุ
หลักสูตรมีจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม ในกรณีที่มีกำร 
ยกเลิก ผู้สมัครกรุณำแจ้งกลับทำงเอบีบีโดยเร็วที่สุด 
เพื่อให้ผูส้มคัรท่ำนอื่นที่สนใจจะเข้ำร่วมฝึกอบรมสำมำรถ 
เข้ำฝึกอบรมได้

**ที่นั่งของท่ำนสำมำรถโอนให้กับบุคคลอื่นใน
บรษิทั หรอืหน่วยงำนของท่ำนได้

สถำนที่ฝึกอบรม
ABB ส�ำนักงำนใหญ่:
161/1 อำคำรเอสจทีำวเวอร์ ชั้น 1-4 ซอยมหำดเลก็หลวง 3 
ถนนรำชด�ำร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั จ.กรงุเทพฯ 10330

สำขำขอนแก่น:
585/4-5 หมู่ 14 ถนนมิตรภำพ อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40000

สำขำระยอง (RBC):
4/3 หมู่ 6 ถนนสขุมุวทิ อ.บ้ำนฉำง จ.ระยอง 21130

สำขำปรำจีนบุรี:
169/41-42 หมู ่8 ต.ท่ำตมู อ.ศรมีหำโพธิ์ จ.ปรำจนีบรุ ี
25140

สำขำสระบุรี:
99 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.หนองนำก อ.หนองแค 
จ.สระบรุ ี18230

ติดต่อโทรศัพท์:
02 665 1000

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

Schedule of Discrete Automation and Motion Product

Course Title Venue Time Apr May June July Aug Sep Oct Nov

MOTOR

DM 01 กำรเพิ่มประสทิธผิลกระบวนกำรผลติ โดยกำรเลอืก 
และกำรใช้งำนมอเตอร์อย่ำงถูกวธิี

ส�ำนักงำนใหญ่ 09.00 - 16.00 16 4

DM 02 เครื่องมอืที่ใช้ในกำรประเมนิผลสภำพทำงกลของมอเตอร์ 
และเจนเนอเรเตอร์ (MACHsense)

สระบุรี 09.00 - 16.00 16

LOW VOLTAGE DRIVES

DM 04
พื้นฐำนกำรท�ำงำนอนิเวอเตอร์และกำรพฒันำ 
เทคโนโลยอีนิเวอเตอร์ ABB สมยัใหม่

ส�ำนักงำนใหญ่ 09.00 - 16.00 17 5

DM 05 พื้นฐำนกำรใช้งำนและดูแลรกัษำอนิเวอเตอร์อย่ำงถูกวธิี
ส�ำนักงำนใหญ่ 09.00 - 16.00 18 6

ระยอง 09.00 - 16.00 4
PLC

DM 06 กำรประยกุต์ใช้งำน PLC และเนต็เวริ์คระดบัเบื้องต้น*

ส�ำนักงำนใหญ่ 09.00 - 16.00 23 25

ระยอง 09.00 - 16.00 13

สระบุรี 09.00 - 16.00 14

DM 07
กำรเพิ่มประสทิธผิลกำรใช้งำน PLC ระดบัเบื้องต้น
ร่วมกบั HMI* 

ส�ำนักงำนใหญ่ 09.00 - 16.00 24 26

ระยอง 09.00 - 16.00 14

สระบุรี 09.00 - 16.00 15
SOLAR

DM 08 กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์เบื้องต้น ส�ำนักงำนใหญ่ 09.00 - 16.00 14

คอร์สฝึกอบรมบรรยำยเป็นภำษำไทย *กรุณำเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Laptop) มำด้วย

Training Program
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Health Tips

กลำยเป็นควำมจรงิที่ยำกจะปฏเิสธได้ว่ำ “เดก็” 
และ “ผูใ้หญ่” สมยันี้ไม่มใีครที่จะไม่เล่นโซเชยีลเนต็เวร์ิก 
เพรำะช่องทำงนี้เป็นวิธีกำรติดต่อสื่อสำรที่แสนสะดวก  
ฟร ีง่ำย และรวดเรว็ที่สดุ โดยเฉพำะ เฟซบุก๊ (Facebook) 
ที่ใช้กันในกำรติดต่อสื่อสำร โพสต์บอกเล่ำเรื่องรำว
ต่ำงๆ ของตนเองลงไปบน “หน้ำกระดำน” หรอื “Wall” 
ของเฟซบุ๊ก เพื่อเสริมสร้ำงสัมพันธภำพกับเพื่อนเก่ำ 
และเพื่อนใหม่ ขณะเดียวกันบำงคนหมดเวลำไปกับ
กำรเล่นเกม หรอืท�ำกจิกรรมต่ำงๆ บนอนิเตอร์เนต็จน
เสยีสมดลุในชวีติไปและอำจท�ำให้เกดิพฤตกิรรมเสพตดิ 
เฟซบุ๊กได้โดยไม่รู้ตวั

อำกำรเสพติด Facebook ที่ชัดเจน และสำมำรถ
สังเกตพฤติกรรมตำ่งๆ ได้ดังนี้

1. หยดุเล่นอนิเตอร์เนต็ไม่ได้ รูส้กึกระวนกระวำยใจ 
เมื่อห่ำงจำกเฟซบุ๊กเป็นเวลำนำนๆ

