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ABB In Brief ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับที่ส่งท้ายปี 
2559 โดยในปีนี้ถือเป็นปีที่มีความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ 
ของประเทศไทย ต่อการเสด็จสู ่สวรรคาลัยของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อ
พลังงานของไทยอย่างอเนกอนันต์ ด้วยเหตุนี้คอลัมน์ 
Cover Story จงึขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมส�านกึ
ในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาที่สดุมไิด้ ด้วยการอญัเชญิ 
พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และสาย 
พระเนตรอนัยาวไกล ที่ท�าให้ทรงเหน็ว่าในอนาคตจะเกดิ 
วิกฤติพลังงานชาติแม้ในช่วงนั้นประเทศไทยจะยงัไม่มี
การขดุค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาตกิลางอ่าวไทย พระองค์
ยงัแสดงให้เหน็ถงึพระอจัฉรยิภาพในการน�าพลังงานไป
ผสมผสานกบัทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง โดยการใช้วตัถุ
ที่สามารถหาได้ในชมุชนมาผลติเป็นพลงังานเพื่อให้เกดิ
การใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ลดความสิ้นเปลือง 
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานในเรื่องของน�้ามัน ก๊าซธรรมชาต ิ
และไฟฟ้า

ด้วยพระราชกรณียกิจด้านพลังงานของพระองค์ 
ช่วยให้ประเทศไทยสามารถฟันฝ่าวกิฤตพิลงังานของชาต ิ
มาได้ ซึ่งพลงังานถอืว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการขบัเคลื่อน 
เศรษฐกิจ แต่ก็ยังมีปัจจัยหลายด้านที่ขับเคลื่อน 
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะเศรษฐกจิในระดบัโลกยงัคงเป็นที่ 
น่าจบัตามอง หลงัจากที่ได้เหน็หน้าตาของประธานาธบิดี
คนใหม่ของสหรัฐอเมริกา ที่แน่นอนว่าทุกนโยบายที่ 
ออกมาจากรฐับาลชดุใหม่ที่ม ีDonald Trump เป็นหวัเรอื 
หลักจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทั้งเชิงบวกและ
เชงิลบ ซึ่งมกีารคาดการณ์ว่านโยบายของ Trump จะให ้
ความส�าคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของอเมริกันชน
เป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายที่จะเปลี่ยนให้สหรัฐฯ 

เป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้ซื้อ เพื่อหวังดึงเม็ดเงินกลับเข้าสู่ 
ประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน เพื่อลดปัญหา
คนว่างงานให้ลดน้อยลง นั่นก็ท�าให้ผู ้ประกอบการ 
ชาวไทยต้องคดิแผนเตรยีมรบัมอืกนัไว้ให้ดีๆ

นอกจากนี้ยังตามไปเจาะลึกถึงความสามารถ
ของ บรษิทั ยู-อนิดสัเทรยีล เทค จ�ากดั ผู้น�านวตักรรม
ด้านการประหยดัพลงังานที่ประสบความส�าเรจ็จนได้รบั 
การยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และนวัตกรรมเครื่องกล ที่ส�าคัญยังได้รับความเชื่อถือ
จากบรษิทัชั้นน�าของไทย ซึ่งเกดิจากประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน อีกทั้งยัง
ใส่ใจเรื่องระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 จาก DQS องค์กรอิสระไม่แสวงหา
ผลก�าไรที่มชีื่อเสยีงตดิทอ็ป 3 ในการรบัรองมาตรฐาน
สินค้าวิศวกรรมระดับโลก ส�าหรับคอลัมน์สุขภาพ 
ขอน�าเสนอเทคนิคในการนอนหลับให้สบายด้วย
สมนุไพรไทย ที่สามารถน�ามาชงเป็นเครื่องดื่มก่อนนอน 
นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการ
ท�างานได้เป็นอย่างดี

ตบท้ายด้วยการต้อนรับอากาศหนาวที่แม้จะเลย
ข้ามกรุงเทพฯ ไป แต่พร้อมให้ได้สัมผัสกับความเย็น
และวิวทิวทัศน์ของทะเลหมอกยามเช้าที่ยอดพะเนิน
ทุง่ ในเขตอทุยานแห่งชาตแิก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี 
ผนืป่าดงดบิที่สมบรูณ์ด้วยพนัธุไ์ม้ และสตัว์ป่านานาชนดิ 
ใน “โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบน 
และเขาพะเนนิทุง่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ ซึ่ง 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระเจ้าอยูห่วั
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติจนมีที่
เที่ยวสวยงามให้ได้ไปเยอืนกนั
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พระอัจฉริยภาพด้านพลังงานไทย

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติพลังงานมาได้หลายครั้ง ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตร 

อนัยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รัชกาลที ่9 พระองค์ทรงมองเหน็ 

วิกฤติพลังงาน ในขณะที่หลายคนก�าลังหลงใหลกับความโชติช่วงชัชวาลย์ของพลังงานไทย 

พระองค์ทรงตระหนักดีว่า พลังงานที่มี ในปัจจุบันเป็นพลังงานสิ้นเปลืองที่ ใช้แล้วมีวันหมด 

พระองค์จึงทรงคิดค้นวิธีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงการหาพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่มี

ประสิทธิภาพมาเสริม

ส�าหรบัประเทศไทยนั้น พลงังานถูกแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มหลักๆ ประกอบไปด้วยน�้ามัน ก๊าซธรรมชาต ิ
และไฟฟ้า ซึ่งแม้ว่าไฟฟ้าในปัจจุบันจะมีต้นก�าเนิดมา
จากการใช้ก๊าซธรรมชาติในการเดินเครื่องผลิตกระแส
ไฟฟ้า แต่พลงังานไฟฟ้าบางประเภทกไ็ม่ได้เกดิจากก๊าซ
เสมอไป ด้วยสายพระเนตรอนัยาวไกลจงึเกดิโครงการ
พระราชด�ารมิากมายที่เกี่ยวข้องกบัพลงังานทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งหากจะกล่าวถงึทกุโครงการคงต้องใช้
เนื้อที่ไม่ต�่ากว่า 1,000 หน้ากระดาษ

พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน ภาคน�้ามัน
“ถ้าไม่ได้ท�าเชือ้เพลงิทดแทน เรากเ็ดอืดร้อน 

แล้วก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคนอืน่เขา
ไม่ท�าเขาอาจจะไม่มนี�า้มนัไบโอดเีซลใช้ แต่ว่าเรามี 
เราคอืข้าพเจ้า ท�าเอง คนอืน่อาจจะไม่มี กไ็ม่เป็นไร 
ไม่ต้องเห็นแก่ตัว แต่ละคนถ้าเห็นแก่ตัว ก็รู้ว่า
ไม่เป็นไร เพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหา
พลงังานทดแทนทัง้น้ัน” พระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ  
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ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดสุติ เมื่อวนัที่ 
4 ธนัวาคม พ.ศ. 2548

โครงการพระราชด�าริที่เกี่ยวกับน�้ามันที่โด่งดัง 
และมีชื่อเสียงมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น โครงการ
ผลติเอทานอล ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิที่ตกต�่า 
โดยในปี พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที่ 9 มพีระราชปรารภว่า 
“คา่รถจะแพงกแ็ปลว่าน�้ามนัจะแพง” ประกอบกับ
เกิดปัญหาภาวะผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต�่า
โดยเฉพาะอ้อย ซึ่งหากสามารถแปรรูปอ้อยไปเป็น 
พลังงานก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่เพียง 
เฉพาะแต่ขายอ้อยเพื่อผลิตน�้าตาลเท่านั้น นั่นคือ 
จดุเริ่มต้นของโครงการพระราชด�ารด้ิานเอทานอล จากนั้น 
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาก็เริ่มเข้ามามบีทบาท 
ในการวิจัยทดลองการผลิตเอทานอลในปี พ.ศ. 2528 
โดยพระองค์ทรงมพีระราชด�ารว่ิา “ในอนาคตหากเกดิ
การขาดแคลนน�้ามัน” พระองค์จงึมพีระราชประสงค์
ให้น�าอ้อยมาผลติแอลกอฮอล์ โดยพระราชทานเงนิทนุ
วจิยัเริ่มต้นเป็นจ�านวน 925,500 บาท

ในปี พ.ศ. 2529 โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา
กป็ระสบความส�าเรจ็ในการผลติแอลกอฮอล์ 91% แต่ยงั 
ไม่สามารถน�ามาผสมกับน�้ามันเบนซิน ต่อมาจึงมีการ
ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการกลั่น จนสามารถผลิต
แอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ระดบั 95% ทว่าเมื่อน�าไปผสมกบั
น�้ามันเบนซินแล้วเติมลงในเครื่องยนต์กลับไม่ประสบ
ความส�าเร็จ เนื่องจากยังมีน�้าผสมอยู่จ�านวนหนึ่งจึงมี
การกลั่นเพื่อแยกน�้าออก จนได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ระดบั 99.5% หรอืเอทานอล

จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา ได้ขยายก�าลังการผลิตเอทานอลให้มี
ปริมาณเพียงพอน�าไปผสมกับน�้ามันเบนซิน 91 ใน
อตัราส่วน 1:9 เกดิเป็น น�า้มันแก๊สโซฮอล์ จนกระทั่ง 
บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าร ิ
ด้วยการผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์ขึ้นมาจ�าหน่ายจนถึง
ปัจจบุนันี้

ไม่เพียงแก๊สโซฮอล์เท่านั้นที่พระองค์ทรงนึกถึง
แต่พระองค์ยังทรงนึกถึง เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งใช้ใน
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยพระองค์ทรงเลอืกใช้น�้ามนั
ปาล์มเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ เนื่องจากเป็นช่วงที่
ผลปาล์มมีผลผลิตออกมามากเกินกว่าความต้องการ
ของตลาด โดยในปี พ.ศ. 2526 ทรงมพีระราชด�ารใิห้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สร้างโรงงานสกัดน�้ามัน
ปาล์มขนาดเล็ก จากนั้นน�าน�้ามันปาล์มที่ได้มาท�า 
ปฏิกิริยาเคมีกับแอลกอฮอล์จนเกิดสารที่มีชื่อว ่า 
“เอสเทอร์” หรือที่เรารู้จักในชื่อ “ไบโอดีเซล” โดย 
คุณสมบัติของเอสเทอร์นี้มีความใกล้เคียงกับน�้ามัน
ดีเซล พระองค์จึงทรงทดลองกับรถยนต์ในโครงการ 
ส่วนพระองค์ ด้วยการเติมน�้ามันไบโอดีเซลบริสุทธิ์ 
100% ไปจนถึงการผสมรวมกับน�้ามันดีเซลตั้งแต่  
0.01% จนถงึ 99.99% ต่อมาจงึมกีารพฒันาไปสูก่ารผลติ
จากน�้ามนัพชืที่ใช้แล้ว ในปัจจบุนัมกีารผสมไบโอดเีซล 
ลงไปในน�้ามนัดเีซลในสดัส่วน 5% หรอืที่เรารู้จกัในชื่อ 
ไบโอดเีซล บ ี5

นอกจากแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ทรงคิดค้นขึ้นมากว่า 40 ปี ก่อนที่จะมีใครนึกถึงเรื่อง
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วิกฤติพลังงานแล้ว พระองค์ยังทรงได้คิดค้นน�้ามัน
อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการผสมระหว่างน�้ามันดีเซลและ
แอลกอฮอล์เพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล โดยมีชื่อการ
คดิค้นนี้ว่า “ดีโซฮอล์” โดยเป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก 
แก๊สโซฮอล์ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่งโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดาได้ทดลองผสมแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% 
กับน�้ามันดีเซลและสารอิมัลซิไฟเออร์ในอัตราส่วน 
14:85:1 ซึ่งน�้ามนัดโีซฮอล์ดงักล่าวสามารถน�าไปใช้กบั
รถแทรกเตอร์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดาได้ดี
พอสมควร โดยในปัจจุบันดีโซฮอล์ยังคงเป็นโครงการ
ศึกษาวิจัยภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
เท่านั้น และยงัไม่มกีารจ�าหน่ายออกมาในเชงิพาณชิย์

พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน ภาคก๊าซธรรมชาติ
พระอจัฉรยิภาพด้านพลงังานของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไม่ได้ม ี
เฉพาะในภาคของน�้ามนัเท่านั้น หากแต่พระอจัฉรยิภาพ 
ด้านพลงังานของพระองค์ครอบคลมุไปถงึพลงังานกลุม่ 
ก๊าซธรรมชาติอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มก๊าซชีวภาพที่
สามารถผลติได้เอง โดยสามารถใช้วตัถดุบิจากครวัเรอืน 
หรือจากชุมชนที่มีอยู่อย่างมากมาย ทดแทนการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติที่นับวันจะร่อยหรอลงทุกวัน และยังม ี
แนวโน้มที่จะมกีารปรบัราคาสงูขึ้น แม้ว่าในปี พ.ศ. 2518 
จะมีการขุดค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทย
ขนาดใหญ่ในชื่อ “แหล่งเอราวัณ”

พระองค์กท็รงคาดการณ์ถงึอนาคตพลงังานด้าน
ก๊าซธรรมชาติไว้เช่นกัน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงม ี
แนวคดิในเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้คุม้ค่า โดยพระองค์
ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลว่า ทุกอย่างสามารถ
น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แม้จะเป็นของที่ดูไร้ค่าก็ตาม 
หนึ่งในโครงการพระราชด�าริที่เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ 
คอื การผลติก๊าซจากขยะ ซึ่งเป็นการน�าเอาของเหลอืใช้ 
ที่ดูไร้ค่า กลบัมามคีณุค่าในรูปของพลงังานทดแทน

