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ขอต้อนรบัท่านผูอ่้านเข้าสู ่ ABB In Brief ฉบบัรบั 
ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศแปรปรวนและไข้หวัด
มาเยือนได้ง่าย แต่หากเราเตรียมตัวรับมือกับสภาพ
อากาศได้ดี ฟิตแอนด์เฟิร์มร่างกายให้แข็งแรง และ
ปรับสมดลุจติใจให้เข้มแขง็ เชื่อได้ว่าฤดูไหนๆ กไ็ม่ส่ง
ผลกระทบ

ส�าหรบั ABB ฉบบันี้ เราอดัแน่นทั้งในด้านเนื้อหา 
สาระความรู้คู่อุตสาหกรรม พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษ
จาก คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ Managing Director 
บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่มาถ่ายทอด
เทคโนโลยหีรอืโซลูชั่นจาก ABB ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food & Beverage) โดยเฉพาะการเพิ่ม 
Productivity ตั้งแต่ระบบ Power Supply ไปจนถึง
กระบวนการผลติในระบบ Automation เนื่องจาก ABB 
มโีซลชูั่นหลากหลายที่จะมาช่วยเพิ่ม Productivity ให้กบั 
ลกูคา้ได้อย่างไรคงต้องให้ทกุท่านเปิดอ่านรายละเอยีด
กนัใน Cover Story ฉบบันี้แล้วกนัครบั

ส่วนเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของ ABB ยงัมอียู่เช่นเดมิ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค�าแนะน�า 

ในการเลือกท่ออ่อนร้อยสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยสายไฟแบบ
เฉพาะเจาะจงที่แตกต่างจากสายไฟทั่วไป มคีวามคงทน 
ต่อแรงกล ความร้อน อณุหภูมเิยอืกแขง็ และสารเคม ี
ต่างๆ หรอืจะเป็นคอลมัน์ Top Story ที่จะพาคณุผูอ่้าน 
ไปรู้จักกับ Smart Grid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูล 
ไฟฟ้าแบบ Two Way ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า 
ที่มรีะบบคอมพวิเตอร์ขั้นสงูคอยประมวลผล และรองรบั 
การใช้ข้อมูลไฟฟ้าที่มหาศาล ช่วยให้สามารถค�านวณ 
และประมวลผลในการจ่ายไฟได้ในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่า 
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ามาวางแผนการผลิตกระแส
ไฟฟ้า การปล่อยไฟฟ้า และการควบคมุการใช้งานด้าน
ไฟฟ้าได้ในอนาคต

อกีทั้งยงัมคีอลมัน์เบาๆ ที่จะพาคณุไปผ่อนคลาย
ภายใต้ความตึงเครียดจากการท�างาน ณ สถานที่ 
ที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรเมด็งามแห่งทะเลตะวนัออก พร้อม
ตบท้ายด้วยเครื่องดื่มคลายร้อนเพื่อสุขภาพที่หาง่าย
จากผักและผลไม้ทั่วไป แต่มีคุณประโยชน์มหาศาล 
มาฝากกนั ยงัไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลมื
ดูแลสขุภาพกนัด้วยนะครบั
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Cover Story

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน “ภ�คก�รส่งออก” ถือเป็น “พระเอก” ในการประคับประคอง 

เศรษฐกิจของไทย รองจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยอุตสาหกรรมด้านการผลิต 

อาหารและเครื่องด่ืม (Food & Beverage) มีสัดส่วนการส่งออกถึง 15% ของการส่งออก

ทั้งหมด หรือคิดเป็น 8% ของ GDP นอกจากนี้ยังมีส่วนในการจ้างงาน โดยมีแรงงานกว่า 1 ล้าน

คนในอุตสาหกรรมนี้

ABB เป็นผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก�ำลังและ
เทคโนโลยีอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ด�ำเนินงำนให้แก่กำรผลิตในกิจกำรสำธำรณูปโภค 
อุตสำหกรรมและกำรขนส่ง และลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัท ABB ด�ำเนิน
ธรุกจิในกว่ำ 100 ประเทศทั่วโลก และมพีนักงำนของ 
ABB ทั่วโลกประมำณ 135,000 คน

ส�ำหรับอุตสำหกรรมผู้ผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม
เป็นหนึ่งในอตุสำหกรรมที่ ABB ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงมำก 
เนื่องจำก ABB มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้ผลิตที่มีควำม
ปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สินค้ำ 
ที่มคีณุภำพสงู ด้วยควำมเชี่ยวชำญในกำรบรหิำรจดักำร
ทรัพยำกรที่ส�ำคัญ อย่ำงเช่น พลังงำนไฟฟ้ำและน�้ำ 
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อุตสำหกรรมมีกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยนื และสำมำรถบรหิำรจดักำรต้นทนุในกำรผลติได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

นั่นจงึเป็นเหตผุลที่ ABB จดังำนเพื่อผูป้ระกอบกำร
อตุสำหกรรมด้ำนกำรผลติอำหำรและเครื่องดื่ม (Food & 
Beverage) ภำยใต้ชื่อ “ABB Food & Beverage Day 
2016” โดยภำยในงำนมกีำรให้ควำมรูก้บัผูป้ระกอบกำรฯ 
ทั้งในด้ำนของผลติภณัฑ์ใหม่ ควำมสำมำรถของอปุกรณ์ 
รวมไปถึงกำรน�ำระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ใช้
ส�ำหรับในภำคอุตสำหกรรมด้ำนกำรผลิตอำหำรและ
เครื่องดื่ม (Food & Beverage)

นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดสัมมนำถึงหัวข้อที่น่ำสนใจ
ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่ ABB 
น�ำออกมำโชว์ รวมไปถงึกำรให้ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน
และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในอตุสำหกรรมด้ำนกำรผลติ
อำหำรและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรให้ควำมรู้ถึงข้อดีในกำรเลือกใช้โซลูชั่น 
และผลติภณัฑ์ของ ABB ในกำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ประกอบกำรฯ

ส�ำหรบัโซลชูั่นในด้ำนระบบอตัโนมตั ิ(Automation) 
สำมำรถช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถทั้งในด้ำนคุณภำพ
และปริมำณกำรผลิต รองรับกับเทรนด์ในอนำคตที่
กำรแข่งขันจะมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ประกอบกับ
กระบวนกำรผลติอำหำรและเครื่องดื่มที่มคีวำมซบัซ้อน 
ในกำรผลติ ไม่ว่ำจะเป็นควำมปลอดภยัในด้ำนสขุอนำมยั 
ระบบกำรตรวจสอบ กำรด�ำเนินงำนในอุณหภูมิสูง 
และสภำพแวดล้อมที่กดักร่อน ทั้งหมด ABB สำมำรถ 
ด�ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วนด้วยควำมยืดหยุ ่นที่มี
ประสิทธิภำพของระบบกำรผลิต ช่วยในกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของผู้ประกอบกำรฯ 
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ที่ส�ำคัญ ABB ได้น�ำเสนอหุ่นยนต์เพื่อกำรผลิต
ส�ำหรบัอำหำรและเครื่องดื่มโดยเฉพำะ โดยหุน่ยนต์ของ 
ABB มคีวำมยดืหยุ่นสูงในกำรท�ำงำน นอกจำกนี้ยงัมำ 
พร้อมกับควำมต้องกำรด้ำนสุขอนำมัยที่เข ้มงวด 
โดยอุปกรณ์และทุกชิ้นส่วนได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  
Food Grading ดังนั้นหุ่นยนต์จำก ABB จึงได้รับกำร
ออกแบบมำเป็นพิเศษและสร้ำงขึ้นเพื่อให้เหมำะกับ 
ทุกกระบวนกำรผลิต เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบกำรฯ 
ในกำรเพิ่มผลผลติและเพิ่มคณุภำพของสนิค้ำ

อีกหนึ่งเหตุผลในกำรจัดงำน “ABB Food & 
Beverage Day 2016” ก็เพื่อให้ผู ้ประกอบกำร
อุตสำหกรรมด้ำนกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม (Food 
& Beverage) ได้รับข้อมูลข่ำวสำรในส่วนของโซลูชั่น 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมด้ำนกำรผลิตอำหำร
และเครื่องดื่ม เนื่องจำกผูป้ระกอบกำรฯ ที่เป็นลกูค้ำของ 
ABB หลำยรำยยังไม่ทรำบว่ำ ABB มีผลิตภัณฑ์และ 
โซลชูั่นในอตุสำหกรรมด้ำนกำรผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 
ที่ส�ำคญัยงัเป็นงำนที่ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กบัลกูค้ำ 
ถงึคณุภำพและมำตรฐำนในระดบันำนำชำตดิ้ำน Food 
Grading

พร้อมกนันี้ภำยในงำนยงัได้จดักำรแสดงผลติภณัฑ์
ที่น่ำสนใจ รวมไปถึงโซลูชั่นที่ส�ำคัญของ ABB ให้ 
ผู้ประกอบกำรฯ ได้เห็นและสัมผัสของจริง รวมไปถึง 
หุน่ยนต์ในอตุสำหกรรมด้ำนกำรผลติอำหำรและเครื่องดื่ม 
ที่มกีำรจ�ำลองกำรท�ำงำนอกีด้วย

ความท้าทายในอุตสาหกรรม F&B
อตุสำหกรรมกำรผลติอำหำรและเครื่องดื่ม (Food 

& Beverage) ถอืเป็นอตุสำหกรรมที่มคีวำมส�ำคญัของ
ประเทศ เนื่องจำกประเทศไทยมีกำรส่งออกสินค้ำใน
กลุ่มอำหำรและเครื่องดื่มเป็นจ�ำนวนมำก ส่งผลให้ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่มมีควำม
ท้ำทำยค่อนข้ำงสงู ทั้งจำกคูแ่ข่งภำยในและต่ำงประเทศ

คุณชัยยศ ป ิยะวรรณรัตน ์ Managing 
Director บรษัิท ABB (ประเทศไทย) จ�ากดั กล่ำวว่ำ
“ผมว่าอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food & Beverage) มคีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิของ 
ประเทศ เพราะจากยอดในการส่งออกมีสัดส่วน 
15% ของการส่งออกทั้งหมด หรือเทียบเท่ากับ 
8% ของ GDP ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 
และเครือ่งดืม่จะมกีารใช้วตัถดุบิในประเทศเป็นหลกั 
เพ่ือการผลิต ซ่ึงนั่นท�าให้การส่งออกจะมีสัดส่วน
รายได้อยู่ในอันดับต้นๆ ”

ส�ำหรับ ABB ก็ต้องกำรสนับสนุนอุตสำหกรรม 
กำรผลติอำหำรและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) เพื่อ
ให้เกิดกำรพัฒนำที่เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
โดยเฉพำะกำรช่วยเพิ่ม Productivity ตั้งแต่ระบบ Power 
Supply ไปจนถงึกระบวนกำรผลติในระบบ Automation 
ซึ่ง ABB สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ เนื่องจำก 
มีโซลูชั่นหลำกหลำยที่จะมำช่วยเพิ่ม Productivity 
ให้กบัลูกค้ำ
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“จากการพดูถงึ Industry 4.0 ซึง่เป็น Platform 
ที่เน ้นเรื่องของ Internet of Things ท�าให้ 
ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว ซึ่งเราก็มี
โซลูชั่นที่เข้ามารองรับและสนับสนุนด้วยเช่นกัน 
ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องความสะอาด 
ซึ่งเป็นเร่ืองที่ส�าคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยเทคโนโลยีของ ABB 
เราสามารถตอบโจทย์ในส่วนนีไ้ด้ ท�าให้กระบวนการ
ผลติอาหารไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคนเข้ามาในส่วน
ของการผลติ ซึง่เราสามารถควบคุมการผลติ ช่วยลด 
ความเส่ียงจากอบุตัเิหตุ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การใช้
ทรัพยากรน�า้ค่อนข้างสูงในการผลิต เรากม็โีซลูช่ัน
ในการลดการใช้น�า้ ขณะทีผ่ลผลิตยงัเท่าเดมิ”

ABB เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับ
เทคโนโลย ีInternet of Things โดยได้มกีำรเริ่มตดิตั้ง 
เซ็นเซอร์ในอุปกรณ์บำงชนิด เช่น มอเตอร์ เป็นต้น 
ซึ่งจะท�ำให้ทรำบถึงรำยละเอียดภำยในอุปกรณ์นั้นๆ 
ทั้งควำมสึกหรอหรือกระบวนกำรท�ำงำน ช่วยในกำร
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของอปุกรณ์นั้นๆ ในส่วนของระบบ
กำรสื่อสำรก็สำมำรถท�ำงำนได้ดีและรวดเร็วมำกขึ้น 
เพรำะช่วยในกำรตัดสินใจและกำรวำงแผนกำรผลิต
เป็นต้น

“ผมอยากเห็นว่าภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งเราได้น�าเทคโนโลยีที่มี 

ศกัยภาพมาเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กบัอตุสาหกรรมฯ 
เราเชือ่ว่าอตุสาหกรรมการผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ 
จะเป็นอุตสาหกรรมที่เรามีความได้เปรียบสูงกว่า
คู่แข่ง เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ 
นอกจากนีย้งัมีการเพิม่มลูค่าเพือ่ให้เป็นผลติภณัฑ์
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ช่วยให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
ความยั่งยืนให้กับประเทศ เราอยากเห็นว่าทั้งภาค
เอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐท�างาน
ร่วมกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
เพิม่ประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก
ได้และช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและ 
เครือ่งด่ืมของไทยเติบโตไปอย่างยัง่ยนื” คณุชยัยศ
กล่ำวสรปุ
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Smart Grid ทำ�ไมไทยต้องใช้?

