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สวัสดีวันปีใหม่ไทยกับเทศกาลแห่งความชุ่มฉ�่า
อย่างเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่าในปีนี้รัฐบาลจะยังคง
ตั้งกฎเหล็กไม่ให้มีการขึ้นรถกระบะสาดน�้ากัน แต่ก็
เชื่อว่าประเพณีอันดีงามจะยังคงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป 
และแน่นอนว่า เมื่อถึงช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว 
ย่อมต้องเกิดการเดินทางที่มากขึ้น ซึ่งหมายถึงการใช้
พลังงานที่มากมายมหาศาล และเป็นช่วงเวลาเดียว
กับการประกาศหยุดซ่อมบ�ารุงแท่นขุดเจาะน�้ามันใน
ประเทศเมียนมา โดยรัฐบาลไทยได้มีการเตรียมแผน
รบัมอืไว้อย่างรดักมุ ที่เน้นความร่วมมอืของภาครฐัและ
เอกชน โดยกระทรวงพลังงานมีการเตรียมแผนรับมือ
ผ่านเทคโนโลยี Video Conference เพื่อตรวจสอบถึง
ผลกระทบจากการหยดุซ่อมบ�ารงุแท่นขดุเจาะน�้ามนัใน
ประเทศเมยีนมา ช่วยให้สามารถทราบผลกระทบแบบ 
Real Time

ส�าหรบัเรื่องเด่นประจ�า ABB In Brief ฉบบันี้จะขอ 
น�าเสนอเรื่องของเทคโนโลยี แต่เป็นคนละชนิดกับที่
รัฐบาลใช้เพื่อรับมือวิกฤตจัดการด้านพลังงาน นั่นคือ 
หุ่นยนต์ที่มคีวามสามารถระดบั ArtifiCial Intelligence 

หรือ AI โดยผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งจะช่วยให้ 
หุ่นยนต์สามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อน�าไปใช้
ในการประมวลผล ยิ่งไปกว่านั้นระบบคลาวด์ยงัช่วยให้ 
เทคโนโลย ีAI สามารถท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยงัมกีารน�าเสนอเทคโนโลยทีางด้าน 
การขนส่ง ซึ่งในประเทศไทยถือเป็นระบบที่มีการใช้
พลังงานมากที่สุด และก�าลังจะมีเทคโนโลยีรถไฟ
ความเร็วสูงเข้ามาใช้ในประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้
ประเทศไทยกลายเป็น HUB แห่งการขนส่งในภมูภิาคนี้

อกีทั้งยงัมบีทความพื้นฐานเกี่ยวกบัปรากฏการณ์
และมาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่า และไปเจาะลึกถึง
อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ Terminal Blocks รุ่น SNA-
Compact

ปิดท้ายด้วยความงามจากเกาะหลเีป๊ะ ที่เรยีกว่า 
สวยงามตระการตาในบรรยากาศธรรมชาติ แล้วพบ 
กันใหม่ฉบับหน้า ส�าหรับฉบับนี้ สวัสดีวันปีใหม่ไทย 
หรือวันสงกรานต์ ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพ 
แขง็แรง ร�่ารวยเงนิทองนะครบั
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Cover Story

ทมีนกัวจิยัของเราเชือ่ว่าอกีไม่นาน หุน่ยนต์จะเข้ามามบีทบาทมากข้ึน 

ต่อระบบการผลิตสินค้า และยังช่วยลดการใช้แรงงานมนุษย ์

อีกด้วย สิ่งนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อหุ ่นยนต์ของเราสามารถ 

ท�างานด้วยตัวเองได้ มีความคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา 

อีกทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู ่ 

ตลอดเวลาได้ด้วยตัวเอง ความก้าวหน้านี้จะเกิดข้ึนโดยการน�า 

แนวคดิของ Internet of Things, Services and People (IoTSP) 

เข ้ามาช่วยส่งเสริมเทคโนโลยี และการด�าเนินงานทางธุรกิจ

ที่สร้างการส่งผ่านแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีปริมาณมากในการ

วิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้หุ ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้

ด้วยตัวเอง

ภาพ IoTSP จะช่วยให้หุ่นยนต์สามารถท�างานได้ 
หลากหลายกว่าที่เคย

เป็นที่คาดการณ์กันว่า ในอนาคตหุ่นยนต์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
อตุสาหกรรมการผลติ  

น�าไปสูก่ารขยายตลาดของหุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรม 
[1] จะเห็นได้จากแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิต
หลายๆ แห่งเริ่มน�าระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

โลกของเราทกุวนันี้ หุน่ยนต์นั้นมขีดีความสามารถ 
ในการท�างานที่มีความซับซ้อนและในรูปแบบซ�้าๆ ได้
อย่างไม่เหนด็เหนื่อย อกีทั้งยงัมคีวามแม่นย�าสงูในการ
ท�างาน ตวัอย่างเช่น เชื่อมโลหะ พ่นส ีผลติรถยนต์หรอื
การประกอบชิ้นงานต่างๆ และยงัมรีปูแบบการผลติหรอื
ประกอบอื่นๆ อกีมากที่หุน่ยนต์ได้เข้ามาสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้แก่ธรุกจิเหล่านั้น มนัจงึกลายเป็นความท้าทายในการ 
ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติให้เข้ากับรูปแบบ 
การท�างานเฉพาะตัว เช่น งานการผลิตสินค้าที่มีช่วง
สั้นๆ ท�าให้ไม่คุม้ทนุในการตดิตั้งในระบบอตัโนมตั ิหรอื
ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการตดิตั้งระบบอตัโนมตั ิ
เป็นต้น ในกรณดีงักล่าว แรงงานมนษุย์จงึยงัมบีทบาท
ส�าคญัอยู่ เพราะการที่จะท�าให้หุน่ยนต์เอาชนะอปุสรรค
ที่กล่าวมานั้น หุ่นยนต์จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงขึ้น 
ตั้งโปรแกรมได้ง่ายขึ้น และสามารถตัดสินใจได้เอง 
มากขึ้น นอกจากนี้ หุน่ยนต์ต้องมคีวามชาญฉลาดในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากมนุษย์และสภาพแวดล้อม 
ในขณะเดยีวกนักส็ามารถสื่อสารข้อมลูกลบัไปให้มนษุย์
เช่นกัน ซึ่งท�าได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดเป็น
ความรู้ แล้วท�าให้ทกุคนเข้าถงึความรูน้ั้นได้ ไม่เฉพาะแต่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ความส�าคญัของเทคโนโลย ีIoT และคลาวด์
การน�าเอาเทคโนโลยี IoT และคลาวด์มาใช้งาน 

ท�าให้สามารถส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลจากเซ็นเซอร์
และข้อมูลอื่นๆ เข้าสู่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) บน 
คลาวด์ ซึ่งจะมกีารวเิคราะห์ข้อมูลที่เข้ามาแบบเรยีลไทม์ 
โดยใช้การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสตรมี (Stream Analytics) 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถกูคดักรอง คดัเลอืก และคดัรวมค่า

ข้อมลูที่ได้รบัการประมวลผลเรยีบร้อยแล้ว อาจถกู 
ส่งต่อไปยงับรกิารที่หลากหลายบนคลาวด์ เช่น ระบบ
ธรุกจิอจัฉรยิะ (BI- Business Intelligence) ซึ่งเป็นเครื่องมอื 
ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการน�าเสนอในรูปแบบ
ของตารางหรือกราฟ ท�าให้เราสามารถมองเห็นข้อมูล
เชิงลึกของการผลิตได้ในทันที หรือข้อมูลเดียวกันนี้
อาจส่งต่อไปยังระบบเครื่องจักรที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
(Machine Learning) เพื่อท�าการวเิคราะห์และคาดการณ์ 
ด้านต่างๆ เช่น ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ และ
การบ�ารงุรกัษา โดยระบบนี้ช่วยประหยดัต้นทนุการผลติ
และสามารถวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

และแน่นอนว่าการใช้งานบนคลาวด์ จะต้องมี
ระบบป้องกันข้อมูลของลูกค้าที่มีความปลอดภัยสูง 
ทั้งยงัมคีวามเสถยีรและสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

การผนวกเอาเทคโนโลย ีIoT และคลาวด์ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถของหุ่นยนต์ ตลอดจนการก�าหนดพื้นที่
ส�าหรบัจดัเกบ็ข้อมลู วเิคราะห์ และค�านวณข้อมลูในศูนย์ 
ข้อมูล จะเป็นการยกระดับความสามารถของหุ่นยนต์ 
ในอกีระดบัหนึ่ง

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรม
ขอยกตัวอย่างการน�าเอา IoTSP มาช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพของหุ่นยนต์ในการผลติ ดงันี้
ในการประกอบชิ้นส่วนหนึ่งประกอบด้วยหุน่ยนต์

อัตโนมัติ 2 ตัว โดยมีระบบล�าเลียง (Feeder) คอย
ล�าเลียงชิ้นส่วนมาให้หุ่นยนต์น�ามาประกอบ ก่อนน�า 
ชิ้นงานไปวางบนสายพานส่งกระบวนการขั้นต่อไป 
ซึ่งงานดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือผู้จัดการ
การผลิตอาจใช้อุปกรณ์พกพาช่วยติดตามสถานะการ
ผลิต และตรวจสอบเครื่องมือผลิตได้จากทุกที่และทุก
เวลา ทั้งยงัสามารถตรวจสอบ KPIs (Key Performance 
Indicators) เพื่อตดัสนิใจเกี่ยวกบัการซ่อมบ�ารงุ

ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เช่น ระบบล�าเลียงตัวใด 
ตัวหนึ่งท�างานช้าลง จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างตวัหุ่นยนต์ ระบบล�าเลยีง และสายพาน ท�าให้ 
ทั้งระบบสามารถปรบัความเรว็ในการท�างานให้เหมาะสม 
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ธรุกจิอจัฉรยิะ
เครื่องจกัรเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเอง
การวเิคราะห์แบบสตรมี
การวเิคราะห์ข้อมลู
การจดัเกบ็ข้อมูล

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะ
ได้รับแจ้งผ่านทางอุปกรณ์พกพา หากการท�างานยัง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาจไม่จ�าเป็น
ต้องเข้าไปจัดการ แต่ถ้าปัญหาเกิดจากระบบล�าเลียง 
เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบ KPIs ของระบบเพื่อดูว่า 
ถึงเวลาต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือไม่ ถ้าไม่ร้ายแรงระบบ
ก็จะเลือกที่จะท�างานต่อ นั่นหมายความว่าเราจะ
สามารถลดดาวน์ไทม์ที่ไม่จ�าเป็นของระบบลงได้

กลยุทธ์การสร้างโซลชูนั
สถานการณ์ตัวอย่างข้างต้นจะเกิดขึ้นได้ จ�าเป็น

ต้องอาศัยความสามารถของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่
ล�้าสมัย เครือข่ายของเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม
ระบบหุ่นยนต์ที่สามารถวิเคราะห์หรือส่งข้อมูลได้แบบ
เรยีลไทม์ ทั้งยงัต้องใช้เทคโนโลย ีIoT เพื่อปรบัปรงุการ
ท�างานทั้งหมด โดยมแีนวทางดงันี้. ท�าให้หุน่ยนต์และอปุกรณ์ทกุตวัของหน่วยการผลติ 

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกนัได้. ข้อมูลใดที่ต้องการใช้งานแบบเรียลไทม์ จะต้อง 
ส่งผ่านระบบสื่อสารที่มเีวลาหน่วง (Latency) ต�่า 
และเชื่อถอืได้ หรอืไม่กเ็กบ็ไว้ในตวัคอนโทรลเลอร์ 
ของหุน่ยนต์เอง. เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลระยะไกลเพื่อให้สามารถ 
ใช้ระบบธรุกจิอจัฉรยิะ (BI) และระบบการวเิคราะห์
ที่หลากหลายได้
การส่งข้อมลูขึ้นคลาวด์จะท�าให้ลกูค้าได้ประโยชน์ 

เช่น การเข้าถงึข้อมูลจะสะดวกขึ้น และสามารถแสดง
ข้อมลูการผลติได้จากบนคลาวด์ นอกจากนี้ โครงสร้าง
ของคลาวด์นั้นมีความยืดหยุ่นต่อการค�านวณและจัด
เก็บข้อมูล จึงสามารถพัฒนาการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อ
การวเิคราะห์ข้อมลูและระบบธรุกจิอจัฉรยิะ -> รปูที ่1 
ตวัอย่างส�าหรบักรณนีี้คอื การน�าข้อมูลการปฏบิตังิาน
ของหุ่นยนต์มาท�าการวิเคราะห์ขั้นสูงหรือเข้าสู่ระบบ
เครื่องจกัรเพื่อเรยีนรูไ้ด้ด้วยตวัเอง (Machine Learning) 
โดยสามารถท�าบนคลาวด์ได้โดยตรง ไม่ต้องคัดลอก
ข้อมูลไปท�างานที่อื่น

รูปที่ 1 การเชื่อม IoT อุตสาหกรรมเข้าสู่คลาวด์

Cover Story

โซลชัูนทางเทคนคิทีค่รอบคลมุ
เพื่อให้ได้โซลูชันดังกล่าว ABB ได้ออกแบบ

แพลตฟอร์มที่ท�าให้หุน่ยนต์อตุสาหกรรม หน่วยการผลติ 
ตลอดจนจากบคุลากร สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัได้ 
-> รปูที ่2 การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ งานส่วนใหญ่จะ
ท�าโดยการก�าหนดค่า (Configuration) เช่น การสแกน
หาหุ่นยนต์ในรัศมี การเชื่อมหุ่นยนต์ให้เข้าสู ่ระบบ 
การตั้งค่าบรกิารต่างๆ เป็นต้น -> รปูที ่3

ในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติของแพลตฟอร์มนี้ 
ข้อมูลระหว่างหุ่นยนต์ต่างๆ จะมีการแลกเปลี่ยนกัน
แบบเรยีลไทม์โดยใช้เทคโนโลยตีวักลาง (Middleware) 
แบบบอกรับการเป็นสมาชิก (Publish-Subscribe) 
ยกตวัอย่างเช่น ในเฟรมเวริ์ค DDS (Data Distribution 
Service) มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่แจกจ่ายข้อมูลของตนเอง 
(Publish) อุปกรณ์ตัวอื่นที่ต้องการข้อมูลจะสามารถ
สมัครเป็นสมาชิก (Subscribe) เพื่อรับข้อมูลนี้มา
ประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์ที่สมัครเป็นสมาชิกนั้น
ไม่จ�าเป็นต้องรูถ้งึรายละเอยีดที่ไม่จ�าเป็น สนใจแต่เพยีง
ข้อมูลในส่วนที่ตนเองจะน�าไปใช้งานได้กพ็อ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นจะท�าผ่านศูนย์กลาง 
การเกบ็ข้อมูลเสมอืน (Virtual Global Data Space) ซึ่ง
หุ่นยนต์และระบบล�าเลียงที่กล่าวไว้ในตัวอย่างข้างต้น 
จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล (เช่น ต�าแหน่งปัจจุบัน 
ความเรว็ ฯลฯ) ด้วยช่องทางนี้