“ดูดแก๊สมาท�าไฟฟ้าเราเหน็ด้วย แต่ว่าขออกี
ขัน้หน่ึง มีเวลาอีกประมาณสัก 5 ปี ท่ีจะมาท�าไฟฟ้า 
ด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว เอาออกไป 
และก็มาเผาด้วยเครื่องส�าหรับกรองมลพิษที่ 
ออกมาจากการเผาตั้งแต่ต้นก็มาฝัง แล้วเราก็ 
ดูดแก๊สออกมาใช้ แล้วขุด หลังจากนั้นน�ามาเผา 
ได้ขี้เถ้าแล้วน�าไปอัด หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะ
มากลบ กผ็ลิต 10 ปี ครบวงจรแล้ว” พระราชด�ารสั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงาน
เกษตรแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2538

จากครั้งนั้นพระองค ์ทรงสนพระราชหฤทัย 
เกี่ยวกบั โครงการผลิตแก๊สจากขยะ จงึพระราชทาน 
งบประมาณในการด�าเนนิโครงการฯ จ�านวนหนึ่งล้านบาท 
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู ้ 
ด�าเนนิโครงการพระราชด�าร ิจนในปี พ.ศ. 2552 กส็ามารถ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากโครงการฯ ได้ 480,080 ยูนิต 
พระองค์ยงัได้ทรงพระราชทานพระราชวนิจิฉยัแนวทาง
การด�าเนินงาน โดยให้แบ่งพื้นที่ฝังกลบขยะออกเป็น 
2 ส่วน คอื

ส่วนของหลมุขยะบ่อแรก คอื ขยะเก่าที่ฝังกลบ
ไว้อยูแ่ล้วให้ใช้ก๊าซจากขยะให้หมดก่อน จากนั้นน�าขยะ
ที่ไม่สามารถผลิตก๊าซไปเผาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อน�าเอา
พลังงานความร้อนไปใช้ประโยชน์ จากนั้นสามารถน�า

เถ้าถ่านไปผสมกับวัสดุที่เหมาะสมอัดเป็นแท่งน�าไปใช้ 
ในการก่อสร้างได้ เมื่อหลุมขยะว่างลงก็สามารถน�า 
ขยะใหม่มาด�าเนนิการต่อได้ด้วยการแยกร่อนขยะ

ส่วนของหลุมขยะบ่อที่สอง คือ ขณะที่ก�าลัง
ด�าเนินการร่อนแยกขยะในหลุมขยะบ่อแรก ก็น�าก๊าซ
จากหลุมขยะบ่อที่สองไปใช้ก่อน เมื่อก๊าซหมดแล้ว 
จึงด�าเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่ได้ด�าเนินการ 
ในหลุมขยะบ่อแรก ซึ่งถ้ากระท�าได้อย่างต่อเนื่องโดย
จัดเวลาให้เหมาะสม ก็จะท�าให้พื้นที่ฝังกลบสามารถ
ใช้ก๊าซได้หมนุเวยีนตลอดไป

โครงการฯ ดงักล่าวตั้งเป้าหมายการด�าเนนิงานที่
การผลติกระแสไฟฟ้าให้ได้ 230 กโิลวตัต์ โดยแบ่งเป็น 
การใช้ไฟฟ้าภายในส�านกังานโครงการส่วนหนึ่ง ที่เหลอื 
ประมาณ 200 กโิลวตัต์จะจ�าหน่ายเข้าสูร่ะบบการไฟฟ้า

พระอัจฉริยภาพด้านพลังงาน ภาคไฟฟ้า
“...หลกัส�าคญัว่าต้องมนี�า้บรโิภค น�า้ใช้ น�า้เพือ่ 

การเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้า คน
อยู่ได้ ถ้าไม่มนี�า้ คนอยูไ่ม่ได้ ไม่มไีฟฟ้าคนอยูไ่ม่ได้ 
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้าคนอยู่ไม่ได้…” พระราชด�ารัส 
พระราชทานแก่ผู้อ�านวยการ ส�านกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิและคณะฯ ณ สวนจติรลดา เมื่อวนัที่ 17 
มนีาคม พ.ศ. 2529

โครงการพระราชด�ารด้ิานพลงังานในส่วนของไฟฟ้า
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
รชักาลที่ 9 นั้น จดัได้ว่ามมีากจนนบัไม่ถ้วน เนื่องจาก 
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า พระองค์ทรงมีสายพระเนตร 
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อนัยาวไกลว่า ทกุอย่างสามารถน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ 
นั่นหมายความว่า โครงการพระราชด�าริด้านพลังงาน 
มักจะเป็นโครงการคู่ขนานกับโครงการพระราชด�าร ิ
ด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการแก้ปัญหา
ต่างๆ

อาทิเช่น โครงการกังหันน�้าผลิตไฟฟ้าจาก 
คลองลัดโพธ์ิตามแนวพระราชด�าริ ซึ่งเป็นโครงการ 
ตามแนวพระราชด�าริเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหา 
น�้าท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง แต่ด้วย 
พระอัจฉริยภาพ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถาม 
กรมชลประทานว่า “โครงการคลองลัดโพธิ์จะท�า 
ประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล 
จะใช้พลังงานน�้าที่ระบายผ่านคลองท�าประโยชน์
อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่”

จากทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามดังกล่าว 
กรมชลประทานในฐานะผู้ดูแลโครงการฯ จงึได้ร่วมมอื 
กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตั้งกังหันน�้าผลิต
กระแสไฟฟ้าที่ประตรูะบายน�้า ซึ่งความเรว็ของกระแสน�้า 
ในคลองลดัโพธิ์เหมาะสมในการพฒันาไฟฟ้าพลงัน�้าได้ 
สามารถผลติก�าลงัไฟฟ้าสงูสดุ 11.48 กโิลวตัต์ ช่วยลด
ค่าไฟฟ้าของประตูระบายน�้าคลองลดัโพธิ์

กรมชลประทานยังได้น้อมน�าแนวทางดังกล่าว 
เพื่อต่อยอดไปถึงโครงการประตูระบายน�้าบรมธาต ุ

จงัหวดัชยันาท และยงัเตรยีมขยายไปยงัประตรูะบายน�้า 
อีกกว่า 361 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งหากติดตั้งแล้วเสร็จ 
คาดว่าจะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าจากประตรูะบายน�้า 
ต่างๆ ได้ราว 23,010 กโิลวตัต์

อีกหนึ่งโครงการพระราชด�าริด ้านพลังงาน  
ที่เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักของทุกคน นั่นก็คือ โครงการ 
พระราชด�ารเิขือ่นภมูพิล ส�าหรับเขื่อนแห่งนี้ถือเป็น 
เขื่อนอเนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย
เขื่อนแห่งนี้มีที่มาจากโครงการป้องกันน�้าท่วมในพื้นที่
ภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็นเขื่อนที่ช่วยให้
ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนล่างมีอาชีพเสริมด้าน
การประมง รวมไปถึงยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้า 
ที่ส�าคัญ ด้วยเหตุที่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ 
พระองค์จงึทรงมพีระราชด�ารใิห้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.) เข้ามาด�าเนนิการตดิตั้งเครื่องป่ันไฟ 
จนสามารถผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานน�้าได้

โดยเขื่อนภมูพิลเป็นเขื่อนคอนกรตีโค้งเดมิมชีื่อว่า 
“เขื่อนยันฮี” ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานพระปรมาภไิธยให้เป็นชื่อว่า “เขือ่นภมูพิล” 
สามารถรองรบัน�้าได้สงูสดุ 13,426 ลา้นลกูบาศก์เมตร

นอกจากเรื่องของน�้าแล้ว พระองค์ยังสนใจใน 
เรื่องของพลังงานลม ด้วยพระอัจฉริยภาพท�าให้ 
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พระองค์ทรงทราบว่า ลมในพื้นที่โล่งจะมีก�าลังแรงสูง 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยผ่านกังหันลม ด้วยเหตุนี้
โครงการพระราชด�าริที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือการ
ทดลองทางการเกษตรในพื้นที่โล่ง จะต้องมีการติดตั้ง 
กังหันลมเพื่อใช ้ในการผลิตไฟฟ้าส�าหรับภายใน 
โครงการฯ

ยกตัวอย่างเช่น โครงการชั่งหัวมันตามแนว 
พระราชด�าริ เป็นโครงการที่พระองค์ทรงโปรดให้จัด 
ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจ 
หลากหลายชนิดและเพื่อเป็นแนวทางในการท�าเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริให้กับ
เกษตรกร พระองค์ยังทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล 
ทรงมีพระราชด�ารัสให้น�าพลังงานลมมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะ
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม จึงทรงพระราชทานทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ ให้ติดตั้งกังหันลมจ�านวน 10 ตัว เพื่อ 
เป็นตวัอย่างทางด้านพลงังาน 

อีกทั้งยังสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให ้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท พระพาย
เทคโนโลยี จ�ากัด จนส่งผลให้มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
สูงสุดในปัจจบุนัถงึ 100 กโิลวตัต์

นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิต 
ไฟฟ้าใน โครงการสระเก็บน�้าพระราม 9 ตามแนว 
พระราชด�าริ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนว 
พระราชด�ารเินื่องจากอทุกภยัเป็นภยัธรรมชาต ิยิ่งการ 
พฒันาที่ดนิเพื่อการอยูอ่าศยั และ การสญัจรมมีากขึ้น 
อุทกภัยก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร 
ชาวไทย ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนว
พระราชด�าริเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว

ส�าหรบัโครงการนี้จะใช้ระบบร่วมระหว่างพลงังาน
ลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการสร้างระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โครงการตามแนว
พระราชด�าร ิซึ่งช่วงกลางวนัจะอาศยัพลงังานจากแสง
อาทิตย์เป็นหลัก ขณะที่ในช่วงเย็นหรือกลางคืนจะ
อาศัยพลังงานลม ส�าหรับกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามี
จ�านวนทั้งสิ้น 2 ตวั ขนาด 400 วตัต์ และ 1,000 วตัต์ 
ตดิตั้งบรเิวณสระเกบ็น�้าพระราม 9 โดยเป็นกงัหนัลมที่
สามารถผลติก�าลงัไฟฟ้าที่มคีวามเรว็ลมต�่า ปราศจาก
เสยีงรบกวน

อกีหนึ่งพลงังานที่พระองค์ทรงสนพระทยัอย่างยิ่ง 
คือ เรือ่งของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือที่ 
เรารู้จักในชื่อ โซล่าเซลล์ ด้วยพระอัจฉริยภาพของ
พระองค์ทรงเห็นว่า พลังงานลมนั้นไม่มีความมั่นคง
เพราะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉพาะช่วงที่มีลมพัดแรง
เท่านั้น ในช่วงที่ไม่มลีมพดักจ็ะไม่สามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าได้ พลงังานแสงอาทติย์จงึจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ 
ตรงส่วนนี้

นอกจากจะท�างานร ่วมกับพลังงานลมแล้ว 
พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าอย่างมาก โดยมกีารน�าพลงังานแสงอาทติย์มาใช้ 
ร่วมกับ โครงการเกษตรผสมผสานมูโนะอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิ ซึ่งจะต้องใช้การสูบน�้า และเป็น
แหล่งที่สิ้นเปลืองพลังงาน โดยเฉลี่ยในช่วงฤดูกาล 

เพาะปลูก (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) จะต้องเสียค่า 
กระแสไฟฟ้าประมาณ 4,000-8,000 บาทต่อเดือน 
ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีการท�านา และจะต้องใช้ระบบ 
สูบน�้ามาก ท�าให้มภีาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง
อาทติย์ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในการสบูน�้า 
ที่ส�าคัญยังเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงจาก
น�้ามันหรือถ่านหิน รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้
ประชาชนรบัรูถ้งึเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน
สะอาด และยงัเป็นการปลูกจติส�านกึของความร่วมมอื
กนัประหยดัพลงังานให้เกดิขึ้นด้วย

นี่เป็นโครงการพระราชด�าริด้านพลังงานเพียง 
เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น เพราะพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที่ 9 ทรงมพีระอจัฉรยิภาพ 
และสายพระเนตรอนัยาวไกล โดยเฉพาะในด้านพลงังาน 
ซึ่งพระองค์ทรงมองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทันนึกคิด 
อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงหาวิธีในการแก้ปัญหาวิกฤติ
พลังงานของชาติมาโดยตลอด สมแล้วที่พระองค์จะ 
ได้รบัสมญัญานาม “พระบิดาแห่งพลังงานไทย”

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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แกะดีเอ็นเอ ยู-อินดัสเทรียล เทค 

อีกข้ันของบริการวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้น�านวัตกรรมประหยัดพลังงาน 

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

ในยุคที่ระบบประหยัดพลังงานเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่เพียงจะช่วย 

ลดต้นทุนการผลิตและเสริมศักยภาพด้านการจัดการพลังงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบทาง 

การค้าเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีในแง่ภาพลักษณ์ของบริษัท หากมองโดยภาพใหญ่ยังเป็นการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

ค�าถามคือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะ
เข้าถึงเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพ
ได้อย่างไร?

บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จ�ากัด คอืหนึ่งใน
ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและนวัตกรรม
เครื่องกล โดยเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี 
ชื่อเสยีงระดบัโลก ภายใต้การคมุบงัเหยีนของ คณุอรัญ 
เหลอืงธวุปราณีต และ คณุพยุงศกัดิ ์หอมหวล ผูก่้อตั้ง 
และกรรมการบรหิาร

ปรัชญาของ ยู-อินดัสเทรียล เทค ยึดหลัก 
การน�าเสนอนวัตกรรมและการบริการควบคู่กับสินค้า
คุณภาพสูง ท�าให้ปัจจุบัน ยู-อินดัสเทรียล เทค เป็น
หนึ่งในบริษัทชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 
AC Drives, AC Motor, PLC, Robot, Solar Inverter, UPS-I, 
EV Charger, Lighting Equipment, Digital Power 
Meter, SCADA Software, Air Compressor, Screw  
Blower, Automated Warehouse Systems เป็นต้น โดยมี 
สนิค้าหลกัอย่าง AC Drives ของ ABB ที่มนีวตักรรม 
และเทคโนโลยด้ีานการประหยดัพลงังาน (Energy Saving) 
พร้อมกบัการดแูลจากทมีงานผูเ้ชี่ยวชาญของทางบรษิทั
ยู-อนิดสัเทรยีล เทค

 “เราใช้ค�าแทนตัวเราเองว่าเป็น Innovative 
electrical and mechanical engineering 
solution provider สิ่งนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าเรา
เป็น Solution Provider ทัง้งานเครือ่งกลและไฟฟ้า 
อย่างการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายให้กบั ABB เราไม่ได้
เป็นตัวกลางแค่ซื้อมาขายไป แต่เรายังเพิ่มคุณค่า
ด้วยการให้บริการด้านวิศวกรรมทั้งก่อนและหลัง
การขาย ท�าให้เราแตกต่างจากผู้จัดจ�าหน่ายราย 

อื่นๆ ” คณุพยงุศกัดิ์ กรรมการบรหิาร เกริ่นถงึจดุแขง็
ของบรษิทั

ความทุม่เทในจดุยนืนี้เอง ท�าให้ ย-ูอนิดสัเทรยีล 
เทค ได้รบัเครือ่งหมาย “Authorized Value Provider” 
ขั้นสูงสุด (Sales, Support and Service) รายแรก
และรายเดียวในประเทศไทย จาก ABB อนัเป็นการ
การันตีในคุณภาพที่ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ หากมอง
ย้อนกลบัไปเมื่อ 10 ปีก่อน ย-ูอนิดสัเทรยีล เทค เริ่มต้น
จากบคุลากรเพยีงไม่กี่คนที่คร�่าหวอดอยูใ่นวงการไฟฟ้า
มาผสานกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมจากประสบการณ์
ของคุณพยุงศักดิ์ แม้ว่าช่วงแรกผลประกอบการจะ 
ไม่แน่นอน แต่ถึงวันนี้บริษัทมีรายได้มั่นคงมากกว่า 
430 ล้านบาท (ปี 2015) และเชื่อมั่นว่าจะสร้างยอดขาย 
ได้มากกว่า 500 ล้าน ในปี 2016

“ช่วงเริ่มต้นลูกค้าของเราคือกลุ ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งแบรนด์ ABB ถือเป็นสินค้าหลัก
ของเราเลยเพราะเป็นแบรนด์ที่มีช่ือเสียงและม ี
ความเชีย่วชาญด้านอตุสาหกรรม อกีท้ังงานบริการ 
ทัง้ก่อนและหลงัการขายของ ABB Thailand ถือว่า
ยอดเย่ียมเมือ่เทยีบกบัผูผ้ลติรายอืน่ๆ  โดยระยะหลงั
เราได้เพิ่มส่วนงานระบบเครื่องกลเข้ามา เพื่อที่
จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทั้งระบบอย่างครบวงจร นอกจากนี้ทางบริษัทยัง
ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากภาค
อตุสาหกรรม เช่น กลุม่ของ Commercial Building 
และ Automation Warehouse และด้วยช่ือเสยีงท่ี
เรามีในระดับหนึ่ง ท�าให้ลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวนั้น
เชือ่ม่ันในวธิกีารท�างาน การบริการ และนวัตกรรม
ของเรา”
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จริงๆ บรษิทัที่ ให้ใบรบัรองมเียอะมาก 

แต่ผมเลือกบริษัทนี้ เพราะต้องการ

สื่อ ให ้ลูกค ้ าทราบว ่ า เราท� าธุรกิจ 

เ ก่ียวกับวิศวกรรมและเราได ้การ

รับรองจากองค์กร UL ซ่ึงเป ็น 

ความแตกต่างในการท�างานแวดวง

อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

Success Story

กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ยู-อนิดสัเทรยีล เทค ได้รบั 
การยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และนวตักรรมเครื่องกล จงึได้รบัความเชื่อถอืจากบรษิทั
ชั้นน�าและเป็นที่รู้จกั อาท ิสยามพารากอน, บางจาก, 
ปตท., ปูนซิเมนต์ไทย, ไทยเบฟเวอเรจ, ธนาคาร 
ไทยพาณชิย์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, 
เทสโก้ โลตัส, ฮอนด้า, โตโยต้า เป็นต้น ส่วนหนึ่ง 
ที่ท�าให้กลุ่มธรุกจิเหล่านี้สนใจใน ยู-อนิดสัเทรยีล เทค 
คอืประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประหยดั
พลงังาน

“สิ่งที่เราได้รู้หลังจากพูดคุยกับลูกค้า ท�าให้
เราทราบว่าลูกค้าบางกลุ่มมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่น
ในการประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
ถ้าประหยัดพลังงานได้จริง จะคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือเปล่า ส่ิงที่เราแก้คือเราเต็มใจท่ีจะเอาเครื่อง
จริงไปติดต้ังและทดสอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งวิธีการน้ี
เป็นการลงทุนที่สูงมาก แต่เรายอมลงทุนเพื่อให้
ลูกค้าเชื่อมั่นใน Value ของเรา และเราโชว์ให้
ลูกค้าเห็นว่าเราท�าได้ ฉะนั้นลูกค้าจึงเชื่อและให้
เกียรติเรา อย่างระบบประหยัดพลังงานก็เช่นกัน 
เราใช้อินเวอร์เตอร์ของ ABB ท�างานเรือ่งประหยัด
พลังงานในประเทศไทยเยอะมาก เราเคยค�านวณ
ว่างานติดตั้งระบบประหยัดพลังงานท่ีเราท�าไป
ทั้งหมด จากการนับจ�านวนอินเวอร์เตอร์ที่ลูกค้า
ซื้อจากเรา เทียบเป็นกิโลวัตต์ที่สามารถท�าการ

ประหยัดพลังงานได้ เท่ากับว่าเมืองไทยไม่ต้องตั้ง
โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งโรง” 

“ล่าสุดเราท�างานให้เทสโก้ โลตัส เป็นการ
น�าเอาระบบไอทีเข้าไปควบคุมระบบพลังงานของ 
ทัง้ห้าง เราท�ามาได้ 22 สาขาแล้ว หรอือย่างโรงงาน 
โตโยต้าทีบ้่านโพธิแ์ละส�าโรง ตรงน้ีเราเป็นผู้จัดหา
ระบบ UPS-I ในกระบวนการพ่นส ีเพือ่ป้องกนัปัญหา 
ไฟตกและไฟกะพริบ ซึ่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
จากไฟตกเพียงหนึ่งครั้ง จะท�าให้ลูกค้าสูญเสีย
คิดเป็นเงินเกือบหนึ่งล้านบาท ดังนั้นระบบ UPS-I 
ที่ทางเราน�าไปติดตั้งให้กับลูกค้าจึงสามารถลด
ปัญหาเหล่านั้นได้และประหยัดเงินของลูกค้าจาก
การสูญเสียได้เป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทต่อปี”

นอกจากนวตักรรมประหยดัพลงังาน คณุพยงุศกัดิ์ 
ยังบอกอีกว่าเทคโนโลยีของยู-อินดัสเทรียล เทค ที่ได้
รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าไม่แพ้กันคือ Automated 
Warehouse หรอืระบบจดัเกบ็สนิค้าอตัโนมตั ิเพราะให้
ความแม่นย�าในการจดัเกบ็-เบกิจ่ายและกระจายสนิค้า
ได้ดกีว่าระบบเดมิที่เน้นใช้คนท�างาน อกีทั้งยงัปลอดภยั
และประหยดัพื้นที่ในการสร้างโกดงัจดัเกบ็อกีด้วย

“โรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทยเร่ิมนิยม
น�าระบบนีเ้ข้ามาใช้มากขึน้ ซึง่เราสามารถตดิตัง้ได้ 
ทัง้ระบบ กต้็องขอบคณุ ABB Thailand ในเรือ่งของ
อปุกรณ์ Motion and Control เพราะเป็นการท�างาน
ร่วมกนัระหว่าง ABB Thailand ย-ูอนิดสัเทรยีล เทค 
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Success Story

และลกูค้า เพือ่สร้างระบบนีข้ึน้มา ยกตวัอย่างลกูค้า 
ของเราตอนนี้ เช่น คิง พาวเวอร์ สก๊อตเครื่องดื่ม
รังนก และห้างสรรพสินค้าแหล่งรวมวัสดุ Global 
House ทัง้ในส่วนของศนูย์กระจายสนิค้าและสาขา
จัดจ�าหน่ายสินค้า”

ไม่เพียงความโดดเด่นในเรื่องการเป็นผู้น�าด้าน
นวตักรรมเท่านั้น ยู-อนิดสัเทรยีล เทค ยงัใส่ใจเรื่องระบบ 
การจดัการที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อรองรบัการเตบิโตของ 
บรษิทัฯ โดยได้รบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จาก 
DQS องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลก�าไร (Underwriters’ 
Laboratories Inc. หรอื UL) ของสหรฐัอเมรกิาที่มชีื่อเสยีง 
ตดิทอ็ป 3 ในการรบัรองมาตรฐานสนิค้าวศิวกรรมระดบัโลก

“จริงๆ  บริษทัทีใ่ห้ใบรบัรองมเียอะมาก แต่ผม 
เลอืกบริษัทนี้ เพราะต้องการส่ือให้ลูกค้าทราบว่า 
เราท�าธรุกจิเกีย่วกบัวศิวกรรมและเราได้การรบัรอง
จากองค์กร UL ซ่ึงเป็นความแตกต่างในการท�างาน
แวดวงอตุสาหกรรมอย่างชัดเจน ซึง่มาตรฐานตวัน้ี 
ครอบคลุมทั้งประสิทธิภาพงานขาย การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า ระบบเคร่ืองกล ระบบประหยดัพลงังาน 
และระบบ Automation คือการท�างานในอดีต
ที่ผ่านมาผมพยายามท�าทุกอย่างให้เป็นระบบ 
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีรายละเอียดงาน 
และ KPI วดัผลชดัเจน ซ่ึงใช้มา 4-5 ปี จนพนกังาน
ของเราเคยชิน พอเราด�าเนินการขอ ISO ท�าให้ 
ใช้เวลาไม่นาน และได้รับเสียงตอบรับที่ดี”

กลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมยังมีช่องว่าง 
อีกมาก โดยจะมีการน�าเข้าสินค้าของ ABB ให้ครบ 
ทกุชนดิสนิค้า เพื่อรองรบัการขยายตวั 

ก่อนลาจากกันคุณพยุงศักดิ์ ยังเผยถึงเคล็ดลับ
ส�าคญัที่ท�าให้บรษิทัยนืหยดัมาถงึวนันี้ คอืการให้ความ
ส�าคญักบัวิศวกรรมควบคูไ่ปกบัการตลาด บนพืน้ฐาน
ความถูกต้องและความรวดเร็วในการบริการ

“ผมว่าส�าหรับธุรกิจลักษณะนี้ศักยภาพด้าน
วิศวกรรมกับการตลาด ต้องเดินไปด้วยกันแบบ 
50-50 เพราะต่อให้ขายเก่งขนาดไหน แต่ถ้าเรา
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ทั้งหมด เราก็จบงานไม่ได้ อย่างตอนท่ีเราเสนอ 
UPS ให้บรษิทัโตโยต้า ราคาของบริษทัฯ เราแพงสุด 
ด้วยซ�้าถ้าเทียบกับคู ่แข่ง แต่ท�าไมลูกค้าถึงยัง
เลือกเรา ก็เพราะ 1.เราสามารถอธิบายประโยชน์
ที่ลูกค้าจะได้รับให้เข้าใจได้ว่าสินค้าของเราดีกว่า
อย่างไร 2.หลังจากลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อ วิศวกร 
ของเราสามารถออกแบบติดตั้งให้ระบบเสร็จ
สมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ ที่ส�าคัญคือ 
สามารถตอบสนองได้ทั้งมิติของความเร็วในการ
บริการลูกค้า ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ”

...และนี่คือสุดยอดแนวคิดจากผู ้บริหาร
มากประสบการณ์ที่ล้วนฉายให้เห็นถึงหัวใจแห่ง
ความส�าเร็จ หากจะเติบโตอย่างผู้น�าบนเส้นทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า

ตลอดการสนทนากับคุณพยุงศักดิ์ สังเกตได้ว่า
เบื้องหลงัความส�าเรจ็ของย-ูอนิดสัเทรยีล เทค นอกจาก
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญต้อง
ยกเครดิตให้กับ ABB ที่ให้ความส�าคัญกับบริษัท
พาร์ทเนอร์ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของยู-อินดัสเทรียล 
เทค เจาะกลุม่ระดบักลางถงึบน ลกูค้าส่วนใหญ่จงึเลอืก 
สนิค้าที่มชีื่อเสยีง เชื่อถอืได้ และมตีวัตนชดัเจน ซึ่ง ABB  
ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ทั้งหมด แม้สนิค้า ABB จะมรีาคาสงู 
แต่ด้วยบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น
กญุแจส�าคญัที่ท�าให้ลูกค้าตดัสนิใจเลอืกเรา

“ABB ไม่ได้มองเราเป็นแค่ตัวแทนจ�าหน่าย 
แต่เราคือพาร์ทเนอร์ จากการท่ีผมสมัผสัการท�างาน 
ของ ABB ในระดับสากลพบว่าลักษณะนิสัยจะ 
ใกล้เคียงกับคนไทย เวลาติดต่องานด้วยแล้วมี
ความรู้สกึอบอุน่ ปลอดภยั อยากท�างานด้วย ไม่ได้ 
พูดแต่เรื่องผลประโยชน์เป็นหลักหรือเอารัด 
เอาเปรียบ ท�าให้เราสามารถรู้เลยว่าความหมาย
ของ Channel Partner ของ ABB นั้นเป็นเช่นไร”