พลังงานไฟฟ้าถือเป็นเร่ืองส�าคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากมีความต้องการใช้ไฟฟ้า

เพิ่มสูงข้ึนทุกวัน ส่งผลให้มีการคาดการณ์ในอนาคตว่าพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยจะไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ ท�าให้มีแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ทั้งนี้ หากเรามองย้อนถงึปัญหาที่แท้จรงิกจ็ะพบว่า 
ปัญหาก�าลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
กระแสไฟฟ้านั้น เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า
นั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปล่อยให้กระแสไฟฟ้า
สูญหายไปอย่างสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุและไม่จ�าเป็น 
ซึ่งเทคโนโลย ีSmart Grid นั้นมส่ีวนช่วยอย่างยิ่งในการ
ลดการสูญเสยีของพลงังานไฟฟ้าที่สิ้นเปลอืงดงักล่าว

เทคโนโลย ีSmart Grid เป็นเทคโนโลยทีี่ทั่วโลก
ยอมรับแล้วว่าช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างแท้จริง 
อกีทั้งยงัช่วยลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต เนื่องจาก
เทคโนโลย ีSmart Grid เป็นการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ในแบบ Two Way โดยจะมกีารส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้รู้ถึงการใช้
ไฟฟ้าที่แท้จริง และความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัภาคอตุสาหกรรมที่ต้องใช้พลงังาน
ไฟฟ้าสูงมาก

ซึ่งความท้าทายของเทคโนโลย ีSmart Grid คอื
การที่ผู ้ผลิตไฟฟ้าจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
เพื่อใช้ในการประมวลผลและรองรบัข้อมลูการใชไ้ฟฟา้
มหาศาล ในขณะที่ผูใ้ช้ไฟฟ้ากจ็ะต้องมมีเิตอร์อจัฉรยิะ
หรอื Smart Meter ที่จะช่วยส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ
แต่ละบ้านกลับไปสู่ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการค�านวณ
และประมวลผลในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในอนาคต

ปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเราจะออกไปท�างาน
ตอนเช้าและกลบัเข้าบ้านในตอนเยน็ ซึ่งช่วงเวลาตอน
กลางวนัที่ไม่ได้อยูใ่นบ้านจะเป็นช่วงเวลาที่มกีารใช้ไฟฟ้า
น้อยที่สุด โดยมีการใช้ไฟฟ้าเพียงแค่ตู้เย็นเท่านั้น ซึ่ง 
ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถน�าปริมาณไฟฟ้าส่งไปให้ยังภาค 
อตุสาหกรรมที่มคีวามต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าสงู ซึ่งใน 
ปัจจบุนัผูผ้ลติไฟฟ้าส่งไฟฟ้ามาให้ทกุบ้านเรอืนในระดบั 
100% ทั้งวนั แม้จะเป็นช่วงที่ใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยที่สดุ 
ส่งผลให้เกดิการสูญเสยีพลงังานไฟฟ้าโดยใช่เหตุ
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ยกตวัอย่างเช่น โรงไฟฟ้า A มกี�าลงัการผลติกระแส
ไฟฟ้าได้ 100% ส่งให้โรงงานอตุสาหกรรม 25% ส่งให้
โรงแรมอีก 25% และส่งให้หมู่บ้านในพื้นที่อีก 50% 
ทันทีที่ถึงวันท�างานคนในหมู่บ้านต่างออกไปท�างาน 
ในโรงงานอตุสาหกรรมและโรงแรม ระบบ Smart Grid 
กจ็ะลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในหมู่บ้านในช่วงกลางวัน 
ลงเหลอืเพยีง 10% เพื่อใช้ส�าหรบัตู้เยน็เท่านั้น ขณะที่ 
พลงังานไฟฟ้า 40% ที่หายไปนั้นกจ็ะจ่ายไปยงัโรงแรม
และโรงงานอตุสาหกรรมแทน โดยระบบจะค�านวณว่า
โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงแรมที่ใหนมีความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ามากกว่ากัน และเมื่อถึงเวลาเลิกงานระบบ 
Smart Grid ก็จะลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงงาน
อตุสาหกรรมลง แล้วน�ากระแสไฟฟ้าดงักล่าวไปกระจาย
ยงัโรงแรมและหมู่บ้าน

ในทางตรงกันข้าม โรงไฟฟ้า B มีก�าลังผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 100% ส่งให้โรงงานอตุสาหกรรม 25% 
ส่งให้โรงแรมอีก 25% และหมู่บ้านในพื้นที่อีก 50% 
ทันทีที่ถึงวันท�างานคนในหมู่บ้านก็ออกไปท�างานใน
โรงงานอตุสาหกรรมและโรงแรม แต่โรงไฟฟ้า B ที่ไม่มี
ระบบ Smart Grid กย็งัคงจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปรมิาณ
เดิมไม่เปลี่ยนแปลง กระทั่งเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมมี
ออเดอร์เพิ่มมากขึ้น จ�าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น 
หรอืโรงแรมมนีกัท่องเที่ยวเข้ามาพกัมากขึ้น จ�าเป็นต้อง 
ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ปริมาณความต้องการใช้
ไฟฟ้าจงึมากกว่าก�าลงัการผลติ ทางออกเดยีวที่โรงงาน B 
จะสามารถท�าได้ คอืการเพิ่มก�าลงัการผลติ หรอืไม่กต้็อง 
สร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาใหม่อกีแห่ง เพื่อรองรบัความต้องการ
ใช้พลงังานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ท�าไมระบบ Smart Grid 
ถงึสามารถช่วยลดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้อย่างชดัเจน 
แต่ใช่ว่าระบบ Smart Grid จะมแีต่ข้อดเีพยีงอย่างเดยีว 
เพราะความยุ่งยากและซบัซ้อนของระบบ Smart Grid 
ส่งผลให้ต้นทุนในเรื่องของอุปกรณ์ การติดตั้ง การ
ด�าเนนิการมรีาคาสงูมาก โดยแค่ Smart Meter กต็กเฉลี่ย 
เครื่องละเป็นหมื่น ซึ่งนั่นหมายความว่ามเิตอร์ไฟฟ้าปกติ
ที่เราใช้กันอยู่จะต้องเปลี่ยนเป็น Smart Meter หมด 
ทุกครัวเรือน ซึ่งถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละบ้าน 

ที่เพิ่มขึ้น และรับประกันได้ว่าหากรัฐบาลไม่เข้ามา
ด�าเนินการเปลี่ยนให้ก็คงจะไม่มีใครอยากจะเปลี่ยน 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากทเีดยีว

นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นระบบ 
จ่ายไฟฟ้าแบบอจัฉรยิะ ซึ่งอปุกรณ์ดงักล่าวมมีลูค่าหลกั
ล้านบาท นอกจากนี้ยงัต้องมรีะบบสื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีความรวดเร็วและมีความเสถียรของสัญญาณสูง 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและความล่าช้า 
ของข้อมูล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้าน
การรบัส่งข้อมูลในปรมิาณมากๆ และมคีวามเรว็ในการ
รบัส่งข้อมูลสูง

ปัจจบุนัมกีารทดลองระบบ Smart Grid ในบาง
พื้นที่ เช่น พัทยา นครนายก เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้ยัง 
ไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากพื้นที่น�าร่องในการใช้ระบบ 
Smart Grid ยังมีพื้นที่จ�ากัดและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ใช้
ไฟฟ้ายงัไม่รูจ้กัและเข้าใจในระบบ Smart Grid อย่างดี
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ABB Products Training

2016 Schedule

เอบีบี น�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู ้

และความเข้าใจในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิค

ในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากรของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู ้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ 

กลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่าง 

ต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความสามารถอย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ

Training Program
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Schedule of Electrification Products

Course Title Venue Time July Aug Sep Oct Nov Dec

EP 01
พื้นฐานและเทคโนโลยขีองแอร์เซอร์กติเบรกเกอร์ 
และโมลเคลเซอร์กติเบรกเกอร์

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 3

ระยอง 09.00 - 16.00

EP 02

ฟังก์ชนัการป้องกนัขั้นสูง วธิกีารบ�ารงุรกัษาและวธิกีารออกแบบระบบการ
ป้องกนัให้ท�างานสมัพนัธ์กนั โดยเซอร์กติเบรกเกอร์ 
(Coordination System) และการป้องกนัความเสยีหายของการเกดิ Arc 
Flash ในตู้ Switchgear

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 4

ระยอง 09.00 - 16.00

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

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 23

ระยอง 09.00 - 16.00

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

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 24

ระยอง 09.00 - 16.00

EP 05
พื้นฐานการเลอืกการใช้งานอปุกรณ์สวติช์และฟิวส์  
และการเลอืกใช้ Terminal Block

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 7

ระยอง 09.00 - 16.00 11

EP 06
ระบบความปลอดภยัของ Jokab Safety  
และเทคโนโลยขีอง Electronic Products and Relay

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 8

ระยอง 09.00 - 16.00 12

EP 07
พื้นฐานและการใช้งานส�าหรบัการป้องกนัมอเตอร์และวธิกีารเลอืก 
และการประยกุต์ใช้งานส�าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 12

ระยอง 09.00 - 16.00 26

EP 08
เทคโนโลยแีละประเภทการใช้งานของอปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ (UMC) 
รวมถงึเทคโนโลย ีประโยชน์ที่ได้รบั และการเลอืกใช้งานของอปุกรณ์  
ABB Softstarter*

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 13

ระยอง 09.00 - 16.00 27

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

ระยอง 09.00 - 16.00 16

EP 10
พื้นฐาน เทคโนโลย ีและการตดิตั้งที่ถูกต้องของ MCB และ RCD  
รวมถงึพื้นฐานของระบบป้องกนัไฟกระชาก

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 9

ระยอง 09.00 - 16.00 17

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

ระยอง 09.00 - 16.00 28

EP 12 แนวทางการออกแบบและนวตักรรมของตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่า

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 18

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 13 14

สระบุรี 09.00 - 16.00 18

ระยอง 09.00 - 16.00 6 23

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

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 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 *กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย

Training Program
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Terms and Conditions 
วัตถุประสงค์

หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึ่งถูกก�าหนดไว้ 
ตลอดทั้งปี โดยวตัถปุระสงค์หลกัของการจดัหลกัสตูรอบรม 
คือเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจความรู้พื้นฐาน เทคโนโลย ี
และวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู ้เข ้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู ้พื้นฐานและ

ประสบการณ์ด้านวศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วทิยากรของบรษิทัเอบบี ีเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในด้านผลติภณัฑ์ และด้านเทคนคิ
เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนส�าหรับหลักสูตร

ของเอบบี ีโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่าน้ัน 
หากมขี้อสงสยัสามารถขอข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่

คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์  
 (Electrification Products)

อเีมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 665 1435
คุณพรรษวุฒิ ธนกาญจน์
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

การแจ้งยืนยันการส�ารองที่นั่ง
ท่านจะได้รบัการยนืยนัการส�ารองที่นั่งของหลกัสตูร

คอร์สฝึกอบรมต่างๆ ทางอเีมล โดยทางเอบบีสีงวนสทิธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรมการฝึกอบรม
และสถานที่ในการฝึกอบรม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอกีครั้ง 

ในกรณทีี่ไม่มทีี่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่านต้องการ 
ท่านจะได้รบัการแจ้งเตอืนและหากมคีอร์สฝึกอบรมเปิด
เพิ่มเตมิ ทางเอบบีจีะแจ้งให้ท่านทราบอกีครั้งภายหลงั

ค่าใช้จ่าย
หลกัสตูรการฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ยกเว้นหลักสูตรการปฏิบัติการเชิงลึก โดยทางเอบีบ ี
จะเป็นผู ้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึง
อาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ทกุท่าน

ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในด้านที่พกัและค่าเดนิทางด้วยตวัท่านเอง

การยกเลิก
หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกถ้าม ี

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจาก
ทุกหลักสูตรมีจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าฝึกอบรม ในกรณีที่มี
การยกเลิก ผู้สมัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบีโดยเร็ว
ที่สดุ เพื่อให้ผู้สมคัรท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถเข้าฝึกอบรมได้

**ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นใน
บรษิทั หรอืหน่วยงานของท่านได้

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�านักงานใหญ่:
161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ชั้น 1-4 ซอยมหาดเลก็หลวง 3 
ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั จ.กรงุเทพฯ 10330

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

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

สาขาปราจีนบุรี:
169/41-42 หมู ่8 ต.ท่าตมู อ.ศรมีหาโพธิ์ จ.ปราจนีบรุ ี
25140

สาขาสระบุรี:
99 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค 
จ.สระบรุ ี18230

โทรศัพท์:
02 665 1000

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

Schedule of Discrete Automation and Motion Product

Course Title Venue Time July Aug Sep Oct Nov

MOTOR

DM 01 การเพิ่มประสทิธผิลกระบวนการผลติ โดยการเลอืก 
และการใช้งานมอเตอร์อย่างถูกวธิี

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 16 4

DM 02 เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิผลสภาพทางกลของมอเตอร์ 
และเจนเนอเรเตอร์ (MACHsense)

สระบุรี 09.00 - 16.00 16

LOW VOLTAGE DRIVES

DM 04
พื้นฐานการท�างานอนิเวอเตอร์และการพฒันา 
เทคโนโลยอีนิเวอเตอร์ ABB สมยัใหม่

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 17 5

DM 05 พื้นฐานการใช้งานและดูแลรกัษาอนิเวอเตอร์อย่างถูกวธิี
ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 18 6

ระยอง 09.00 - 16.00 4

PLC

DM 06 การประยกุต์ใช้งาน PLC และเนต็เวริ์คระดบัเบื้องต้น*

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 25

ระยอง 09.00 - 16.00 13

สระบุรี 09.00 - 16.00 14

DM 07
การเพิ่มประสทิธผิลการใช้งาน PLC ระดบัเบื้องต้น
ร่วมกบั HMI* 

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 26

ระยอง 09.00 - 16.00 14

สระบุรี 09.00 - 16.00 15

SOLAR

DM 08 การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์เบื้องต้น ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 14

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย *กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย

Training Program

12 ABB in brief



ABB_issue 32_final.indd   32 12/22/2558 BE   8:27 PM



Product News

ก�รเลือกท่ออ่อนร้อยส�ยไฟ 

ให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อม 

และพื้นที่ที่มีคว�มเสี่ยงสูง

การเลือกท่ออ่อนร้อยสายไฟ
การเดินสายไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ต่างๆ นั้น  