ใช ่ว ่าอุปกรณ์ทุกตัวในหน่วยการผลิตจะใช ้
เฟรมเวร์ิคแบบ Publish/Subscribe ตวัอย่างเช่น อปุกรณ์
จากบริษัทอื่นอาจไม่รองรับหรือมีข้อจ�ากัด อุปกรณ์
เหล่านี้จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัหุน่ยนต์และอปุกรณ์
อื่นๆ ผ่าน RESTful ซึ่งตวัประสานงาน (Collaborative 
Agent) ของ IoT การเชื่อมต่อแบบ RESTful นั้น มพีื้นฐาน 
มาจาก REST (Representational State Transfer) ซึ่งเป็น 
เทคโนโลยีเว็บที่ใช้แบนวิทส์ต�่าและเรียบง่ายกว่าเมื่อ
เทียบกับวิธีอื่นๆ จึงใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาทุกชนิด 
(รวมถึงคอนโทรลเลอร์ของหุ่นยนต์) ที่ติดตั้งเฟรมเวิร์ค
แบบ Publish/Subscribe นอกจากนี้ RESTful ยงัใช้ใน
การเฝ้าติดตามกระบวนการผลิต และตัวเชื่อมต่อกับ
คลาวด์ได้ (Cloud Agent) ซึ่งตวัเชื่อมต่อกบัคลาวด์นี้ใช้
กบัคอนโทรลเลอร์ของหุน่ยนต์หรอือปุกรณ์อื่นในหน่วย
การผลติ โดยใช้ AMQP (Advance Message Queuing 
Protocol) และ HTTP  

 คลาวด์ที่กล่าวมานั้นจะเชื่อมโยงอุปกรณ์ใน
หน่วยการผลิตหรือแม้แต่หน่วยผลิตเอง แล้วน�าเข้าสู่
คลาวด์ ซึ่งส�าหรบัแพลตฟอร์มของหุ่นยนต์กรณนีี้ ABB 
เลอืกใช้ Azure IoT Suite [2] ของไมโครซอฟท์ เนื่องจาก 
มีความสามารถที่หลากหลาย เช่น สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลของอุปกรณ์ แล้ววิเคราะห์แบบสตรีม การท�า 
ระบบเครื่องจักรเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนการ 
น�าเสนอข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้น ABB ได้พัฒนาต่อยอด 
Azure IoT Suite จนสามารถแสดงข้อมลูการผลติและการ 
เฝ้าติดตามได้ ซึ่งโซลูชันของ ABB นั้นประกอบด้วย 
ตวั IoT ส�าหรบัลูกข่าย ตวั Event Hub ที่ท�าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการรับข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
(Event Ingester) ตัววิเคราะห์ข้อมูลแบบสตรีม และ 
Power BI (โซลชูนั BI ที่ผูใ้ช้งานไม่จ�าเปน็ต้องมพีื้นฐาน
ทางสถติ)ิ โดยหลกัการท�างาน คอื ตวัเชื่อมต่อกบัคลาวด์  
(Cloud Agent) ทุกตัวจะส่งข้อมูลของหุ่นยนต์และ 
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รูปที่ 2 แพลตฟอร์มประสานงานที่สามารถขยายขนาดได้: สถาปัตยกรรมของระบบ

รูปที่ 3 แพลตฟอร์มนี้ท�าให้เราก�าหนดค่าหุ่นยนต์เวลาติดตั้งได้อย่างง่ายดาย

อปุกรณ์อื่นๆ เข้าสูต่วั Event Hub  แล้วส่งข้อมลูต่อไปสู่
ตวัวเิคราะห์แบบสตรมี (ซึ่งก�าหนดตรรกะการวเิคราะห์
ได้โดยใช้ภาษาที่คล้ายกบัภาษา SQL) และผลลพัธ์ที่ได้
จากการวเิคราะห์ จะถกูส่งต่อเข้าสู ่Power BI เพื่อน�าไปใช้ 
ในการเฝ้าตดิตามและแสดงข้อมูลการผลติ

ในด้านวิศวกรรม แบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น 
2 ประเภท คอื เวป็แอปพลเิคชนัที่ใช้ส�าหรบัการก�าหนด
ค่าอย่างง่าย และแอปพลิเคชันที่มีพื้นฐานมาจาก 
RobotStudio ส�าหรับการก�าหนดค่าระบบขั้นสูง

หุน่ยนต์

เลเยอร์วศิวกรรม เลเยอร์คลาวด์ (การแสดงผลแบบวชิวลและการวิเคราะห์)

ตวัวิเคราะห์ข้อมลูแบบ
สตรมี

Event hubs
Azure IoT

เลเยอร์ IoT ตัวเชื่อมต่อเพื่อการ
    ก�าหนดค่า

ตัวเชื่อมต่อแบบ
RESTful

ตัวประสานงาน

อุปกรณ์

ชุดล�าเลียง

เลเยอร์การท�างานอัตโนมัติ
ศูนย์กลางการเก็บข้อมูล

การเชื่อมต่อแบบ
บอกรับสมาชิก

การเชือ่มต่อแบบบอกรบัสมาชิก

ตวัเชือ่มต่อแบบ

RESTful

AMQP,   HTTP

ตวัเชือ่มต่อแบบ

RESTful
ตัวเชื่อมต่อกับคลาวด์

ไขว่คว้าอนาคต
การใช้เทคโนโลย ีIoT เพื่อเชื่อมโยงอปุกรณ์ บรกิาร 

และบุคลากร จะเปลี่ยนชีวิตประจ�าวันของผู้ใช้งานให้
ง่ายขึ้นและน�าไปสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ลองนึกถึง
การประกอบชิ้นส่วนที่ยกตวัอย่างไว้ตอนต้น ถ้าชิ้นส่วน
เหล่านั้นมีการติดป้ายอัจฉริยะที่สื่อสารแบบไร้สายได้ 
สามารถส่งข้อมลู อย่างเช่น ภาพร่างจากโปรแกรมช่วย
ออกแบบ (CAD) รายละเอียดของชิ้นส่วน ค�าอธิบาย
การใช้งานและข้อควรระวัง ฯลฯ ไปยังหุ่นยนต์หรือ 
เจ้าหน้าที่ปฏบิตักิาร ซึ่งข้อมลูเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์
ให้หุ่นยนต์สามารถปรับวิธีการคีบจับชิ้นส่วนแต่ละตัว 
ซึ่งปัจจบุนัยงัไม่สามารถสั่งการผ่านระบบเครอืข่ายและ
ต้องท�าโดยฝีมอืมนษุย์

แนวคดิหลกัของ IoTSP นั้น คอืการรวบรวมข้อมูล
อุปกรณ์ต่างๆ วิเคราะห์เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และเพิ่มความสามารถในการ
บรกิารลูกค้า ด้วยซอฟต์แวร์ทนัสมยัและประสบการณ์
ที่อ้างอิงจากข้อมูลและเครือข่ายเชื่อมโยงของอุปกรณ์  
ดงันั้น IoTSP จงึเป็นแนวทางใหม่ในการเพิ่มความคล่องตวั
ให้แก่ธรุกจิ และเป็นตวัเร่งให้เกดินวตักรรมได้เรว็ขึ้น

ทีมงานวิจัย 
หงหยู เป่ย-ไปรโวลด์
ครสิเตยีน แซนสตรอม
ลารสิา รซิวาโนวคิ
มาร์โก ลโีทลา
ซาด อซัฮาร์

ศูนย์วจิยัของบรษิทั ABB, วาสเทราส สวเีดน
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[2] Microsoft Azure IoT Suite, https://www.microsoft.
com/en-us/server-cloud/internet-ofthings/azure-iot-suite.aspx
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รถไฟความเร็วสูงเพิ่มศักยภาพ

ลดการใช้พลังงานสู่การเป็น 

HUB ภูมิภาค

ประเทศไทยกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์เป็นจุดเด่น เนื่องจากอยู่ ในจุดที่เรียกว่าเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเส้นทางเดินเรือที่ส�าคัญของโลก 2 เส้นทาง 

ทั้งเส้นทางในมหาสมุทรแปซิฟิก และในมหาสมุทรอินเดีย อีกทั้ง 2 เส้นทางการเดินเรือนั้นสามารถ

เชื่อมต่อไปยังทวีปออสเตรเลีย นั่นจึงท�าให้ประเทศไทยมักจะมีการพูดถึงการขุดคลองเชื่อมต่อ 

2 มหาสมุทรเข้าด้วยกัน ตามแบบอย่างเช่น คลองสุเอซและคลองปานามา แต่เนื่องจากประเทศไทย

ยังมีปัญหาเร่ืองความมั่นคง การขุดคลองเชื่อม 2 มหาสมุทรในบริเวณที่แคบที่สุดของประเทศ

จึงไม่สามารถท�าได้

นั่นคอืสาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้ประเทศไทยเริ่มพดูถงึ 
โครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) การเชื่อมต่อ 2 
มหาสมทุรด้วยเส้นทางการขนส่งระบบราง ทว่าโครงการ 
ดงักล่าวกลบัมปัีญหาอนัเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐาน 
ในระบบรางของประเทศไทยไม่มีการพัฒนาเป็นระยะ
เวลานาน อีกทั้งการขนส่งด้วยระบบรถไฟของไทย 
ยงัใช้เวลานาน มคีวามล่าช้ามาก ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่าง
มากต่อการขนส่ง

ประกอบกับเมื่อมหาอ�านาจอย่างประเทศจีน
มองเห็นศักยภาพแลนด์บริดจ์ (Landbridge) ของ
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศจนีสามารถเชื่อมโยง 
ทั้ง 2 มหาสมทุรได้อย่างง่ายดาย จงึมกีารเสนอโครงการ 
ความร่วมมือในการวางโครงสร้างรถไฟความเร็วสูง
จากประเทศจนีสูป่ระเทศไทย โดยความร่วมมือด้าน
การพัฒนากิจการรถไฟระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก�าหนดไว้ 5 เส้นทาง 
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ประกอบไปด้วย เส้นทางกรงุเทพฯ-หนองคาย, กรงุเทพฯ 
-ระยอง, กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์, กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
และกรงุเทพฯ-อบุลราชธานี

เมื่อลองดูในแง่ของการประหยัดพลังงานแล้ว 
รถไฟความเร็วสูงนั้นสามารถช่วยประหยัดพลังงานได ้
อย่างมาก เนื่องจากจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก 
ในขณะที่รถไฟปกติทั่วไปจะใช้น�้ามันดีเซลเป็นหลัก 
ซึ่งจะต้องมีการน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นจ�านวนมาก 
อีกทั้งรถไฟที่ใช้เครื่องดีเซลยังปล่อยก๊าซมลพิษออกสู ่
อากาศในปริมาณที่มาก และด้วยความที่เป็นรถไฟ
ความเร็วสูงท�าให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสั้น
ตามระยะเวลาในการเดนิทาง

อีกทั้งรถไฟความเร็วสูงยังสามารถวิ่งได้ต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องหยุดพักตามสถานีต่างๆ ท�าให้ใช้พลังงาน
ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
สามารถขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารได้ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด ซึ่งเส้นทางส�าคัญที่จะเริ่มต้นในการก่อสร้าง 
คือเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย เพื่อรองรับการเชื่อม
ต่อกบัระบบรถไฟความเรว็สงูจากประเทศจนี และเส้น
ทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะ
เกดิขึ้นในอนาคต

นั่นหมายความว่าประเทศไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากค่าผ่านทางด้วยรถไฟความเรว็สงู ทั้งในส่วนของการ 
ขนส่งสนิค้าและการขนส่งผู้โดยสาร อกีทั้งยงัช่วยสร้าง
โอกาสในการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อย่างมาก 
มากไปกว่านั้นคือการที่ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงาน
จากกระทรวงพลงังาน เริ่มมองเหน็ศกัยภาพของรถไฟ
ความเร็วสูงภายในเมืองหรือพื้นที่ตั้งของสถานีรถไฟ
ความเรว็สูง

ด้วยแผนการสร้างเมืองเพื่อลดการใช้พลังงาน 
โดยจะสนับสนุนพื้นที่ที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูง 
ใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถประจ�าทาง หรอืรถสาธารณะ 
อื่นๆ ทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตวัเพื่อลดการใช้พลงังาน
และลดปัญหาการจราจร

ส�าหรบัในต่างประเทศรถไฟความเรว็สงู แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คอืประเภทรถไฟความเร็วสงูท่ีใช้ล้อ 
วิ่งบนราง โดยเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่ใช้กันใน 
ทั่วโลก ซึ่งสถติคิวามเรว็สูงสดุที่เคยท�าไว้อยูท่ี่ประมาณ 
500 กโิลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งรถไฟความเรว็สูงประเภทนี้ 
จะสังเกตได้จากหัวรถไฟที่มีความลู่ลมสูงหรือที่เรา 
เรยีกกนัว่า “รถไฟหัวกระสุน”

ส่วนอีกประเภทจะเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ใช ้
ระบบขับเคลื่อนโดยแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรา 
เรยีกกนัว่า MagLev (Magnetic Levitation) ซึ่งระบบ 
ดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารถไฟ 
ความเรว็สงูทั่วไป เนื่องจากหลกัการท�างานคอืแม่เหลก็ 
ขั้วเดียวกันจะผลักกันให้ออกห่าง สามารถยกตัวรถไฟ 
ให้ลอยขึ้นจากรางได้ และใช้ระบบแม่เหล็กในการ 
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไร้แรงเสียดทาน และเมื่อ 
ต้องการเบรกก็เพียงลดก�าลังอานุภาพของแม่เหล็ก
เพื่อให้ตัวรถไฟเสียดทานกับตัวราง และเป็นระบบ
เบรกอตัโนมตัิ

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่จึงมีค่าด�าเนินการที่
สงูกว่ารถไฟความเรว็สงูที่เป็นระบบรางมาก จงึไม่เป็นที่ 
นิยมมากนักหรือมีการก่อสร้างในระยะทางที่สั้นมากๆ 
รวมไปถึงเทคโนโลยีการขนส่งด้วยท่อสุญญากาศที่มี
บรษิทั Hyperloop เป็นรายแรกของโลกที่มกีารทดลอง 
และเริ่มใช้จรงิจงัที่นครดูไบในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์
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ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตอนที่ 1

บทความฉบับนี้จะขอกล่าวถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกสิ่งปลูกสร้าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า

ภายในส�าหรับระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งภายในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้เรียบเรียงข้ึน 

ตามมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่า โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าข้ึนเพื่อให้ผู ้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดหา ผู ้เรียน ผู้สอน 

ตลอดจนผู้สนใจงานวิศวกรรมป้องกันฟ้าผ่าสามารถน�ามาตรฐานไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

และมีความปลอดภัยสูงต่อไป

 โดยเนื้อหาดงักล่าวได้มกีารจดัท�า และอ้างองิตาม
มาตรฐาน IEC 62305 -1, 2, 3, 4 ซึ่งสามารถแบ่งออก 
ได้ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ 

1. ภาคที่ 1 ข้อก�าหนดทั่วไป 
2. ภาคที่ 2 การบรหิารความเสี่ยง 
3. ภาคที่ 3 ความเสยีหายทางกายภาพต่อ 

สิ่งปลูกสร้าง และอนัตรายต่อชวีติจากฟ้าผ่า
4. ภาคที่ 4 ระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ภายใน

สิ่งปลูกสร้าง
มาตรฐานนี้เป็นข้อบงัคบัทั่วไปในการป้องกนัฟ้าผ่า 

ส�าหรบัสิ่งปลกูสร้าง รวมทั้งการตดิตั้งและสิ่งที่อยูภ่ายใน 
รวมถึงบุคคลและระบบสาธารณูปโภคที่ต่อเข้ากับสิ่ง 
ปลูกสร้าง แต่ไม่ครอบคลมุถงึระบบรางรถไฟ การตดิตั้ง 
ในรถ เรอื อากาศยาน และการตดิตั้งนอกฝ่ัง ระบบท่อ 