2. เริ่มใช้ชวีติอยูก่บัโลกออนไลน์ในเวลำมำกๆ จน
ลมืท�ำกจิกรรมอื่นๆ

3. มพีฤตกิรรมที่ต้องกำรควำมสนใจมำกขึ้น เชค็ว่ำ
ใครจะคอยมำเม้นต์ หรอืกด like หำกมผีลตอบรบัน้อย 
กเ็กดิอำกำรน้อยใจที่ไม่ได้รบัควำมสนใจ

4. เริ่มล�ำดับควำมส�ำคัญของงำนและกำรเรียน 
ไม่ถูกต้อง สมำธสิั้น มวัแต่สนใจว่ำใครจะมำเม้นต์จน
ท�ำให้เสยีกำรเรยีนและงำนโดยไม่รู้ตวั

5. เมื่อต้องกำรหยุดเล่นเฟซบุ๊ก จะมีควำมรู้สึก 
ขดัแย้งกบัตวัเองผดุขึ้นมำ เช่น บอกว่ำจะแบ่งเวลำหรอื
เลกิเล่น พอเวลำผ่ำนไปกห้็ำมตวัเองไม่ได้ ต้องกลบัมำ
เล่นเหมอืนเดมิเพรำะเสพตดิไปแล้ว

6. คดิอะไรไม่ออกขณะท�ำกจิกรรมอื่นๆ ในชวีติจรงิ
เพรำะคอยกงัวลหำเฟซบุ๊กอยู่ตลอดเวลำ

7. เริ่มมปัีญหำเกี่ยวกบักำรสนทนำ อำท ิเบื่อกำร 
พดูคยุกบับคุคลอื่นในชวีติจรงิ ไม่อยำกไปสงัสรรค์ เพรำะ 
ใช้เวลำกบักำรพดูคยุทำงโลกอนิเตอร์เนต็มำกกว่ำชวีติจรงิ

8. แยกตัวออกจำกสังคมจริง ไม่กล้ำเผชิญกับ 
ชวีติจรงิ โดยเลอืกที่จะแสดงออกทำงอำรมณ์ผ่ำน Status 
สถำนะบนเฟซบุ๊กแทน

หำกใครมพีฤตกิรรมเข้ำข่ำย 8 ข้อดงักล่ำวขั้นต้น 
กถ็อืว่ำคณุเป็นโรคเสพตดิเฟซบุ๊กอย่ำงแน่นอน

ระวัง...เสพติด Facebook

ภัยเงียบท่ีคุกคามคุณโดยไม่รู้ตัว!

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการด�ารงชีวิตของสังคมไทย จนกลมกลืนกลายเป็น

กิจวัตรประจ�าวันที่ตื่นเช้ามาก็ต้องเช็คอีเมล อัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซต์ หรือติดต่อส่ือสาร

กับผู้คนรอบข้างด้วยโปรแกรมโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์  

ยูทูป บล็อก และเว็บไซต์ต่างๆ วนเวียนอยู่กับเทคโนโลยีในทุกกิจกรรมเรื่อยไปจนกระทั่งเข้านอน

วิธี...เอำชนะกำรเสพติดเฟซบุ๊ก ดังนี้
1. จ�ำกดัเวลำกำรเข้ำเฟซบุก๊ของตนเองในแต่ละวนั 

ว่ำไม่ควรใช้เวลำเกนิ 30 นำท ีถงึ 1 ชั่วโมง และควรเป็น 
เวลำว่ำง เช่น พักกลำงวัน หรือตอนเย็นหลังเลิกงำน
เท่ำนั้น

2. ยกเลิกฟังก์ชัน E-mail Notification ที่จะส่ง 
อีเมลมำแจ้งเมื่อมีควำมเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในเฟซบุ๊ก 
ของคณุเพรำะฟังก์ชนัดงักล่ำวจะคอยดงึคณุให้เข้ำไปหำ 
เฟซบุก๊ตลอดเวลำ

3. ก�ำหนดกิจกรรมที่เข้ำไปท�ำในเฟซบุ๊ก ว่ำควร 
ทกัทำยเพื่อนๆ อ่ำนข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ และ
เล่นเกมอกีนดิหน่อยกเ็พยีงพอ

4. ปกปิดเฟซบุก๊ของคณุให้เข้ำได้เฉพำะคนที่เป็น
เพื่อนจรงิๆ เท่ำนั้น อย่ำเปิดสำธำรณะ เพรำะจะท�ำให้
มคีนแปลกหน้ำเข้ำมำในชวีติคณุโดยไม่จ�ำเป็น

5. ไม่ควรเปลี่ยนภำพ Profile และข้อควำมใน 
Status บ่อยนกั แค่เดอืนละครั้งกพ็อ เพรำะกำรเปลี่ยน
แต่ละครั้ง จะดึงดูดเพื่อนๆ ของคุณให้เข้ำมำทักทำย
เพิ่มขึ้น

6. หำกจิกรรมสร้ำงสรรค์อื่นๆ ท�ำในเวลำว่ำง เช่น 
ร้องเพลง วำดรูป ท�ำอำหำร เลี้ยงสตัว์ ออกก�ำลงักำย 
ฯลฯ

7. ติดต่อเพื่อนฝูงในชีวิตจริงให้บ่อยขึ้น ทดแทน
กำรหมกมุ่นกบัเพื่อนในจอคอมพวิเตอร์ที่มำกเกนิไป