ความส�าคัญที่ควรค�านึงถึงนอกเหนือจากชนิดของ
สายไฟ ขนาดของสายไฟ นั่นก็คือการค�านึงถึง 
สภาพแวดล้อมของพื้นที่หรือบริเวณที่จะเดินสายไฟ
ว่ามีความจ�าเพาะของคุณสมบัติทางสภาพอุณหภูมิ
และสภาพอากาศเป็นเช่นไร มีความเสี่ยงหรือปัจจัย
ที่สามารถท�าอันตรายหรือท�าให้สายไฟเสื่อมสภาพ 
ได้หรือไม่ อาทิ การเดินสายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้า 
หรือมอเตอร์ไฟฟ้าภายในพื้นที่เตาหลอมโลหะที่มี
อุณหภูมิแวดล้อมสูงมาก ดังนั้นจึงไม่สามารถเลือกใช้
สายไฟฟ้าโดยทั่วไปมาใช้งานได้ แต่ต้องเลอืกใช้สายไฟ 
ชนิดพิเศษที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงดังกล่าวได้ 

หรือการเดินสายไฟภายในห้องปฏิบัติการทางเคมี  
ห้องทดลอง ห้องเกบ็สารเคม ีหรอือตุสาหกรรมเคมนีั้น 
การเลือกใช้สายไฟก็จะต้องเลือกสายไฟชนิดพิเศษที่
ทนทานต่อสารเคมนีั้นได้เช่นเดยีวกนั

การเลือกใช้สายไฟชนิดพิเศษเพื่อให้มีความ
ทนทานและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องการนั้น 
ท�าให้มคีวามจ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดและสั่งซื้อสายไฟ 
ชนดินั้น โดยต้องมกีารเผื่อระยะเวลาในการผลติสนิค้า 
เนื่องจากมักจะไม่มีผู ้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายเก็บ
ส�ารองไว้ใช้งานได้ครบถ้วนตามความต้องการ อีกทั้ง
ผู้เลือกใช้งานคงต้องมีการค�านวณเผื่อปริมาณการใช้ 
สายไฟให้มากกว่าปกต ิเนื่องจากหากปรมิาณที่สั่งซื้อนั้น 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จะเป็นเรื่องยากและไม่
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สะดวกอย่างยิ่งที่จะมกีารสั่งซื้อปรมิาณไม่มากเพิ่มเตมิ 
เนื่องจากอาจต้องมีปริมาณสั่งซื้อขั้นต�่าและระยะเวลา
ที่สั่งผลติขึ้นใหม่ เป็นต้น ดงันั้น หากเราสามารถเลอืก 
ใช้งานสายไฟพื้นฐานโดยทั่วไปที่มีผู้ผลิตหรือผู้แทน 
จ�าหน่ายที่มีสต็อกสินค้าเก็บไว้แล้ว ย่อมเป็นเรื่อง 
ที่สะดวก และไม่ต้องกังวลต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 

พร้อมข้อต่อที่มคีณุสมบตัทิี่เหมาะสม มคีวามคงทนต่อ
แรงทางกล ความร้อน อณุหภมูเิยอืกแขง็ น�้า สารเคม ีกรด 
แสงแดด ฯลฯ นอกจากนี้การเลอืกใช้ท่ออ่อนร้อยสายไฟ 
ยงัท�าให้ช่วยร่นเวลาในการตดิตั้งร้อยสายไฟ และตดิตั้ง 
ในพื้นที่จ�ากดัได้ดกีว่า เนื่องจากมนี�้าหนกัเบาและมคีวาม
ยดืหยุ่นและโค้งงอได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเลือกท่ออ่อนร้อยสายไฟจากวัสดุที่ท�าจากไนล่อน

แต่อย่างใด นอกจากนี้ยงัได้ราคาสายไฟที่มรีาคาย่อมเยา
ลงอกีด้วย

การเปลี่ยนมุมมองในการแก้ไขปัญหาเรื่องการ
เลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ 
พื้นที่หรือบริเวณที่จะเดินสายไฟดังกล่าวนั้นสามารถ
ด�าเนินการได้โดยการเลือกใช้ท่ออ่อนร้อยสายไฟ 

Conduit Type
Part number

Pitch
Fine

Type PA
PAFL

Type PA
PAFH

Type PF
PFFH

Type Pl
PIFS

Type PR
PRFS

Type PADL
PADL

Type KF
KFS

Type XF
XF

Type PK
PKFS

Type PRSS
PRFSSS

Coarse PACL PACH PFCH PICS PRCS PKCS PRCSSS

Conduit weight Lightweight Heavyweight Heavyweight Standard
weight

Standard
weight

Standard
weight

Standard
weight

Standard
weight

Standard
weight

Standard
weight

Conduit material PA6 PA6 PA12 PA11 PA6 PA6 PVCu PVC PK PA6

Covering/overbraid - - - - - - - Plasticised
PVC - Stainless

steel
Conduit colour
Black (BL) • • • • • • - • • - 

Grey (GR) • • - • - - - - - - 

White (W) - - - - - - • - - - 

IP Rating (with appropriate fitting)

IP40 • • - • • • • - - - 

IP65 - - - - - - • • - - 

IP66 • • • • • • - - • •

IP67 • • • • • • - - • •

IP68 • • • • • • - - - - 

IP69K - - • • • • - - - - 

Characteristics

Temperature Range

Static applications (oC) -40 to +120 -40 to +120 -50 to +110 -50 to +110 -40 to +120 -40 to +120 -5 to +60 -5 to +60 -60 to +260 -40 to +120

Moving applications (oC) -5 to +120 -5 to +120 -45 to +120 -45 to +120 -5 to +120 -18 to +120 -5 to +60 -5 to +60 -45 to +260 -5 to +120

UV resistance Very high Very high Very high Very high Very high Very high High High Very high Very high

Flexibility High Medium High Very high High Medium Pliable Very high High High

Fatigue life High Medium High Very high Medium Medium Low Medium High Medium

Low fire hazard - Standard Standard - Enhanced Standard - - Super Enhanced

Halogen free • • • • • • - - • •

Self extinguishing • • • • • • • • • •

EMI screen - - - - - - - - - Standard

High mechanical strength - - - - - - - - - •

High abrasion resistance - • • - • • - - • •

Approvals

BSl Kitemark • • • • • • • - • •

CE • • • • • • • • • •

UL / CSA - - - - - • - - - - 

DB • • - • • - - - - •

NF F - • • • • - - - • •

Lloyds Register - • - - • - - - - •

LUL 1-085 - • - - • - - - • •

UNI CEI 11170 - - • - - - - - - - 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการเลือกท่ออ่อนร้อยสายไฟจากวัสดุที่ท�าจากโลหะ

Conduit Type
Part number

Type SS
SS

Type SP
SP

Type LFH-SP
LFH-SP

Type SPL
SPL

Type STC
STC

Type SPLHC
SPLHC

Type SPUL
SPUL

Type SB
SB

Type SSBGS 
SSBGS

Type SPLHCB 
SPLHCB

Conduit material Stainless
steel

Galvaniscd
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Galvanised
steel

Coverlng/overbrald - PVC Polyolefin PVC Tinned
copper

Thermoplastic
rubber PVC Galvanised

steel
stainless
steel

rubber &
stainless steel

Conduit colour
Black (BL) - • • • - • - - - - 

Grey (GR) - • - • - - • - - - 

IPRating (with appropriate fitting)

IP40 • - - - • - - • • - 

IP54 - • • - - - - - - - 

IP65 - • • - - - - - - - 

IP66 - - - • - • • - - •

IP67 - - - • - • • - - •

IP68 - - - • - • • - - •

IP69K - - - • - • • - - - 

Characteristics

Temperature Range

Static applications (oC) -50 to +350 -25 to +70 -25 to +90 -20 to +105 -50 to +300 -65 to +135 -20 to +75 -50 to +300 -50 to +300 -65 to +135

Moving applications (oC) -45 to +250 -5 to +90 -5 to +105 -5 to +105 -45 to +250 -45 to +150 -5 to +105 -45 to +250 -45 to +250 -45 to +150

UV resistance Very high Very high High Very high Very high Very high High Very high Very high Very high

Flexibility High High High Medium High Very high Medium High High High

Fatigue life High Medium Medium Medium High High Medium High High Medium

Low fire hazard lnherent - Enhanced - Inherent - - Inherent Inherent - 

Halogen free • - • - • • - • • •

Self extinguishing - • • • - • • - - •

EMI screen - - - - High - - Enhanced Standard Standard

High mechanical strength • • • • • • • • • •

High abrasion resistance • - - - • - - • • •

Approvals

BSl Kitemark • • • • • • • • • - 

CE • • • • • • • • • •

UL / CSA - - - - - - • - - - 

UR - - - • - - - - - - 

DB - - - - - - - - - - 

NF F - - • - - - - - - - 

Lloyds Register - - • • - - - - - 

LUL 1-085 - - • - - - - - - - 

UNI CEI 11170 - - - - - - - - - - 

Product News
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Product News

คุณสมบัติหลักในการพิจารณา
ในการพิจารณาเลือกรุ่นของท่ออ่อนร้อยสายไฟ

และข้อต่อให้เหมาะสมนั้น สามารถพิจารณาเลือกได้
จากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
การเลือกท่ออ่อนร้อยสายไฟจากวัสดุที่ท�าจากไนล่อน 
-> ตารางที ่1 และวสัดทุี่ท�าจากโลหะ -> ตารางที ่2 

1. คุณสมบัติเชิงกล (Mechanical Properties) 
มักจะบอกเป็นค่าความทนทานต่อแรงกดทับ 
(Compression) ความทนทานตอ่แรงดงึ (Tensile) 
ความทนทานต่อรอยขีดข่วน (Abrasion) 

2. คุณสมบัติเชิงความร้อน (Thermal Properties) 
มักจะบอกช่วงอุณหภูมิใช้งานที่เป็น Static และ 
Moving

3. คณุสมบตัเิชิงสภาพแวดล้อม (Environment 
Properties) มักจะบอกเรื่องความทนทานต่อ
รงัส ีUV ความทนทานต่อการตดิไฟและดบัได้เอง 
(Self Extinguishing) วัสดุป้องกันไฟปราศจาก
ก๊าซฮาโลเจน (Halogen Free) มีอันตรายจาก
ไฟไหม้ต�่า (Low Fire Hazard) ความทนทานต่อ
สญัญาณรบกวน (EMI)

4. มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมทีต่อ้งการ 
(Approval) เชน่ IEC, EN, UL/CSA, CE, Intertek, 
Lloyd, Deutsche Bahn, SNCF, etc.

นอกจากนี้เรายงัสามารถพจิารณาเลอืกใช้ผลติภณัฑ์
ท่ออ่อนร้อยสายไฟตามข้อก�าหนดและมาตรฐาน
อตุสาหกรรม เพื่อให้สอดรบักบัมาตรฐานคณุภาพและ
ความปลอดภยัที่ต้องการได้ตาม -> ตารางที่ 3 

อนึ่ง ทางเอบีบีมีผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนร้อยสายไฟ 
ภายใต้ชื่อ ABB Adaptaflex จากประเทศองักฤษ ซึ่งเป็น 
ผลติภณัฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
และได้รับการยอมรับจากสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ 
จากทั่วโลก

ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลติท่ออ่อนร้อยสายไฟ 
อนัยาวนานมามากกว่า 40 ปี ท�าให้ ABB Adaptaflex 
นบัเป็นผูน้�าในระบบป้องกนัสายไฟฟ้าและสายสญัญาณ 
ทั้งชนดิที่ท�ามาจากวสัดไุนล่อน และโลหะ รวมถงึข้อต่อ 
ทั้งสองชนิดที่มีสินค้าให้เลือกที่หลากหลายรวมกัน
มากกว่า 6,000 รายการ มกีารออกแบบขึ้นเพื่อให้ใช้งาน 
ได้ง่าย สะดวกและรวดเรว็ อกีทั้งมกีารคดิค้นและพฒันา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพสูง และได้รับ  
การรบัรองมาตรฐานคณุภาพจาก 

. BSI Kitemark

. BS EN ISO 14001

. IEC 61386 : Conduit standard covering the 
performance characteristics of flexible conduits

. Lloyds Register of shipping type approval for 

tis non-metallic PR, PK และ metallic LFH-SP, SPL 
. IP69K, DIN 40050 กับรุ่น Adaptalok (ส�าหรับ

ข้อต่อไนล่อน)
. UL 1696 (ส�าหรับผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยัง

สหรัฐอเมริกา และแคนาดา)
. Hi-Spec PEEK ส�าหรับการใช้งานในระบบ

สาธารณูปโภคทางราง รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน
. BS6583 Class 1A และ LUL engineering 

standard 1-085

บทความที่ได้น�าเสนอข้างต้นนี้ เป็นการถ่ายทอด
ให้ผูอ่้านได้ทราบถงึวธิกีารเลอืกใช้งานผลติภณัฑ์ท่ออ่อน 
ร้อยสายไฟให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่
หรอืบรเิวณที่จะเดนิสายไฟ โดยได้ยกตวัอย่างผลติภณัฑ์ 
ABB Adaptaflex ขึ้นมาเพื่ออธบิายประกอบความเข้าใจ 
และเนื่องจากบทความในเรื่องนี้มรีายละเอยีดมากกว่า
ที่จะอธิบายให้จบในตอนเดียวได้ ผมจึงขออนุญาต 
น�าเสนอรายละเอยีดการเลอืกใช้งานท่ออ่อนร้อยสายไฟ 
พร้อมข้อต่อประเภทต่างๆ เพิ่มเตมิในตอนที่ 2 ซึ่งเป็น
ตอนจบในฉบบัถดัไป หากท่านผูอ่้านสนใจหรอืต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 
บรษิทัเอบบี ีโดยค้นหาจากค�าว่า “ABB Adaptaflex” 
ได้ตลอดเวลาครบั

Application Example Industry Approved Product Recommendation

Construction

- Office building - BSI Kitemark to IEC 61386 - Low fire hazard PA conduit systems