ความดันสูงที่ฝังดิน ระบบท่อ ไฟฟ้า และสายสื่อสาร 
ที่ไม่ได้ต่อเข้ากบัสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะมขี้อก�าหนดพเิศษ 
จากหน่วยงานที่มหีน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

ความรู้พื้นฐานของการป้องกันฟ้าผ่า
การเกิดขึ้นของฟ้าผ่า

ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น 
ในเวลาที่มพีาย ุฟ้าคะนอง ฝนตก และลมแรง ฟ้าผ่า 
ก่อให้เกิดเสียงดังกึกก้อง และบางครั้งจะเห็นฟ้าแลบ 
เกิดขึ้นก่อนฟ้าผ่า เมื่อก้อนเมฆเคลื่อนที่ก็จะมีลม 
และเกิดการเสียดสีกับโมเลกุลของหยดน�้าและน�้าแข็ง 
ภายในก้อนเมฆ -> รปูที ่1 ท�าให้เกดิการแตกตวัของ 
ประจุไฟฟ้า โดยประจุลบส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านล่าง 
ของก้อนเมฆ ขณะที่ประจุบวกจะอยู่ทางด้านบนของ
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ก้อนเมฆ ประจุลบด้านล่างก้อนเมฆมีความสามารถ
ในการเหนี่ยวน�าให้วัตถุทุกสิ่งที่อยู ่ภายใต้ก้อนเมฆ
เป็นประจุบวกได้ทั้งหมด พร้อมทั้งดึงดูดให้ประจุบวก 
วิ่งขึ้นมาหาประจุลบได้ ทั้งนี้หากประจุลบใต้ก้อนเมฆ 
มีปริมาณมากพอ จะท�าให้อากาศด้านล่างก้อนเมฆ 
ค่อยๆ แตกตวั ประจลุบสามารถวิ่งลงมาด้านล่าง และ 
บรรจบกบัประจบุวกที่วิ่งขึ้นมา เนื่องจากความต่างศกัย์ 
ระหว่างก้อนเมฆและพื้นดินที่มีมากพอ ท�าให้เกิดเป็น 
ฟ้าผ่าได้ในที่สดุ การเกดิฟ้าผ่าม ี4 แบบ ได้แก่

1. เกดิภายในก้อนเมฆ
2. เกดิระหว่างก้อนเมฆ
3. เกดิระหว่างก้อนเมฆและอากาศ
4. เกดิระหว่างก้อนเมฆและพื้นดนิ
การเกดิฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆ เป็นปรากฏการณ์

ที่เกดิขึ้นมากที่สดุ เป็นสดัส่วนมากกว่า 50% ของการ
เกดิทั้งหมด เรยีกว่า ฟ้าแลบ แต่ฟ้าผ่าแบบที่ท�าให้เกดิ 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์ เป็นการ
เกิดระหว่างก้อนเมฆและพื้นดิน มีสัดส่วนการเกิดขึ้น 
ประมาณ 45% โดยก้อนเมฆที่ท�าให้เกดิฟ้าผ่าได้จะต้อง 
มีขนาดความลึก 3-4 กิโลเมตร ยิ่งมีขนาดใหญ่มาก 
ก็จะสามารถเกิดฟ้าผ่าได้บ่อยมากขึ้น ฟ้าผ่าเกิดขึ้น
เมื่อมคีวามต่างศกัย์ ระหว่างจดุเริ่มกบัพื้นโลกมากกว่า 
10 เมกะโวลต์ ท�าให้เกดิกระแสไฟฟ้าได้ระหว่าง 20-400 
กิโลแอมแปร ์ อุณหภูมิมากถึง 30,000 เคลวิน 
(ประมาณ 29,727 องศาเซลเซียส) ลักษณะการเกิด 
ล�าประจเุริ่มของการเกดิฟ้าผ่าในแบบที่เกดิขึ้นบ่อยที่สดุ 
คือ ล�าประจุลบที่ก้อนเมฆเคลื่อนที่ลงสู่พื้นดิน ซึ่งม ี
ประจบุวก -> รปูที ่2-4 เมื่อประจลุบนั้นอยูเ่หนอืพื้นดนิ 
ประมาณ 45.7 เมตร หรือ 150 ฟุต จึงจะท�าให้เกิด
ฟ้าผ่าลงที่วตัถ ุ 

ฟ้าผ่ามีหลายประเภท ทั้ง ฟ้าผ่าลบ (Negative 
Lightning) จะเป็นการถ่ายเทประจไุฟฟ้าลบจากก้อนเมฆ 
สู่พื้นดิน ประกอบไปด้วยหลายสาย มีกระแสไฟฟ้า
โดยเฉลี่ย 30kA ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนในการเกิดขึ้น 
มากกว่า 95% ในขณะที่ ฟ้าผ่าบวก (Positive Lightning) 
จะเป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าบวกจากด้านบนของ 
ก้อนเมฆสู ่พื้นดิน ประกอบไปด้วยเส้นสายเดียว 
มกีระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 300kA หรอืประมาณ 10 เท่า
ของฟ้าผ่าลบ มโีอกาสเกดิขึ้นน้อยกว่า 5%

รปูที ่1 แสดงการเคลือ่นท่ีของก้อนเมฆท�าให้เกิด
ลมและเกดิการเสยีดสีของโมเลกุลระหว่าง
หยดน�า้และน�า้แขง็ภายในก้อนเมฆ

รูปที่ 2-4 แสดงการเคลื่อนที่ของประจุลบที่วิ่งมากับประจุบวกที่วิ่งขึ้นมาบรรจบกัน

ล�าประจุเริ่มของการเกิดฟ้าผ่า อาจเกิดขึ้นได้ใน
ลักษณะอื่นอีก ได้แก่ การเคลื่อนที่ของล�าประจุบวก 
จากเมฆลงมา การเคลื่อนที่ของล�าประจุลบขึ้นจาก
พื้นโลก และการเคลื่อนที่ของล�าประจุบวกขึ้นจาก 
พื้นโลก ซึ่งการเคลื่อนที่ขึ้นของล�าประจุเป็นกรณีที่ 
เกดิขึ้นน้อยมาก -> รปูที ่5

จะเหน็ว่าทกุบรเิวณใต้เงาเมฆฝนฟ้าคะนองมโีอกาส
เสี่ยงต่อการเกดิฟ้าผ่าได้หมด ไม่ว่าที่สงู ที่ต�่า กลางแจ้ง 
เพียงแต่จุดเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้มากที่สุด คือที่
โล่งแจ้ง เช่น สระน�้า ชายหาด สนามกอล์ฟ ฯลฯ และ
จุดที่สูงในบริเวณนั้นๆ เช่น ต้นไม้ อาคารสูง เนื่องจาก
ประจไุฟฟ้ามโีอกาสวิ่งมาเจอกนัได้เรว็ที่สดุ ส่วนวตัถทุี่ 
เป็นตัวท�าให้ฟ้าผ่าใส่มนุษย์ได้มากที่สุด คือวัตถุที่อยู่
สูงเหนือจากศีรษะมนุษย์ขึ้นไป โดยเฉพาะสิ่งของที่มี
ปลายแหลม

ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอน 
มีความซับซ้อนและท�านายไม่ได้ จึงเป็นการยากที่จะ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันตึกสูงมีจ�านวน
เพิ่มขึ้น อปุกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในตกึหรอืที่อยูอ่าศยั
มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นระบบป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าจงึมคีวามส�าคญัมากขึ้นด้วย

รปูที ่5 แสดงล�าประจกุารเริม่ของการเกดิฟ้าผ่า 
ทัง้ 4 แบบ ตาม Karl Berger (1978)
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ความเส่ียงต่อการถกูฟ้าผ่า หมายถงึ ความเสี่ยง 
ต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้อันตรายจาก
ฟ้าผ่าเกิดจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ ความร้อน เป็นเหตุ
ให้เกิดเพลิงไหม้ แรงกล เป็นเหตุให้เกิดระเบิดได ้
และกระแสไฟฟ้า เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ชวีติ

ดังนั้น ระบบป้องกันฟ้าผ่า หมายถึงระบบที่
ท�าหน้าที่ลดอันตรายจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าที่เกิดกับ
อาคาร ทรัพย์สินในอาคาร และคนในอาคาร รวมทั้ง 
สตัว์เลี้ยงในบรเิวณอาคารด้วย โดยไม่จ�ากดัว่าต้องใช้กบั 
อาคารขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ครอบคลมุถงึบ้านพกัอาศยั 
ขนาดเล็ก คอกปศุสัตว์ เพิงพักใช้งานชั่วคราว เช่น 
เถียงนา ที่พักผู้โดยสารริมทางสัญจรต่างๆ ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่อาจเกิดฟ้าผ่า ดังนั้นจึงต้องตระหนักถึงความ
ส�าคญัในการท�าความเข้าใจ และตดิตั้งให้ระบบป้องกนั
ฟ้าผ่าสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิผลตามที่ได้
ออกแบบไว้

มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า โดยวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาคที่ 1 ข้อก�าหนดทั่วไป (General Principles)

เรื่องนิยาม ค�าจ�ากัดความ และค่าพารามิเตอร์
ของกระแสฟ้าผ่า ซึ่งในบทความนี้จะขอไม่กล่าวถึงใน 
รายละเอียด แต่ผู้สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก
หนงัสอืมาตรฐานการป้องกนัฟ้าผ่าของ วสท. ได้

ตารางที่ 1.1 ผลกระทบของฟ้าผ่าที่มีต่อสิ่งปลูกสร้าง

ชนิดของสิ่งปลูกสร้างแบ่งตามลักษณะ 
การใช้งาน และ/หรือ สิ่งที่อยู่ภายใน

ผลกระทบของฟ้าผ่า

บ้านที่อยู่อาศยั

• การตดิตั้งทางไฟฟ้าเกดิการเจาะทะล ุเกดิไฟไหม้และวสัดเุสยีหาย
• ความเสยีหายปกตจิะเกดิกบัวตัถทุี่เปิดโล่งต่อจดุฟ้าผ่าหรอืทางผ่านของกระแสฟ้าผ่า
• ความล้มเหลวของบรภิณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ และระบบที่ตดิตั้ง (เครื่องรบัโทรทศัน์ คอมพวิเตอร์ 

โมเดม็ โทรศพัท์)

อาคารที่เป็นฟาร์ม
• ความเสี่ยงที่จะเกดิไฟไหม้ และอนัตรายจากแรงดนัช่วงก้าวรวมทั้งความเสยีหายของวสัดุ
• ความเสี่ยงรองที่จะเกดิการสูญเสยีเนื่องจากการเกดิไฟดบั และอนัตรายต่อชวีติของสตัว์เลี้ยง เนื่องจากความล้มเหลว

ของระบบควบคมุอเิลก็ทรอนกิส์ที่ควบคมุระบบระบายอากาศและระบบป้อนอาหาร เป็นต้น

โรงมหรสพ โรงแรม โรงเรยีน ห้างสรรพสนิค้า 
สนามกฬีา

• ความเสยีหายของการตดิตั้งทางไฟฟ้า (ระบบแสงสว่าง) มกัท�าให้เกดิการแตกตื่น
• ความล้มเหลวของระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ ท�าให้การผจญเพลงิล่าช้า

ธนาคาร บรษิทัประกนัภยั บรษิทัธรุกจิ 
เป็นต้น

เช่นเดียวกับสิ่งปลูกสร้างข้างต้น โดยเพิ่มปัญหาเนื่องจากสูญเสียการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ล้มเหลว 
และการสูญเสียข้อมูล

โรงพยาบาล สถานพยาบาล เรอืนจ�า
เช่นเดยีวกบัสิ่งปลูกสร้างข้างต้น โดยเพิ่มปัญหาที่จะเกดิกบัผู้ป่วยที่อยู่ในห้องไอซยีู และความล�าบากในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

โรงงานอตุสาหกรรม
เช่นเดยีวกบัสิ่งปลูกสร้างข้างต้น ผลกระทบเพิ่มเตมิขึ้นอยู่กบัวสัดทุี่อยู่ในโรงงาน โดยอาจเสยีหายเลก็น้อยจนถงึขั้น
ยอมรบัไม่ได้และการผลติต้องหยดุชะงกั

พพิธิภณัฑ์ แหล่งโบราณสถาน และโบสถ์ เช่นเดยีวกบัสิ่งปลูกสร้างข้างต้น โดยเพิ่มปัญหาความสูญเสยีมรดกทางวฒันธรรมซึ่งไม่อาจทดแทนได้

ศูนย์โทรคมนาคม โรงไฟฟ้า เช่นเดยีวกบัสิ่งปลูกสร้างข้างต้น โดยเพิ่มปัญหาการบรกิารสาธารณูปโภคขดัข้องที่ยอมรบัไม่ได้

โรงงานดอกไม้ไฟ โรงงานเครื่องกระสนุ เช่นเดยีวกบัสิ่งปลูกสร้างข้างต้น โดยเพิ่มปัญหาการเกดิไฟไหม้ การระเบดิต่อเนื่องต่อโรงงาน และบรเิวณรอบข้าง

โรงงานเคม ีโรงกลั่นน�้ามนั โรงงานนวิเคลยีร์ 
ห้องปฏบิตักิารและโรงงานชวีเคมี

เช่นเดยีวกบัสิ่งปลูกสร้างข้างต้น โดยเพิ่มปัญหาการเกดิไฟไหม้ และโรงงานอาจท�างานผดิพลาด เกดิความเสยีหายต่อ
เนื่องต่อท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

Product News

1. ความเสยีหายจากฟ้าผ่า สามารถแยกความเสยีหาย 
ออกได้เป็น

1.1 ความเสยีหายต่อสิ่งปลูกสร้าง
ฟ้าผ่าลงสิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกิดความ

เสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง ผู้อยู่อาศัย และสิ่งของที่อยู่
ภายใน รวมทั้งระบบภายในท�างานล้มเหลวได้ ความ 
เสียหายและความล้มเหลวอาจขยายไปยังบริเวณ 
โดยรอบสิ่งปลูกสร้างและยังอาจส่งผลกระทบต่อ 
สภาพแวดล้อมบริเวณนั้น ซึ่งขอบเขตการขยายความ
เสียหายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู ่กับคุณลักษณะของ 
สิ่งปลูกสร้างและคณุลกัษณะของวาบฟ้าผ่า

1.1.1 ผลกระทบของฟ้าผ่าที่มตี่อสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่. โครงสร้าง (ไม้ อิฐ คอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสร้างเหล็ก). ลักษณะการใช้งาน (บ้านที่อยู่อาศัย ส�านักงาน 
ฟาร์ม โรงมหรสพ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล 
พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ เรือนจ�า ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร 
โรงงานอุตสาหกรรม และสนามกีฬา). ผู้อยู่อาศัยและสิ่งของที่อยู่ภายใน (บุคคลและ 
สัตว์ มีวัสดุติดไฟหรือไม่ติดไฟ มีวัสดุระเบิด 
หรอืไม่ระเบดิ ระบบไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ที่มี 
แรงดนัทนต�่าหรอืสูง). ระบบสาธารณูปโภคที่ต่ออยู่ (สายไฟฟ้า สาย
โทรคมนาคม ระบบท่อต่างๆ)