หำกแบ่งอัตรำกำรใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นช่วง
กจิกรรมต่ำงๆ ใน 1 วนั จะพบว่ำคนไทยใชเ้ฟซบุก๊เปน็
อนัดบั 1 ในทกุๆ กจิกรรม ไม่ว่ำจะเป็นตอนอยูบ่นเตยีง 
ในช่วงตื่นนอนหรอืก่อนนอน เข้ำห้องน�้ำ เดนิทำง ท�ำงำน 
และรอเพื่อน กใ็ช้เฟซบุ๊กกนัตลอด

Zocial, inc. บรษิทัด้ำนกำรวเิครำะห์ข้อมลูเกี่ยวกบั 
โซเชยีลเนต็เวริ์กได้ท�ำกำรส�ำรวจคนไทยกว่ำ 655 คน 
เกี่ยวกับกำรใช้โซเชียลมีเดียในชีวิตประจ�ำวันตั้งแต ่
ตื่นนอนจนจบวัน ได้ข้อมูลที่ส�ำคัญและน่ำสนใจดังนี้ 
คนไทยใช้ Facebook มำกถึง 99%, LINE 84%, 
Instagram 56%, Google+ 41% และ Twitter 30%

อย่ำงไรก็ดี เฟซบุ๊กเปรียบเสมือนดำบสองคม 
หำกใช้ไปในทำงที่ถูกที่ควรก็จะเกิดประโยชน์มำกมำย 
แต่หำกไม่มีควำมระมัดระวัง ก็อำจจะก่อให้เกิดโทษ 
ฉะนั้นวิธีกำรเยียวยำที่ดีที่สุด ก็คือ “กำรงดหรือ 
หลกีเลีย่งกำรใช้งำนเฟซบุก๊” ซึ่งผูใ้ช้ต้องรูจ้กัแบ่งเวลำ 
แยกแยะให้เหมำะสม ลดจ�ำนวนเวลำ ควำมถี่ และควำม 
สนใจจำกข้อควำมต่ำงๆ หรอืควำมรูส้กึที่อยำกจะโพสต์
ลงบ้ำงกค็งจะท�ำให้คณุรู้สกึดกีบัตวัเองมำกขึ้น

ขอขอบคณุข้อมลูจำก ดร.นพ.ยทุธนำ ภำระนนัท์ MD., FP., Ed.D. แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนจิตวิทยำกำรให้ค�ำปรึกษำและเวชศำสตร์
ครอบครวั เผยแนวทำงปฏบิตัเิพื่อเอำชนะอำกำรตดิ Facebook (10 Antifacebooklism Guideline)
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Romance Time 

กับซากุระ ณ ภูลมโล

ในวันที่ลมหนาวเริ่มลดหน้าที่ของตัวเองลง และส่งต่อภาระให้ลมร้อนเข้ามาทักทาย ช่วงเวลา

ดังกล่าวนับเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์เริ่มเบ่งบาน และหนึ่งในดอกไม้ที่หลายคน 

ตั้งตารอเพราะมี ให้ชมเพียงแค่ปีละครั้ง ก็คือดอกซากุระเมืองไทย หรือที่บ้านเราเรียกกันว่า 

ดอกนางพญาเสือโคร่ง (Prunus Cerasoides หรือ Wild Himalayan Cherry)

ขอบคณุภำพ : กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

อำจเป็นเพรำะสีชมพูอ่อนหวำนดอกเล็กๆ บน
ต้นไม้ขนำดใหญ่ ที่ทอดยำวเป็นทิวแถวสีชมพูสุดลูกหู
ลูกตำ กระตุ้นต่อมโรแมนติกในหัวใจให้ท�ำงำน ท�ำให้
ช่วงเวลำดงักล่ำวมนีกัท่องเที่ยวเข้ำมำชมซำกรุะไม่ขำด
สำย และหนึ่งในแหล่งชมซำกรุะที่ดทีี่สดุกค็อื ภูลมโล 
เนื่องจำกมดีอกนำงพญำเสอืโคร่งเป็นพนัไร่ 

ภูลมโล นั้นตั้งอยู่ใน ต.กกสะทอน อ.ด่ำนซ้ำย 
จ.เลย เขตตดิต่อกบั ต.เนนิเพิ่ม อ.นครไทย จ.พษิณโุลก 
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ ซึ่งมี

ยอดสงูสดุที่ 1,680 เมตรจำกระดบัน�้ำทะเล โดยว่ำกนัว่ำ 
บนยอดภลูมโลนั้นมอีำกำศหนำวเยน็ตลอดทั้งป ีท�ำให้ 
เหมำะแก่กำรปลกูพชืพรรณนำนำชนดิ โดยเฉพำะดอกไม้ 
ส�ำหรบัที่มำของชื่อภลูมโลนั้น ชำวเขำเผ่ำม้ง บ้ำนร่องกล้ำ 
จ.พิษณุโลก เล่ำสืบต่อกันมำว่ำแต่ก่อนขุนเขำลูกนี้ 
มีตำน�้ำไหลหำยลงไปในรู ชำวบ้ำนจึงเรียกเขำลูกนี้ว่ำ 
“ภลูงรู” หรอื “ตร๊งลงรู” (ภำษำม้ง หมำยถงึภูเขำที่ม ี
น�้ำไหลลงรู) แต่ต่อมำตอนหลังเรียกเพี้ยนจำกภูลงร ู
เป็น “ภูลมโล”
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ส่วนใครที่มีแพลนจะไปก็ต้องวางแผนกันให้ด ี
แม้ทางอุทยานฯ จะประกาศอนุญาตให้นักท่องเที่ยว
สามารถน�ารถส่วนตวัขึ้นไปได้กต็าม แต่เส้นทางการพชิติ 
ภูลมโลนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด หากไม่ช�านาญเส้นทาง 
แนะน�าให้ใช้บริการเหมารถของเจ้าหน้าที่เพื่อความ
ปลอดภัย นอกจากนี้หากดอกนางพญาเสือโคร่ง 
บานสะพรั่งเตม็ที่แล้วกจ็ะร่วงโรยภายใน 1-2 สปัดาห์ 
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 
เฟซบุ๊ก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงาน
พษิณโุลก และเฟซบุ๊ก ภูลมโล ซากรุะเมอืงไทย หรอื 
ที่อุทยานภูหินร่องกล้า โทร. 08-1596-5977 และ 
055-233527