- Hospitals (EMC) - CE marked to the Low Voltage Directive - Adaptalok fittings

- Retail developments - Fully compliant to BS 7671 Wiring Regulations
  code of practice

- LFH-SP Liquid resistant covered fiexible steel conduit    
  systems enhanced low fire hazard

- Leisure complexes/Sports stadiums

Machinery

- Metal cutting and fabrication - BSI Kitemark to IEC 61386 - SPL liquid tight conduit systems

- Milling machines - CE marked to the Low Voltage Directive - PA / PI / PADL conduit systems

- CNC machine tool technology - Fully compliant to BS 7671 Wiring Regulations code   
  of practice - SPUL for machinery USA export

- Moulding machinery - UL/CSA - Overbraided conduit systems

- Security & CCTV - UR - SPLHC conduit systems

- Robotics - Adaptaring / ATS f ittings

Rail Infrastructure

- Infrastructure projects : stations, tunnels, signalling - LUL 1-085 - PA / PF / PK Conduit systems

- Low fire hazard systems - NF F 16-101/102 - PR enhanced low f ire hazard conduit systems

- Exposed locations - Deutsche Bahn (DIN 5510) - LFH-SP conduit systems

- High impact resistance, low temperature fiexing - BS 6583 - CP conduit systems

- EMC Protection for safety critical systems - Siemens Transportation - IP66/67/68/69K Adaptalok / ATS f ittings

- OEM packages - BSI Kitemark to IEC 61386 - Overbraided systems

- CE marked to the Low Voltage Directive

- EN 45545-2

Marine

- Ship / Boat engine rooms - Lloyds Register type approved - PA / PR conduit systems

- Ship and dock yards - UR - IP66/67/68/69K Adaptalok / ATS fif ittings

- Leisure boats and cruisers - BSI Kitemark to IEC 61386 - Adpatasteel systems

- Marina developments - CE marked to the Low Voltage Directive - Stainless steel conduit systems

- Ocean going craft - SPL conduit systems

- LFH-SP conduit systems

Mechanical

- Hoists - BSI Kitemark to IEC 61386 - SPL liquid tight conduit systems

- Cranes - CE marked to the Low Voltage Directive - PA / PI conduit systems

- Lifts - Fully compliant to BS 7671 Wiring Regulations
  code of practice - Overbraided conduit systems

- Escalators - UL/CSA - Stainless steel conduit systems

- UR - SPLHC conduit systems

- Adaptaring / ATS fif ittings

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการเลือกใช้งานท่ออ่อนร้อยสายไฟตามข้อก�าหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรม
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MS165 อุปกรณ์สต�ร์ทมอเตอร์

แบบแมนนวลประสิทธิภ�พสูง

MS165 มีขนาดกะทัดรัด รองรับกระแสไฟฟ้าที่สูงข้ึน ท�าให้สามารถควบคุมได้อย่างเต็มระบบ 

และมีระบบป้องกันอย่างดีเยี่ยม เพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพและยาวนานต่อเนื่อง

Product News

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เอบีบีได้เปิดตัว 
MS165 อุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลรุ่นใหม่ 
เพื่อเติมเต็มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์
เพื่อป้องกนัมอเตอร์ได้ถงึ 30 kW (400 V), 65 A โดยมี 
ฟังก์ชันป้องกันกระแสเกินและกระแสลัดวงจรมาให ้
ในตวั และยงัคงคณุสมบตัเิด่นเช่นเดยีวกบัรุ่น MS132 
ที่ผู ้ใช้งานสามารถทราบว่าทริปจากกระแสเกินหรือ
กระแสลดัวงจร โดยเพยีงแค่สงัเกตที่หน้าตวัอปุกรณ์

“ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ตัวน้ี เราได้เตมิเตม็ผลติภณัฑ์กลุม่อปุกรณ์สตาร์ท
มอเตอร์แบบแมนนวลของเราได้อย่างครบถ้วน 
ครอบคลุมพิกัด 10-65 A โดยมีความสามารถ 
ที่หลากหลายและมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ  ที่ท�างาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี” Stefan Rößler หัวหน้า
บริหารผลิตภัณฑ์ด้านการควบคุมและการป้องกัน 

กล่าวว่า “อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้นั้นจะลด
ปรมิาณของการเกบ็สต็อกสินค้า และเป็นการช่วย
จัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น”

การจัดการระบบคลังสินค้าให้ดีขึ้น
Auxiliary contact, Trip signal contact, 

Undervoltage release และ Shunt trip ในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ MS116, MS132, MO 132 และ MS165 
สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เสริม
ที่ท�างานร่วมกันนี้จะลดจ�านวนอุปกรณ์ที่ต้องจัดเก็บ 
ในสตอ็กและเพิ่มความคล่องตวั ยิ่งไปกว่านั้นชดุบสับาร์ 
แบบสามเฟส, ชดุเข้าสายไฟ และตวัลอ็กอปุกรณ์ส�าหรบั 
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีมาให้ 
ในอปุกรณ์ทกุประเภท
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Magnetic tripping Thermal tripping

Handle in
TRIP position

Optical indication
in I >> window

Handle in
TRIP position

ซึ่งการติดตั้งฟังก์ชันการตัดวงจร การชดเชยอุณหภูม ิ
กลไกแบบทริปโดยอิสระ (Trip-Free) และด้ามจับ 
แบบโรตารีที่มีการระบุต�าแหน่งของสวิตช์อย่างชัดเจน 
จะช่วยลดเวลาในการหยดุระบบจากการตดิตั้ง MS165 
เหมาะที่จะน�าไปใช้งานทั้งแบบสามเฟสและเฟสเดียว 
และด้ามจับที่ล็อกได้นั้น ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับ
อนญุาตไปปรบัเปลี่ยนระบบ

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการติดตั้ง
ตวั Connecting links ท�าให้ง่าย สะดวก รวดเรว็

และปลอดภัย ในการต่อวงจรสตาร์ทแบบต่างๆ เช่น 
ต่อแบบสตาร์ทโดยตรง เป็นต้น อุปกรณ์เสริมอย่าง 
IP 20 terminal shrouds ส�าหรบัป้องกนับสับาร์กต็ดิตั้ง 
ได้โดยง่าย

การประหยัดพื้นที่ของตู้ควบคุม
ด้วยความกว้างเพยีง 55 มลิลเิมตร MS165 จงึม ี

ขนาดกะทัดรัดและท�าให้สามารถจัดตู้ควบคุมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยที่ยังรองรับความสามารถต่างๆ ที่
กว้างขวาง

อปุกรณ์สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลนั้นใช้ได้กบั
งานหลากหลายประเภท เช่น เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 
คอมเพรสเซอร์ ปั๊ม เลื่อยยนต์ และสายพานล�าเลียง  
เป็นต้น ภาคส่วนที่นยิมใช้ คอื HVAC อาหารและเครื่องดื่ม 
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย เครื่องจักรกลทั่วไปที่ระบบไฟฟ้า 
อาคารและโครงสร้างพื้นฐานมคีวามส�าคญัไม่ยิ่งหย่อนกนั 
อุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวลเป็นอุปกรณ์
ป้องกันทางจักรกลไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งส�าหรับป้องกัน
วงจรหลัก เราใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเปิดปิดมอเตอร์
แบบแมนนวลเพื่อป้องกันการลัดวงจรแบบไร้ฟิวส์ 
โหลดเกนิ และ phase failure การป้องกนัแบบไร้ฟิวส์นี้ 
จะประหยัดค่าใช้จ่าย พื้นที่ และการตอบสนองต่อ
การลัดวงจรได้อย่างรวดเร็วโดยการตัดการท�างานของ 
มอเตอร์นั้นท�าได้ในระดบัมลิลวินิาท ีตวัสตาร์ทมอเตอร์นั้น
จะใช้ร่วมกบัคอนแทคเตอร์

การเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเกิดการทริปเนื่องจากการลัดวงจร MS165 

จะแสดงความผิดพลาดให้เห็นได้โดยง่ายจากหน้าต่าง
ที่แยกต่างหาก การรวมเอาตัวทริปจากการใช้กระแส
เกนิและกระแสลดัวงจร จะลดเวลาในการแก้ไข หาจดุ
ผดิพลาดของระบบ และลดเวลาที่ระบบล่ม นั่นเป็นการ 
สร้างความมั่นใจว่าระบบจะท�างานได้อย่างต่อเนื่อง 
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NEXT GENERATION 

SUBSTATIONS

IMPACT OF THE 

PROCESS BUS
จติติพล อยูร่่มเยน็ > jittipol.yuromyen@th.abb.com
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สถานีไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของระบบส่งจ่ายและระบบจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้า (Transmission 

& Distribution system) บทบาทหลักของสถานีไฟฟ้า คือการน�าก�าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า

เข้าสู่ระบบส่งและระบบจ�าหน่าย โดยท�าหน้าที่เป็นตัวแปลงระดับแรงดันจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง 

(stepping-up or down the voltage) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะท�างานด้วยอุปกรณ์ตัดตอน 

ไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง ในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมและป้องกัน (Secondary 

equipment) ทีต้่องมกีารรับส่งสญัญาณ ค่า และสถานะจากอปุกรณ์ต้นทาง (Primary Equipment) 

ซึ่งเอบีบีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์งานลักษณะดังกล่าว อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีในการ

ออกแบบและสร้างสถานีไฟฟ้าที่สามารถรองรับระบบส่งจ่ายและระบบจ�าหน่ายก�าลังไฟฟ้าที่ระดับ 

แรงดันต่างๆ

เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่สถานีไฟฟ้าแห่งแรก 
ได้ถูกสร้างขึ้น นับได้ว ่ามีการคิดค้นพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่องทั้งส่วนของ อปุกรณ์ Primary (อปุกรณ์ตดัตอน, 
หม้อแปลงไฟฟ้าก�าลงั ฯลฯ) และอปุกรณ์ Secondary 
(อปุกรณ์ควบคมุ, ป้องกนั, มเิตอร์ ฯลฯ)

ABB ได้ออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าตาม
หลักวิศวกรรมและได้ส่งมอบสถานีไฟฟ้าให้กับลูกค้า
กลุม่ต่างๆ มากกว่าผูจ้�าหน่ายรายอื่นๆ โดยสถานไีฟฟ้า
แรกที่เริ่มใช้งานเป็นสถานีไฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศ 
(Air Insulated Switchgear - AIS) ซึ่งในช่วงเวลานั้น
ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าแรงสูง 
(Circuit Breaker - CB) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและ
ลดการบ�ารงุรกัษา ต่อมาในปี 1965, ABB ได้ส่งมอบ
สถานีไฟฟ้าแห่งแรกของโลกที่เป็นสถานีไฟฟ้าแบบใช้

ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Switchgear - GIS) ด้วย
โครงสร้างของ GIS ที่เลก็กว่าสถานไีฟฟ้าแบบใช้ฉนวน
อากาศ ส่งผลให้ขนาดพื้นที่ของสถานีไฟฟ้าลดลงถึง 
60% โดยอุปกรณ์โครงสร้างภายนอกทั้งหมดจะต่อลง
ระบบรากสายดนิของสถานไีฟฟ้า และมกี๊าซ SF6 เป็น
ฉนวนภายในท่ออะลมูเินยีม GIS รุน่ใหม่นี้ได้ถกูพฒันา
อย่างต่อเนื่องจนถงึทกุวนันี้

เนื่องจากการให้ความส�าคัญกับการบ�ารุงรักษา 
CB ลดลง หลกัการออกแบบสถานไีฟฟ้าจงึถูกพฒันาขึ้น 
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 โดยในส่วนของอุปกรณ์
ตัดตอนยังคงมีความจ�าเป็น แต่ความต้องการในด้าน
การบ�ารงุรกัษาสายส่งของระบบส่งและหม้อแปลงไฟฟ้า
ก�าลงันั้นมมีากขึ้น สิ่งนี้จงึน�าไปสูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ซึ่งเป็นการรวมกันของอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (CB) 
และอปุกรณ์ตดัวงจรไฟฟ้า (Disconnecting Switches - 
DS) หรอืที่เรยีกว่า ไฮบรดิ (Hybrid, PASSTM) ที่มกีาร 
ออกแบบ DS อยู่ในส่วนเดยีวกบั CB

ผลิตภัณฑ์ใหม ่อีกแบบหนึ่ง คือ อุปกรณ์ 
Disconnecting CB (DCB) ซึ่งถกูน�ามาใช้ทั้งฟังก์ชนัการ
ตดัตอนและตดัวงจร เนื่องจากต้องการที่จะลดขั้นตอน
ในการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า (CB) โดยน�า 
SF6 มาใช้เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากมลภาวะใน
อากาศที่ส่งผลถงึการท�างานของอปุกรณ์ Primary (DS) 
ท�าให้ระบบมเีสถยีรภาพมากขึ้น อปุกรณ์ Hybrid และ 
DCB จงึถกูน�ามาใช้กบัสถานไีฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศ 
(Air Insulated Switchgear - AIS) มากขึ้น นอกจากนี้
โครงสร้างและพื้นที่ของสถานไีฟฟ้าที่ใช้อปุกรณ์ Hybrid 
และ DCB จะมขีนาดลดลงถงึ 50% เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัสถานไีฟฟ้าแบบใช้ฉนวนอากาศแบบเดมิ

การพัฒนาในขั้นสุดท้ายของการออกแบบสถานี
ไฟฟ้า คอืการเริ่มต้นการใช้มาตรฐาน IEC 61850-9-2 
ที่มาพร้อมกับ Process bus interface ที่กล่าวถึง
หม้อแปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดนั ซึ่งเป็นเครื่องมอื 
วัดค่ากระแสและแรงดันที่ระดับแรงดันสูงแบบเดิม 
(Conventional Instrument Transformer - CIT) ที่ใช้วสัด ุ
ขดลวดทองแดง โลหะ และฉนวน ซึ่งการพฒันาในขั้น 
สดุท้ายนี้ ค่าที่วดัได้จากหม้อแปลงกระแสและหม้อแปลง 
แรงดนัจะถูกอ่านและแปลงค่าอนาลอ็ก (1 A, 110 V) 