. มาตรการป้องกนัที่มอียูเ่ดมิ หรอืที่ได้จดัหาไว้แล้ว 
(การป้องกันเพื่อลดความเสียหายทางกายภาพ 
และอันตรายต่อชีวิต มาตรการป้องกันความ 
ล้มเหลวของระบบภายใน). ขอบเขตการขยายความเสียหาย (สิ่งปลูกสร้าง 
ที่อพยพผู้คนได้ล�าบาก หรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจ
ก่อให้เกดิความแตกตื่น สิ่งปลูกสร้างที่ท�าให้เกดิ
อนัตรายต่อบรเิวณโดยรอบ สิ่งปลูกสร้างที่ท�าให้
เกดิอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม) -> ตารางท่ี 1.1

1.1.2 แหล่งก�าเนิดและชนิดของความเสียหายของ 
สิ่งปลกูสร้าง
กระแสฟ้าผ่าเป็นแหล่งก�าเนิดของความเสียหาย 

ซึ่งต้องค�านึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับต�าแหน่ง 
ของฟ้าผ่าสัมพันธ์กับสิ่งปลูกสร้างที่ก�าลังพิจารณา 
ดงันี้ -> รปูที ่6

S1 วาบฟ้าผ่าลงสิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกดิ. ความเสียหายทางกลทันที ไฟไหม้ และ/หรือ 
การระเบดิ เนื่องจากความร้อนจากอาร์กพลาสมา 
ฟ้าผ่าเอง เนื่องจากกระแสไหลผ่านความต้านทาน 
ของตวัน�า (ตวัน�าเกดิความร้อนเกนิ) หรอืเนื่องจาก 
ประจุท�าให้เกิดการสึกกร่อนทางอาร์ก (โลหะ
หลอมละลาย)
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รูปที่ 6 แสดงแหล่งก�าเนิดของความเสียหายจากฟ้าผ่าทั้ง 4 แหล่ง
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ชนิดของสาธารณูปโภค ผลกระทบของฟ้าผ่า

สายโทรคมนาคม

ความเสยีหายทางกลต่อสาย การหลอมละลายของชลีด์ และตวัน�า 
การเบรกดาวน์ของฉนวนของเคเบลิและบรภิณัฑ์ ท�าให้เกดิความล้มเหลวหลกั 
มผีลให้การให้บรกิารถูกตดัขาดทนัที
ความล้มเหลวรองที่สายเคเบลิใยแก้ว ท�าให้สายเคเบลิเกดิความเสยีหาย 
แต่ระบบยงัให้บรกิารต่อไปได้

สายไฟฟ้า
ความเสยีหายต่อลูกถ้วยฉนวนของระบบสายเหนอืดนิแรงต�่า ฉนวนของสาย
เคเบลิเกดิการเจาะทะล ุฉนวนของบรภิณัฑ์และหม้อแปลงเกดิการเบรกดาวน์ 
ส่งผลให้ระบบไม่สามารถให้บรกิารต่อไปได้

ท่อน�้า
ความเสยีหายต่อบรภิณัฑ์ควบคมุทางอเิลก็ทรอนกิส์และไฟฟ้า มกัท�าให้ระบบ
ไม่สามารถให้บรกิารต่อไปได้

ท่อก๊าซ ท่อน�้ามนั

การเจาะทะลขุองปะเกน็อโลหะที่หน้าแปลนของท่อ มกัท�าให้เกดิไฟไหม้ 
และ/หรอื เกดิการระเบดิ
ความเสยีหายต่อบรภิณัฑ์ควบคมุทางอเิลก็ทรอนกิส์และไฟฟ้า มกัท�าให้ระบบ
ไม่สามารถให้บรกิารต่อไปได้

ตารางท่ี 1.2 ผลกระทบของฟ้าผ่าทีม่ต่ีอระบบสาธารณปูโภค

. เกิดไฟไหม ้ และ/หรือ เกิดการจุดระเบิด 
โดยประกายซึ่งเกิดจากแรงดันที่เกิดจากการ 
คาบเกี่ยวทางความต้านทานและความเหนี่ยวน�า . การบาดเจ็บของบุคคลเนื่องจากแรงดันสัมผัส
และแรงดนัช่วงก้าว . ความล้มเหลวหรือการท�างานผิดพลาดของ 
ระบบภายใน เนื่องจากอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้า
จากฟ้าผ่า

S2 วาบฟ้าผ่าใกล้สิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกดิ. ความล้มเหลวหรอืการท�างานผดิพลาดของระบบ
ภายใน เนื่องจากอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจาก 
ฟ้าผ่า

S3 วาบฟ้าผ่าลงระบบสาธารณูปโภคท่ีต่อกับ 
สิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกดิ. ไฟไหม้ และ/หรอื เกดิการจดุระเบดิ โดยประกาย
ซึ่งเกิดจากแรงดันเกินและกระแสฟ้าผ่าที่ส่งผ่าน
ระบบสาธารณูปโภคที่ต่ออยู่ . การบาดเจ็บของบุคคลเนื่องจากแรงดันสัมผัส
ภายในสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมผีลมาจากกระแสฟ้าผ่า
ที่ส่งผ่านระบบสาธารณูปโภคที่ต่ออยู่ . ความล้มเหลวหรือการท�างานผิดพลาดของ 
ระบบภายใน เนื่องจากแรงดันเกินที่ปรากฏบน
สายที่ต่ออยู่และส่งผ่านเข้าสิ่งปลูกสร้าง

S4 วาบฟ้าผ่าใกล้ระบบสาธารณูปโภคท่ีต่อกับ 
สิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกดิ. ความล้มเหลวหรอืการท�างานผดิพลาดของระบบ
ภายใน เนื่องจากแรงดันเกินที่ปรากฏบนสายที่ 
ต่ออยู่และส่งผ่านเข้าสิ่งปลูกสร้าง

ดังนั้น ฟ้าผ่าสามารถท�าให้เกิดความเสียหาย 
พื้นฐานต่อสิ่งปลกูสร้างได้ 3 ชนดิ ได้แก่. D1 ท�าให้สิ่งมชีวีติบาดเจบ็และเสยีชวีติ เนื่องจาก

แรงดนัสมัผสัและแรงดนัก้าว

. D2 ความเสยีหายทางกายภาพ เช่น ไฟไหม้ ระเบดิ 
ความเสียหายทางกล การปลดปล่อยสารเคม ี
เนื่องจากผลของกระแสฟ้าผ่า รวมทั้งการเกิด
ประกาย. D3 ความล้มเหลวของระบบภายใน เนื่องจาก 
อมิพลัส์แม่เหลก็ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า

2. ความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค
ผลของฟ้าผ่าอาจท�าให้เกิดความเสียหายทาง 

กายภาพของระบบสาธารณปูโภค (สายหรอืท่อ) รวมทั้ง 
บรภิณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ที่ต่ออยู่ ขอบเขตของ 
การขยายความเสยีหายมากน้อยขึ้นอยูก่บัคณุลกัษณะ 
ของระบบสาธารณูปโภค แบบและการต่อขยายของ
ระบบไฟฟ้า ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ และคณุลกัษณะของ
วาบฟ้าผ่า -> ตารางที ่1.2
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จุดที่เกิดฟ้าผ่า
ภาพแสดงจุดที่

เกิดฟ้าผ่า
แหล่งก�าเนิด
ความเสียหาย

ชนิดของความ
เสียหาย

ชนิดของความ
สูญเสีย

ลงสิ่งปลูกสร้าง S1
D1
D2
D3

L1, L4**
L1, L2, L3, L4
L1*, L2, L4

ใกล้สิ่งปลูกสร้าง S2 D3 L1*, L2, L4

ลงระบบสาธารณูปโภค 
ที่ต่อกบัสิ่งปลูกสร้าง

S3
D1
D2
D3

L1, L4**
L1, L2, L3, L4
L1*, L2, L4

ใกล้กบัระบบสาธารณูปโภค S4 D3 L1*, L2, L4

จุดที่เกิดฟ้าผ่า
แหล่งก�าเนิด
ความเสียหาย

ชนิดของ
ความเสียหาย

ชนิดของ
ความสูญเสีย

ลงระบบสาธารณูปโภค S3
D2
D3

L2, L4

ใกล้ระบบสาธารณูปโภค S4 D3 L2, L4

ลงสิ่งปลูกสร้างที่ต่อกบัระบบ
สาธารณูปโภค

S1
D2
D3

L2, L4

ตารางท่ี 1.4 ความเสยีหายและความสูญเสยีในระบบสาธารณปูโภคแยกตามจุดทีเ่กดิฟ้าผ่า

* เฉพาะสิง่ปลกูสร้างทีมี่ความเสีย่งต่อการระเบดิ และโรงพยาบาลหรอืส่ิงปลูกสร้างอืน่ๆ  
ซ่ึงความล้มเหลวของระบบภายในท�าให้เกิดอนัตรายต่อชีวติมนษุย์โดยทนัที

** เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตสัตว์

ตารางท่ี 1.3 ความเสยีหายและความสูญเสยีในสิง่ปลูกสร้างแยกตามจุดทิเ่กดิฟ้าผ่า

. L2 ความสูญเสยีการบรกิารต่อสาธารณะ. L3 ความสูญเสยีต่อมรดกทางวฒันธรรม. L4 ความสูญเสียมูลค ่าทางเศรษฐศาสตร ์ 
(สิ่งปลูกสร้างและสิ่งของที่อยู่ภายใน การบรกิาร
และความสูญเสยีต่อกจิกรรมต่างๆ)

ดังนั้น ทั้งหมดจึงเป็นความสูญเสียที่อาจเกิด
ขึ้นในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ L1-L4 (สิ่งปลูกสร้างและ
สิ่งของที่อยู่) และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในระบบ
สาธารณูปโภค จะได้แก่ L2 และ L4 (การบรกิารและ
ความสูญเสยีต่อกจิกรรมต่างๆ)

โดยสรปุ ความสมัพนัธ์ระหว่างแหล่งก�าเนดิความ 
เสยีหาย ชนดิความเสยีหาย กบัชนดิของความสูญเสยี 
ส�าหรับสิ่งปลูกสร้างและส�าหรับระบบสาธารณูปโภค 
ได้ดงั -> ตารางที ่1.3 และ -> ตารางที ่1.4 ตามล�าดบั
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2.1 ผลกระทบของฟ้าผ่าที่มตี่อระบบสาธารณูปโภค
 ได้แก่. รูปแบบการก่อสร้าง (สายเหนือดิน สายใต้ดิน 

สายมชีลีด์ สายไม่มชีลีด์ สายใยแก้ว ท่อเหนอืดนิ 
ท่อฝังดนิ ท่อโลหะ ท่อพลาสตกิ). การใช้งาน (สายโทรคมนาคม สายไฟฟ้า ระบบท่อ 
ต่างๆ). สิ่งปลูกสร ้างที่ต ่อกับระบบสาธารณูปโภค
(โครงสร้าง สิ่งที่อยู่ภายใน ขนาด ที่ตั้ง). การป้องกันที่มีอยู่เดิมหรือที่ติดตั้งเพิ่มเติม (เช่น 
สายชีลด์หรือสายล่อฟ้า อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ 
เส้นทางส�ารอง ระบบเกบ็ของไหล ชดุเครื่องก�าเนดิ 
ไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง)

2.2 แหล่งก�าเนดิและชนดิของความเสยีหายของระบบ
สาธารณปูโภค
ซึ่งต้องค�านึงถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับ

ต�าแหน่งของจุดฟ้าผ่าสัมพันธ์กับระบบสาธารณูปโภค
ที่ก�าลงัพจิารณา ดงันี้

S1 วาบฟ้าผ ่าลงสิ่งปลูกสร ้างที่ต ่อกับระบบ
สาธารณูปโภค สามารถท�าให้เกดิ. การหลอมละลายของสายโลหะและชีลด์ของ 
สายเคเบลิ. การเบรกดาวน์ของฉนวนของสายและบริภัณฑ์ 
ที่ต่ออยู่. การเจาะทะลุของปะเก็นอโลหะที่หน้าแปลนของ
ท่อ ร่วมทั้งปะเกน็ที่ข้อต่อที่เป็นฉนวน

S3 วาบฟ้าผ่าลงระบบสาธารณูปโภคท่ีต่อกับ 
สิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกดิ. ความเสยีหายทางกลอย่างฉบัพลนัของสายโลหะ
หรอืท่อโลหะ. ความเสียหายทางไฟฟ้าอย่างฉับพลันของสาย 
(การเบรกดาวน์ของฉนวน) และบรภิณัฑ์ที่ต่ออยู่. การเจาะทะลุผ่านของท่อโลหะบางเหนือดินและ
ปะเก็นอโลหะที่หน้าแปลน อาจท�าให้เกิดความ
เสียหายต่อเนื่อง เช่น ไฟไหม้และการระเบิด 
ขึ้นอยู่กบัของไหลที่ขนถ่าย

S4 วาบฟ้าใกล้กับระบบสาธารณูปโภคท่ีต่อกับ 
สิ่งปลูกสร้าง สามารถท�าให้เกดิ. การเบรกดาวน์ของฉนวนของสายและบริภัณฑ์ 
ที่ต่ออยู่

ดังนั้น ฟ้าผ่าสามารถท�าให้เกิดความเสียหาย 
พื้นฐานต่อระบบสาธารณูปโภคได้ 2 ชนดิ ได้แก่. D2 ความเสียหายทางกายภาพ เช่น ไฟไหม ้

การระเบดิ ความเสยีหายทางกล การปลดปล่อย
สารเคมี เนื่องจากผลของความร้อนที่เกิดจาก
กระแสฟ้าผ่า . D3 ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้า และอิเล็ก 
ทรอนกิส์ เนื่องจากแรงดนัเกนิ

2.3 ชนดิของความสญูเสยี
สามารถจ�าแนกชนดิได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่. L1 ความสูญเสยีต่อชวีติ และร่างกาย
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รูปที่ 7 แสดงชนิดของความสูญเสียและความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายชนิดต่างๆ

โครงการตามชนดิและปรมิาณความเสยีหายแต่ละชนดิ 
และตามข้อพจิารณาทางเทคนคิ และทางเศรษฐศาสตร์
ของมาตรการป้องกนัต่างๆ

5.1 มาตรการป้องกนัเพื่อลดการบาดเจบ็ของสิ่งมชีวีติ 
เนื่องจากแรงดนัสมัผสัและแรงดนัช่วงก้าว ได้แก่ . การฉนวนอย่างเพยีงพอส�าหรบัส่วนตวัน�ากระแส
ที่เปิดโล่ง . การประสานศกัย์ให้เท่ากนัด้วยระบบสายดนิแบบ
ตาข่าย . การป้องกันการเข้าถึงทางกายภาพ และท�าป้าย
เตอืน

5.2 มาตรการป้องกนัเพื่อลดความสญูเสยีทางกายภาพ 
ได้แก่ . มาตรการป้องกนัส�าหรบัสิ่งปลกูสร้าง เช่น ระบบ
ป้องกนัฟ้าผ่า (LPS). มาตรการป้องกนัส�าหรบัระบบสาธารณูปโภคสาย
ล่อฟ้า