เพราะแนวคดิที่ไม่หยดุพฒันา แน่นอนว่าอนาคต
ยู-อินดัสเทรียล เทค พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า 
ตลอดจนมแีผนการขยายตลาดไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน 
อย่าง สปป.ลาว และเมยีนมา โดยไปพร้อมกบับรษิทั 
คูค้่าของย-ูอนิดสัเทรยีล เทค อกีทั้งเร่งขยายฐานลกูค้า
เดิมในประเทศให้แข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
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โดมินิค สตัคคิ - ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มนั้น นอกเหนอืจากสนิค้าจ�านวนมากที่ผลติ
ออกมาในทกุๆ วนัแล้ว โรงงานเหล่านี้มกีารผลติข้อมูล
ทางดิจิตอลปริมาณมหาศาลอีกด้วย ในยุคปัจจุบันนี้ 
อุปกรณ์เกือบทุกตัวมีความสามารถผลิตข้อมูลทาง 
ดิจิตอลออกมามากบ้างน้อยบ้าง ท�าให้เกิดข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์กระจัดกระจายในทุกหนทุกแห่ง ซึ่งการ
เกบ็รวบรวมข้อมลูที่ครบถ้วนผสานกบัการวเิคราะห์ที่ด ี

Product News

When bytes meet bites

เมื่อดิจิตอลก้าวเข้ามา 

ในอุตสาหกรรมอาหาร

โซลชูัน่ IoSTP เทคโนโลยแีห่งอนิเทอร์เนต็ (Internet of Things, Services and People) ของ ABB 

จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมได้อย่างไร

จะท�าให้เราเห็นกระบวนการผลิตในทุกแง่มุม รวมทั้ง
สภาพของเครื่องจักรตลอดจนประสิทธิภาพที่เหลืออยู่ 
แต่อย่างไรก็ตาม โรงงานส่วนใหญ่ยังไปไม่ถึงจุดนั้น 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังคงถูกทิ้งไว้กระจัดกระจาย
อย่างไร้การใส่ใจอยู่ที่เดิมในแต่ละอุปกรณ์ เป็นจุดๆ 
จนกลายเป็น “เกาะสารสนเทศ” แต่สิ่งเหล่านี้ก�าลงัจะ 
เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิ
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เป็นที่ทราบกนัเป็นอย่างดว่ีาอตุสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มนั้นก�าลังเผชิญความท้าทายที่ถาโถม 
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีความพยายามอย่างที่สุด 
ที่จะเพิ่มผลก�าไรโดยการใช้ก�าลงัทรพัยากรที่มใีห้คุม้ค่า 
มากขึ้น การบริหารสินค้าและวัตถุดิบคงคลังให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย การขจัดปัญหาคอขวด
ทางการผลิต รวมถึงความจ�าเป็นที่ต้องปฏิบัติตาม 
กฎข้อบงัคบัที่ว่าด้วยเรื่องความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) ของทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่ 
นบัวนัยิ่งทวคีวามเข้มงวดมากขึ้น เป็นต้น ความท้าทาย
เหล่านี้ท�าให้บรรลผุลได้ด้วยความโปร่งใส ความรวดเรว็
ทันตามความต้องการและการมีข้อมูลเพียงพอเพื่อน�า
ไปใช้ในการตดัสนิใจ

ในแต่ละโรงงานนั้นมีระดับการท�างานแบบ
อัตโนมัติในระดับที่ต่างกันไป แม้แต่ในเครื่องจักร 
คนละตัวที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานเดียวกันก็ตาม ก็อาจจะ
มีระดับการท�างานแบบอัตโนมัติไม่ทัดเทียมกัน ระบบ 
แต่ละระบบนั้นมกัมคีวามแตกต่าง และความไม่เหมอืนกนั 
นี่เอง ท�าให้การออกแบบไม่อาจเหมอืนกนัได้ ซึ่งน�าไป
สู่การสร้างข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกัน และในท้ายที่สุด 
ข้อมูลเหล่านี้โดยมากแล้วไม่มีการแลกเปลี่ยนกันโดย
อตัโนมตั ิเราจ�าเป็นต้องรวบรวม จดัเกบ็ และวเิคราะห์
ข้อมูลเหล่านี้แบบแมนนวล ซึ่งการท�าเช่นนี้ไม่เพยีงแค่ 
มปีัญหาเรื่องความล่าช้าเท่านั้น แต่ยงัเกดิข้อผดิพลาด
ได้โดยง่าย และความผิดพลาดเหล่านี้ก็ยากนักที่จะ
ตรวจพบได้ 

ในยุคดิจิตอลนี้ อุปกรณ์ ในโรงงาน

เกือบทุกชิ้นจะมีการผลิตข้อมูลใน 

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ ในรูปแบบใด

ก็รูปแบบหนึ่ง

รูปท่ี 1 โรงงานอตุสาหกรรมภาคอาหารหรอืเครือ่งดืม่ทีท่นัสมยัแห่งหนึง่ แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการผลติ 
 ที่ซับซ้อน

การส่งต่อองค์ความรูจ้ะน�าไปสูค่วามสามารถในการ
คาดการณ์ล่วงหน้า

ในยคุแห่งดจิติอลนี้ ทั้งเซนเซอร์ อุปกรณ์ทางกล 
และตวัควบคมุเกอืบทกุตวัมกีารผลติ ใช้ และประมวลผล 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องด้วยกันทั้งสิ้น 
เราทราบกนัดอียูแ่ล้วว่าอปุกรณ์รุน่ใหม่ มกัมคีวามเป็น
ดิจิตอลสูงกว่ารุ่นก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ ์
เหล่านี้ส่วนมาก กม็กั “ตายน�้าตื้น” แม้แต่ในรุ่นใหม่ๆ 
เนื่องจากสารสนเทศที่มีอยู่ในแต่ละอุปกรณ์นั้นมัก 
ไม่พร้อมที่จะส่งต่อไปให้แก่อุปกรณ์ตัวอื่น รวมถึง
สารสนเทศ เหล่านี้มกัไม่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมน�ามาใช้ 
วิเคราะห์อีกด้วย ปัญหาดังกล่าวนี่เองเป็นแรงผลักดัน
ที่ส�าคัญที่สุดให้ ABB พัฒนาโซลูชั่นที่ชื่อว่า IoSTP 
(Internet of Things, Services and People) ขึ้นมา

อนิเทอร์เนต็ท�าให้ผูค้นต่างชาตต่ิางภาษา สื่อสาร
กันได้เช่นใด IoTSP ก็ท�าให้อุปกรณ์ต่างชนิดต่าง
วัตถุประสงค์สื่อสารกันได้เช่นนั้น สิ่งที่ส�าคัญที่สุด 
สิ่งหนึ่งที่โรงงานอาหารและเครื่องดื่มไม่อาจจะละเลยได้
คอืความสามารถในการตรวจตดิตามสนิค้าและวตัถดุบิ
คงคลัง ตลอดจนสภาพการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง -> รปูที ่1 ยกตัวอย่างเช่น พนักงาน 
คนหนึ่งอาจท�างานผิดพลาดโดยการใส่วัตถุดิบผิดตัว
ลงในเครื่องผสม หรอือาจจะใส่วตัถดุบิถกูตวัแล้วกต็าม 
แต่ปริมาณนั้นไม่เหมาะสม อาจมากเกินไปหรือน้อย
เกนิไปกต็ามท ีหรอืแม้แต่ทกุอย่างถกูต้องทั้งหมด แต่ใส่ 
วัตถุดิบผิดเวลา เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่โรงงาน
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เกอืบทกุแห่งยงัคงต้องเผชญิอยู่ เราสามารถหลกีเลี่ยง
ปัญหาที่พบได้บ่อยแบบนี้ได้ด้วยการติดตั้งระบบการ
ยืนยันความถูกต้องของวัตถุดิบก่อนที่จะน�าไปผสม 
เช่น ระบบจะบงัคบัให้พนกังานต้องใช้เครื่องสแกนแบบ 
พกพาเพื่อสแกนบาร์โค้ดของบรรจภุณัฑ์เสยีก่อน จงึจะ 
น�าไปผสมได้ หรือให้ดีไปกว่านั้น ถ้าเราฝังอุปกรณ์ที่
ชาญฉลาดเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ “สนทนา” 
กบัเครื่องผสมได้โดยตรง

ความสามารถในการแจ้งเตอืนเมื่อพบการท�างาน
ที่ผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่ แต่จะดียิ่งกว่านั้น ถ้าเรา
สามารถป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเหล่านั้นมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มแรก (ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีการ 
สั่งงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น ฝากั้นไม่ยอมเปิดตามค�าสั่ง
ที่ผดิพลาดนั้น)

ที่กล่าวมานั้นไม่ได้หมายความเพยีงแค่การป้องกนั
ไม่ให้วตัถดุบิผดิตวัหรอืหมดอายเุข้าสูก่ระบวนการผลติ
ได้เท่านั้น แต่หากหมายรวมถึงความสามารถในการ
ระบุต้นทางและประวัติของวัตถุดิบแต่ละตัวได้ในทันที
อกีด้วย ซึ่งท�าให้เราสามารถบ่งชี้ถงึระดบัแบทซ์การผลติ
ได้อย่างแม่นย�าและยังสามารถลงลึกถึงระดับหน่วยได้ 
ถ้าต้องการ ซึ่งโดยมากแล้วจ�าเป็นต้องใช้ในกรณีที่
พบปัญหาด้านความปลอดภัยทางอาหาร หากเรา 
ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในระดับนี้ จะท�าให้
สญูเสยีทรพัยากรและค่าใช้จ่ายจ�านวนมากและที่ส�าคญั
ที่สดุ คอืเสี่ยงต่อการเสยีชื่อเสยีงของบรษิทั

นอกจากทางด้านวตัถดุบิแล้ว ส�าหรบัอปุกรณ์ใน
โรงงาน ระบบของเรายงัสามารถเกบ็ข้อมูลเชงิเวลาของ 
อปุกรณ์ต่างๆ ซึ่งท�าให้เราสามารถตรวจสอบและตดิตาม 
สถานะของอปุกรณ์เหล่านั้นได้อกีด้วย ยกตวัอย่างเช่น 
เครื่องผสมที่ได้กล่าวถงึก่อนหน้านี้ ระบบสามารถบนัทกึ 
เวลาในการล้างท�าความสะอาดครั้งล่าสุดไว้ รวมถึง
เหตุการณ์ล่าสุดที่มีการผสม มีการใช้วัตถุดิบตัวใด

บ้าง ดงันั้นถ้าระบบตรวจสอบแล้วว่าการผสมครั้งล่าสดุ 
ที่ผ่านมา ไม่มโีอกาสที่จะเกดิการปนเปื้อนได้เลย กไ็ม่
จ�าเป็นต้องล้างท�าความสะอาดอกี ท�าให้ลดดาวน์ไทม์ 
และลดทรพัยากรที่ใช้ส�าหรบัท�าความสะอาดโดยไม่จ�าเป็น 
และความสามารถนี้ยงัก่อให้เกดิผลพลอยได้อกีอย่างหนึ่ง 
คือท�าให้เราสามารถตรวจสอบและติดตามวัตถุดิบที่ 
ปนเป้ือนสารก่อให้เกดิภมูแิพ้หรอืวตัถดุบิที่ต้องเฝ้าระวงั
เป็นพเิศษได้อกีด้วย

เรายังขยายระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปถึง
ด้านบคุลากรได้อกีด้วย จะเป็นการดแีค่ไหนถ้าอปุกรณ์
เหล่านั้นสามารถรับรู้การมีตัวตนของมนุษย์ผู้ควบคุม
มนัได้ และเมื่อรบัรูแ้ล้วในขั้นต่อไป อปุกรณ์นั้นสามารถ
ปฏิเสธค�าสั่งจากผู้ควบคุมผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติในการ 
สั่งงานที่เหมาะสมได้ เท่านั้นยังไม่พอ ระบบนี้ยัง
สามารถตรวจตดิตามและจดจ�าการท�างานของพนกังาน
ผู้ควบคุมได้อีกด้วย ถ้าตรวจสอบพบว่าพนักงานผู้นั้น
ป่วยจากที่ท�างาน นอกจากจะปฏเิสธการรบัค�าสั่งจาก 
พนักงานผู้นั้นแล้ว ระบบยังสามารถบ่งชี้พื้นที่และ
กระบวนการทั้งหมดที่พนักงานผู้นั้นได้กระท�า ซึ่งอาจ 
เป็นบรเิวณที่มสีารปนเป้ือน ท�าให้เราสามารถขจดัปัญหา
ได้ก่อนที่จะลกุลามออกไป

 นอกจากที่ IoTSP ช่วยเราปกป้องคุณภาพของ
อาหารแล้ว IoTSP ยังช่วยยกระดับความปลอดภัยใน
การท�างานของพนักงานอีกด้วย ลองจินตนาการดูว่า
ถ้าเราฝังอปุกรณ์ที่ชาญฉลาดเข้าไปในชดุของพนกังาน 
ซึ่งอปุกรณ์ดงักล่าวนี้สามารถคยุกบั IoTSP ได้โดยตรง  
เพื่อตรวจสอบดวู่าพนกังานนั้นสวมชดุป้องกนัที่เหมาะสม
แล้วหรอืไม่ เช่น หมวกนริภยัหรอืหน้ากากป้องกนั เป็นต้น 
และอปุกรณ์ดงักล่าวยงัสามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าชุดพนักงานหรือเครื่องมือที่ใช้นั้นมีความสะอาด
เพียงพอและไม่ได้ผ่านสถานที่ที่มีสารปนเปื้อนหรือมี
สิ่งแปลกปลอมอื่นใดมา

สิง่ทีต้่องพจิารณา
เมื่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวในโรงงาน

สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันได้แบบเรียลไทม์
แล้วนั้น จะท�าให้ผู ้จัดการโรงงานมองเห็นภาพรวม 
และสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น จะดีไหมถ้าเราเพียงแค่กดเมาส์ไม่กี่ครั้งก็
สามารถมองเห็นประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่ละตัวใน
ภาพรวม มองเห็นปริมาณและสถานที่เก็บที่แน่นอน
ของวัตถุดิบตัวที่เราระบุ หรือแม้แต่การเฝ้าติดตาม
ผลิตภัณฑ์ที่ก�าลังผลิตอยู่แล้วพบว่าเกิดความล่าช้าใน 
กระบวนการผลติ แม้เพยีงเลก็น้อยกต็ามได้ -> รปูที ่2

วัตถุดิบต่างๆ นั้นจะเคลื่อนผ่านจุดหนึ่งไปยังอีก
จดุหนึ่งตามโครงข่ายการผลติที่ซบัซอ้น ถ้าเราสามารถ
วัดเวลาในแต่ละจุดได้ จะท�าให้เราทราบความเป็นไป
และสามารถคาดการณ์เวลาที่ใช้ทั้งหมดล่วงหน้าได้ 
ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างม ี
นัยส�าคัญอีกด้วย ในศาสตร์ของการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน หัวใจหลักอีกอย่างของการลดต้นทุนก็คือการ
ลดจ�านวนสินค้าคงคลังลงนั่นเอง เราจะพบหนังสือ
มากมายที่ว่าด้วยเรื่อง “การผลิตแบบทนัเวลาพอด”ี 
(Just in time production) ซึ่งมุ่งเน้นไปยังการลด
กองสะสมให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่ก็ก�าจัดให้เป็น 
ศูนย์ เนื่องจากกองสะสมเหล่านี้โดยมากแล้วเป็นการ 
“เผือ่ๆ ไว้” เพื่อชดเชยในกรณทีี่คาดไม่ถงึ กองสะสม

วัตถุดิบที่ ผิดตัวหรือหมดอายุจะ 

ถูกตัดออกจากกระบวนการการผลิต 

เราสามารถตรวจสอบกลับไปยัง

ต ้นตอและประวัติของวัตถุ ดิบที่

แม่นย�าไม่ว่าตัวใดได้ในทันที

รูปที่ 2 สารสนเทศที่พร้อมใช้งานนั้นช่วยในการบริหารและการตัดสินใจ

16 ABB in brief16 ABB in brief



Product News

ผู ้ควบคุมเคร่ืองจักรจะถูกปฏิเสธ

การสั่งงานเคร่ืองจักรนั้น ถ้าเขามี

คุณสมบัติในการท�างานไม่เพียงพอ

รูปที่ 3 ตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของโรงงาน การเจาะข้อมูล (Drill Down) เผยให้เห็นข้อมูลที่ลึกขึ้น

เหล่านี้เป็นผลพวงที่เกิดจากการขาดสารสนเทศของ
กระบวนการผลติตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถงึปลายน�้า และขาด 
การประสานงานที่ดีในระหว่างการผลิตแต่ละขั้นตอน 
ซึ่งนั่นท�าให้เราไม่สามารถทราบเวลาที่แน่นอนในแต่ละ
จุดนั่นเอง กองสะสมเหล่านี้ก่อให้เกิด “เงนิจม” และ
มิใช่จมเพียงมูลค่าของตัวมันเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึง 
พื้นที่ในการจัดเก็บและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ 
อกีด้วย ยิ่งในอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มด้วยแล้ว 
สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
เนื่องจากการเกบ็รกัษากองสะสมนั้น มกัจ�าเป็นต้องใช้ 
ห้องแช่แข็งหรือระบบท�าความเย็น และนั่นมักจะเป็น 
ค่าใช้จ่ายที่สงูที่สดุของโรงงานที่ทกุโรงงานพยายามจะ
ลดให้มากที่สดุเท่าที่จะท�าได้

เรายังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของ IoTSP กับ
ภายนอกได้อีกด้วย อาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต
กับผู้ขายวัตถุดิบ ซึ่งถ้ามีการจัดส่งวัตถุดิบล่าช้าจะ
สามารถรับรู้ได้อย่างทันท่วงที ท�าให้เราสามารถปรับ
ตารางเวลาการผลิตให้เหมาะสมได้ทันเวลา และถ้า
สามารถตรวจติดตามเส้นทางรถบรรทุกของผู ้ขาย
วตัถดุบิที่ส่งสนิค้ามาสูเ่ราได้ทกุคนัด้วยแล้ว จะท�าให้เรา 
สามารถรบัรู้ความล่าช้าได้ในทนัท ีและในทางกลบักนั
เรายงัอาจแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัลกูค้าได้อกีด้วย ถ้าศนูย์
กระจายสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตส่งต่อข้อมูลปริมาณ
สนิค้าคงคลงัแบบเรยีลไทม์มาให้เรา จะท�าให้สามารถ
คาดการณ์ปริมาณการสั่งซื้อได้ล่วงหน้า ก่อนการสั่ง
ซื้อจริงจะเกิดขึ้นได้ ท�าให้การท�างานเปลี่ยนจากเดิมที่
ผลิตเพื่อเติมเต็มโกดังของตนเอง มาเป็นการผลิตเพื่อ
เตมิเตม็ความต้องการของลูกค้าแทน

เราอาจน�าเอาข้อมลูภายนอกที่หลากหลายมาใช้
ประโยชน์ได้อีก เช่น ถ้าเราน�าเอาข้อมูลสภาพอากาศ
มาพิจารณา เราอาจสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่า 
ยอดขายของไอศกรมีจะเพิ่มขึ้นกะทนัหนัเมื่อใด

IoTSP ยงัช่วยท�าให้การเกบ็รวบรวมข้อมลูทางสถติ ิ
การน�าเสนอและการวิเคราะห์ท�าได้โดยง่ายดายยิ่งขึ้น 
เมื่อการเกบ็ข้อมูลนั้นเป็นแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ท�าให้เรา
สามารถเห็นแนวโน้มระยะยาว ค่าผิดปกติและความ
ล่าช้าสะสม อีกทั้งยังแสดงสถานะให้เห็นอย่างเด่นชัด
ส�าหรับการวิเคราะห์ต่อไป จากสถานะดังกล่าวนั้นเรา
สามารถ “เจาะข้อมูล” (Drill Down) เพื่อพิจารณา
ดัชนีแต่ละตัวท�าให้เราสามารถบ่งชี้ต้นเหตุของความ 
ผดิปกตก่ิอนที่จะเกดิความเสยีหายรนุแรงได้ -> รปูที ่3

Predictive Maintenance
การบ�ารงุรกัษาเชิงป้องกนั

แนวทางที่ ABB ใช้พัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตนั้น สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในโรงงานได้เช่นกัน โรงงาน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจถึงสภาพความพร้อมตลอดจน
การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์แต่ละตัวอย่างเพียงพอ 
การบ�ารุงรักษาก็มักจะท�างานแบบเชิงรับมากกว่าที่จะ
เป็นเชงิรกุ ท�าให้มโีอกาสเกดิระบบล่มโดยที่ไม่ได้ตั้งตวั 
อยู่บ่อยครั้ง และเมื่อเกิดดาวน์ไทม์ที่ไม่ได้วางแผน 
ล่วงหน้าเช่นนี้กม็กัก่อให้เกดิความเสยีหายที่ร้ายแรง

อนัที่จรงิแล้วปัญหาเหล่านี้สว่นมากแลว้สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดได้ตั้งแต่ต้น โดยการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่เราเคยรวบรวมมาให้มากขึ้น และด้วย
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ประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านนี้ของ ABB ท�าให้สามารถ 
วเิคราะห์ข้อมลู ตรวจหารปูแบบ ลกัษณะอาการที่จะเสยี 
ของเครื่องจกัรหลากหลายประเภท และสามารถท�านาย 
การเสียได้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได ้
ซึ่งเป็นการท�างานเชงิรกุ ยกตวัอย่างเช่น ต้นก�าลงัตวัหนึ่ง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแรงบิด พบว่าตรงกับรูปแบบ 
เฉพาะของปัญหาตลับลูกปืนท�าให้คาดการณ์ได้ว่า 
ตลับลูกปืนมีแนวโน้มจะเสียในไม่ช้า ซึ่งส่งผลท�าให้
สายพานจะมคีวามฝืดมากเกนิไป

ข้อมลูที่ได้จากอปุกรณ์เหล่านี้สามารถน�าไปใช้ใน
การซ่อมบ�ารงุหรอืวนิจิฉยัหาข้อผดิพลาดได้ ยกตวัอย่าง 
เช่น ABB มอีปุกรณ์อจัฉรยิะตวัหนึ่งที่ตดิตั้งเข้ากบัมอเตอร์ 
ท�าให้สามารถบันทึกการสั่นของมอเตอร์และสามารถ
ส่งต่อข้อมูลนี้ออกมาสู่ภายนอกเพื่อการวิเคราะห์ได้ 
และถ้าข้อมูลถูกส่งต่อไปให้ศูนย์บรกิารของ ABB ศูนย์
สามารถวิเคราะห์และเมื่อเกิดปัญหา ศูนย์จะสามารถ
แจ้งเตอืนลกูค้าให้ท�าการแก้ไขก่อนอาการเสยีจะเกดิขึ้น

ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติของ ABB ก็เป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่งที่มีระบบเฝ้าติดตามระยะไกลเพื่อให้
มั่นใจในเสถียรภาพของการปฏิบัติงานและยังผลให้ได้
ผลผลติเพิ่มขึ้น

การจ�าลองแบบ
เมื่อโรงงานมีความต้องการในการขยายการ

ท�างาน อาจจะเพยีงแค่เพิ่มอปุกรณ์ตวัใหม่หรอือาจจะ 
เพิ่มไลน์การผลิตใหม่ทั้งไลน์เลยก็ตาม สิ่งที่เจ้าของ
บริษัทต้องการทราบก็คือ สิ่งใหม่ที่ก�าลังเพิ่มเข้าไปนั้น

รปูท่ี 4 บรษิทั วานเดอร์ (แสดงให้เหน็ในชือ่ตราสนิค้า คาโอทนิา) ใช้ระบบ Manufacturing Execution 
Systems (MES) ของ ABB [แหล่งของภาพ: วานนเดอร์]

ระบบสามารถแสดงแนวโน้มระยะยาว 

ค่าผิดปกติหรือความล่าช้าระยะยาว 

และข้ึนสถานะให้เห็นอย่างเด่นชัดเพื่อ

การวิเคราะห์ต่อไป

จะเข้ากบัของเดมิได้สมบรูณ์แบบหรอืไม่ ประสทิธภิาพ
และการกินพื้นที่โรงงานเป็นอย่างไร ผลตอบแทนของ
การลงทนุดแีค่ไหน ข้อกงัวลเหล่านี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้อง 
หาค�าตอบให้เร็วที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบ 
และเป็นการดมีากที่สดุ ถ้าสามารถท�าได้ ก่อนจะมกีาร
ลงทนุใดๆ เกดิขึ้น

จากข้อกังวลหลายประการดังกล่าวท�าให้การ
จ�าลองแบบเข้ามามีบทบาทอย่างสูง โปรแกรมจ�าลอง
แบบของ ABB สามารถจ�าลองสิ่งที่เราต้องการเพิ่ม
เข้าไปในโรงงานได้ จะเป็นการจ�าลองทั้งหมดหรือ
จ�าลองบางส่วนผสมกับอุปกรณ์จริงในส่วนที่เหลือ 
กท็�าได้ เรายงัสามารถใช้การจ�าลองแบบนี้เป็นเครื่องมอื 
ที่ดีเยี่ยมในการฝึกอบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักร
ได้อกีด้วย

ความก้าวหน้าของ IoTSP 
ด้วยประสบการณ์ที่ ABB ท�าระบบอัตโนมัติ

ส�าหรับกระบวนการผลิตมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
จงึท�าให้มั่นใจได้ว่า IoTSP ที่ทาง ABB ให้บรกิารนั้นจะเป็น
ก�าลังส�าคัญที่ช่วยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
ฟันฝ่าและเอาชนะความท้าทายที่ก�าลงัถาโถมเข้ามาใน
อนาคตอนัใกล้นี้ -> รปูที ่4

Dominique Stucki (โดมินิค สตัคคิ)
Manufacturing Execution Systems Operations 
Baden-Daettwil, Switzerland 
dominique.stucki@ch.abb.com
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UMC 100.3

อุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน

มอเตอร์ในปัจจุบันและอนาคต

การดูแลและป้องกันมอเตอร์ให้ดีท่ีสุดนับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการหยุดงาน หยุดการผลิต 

จากปัญหาของมอเตอร์ ส่งผลโดยตรงกับการสูญเสียทั้งเวลาและรายได้จ�านวนมหาศาล ดังนั้น 

เอบีบ ีจงึได้มกีารค้นควา้และวจิยัอปุกรณ์ท่ีใชค้วบคุมและป้องกันก่อนมอเตอร์มีปัญหาด้วย UMC

UMC คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันมอเตอร์ 
แรงดันต�่า เนื่องจากมีฟังก์ชันในการป้องกันมากมาย 
อาทิ Overload, Lock Rotor, Phase imbalance, 
High-Under current และอื่นๆ นอกจากการป้องกัน
มอเตอร์แล้ว UMC ยงัสามารถโปรแกรมการสั่งควบคมุ
มอเตอร์ได้ทั้งแบบ DOL, Star-Delta, Reverse-Forward 
เป็นต้น

Product News

ลักษณะเฉพาะกลุ่มลูกค้า 
การใช ้ งานที่ครอบคลุมทั่ว โลกในหลายๆ

อุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่ยืนยัน และสร้างความมั่นใจ 
ในการเลือกใช้อุปกรณ์ UMC สาเหตุนึงมาจากความ
สามารถในการปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมกับ
แต่ละอุตสาหกรรมได้ง่าย ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง 
ของตวัอปุกรณ์ UMC
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จุดเด่นของ UMC

. ขนาดกะทัดรัด (70x100x110 mm.)