1  Development of secondary systems for substations
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การพัฒนาของอุปกรณ์ Secondary
การปฏิวัติด้านดิจิตอลได้น�ามาใช้ส�าหรับสถานี

ไฟฟ้า เทคโนโลยดีจิติอลถกูน�ามาใช้ในสถานไีฟฟ้าเป็น
ครั้งแรกช่วงปี 1970 ยงัมกีารรองรบัช่องทางสื่อสารจาก
สถานไีฟฟ้าไปยงัศูนย์สั่งการ -> 1

ช่วงต้นยคุ 1990, เนื่องด้วยความสามารถในการ 
ผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งความเร็วของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีของการสื่อสาร อุปกรณ์ควบคุมและรีเลย์
ป้องกนั (ถกูเรยีกว่า IED - Intelligent Electronic Devices) 
ได้ถูกน�าเข้ามาติดตั้งในสถานีไฟฟ้า การสื่อสารแบบ
ดิจิตอลระหว่าง IED ได้รับการแนวคิดโดยใช้สื่อสาร 
ที่มโีปรโตคอลผ่าน Process bus ที่จะรองรบักนัระหว่าง
ต่างผู้ผลติ -> 1

การเปิดตวัของมาตรฐาน IEC 61850 การสื่อสาร
ของสถานไีฟฟ้าก�าลงัมุ่งเข้าสูเ่ทคโนโลยยีคุใหม่ ผูผ้ลติ 
ทั้งหมดสามารถปรบัผลติภณัฑ์ของตนให้เข้ากบัรปูแบบ 
การสื่อสารที่เหมือนกันและใช้โปรโตคอลเดียวกันเป็น
มาตรฐาน ท�าให้ความเป็นไปได้ส�าหรับการสื่อสารกัน 
ระหว่าง IED ที่ผลติมาจากผูผ้ลติต่างๆ สามารถท�างาน 
ร่วมกนับน Station bus เดยีวกนั แทนที่การใช้โปรโตคอล 
รุ่นเก่าที่แตกต่างกนัของแต่ละผลติภณัฑ์

IEC 61850 ยังรวมไปถึงมาตรฐานการสื่อสาร
ระหว่างอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูกบั IED ที่เรยีกว่า Process 
bus อยู่ในส่วนที่ 9-2 และสถาปัตยกรรมการสื่อสาร 
(Communications Architecture) การสื่อสารของ 
Process bus นั้นมคีวามต้องการของ Bandwidth ที่สูง 
เพราะต้องใช้การส่งค่า Sample value จากอุปกรณ์ 
Primary ที่มปีรมิาณและเวลาถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านของ Secondary ที่จะเห็นได้ชัด คือการ
เปลี่ยนจากสายทองแดงมาเป็นสายใยแก้วน�าแสง 
เมื่อปริมาณสายที่ลดลงเป็นจ�านวนมากส่งผลให้กับ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส�าหรับสายทองแดงลดลง ทั้ง 
สายไฟ รางเดนิสายไฟและชิ้นส่วนส�าหรบัตดิตั้ง ค่าแรง
ในการติดตั้งและค่าทดสอบที่หน้างานก็สามารถลดได้
ด้วยเช่นกัน เพราะการทดสอบคุณภาพของระบบและ
อุปกรณ์ Secondary ซึ่งสามารถท�าได้ที่โรงงานผลิต
ก่อนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ทั้งนี้ส่งผล
กบัการออกแบบระบบในส่วนของแต่ละ Bay ที่อปุกรณ์
รเีลย์ป้องกนัและควบคมุแต่ละ Bay นั้นจะต้องเชื่อมต่อ 
กบั Bay house หรอื Marshalling Panel หรอื Junction 
Box ใน Switchyard ซึ่งจะไม่มีในส่วนนี้อีกแล้ว 
เพราะการเชื่อมต่อสายทองแดงไปที่ Bay house หรอื 
Marshalling Panel หรือ Junction Box ดังกล่าว 
จะถูกแทนด้วยการรวมเข้ากันของอุปกรณ์ Primary 
ที่ท�าหน้าที่ส่งสญัญาณสถานะ ค่ากระแส แรงดนัจาก
อุปกรณ์ Primary โดยผ่าน Process bus ด้วยสาย 
ใยแก้วน�าแสง ไปยงัอปุกรณ์รเีลย์ป้องกนัและความคมุ 
ภายในห้องควบคมุของสถานไีฟฟ้า

Process Bus - การเชื่อมต่อส่วนสุดท้าย
มาตรฐาน IEC61850 เป ็นที่ยอมรับอย่าง

แพร่หลาย ด้วยเรื่องของสถาปัตกรรมการสื่อสาร 
ส�าหรบัสถานไีฟฟ้าในการท�างานร่วมกนัระหว่างอปุกรณ์ 
รายละเอียดโครงสร้างและข้อมูลของตัวมาตรฐาน 
การสื่อสารมีเป้าหมายส�าคัญของการน�าไปใช้ท�างาน
สื่อสารร่วมกันระหว่างอุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน อุปกรณ์ 
IED และคอมพิวเตอร์ ที่มาจากต่างผู้ผลิตผ่านระบบ 

โดยอปุกรณ์ Fiber optic sensor ซึ่งอปุกรณ์ดงักล่าวนี้ 
จะส่งสัญญาณค่ากระแสหรือแรงดันออกมาเป็นค่า
ดจิติอลผ่านทางสายใยแก้วน�าแสง เพื่อน�าค่าที่ได้ไปใช้ 
ส�าหรับการวัดค่า รีเลย์ป้องกันและควบคุมสั่งการ
อปุกรณ์ Primary เป็นจดุที่จะมกีารเปลี่ยนรูปแบบของ
หม้อแปลงกระแสเครื่องมอืวดั (Instrument Transformer 
- IT) ซึ่งหากมกีารใช้งาน Fiber optic sensor มากขึ้น
ระบบ Secondary จะต้องสามารถรองรบัการท�างานของ
หม้อแปลงกระแสแบบเดมิ (Conventional Instrument 
Transformer - CIT) และหม้อแปลงกระแสแบบดจิติอล 
(Non - Conventional Instrument Transformer - NCIT) 
ได้ทั้งสองแบบ

ความต้องการนี้จะยิ่งชดัเจนมากขึ้นเมื่อมกีารขยาย
หรอืเพิ่ม Bay ใหม่ในสถานไีฟฟ้าเก่า NCITs ได้ถกูน�ามา
ใช้งานส�าหรบั Bay ใหม่ ขณะที่ส่วน Bay เก่านั้นยงัคงใช้ 
CITs ซึ่งเหน็ได้ชดัทางกายภาพกบัสถานทีี่เป็น AIS live 
tank หรือ DCB ที่ซึ่งหม้อแปลงกระแสถูกรวมเข้ากับ
ส่วนของ CB หรอื DCB จะยิ่งลดขนาดโครงสร้างของ 
การรวมกนัระหว่าง IT และ CB หรอื DCB ส�าหรบัรปูแบบ 
ไฮบรดิและ GIS ในเรื่องของการลดพื้นที่อาจไม่แตกต่าง
กนัมากนกัเนื่องด้วยโครงสร้างที่ลดลงจากเดมิเนื่องจาก
การใช้ฉนวน SF6 แล้ว อย่างไรกต็าม Process bus ท�าให้ 
ขนาดน�้าหนกัของหม้อแปลงแรงดนั (VT) ลดลงอย่างมาก 
ซึ่งสิ่งที่ตามมา คอืระยะเวลาการผลติจะลดลง มคีวาม
เป็นมาตรฐาน และการปรบัค่าอตัราส่วน (ratio) ต่างๆ 
จะถูกท�าบนซอฟต์แวร์แทน

การเปิดตวัของ Process bus ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลง
การอนิเตอร์เฟซครั้งใหญ่ส�าหรบั CB และ DS สญัญาณ
ทั้งหมด ดจิติอลและอนาลอ็กจาก Switchyard จะถกูส่ง 
มายงัห้องควบคมุสั่งการ ผ่านทาง Process bus ด้วยสาย 
ใยแก้วน�าแสงเพียงไม่กี่เส้นแทนที่จะใช้สายทองแดง
จ�านวนนบัพนัเส้นแบบสถานไีฟฟ้ารูปแบบเดมิ

ข้ันสุดท้�ยของก�รพัฒน�สถ�นีไฟฟ้� 

คือก�รเปิดตัวม�ตรฐ�น IEC 61850 

-9-2 Process bus

2  Topology of substation secondary systems
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Ethernet ระบบอปุกรณ์ Secondary ที่ใช้สื่อสารระหว่าง
อปุกรณ์ที่กล่าวไป โดยทั่วไปจะเรยีกว่า Station Bus -> 2

วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของค่า Sample values 
ระหว่าง NCIT และ IEDs ส�าหรบัการท�าหน้าที่ป้องกนั
และอื่นๆ นั้นถกูระบอุยูใ่นมาตรฐานส่วนที่ 9-2 ส่วนการ
เชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์แสง actuator รีเลย์ป้องกัน
และความคุมนั้นอ้างถึงหัวข้อ Process Bus -> 3 
หมายความว่าไม่ได้เพียงแต่ค่าวัดแรงดันหรือกระแส 
ที่จะถูกส่งมาจากอุปกรณ์ ยังมีค่าสถานะของอุปกรณ์
ตดัตอนมายงั IED ไปจนถงึการส่งค�าสั่งจาก IED ไปยงั 
อุปกรณ์ตัดตอนอีกด้วย ได้มีการท�าข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างผู้ผลิตของหัวข้อย่อยนี้ภายใต้สถาบัน UCA 
(Utility Communication Architecture) ตั้งแต่ปี 2004 
ส�าหรับหัวข้อย่อยคือมาตรฐานรายละเอียดการรับส่ง 
ค่า Samplevalues และถูกเรียกว่า IEC 61850-9-2LE 
(Light Edition) ล่าสดุโครงการตวัอย่างที่ได้น�า Process 
Bus เข้ามาใช้งานกบัสถานไีฟฟ้าแห่งแรกชื่อว่า Powerlink 
Queensland’s Logenlea 275kV

เจาะลึก Process bus
อปุกรณ์ใหม่ที่ต้องถกูน�ามาใช้ส�าหรบัเชื่อมระหว่าง 

Fiber optic sensor กบั CT หรอื PT แบบเก่านั้น ชื่อว่า 
Merging Units (MU) โดยการน�ามาใช้กบั Process Bus 
อกีส่วนหนึ่งคอือปุกรณ์ส�าหรบัควบคมุชดุ CB หรอื DS 
โดยจะกล่าวถดัไป  อปุกรณ์เหล่านี้แปลงจดุ endpoint จาก 
กระบวนการของส่วน Primary มายงัอปุกรณ์ Secondary

ชื่อของ Merging Units ความหมายตรงตวั คอื
การรวมกนัของสญัญาณหลายๆ สญัญาณ ออกมาเป็น 
สัญญาณดิจิตอลเดียว ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ของ 3 
Phase ใช้ MU เพยีงตวัเดยีวโดยเปลี่ยนสญัญาณอนิพตุ
ที่ได้รบัออกเป็นดจิติอลในรูปแบบของ Sample values 
และส่งเข้าไปบน Process bus

อุปกรณ์ส�าหรับควบคุมชุด CB หรือ DS จะ
ประกอบด้วย Input และ Output ส�าหรบัรบัสญัญาณ 
และส่งค�าสั่งควบคมุผ่าน auxiliary contact ไปยงัสวติช์
เกียร์ อุปกรณ์ส�าหรับควบคุมชุดนี้จะรับส่งข้อมูลผ่าน 
Process bus เช่นเดยีวกนั

ต�าแหน่งตดิตั้งอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ จะขึ้นอยูก่บั 
หลกัเกณฑ์การจดัวางอปุกรณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ 
การรวมเอาอปุกรณ์ Primary และอเิลก็ทรอนกิส์เข้าไว้ใน 
ตู้เดยีวกนันั้นสามารถท�าได้ ในทางกลบักนั เราจะต้อง 
จัดการกับอุปกรณ์หลักที่ยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อการ
สื่อสารให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ จึงต้องมีการตดิตั้ง 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในต�าแหน่งที่ใกล้กับอุปกรณ์ 
Primary และเป็นต�าแหน่งที่เหมาะสม เช่น การตดิตั้ง
ไว้ที่ Marshalling Panel เป็นต้น

การท�างานร่วมกันและโครงสร้างบน Process bus
ระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปีจนถงึปัจจบุนั การใช้ 

เซ็นเซอร์ร่วมกับอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันนั้นส่วนใหญ่ 
อุปกรณ์ทั้งหมดจะมาจากผู้ผลิตเดียวกัน ส�าหรับกลุ่ม 
ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีการน�า Process bus เข้ามาติดตั้ง
มากขึ้นในลักษณะของ Pilot project เพื่อศึกษาและ
เก็บประสบการณ์ ส่วนการน�าไปใช้ในเชิงพาณิชย์นั้น
ยงัไม่แพร่หลาย

การท�างานร่วมกัน
มาตรฐานการสื่อสาร ทั้ง 9-2 และ 9-2LE และ

มาตรฐานของเซน็เซอร์ได้ถูกก�าหนดแล้ว (IEC 60044) 
การตอบสนองสัญญาณ Transient ของ MU นั้นยัง
ไม่ได้ถูกก�าหนดมาตรฐาน หลังก�าหนดขอบเขตทั้งใน
เรื่องของมมุและแอมพลจิูด (in terms of angle and 
amplitude) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ส่งออกจาก MU และ
ยอมให้ต่างจากสัญญาณที่รับเข้ามานี้เป็นสิ่งส�าคัญ