5.3 มาตรการป้องกันเพื่อลดความล้มเหลวของระบบ
ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่. มาตรการป้องกันส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง เช ่น 
มาตรการป้องกันอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ฟ้าผ่า ประกอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ร่วมกนัดงัต่อไปนี้
- การต่อลงดนิและการต่อประสาน
- การก�าบงัสนามแม่เหลก็
- การจดัวางแนวสายที่เหมาะสม
- การใช้อปุกรณ์ป้องกนัเสร์ิจที่ประสานสมัพนัธ์กนั. มาตรการป้องกนัส�าหรบัระบบสาธารณปูโภค เช่น
- การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ณ ต�าแหน่ง
ต่างๆ ตลอดความยาวของสายและที่ปลายสาย

- การใช้ก�าบงัสนามแม่เหลก็ของเคเบลิ

5.4 การเลอืกมาตรการป้องกนั
การเลอืกมาตรการป้องกนัที่เหมาะสมต้องท�าโดย

ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ ตามชนดิและปรมิาณ
ความเสียหายแต่ละชนิด และตามข้อพิจารณาทาง
เทคนิค และทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการป้องกัน
ต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ในการประเมนิความเสี่ยง และการเลอืก 
มาตรการป้องกันที่เหมาะสมได้ก�าหนดไว้ในมาตรการ 
ป้องกนัฟ้าผ่าภาค 2 และมาตรการป้องกนัจะมปีระสทิธผิล 
กต่็อเมื่อมาตรการนั้นเป็นไปตามข้อก�าหนดในมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถทนต่อความเครยีดที่คาดว่าจะ
เกดิขึ้นในสถานที่ที่ตดิตั้ง

6. เกณฑ์พื้นฐานส�าหรับการป้องกันสิ่งปลูกสร้าง
และสาธารณูปโภค

6.1 ระดบัป้องกนัฟ้าผ่า (LPL) 
ในมาตรฐานนี้ได้มกีารก�าหนดระดบัป้องกนัฟ้าผ่า 

เป็น 4 ระดับ (1 ถึง 4) โดยในแต่ละระดับจะมีค่า 
พารามิเตอร์ต่างๆ ทั้งค่าสูงสุดและต�่าสุดของกระแส
ฟ้าผ่าในแต่ละระดับป้องกันฟ้าผ่า รัศมีทรงกลมกลิ้ง 
และความกว้างของตาข่าย ซึ่งได้มีการก�าหนดไว้
แน่นอนแล้ว -> ตารางที ่1.5

 

1)ความเสี่ยง
R1

สูญเสยีชวีติ
มนษุย์

ชนดิของ
ความสูญเสยี

ชนดิของ
ความ

เสยีหาย

การบาดเจบ็
ของสิ่งมชีวีติ

3)การบาดเจบ็
ของสิ่งมชีวีติ

ความเสยีหาย 
ทางกายภาพ

ความเสยีหาย
ทางกายภาพ

ความเสยีหาย
ทางกายภาพ

ความเสยีหาย
ทางกายภาพ

2)ความล้มเหลว 
ของระบบไฟฟ้า 

และ
อเิลก็ทรอนกิส์

ความล้มเหลว 
ของระบบไฟฟ้า 

และ
อเิลก็ทรอนกิส์

ความล้มเหลว
ของระบบไฟฟ้า 

และ
อเิลก็ทรอนกิส์

สูญเสยีการบรกิาร
ต่อสาธารณะ

สูญเสยีมรดก
ทางวฒันธรรม

สูญเสยีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์

1)ความเสี่ยง
R3

ความเสี่ยง
R2

1) เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
2) เฉพาะโรงพยาบาลหรอืสิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งความล้มเหลวของระบบภายใน ท�าให้เกดิอนัตรายต่อชวีติมนษุย์โดยทนัที
3) เฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่อาจเกดิอนัตรายต่อชวีติสตัว์

ความเสี่ยง
R4
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และสามารถสรุปถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนิด 
ของความสูญเสีย ซึ่งมีผลจากชนิดของความเสียหาย
และความเสี่ยงที่สอดคล้องกนัแสดงได้ใน -> รปูที ่7

3. ความจ�าเป็นของระบบป้องกันฟ้าผ่า 
ต้องมกีารประเมนิความจ�าเป็นของระบบป้องกนั

ฟ้าผ่าของสิ่งที่จะป้องกันเพื่อลดความสูญเสียมูลค่า
ทางสังคม L1, L2 และ L3 การประเมินว่าจ�าเป็น
ต้องมีระบบป้องกันฟ้าผ่าหรือไม่ ต้องท�าการประเมิน 
ความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการ
ป้องกนัฟ้าผ่าภาค 2 ซึ่งความเสี่ยงที่จะน�ามาพจิารณา
ให้สอดคล้องกบัชนดิของความสูญเสยี คอื. R1 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีชวีติมนษุย์. R2 ความเสี่ยงต่อการสญูเสยีบรกิารต่อสาธารณะ. R3 ความเสี่ยงต่อการสญูเสยีมรดกทางวฒันธรรม

หากความเสี่ยง R (R1 ถงึ R3) มคี่าสูงกว่าระดบัที่ 
ยอมรบัได้ RT (R > RT) ต้องจดัให้มกีารป้องกนัฟ้าผ่า ใน
กรณนีี้ต้องมกีารน�ามาตรการต่างๆ ในการป้องกนัฟ้าผ่า
มาใช้เพื่อลดความเสี่ยง R (R1 ถงึ R3) ให้ลดลงมาต�่ากว่า
หรอืเท่ากบัระดบัที่ยอมรบัได้ RT (R ≤ RT)

กรณสีิ่งที่จะป้องกนัอาจเกดิความสญูเสยีมากกว่า 
หนึ่งชนิด ต้องลดความเสี่ยงของความสูญเสียแต่ละ
ชนดิ (L1, L2 และ L3) ให้ได้ตามเงื่อนไข R ≤ RT

4. ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบป้องกนั
ฟ้าผ่า

นอกจากการพิจารณาความจ�าเป็นในการติดตั้ง 
ระบบป้องกนัฟ้าผ่าแล้ว ยงัอาจต้องประเมนิความคุม้ค่า 
ทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการป้องกันฟ้าผ่า เพื่อลด
การสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ L4 ด้วย ในกรณีนี้ต้อง
มีการประเมินความเสี่ยง R4 ของความสูญเสียทาง
เศรษฐศาสตร์ การประเมนิความเสี่ยง R4 ท�าให้ทราบ
มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ทั้งกรณีติดตั้ง
มาตรการป้องกนั และไม่ตดิตั้งมาตรการป้องกนั

5. มาตรการป้องกัน 
อาจน�ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสยีตาม

ชนดิของการสญูเสยี ต้องท�าโดยผูอ้อกแบบและเจ้าของ
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รูปที่ 8 แสดงย่านป้องกันฟ้าผ่าที่ได้รับความรุนแรงจากฟ้าโดยตรงและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

  ระดับป้องกันฟ้าผ่า (LPL)

  LPL I LPL II LPL III LPL IV

  กระแสฟ้าผ่า 
(kA)

ความน่าจะเป็น
กระแสฟ้าผ่า 

(kA)
ความน่าจะเป็น

กระแสฟ้าผ่า 
(kA)

ความน่าจะเป็น
กระแสฟ้าผ่า 

(kA)
ความน่าจะเป็น

  > 3 99% > 5 97% > 10 91% > 16 84%

  < 200 99% < 150 98% < 100 97% < 100 97%

รศัมทีรงกลมกลิ้ง (ม.) 20 30 45 60

ความกว้างตาข่าย (ม.) 5 x 5 10 x 10 15 x 15 20 x 20

ตารางที ่1.5 แสดงระดบัป้องกันฟ้าผ่าท่ีรองรับค่ากระแสฟ้าผ่าค่าสูงสดุและต�า่สดุ พร้อมความสมัพนัธ์ในการก�าหนดรศัมทีรงกลมกลิง้และความกว้างตาข่ายทีใ่ช้  
ในการป้องกนั
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6.2 ย่านป้องกนัฟ้าผ่า (LPZ) 
มาตรการป้องกนัฟ้าผ่าต่างๆ เช่น ระบบป้องกนั

ฟ้าผ่า สายก�าบงั ตวัก�าบงัสนามแม่เหลก็ และอปุกรณ์
ป้องกนัเสร์ิจ เป็นตวัก�าหนดย่านป้องกนัฟ้าผ่า ลกัษณะ
สมบัติของย่านป้องกันฟ้าผ่าที่อยู่ถัดไป จะเป็นการ 
ลดทอนอิมพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่า ในระดับที่มี
นัยส�าคัญจากย่านป้องกันที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งสามารถ
แบ่งย่านป้องกนัฟ้าผ่าได้ ดงัต่อไปนี้ -> รปูที ่8. ย่านป้องกนั 0A เป็นย่านที่ได้รบัความรนุแรงอนัเนื่อง 

มาจากฟ้าผ่าโดยตรง และได้รับสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเต็มขนาด ระบบที่อยู่ภายใน
อาจได้รบักระแสเสริ์จฟ้าผ่าทั้งหมดหรอืบางส่วน. ย่านป้องกนั 0B เป็นย่านที่ได้รบัการป้องกนัจาก
ฟ้าผ่าโดยตรง แต่ยังคงได้รับผลกระทบสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเต็มขนาด ระบบที่อยู่
ภายในอาจได้รบักระแสเสรจิ์ฟ้าผ่าบางส่วน. ย่านป้องกัน 1 เป็นย่านซึ่งกระแสเสิร์จถูกจ�ากัด
โดยการแยกไหลของกระแสและโดยอุปกรณ์
ป้องกนัเสร์ิจที่บรเิวณรอยต่อระหว่างย่านป้องกนั. ย่านป้องกัน 2, …, n เป็นย่านซึ่งกระแสเสิร์จ
อาจถูกจ�ากดัมากขึ้นไปอกี โดยการแยกไหลของ
กระแส และโดยอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่บริเวณ 
รอยต่อระหว่างย่านป้องกนั

สรุป ฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทาง
ธรรมชาต ิซึ่งเราไม่สามารถห้ามไม่ให้เกดิขึ้นได้ แต่เรา 
สามารถมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัความรูพ้ื้นฐานของ
การเกิดฟ้าผ่า ลักษณะการเกิดขึ้น ผลกระทบ ความ 
เสียหายและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนถึง 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารป้องกนั เพื่อป้องกนัและบรรเทา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ดังกล่าว 
ซึ่งทาง วสท.ได้เรยีบเรยีงขึ้นตามมาตรฐานการป้องกนั
ฟ้าผ่าตามมาตรฐาน IEC 62305-1, 2, 3, 4 ขึ้น 

เนื้อหาที่ได้กล่าวถึงในตอนที่ 1 นี้ได้ครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อก�าหนดทั่วไป ส�าหรับในตอนที่ 2 
ผูเ้ขยีนขอกล่าวถงึเรื่องการบรหิารความเสี่ยง โดยจะขอ
ยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจและแนะน�าโปรแกรม 
เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้งานต่อไป

เอกสารอ้างอิง
[1] วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

พ.ศ. 2553 มาตรฐานการป้องกนัฟ้าผ่า ภาคที่ 1 ข้อก�าหนดทั่วไป 
(Thai Standard : Protection against lightning Part 1 General 
Principles).

[2] มงคล ปุษยตานนท์ และบงกช สุขอนันต์ ภาควิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีพ.ศ. 2556 บทความวชิาการ วารสาร
วชิาการ วศิวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม -
ธันวาคม 2556, ระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกสิ่งปลูกสร้าง 
(External Lightning Protection Systems) 

[3] Thomas & Betts Limited (Furse), 2014. A Guide to 
BS EN 62305 Protection Against Lightning, 3rd edition.

[4] ABB Group. 06/2015. ABB Furse Product Catalogue 
2015 (Earthing & lightning protection - Total solution 
catalogue)

6.3 การป้องกนัสิ่งปลูกสร้าง
6.3.1 การป้องกันเพื่อลดความเสียหายทาง

กายภาพและอนัตรายต่อชวีติ สิ่งปลกูสร้างที่จะป้องกนั
ต้องอยู่ภายในย่านป้องกนั 0B หรอืสูงกว่า ซึ่งสามารถ
ท�าได้โดยการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกและ
ภายใน

6.3.2 การป้องกันเพื่อลดความล้มเหลวของ
ระบบภายใน ระบบป้องกนัต้องอยู่ภายในย่านป้องกนั
ฟ้าผ่า 1 หรอืสูงกว่า เช่น การใช้ก�าบงัสนามแม่เหลก็ 
เพื่อช่วยลดทอนสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวน�าขึ้น เป็นต้น

6.4 การป้องกันระบบสาธารณูปโภค จะต้องเป็นไป
ตามข้อก�าหนดต่อไปนี้
6.4.1 ต้องอยู่ภายในย่านป้องกนัฟ้าผ่า 0B หรอื

สูงกว่า เพื่อลดความเสยีหายทางกายภาพ ซึ่งสามารถ
ท�าได้โดยการเลือกใช้ระบบใต้ดินแทนระบบเหนือดิน 
เป็นต้น

6.4.2 ต้องอยูภ่ายในย่านป้องกนัฟ้าผ่า 1 หรอืสงู
กว่า เพื่อป้องกันแรงดันเกินที่อาจท�าให้ระบบล้มเหลว 
ซึ่งสามารถท�าได้โดยการจ�ากัดแรงดันเกินโดยการติด
ตั้งอปุกรณ์ป้องกนัเสริ์จที่เพยีงพอ เป็นต้น

LPZ 0A

LPZ 0g

LPZ 0gLPZ 0g

LPZ 1

LPZ 2

SPD 0A/1

SPD 0g/1

SPD 0A/1

S3 Flash to a service
 connected to
 the structure

S4 Flash near a service 
connected to 
the structure

Equipotential
bonding by
means of SPD

Safety distance 
against too high 
a magnetic field

Rolling sphere 
radius

Ground level

S2 Flash near
 to the
 structure

Rolling sphere 
radius

S1 Flash to the
 structure

SPD 1/2

SPD 1/2
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อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ

(เทอร์มินอลบล็อค) 

รุ่น SNACompact

เทคโนโลยีแคลมป์สกรู

เล็กพริกขี้หนู
อปุกรณ์ รุน่ SNACompact เกดิมาจากประสบการณ์ 

และความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ซึ่งมีมายาวนาน 
กว่า 50 ปี

ท�างานได้สม�่าเสมอแม้ในสภาพแวดล้อมท่ียาก
ล�าบาก: เราจะปกป้องอุปกรณ์ของคุณ. ด้วยรูปทรงที่ไม่สมมาตร จึงช่วยลดความเสี่ยง 

ในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร. ใช้วัสดุคุณภาพสูงและมีความแข็งแรงทนทาน 
ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่าทนทานต่อแรงสั่น
สะเทือน ทนต่อการสึกกร่อน และไม่ติดไฟง่าย. ไม่ต้องขันสกรูซ�้า เนื่องจากระบบป้องกันการ
คลายตวั

ควบคุมได้มากขึ้นในขนาดที่เล็กลง: การลดขนาด
ของอุปกรณ์. กล่องพักสายและแผงควบคุมมีขนาดเล็กลง 

เป็นการประหยัดทั้งเนื้อที่และต้นทุนของวัสดุ 
แต่ในขณะเดียวกันยังคงประสิทธิภาพในการ
ท�างาน. รปูทรงกะทดัรดั รองรบัการใช้งานกบัไฟฟ้ากระแส
สลบั 1000 โวลต์ ท�าให้ SNACompact สามารถ
ที่จะใช้กบัอปุกรณ์พลงัแสงอาทติย์. ความสูงที่ลดลง 17% (เมื่อเทียบกับอุปกรณ์
มาตรฐาน) ท�าให้สามารถลดขนาดของกล่อง 
พกัสาย