. ใช้ส�าหรับมอเตอร์ 1 และ 3 เฟส

. มีฟังก์ชันป้องกันมอเตอร์พื้นฐานที่ใช้กัน 
ทั่วๆ ไปครบถ้วน

. สามารถตอ่อปุกรณเ์สรมิตา่งๆ ได้โดยง่าย

. ใช้กันทั่วโลก รวมถึงใช้มานานในไทย

. สามารถต่อพอร์ตสื่อสารได้หลากหลาย
 (Profibus, Modbus RTU, Modbus TCP, 

DeviceNet และอื่นๆ)

ประโยชน์ที่ได้รับ

. ท�างานได้อย่างต่อเนื่อง
 UMC จะท�าหนา้ทีต่รวจสอบความผดิปกตขิอง

มอเตอร์ แจ้งเตือนและสั่งหยุดงานเมื่อจ�าเป็น 
ทัง้นีเ้พือ่ลดความเสยีหายของมอเตอร ์รวมทัง้ 
ตวั UMC เองออกแบบมาเพ่ือง่ายแก่การปรับปรุง 
แก้ไข

. การติดตั้งที่สะดวกและเข้าใจง่าย
 UMC ถูกออกแบบจากการใช้งานและติดต้ังจริง

ของผู้ใช้งาน ดังนั้นลักษณะของ UMC จะมี
ขนาดเลก็และใชง้านงา่ย มกีารตดิตัง้ทีส่ะดวก 
และออกแบบเพือ่ลดความผดิพลาดในการตอ่
สายคอนโทรล

. ท�าให้ธุรกิจเร็วขึ้น
 UMC มาพร้อมแบบที่ใช้ในการออกแบบ 

พืน้ฐานทางออนไลน ์รวมถงึมตีารางการเลอืก
อุปกรณ์เพื่อท�า Coordination อย่างสมบูรณ์ 
ให้ทุกๆ การใช้งานง่ายขึ้นอีกขั้น

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
. ประหยดัพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ และอายกุารใชง้าน

ยาวนาน
. มีหน้าจอแสดงผล และตั้งค่าต่างๆ โดยง่าย

. ใช้งานง่าย และลดสายไฟในวงจรควบคุม 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
. ประหยดัพืน้ทีใ่นการตดิตัง้ และอายกุารใชง้าน 

ยาวนาน
. ประยกุตใ์ชก้บังานทีม่กีารควบคมุหลากหลาย

เช่นการตรวจสอบตำาแหน่ง Damper โดยใช้ 
ลิมิตสวิตช์

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
. สามารถโปรแกรมต่างๆ ได้
. สามารถตรวจสอบความผิดปกติของ Ground 

Fault
. สามารถตรวจสอบแรงดันตก และการต้ังการ 

รีสตาร์ท
. มีรุ่นท่ีรองรับการติดต้ังใน Hazardous Area 

(ATEX)
. สามารถต่อกับระบบ และคอมพิวเตอร์ได้

อุตสาหกรรมกระดาษ
. สามารถเพิ่ม/ลด อุปกรณ์เสริมให้สอดคล้อง

กับความต้องการได้
. สามารถต่อพอร์ทสื่อสารได้หลากหลาย

โรงไฟฟ้า
. มีฟังก์ชันในการป้องกันมอเตอร์ที่หลากหลาย
. สามารถต้ังค่าให้สตาร์ทต่อช่ัวโมงไม่เกินจ�านวน

ท่ีก�าหนด
. สามารถดึงและโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะกลุ่มลูกค้า

. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

. อุตสาหกรรมกระดาษ

. โรงไฟฟ้า

. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

Product News
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DRAF ชุดสตาร์ทมอเตอร์ 

ชนิดบรรจุกล่อง

สัมผัสประสบการณ์ชุดสตาร์ท

มอเตอร์ท่ีเชื่อถือได้และติดต้ังง่าย

DRAF เป็นชุดสตาร์ทมอเตอร์ (Direct on Line Starter) ชนิดบรรจุกล่องที่มีการปิดผนึก

อย่างมิดชิด โดยใช้เทคโนโลยี AF Contactor ของ ABB ติดตั้งอยู่ภายใน เพื่อควบคุมคอยส์

แบบอิเล็กทรอนิกส์ท�าให้มีข้อดีเหนือกว่าระบบเดิมๆ หลายประการ ซึ่ง DRAF นั้นสามารถ 

สตาร์ทมอเตอร์สามเฟสได้สูงสุดถึงขนาด 7.5 kW หรือ 10 hp ทั้งยังรองรับมาตรฐาน IEC 

และ UL/CSA อีกด้วย เวลาใช้งานนั้นควรใช้ร่วมกับ Overload relay รุ่น TF42 โดยเลือกรุ่น

ให้เหมาะสมตามขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์นั้นๆ โดยปกติแล้วเราใช้ DRAF ในการควบคุม

มอเตอร์ที่ท�างานโดยอิสระ เช่น ฮีทปั๊ม เครื่องปรับอากาศ เคร่ืองจักรกลขนาดเล็ก ปั๊มน�้า ของไหล

ในโรงเรือนขนาดเล็ก เป็นต้น
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จดุเด่นของนวตักรรมชดุสตาร์ทมอเตอร์ตัวน้ี

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง
สตาร์ทมอเตอร์แต่ละตัวมีการต่อสาย

ภายในส่วนชดุควบคมุไว้ให้ส�าเรจ็แล้ว ทั้งยงั 
มกีารอธบิายการต่อสายในส่วนที่เหลอืที่อ่าน
เข้าใจง่าย ท�าให้การเชื่อมต่อและสั่งงานตัว 
DRAF นั้นท�าได้อย่างรวดเรว็และง่ายดาย

การท�างานทีเ่ช่ือถอืได้ในสภาวะแวดล้อม
ทีเ่ลวร้าย

ด้วยฉนวนสองชั้นที่ปิดผนึกมาอย่าง
มิดชิด รองรับการป้องกันถึงระดับมาตรฐาน 
IP66 (หรือ 4X ตามมาตรฐาน UL) ท�าให้ 
DRAF นั้นมีความทนทานและเชื่อถือได้ใน
ทุกสภาวะแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นการมีอายุ
ใช้งานทั้งทางด้านไฟฟ้าและเชงิกลที่ยาวนาน
ของ AF Contactor ก็เป็นหลักประกันว่า
จะสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ของท่านให้
ยนืยาวขึ้นได้

การท�างานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลย ีAF Contactor เรามั่นใจ

ว่าการท�างานต่อเนื่องของท่านจะยาวนาน 
เนื่องจาก AF Contactor จะรองรับปัญหา
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า (Voltage 
Fluctuation) ซึ่งส่งผลต่อการท�างานของ
เครื่องจักร การเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือ
กระชากขึ้นชั่วขณะจะไม่เป็นปัญหาอกีต่อไป 
ทั้งนี้ต้องติดตั้งร่วมกับ Overload relay รุ่น 
TF42 ซึ่งมีการทดสอบท�างานร่วมกันกับ AF 
Contactor เพื่อการใช้งานและป้องกนัมอเตอร์ 
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ

Product News

“น่ีคอืผลติภณัฑ์ท่ีคนจ�านวนมากรอคอย และ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญชิ้นหนึ่งที่เสริมศักยภาพ
ของเทคโนโลยี AF Contactor ของเรา โดยที่เป็น
โซลูชั่นการสตาร์ทมอเตอร์แบบเสียบปลั๊กแล้ว 
ใช้งานได้ทนัท”ี อฟี ดอร์น (Yves Dorn) ผูจ้ดัการระบบ
ควบคมุและการป้องกนัระดบัอาวโุสกล่าว 

“การติดตั้ง AF Contactor เข้าไปในตัว 
มีข้อดีท�าให้ลดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ลงเหลือไม่กี่รุ ่น ลูกค้าสามารถลดความยุ่งยาก 
ในการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
เพ่ิมความพร้อมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้
สะดวกขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน”

ABB ได้ผลักดันให้ก้าวข้ามขีดจ�ากัดของการ
ควบคมุมอเตอร์และตดัต่อระบบไฟฟ้าแบบเดมิๆ
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กอดป่าหมอก 

ณ ยอดพะเนินทุ่ง

“ยามลมหนาวพัดโบกโบยโชยชื่น เหล่าสกุณร้องร่ืนรมย์...” ขอเกร่ินน�าด้วยการอัญเชิญ

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ท่อนหนึ่งของ “เพลงลมหนาว” เพราะเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศแห่ง 

ยอดเขาพะเนินทุ่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อันมีทิวทัศน์ที่งดงาม

ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดไกลสุดสายตา พร้อมสายลมสายหมอกที่สวยงามโอบล้อมป่า 

ไว้ตลอดปี

ขอบคณุภาพ : ททท.ส�านกังานเพชรบุรี

“เขาพะเนนิทุง่” เป็นผนืป่าดงดบิที่สมบรูณ์ด้วย 
พนัธุ์ไม้ และสตัว์ป่านานาชนดิ อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รบัการ 
ดแูลตาม “โครงการดแูลรักษาป่าไม้บรเิวณป่าละอบูน 
และเขาพะเนนิทุง่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ โดย 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง เพราะด้วยการ 
รักษาทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางของพ่อ ท�าให้เรา 
ยงัมธีรรมชาตทิี่งดงามอยู่จวบจนปัจจบุนั

พิกัดลมหนาว: กอดทะเลหมอกในยามเช้า 
จะมีสถานที่สักกี่แห่งในประเทศไทยที่จะเกิด 

ทะเลหมอกได้สวยงามตลอดทั้งปี แต่ “เขาพะเนินทุ่ง” 
คือหนึ่งในนั้น ด้วยความสมบูรณ์ของป่าบนเนื้อที่ 
1.8 ล้านไร่ ต้นไม้พร้อมใจกนัคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกมา กลายเป็นทะเลหมอกโอบกอดทุกตารางนิ้ว 
บนจดุชมววิบรเิวณกโิลเมตรที่ 30 และ 36 แม้กระทั่ง 
ในหน้าร้อน หมอกงามเหล่านี้กย็งัไม่บางตาลงไป
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แต่เส้นทางขึ้นไปยงัจดุชมทะเลหมอกนั้น เรยีกว่า 
“วัดใจวัดความอึด” เพราะเป็นถนนแคบๆ บางช่วง
มคีวามชนั 45-60 องศา และบางช่วงต้องผ่านล�าธาร
กว้าง 6 เมตร ถนนขรุขระยานพาหนะที่ใช้ควรเป็น 
รถยนต์ประเภทโฟร์วีลและมีก�าลังเครื่องยนต์แรง 
ผู ้ขับควรมีทักษะเยี่ยมเพื่อความปลอดภัย แต่ทาง 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ ก็มีรถให้เช่า 
ราคาประมาณ 1,000-1,800 บาท โดยสารได้ประมาณ 
10 คน

พิกัดตื่นตา: เล่นม่านน�้า ทักทายเจ้าถิ่น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเดินเท้าศึกษาเส้นทาง

ธรรมชาต ิได้แก่ น�้าตกทอทพิย์ น�้าตกป่าละอ ูและส่องด ู
เจ้าถิ่นแห่งป่าพะเนินทุ่ง เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง 
เลียงผา ฯลฯ และยังมีการชมนกนานาชนิดรวมกว่า 
400 สายพันธุ์ รวมถึงผีเสื้อหลากสีกว่า 150 ชนิด 
บนิร่อนอวดสสีนัจนเตม็อทุยานฯ 

ฉะน้ันแล้วใครที่ก�าลังเตรียมตัวเดินทาง
ไปรับลมหนาวและอยากดูวิวทะเลหมอกสวยๆ 
ขอแนะน�า “เขาพะเนินทุ่ง” ที่คุณจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติแบบเต็มสายตา พร้อมความตื่นเต้น 
และความอิ่มเอมที่ดีต่อใจ...

ข้อก�าหนด
ส�าหรับผู ้ที่ต้องการขึ้นเขาพะเนินทุ ่งติดต่อที่ 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อขอใบอนุญาตผ่านทาง 
โดยเสียค่าธรรมเนียม คือ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท 
เดก็ 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เดก็ 
100 บาท รถยนต์สี่ล้อ 30 บาท รถยนต์มากกว่าสี่ล้อ 
70-80 บาท และส�าหรับผู้ที่ต้องการขึ้นเขาพะเนินทุ่ง 
เวลา 05.00 น. จะต้องท�าใบขออนญุาตจากอทุยานฯ 
ล่วงหน้า 1 วนั โดยอทุยานฯ มกี�าหนดเวลาในการขึ้น-ลง 
ช่วงเช้าเวลาขึ้น 05.00-09.30 น. เวลาลง 12.00-13.00 น. 
และช่วงบ่ายเวลาขึ้น 14.30-15.00 น. เวลาลง 16.30-
18.00 น. 