การเดินทาง-อัตราค่าบริการ
สามารถเดนิทางเข้ามาได้ 2 เส้นทาง คอื 
เส้นทางที ่1 จากที่ท�าการต�าบลกกสะทอน ผ่าน 

บ้านตบูค้อ-ยอดภลูมโล ระยะทางประมาณ 27 กโิลเมตร 
โดยจะคดิค่าบรกิารเหมารถคนัละ 1,500 บาท ส�าหรบั 
1-5 ท่าน และคนัละ 2,000 บาท ส�าหรบั 6-10 ท่าน 
(ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง) เนื่องจากเส้นทางค่อนข้าง
ล�าบาก แต่มบีรรยากาศแบบสนกุสนานผจญภยั ซึ่งหาก 
น�ารถยนต์ส่วนตวัขึ้นไปเองอาจเสี่ยงต่อการเกดิอบุตัเิหตุ
หรือการเสียหายของรถยนต์ แนะน�าให้ใช้บริการของ
อทุยานฯ

เส้นทางที่ 2 จากบ้านใหม่ ภูหินร่องกล้า-ยอด 
ภลูมโล ระยะทางประมาณ 7 กโิลเมตร เส้นทางค่อนข้าง 
สะดวก นกัท่องเที่ยวสามารถขบัรถเก๋งหรอืกระบะขึ้นไปได้ 
หรอืหากใช้บรกิารของอทุยานฯ มบีรกิารรถน�าเที่ยวชม
ภูลมโลทกุวนั ตั้งแต่เวลา 05.00-16.00 น. ค่าบรกิาร
คนัละ 800 บาท นั่งได้ 10 คน แต่หากต้องการเข้าไป
ชมถงึภูขี้เถ้า ราคาคนัละ 1,200 บาท

*หมายเหตุ: ควรสอบถามรายละเอียดทั้งการ 
เดนิทาง ราคา และช่วงเวลาที่ดอกนางพญาเสอืโคร่งบาน
เพื่อความสะดวกก่อนการเดนิทาง

ส�าหรับท่านใดที่นิยมเซลฟี่ นอกจากจะถ่ายรูป
กบัซากรุะตามจดุต่างๆ แล้ว แนะน�าให้ขึ้นไปบนยอดภู 
เพราะเป็นจดุชมววิชั้นด ีนกัท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาเฝ้า
รอชมพระอาทติย์ขึ้นได้ในยามเช้ามดื ส่วนยามเยน็ต้อง
มาเฝ้ารอชมพระอาทติย์ตกในเส้นทางเดนิขึ้น ณ จดุนี้
เมื่อมองลงไปเบื้องล่างจะเหน็ทวิทศัน์ของแนวเทอืกเขา
เป็นลูกๆ ที่สวยงาม

นอกจากดอกนางพญาเสือโคร่งอันงดงามแล้ว  
ภลูมโลยงัมสีถานที่น่าสนใจอกีหลากหลายให้ไปสมัผสั
และเที่ยวชมกนั อาท ิ“อนสุรณ์สถานเทิดพระเกยีรติ
บ้านหมากแข้ง” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานวุงศ์ ซึ่งเคยเสดจ็ 
มาเป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบัทหารและชาวบ้านที่ร่วม 
ต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) 
โดยบรเิวณนี้ถอืเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัในการตั้งค่าย
สู้รบกบั พคท. มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง

จากอนุสรณ์สถานฯ นักท่องเที่ยวสามารถไป
ไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยได้ที่ “วัดป่าเย็นศิระธรรม
ประทีป” ซึ่งเป็นวดัป่าสายหลวงปู่มั่น โดดเด่นไปด้วย 
“พระมหาเจดีย์ ศรเีย็นศิระพระบรบิาล” องค์สทีอง 
อร่าม ที่ถอืเป็นหนึ่งในเจดยี์ศกัดิ์สทิธิ์ที่น่าสนใจยิ่งของ 
เมอืงไทย เพราะนอกจากบรรจพุระบรมสารรีกิธาตขุอง 
พระพทุธเจ้าแล้ว ยงับรรจพุระอรหนัธาตขุองพระอรหนัต์ 
ในเมอืงไทยไว้ครบทกุองค์

นอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้ๆ ภลูมโล ยงัมสีิ่งที่น่าสนใจ 
อาทิ น�้าตกหมันแด เป็นน�้าตก 9 ชั้น แต่ละชั้นม ี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยชั้น 3 ได้ชื่อว่าสวยที่สดุ 
ใกล้ๆ กบัรมิล�าธารสายน�้าหมนัแดง ยงัมลีาน “รอยเท้า
ไดโนเสาร์” เป็นอกีหนึ่งไฮไลท์ของพื้นที่แห่งนี้ เพราะม ี
รอยเท้าเจ้ากะปอมยักษ์สัตว์โลกล้านปีให้ชมมากกว่า 
10 รอย เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์พนัธุ ์“เมกาโลซอรัส” 
พนัธุ์กนิเนื้อ มอีายรุาว 70-74 ล้านปีก่อน สนันษิฐาน
กนัว่าเป็นรอยที่พวกมนัเดนิหากนิในบรเิวณนี้
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Gadget

Crystal Disc
นวตักรรมใหม่ในการเกบ็ข้อมูล นามว่า Crystal Disc 

ผลงานของนกัวทิยาศาสตร์จาก Optoelectronics Research 
Centre แห่ง University of Southampton ประเทศองักฤษ 
เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์จิ๋วลักษณะ
คล้ายกับแผ่นคริสตัล ด้วยอะตอมของแก้วนาโน 
ที่ได้รับการจัดเรียงรูปแบบพิเศษ สามารถรับข้อมูลได้
อย่างเตม็ที่จากแสงเลเซอร์ส่งข้อมลู ท�าให้เกบ็ข้อมลูได้ 
มากถงึ 360 TB และเกบ็ไว้ได้ยาวนานกว่า 14,000 ล้านปี 
โดยมีการทดลองน�ามาจัดเก็บข้อมูลส�าคัญต่างๆ ของ
มนษุยชาต ิไม่ว่าจะเป็นพระคมัภร์ีไบเบลิ กฎบตัร Magna 
Carta พระคัมภีร ์ไบเบิลฉบับ King James หรือ 
ค�าประกาศเกี่ยวกบัสทิธมินษุยชนของ United Nation 
เป็นต้น

Joule
ก�าไลข้อมอื Joule ส�าหรบัคนตดิกาแฟ เพื่อช่วย

กระตุน้ให้ร่างกายกระฉบักระเฉง โดยมแีผ่นแปะคาเฟอนี 
อยู่ภายในเข้าสู่กระแสเลือดผ่านผิวหนัง และออกฤทธิ์
ได้ยาวนานถงึ 4 ชั่วโมง ใน 1 แผ่น จะมปีรมิาณคาเฟอนี
ประมาณ 65 มลิลกิรมั พอๆ กบัการดื่มกาแฟ 1 แก้ว ซึ่ง
มขี้อดเีพราะไม่ท�าให้ฟันเป็นคราบกาแฟ ไม่มกีลิ่นปาก 
และได้รบัสารคาเฟอนีเข้าสู่ร่างกายในปรมิาณคงที่ จงึ
ไม่เกดิอาการใจสั่น มอืสั่น โดยท�างานเหมอืนกบัแผ่นแปะ 
นโิคตนิส�าหรบัเลกิบหุรี่ ถอืว่าเป็นอกีหนึ่งตวัช่วยส�าหรบั 
ผูท้ี่ต้องการจะลดปรมิาณ หรอืต้องการเลกิดื่มกาแฟ ซึ่งยงั 
อยู่ในช่วงระดมทนุบนเวบ็ไซต์ IndieGoGo และสนิค้า
จะพร้อมส่งในเดอืนกรกฎาคมปีนี้

MOOV Chair 
เก้าอี้ที่สามารถสร้างพลงังานชาร์จไฟได้จากการนั่ง

โยกไปมา นามว่า MOOV โดยจะเปลี่ยนพลงังานจลน์
จากการเคลื่อนไหวเป็นพลังงานไฟฟ้าส�าหรับชาร์จ 
สมาร์ทโฟน ซึ่งพลงังานจะถกูจดัเกบ็ไว้ที่บรเิวณราวจบั 
ของเก้าอี้ และยังสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกได้
จากพอร์ต USB ตรงที่พกัแขน โดยวธิกีารสร้างพลงังาน 
เกดิจากวตัถทุี่เรยีกว่า “Piezoelectric Crystal” ถงึ 288 ชิ้น 
เป็นครสิตลัที่สามารถผลติไฟฟ้าได้ด้วยการสั่นสะเทอืน 
หรือการเกิดแรงกดทับ ผู้ผลิตจึงน�าเอาหลักการนี้มา 
ประยกุต์ใช้ ซึ่ง MOOV ยงัเป็นผลติภณัฑ์ตวัต้นแบบที่
ก�าลงัพฒันา จงึยงัไม่มข้ีอมลูว่าประสทิธภิาพในการผลติ
ไฟฟ้านั้นมมีากน้อยแค่ไหน และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ 
ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

เทรนด์เทคโนโลยี Gadget

สุดไฮเทค

ยิ่งนานวันเทคโนโลยีก็ยิ่งใกล้เคียงกับโลกอนาคตเหมือนในหนังไซไฟล�้าสมัยรุ่นใหม่ ซึ่งบางที

อาจคิดว่ามันเป็นไปได้แค่ ในจินตนาการ แต่ว่าหลายๆ อย่างก็ ได้เกิดข้ึนจริง อาทินวัตกรรม 

Gadget หลากหลายชิ้นที่ดูเหมือนราวกับว่าถอดแบบมาจากหนังไซไฟ ที่ ใช้งานได้จริงๆ 

อย่างน่าเหลือเชื่อ ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปลองดูกัน...
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Frodo Action Camera
NextGear บริษัทที่ผลิต Gadget จากประเทศ