โซลูชันที่ประหยัดค่าใช้จ่าย: เพิ่มความสามารถ
ในการผลิต. ประหยดัทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายในการตดิตั้ง และการ

บ�ารงุรกัษา. การติดตั้งเทอร์มินอลบล็อคแบบต่อสายลงดิน 
(Ground Terminal Block) สามารถท�าได้อย่าง
รวดเรว็เพราะเป็นแบบ Snap-On ไม่ต้องใช้สกรู. การติดแผ่นเครื่องหมายมาร์คกิ้ง (Marking 
Solution) ท�าได้อย่างรวดเรว็โดยใช้ Marking Strip 
หมายเลข 1 ถงึ 10

18 ABB in brief18 ABB in brief

Product News



4 C4/6.P2 C4/6.SF...1 C4/6 LJB6-xx53 C4/6.S

+-

Load Load Load

+-

Load Load Load LoadLoad Load

- +

2 2

3
1

5 5

4

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ (เทอร์มินอลบล็อค) 
รุ่น SNACompact
ตู้จัดเรียงสายไฟ (Marshalling Cabinets)

อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่เหมาะกับระบบควบคุม
ของคุณ

โดยทั่วไปตู้เรียงสายไฟจะต้องใช้สัญญาณทั้ง 
อะนาลอ็คและดจิติอลปรมิาณมหาศาล รวมทั้ง Outputs 
ของ Actuator

ซึ่งตู้จัดเรียงสายไฟเป็นตัวช่วยให้มั่นใจว่าการท�า 
Cross Wiring เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจาก
ความแรงของสญัญาณ

และปริมาณช่องสัญญาณของ I/O Card ของ 
ตวัควบคมุ (DCS และ PLC ขนาดใหญ่) มกัจะต่างกนั
เสมอ เพราะมันช่วยรักษาระบบการท�างานและท�าให้
ปรบัระบบได้ง่ายดายขึ้น

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ (เทอร์มินอลบล็อค) 
รุ่น SNACompact ได้รบัการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะ
ส�าหรับงานระบบควบคุม DCS จึงได้รวมเทอร์มินอล 
บลอ็คที่มรีปูแบบการเข้าสายต่างๆ กนั มทีั้งแบบมฟิีวส์ 
ภายใน, แบบ Disconnect, แบบมาตรฐาน (Feed-Through) 
และแบบที่ใช้กับสายต่อลงดิน (Ground) เพื่ออ�านวย
ความสะดวก ด้วยขนาดเพยีง 6 มม. ถอืเป็นการประหยดั 
พื้นที่ในตู้จดัเรยีงสายไฟ ทั้งยงัม ี Jumper ส�าหรบัการ
เชื่อมต่อระหว่างเทอร์มนิอลบลอ็ค

รูปแบบการจัดเรียงสายไฟทั่วไป 
สัญญาณดิจิตอล. มฟีิวส์เป็นตวัปกป้องสญัญาณ. จ่ายแรงดนัไฟฟ้า (Potential Distribution) ด้วย 

Jumper คู่ที่ออกแบบมาเป็นพเิศษ

. ใช้เทอร์มนิอลบลอ็คแบบ Fuse และ Disconnect 
เพื่อแยกวงจรไฟฟ้าออกมา

สัญญาณอะนาล็อค. การใช้เทอร์มนิอลบลอ็คแบบ Ground ท�าให้งา่ย 
ต่อการเชื่อมสายชิลด์ (Cable Shields) ลงดิน 
โดยไม่ต้องใช้สายชิลด์จากภายนอก (External 
Shield Bar). จ่ายแรงดนัไฟฟ้า (Potential Distribution) ส�าหรบั
สญัญาณอะนาลอ็ค
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เทอร์มินอลบล็อคแบบมีฟิวส์
เพื่อขยายความสามารถในการจ่ายไฟและปกป้อง
วงจรควบคุม

เทอร์มนิอลบลอ็คแบบมฟิีวส์ของเอบบีเีป็นไปตาม
มาตรฐาน IEC 60947-7-3 (ว่าด้วยมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ส�าหรับเทอร์มินอลบล็อคแบบ
มีฟิวส์) ซึ่งมีการก�าหนดอุณหภูมิตายตัว เพื่อป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกนิพกิดัหรอืลดัวงจร

ตลบัฟิวส์สามารถใช้กบัฟิวส์มาตรฐานขนาด 5 x 
20 มม. ทั่วไป

รองรับได้พอดี
เทอร์มินอลบล็อคแบบมีฟิวส์ของเอบีบีใช้ได้กับ 

เทอร์มนิอลบลอ็คแบบมาตรฐาน (Feed-Through) แบบ 
Disconnect และแบบ Ground. ง่ายต่อการติดตั้ง เมื่อต้องเรียงสายไฟและท�า

เครื่องหมายมาร์คกิ้ง. ง่ายต่อการจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (Potential Distribu-
tion). ง่ายต่อการท�าเครื่องหมายมาร์คกิ้งบนตลับฟิวส์
และ Disconnect Lever. ง่ายต่อการซ่อมบ�ารงุ

มีตัวบ่งชี้หากเกิดฟิวส์ขาด. กระแสไฟฟ้ารั่วในปรมิาณต�่า (น้อยกว่า 0.5 mA) 
จะช่วยป้องกนัวงจรแรงดนัไฟฟ้าต�่า เช่น Inputs 
ของ PLC โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกดิความผดิปกต ิ
ทั้งวงจร. มแีรงดนัไฟฟ้า 2 ระดบั (24 โวลต์ กบั 250 โวลต์) . มไีฟแสดงสถานะแบบ LED

รูปลักษณ์ที่แข็งแรงแน่นหนาและสะดวกใช้. Sliding Link แขง็แรงแน่นหนา ต้องไขด้วยไขควง. มสีญัลกัษณ์บอกสถานะของ Sliding Link ชดัเจน
ว่าเปิดหรอืปิดอยู่. ม ีTest Socket แบบ Built-In 2 อนั ส�าหรบั Test 
Plug ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.

อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ (เทอร์มินอลบล็อค) รุ่น SNACompact
การทดสอบและวัดค่า 

วัดค่าอย่างปลอดภัยด้วย Test Socket ซึ่งมีฉนวน
กันไฟฟ้า

เพิ่ม Test Socket ที่มีฉนวน (STI4-Y) เพื่อให้
สามารถวดัค่าได้อย่างปลอดภยั. ใช้ได้กบั Test Plug ตามมาตรฐาน IP20 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. (ตามมาตรฐาน IEC 
60010-031)

เพื่อความมั่นใจในการวัดค่า. เทอร์มินอลบล็อคเพื่อการทดสอบและวัดค่า
รุ ่นใหม่ C6/8.ST… เกิดจากประสบการณ์อัน
ยาวนานของเอบีบีในด้านอุปกรณ์ด้านพลังงาน 
และจากความสามารถอนัหลากหลายของ SNA-
Compact ได้แก่ ขนาดกะทดัรดั ความสามารถใน
การท�างาน อปุกรณ์เสรมิ และการท�าเครื่องหมาย 
มาร์คกิ้ง

Fully aligned to ease
potential distribution
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Product News

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ (เทอร์มินอลบล็อค) รุ่น SNACompact
การต่อวงจรส�าหรับเครื่องมือวัดค่า

จากเดิม
การตั้งค่าเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยเทอร์มินอล

แบบ Disconnect, Short-Circuit Bridges และฝาปิด

กลายเป็น
การตั้งค่าตามมาตรฐาน IP20 โดยเพิ่ม Test 

Sockets ที่มฉีนวนกนัไฟฟ้า ชดุฝาครอบส�าหรบัป้องกนั 
และฝาครอบ

หม้อแปลงกระแส (Short-Circuit CT) มีกระแส
ไฟฟ้าไหลเวียน อย่างสะดวกและปลอดภัย

มี Short-Circuit Bridges Accessory (SCB-ST) 
เพิ่มอยู่ใน CT’s Application. ต้องไขด้วยไขควง. พกิดักระแสลดัวงจรจะระบดุ้วยสกรู. มฉีนวนกนัไฟฟ้า 

ตั้งค่าให้ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
ใช้ได้กบั SNK Accessories (KCO และ CO) เพื่อ

ป้องกนัการใช้งานผดิ. สามารถปิดฝาครอบได้โดยใช้สายรัดสายไฟ 
(Cable Tie) หรอืซลีส�าหรบัลอ็ค (Seal)

เครื่องมือวัดค่า
เช่น มิเตอร์ รีเลย์ป้องกันไฟฟ้า (Protection Relays) ฯลฯ

อินพุตของกระแส
(Current Inputs)

อินพุตของแรงดันไฟ
(Voltage Inputs)

21ABB in brief 21ABB in brief



ABB Products Training

2017 Schedule

เอบีบี น�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู ้

และความเข้าใจในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิค

ในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากรของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู ้ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและ 

กลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่าง 

ต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู ้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความสามารถอย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ
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Training Program



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
Course EP01-10: 

คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อเีมล์: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 665 1435

Course EP11-12:
คุณพรรษวุฒิ ธนกาญจน์
อเีมล์: pansawut.thanakarn@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 89 927 5952 

การแจ้งยืนยันการส�ารองที่นั่ง
ท่านจะได้รบัการยนืยนัการส�ารองที่นั่งของหลกัสตูร

คอร์สฝึกอบรมต่างๆ ทางอเีมล์ โดยทางเอบบีสีงวนสทิธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรมการฝึกอบรม
และสถานที่ในการฝึกอบรม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอกีครั้ง 

ในกรณไีม่มทีี่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่านต้องการ 
ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนโดยทันที และหากมีคอร์ส 
ฝึกอบรมเปิดเพิ่มเติม ทางเอบีบีจะแจ้งให้ท่านทราบ
อกีครั้งภายหลงั

ค่าใช้จ่าย
หลกัสตูรการฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ยกเว้นหลักสูตรการปฏิบัติการเชิงลึก โดยทางเอบีบ ี
จะเป็นผู ้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึง
อาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ทกุท่าน

ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในด้านที่พกัและค่าเดนิทางด้วยตวัท่านเอง

การยกเลิก
หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกถ้าม ี

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

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

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

สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ:
322 หมู่ 4 นคิมอตุสาหกรรมบางป ูซอย 6 ต.แพรกษา 
อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280

ติดต่อ:
02 665 1000

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

ลงทะเบียน Online:

Schedule of Electrification Products
Course Title Venue Time Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

EP 01 พื้นฐานและเทคโนโลยขีองแอร์เซอร์กติเบรกเกอร์และโมลเคลเซอร์กติเบรกเกอร์ ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 26 26

EP 02
ฟังก์ชั่นการป้องกนัขั้นสูง วธิกีารบ�ารงุรกัษา และวธิกีารออกแบบระบบการ
ป้องกนั ให้ท�างานสมัพนัธ์กนัโดยเซอร์กติเบรกเกอร์ (Coordination System) 
และการป้องกนัความเสยีหายของการเกดิ Arc flash ในตู้ Switchgear

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 27 27

EP 03 ABB E-Design โปรแกรมส�าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า (ขั้นต้น)* ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 16 8

EP 04 ABB E-Design โปรแกรมส�าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า (ขั้นสูง)* ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 17 9

EP 05 พื้นฐานการเลอืกการใช้งานอปุกรณ์สวติช์และฟิวส์  
และการเลอืกใช้ Terminal Block

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 23 22

EP 06
ระบบความปลอดภยัของ Jokab Safety และเทคโนโลยขีอง Electronic 
Products and Relay

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 31 23

EP 07
พื้นฐานและการใช้งานส�าหรบัการป้องกนัมอเตอร์และวธิกีารเลอืก 
และการประยกุต์ใช้งานส�าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ เทคโนโลยแีละประเภท
การใช้งานของอปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ (UMC)

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 1 5

EP 08 ระบบควบคมุบ้านและอาคารอจัฉรยิะ โดย ABB i-bus KNX ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 27 6

EP 09
พื้นฐาน เทคโนโลย ีและการตดิตั้งที่ถูกต้องของ MCB 
และ RCD และพื้นฐานของระบบการป้องกนัไฟกระชาก

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 5 3

EP 10 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 6 4

EP 11 แนวทางการออกแบบและนวตักรรมของคู่จ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่า

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 22 21

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 20 19

ระยอง 09.00 - 16.00 24 23

EP 12
การอบรมระดบัพื้นฐานและขั้นสงูของตูจ่้ายไฟฟ้าแรงดนัต�่าอจัฉรยิะ (MNS iS )*

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

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 10

ระยอง 09.00 - 16.00 12

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย *กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย
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8 สิ่งที่ ไม่ควรปฏิบัติ

หลังออกก�าลังกาย

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทรนด์กระแสรักสุขภาพมาแรงมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ หรือการออกก�าลังกายเพื่อความ “ฟิตแอนด์เฟิร์ม” ก็ตาม แต่รู้ไหมว่า

พฤติกรรมบางอย่างที่ปฏิบัติหลังออกก�าลังกายเสร็จใหม่ๆ อาจจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกาย

และสุขภาพให้แย่ลงได้อีกด้วย

8. อย่าด่ืมน�า้เยน็จดั หรอือาบน�า้เยน็ทนัท ีเพราะ
ร่างกายยงัชื้นเหงื่ออยู่ ควรรอให้แห้งเสยีก่อน ให้ระบบ
ร่างกายของคุณได้มีการปรับอุณหภูมิเป็นปกติก่อน 
ไม่อย่างนั้นจะท�าให้เกดิอาการไม่สบายได้

รู้แบบนี้แล้ว อย่าลืมลองน�าไปปฏิบัติตาม 
กนัด ูเพราะสูอ้ตุส่าห์ออกก�าลงักายมาแล้ว แต่กลบั
เป็นโทษและไม่ได้ประโยชน์ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่อง
ที่ควรใส่ใจเพื่อช่วยให้คุณออกก�าลังกายได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Health Tips

ดงันั้น จงึมข้ีอที่ไม่ควรปฏบิตัหิลงัการออกก�าลงักาย
เสรจ็ใหม่ๆ ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป อาทิ

1. ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะ 
ออกก�าลงักาย เพราะจะท�าให้ระบบหายใจเกดิอาการ
ผดิปกต ิเนื่องจากมกี๊าซออกซเิจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ 
ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะท�าให้เกดิอาการล้าและง่วงได้ง่าย

2. ดืม่เคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ทีม่ส่ีวนผสมของน�า้ตาล 
สูง บางคนติดดื่มเครื่องดื่มชูก�าลังหลังออกก�าลังกาย 
เพราะคิดว่าดื่มแล้วสดชื่น ช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า
ขึ้น แต่รู ้ไหมว่าเครื่องดื่ม Energy Drink เหล่านี้มี
น�้าตาลสงูท�าให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้ โดยขอ 
แนะน�าว่าให้หนัมาดื่มน�้าเปล่าแทนจะดกีว่า และไม่ควร 
ดื่มน�้าอึกใหญ่เพราะอาจท�าให้จุกเสียดระหว่างการ 
ออกก�าลังได้ (ควรดื่มแค่จิบเล็กๆ ค่อยๆ จิบทีละยก 
สลบักบัการออกก�าลงัแต่ละเซต)