ทั้งนี้ ระหว่าง 1 สงิหาคม ถงึ 31 ตลุาคมของทกุปี 
ทางอทุยานฯ ก�าหนดให้ “ปิดการท่องเที่ยว” เพื่อให้
ป่าในอทุยานฯ ได้ฟื้นความสมบูรณ์

ที่พัก
ทางอุทยานฯ มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ 

บริเวณอ่างเก็บน�้า บริเวณเขาพะเนินทุ่ง และบริเวณ 
แคมป์บ้านกร่าง และมีเต็นท์ให้เช่า สามารถติดต่อ 
ได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ ์พืช โทร. 
0-2562-0760 หรอืต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิที่ศนูย์บรกิาร 
นักท่องเที่ยวแก่งกระจาน โทร. 0-3245-9293 หรือ
เวบ็ไซต์ dnp.go.th

การเดินทาง
รถยนต์ จากกรงุเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 

ถงึอ�าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ีใช้ทางหลวงหมายเลข 4 
ผ่านแยกเข้าตัวเมืองเพชรบุรี จะถึงสี่แยกท่ายาง 
เลี้ยวขวาเข้าอ�าเภอท่ายาง วิ่งไปตามถนนเลียบคลอง
ชลประทาน ตามทางหลวงหมายเลข 3499 ประมาณ 
30 กโิลเมตร กจ็ะถงึอ�าเภอแก่งกระจาน จากปากทาง
เข้าอทุยานฯ อกี 4 กโิลเมตร จะถงึที่ท�าการอทุยานฯ 

รถโดยสารประจ�าทาง จะมีรถสายกรุงเทพฯ-
ท่ายาง ลงที่ตลาดท่ายาง จากนั้นต่อรถสองแถวไปตลาด 
แก่งกระจาน และต่อรถรับจ้างหรือจักรยานยนต์ไปอีก 
4 กโิลเมตร จะถงึที่ท�าการอทุยานฯ
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AirSelfie 
โดรนจิ๋ว AirSelfie ที่มาพร้อมกล้องดจิติอลในตวั 

ความละเอยีด 5 ล้านพกิเซล ส�าหรบัการถ่ายภาพนิ่ง
หรอืถ่ายวดิโีอคณุภาพระดบั HD ขบัเคลื่อนด้วย 4 ใบพดั 
สามารถบินได้ไกล 20 เมตร บินได้สูงสุด 20 เมตร 
และค้างอยู่กลางอากาศได้นาน 3 นาทีในแต่ละครั้ง 
มาพร้อมเคสที่มีแบตเตอรี่ในตัวให้ผู ้ใช้งานพกพา 
สมาร์ทโฟนกบั AirSelfie ได้พร้อมกนั ควบคมุการบนิ
และสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน รองรบัทั้งระบบปฏบิตักิาร 
iOS และ Android โดยระดมทุนผ่าน Kickstarter 
ซึ่งได้รับเงินเกินเป้าหมาย ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ 
ในราคาเริ่มต้น 6,750 บาท และคาดว่าจะส่งมอบสนิค้า 
ราวเดอืนมนีาคม 2017

Respia
Respia อุปกรณ์สวมใส่คอยติดตามอาการและ

การใช้ยา ส�าหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดที่ไม่มีทางรู้เลยว่า
อาการจะก�าเริบขึ้นเมื่อไร ซึ่งจะช่วยตรวจจับรูปแบบ
การหายใจพร้อมแสดงการแจ้งเตือนไปยังแอพบน 
สมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ และยังสามารถเชื่อมต่อกับ
อปุกรณ์เสรมิ Smart Inhaler หรอืเครื่องพ่นยาอจัฉรยิะ
โดยจะคอยบนัทกึการพ่นยาเอาไว้ตลอด ซึ่งเป็นผลงาน
ของ Katherine Kawecki นกัศกึษาด้านการออกแบบ
อุตสาหกรรมจาก University of New South Wales 
คว้ารางวลั Red Dot Design Award แถมยงัเข้ารอบ
สดุท้าย James Dyson Award ทางผู้ออกแบบตั้งเป้า 
จะพฒันาให้ออกมาขายจรงิได้ภายในปี 2020

Prufen
Prufen สายชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะที่มาพร้อม

ระบบตรวจสอบการจ่ายไฟ ตัดการท�างานทันทีเมื่อ
ตรวจพบความร้อนหรือกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป เพื่อ
ป้องกนัการ Overheat หรอือปุกรณ์เสยีหาย โดยสามารถ
ดูก�าลังการจ่ายไฟได้ตลอดเวลาในหน้าจอแสดงผล 
ช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนหรอือปุกรณ์ต่างๆ 
มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถวัด 
ปรมิาณแบตเตอรี่ที่เหลอืในอปุกรณ์หรอืพาวเวอร์แบงค์
ด้วยหน่วย mAh โดยเป็นสายชาร์จที่เกิดจากการ 
ระดมทุนผ่าน Kickstarter ซึ่งคาดว่าน่าจะพร้อมวาง
จ�าหน่ายในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 ที่ราคาประมาณ 
1,200 บาท

อัพเดตเทรนด์ Gadget สุดล้�า

ต้อนรับปี 2017

เทศกาลปีใหม่ถือเป็นเทศกาลแห่งการมอบของขวัญ ส่งต่อความสุขไปยังคนที่คุณรัก Gadget 

ถือเป็นตัวเลือกที่ผู้ให้ก็อยากใช้ ผู้รับก็อยากได้ ซึ่งเหล่า Gadget เจ๋งๆ ล�้าสมัยนี้ ไม่เพียงแต่ 

จะมีความสามารถและความสวยงาม แต่ยังสอดรับกับเทรนด์การเชื่อมต่อไร้สาย เช่น ฟังก์ชัน

การใช้งานควบคู ่กับสมาร์ทโฟน รวมไปจนถึงอุปกรณ์เพื่อสุขภาพสุดไฮเทคที่มีหลากหลาย 

รูปแบบแถมมีประโยชน์ใช้งานได้จริงจะมีอะไรบ้าง...
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PocketMaker 3D
เครื่องพมิพ์ 3 มติขินาดเลก็ PocketMaker 3D ทรง 

สี่เหลี่ยม ขนาดด้านละ 3.15 นิ้ว น�้าหนกัราว 848 กรมั
เท่านั้น ซึ่งไม่ได้มีฟีเจอร์มากมายเหมือนเครื่องใหญ ่
แต่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถต่อและสั่งพิมพ์จาก 
สมาร์ทโฟนของคุณได้โดยตรง รองรับฟิลาเมนต์แบบ 
PLA และ ABS มหีวัฉดีหมกึให้เปลี่ยนกรณหีวัฉดีที่ตดิมา 
กบัเครื่องเกดิการสกึหรออดุตนั เชื่อมต่อผ่านระบบไร้สาย 
เพื่อรบัค�าสั่งจากแอพบนสมาร์ทโฟน USB หรอืคอมพวิเตอร์
กไ็ด้ ตวัเครื่องรองรบัหมกึพมิพ์ทั้ง PLA, ABS หรอืต่อผ่าน 
ระบบไร้สายเพื่อรบัค�าสั่งจากแอพบนสมาร์ทโฟน หรอืจะ 
ต่อด้วย USB ก็ได้ และพิมพ์ไฟล์ตระกูล STL ซึ่งเป็น 
ฟอร์แมตที่ใช้ทั่วไปในเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีจ�าหน่าย 
กนัก่อนหน้านี้ สนนราคาเริ่มต้นไม่ถงึ 5,500 บาท โดยจะ 
เริ่มจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในปีหน้า

Bonjour
Bonjour นาฬิกาปลุกอัจฉริยะที่จะปรับเวลา

ปลุกให้เองอัตโนมัติก่อนถึงเวลาที่ตั้งไว้ โดยเชื่อมต่อ
อนิเทอร์เนต็ เพื่อคาดเดาสถานการณ์ในวนันั้นที่อาจจะ 
ส่งผลต่อเวลาการตื่นนอนเป็นประจ�าของคุณ ซึ่งเรา 
สามารถตั้งโปรแกรมเงื่อนไขต่างๆ เข้าไปล่วงหน้าว่าให้ 
ปลุกเร็วขึ้นได้ถ ้าเกิดมีข ่าวอุบัติเหตุหรือฝนตกใน 
เส้นทางที่ใช้ประจ�า ก็จะปลุกคุณก่อนเพื่อให้ไปถึง 
ที่หมายทันเวลา และในช่วงกลางวันที่ไม่ได้ใช้งานการ
ปลุกก็จะมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนต่างๆ เช่น เตือนให ้
ออกก�าลงักาย หรอืเชื่อมต่อกบับรกิารและอปุกรณ์อื่นๆ 
ภายในบ้าน เช่น แอพสตรีมมิ่ง Spotify, หลอดไฟ 
Philips Hue และ Nest ท�าให้ควบคมุสิ่งของเหล่านั้นได้ 
เพียงแค่พูดค�าว่า “Bonjour” เพื่อเริ่มต้นการสั่งงาน 
เท่านั้น สามารถอ่านรายละเอยีดได้ใน Kickstarter ซึ่งถ้า 
ได้เงนิตามเป้า คาดว่าจะขายจรงิเดอืนมถินุายน 2017

Aurora Nanoleaf
โคมไฟตดิผนงัรปูทรงสามเหลี่ยม Aurora Nanoleaf 

ที่สามารถน�ามาเรียงต่อๆ กัน ให้เกิดเป็นภาพรูปทรง 
ต่างๆ ได้ตามแต่จนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ อกี
ทั้งยงัสามารถปรบัแสงไฟให้เป็นสสีนัต่างๆ ซึ่งเป็นไอเทม 
ที่ให้ทั้งความสว่างและสามารถเป็นอปุกรณ์ตกแต่งบ้าน
สุดเก๋ได้อีกด้วย ส�าหรับชุดเริ่มต้นนั้นจะมาพร้อมกับ 
โคมไฟสามเหลี่ยมจ�านวน 9 ชิ้น ในราคาประมาณ 
7,100 บาท และสามารถซื้อชุดเสริมเพิ่มอีก 3 ชิ้น 
ประมาณ 2,100 บาท

Google Home
อปุกรณ์ Google Home ผู้ช่วยประจ�าบ้านที่เรา

สามารถสั่งงานด้วยเสียงเพื่อให้มันโต้ตอบหรือสั่งงาน 
อปุกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านได้อย่างง่ายดายผ่านทางบญัชี 
Google ไม่ว่าจะเปิดเพลง อ่านข่าว ค้นหาง่ายๆ ผ่าน
เสยีง ควบคมุอปุกรณ์อื่นๆ เช่น หลอดไฟ กล้องวงจรปิด 
ประตู เชื่อมต่อไปยังทีวี รายงานสภาพอากาศ หุ้น 
ข่าวด่วน และอื่นๆ อกีมากมายผ่านทางระบบของ Google 
เหมอืนเป็นผูช่้วยในบ้านที่ตอบสนองกบัค�าสั่งพื้นฐานได้
ทนัทผี่านทางอนิเทอร์เนต็ ล�าโพงนี้ต้องต่ออนิเทอร์เนต็
ทิ้งไว้อยูต่ลอดเวลาเพื่อใช้ในการอพัเดตและเรยีกข้อมลู
ต่างๆ ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะท�าให้อุปกรณ์ในบ้าน
ทั้งหมดเชื่อมต่อกันได้ ช่วยให้เราใช้ชีวิตประจ�าวัน
ได้ง่ายขึ้น สามารถหาซื้อได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้น 
สนนราคาที่ประมาณ 4,900 บาท

Prynt
เคสสมาร์ทโฟนสุดเจ๋ง! พรินต์ (Prynt) ที่จะ

เปลี่ยนมือถือของคุณให้กลายเป็นกล้องโพลารอยด์ 
แบบถ่ายปุบ๊ได้ภาพถ่ายทนัทโีดยไม่ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi 
ตวัเคสมปีุม่เปิดปิดและปุม่ชตัเตอร์ เพยีงเปิดแอพ Prynt 
เมื่อคุณถ่ายภาพเสร็จก็สามารถสั่งพิมพ์อัตโนมัติได้
ทันทีด้วยกระดาษ Zinc Paper ที่ไม่ใช้หมึก แต่ใช ้
ความร้อนและแสงเลเซอร์ท�าให้เกิดภาพ พร้อมฟีเจอร์
เก๋ๆ กบัการเกบ็บรรยากาศ ณ เวลาที่ถ่ายภาพนิ่งของคณุ 
ในรูปแบบวิดีโอและส่งไปที่ Cloud แบบอัตโนมัต ิ
สนนราคาประมาณ 7,000 บาท ส่วนกระดาษขายที่
แพก็ละ 1,000 บาท

Adidas 3D Runner
Adidas เปิดตัวรองเท้า 3D Runner ผลิตด้วย 

เทคโนโลย ี3D Web Structure ออกแบบมาให้สวมใส่ 
สบาย โดยค�านึงถึงพื้นที่ที่ต้องรับแรงกดหนัก-เบา 
เป็นพเิศษ และผสานด้วยวสัดจุาก 3D Printed ที่น�ามา 
ใช้เป็นส่วนประกอบของ Heel Counter ช่วยรบัน�้าหนกั
บรเิวณส้นเท้า และหลกีเลี่ยงการใช้กาวหรอืเยบ็ ท�าให้
ได้รองเท้าที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นเป็นพิเศษ รองเท้า 
Adidas 3D Runner เริ่มวางจ�าหน่ายแล้วเฉพาะในนวิยอร์ก 
ลอนดอน และโตเกยีว ในจ�านวนจ�ากดั สนนราคาราว 
11,850 บาท
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ด้วยวธิงี่ายๆ กบัสมนุไพรจากธรรมชาตทิี่จะช่วย 
ให้การนอนหลับของคุณเป็นไปได้ง่ายขึ้น และท�าให ้
คณุได้รบัการพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ ภายใต้บรรยากาศ 
ที่ผ่อนคลายและเงียบสงบส�าหรับสมุนไพร 5 ชนิด 
ซึ่งเป็นทางเลอืกเบื้องต้นที่สามารถท�าได้ง่ายๆ อาทิ

ต้นมะกรูด การสูดดมน�้ามันหอมระเหยจากใบ
หรือผิวลูกมะกรูด นอกจากจะช่วยแก้อาการวิงเวียน
หน้ามดื ยงัช่วยท�าให้รู้สกึผ่อนคลาย จติใจสงบ ยิ่งถ้า 
น�าผิวมะกรูด รากชะเอม ไพล ขมิ้นอ้อย น�ามาบด 
เป็นผงในอตัราส่วนที่เท่าๆ กนั ละลายน�้าร้อนและชงดื่ม 
กจ็ะช่วยแก้อาการนอนไม่หลบั