อนิเดยี เปิดตวั Frodo Action Camera กล้องถ่ายรปูสไตล์ 
นาฬิกาข้อมือขนาดกะทัดรัด ที่มีคุณสมบัติกันน�้าและ
กนักระแทกได้ พร้อมเลนส์มมุกว้าง 120 องศา ความ
ละเอยีด 8 ล้านพกิเซล ม ีWi-Fi และ Bluetooth บวิท์อนิ 
ส�าหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแต่งภาพ ตัดต่อ 
และแชร์ไฟล์ภาพลงโซเชียลมีเดียได้ทันที นอกจากนี้
ตวัอปุกรณ์ยงัสามารถถอดออกจากสายกล้องแล้วน�าไป 
ติดกับอุปกรณ์ชนิดอื่นได้ด้วย มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่
ใช้บนัทกึวดิโีอได้นาน 1.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 
มคีวามจขุนาด 16 GB, 32 GB และ 64 GB ซึ่งเปิดระดมทนุ 
เพื่อใช้ในการผลติ โดยคาดว่าราคาเปิดตวัอยูท่ี่ประมาณ 
7,000-10,500 บาท

DJI Phantom 4
ผู้ผลติโดรนชื่อดงั DJI ได้เปิดตวั DJI Phantom 4 

โดรนอัจฉริยะเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ออกแบบมาให้มี
ความสามารถที่ล�้าสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นการบินขึ้นเองได้
โดยอตัโนมตั ิหลบหลกีสิ่งกดีขวาง และบนิตามวตัถไุด้ 
โดยที่คุณไม่ต้องบังคับหรือคอยควบคุมใดๆ ผู้ใช้งาน
สามารถก�าหนดการบินได้อย่างง่ายดาย และสะดวก
สดุๆ มาพร้อมกบักล้องบนัทกึวดิโีอความละเอยีดระดบั 
4K และมรีะบบ Gimbal แบบ 3 แกน สามารถเลอืก
โหมดการบนิได้ถงึ 4 แบบ บนิต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า  
28 นาท ีนบัเป็นโดรนที่น่าสนใจจรงิๆ ส่วนราคานั้นอยูท่ี่ 
ประมาณ 48,900 บาท

Just in Case
เคสไอโฟน Just in Case (JIC) สามารถใช้อดัเสยีงได้ 

สารพัดแบบ ไม่ว่าจะตอนคุยสาย ใช้แอบบันทึกเสียง 
คนที่อยูต่รงหน้า หรอืใช้เป็นเครื่องอดัเสยีงเตอืนความจ�า 
ก็ได้ ตัวเคสมีสีสันสดใสสะดุดตา มาพร้อมไมโครโฟน
และล�าโพงในตวั การใช้งานเพยีงแค่กดปุม่ด้านหลงัซึ่งม ี
2 ปุ่ม คือปุ่มบันทึกเสียงส�าหรับกดอัด และปุ่ม Play 
ส�าหรับฟังเสียงที่บันทึกไว้ได้ทันที ด้านซ้ายมีพอร์ต 
MicroUSB ส�าหรบัชาร์จและถ่ายโอนไฟล์เสยีงจากเคส  
ส่วนด้านขวาจะเป็นสลอ็ตและการ์ด MicroSD 2 GB โดย 
ไฟล์เสยีงทั้งหมดจะถกูบนัทกึไว้ในนี้ สนนราคาประมาณ 
1,460 บาท โดยจะเริ่มขายจรงิในเดอืนพฤษภาคมนี้

FlexEnable
บรษิทั FlexEnable จากประเทศองักฤษ น�าเสนอ 

หน้าจอต้นแบบแห่งอนาคตที่ “ม้วน” ไว้กบัข้อมอืได้ด้วย 
“เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์พลาสติก” ที่มีคุณลักษณะ
สามารถม้วนงอได้ดีมาก ซึ่งบริษัทฯ สามารถน�ามา
ดดัแปลงสร้างหน้าจอที่เรยีกว่าหน้าจอ OLCD (Organic 
Liquid Crystal Display) ที่ให้ความละเอียดเท่ากับ 
LCD แต่มีความสามารถในการม้วนงอได้ ทั้งยังแสดง
เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ม้วนงอไปกับประตูลูกบิด
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นระบบป้องกันภายในอนาคตได้ 
อกีทั้งหน้าจอที่ม้วนได้เช่นนี้ยงัสามารถสร้างเป็นกระดาษ
ดิจิตอลส�าหรับ Digital Book ได้อีกด้วย และตอนนี้ 
เหล่าทีมงานก�าลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ม้วนงอและ 
ดมีากขึ้นไปอกี

Latch Shades
Oakley ได้ปล่อยแว่นตารุน่ใหม่ภายใต้ชื่อว่า Latch 

Shades ซึ่งมาพร้อมกบันวตักรรมเลก็ๆ นั่นกค็อื คลปิหนีบ 
กบัเสื้อผ้า ที่ช่วยให้เกี่ยวกบัคอเสื้อเท่ๆ แน่นขึ้น ไม่หลดุ 
ตอนท�ากิจกรรม แถมหยิบมาใช้ก็สะดวก ท�าให้หมด
ปัญหาเวลาท�ากิจกรรมที่โลดโผนหรือก้มไม่ระวัง ซึ่ง 
แว่นตาอาจตกพื้นเป็นรอยได้ และเกี่ยวไว้บ่อยๆ อาจจะ 
ท�าให้ขาหลวมต้องไปให้ร้านไขน็อตให้แน่นเหมือนเดิม 
จึงได้คิดค้นคลิปหนีบติดมากับขาแว่นเลย โดยทีม
ออกแบบของ Oakley เค้าไปร่วมมือกับ Eric Koston 
นกัสเกต็บอร์ด, Atiba Jefferson ช่างภาพ, Sean Malto 
และ Curren Caples ตวัคลปิมขีนาดเลก็ท�าจากโลหะ 
เรยีกว่าถ้าไม่สงัเกตกม็องไม่ออก สนนราคาของแว่นตา
รุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ 8,500-13,000 บาท