3. ไม่ควรรับประทานอาหารมือ้หนกั หลงัจาก
ที่ออกก�าลงักายมาอย่างเข้มข้น คณุควรให้เวลาตวัเอง 
ในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนที่จะรบัประทานอาหาร 
เนื่องจากการออกก�าลังกายอย่างหนักท�าให้ร่างกาย 
ตึงเครียดและผลที่ตามมาคือสมองของคุณจะคิดว่า 
คุณหิวมากกว่าปกติ ซึ่งอาจจบลงด้วยการกินที่มาก
เกนิไป

4. งีบหลับ หลงัจากการออกก�าลงักาย ร่างกาย
ของคุณอาจจะรู ้สึกเพลียมากจนอยากไปงีบหลับ 
แต่รูห้รอืไม่ว่าการนอนหลบัทนัทนีั้นไม่ช่วยท�าให้ร่างกาย
หรือกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอย่างแท้จริง กลับยิ่งท�าให ้
รู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้น ดังนั้นควรผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
สกั 1 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนที่จะไปนอนจรงิๆ

5. ใช้เวลายดืกล้ามเนือ้หลังออกก�าลงักายน้อย
เกินไป การยืดกล้ามเนื้อหลังออกก�าลังกายจะช่วย
สลายกรดแลคตกิที่ร่างกายสร้างขึ้นขณะออกก�าลงักาย 
และกระจายไปทั่วกล้ามเนื้อ นอกจากนี้การยดืกล้ามเนื้อ 
จะช่วยหลกีเลี่ยงอาการบาดเจบ็และปวดเมื่อย รวมถงึ
ฟื้นฟูสภาพความยดืหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ด้วย

6. ขยี้ตา คุณเช็ดเหงื่อที่หัวไหล่ หน้าท้อง และ
ตามด้วยใบหน้า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้มือขยี้ โดย
เฉพาะบริเวณดวงตา ปาก จมูก เพราะเป็นจุดที่อ่อน

ไหว และไวต่อเชื้อโรคมากที่สดุ จงึควรพกผ้าขนหนูสกั
ผนืเป็นของส่วนตวัไว้ซบัเหงื่อ

7. สวมชดุออกก�าลงักายท่ีชุม่เหงือ่ทิง้ไว้นานๆ
หลายคนเมื่อออกก�าลงัแล้ว ยงัคงอยูใ่นชดุที่ชุ่มไปด้วย 
เหงื่อ หรือไม่ก็นั่งตากแอร์ให้ตัวแห้ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็น 
ความคิดที่ผิดเพราะเสื้อผ้าของคุณเต็มไปด้วยเชื้อโรค 
และสิ่งสกปรก ผิวหนังของคุณจะมีปัญหาทั้งเชื้อรา 
และสวิ ทางที่ดคีวรสวมใส่เสื้อผ้าสะอาด และสามารถ
ระบายอากาศได้ดี
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ปักหมุด... หยุดเวลาที่หลีเป๊ะ

ดินแดนสวรรค์แห่งอันดามัน

ช่วงนี้อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงอยากพาไปคลายร้อน รับลมเย็นๆ สัมผัสกลิ่นไอทะเลให้ชื่นใจ 

เดินเล่นริมชายหาดทรายขาว เอาเท้าจุ่มน�้าใสๆ บวกเวิ้งอ่าวที่สวยงามและเต็มไปด้วยเหล่าปะการัง 

ที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมรอบ “เกาะหลีเป๊ะ” สวรรค์แห่งท้องทะเลอันดามัน ที่ ใครหลายคนใฝ่ฝัน

อยากไปสัมผัสสักคร้ังในชีวิต

สตลู... แม้เป็นเพยีงจงัหวดัชายแดนเลก็ๆ บรเิวณ
ชายฝ่ังทะเลอนัดามนัทางภาคใต้ของประเทศไทย แต่กม็ ี
เกาะแก่งที่งดงามจนได้รบัการขนานนามว่า “มัลดีฟส์
เมืองไทย” ที่ยงัอดุมสมบูรณ์ ส�าหรบั “เกาะหลีเป๊ะ” 
เป็นเกาะเลก็ๆ หนึ่งในหมูเ่กาะตะรเุตา ทั้งยงัตดิ 1 ใน 3 
อนัดบัเกาะที่สวยที่สดุในประเทศไทยมายาวนาน โดดเด่น
ด้วยทะเลสคีรามใสตดักบัหาดทรายสขีาว ที่ส�าคญัยงัม ี
แหล่งด�าน�้าชมปะการงัที่มคีวามสมบรูณ์สวยงาม ซึ่งเป็น
ไฮไลท์ที่ท�าให้ผูค้นมากมายต่างมุง่หน้ามายงัสถานที่แห่งนี้

บนเกาะหลเีป๊ะมคีวามเป็นธรรมชาตขิองปะการงั
รอบเกาะ มแีนวชายหาดอนัสวยงามโดดเด่นที่แตกต่าง
กนัหลกัๆ อยู่ 3 หาด ได้แก่

หาดพทัยา (บนัดาหยา) เป็นหาดโค้งยาวสวยงาม 
มทีรายขาวเนยีนละเอยีดนุม่เท้า จนถูกเรยีกกนัอกีชื่อว่า 
“หาดทรายแป้ง” หาดยอดฮติของนกัท่องเที่ยวที่ทั้งมา 
เล่นน�้า อาบแดด พกัผ่อน ชมพระอาทติย์ตกที่สวยงาม
ที่สดุ ขณะที่ในยามค�่าคนืหน้าหาดจะคกึคกัไปด้วยแสงสี 
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศ
ความบันเทิง นับเป็นหนึ่งในหาดที่มากไปด้วยสีสัน 
ไม่น้อยเลย

หาดซันไรซ์ (ชาวเล) จดัได้ว่าน�้าทะเลสวย ทราย
ขาว ทั้งยังมีแนวชายหาดทอดยาวเคียงคู่ไปกับทิวสน 
ที่คอยให้ร่มเงา พร้อมบรรยากาศที่ค่อนข้างสงบ ร่มรื่น 
แถมยังเป็นจุดที่เหมาะกับการเล่นน�้าหรือด�าน�้าตื้น

ขอบคณุภาพ : Oatto Sonchaiwanich
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ส�ารวจสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และยังถือเป็นจุดชม
พระอาทติย์ขึ้นชั้นด ี

หาดซันเซท (ประมง) หาดขนาดเลก็ที่ค่อนข้าง
สงบ ววิสวย น�้าทะเลใสแจ๋ว มเีวิ้งหาดทรายขาวเนยีน
เป็นครึ่งวงรกีนิลงไปในทะเล ในช่วงน�้าลงที่หน้าหาดจะ
ผดุแนวสนัทรายกลางทะเลขึ้นมา เป็นเกาะเลก็ๆ แบนๆ 
นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกอัน
สวยงามอกีแห่งหนึ่งของเกาะหลเีป๊ะ

แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ แต่ก็มีกิจกรรมชิคๆ อย่าง 
Walking Street Lipe ถนนคนเดนิที่จดัขึ้นบนถนนกลาง
เกาะที่ตดัเชื่อมระหว่างหาดพทัยาและหาดซนัไรซ์ ซึ่งมี
ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร ตลอดเส้นทางประกอบ
ไปด้วยร้านอาหารหลากหลายประเภท ร้านค้าขายของ 
ที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึง 
เที่ยงคนืของทกุวนั

นอกจากนี้ บรเิวณรอบๆ เกาะหลเีป๊ะ ยงัมแีนว
ปะการงัที่สวยงาม น�้าใสแจ๋ว มองเหน็ไปจนถงึก้นทะเล 
จึงสามารถด�าน�้าได้ตั้งแต่บริเวณหาดทรายไล่ไปจนถึง
ในทะเล ด�าแบบผิวน�้าหรือที่เรียกว่า “Snorkelling” 
แต่จุดด�าน�้าที่ดีที่สุดจะถูกรวมอยู่ในทริปด�าน�้าแบบ 
วันเดียว ที่ถือเป็นทริปยอดนิยมซึ่งจะมีการน�าชมเกาะ
ต่างๆ ที่ใกล้เคยีงสวยงามไม่แพ้กนั อาทิ

“เกาะไข่” ที่นอกจากจะมหีาดสวยน�้าใสแล้ว ยงัมี 
“ซุ้มประตูหินโค้ง” สวยเด่นเห็นแต่ไกล สัญลักษณ์ 
แหง่ตะรเุตาเป็นแนวหนิยื่นยาวจากตวัเกาะโค้งทอดตวั
ลงบนชายหาด ซึ่งมีความเชื่อว่าใครที่ควงคู่กันมาเดิน
ลอดซุ้มประตูแห่งนี้ความรกัจะสมหวงัยั่งยนื

“เกาะหินงาม” ที่ไม่มีหาดทราย มีแต่ก้อนหิน
รูปทรงรีบ้าง กลมบ้าง สีด�ามันเงาทั่วทั้งเกาะ และมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครมาเรยีงหนิซ้อนกนัที่เกาะแห่งนี้ 
จะสมหวงัเรื่องความรกั

“เกาะอาดัง-ราวี” 2 เกาะใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆ กัน 
และมเีสน่ห์คล้ายๆ กนั คอืเป็นเกาะที่สงบ มหีาดทราย
ขาวเนยีน น�้าทะเลสวยงาม รวมไปถงึองค์ประกอบของ
ธรรมชาตอินัเรยีบง่ายแต่งดงาม

ประมาณ 900 บาทต่อท่าน บางท่านอาจจะได้ของแถม 
เพราะเรอืบางเจ้าจะพานกัท่องเที่ยวแวะถ่ายรปูและชื่นชม
ความงามของเกาะไข่ด้วย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได ้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานตรัง 
พื้นที่รับผิดชอบ ตรัง สตูล โทร. 0-7521-5867, 
0-7521-1058, 0-7521-1085 ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
โทร. 0-7472-1375 หรืออุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
โทร. 0-7478-3485, 0-7472-8027-8

“เกาะหินซ้อน” ที่เป็นประติมากรรมธรรมชาติ
ก้อนหินใหญ่วางซ้อนกันกลางทะเลได้อย่างประหลาด
น่าทึ่ง

จดุด�าน�้าที่ “เกาะรอกลอย” (รอ-กลอย) เป็นอกี 
จุดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมชมกันนัก เพราะ 
อยู่กับแพ็คด�าน�้าโซนนอก บางคนเพียงแค่ด�าน�้าชม
ความงามโซนในก็เหนื่อยหอบแล้ว เกาะขนาดเล็ก 
แห่งนี้มีวิวทิวทัศน์งดงาม น�้าทะเลใสแจ๋ว จนได้รับ 
ฉายาว่าเป็น “มรกตกลางทะเล”

อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดไปชมความงดงามของ 
โลกใต้ทะเลบริเวณ “ร่องน�้าจาบัง” ที่มีปะการังอ่อน
หลากสีสัน พร้อมกับฝูงปลาทะเลน่ารักนานาชนิด 
เหล่าปลาการ์ตูน และเจ้านีโมน้อย ที่แหวกว่ายคอย
รับแขกแบบไม่กลัวผู้คน นักด�าน�้าต่างบอกว่าร่องน�้า 
จาบังเป็นจุดด�าน�้าที่ดีและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทยเลยทเีดยีว

ช่วงเวลาสวยที่สดุของเกาะหลเีป๊ะ แนะน�าให้เที่ยว 
ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน-พฤษภาคม ของทกุปี เพราะ
เป็นช่วงที่อากาศดี มีฝนน้อย ส่วนในช่วงเดือนอื่นๆ 
ก็เที่ยวได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานที่มีเวลา 
ปิดเกาะ ซึ่งหากไม่มีมรสุมก็สามารถด�าน�้าดูปะการัง
สวยๆ ได้ทกุเวลา (ควรเชค็สภาพอากาศก่อนเดนิทาง)

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลใต้อันงดงาม 
ทีไ่ม่ว่าจะเป็นช่วงฤดกูาลไหน เกาะหลเีป๊ะกย็งัคงเป็น 
สวรรค์ของนกัด�าน�า้ ทีส่ร้างความชุ่มฉ�า่ผ่อนคลาย
แบบน้ีแล้วจะอดทนรอได้อกีหรอื เชือ่เถอะว่าคณุจะ
ประทับใจไม่รู้ลืม

วิธีเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ
แนะน�าให้หาตั๋วเครื่องบนิไปลงที่หาดใหญ่ มาถงึ 

แล้วเตรียมตัวออกไปยังท่าเรือปากบาราในช่วงเช้า 
สอบถามคนแถวนั้น หารถตูเ้ดนิทางไปปากบารา ใช้ระยะ 
เวลาจากหาดใหญ่ถงึท่าเรอืราวๆ 2 ชม. เรอื Speed Boat 
ใช้เวลาเดนิทางถงึเกาะหลเีป๊ะ โดยประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 
มเีรอืออกทกุวนั ตั้งแต่ 11.30 -13.30 น. ค่าตั๋วเรอืไปกลบั 
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Gadget

Kérastase Hair Coach 
Withings เปิดตวัแปรงหวผีมอจัฉรยิะ Kerastase 

Hair Coach ที่ตดิตั้งไมโครโฟน เซนเซอร์ Accelerometer, 
Gyroscope และ Commodity เพื่อวเิคราะห์จงัหวะและ
รปูแบบของการหว ีโดยข้อมลูทั้งหมดจะถกูประมวลผล 
ผ่านระบบไร้สายบลูทูธ หรือ Wi-Fi ไปยังแอปฯ บน 
สมาร์ทโฟน เพื่อประเมนิและวดัคณุภาพเส้นผมของผูใ้ช้ 
ตลอดจนแนะน�าเทคนิคในการแปรงผมและผลิตภัณฑ ์
ที่เหมาะสมกบัปัญหาเส้นผมที่เกดิขึ้น เรยีกได้ว่าเป็นการ 
ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับความงามของเส้นผมได้
อย่างลงตวั และคาดว่าจะวางจ�าหน่ายช่วงกลางปี 2017 
สนนราคาประมาณ 7,000 บาท

LuMee Duo
เคส LuMee Duo อปุกรณ์เสรมิที่จะท�าให้หน้าคณุ 

สว่างระหว่างการถ่ายภาพ Selfie นอกจากจะโค้งมน
สวยงามและดูง่ายเรียบหรู ยังมีไฟ LED ทั้งหน้าและ
หลังขนาบข้างกันท�าให้คุณสามารถเพิ่มความสว่าง
ระหว่างถ่ายรูปได้ ซึ่งพลังงานนั้นมาจากแบตเตอรี่ 
ข้างหลงัเคส จะมปีุ่มกดเปดิ-ปดิ แถมยงัม ี2 สใีห้เลอืก
คอืไฟแบบขาวปกตแิละออกนวลๆ หน่อย โดยใส่ได้กบั 
iPhone 6 ขึ้นไป ในราคาจ�าหน่ายประมาณ 2,469 บาท