ก�รเปลีย่นอปุกรณ์ Secondary และ 

ก�รติดตั้งเซ็นเซอร์นั้นมีก�รเพิ่มข้ึน

อย่�งต่อเนื่อง

3  Control system architecture and its life times

Network control center
- Operator workplaces
- SCADA servers
- Front - ends

Remote communication
- Communicatione quipment

Substation level
- Substation HSI
- Substation gateway

Bay lavel
- Secondary equipment
- P & C IEDs

Primary equipment
- Switchgear
- Transformers

Life - cycle
6 - 10 years

Life - cycle
6 - 20 years

Life - cycle
7 - 10 years

Life - cycle
15 - 25 years

Life - cycle
30 - 40 years

23ABB in brief



ของเรื่องรีเลย์ป้องกันและฮาร์ดแวร์ที่เก็บข้อมูล และ 
การคดักรองข้อมลูที่ได้รบัการ “เชือ่มต่อ” กบัอปุกรณ์ 
IED ปัจจบุนันี้จะถูกแยกออกเป็นอปุกรณ์ที่แตกต่างกนั 
ซึ่งอาจจะมาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน จึงมีการก�าหนด
มาตรฐานของสญัญาณ Transient ส�าหรบัการท�างาน
ที่ถูกต้อง คณะท�างานที่จดัตั้งขึ้นใหม่กบั Cigr (B5.24) 
เป็นคณะท�างานที่ร่วมกันพัฒนาและคาดว่าจะพัฒนา
ได้ส�าเรจ็ในช่วงปี 2011

โครงสร้างการสื่อสารของ Process bus
ในความเป็นจรงิการออกแบบ Process bus มคีวาม 

แตกต่างกันอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ระยะทาง (ที่ตั้งของ MU และ IED) ความสามารถใน
การสื่อสาร (พอร์ตเดยีว หลายพอร์ต) ขนาดแบนด์วธิ 
(bandwidth) ของเครือข่าย ความพร้อม หรือรูปแบบ
การสื่อสาร เช่น point-to-point, star หรอื ring ด้วย
ปัจจัยเหล่านี้ ท�าให้การออกแบบนั้นเปลี่ยนแปลงได้
หลายหลาก ทั้งผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ผลิตอุปกรณ์ 
ก�าลังท�างานเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างแบบแผน 
ดงักล่าวเพื่อใช้อ้างองิต่อไป

การปรับปรุงและขยายของระบบ SA เดิม
โดยทั่วไปแล้ว อายกุารใช้งานของอปุกรณ์ Primary 

และ Secondary นั้นมีความแตกต่างกันดังแสดงใน  
-> 3 จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ Primary นั้นนานกว่าอุปกรณ์ Secondary 
ประมาณ 1-4 เท่า นั่นหมายถึงจะต้องมีการเปลี่ยน
อุปกรณ์ Secondary 1-4 ครั้งในช่วงอายุการใช้งาน
อปุกรณ์ Primary

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดและรองรับการปรับปรุงใน
อนาคตนั้นคอื การน�าอปุกรณ์ที่มมีาตรฐาน IEC61850 
เข้ามาติดตั้งในระบบ ใจความส�าคัญที่ท�าให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนสิ่งนี้คือการฟื้นฟูสภาพและการขยายของ 
สถานไีฟฟ้าหรอืฟังก์ชนัต่างๆ ของระบบ

ด้วยเหตทุี่อายกุารใช้งานของอปุกรณ์ Primary นั้น 
มีความยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ Secondary 
แสดงให้เห็นว่ายังมีความจ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง ที่จะมี
การปรับปรุงเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ Secondary ในขณะที่ 
ยงัคงสภาพอปุกรณ์ Primary เดมิให้ใช้งานต่อไป

เมื่อถึงเวลาที่ต้องฟื ้นฟูอุปกรณ์ Secondary 
การน�าเสนอ Process bus ในการปรบัปรงุหรอืเปลี่ยน 
อปุกรณ์รเีลย์ป้องกนัและควบคมุนั้นจะให้ประสทิธภิาพ
สูงขึ้น ทั้งยังไฟฟ้าดับด้วยระยะเวลาสั้นลง ในขณะที่ 
สถานีไฟฟ้ายังคงใช้งานได้ปกติด้วยอุปกรณ์เก่านั้น 
อุปกรณ์ใหม่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61850-9-2 
ยังสามารถติดตั้งและทดสอบโดยมีสายใยแก้วน�าแสง 
เดนิขนานไปกบัสายทองแดงเดมิไปยงัอปุกรณ์ Primary 
การหยุดจ่ายไฟฟ้าชั่วคราวนั้นมีความจ�าเป็น แค่ช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเชื่อมต่อสายจากอปุกรณ์ Primary 
ไปยังอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันใหม่ เมื่อสถานีไฟฟ้าพร้อม 
จ่ายไฟอกีครั้งอปุกรณ์เก่าและสายทองแดง ก็สามารถ
รื้อถอนออกได้

การปรับปรุงระบบ
มหีลายเหตผุลในการปรบัปรงุระบบทั้งสถานไีฟฟ้า

หรือการท�าเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น เช่น 
เริ่มจากการเปลี่ยน RTU หรอืการแก้ไขปัญหาของระบบ 

หัวข้อต่อไปนี้อาจจะเป็นส่วนขับเคลื่อนทั้งหมดหรือ
ทางใดทางหนึ่ง

เพิ่มความสามารถให้กับระบบ
การเปลี่ยนอุปกรณ์ Electromechanical หรือ

อุปกรณ์ดิจิตอลที่ล้าสมัยแล้ว แทนที่ด้วย IEDs ที่มา
พร้อมกับระบบสื่อสารและเครือข่ายแบบ real-time 
โดยเชื่อมต่อกบัระบบ SA หรอื SCADA ที่จะสามารถ
สงัเกตการอปุกรณ์ Secondary ทั้งหมดที่ต่ออยูใ่นระบบ

เพิ่มความปลอดภัยของระบบ
การควบคุมจากระยะไกลโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ 

เงื่อนไขต่างๆ ในการที่จะเข้าสู่ระบบจากภายนอก เพื่อ 
ป้องกันและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ ในเรื่อง 
ความปลอดภัยของบุคลากรก็ส่งผลเช่นกันคือการ
ทดสอบอุปกรณ์ โดยที่ผู้ทดสอบหรือผู้ใช้งานไม่ต้อง
อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ Primary ขณะที่มีแรงดันไฟฟ้า 
แรงสงู หรอืไม่ต้องเสี่ยงกบัการเปิดวงจรกระแส (opening 
CT circuits)

การเติบโตของสถาปัตยกรรมระบบที่ควบคู ่
ไปกับการสื่อสารที่ไม่จ�ากัดและความสามารถของ
กระบวนการ ช่วยให้การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ในระบบนั้น
ท�าได้โดยง่ายดาย และใช้เวลาในการดับไฟฟ้าน้อย 
หรือไม่จ�าเป็นเลย ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้เพิ่มเติม
เกี่ยวกบัการท�างานของระบบที่ปลอดภยัและมั่นคง

สามารถท�างานร่วมกัน
การปรบัใช้มาตรฐาน IEC 61850 สอดคล้องกบั

การแก้ปัญหาเรื่องท�างานร่วมกัน การสื่อสารระหว่าง 
ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ต่างกันให้เชื่อมต่อกัน ประโยชน์จาก 

สิ่งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ IEDs ที่มาจากผู้ผลิต 
ต่างกันโดยสามารถท�างานร่วมกันบนระบบเดียวกันได้
โดยที่ไม่ต้องค�านงึถงึปัญหาเรื่องการสื่อสารกนั

ความคาดหวัง
ตามที่ได้กล่าวถงึมาตรฐาน IEC 61850-9-2 Process 

bus ของสถานไีฟฟ้ามข้ีอดหีลกัๆ ดงัต่อไปนี้ คอื ขนาด
และโครงสร้างพื้นฐานของ Primary switchgear จะมี
ขนาดลดลง เนื่องด้วย Fiber Optic Sensor (NCIT) ที่จะ 
ถูกใช้แทนหม้อแปลงวัดทั้งกระแสและแรงดัน สิ่งนี้จะ
เหน็ชดัมากถ้าเป็นสถานไีฟฟ้าที่เป็นแบบ AIS - live tank 
CBs

ส่วนประกอบของ GIS ที่มนี�้าหนกัมาก คอื VTs 
แบบดั้งเดมิ และโดยใช้เทคโนโลยเีซน็เซอร์ใหม่ส�าหรบั
การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า ท�าให้อุปกรณ์ตรวจวัดนี้ม ี
น�้าหนกัที่เบามากขึ้น นอกจากนี้เวลาที่การผลติจะลดลง
เนื่องจากการปรบัค่าต่างๆ ทั้งหมดของ NCIT สามารถ
ท�าได้ด้วยซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์จะถูกผลิตมาใน 
รูปแบบเดยีวที่เป็นมาตรฐาน

ต�าแหน่งในด้านของ Secondary การลดปรมิาณ
สายเคเบิลทองแดงปริมาณมากๆ ไปเป็นสายใยแก้ว
น�าแสงไม่กี่เส้น เป็นการลดทั้งค่าใช้จ่ายส�าหรับสาย
เคเบิล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง 
การทดสอบที่สถานที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าลดลง การ
ตรวจสอบจะมากขึ้นที่โรงงาน สิ่งเหล่านี้น�าไปสูค่ณุภาพ
โดยรวมสูงขึ้นและลดระยะเวลาการท�างานที่สถานที่
ก่อสร้างสถานไีฟฟ้าลงมาก

ต�าแหน่งการเปลี่ยนหม้อแปลงวัดเป็น Fiber 
Optic sensor (NCIT) นั้นช่วยเพิ่มความปลอดภยัให้กบั 
บคุลากร เนื่องจากลดความเสี่ยงที่จะได้รบัการบาดเจบ็ 
จากการเปิดวงจรกระแสด้าน Secondary

ส�าหรับการติดตั้งเพิ่ม มีความเป็นไปได้ที่จะ
ท�าการติดตั้งระบบบัส 9-2 กระบวนการใหม่คู่ขนาน
ไปกบัระบบเดมิที่มอียูจ่ะช่วยให้สถานไีฟฟ้าที่ใช้งานอยู ่
ท�างานและให้บริการได้ปกติ การหยุดจ่ายไฟฟ้า
ชั่วคราวนั้นมีความจ�าเป็นในช่วงการปรับปรุงระบบ 
แต่จะใช้เวลาการหยดุจ่ายไฟฟ้าลดลงซึ่งเปน็ประโยชน์
ต่อผู้ใช้ไฟ
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แต่ในขณะเดยีวกนัการดบัร้อนจากภายในด้วยการ 
รบัประทานเครื่องดื่มที่มฤีทธิ์เยน็จะช่วยให้ร่างกายสดใส 
กระปรี้กระเปร่ามากกว่า และสามารถท�ารับประทาน 
กันเองได้ง่ายๆ ก็คือ น�้าสมุนไพร และผลไม้ปั่นทั่วไป 
โดย 10 น�้าสมนุไพร และผลไม้ที่แนะน�า ได้แก่ 
1. น�้ามะนาว ซึ่งมีสรรพคุณช่วยคงความเย็นและ

รักษาระดับน�้าในร่างกาย โดยสามารถท�าได้เอง 
แค่คั้นเอาน�้ามะนาว เติมน�้า+น�้าตาล+เกลืออีก 
สักหน่อย คุณก็จะได้เครื่องดื่มที่มีรสชาติสดชื่น 
และเตม็ไปด้วยวติามนิซไีว้ดื่มดบักระหายคลายร้อน

2. น�้าม้ินท์ปั่น เป็นเครื่องดื่มแบบเย็นที่ช่วยเรื่องการ
ล้างพษิในร่างกาย ช่วยระบบย่อยอาหาร และเป็นแหล่ง 
รวมวิตามินบี ซี แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซิงก์ และ
สารอาหารอื่นๆ วธิที�ากเ็พยีงแค่น�ามิ้นท์ผสมน�้าตาล 
เติมน�้า+ผงยี่หร่า+น�้ามะนาว เพื่อความกลมกล่อม 
แล้วน�าไปปั่น

3. น�้าแตงโมปั่น นับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมส�าหรับ
หน้าร้อน โดยเมื่อผสมแตงโมกับน�้าตาลเทียม 
จะช่วยแก้กระหายน�้า ช่วยระบบไหลเวียนเลือด 
เพราะมีสารอาหารที่ทรงคุณค่ามากมายและช่วย 
ป้องกันภาวะขาดน�้าในร่างกาย เมื่อต้องเจอกับ
อากาศร้อน

4. น�้าชาเขียว หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดและมี 
หลากหลายรสชาติให ้เลือกดื่ม ชาเขียวนั้นมี
สรรพคณุช่วยรกัษาระดบัน�้าในร่างกาย โดยลดการ 
สูญเสียเหงื่อ แถมมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิธีชง 
ก็แสนง่ายเพียงกรองชาในน�้าอุ่นและเติมน�้าตาล 
และมะนาวนดิหน่อย ชงใส่น�้าแขง็กไ็ด้ชาเขยีวเยน็ๆ 
ไว้คอยจบิแก้ร้อน

5. น�้ามะพร้าว นอกจากช่วยดับกระหายได้แล้ว  
ยังช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วย ยิ่งหากเป็นมะพร้าว
น�้าหอม จะมคีวามหวานจากลูกมะพร้าวธรรมชาติ
กไ็ม่จ�าเป็นต้องปรงุแต่งด้วยน�้าตาลแต่อย่างใด

6. น�า้กระเจีย้บ มสีรรพคณุช่วยแก้ร้อนในกระหายน�้า 
และช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันในเส้นเลือดได ้
ซึ่งวิธีท�าก็เพียงแค่ต ้มกระเจี๊ยบให้น�้าแดงของ
กระเจี๊ยบออกมา ใส่น�้าตาลและตัดรสด้วยเกลือ 
ให้กลมกล่อมนิดหน่อย เทลงในน�้าแข็งออกรส
หวานๆ เปรี้ยวๆ ชื่นใจ

10 เครื่องดื่มเย็นใจ...คล�ยร้อน

ประเทศไทย ณ เวลานี้คงต้องพูดว่า มี 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก และร้อนมากๆ ซึ่งบางคร้ัง

การดับร้อนจากภายนอกด้วยการนั่งแช่แอร์เย็นๆ ก็ท�าให้สุขภาพเสียได้เหมือนกัน เพราะนั่น