Le Super Bike
บรษิทั LeEco จากประเทศจนี เปิดตวั Le Super 

Bike จักรยานอัจฉริยะที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ 
Android รองรับการสแกนลายนิ้วมือ, ซีพียูความเร็ว 
1.3 GHz, 4 GB RAM, รองรบั 4G LTE โดยตวัเฟรมของ
จกัรยานท�ามาจากวสัดคุาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนยีม
เป็นหลัก นอกจากนี้บริเวณแฮนด์บังคับตรงกลางจะมี
อุปกรณ์หน้าจอขนาด 4 นิ้ว เพื่อรับสายโทรเข้า-ออก  
มีปุ่มควบคุมเพลง (มีล�าโพงในตัว) มีปุ่มเปิด-ปิดไฟ
หน้า/หลงั มปีุม่กล้อง รวมถงึบอกเส้นทางการขี่จกัรยาน
หรอืบนัทกึรปูแบบการป่ันจกัรยานของเรา ส�าหรบัราคา 
วางจ�าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 28,500 บาท และเริ่มวาง
ขายแล้วในประเทศจนี
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Movement

เอบีบี เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์และเต้ำรับ 
รุ่น Zenit และ Step

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั จดังานเปิดตวั กลุม่ผลติภณัฑ์ 
สวิตช์และเต้ำรับ รุ่น Zenit และ Step เมื่อวันที่ 
15 ตลุาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง One 80 โรงแรม 
เอทสั ลมุพนิ ีโดยผลติภณัฑ์สวติช์และเต้ารบั รุน่ Zenit 
และ Step ได้รับการออกแบบและน�าเข้าจากประเทศ
สเปน มีดีไซน์ที่เรียบง่ายและทันสมัย ช่วยเพิ่มความ 
หรหูราให้กบัอาคารและที่พกัอาศยั ซึ่งได้รบัการตอบรบั 
เป็นอย่างดมีาแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ภายในงานยงัมกีาร 
จัดแสดงระบบควบคุมประตูเข้า-ออกอัตโนมัติ รุ ่น 
Welcome M, ระบบควบคมุบ้านอจัฉรยิะ ABB free@
home® รวมถึงตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น SCP และรุ่น 
MISTRAL® อกีด้วย

พธีิเปิด Robot Application Center และเปิดตวั 
YuMi หุน่ยนต์สองแขนอัจฉรยิะ

เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายนที่ผ่านมา บรษิทั เอบบี ี
จ�ากดั ได้จดัพธิเีปิด Robot Application Center และ
เปิดตัว YuMi หุ่นยนต์สองแขนอัจฉริยะ ที่สามารถ
ท�างานร่วมกับมนุษย์ได้เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็น
เทคโนโลยจีากประเทศสวเีดน โดยจดัขึ้นที่ เอบบี ีนคิม
อตุสาหกรรมบางป ูโดยม ีรศ.ดร.ชติ เหล่ำวัฒนำ ผูก่้อตั้ง 
สถาบนัวทิยาการหุน่ยนต์ภาคสนาม (FIBO) และคณุชยัยศ  
ปิยะวรรณรัตน์ Managing Director รวมถงึคณะผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของเอบบี ีร่วมเป็นประธานในพธิเีปิด หลงัจากนั้น 
ผูเ้ข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้เดนิเยี่ยมชม และสมัผสั
กับนวัตกรรมแขนกลต่างๆ จากเอบีบี ภายใน Robot 
Application Center ซึ่งสร้างความสนใจเป็นอย่างมาก

HomeWorks Expo 2015
เอบีบี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ในงาน HomeWorks Expo 2015 ในระหว่างวันที่ 
2-11 ตลุาคม 2558 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ 
ไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นโดย HomeWorks ผู้น�า
อาณาจกัรสนิค้าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้านครบวงจร ร่วมกบั  
Power Buy และเซน็ทรลั มาร์เกต็ติ้ง กรุป๊ โดยได้น�าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ส�าหรับใช้
ป้องกันไฟเกิน ไฟช๊อต ไฟรั่ว และไฟดูด พร้อมมอบ
ส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึง 
มผีู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรกึษา แนะน�า และออกแบบ 
ระบบไฟฟ้าอย่างถกูต้องให้แก่ลกูค้าที่สนใจซื้อผลติภณัฑ์
อกีด้วย

METALEX 2015
บริษัท เอบีบี จ�ากัด ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 