Titan Note
ตวัช่วยจดโน้ตให้ง่ายขึ้น กบั Titan Note เพยีงแค่ 

วางไว้บนโต๊ะเวลาประชมุงาน จากนั้นกก็ดปุม่เริ่มท�างาน 
เครื่องจะคอยฟังเสียงพูดด้วยไมโครโฟนในตัว แล้ว
เปลี่ยนเป็นข้อความให้อัตโนมัติ โดยท�างานควบคู่กับ 
แอปฯ บน iOS หรือ Android มาพร้อมฟีเจอร์ที่เป็น
ประโยชน์อกี เช่น Summarize สามารถกดย่อให้เหลอื
ใจความส�าคัญได้อัตโนมัติ แชร์และส่งโน้ตให้เพื่อน
อ่านหรอืแก้ไขได้ ฟีเจอร์ Translate ช่วยแปลภาษาอื่นๆ 
ได้ถึง 10 ภาษา นอกจากนี้ยังใช้เป็นล�าโพงไร้สาย 
หรือเป็นที่ชาร์จสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย สามารถอ่าน
รายละเอียดได้ที่เว็บระดมทุน Kickstarter สนนราคา 
ประมาณ 5,250 บาท คาดว่าจะวางขายในเดอืนกนัยายน 
ปีนี้

ส่องอุปกรณ์เจ๋งๆ และเทคโนโลยี

อันทันสมัยแห่งอนาคต

ใครที่ก�าลังมองหาอุปกรณ์ไฮเทคเจ๋งๆ ตลอดจนเทคโนโลยีล�า้สมัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 

ส�าหรับยุคของ Internet of Things (IOT) ที่น�าการเชื่อมต่อไร้สายเข้าไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ ท�าให้

ทุกอย่างกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะข้ึนมาทันที ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งข้ึนจนคุณต้องร้อง

ว้าว! มีอะไรบ้างมาส่องกัน...
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Gadget

Samsung S-Skin
อุปกรณ์ดูแลผิวไฮเทค Samsung S-Skin ใช้

ส�าหรบัการตรวจวดัความชุม่ชื้นบนผวิ เมด็สผีวิผ่านตวั 
อุปกรณ์ พร้อมแผ่นแปะฟื้นฟูผิวส�าหรับบริเวณใต้ตา 
และแบบวงกลมส�าหรบัต�าแหน่งใดๆ บนผวิหน้า ด้วย
อุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้าย
หยดน�้า มหีลอด LED อยู่ทางด้านหน้า ใช้ส�าหรบัการ
รักษาผิวหน้าด้วยล�าแสง ด้านหลังส�าหรับตรวจสอบ 
สภาพผิวหน้า จากนั้นแจ้งข ้อมูลและค�าแนะน�า
ต่างๆ ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น 
เพื่อให้ท�าการบ�ารงุรกัษาผวิหน้าของเราได้อย่างถกูต้อง 
เหมาะสม ใครอยากได้ต้องอดใจรอสักหน่อยเพราะ 
มขี่าวว่าก�าลงัจะเปิดตวัในไม่ช้านี้

Lofree
คยี์บอร์ดไร้สาย Lofree ที่ออกแบบมาให้เหมอืน 

“เครือ่งพมิพ์ดดี” ทั้งหน้าตาและเสยีงกด โดยการวาง
ปุ่มใช้รูปแบบเดยีวกบั Apple Magic Keyboard ส�าหรบั
การเชื่อมต่อสามารถใช้งานได้ 2 โหมด คือ ไร้สาย 
เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ หรอืจะต่อสายเข้ากบัคอมพวิเตอร์
โดยตรง รองรับการท�างานกับทุกระบบปฏิบัติการ ทั้ง 
Mac, Windows, Linux รวมถึง iOS และ Android 
นอกจากนั้นยงัสามารถเชื่อมต่อได้ 3 อปุกรณ์พร้อมกนั 
ด้านหลังของแป้นพิมพ์มาพร้อมไฟ Backlit ที่เลือกตั้ง
เป็นสสีนัต่างๆ ให้เข้ากบัอารมณ์การใช้งานได้ ส่วนสนีั้น 
ก็มีให้เลือกทั้งสีชมพู ฟ้า แดง หรือขาว สนนราคา
ประมาณ 4,500 บาท

Siempo
บริษัทสตาร ์ทอัพจาก Oakland ได ้พัฒนา 

สมาร์ทโฟน Siempo ที่ช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิกับสิ่งที่ท�า 
ซึ่งจะมีแค่ฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การโทร ส่งข้อความ 
เช็คปฏิทิน ดูแผนที่ การท�าวิดีโอคอลผ่านกล้องหน้า 
เข้าเบราว์เซอร์และอ่านอเีมล์ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ 
เพื่อช่วยรักษาสมดุลระหว่างการใช้มือถือและการ 
ใช้ชีวิต ด้วยระบบปฏิบัติการที่ค�านึงถึงเรื่องประสาท
วิทยาศาสตร์ การออกแบบพฤติกรรม และการฝึก
สมาธ ิหน้าจอเรยีบง่าย ไม่มไีอคอนแอปฯ อะไรให้เหน็ 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Kickstarter ซึ่งคนที่ 
ระดมทุน 500 คนแรก จะได้ส่วนลด 20% เหลือ
ประมาณ 8,900 บาท

Project Jacquard
Google ร่วมกบั Levi’s เปิดตวั “Project Jacquard” 

เสื้อสมาร์ทแจ็คเก็ตอัจฉริยะที่สามารถใช้งานแทน 
สมาร์ทโฟน เพื่อรบัสายเรยีกเข้า หรอืใช้ Google Maps 
น�าทางได้ ผลติจากเส้นใยผ้าชนดิพเิศษ โดยมทีชัแพด
ยึดติดอยู่บริเวณแขนเสื้อด้านซ้าย ช่วยในการควบคุม 
เช่น แตะสองครั้งเพื่อเริ่มต้นฟังเพลง หรือการทัชไป 
ด้านข้างเพื่อให้บอกเวลา เป็นต้น รวมถึงเป็นบลูทูธ
เชื่อมต่อกบัสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลเิคชนั รองรบัการใช้
งานได้ประมาณ 2 วนั สามารถถอดออกจากแขนเสื้อ 
เพื่อน�าออกมาชาร์จกบัอปุกรณ์ USB ได้ นอกจากนี้ยงั
ลงเครื่องซักผ้าเพื่อท�าความสะอาดได้โดยจะไม่ก่อให้ 
เกดิความเสยีหายใดๆ สนนราคาประมาณ 12,400 บาท

Motion Sonic
ก�าไลอจัฉรยิะ Motion Sonic นวตักรรมต้นแบบ

จาก Sony ที่สามารถสร้างเสียงเพลงได้จากท่าทาง 
โดยน�าเซนเซอร์ต ่างๆ และไมโครโฟนมาจับการ
เคลื่อนไหวของมือและขา เปลี่ยนเป็นเสียงเพลงต่างๆ 
จากเครื่องดนตรี 5 ชนิด ได้แก่ MOTION SONIC, 
ROBOT, CLAPPING, MOTION FILTER และ ARM 
JOCKEY ซึ่งคุณสามารถควบคุมและตั้งค่าใส่ฟิลเตอร์
ให้เป็นเสยีงที่ต้องการได้ แต่ยงัจ�ากดัการเคลื่อนไหวได้
ไม่กี่ท่า โดยต้องท�าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรอืล�าโพงบลทูธูก่อนเพื่อใช้เป็น
ตวัปล่อยเสยีงออกมาอกีท ีส่วนจะผลติออกมาขายจรงิ
หรอืไม่กต็้องรอดูกนัต่อไป

Moona
ที่รองหมอนอัจฉริยะ Moona สามารถควบคุม

อุณหภูมิความเย็นได้สูงสุดไม่เกิน 17 องศาเซลเซียส 
ช่วยให้คณุหลบัสบายตลอดทั้งคนื พร้อมระบบตั้งปลกุ
ที่ช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถตื่นนอนได้ตามเวลาที่ก�าหนด 
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของศีรษะ 
เพื่อดูว่าผู้ใช้งานนอนหลับอยู่หรือไม่ หากมีแนวโน้ม
ว่าจะตื่นก่อนเวลา Moona จะปั๊มน�้าเย็นเข้าไปเพื่อ 
ช่วยให้ผูใ้ช้นอนหลบัได้ต่อ และก่อนถงึเวลาตั้งปลกุกจ็ะ
ป๊ัมน�้าอุน่เข้าไปแทนเพื่อช่วยให้ผูใ้ช้ตื่นขึ้นมาด้วยความ
สดชื่น Moona จะเปิดตวัแบบ Soft Launch ในเดอืน
เมษายนด้วยราคา 149$ ส่วนราคาในการวางขายจรงิ
จะอยู่ที่ 249$ และ 299$
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ABB at METALEX 2016
เอบีบี น�าโดย คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์

Managing Director เอบีบีในประเทศไทย เมียนมา 
สปป.ลาว และกัมพูชา โดยได้รับเกียรติต ้อนรับ 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่บูธเอบีบี ในงาน METALEX 
2016 ซึ่งเอบีบีได้ขนนวัตกรรมมาจัดแสดงยิ่งใหญ่
กว่าทกุครั้ง พร้อมเปิดตวั ABB Lean Cell ที่จะช่วย 
ตอบโจทย์การท�างานเชื่อมได้อย่างลงตัว ซึ่งงานนี้ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 
ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

HomePro Expo 2016
เอบีบี ได้เข้าร ่วมจัดการแสดงสินค้าในงาน 

HomePro Expo 2016 ซึ่งจดัขึ้นที่ศูนย์การแสดงสนิค้า 
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 
18-27 พฤศจกิายน 2559 ที่ผ่านมา โดยได้น�าสนิค้าใน 
หมวดของอปุกรณ์ป้องกนัไฟเกนิไฟชอ็ต อปุกรณ์ป้องกนั 
ไฟรั่วไฟดดู ส�าหรบัตดิตั้งใช้งานภายในที่พกัอาศยั อาคาร 
ส�านักงานและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมมอบ
ส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมี
วศิวกรผูเ้ชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรกึษาและออกแบบระบบ
ไฟฟ้าใหม่อย่างถกูต้องให้แก่ลกูค้าที่ก�าลงัมองหาสนิค้า
ที่มคีณุภาพสูง

ABB Welding & Cutting Tech Day 2016
เอบีบี ได้จัดงาน ABB Welding & Cutting 

Tech Day 2016 งานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านหุ่นยนต์ส�าหรับการ 
เชื่อมและตดั ส�าหรบัอตุสาหกรรมการผลติ โดยจดุประสงค์
ของงานได้มุ่งเน้นการให้ความรู้ เผยแพร่เทคนิคต่างๆ 
พร้อมทั้งแสดงนวัตกรรมล่าสุดจากเอบีบี และผู้เข้า 
ร่วมงานทกุท่านยงัได้มโีอกาสเข้าเยี่ยมชม ABB Robot 
Application Center ที่รวมเอาทกุๆ รปูแบบการท�างาน 
โดยใช้หุ่นยนต์เอบีบีมาจัดแสดงไว้ในที่เดียว ซึ่งจัดขึ้น 
ตั้งแต่วนัที่ 7-11 พฤศจกิายน 2559 ที่ผ่านมา ณ เอบบี ี
นคิมอตุสาหกรรมบางปู จ.สมทุรปราการ

FaiFa Forum 2016
เอบบี ีผูน้�าด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าและระบบควบคมุ 

อัตโนมัติเข้าร่วมงาน FaiFa Forum 2016 ซึ่งจัดขึ้น 
เมื่อวนัที่ 10 พฤศจกิายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม 
สมีาธาน ีจ.นครราชสมีา โดยภายในงานได้น�าอปุกรณ์ 
คอนแทคเตอร์ อปุกรณ์ Pilot Device เซอร์กติเบรกเกอร์ 
รุ่นต่างๆ รวมถงึอปุกรณ์สาธติชดุ Automatic Transfer 
Switch Control เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวน 
การท�างานของภาคอตุสาหกรรมต่างๆ และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

งานสัมมนาเชงิปฏิบติัการ ครชู่างไฟฟ้าอาชวีศึกษา 
เอบบี ีร่วมกบั บรษิทั ภทัรเมธากจิ จ�ากดั ได้จดังาน 

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ครูช่างไฟฟ้าอาชวีศกึษา ให้กบั 
อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดย
มีการจัดสัมมนาในเรื่องโปรแกรม DocWin ซึ่งเป็น 
ซอฟต์แวร์ของเอบบี ีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค�านวณ 
และออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
เทคโนโลยขีองเซอร์กติเบรกเกอร์ (ACBs, MCBs, MCCBs) 
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์สตาร์ทเตอร์ และผลิตภัณฑ์ UMC 
ณ วทิยาลยัเทคนคิสพุรรณบรุ ีจ.สพุรรณบรุ ีในระหว่าง 
วนัที่ 5-7 ตลุาคม 2559 ที่ผ่านมา

ABB at CEPSI 2016
เมื่อวนัที่ 24 ตลุาคม 2559 ที่ผ่าน บรษิทั เอบบี ี

จ�ากัด ได้เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่เชิงวิชาการ
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า คร้ังที่ 21 (CEPSI 2016) 
น�าโดย คณุชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ Managing Director 
เอบบีใีนประเทศไทย เมยีนมา สปป.ลาว และกมัพูชา 
พร้อมได้รบัเกยีรตต้ิอนรบั พลอากาศเอก ดร.ประจนิ 
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในการ 
เปิดงานและได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
ด้านพลังงานใหม่ๆ ที่บูธเอบีบี และปิดท้ายด้วยการ
ร่วมชิมกาแฟลาเต้อาร์ตจากบาริสต้า โดย YuMi® 
แขนกลอจัฉรยิะจากเอบบี ีณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ 
แอท เซน็ทรลัเวริ์ล
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มุมค�าถามร่วมสนุก
เทคโนโลยีแคลมป์สกรู ของอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟ รุ่น SNACompact มีจุดเด่นอะไรบ้าง

ท่านสนใจรับวารสาร ABB In Brief ผ่านช่องทางใด

สื่อสิ่งพิมพ์        สื่อออนไลน์  /              กรุณากรอกอีเมล์ตัวพิมพ์ใหญ่

คณุก�าธร  มองไม้งาม จ.สมทุรปราการ

คณุพายพั  เปี่ยมคลงั กรงุเทพฯ

คณุประจกัร์  สตี้นวงศ์ กรงุเทพฯ

คณุพรีดา  วงษ์บญุมาก จ.สมทุรปราการ

คณุบศุรา  วฒันศรมีงคล กรงุเทพฯ

คณุสนุนัทา  ชูชยัโชคนมิติ กรงุเทพฯ

คณุนชุนาฏ  แก้วก�่า กรงุเทพฯ

คณุอญัชนา  ธ�ารงสานต์ กรงุเทพฯ

 รายชื่อ  จังหวัด  รายชื่อ  จังหวัด

รายชื่อผู้โชคดีจากฉบับที่แล้ว (ฉบับ 4/16)

กรอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน

ชื่อ                             

ที่อยู่         

เบอร์โทร

ส่งค�าตอบของท่านมาที่

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

สมาชิกที่ตอบค�าถามได้ถูกต้อง 30 ท่านแรก รับไขควงวัดไฟ ABB

เฉพาะสมาชกิที่ได้รบัวารสารทางไปรษณยี์เท่านั้น 

หมดเขตส่งค�าตอบภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 

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

Question

คณุกติตศิกัดิ์  ปานคง จ.นครปฐม

คณุนมิติร  หอมโหมด จ.สมทุรปราการ

คณุศริริตัน์  พทิกัษ์วาณชิย์ จ.นครราชสมีา

คณุชบิลยี์  เหมมนัต์ จ.สงขลา

Piyamas  Numchum จ.ปทมุธานี

คณุพงษ์ชยั  เฉลมิกลิ่น จ.ฉะเชงิเทรา

คณุลดัดา  พทิกัษ์วาณชิย์ จ.นครราชสมีา
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