หมายถึงเราต้องหมกตัวอยู่ ในพื้นที่จ�ากัด ออกซิเจนไม่หมุนเวียน และอาจจะไม่มีกิจกรรมที่ท�าให้

ร่างกายเคลื่อนไหวได้มากนัก ส่งผลให้เกิดอาการเกียจคร้าน ตึงเครียด สมองไม่ปลอดโปร่ง

แจ่มใสในที่สุด

7. น�า้เฉาก๊วย ช่วยแก้ร้อนในและกระหายน�้า ขบัเสมหะ 
โดยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด ถ้าหากดื่ม
เป็นประจ�าจะช่วยลดอาการโรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเบาหวานได้อกีด้วย

8. น�า้เก๊กฮวย มสีรรพคณุช่วยแก้ร้อนใน และกระหาย 
น�้า เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น จะช่วยขับ 
พษิร้อนจากตบัออกมาได้ การต้มเก๊กฮวยนั้นไม่ยาก
เพยีงต้มดอกเก๊กฮวยกบัน�้าตาลให้หวานหอมออกสี
เหลอืงทองเป็นใช้ได้

9. น�้าฝรั่ง วติามนิซสีูง ช่วยต้านอนมุูลอสิระ มแีร่ธาตุ
ส�าคญัอย่าง ‘โพแทสเซยีม’ ที่ช่วยควบคมุความดนั 
โลหิต เพิ่มแร่ธาตุในร่างกายที่สูญเสียไปพร้อม
กับเหงื่อในหน้าร้อนอีกด้วย วิธีการท�าน�้าฝรั่งนั้น 

Health Tips

 ท�าได้ง่ายๆ ด้วยการหั่นฝรั่งสดเป็นชิ้นเล็กๆ ปั่น 
เตมิน�้าเชื่อมและมะนาวนดิหน่อย

10. น�า้แอปเป้ิล ถอืได้ว่าเป็นผลไม้ธาตเุยน็ เหมาะที่จะ 
น�ามาปั่นเป็นน�้าผลไม้เพื่อสุขภาพในช่วงหน้าร้อน 
ยิ่งนัก ซึ่งหลายคนก็รับประทานแอปเปิ้ลปั่นสด 
โดยไม่ต้องเตมิน�้าตาล

ผลไม้เหล่านี้หาได้ง่ายตามท้องตลาดท่ัวไป 
มีฤทธิ์เย็นและมีสรรพคุณบ�ารุงร่างกายหลาย
ประการ อาจจะเสยีเวลาปรงุนดิหน่อย แต่เชือ่ว่า 
นอกจากจะช่วยดับร้อนได้ดีแล้วยังไม่ท�าให้เสีย
สขุภาพเหมอืนน�า้อดัลมทีร่บัประทานง่ายแต่ไม่เกดิ 
ประโยชน์
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เก�ะเหล�ย�... 

บริสุทธิ์ดุจเพชรเม็ดง�ม 

แห่งทะเลตะวันออก

ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าววนเวียนเข้ามารบกวนประสิทธิภาพการท�างานและจังหวะการเต้นของ

หัวใจ เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงวิธีดับร้อนด้วยการไปพักผ่อนยังสถานที่ที่มีน�้าใส หาดทรายสวย 

สายลมอ่อนๆ และสภาพแวดล้อมที่คงความเป็นธรรมชาติ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวค่อนข้างที่จะ 

สูญสลายไปตามกระแสการท่องเที่ยว เพราะสถานที่ ใดมีความงามตามธรรมชาติซ่อนเร้นอยู ่ 

สถานที่แห่งนั้นมักเปลี่ยนแปลงไปเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน

Unseen Travel

ภาพ: น�า้ - ฟ้า - ป่า - เขา
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Unseen Travel

12 เมตร สร้างเป็นไฮไลท์ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปดูนก 
ชมววิ ซึ่งบนนั้นสามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของป่าชายเลน 
ได้รอบด้าน ส่วนยามค�่าคืนยังสามารถชมหิ่งห้อย 
ธรรมชาติ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ในชุมชนยังมีคลอง 
ขนาดใหญ่ไหลผ่าน กจิกรรมท่องเที่ยวของบ้านน�้าเชี่ยว 
คือเรียนรู ้วิถีชีวิตชุมชนโดยพักร่วมกับชาวบ้านใน 
รูปแบบโฮมสเตย์ ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน 
ชมวิถีชีวิตชาวประมง ชมสาธิตการท�างอบใบจาก 
ชมการสาธิตและลองท�าตังเมกรอบหรือขนมตาลชัก 
ซึ่งเป็นขนมโบราณที่ปัจจุบันหารับประทานได้ยาก 
พอสมควร ส�าหรับสินค้าโอทอปของหมู่บ้านน�้าเชี่ยว 
ที่โด่งดงัไปไกลกค็อื หมวกใบจาก หรอื “งอบน�า้เชีย่ว”
เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจาก 
ภูมิป ัญญาของบรรพบุรุษชาวตราดที่ได ้สืบทอด
สู ่อนุชนรุ ่นหลัง ใส่เพื่อกันแดดกันฝนหรือตบแต่ง 
บ้านเรือน ปัจจุบันมีการพัฒนารูปทรงที่หลากหลาย 
ยิ่งขึ้น เหมาะส�าหรับการสวมใส่หรือเป็นของที่ระลึก 
เพราะเน้นความประณตี สวยงาม มนี�้าหนกัเบา และม ี
หลายรปูแบบให้เลอืกตามความต้องการ โดยใช้ใบจาก 
ที่หาได้ไม่ยากจากป่าชายเลนใกล้ชุมชน ถือได้ว่าเป็น 
สินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ โดยจะมี 5 ทรง 
คือ ทรงกระทะคว�่า ทรงกระดองเต่า ทรงยอดแหลม 
หรอืทรงหวัแหลมทรงสมเดจ็ ทรงกะโหลก ซึ่งบ้านน�้าเชี่ยว
นั้นอยู่ห่างจากอ�าเภอเมืองไปตามเส้นทางสายตราด-
แหลมงอบ เพยีง 8 กโิลเมตร

ทริปเดินทางกลับสู ่อ ้อมกอดอันบริสุทธิ์แห่ง 
ท้องทะเลธรรมชาติและสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย 
ของชุมชนพื้นถิ่นจังหวัดตราด ช่วยให้ได้ผ่อนคลาย 
ทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มอิ่ม สามารถกลับมา
เผชญิความวุน่วายในสงัคมเมอืงได้อย่างเยน็ใจในวนัที่ 
อากาศยงัคงโหดร้ายไม่เปลี่ยนแปลง

การเดินทางไปยังเกาะเหลายา
จากกรงุเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงพเิศษหมายเลข 7 

(กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงอ�าเภอ
เมืองฯ จังหวัดชลบุรี จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวง
หมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) ผ่านอ�าเภอบ้านบึง 
จนถงึอ�าเภอแกลง เจอแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวง
หมายเลข 3 ต่อไปจนถงึจงัหวดัจนัทบรุ ีรวมระยะทาง 
ประมาณ 318 กโิลเมตร และมุง่หน้าสูแ่หลมงอบ จงัหวดั 
ตราด โดยจะมบีรกิารเรอืรบั-ส่ง ที่ท่าเรอืกรมหลวงชมุพร 
เพื่อเดนิทางต่อไปยงัเกาะเหลายา

แต่ทว่าในแถบทะเลตะวันออก ยังคงมีหมู่เกาะ 
น้อยใหญ่ในจังหวัดตราดที่ยังรักษาความงามตาม
ธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวได้ว่าเรา
สามารถขับรถบ่ายหน้าหนีกรุงเทพฯ ไปรื่นรมย์กับ 
ท้องทะเลสีครามที่สวยงามไม่แพ้ทะเลใต้เลยทีเดียว 
โดยเฉพาะ “เกาะเหลายา” ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็ก 
อยู่ทางใต้ของเกาะช้าง ประกอบด้วย 

เกาะเหลายาใน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุในบรรดา 
3 เกาะ มหีาดทรายขาวสะอาดตา น�้าทะเลสวยใส และ
เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยว เพราะมีรีสอร์ท
ส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และมีจุดด�าน�้าชมปะการัง 
และฝูงปลาทะเลสสีนัสวยงาม

เกาะเหลายากลาง เป็นเกาะที่มทีางเดนิรอบเกาะ 
เพียง 800 เมตรเท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถ 
เดินทอดน่องชมทิวทัศน์สวยงาม ในบรรยากาศสุด 
โรแมนติกไปตามทางข้ามสะพานไม้ที่เชื่อมถึงกัน
ระหว่างเกาะเหลายาในและเหลายากลาง ทั้งยงัมองเหน็ 
ความงดงามของเกาะช้างได้ด้วย

เกาะเหลายานอก เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็น 
โขดหนิ และป่าชายทะเล ไม่มหีาดทราย

เกาะเหลายานั้นอยู่ใกล้กับเกาะทรายขาวและ
เกาะหวาย ด้วยต�าแหน่งที่อยู่ใกล้กับเกาะช้างท�าให้ 
ไม่มีคลื่นลมแรง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยว 
ได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว 
บนเกาะเหลายาเริ่มตั้งแต ่เดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤษภาคมของทกุปี

หลังฟินกับท้องทะเลตราดเต็มอิ่ม ก่อนกลับ 
ขอแนะน�าให้นักท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชม “ชุมชน
บ้านน�้าเชี่ยว” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือกให้เป็น 
“หมูบ้่าน OVC” (OTOP Village Champion) โดยพื้นที่
ส่วนใหญ่ของบ้านน�้าเชี่ยวอยู่ตดิทะเล จงึมปี่าชายเลน 
ที่มคีวามอดุมสมบรูณ์อยู่เป็นจ�านวนมาก ถอืเป็นหนึ่งใน 
จดุเด่นทางการท่องเที่ยวของที่นี่เลยทเีดยีว ป่าชายเลน 
แห่งนี้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีหอดูนกสูงกว่า 
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Gadget

TraxPack
กระเป๋าเดนิทางอจัฉรยิะ TraxPack ที่มาพร้อมกบั 

ฟังก์ชนัการใช้งานฉลาดๆ หลายอย่าง เช่น พอร์ตชาร์จ
มือถือ 2 พอร์ต เพราะมีการติดตั้งแบตเตอรี่ส�ารอง
แบบถอดได้ขนาดความจุ 20,000 mAh, smart-lock, 
สามารถติดตามพิกัดผ่าน GSM และ GPRS, มีตาชั่ง 
ดจิติอลส�าหรบัวดัน�้าหนกักระเป๋า ตวักระเป๋าผลติมาจาก 
อะลูมิเนียมผสมโพลีคาร์บอเนต ด้านหลังกระเป๋า 
มาพร้อมกับตีนตะขาบแบบเดียวกับล้อรถถังสองเส้น 
นั่นก็คือล้อที่หมุนได้อย่างอิสระ เพื่อช่วยอ�านวยความ 
สะดวกเวลาขึ้นบันไดสูงๆ ซึ่งยังอยู่ในเว็บ Kickstater 
หากได้ทุนตามเป้า คาดว่าจะพร้อมขายจริงในเดือน
มนีาคมปีหน้าอย่างแน่นอน

Foldimate
เครื่องพบัผ้าอตัโนมตั ิFoldimate นวตักรรมที่จะ 

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทุ ่นแรงในการซักรีด 
เพียงแค่น�าเสื้อผ้าที่ซักแล้วขึ้นหนีบกับราวของเครื่อง 
ซึ่งใส่ได้ครั้งละ 15-20 ตัว จากนั้นกดปุ่มสั่งงานเลือก
ประเภทของเสื้อผ้า เครื่องกจ็ะประเมนิความกว้าง-ยาว 
ความหนาของเนื้อผ้า และดูดเข้าไปพับอย่างประณีต
และเรียบร้อยด้วยแขนกลด้านใน ทั้งยังสามารถรีดผ้า
ด้วยโปรแกรมระบบไอน�้าให้ไร้รอยยบัย่น ซึ่งเสื้อแต่ละตวั
ก็จะถูกพับออกมาสวยงามเรียบร้อยในเวลาเพียง 10 
วนิาทเีท่านั้น สนนราคาประมาณ 25,000-30,000 บาท

Omoidori
เปลี่ยนรูปถ่ายฟิล์มในอัลบั้มให้กลายเป็นไฟล ์

ดิจิตอลได้ง่ายๆ ด้วยเครื่อง Omoidori ที่ใช้งานง่าย
กว่าเครื่องสแกนเพียงแค่มี iPhone 5 ขึ้นไปเท่านั้น 
จากนั้นโหลดแอพชื่อเดียวกัน แล้วน�าเครื่องไปวางทับ
บนรูปถ่าย เปิดแอพกดปุ่มถ่ายบนไอโฟน เพียงเท่านี้ 
ก็จะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบดิจิตอลอย่างรวดเร็ว ตัวแอพ 
สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ได้ดีพอสมควรและ
มีระบบแก้ไขรูปถ่ายที่ใช้แฟลชแล้วตาแดงให้ด้วย 
สามารถอดัภาพใหญ่สดุที่ 5x7 นิ้ว วางจ�าหน่ายที่ญี่ปุน่ 
สนนราคาประมาณ 4,200 บาท

Gadget ล่�สุด

นวัตกรรมสุดล้ำ�สำ�หรับคนรุ่นใหม่

ในทุกๆ วัน โลกพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีก็เช่นกันมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

อย่างบรรดานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สุดไฮเทคหลากหลายรูปแบบใหม่ที่ป ัจจุบันมีบทบาทใน 

ชีวิตประจ�าวันของคนยุคนี้และก็ผลิตออกมาให้ได้ยลโฉมกันเร่ือยๆ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของ

คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความล�้าสมัย Gadget ล่าสุดที่จะมาอัพเดตมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลย
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Gadget