METALEX 2015 โดยเอบบีไีด้มกีารเปิดตวั YuMi หุน่ยนต์ 
สองแขนอัจฉริยะ นวัตกรรมล่าสุดที่สามารถท�างาน
ร่วมกับมนุษย์ได้เป็นครั้งแรกของโลกมาจัดแสดงใน 
งานนี้ด้วย ซึ่งได้การต้อนรบัเป็นอย่างดจีากผูเ้ข้าชมงาน 
รวมถงึสื่อมวลชนต่างๆ อกีทั้งยงัให้ความสนใจกจิกรรม
ภายในบูธเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ YuMi ได้ร่วมสนกุกบั 
ผู้เข้าชมงานโดยการแจกดอกกุหลาบเป็นของที่ระลึก 
ตดิไม้ตดิมอืกลบัไป ท�าให้ผูค้นจ�านวนมากต่างให้ความ
สนใจและอยากสัมผัสกับความอัจฉริยะของหุ่นยนต์ 
ตวันี้ ซึ่งงานได้มขีึ้นเมื่อวนัที่ 18-21 พฤศจกิายนที่ผ่านมา 
ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

อบรม แลกเปลี่ยนควำมรู้ และสำธิตนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ PLC

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.สุทธพิงศ์ 
เปรือ่งค้ำ คณบดคีณะเทคโนโลย ีและ ผศ.บรรณญตัิ 
บรบิรูณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ีโดยมาแลกเปลี่ยน 
ความรู้และสาธิตนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ PLC แก่
อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ PLC เพื่อที่น้องๆ  

นกัศกึษาจะได้ทดลองและใช้งานจรงิ โดยมแีบบฝึกหดั 
ที่ได้จากการใช้งานจรงิมาให้ลองท�า เพื่อเป็นการเสรมิ
โอกาสทางอนาคตของน้องๆ ให้ดยีิ่งขึ้น

งำนสัมมนำ “สดุยอดนวตักรรมอปุกรณ์ไฟฟ้ำเอบบีี 
(แรงดันต�่ำ) กับบำงกอกแอบโซลูทฯ”

บริษัท เอบีบี จ�ากัด ร่วมกับบริษัท บางกอก  
แอบโซลทู อเิลคทรคิ แอนด์ คอน จ�ากดั ร่วมกนัจดัสมัมนา 
ในหวัข้อเรื่อง สดุยอดนวตักรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ำเอบบีี 
(แรงดันต�่ำ) กับบำงกอกแอบโซลูทฯ ณ โรงแรม 
เดอะ แกรนด์ โฟร์วงิส์ คอนเวนชั่น ศรนีครนิทร์ กรงุเทพฯ 
เมื่อวนัองัคารที่ 17 พฤศจกิายน 2558 ที่ผ่านมา โดยม ี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกบัศกัยภาพและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ของอปุกรณ์ป้องกนัและควบคมุทางไฟฟ้า และ
เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้มาใช้ในทางปฎิบัติได้
อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ โดยภายในงานมกีาร 
น�าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ ของผลติภณัฑ์เอบบีมีากมาย 
เช่น New Emax2, AF Contactor, Softstarter, Din-Rail 
Products, Switches & Plugs และคาปาซเิตอร์ เป็นต้น
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PCS 100 AVC 20 มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้าง?

กรอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน  ชื่อ                             

ที่อยู่         

                                                        เบอร์โทร

ส่งค�ำตอบของท่ำนมำที่ แฟกซ์ : 0 2665 1043 อเีมล : ap.marketing@th.abb.com 

สมำชิกที่ตอบค�ำถำมได้ถูกต้อง 20 ท่ำนแรก รับหมวกเอบีบี
เฉพาะสมาชกิที่ได้รบัวารสารทางไปรษณยี์เท่านั้น 
หมดเขตส่งค�าตอบภายในวนัที่ 30 เมษายน 2559 

ปรึกษำ/ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรได้ที่
บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั
161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์. 0 2665 1043

1 คณุนชุนาฏ แก้วก�่า จ.กรงุเทพฯ
2 คณุสนัตสิขุ วนิจิเจรญิศรี จ.กรงุเทพฯ
3 คณุสนุยั ตนัพานชิ จ.นนทบรุี
4 คณุทรงศกัดิ์ รื่นแก้ว จ.กรงุเทพฯ
5 คณุโสพล มะเกลี้ยง จ.กรงุเทพฯ
6 คณุพชัรพีรรณ แก้วกล้า จ.กรงุเทพฯ
7 คณุวฒุ ิวนัเจรญิชยัสขุ จ.กรงุเทพฯ
8 คณุชาญบูรณ์ แดงศริิ จ.กรงุเทพฯ
9 คณุมารตร ีจเิมฆ จ.กรงุเทพฯ
10 คณุจรนิทร์ หาลาภ ี จ.กรงุเทพฯ

 รำยชื่อ  จังหวัด  รำยชื่อ  จังหวัด

รายชื่อผู้โชคดีจากฉบับที่แล้ว (ฉบับ 4/15)

11 คณุเลศิจติร นาถปรยีา จ.ปทมุธานี
12 Danai Lohmah จ.กรงุเทพฯ
13 คณุลทัธเกยีรต ินติธิญัญรตันา จ.กรงุเทพฯ
14 คณุกติต ิเสรมิธนศริิ จ.กรงุเทพฯ
15 คณุสถาพร เลก็คง จ.กรงุเทพฯ
16 คณุทวศีกัดิ์ จรงิไธสง จ.กรงุเทพฯ
17 คณุอาภาภรณ์ รองรตัน์  จ.กรงุเทพฯ
18 คณุกรณุาพร บญุลอย จ.กรงุเทพฯ
19 คณุศรณัย์ คดิลิ้ม จ.สมทุรปราการ
20 คณุสริพิรรณ อยู่นชุ จ.สมทุรปราการ

Question
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