ดอกมะลิ ซึ่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกมะลิ 
จะท�าให้รู้สึกผ่อนคลายความกังวล หรือบรรเทาความ 
เครียด หากสูดดมสักนิดก่อนเข้านอน ก็จะช่วยใน 

หลับสบายคลายเครียด 

ด้วยสมุนไพรไทย

เมื่อพูดถึงอาการ “นอนไม่หลับ” ร่างกายอ่อนเพลียในตอนกลางวัน สมองไม่ปลอดโปร่ง 

หงุดหงิดง่าย ง่วงซึม ท�าให้ประสิทธิภาพในการท�างานลดลง ยาคลายเครียดจึงมีบทบาทช่วยให ้

มนุษย์กลางคืนนอนได้เต็มตื่น แต่เพื่อความปลอดภัยลองหันมาเยียวยา “การนอนหลับ 

ไม่เต็มอิ่ม” ด้วยวิธีธรรมชาติบ�าบัดกับสมุนไพรไทยที่หาได้รอบร้ัวบ้านน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

เรื่องการนอนหลับได้ แต่ถ้าใครไม่ได้ปลูกไว้ในบ้าน 
ลองเลอืกซื้อน�้ามนัหอมระเหยโทนกลิ่นมะลมิาใช้แทน

ดอกบัวหลวง บัวไม่ได้เป็นแค่ไม้ดอกงามๆ 
ไว้ประดับบ้านเท่านั้น แต่ยังสามารถน�ามาต้มดื่ม 
จิบทานให้ชื่นใจได้เหมือนกัน เพียงใช้ดอกบัวหลวง
สีขาวที่ใกล้จะบาน ประมาณ 5 ดอก กับน�้าสะอาด 
1 ลติร น�ามาต้มให้เดอืด 10 นาท ีดื่มครั้งละ 1 แก้ว 
วันละ 3-4 ครั้ง หรือใครอยากจะจิบทั้งวันเลยก็ยิ่งด ี
สรรพคุณนอกจากจะท�าให้นอนหลับสบายขึ้นแล้ว 
ยงัช่วยให้ร่างกายหายจากความอ่อนเพลยีได้อกีด้วย

ว่านหางจระเข้ ต้นว่านหางจระเข้มคีวามพเิศษ 
นอกจากจะมีสรรพคุณเป็นยารักษาได้ 108 อย่าง 
ทั้งแผลสด หรือขจัดรอยแผลเป็นตามร่างกายให้ 
จางลงแล้ว ยังมีคุณสมบัติเด่น คือผลิตออกซิเจน 
ออกมามากมายในตอนกลางคืน ซึ่งจะช่วยแก้อาการ
นอนไม่หลับได้ เพราะบางกรณีการพักผ่อนไม่พอ  
อาจมปัีจจยัจากสภาพแวดล้อม และอากาศที่ไม่สะอาด
มาเกี่ยวข้องด้วย

ต้นล้ินมังกร มีคุณสมบัติเดียวกันกับต้นว่าน 
หางจระเข้ เพราะสามารถขจดัสารพษิและก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ ฟอกอากาศให้สะอาดทั้งกลางวันและ 
กลางคนื ฉะนั้น การหายใจของเรากจ็ะคล่องตวัมากขึ้น 
สมองปลอดโปร่ง น�ามาสู่การพกัผ่อนที่เตม็อิ่ม

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสมุนไพรที่น�ามาปรุงเป็นชา
หรือน�้าสมุนไพรดื่ม อาทิ ชาดอกค�าฝอยช่วยบ�ารุง
โลหติ บ�ารงุประสาท บ�ารงุน�้าด ีชาชมุเห็ดไทยเลอืกเอา 
ส่วนที่เป็นเมล็ดมาใช้ โดยการน�ามาคั่วให้หอมก่อน 
แล้วน�าไปชงเป็นชาดื่ม ช่วยให้นอนหลับดี แก้กระษัย 
ขบัปัสสาวะได้ด ีเป็นยาระบายอ่อนๆ รกัษาโรคผวิหนงั 
ใบเตยบ�ารุงหัวใจช่วยให้สดชื่น และเก๊กฮวยช่วยให้
ประสาทสงบ เป็นยาระบายอ่อนๆ และแก้ร้อนใน
กระหายน�้า

สมุนไพรไทยสามญัประจ�าบ้านท่ีหาได้ไม่ยาก
และไม่ไกลตัว เพียงแค่ลองหยิบจับดัดแปลงก็จะ
กลายเป็นยาดีที่ปลอดภัย ช่วยบ�าบัดเยียวยาให้
คุณได้พักผ่อนอย่างเพียงพอและมีแรงลุกขึ้นมา 
ขับเคลื่อนต่อสู้ชีวิตในวันใหม่ได้แบบสบายๆ

Health Tips
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Modern Manufacturing Forum 2016
เอบบี ีผูน้�าด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าและระบบควบคมุ 

อตัโนมตัเิข้าร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 
2016 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยภายในงาน
ได้น�าอปุกรณ์สาธติชดุ New Innovation Supervision 
Control ซึ่งเป็นการจ�าลองการท�างานของเบรกเกอร์ 
โดยสามารถต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ในการอ่านค่า 
การท�างานต่างๆ ของเบรกเกอร์ตวันั้นๆ โดยใช้โปรแกรม 
เฉพาะจากทางเอบบี ีเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในกระบวนการ
ท�างานของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

YuMi Barista SCG MARS SHOW 2016
อกีครั้งของเอบบี ีที่ได้ท�าหุน่ยนต์สองแขนอจัฉรยิะ 

YuMi (IRB14000) รบัหน้าที่เป็นบารสิต้าหนุม่ สร้างสรรค์ 
กาแฟพร้อมท�าลาเต้ อาร์ต “Latte Art” เสริ์ฟให้ผู้เข้า
ชมงานแบบสดๆ ในงาน SCG MARS SHOW 2016 
จัดโดย เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และทาง 
เอบีบีได้รับเชิญออกบูธจัดแสดงและสาธิตนวัตกรรม
แขนกลอัจฉริยะ โดยภายในงานได้รับการตอบรับและ 
ได้รบัความสนใจอย่างล้นหลาม ด้วยความไม่หยดุพฒันา
ของเอบีบีท�าให้เราเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านอุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์ โดยงาน SCG MARS SHOW 2016 จัดขึ้น 
วันที่ 27 กันยายน 2559 ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่ 1

TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016
เอบบี ีร่วมกบัสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกล 

ไทย ในการบรรยายและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “มาตรฐาน IEC61439 Low voltage 
switchgear and controlgear assemblies” กับ
นวตักรรมตู้สวติช์เกยีร์เอบบี ีณ ห้องพทัยา 4 รวมถงึ
ให้การสนบัสนนุอปุกรณ์ตูค้อมซูมเมอร์ยนูติ และเซอร์กติ
เบรกเกอร์ ส�าหรับใช้ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน 
เพื่อพัฒนาช่างฝีมือของไทยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
อกีทั้งให้การสนบัสนนุแผงสาธติการควบคมุวงจรไฟฟ้า
ภายในที่พักอาศัยให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 
ในการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วให้กับผู้เข้า 
เยี่ยมชม ในงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 
2016 PATTAYA ครั้งที่ 32 ประจ�าปี 2559 ซึ่งจดัขึ้นโดย
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 
19-20 สงิหาคม 2559 ณ ศนูย์ประชมุพชี โรงแรมรอยลั 
คลฟิ โฮเตล็ กรุ๊ป พทัยาที่ผ่านมา

พิธีเปิด สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 
เพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Smart Grid 
และ Smart Mobility

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร 
บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั น�าโดยคณุชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ 
Managing Director เข้าร่วมพธิเีปิด “สถานชีาร์จประจุ 
รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Smart Grid 
และ Smart Mobility” ที่ภาควชิาวศิวกรรมศาสตร์ จฬุา 
ลงกรณ์มหาวทิยาลยั น�าโดย ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุพจน์ 
เตชวรสินสกุล คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ ซึ่งทาง 
เอบบีไีด้สนบัสนนุสถานชีาร์จประจไุฟฟ้า Terra 53 CJ 
EV fast charging station และภายในงานได้มกีาร 
สาธติจรงิกบัรถขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า ซึ่งการชาร์จ 
ประจุไฟฟ้าใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 15-30 นาทีเท่านั้น 
ท�าให้เป็นที่สนใจอย่างมาก และได้รบัการตอบรบัอย่าง
ดเียี่ยมจากผู้เข้าร่วมงาน

Oil & Gas Thailand 2016
บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้เข้าร่วมแสดงสนิค้าในงาน 

Oil & Gas Thailand 2016 and Thailand Marine & 
Offshore Expo 2016 ที่จดัขึ้น ณ ศนูย์นทิรรศการและ
การประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 
ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานได้มีการรวบรวมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทางด้านน�้ามันและแก๊ส ตลอดจน 
อตุสาหกรรมการขดุเจาะน�้ามนัและการขนส่งนอกชายฝ่ัง
ทะเล และการเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาค
อาเซยีน เพื่อแสดงผลติภณัฑ์และนวตักรรมล่าสดุที่จะ 
ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งทางเอบีบีได้น�าผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมนี้มาจัดแสดงด้วย 
อาท ิโคมไฟกนัระเบดิ กล่องต่อสายไฟและตูค้วบคมุไฟ 
แบบกนัระเบดิ และเคเบลิแกรนด์ ที่ได้รบัการรบัรองตาม 
มาตรฐาน ATEX, IECex, UL/CSA เป็นต้น

Thailand Industry Expo 2016
อกีครั้งที่ บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้รบัเกยีรตสิูงสดุ 

จาก ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
เยี่ยมชมที่บูธจัดแสดงหุ่นยนต์แขนกลอัฉริยะ ในงาน 
Thailand Industry Expo 2016 เอบบีไีด้น�าแขนกลรุ่น 
IRB 120 มาจัดแสดงและสาธิตการวาดรูปเสมือนจริง 
โดยวาดภาพท่านนายกฯ และมอบให้กบัท่าน เพื่อเป็น 
ที่ระลกึอกีด้วย ซึ่งสร้างความสนใจให้กบัผู้เข้าร่วมงาน 
รวมถงึสื่อมวลชนจ�านวนมาก โดยงานนี้มุ่งเน้นในเรื่อง 
industry 4.0 ซึ่งจะเป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมใน
ประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ยคุแห่งดิจิตอลและเทคโนโลยี
อย่างเต็มตัว งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชมุอมิแพค็ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ระหว่างวนัที่ 
26-31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
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มุมคำ�ถ�มร่วมสนุก
โซลูชั่น IoSTP เทคโนโลยีแห่งอินเทอร์เน็ต (Internet of Things, Services and People) 

ของ ABB จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้อย่างไร

กรอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน

ชื่อ                             

ที่อยู่	 	 	 	 	 	 	 	 	

เบอร์โทร

ส่งค�ำตอบของท่ำนมำที่

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

สมำชิกที่ตอบค�ำถำมได้ถูกต้อง 15 ท่ำนแรก รับแก้วน�้ำ ABB

เฉพาะสมาชกิที่ได้รบัวารสารทางไปรษณยี์เท่านั้น	

หมดเขตส่งค�าตอบภายในวนัที่	31	มกราคม	2560	

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

คณุนชุนาฏ		แก้วก�่า		 กรงุเทพฯ

คณุอนกุูล		กจิธนะทรพัย์	 กรงุเทพฯ

คณุวฑิูรย์		ตรวีชิชกุร		 กรงุเทพฯ

คณุสมจติร		ขวญัทอง	 กรงุเทพฯ

คณุพายพั		เปี่ยมคลงั	 กรงุเทพฯ

คณุประจกัร์		สตี้นวงศ์		 กรงุเทพฯ

คณุบศุรา		วฒันศรมีงคล		 กรงุเทพฯ

คณุสมศกัดิ์		วฒันศรมีงคล	 กรงุเทพฯ

คณุสนุนัทา		ชูชยัโชคนมิติ	 กรงุเทพฯ

คณุนพพร		อนสุทิธิ์		 กรงุเทพฯ

คณุลทัธเกยีรต	ิ	นติธิญัญรตันา		 กรงุเทพฯ

คณุเกรยีงไกร		สบืสนิไชย	 กรงุเทพฯ

คณุไพศาล		ตรจีติรวฒันากูล	 กรงุเทพฯ

คณุฤทยัรตัน์		รุ่งนภาชยักลุ	 กรงุเทพฯ

คณุโสพล		มะเกลี้ยง	 กรงุเทพฯ

 รำยชื่อ  จังหวัด  รำยชื่อ  จังหวัด

รายชื่อผู้โชคดีจากฉบับที่แล้ว (ฉบับ 3/16)

คณุอบุล		ปลอดข�า	 กรงุเทพฯ

คณุพชัรพีรรณ		แก้วกล้า	 กรงุเทพฯ

คณุมารตร	ี	จเิมฆ	 กรงุเทพฯ

คณุอาทติย์		ยศปัญญา	 สมทุรปราการ

คณุอมัพกิา		กิ่งทอง	 สมทุรปราการ

คณุนมิติร		หอมโหมด	 สมทุรปราการ	

คณุยศดนยั		ประทปีทอง	 นนทบรุี

Piyamas		Numchum	 ปทมุธานี

คณุกติตศิกัดิ์		ปานคง	 นครปฐม

คณุพงษ์ชยั		เฉลมิกลิ่น	 ฉะเชงิเทรา

คณุศริริตัน์		พทิกัษ์วาณชิย์	 นครราชสมีา

คณุลดัดา		พทิกัษ์วาณชิย์	 นครราชสมีา

คณุทรงคณุ		แสนสรุนิทร์	 ขอนแก่น

Mr.Vitivat		Krotmolee	 ขอนแก่น

คณุชบิลยี์		เหมมนัต์	 สงขลา
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