Canon EOS 80D
แคนนอนเปิดตวักล้อง DSLR รุ่นล่าสดุ EOS 80D 

มาพร้อมระบบโฟกสัแบบ Cross Type 45 จดุ ที่โฟกสัได้ 
อย่างรวดเรว็ในสภาพแสงที่หลากหลาย มช่ีองเสยีบหฟัูง 
ท�าให้รองรบังานถ่ายวดิโีอได้อย่างจรงิจงั ความละเอยีด
ภาพที่เพิ่มมากขึ้น และช่องมองภาพที่ใหญ่เต็มตา 
มองเห็นเฟรมภาพครบ 100% ท�าให้จัดองค์ประกอบ 
ภาพได้สมบูรณ์แบบกว่าเดิม มาพร้อมกับเลนส์คิท 
รุ ่นล่าสุด EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 
(Nano) เป็นเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อการถ่ายวิดีโอด้วย 
ระบบซมูเงยีบ ไม่มเีสยีงรบกวน และยงัโฟกสัได้รวดเรว็ 
แถมยังเป็นเลนส์คิทที่ให้ระยะซูมอเนกประสงค์ ใช้ตัว
เดยีวเที่ยวทั่วโลกได้สบายๆ

Smart Boy
Hyperkin ผู้ผลติ Smart Boy เคสที่เปลี่ยนมอืถอื

เป็นเกมบอยและสามารถใช้ตลับเกมบอยมาเสียบที่
ด้านหลงัของเครื่องได้ทนัท ีซึ่งรองรบัตลบัทั้งของ Game 
Boy และ Game Boy Color หากใครมขีองเก่าอยู่แล้ว
กป็ัดฝุ่นขึ้นมาระลกึความหลงักนั แต่ถ้าไม่มกี็สามารถ
โหลด Rom เกมมาเล่นผ่าน Emulator ได้เหมือนกัน 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ อย่างสมาร์ทโฟนและระบบ
ปฏิบัติการที่รองรับยังไม่เปิดเผยออกมา ส�าหรับคนที่
สนใจสามารถเข้าไปสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ของ hyperkin 
สนนราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2,1150 บาท โดยจะเริ่ม
ส่งของให้ในเดอืนธนัวาคมนี้

Elecam 360
กล้องแอ็คชั่นส�าหรับขาลุยทุกสถานการณ ์

ไม่มีหวั่น Elecam 360 โดดเด่นด้วยการถ่ายวิดีโอ
แบบ 360 องศา มาพร้อมเลนส์คู่หน้าหลงัที่บนัทกึทกุ
เหตุการณ์ส�าคัญไว้ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ 
Extreme หรอื Adverture พร้อมทั้งสามารถน�าไปใช้งาน 
ในแบบ VR และแต่ละเลนส์มีองศารับภาพกว้างถึง 
220 องศา ขนาดเล็ก บันทึกวิดีโอได้แบบ Full HD 
เชื่อมต่อการท�างานกับสมาร์ทโฟนได้เพื่อดูภาพแบบ 
Real Time และแน่นอนว่าใช้งานกบัอปุกรณ์ VR เพื่อ
ชมภาพเสมอืนจรงิได้ ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android 
ตัวกล้องใช้แบตเตอรี่ 1500mAh ใช้งานต่อเนื่องได้
นาน 60 นาที

imoo Watch Phone
นาฬิกาโทรศพัท์ imoo Watch Phone อปุกรณ์เพื่อ 

ความปลอดภยัของบตุรหลาน ด้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั
สามารถโทรและดูต�าแหน่งของเด็กๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ดีไซน์หน้าจอแบบดิจิตอลระบบสัมผัส แสดงตัวเลข 
และตวัหนงัสอืที่อ่านง่าย รองรบัภาษาไทย สวมใส่สบาย 
ด้วยตัวเรือนพลาสติกน�้าหนักเบา มาพร้อมสายยาง 
ซลิโิคนสสีนัสดใสเหมาะกบัเดก็ๆ แบตเตอรี่แบบ Lithium 
Polymer ความจุ 385 mAh สามารถสแตนด์บายได้ 
2-3 วัน จ�าหน่ายอยู่ที่ราคา 3,990 บาท หากอยาก
เปลี่ยนสสีายนาฬิกาเป็นสชีมพหูรอืสขีาวด�ากม็จี�าหน่าย
แยกต่างหากในราคา 499 บาท

Prophix
แปรงสฟัีนไฮเทคนามว่า Prophix จากบรษิทั Onvi 

ที่จะช่วยให้คุณแปรงฟันได้สะอาดทุกซอกทุกมุม และ
มองเห็นว่าเราแปรงฟันตรงจุดไหนบ้าง ด้วยด้ามจับ
ที่ติดกล้องขนาดเล็กความละเอียด 10 ล้านพิกเซล 
สามารถบันทึกวิดีโอระดับ Full HD 1080p แถมยัง
มี Bluetooth และ Wi-Fi ในตัวส�าหรับเชื่อมต่อกับ 
สมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่รองรับทั้ง
ระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจอง
ล่วงหน้าได้ในราคาประมาณ 10,300 บาท ซึ่งจะวางขาย 
ในช่วงต้นปี 2017

Blocks
นาฬิกาอัจฉริยะแบบเลือกชิ้นส่วนประกอบเอง 

Blocks จากโปรเจคระดมทุนที่ประสบความส�าเร็จใน 
Kickstarter ที่ตัวเรือนหลักจะมีชื่อเรียกว่า “Blocks 
Core” เป็นหน้าปัดทรงกลมผลติมาจากสแตนเลสสตลี 
(รวมถึงสายนาฬิกาด้วย) ภายในติดตั้งชิพประมวลผล
เอาไว้ มาพร้อมจอ AMOLED โมดูลต่างๆ จะอยู่ใน 
รูปแบบของข้อต่อสายนาฬิกา ซึ่งแต่ละชิ้นมีขนาดเล็ก
เพื่อให้เวลาที่ประกอบกันแล้วสามารถสวมใส่ได้สบาย 
ซึ่งเปิดให้สั่งจองราคาประมาณ 11,700 บาท โดยราคานี้ 
จะม ี“Module” ให้เลอืกได้ 4 อนั และซื้อเพิ่มได้ใน
ราคาโมดูลละประมาณ 1,240 บาท โดยจะเริ่มจดัส่ง
ในช่วงเดอืนตลุาคมปีนี้
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นวตักรรมหุน่ยนต์ ABB สร้างสรรค์งานศลิปะในงาน 
Graffiti Bot Party

เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2559 ที่ผ่านมา ทางเอบบี ี
ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่อกีครั้ง เมื่อโรบอทอจัฉรยิะ 
IRB2600 จากเอบีบี ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนว 
กราฟิตี้ (Graffiti) กบัคณุรกักจิ ควรหาเวช ศลิปินชื่อดงั 
ด้านกราฟิกดไีซน์ระดบันานาชาต ิพร้อมทมีงานที่เตม็เป่ียม
ไปด้วยความสามารถ ความทุ่มเท และตั้งใจ จงึได้รบั
เสยีงตอบรบัและเป็นที่รู้จกัอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการ
เชื่อมระหว่างโลกแห่งวศิวกรรม และศลิปกรรมได้อย่าง 
ลงตวั โดยงานนี้ได้จดัขึ้นที่ Fabcafe’ Bangkok ซอยอารย์ี

งานสมัมนาวชิาการ “การออกแบบและติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. และกฎหมายอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ (อ.6)”

เอบีบี ได้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์เอบีบี ภายในงานสัมมนาวิชาการภายใต้
หัวข้อเรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ตามมาตรฐาน วสท. และกฎหมายอาคารประเภท
ควบคมุการใช้ (อ.6)” เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2559 
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยงาน
สัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางกลุ่มวิศวกร 
ผูป้ฏบิตังิานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจเกี่ยวกบัมาตรฐานตดิตั้ง
ทางไฟฟ้าฯ และได้รบัความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายควบคมุ
การใช้ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ 
ถูกต้อง ซึ่งภายในงานมีการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ 
ของผลติภณัฑ์เอบบีมีากมาย อาท ิNew AF Contactor, 
Consumer unit และ Meter เป็นต้น

HomeWorks Expo 2016
เอบีบี ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน

งาน HomeWorks Expo 2016 ในระหว่างวนัที่ 19-28 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา ซึ่งจดัขึ้นโดย HomeWorks ผูน้�าอาณาจกัร 
สนิค้าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้านครบวงจร ร่วมกบั Power Buys 
และเซน็ทรลั มาร์เกต็ติ้ง กรุป๊ โดยได้น�าเสนอผลติภณัฑ์
ในกลุ่มของเซอร์กติเบรกเกอร์ ส�าหรบัใช้ป้องกนัไฟเกนิ 
ไฟชอ็ต ไฟรั่ว และไฟดดู พร้อมมอบส่วนลดพเิศษให้แก่
ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญคอย 
ให้ค�าปรึกษา แนะน�าและออกแบบระบบไฟฟ้าอย่าง 
ถูกต้องให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลติภัณฑ์อกีด้วย

HomePro Expo 2016
เอบีบี ได้เข้าร ่วมจัดการแสดงสินค้าในงาน 

HomePro Expo 2016 ซึ่งจดัขึ้นที่ศูนย์การแสดงสนิค้า 
อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีในระหว่างวนัที่ 11-20 มนีาคม 
2559 ที่ผ่านมา โดยได้น�าสินค้าในหมวดของอุปกรณ์
ป้องกนัไฟเกนิไฟชอ็ต อปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดูด ส�าหรบั
ตดิตั้งใช้งานภายในที่พกัอาศยั อาคารส�านกังาน และ
โรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ พร้อมมอบส่วนลดพเิศษให้แก่
ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
คอยให้ค�าปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าใหม่อย่าง
ถูกต้องให้แก่ลูกค้าที่ก�าลงัมองหาสนิค้าที่มคีณุภาพสูง

เอบบี ีลงนาม MOU ร่วมพฒันาก�าลงัคนสาขาวชิา
ไฟฟ้า

บรษัทั เอบบี ีจ�ากดั ผูน้�าด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าก�าลงั 
และเทคโนโลยอีตัโนมตั ิและบรษิทั ภทัรเมธากจิ จ�ากดั 
ผูจ้�าหน่ายผลติภณัฑ์ทางไฟฟ้า ร่วมกบัส�านกังานคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ลงนามบนัทกึข้อตกลง 
ความร่วมมือ เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนสาขาวิชา
ไฟฟ้า ณ ห้องประชุม 5 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา เมื่อวนัที่ 10 มนีาคม 2559 ที่ผ่านมา 
โดยม ีดร.อกนษิฐ์ คลงัแสง รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา เป็นประธาน โดยบรษิทัทั้งสองจะร่วม 
สนับสนุนอุปกรณ์การติดตั้งระบบไฟฟ้าในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ การฝึกอบรมพัฒนาครูสาขาวิชาไฟฟ้า 
และการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับ 
ปวส.

Distributor Development Program with Larch 
& Laurel Co., Ltd

เอบบี ีได้จดัโครงการ Distributor Development 
Program ขึ้นมา โดยรวมตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อท�าการ
ประเมนิความรูแ้ละจดัอบรมเพื่อเสรมิสร้างความรูใ้นด้าน
เทคนคิและเทคโนโลยใีหม่ให้กบัทมีงานและบคุคลากร 
ของบรษิทั ลาร์ซ แอนด์ ลอเรล็ จ�ากดั โดยมุง่หวงัในการ 
เพิ่มขีดความสามารถของทีมงานในการให้ค�าปรึกษา
และแนะน�าในเรื่องการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์อย่างเหมาะสม 
ต่อความต้องการของลูกค้าและรูปแบบการใช้งาน 
ณ โรงแรมด ีวาร ีจอมเทยีน บชี พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี
เมื่อวนัที่ 27-28 กมุภาพนัธ์ 2559 ที่ผ่านมา
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มุมคำ�ถ�มร่วมสนุก
อุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล ใช้ได้กับงานประเภทใดบ้าง และภาคส่วนที่นิยมใช้ 

มีภาคส่วนใดบ้าง

กรอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน

ชื่อ                             

ที่อยู่         

เบอร์โทร

ส่งค�าตอบของท่านมาที่

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

สมาชิกที่ตอบค�าถามได้ถูกต้อง 20 ท่านแรก รับชุดไขควงเช็คไฟ

เฉพาะสมาชกิที่ได้รบัวารสารทางไปรษณยี์เท่านั้น 

หมดเขตส่งค�าตอบภายในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2559 

ปรึกษา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั

161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์. 0 2665 1043

คณุโสพล มะเกลี้ยง กรงุเทพฯ

คณุปรดีารตัน์ จ�ารสัวารณุี กรงุเทพฯ

คณุชาญบูรณ์ แดงศริิ กรงุเทพฯ

คณุชลุพีร  สนุทรวภิาค กรงุเทพฯ

คณุบศุรา วฒันศรมีงคล กรงุเทพฯ

คณุประจกัร์ สตี้นวงศ์ กรงุเทพฯ

คณุพชัรพีรรณ แก้วกล้า กรงุเทพฯ

คณุพายพั เปี่ยมคลงั กรงุเทพฯ

คณุมารตร ีจเิมฆ กรงุเทพฯ

คณุววชิญา ชยัปัญญา กรงุเทพฯ

 รายชื่อ  จังหวัด  รายชื่อ  จังหวัด

รายชื่อผู้โชคดีจากฉบับที่แล้ว (ฉบับ 1/16)

คณุวฒุ ิวนัเจรญิชยัสขุ กรงุเทพฯ

คณุศภุกฤต ชตัชาญชนนิท์ กรงุเทพฯ

คณุสนุนัทา ชูชยัโชคนมิติ กรงุเทพฯ

คณุอบุล ปลอดข�า กรงุเทพฯ

Chakkrit Boonkloy ชลบรุี

คณุศริริตัน์ พทิกัษ์วาณชิย์ นครราชสมีา

คณุลดัดา พทิกัษ์วาณชิย์ นครราชสมีา

คณุสวุฒัน์ วงสามารถ ปทมุธานี

คณุวฒุชิาต ิโพธิ์ทอง สมทุรปราการ

คณุพรีดา วงษ์บญุมาก สมทุรปราการ
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