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ก้าวเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยอย่างเต็มตัวไปแล้ว.. คุณผู้อ่านทุกท่านคงได้เห็น 

ภาพความสนุกสนาน เบิกบานส�าราญใจกันทั่วทุกภูมิภาค นับเป็นบรรยากาศน่ารื่นรมย์  

แห่งความสขุทีท่กุๆ ท่านเฝ้ารอคอยช่วงเวลาของการรวมกลุม่รวมคณะ แบ่งปันความอบอุน่ 

ความปรารถนาดี ให้แก่กันในครอบครัว โอกาสนี้ขอให้ทุกครอบครัวจงมีแต่ความสุข 

พบกับความเรืองรองในชีวิต มีพลังที่น�าความรัก ความสดใส ความสงบ จิตใจที่แข็งแกร่ง 

รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์มาแก่คุณและครอบครัวให้เย็นสดชื่นดังสายน�้าในสงกรานต์นี้

ตลอดไป

กลับมาที่สาระน่าอ่านในฉบับนี้ดีกว่า เร่ิมด้วย Cover Story น�าเสนอเร่ืองการค�านวณ

ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร เพ่ือใช ้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ด ้วยมาตรฐาน IEC/EN 

ทีจ่ะช่วยให้นกัออกแบบสามารถเลอืกตัง้ค่าทีเ่หมาะสมกับผลติภณัฑ์ และช่วยสร้างความมัน่ใจ 

ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ขณะเกิดสภาวะไฟฟ้าลัดวงจรด้วย

ส่วนคอลัมน์ Top Story พูดถึงล�าปาง จังหวัดเล็กๆ ที่เป็นแหล่งพลังงานส�าคัญของ

ประเทศ “โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ” กับการเปลี่ยนวิกฤตมลพิษให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่น่าศึกษาได้อย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมกับเตรียมขยายโอกาสการผลิตพลังงานจากธรรมชาติ

เพ่ิมเติม เหตุใดนครเล็กๆ จึงเป็นเพชรเม็ดงามแห่งพลังงาน 

ต่อด้วยกิจกรรมดีๆ กับ ABB Product Training Schedule โปรแกรมฝึกอบรม 

ส�าหรับทุกท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ ABB และฝึกเทคนิคในระดับผู้เชี่ยวชาญ เช่น  

พ้ืนฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) โมลเดสเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

(MCCB) และเคร่ืองชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger Infrastructure)

ส�าหรับ Product News น�าเสนอสุดยอดระบบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าในเคร่ืองอัดอากาศ  

โดยใช้มอเตอร์ Electric Driven Gas Compressors หรือ EDCs ควบคุมอัตโนมัติ 

มีความเสี่ยงต�่ากว่าระบบเดิม และเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการผนึกระบบการป้องกันและ 

ระบบควบคุมการขับเคลื่อน Model Predictive Torque Control (MPTC) นับเป็น 

การพัฒนาเพื่อให้สามารถท�างานภายใต้ความผิดปกติของระบบไฟฟ้า และลดความเสียหาย

ทางธุรกิจ

ด้านบริษทัธรุกิจการเกษตรระดับโลก “โอแลม” น�าร่องการใช้เซ็นเซอร์อจัฉริยะ ABB Ability
TM

Smart Sensor เพ่ือติดตั้งมอเตอร์จ�านวนกว่า 100 ตัว ส�าหรับโรงานผลิตในเขตภูมิภาค

เอเชีย ซ่ึงเทคโนโลยีอัจฉริยะนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในระบบการผลิตที่จะด�าเนินธุรกิจ 

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

ABB In brief ยังคงน�าเสนอเนื้อหาของนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่น�าสมัยต่อไป 

เพ่ือเป็นการมอบประโยชน์ไปยังทุกท่านที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง.. 
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รูปที่ 2

 
รูปที่ 2
เซอร์กติเบรกเกอร์ Frame 
A1 ของเอบบี ีซึ่งเป็นแบบ 
Low-Voltage Molded-Case 
(ตามมาตรฐาน IEC/EN 
60947-2)
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symmetrical

รูปที่ 3

 
รูปที่ 3
ลกัษณะของกระแสไฟฟ้า
ลดัวงจร

 I
�
 =

  Sr =
  1.600 kV A 

=
 

38.5 kA
    3 x Un x ukr   3 x 400 V x 0.06

 I
�
 =

  Un 
=

  400 V 
=

 
23.9 kA

    3 x (Zr + ZI 
)  3 x (0.00597 + 0.00369) ohm
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รูปที่ 4

รูปที่ 5

 
รูปที่ 4
ตวัอย่างการปรบัค่าของ
อปุกรณ์ป้องกนัเพื่อน�าไปใช้ 
เช่น ในโรงงานผลติทองแดง

 
รูปที่ 5
ตวัอย่างแผนการป้องกนั
ส�าหรบัอาคารส�านกังาน
ขนาดใหญ่

 I
�
 =

  Sr =
  630 kV A 

=
 

22.7 kA
    3 x Un x ukr   3 x 400 V x 0.04

 I
�
 =

  Un 
=

  400 V 
=

 
9.9 kA

    3 x (Zr + ZI)  3 x (0.01012 + 0.0132) ohm

 
ผูเ้ขยีน

Joachim Becker
ABB Stotz-Kontakt GmbH
Heidelberg, Germany

joachim.becker@
de.abb.com
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ไฟฟ้า...พลังงานที่ก�าลังจะกลายเป็นพลังงานหลักของโลกใบนี้ ขณะที่

น�้ามันก�าลังจะถูกลดความส�าคัญลงไป นั่นเพราะส่วนหนึ่งมาจากปริมาณ

ของน�้ามันที่ลดลง บวกกับราคาน�้ามันที่มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนไม่มีทาง 

ลดลง ไฟฟ้าจึงถูกจับตามอง เนื่องจากไฟฟ้าก�าเนิดได้จากแหล่งพลังงาน

หลายชนิดแตกต่างกันไป

ล�าปาง… นครแห่งพลังงาน 

Battery of Northern

Thailand 

เมื่อมองดูประเทศไทย แหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่
และเรียกได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย คือ จังหวัดล�าปาง 
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะล�าปางเป็นจังหวัดเดียวที่มีการขุดค้นพบ
ถ่านหนิลกิไนต์ ซึ่งถ่านหนิเกดิจากตะกอนซากพชืซากสตัว์ที่ทบัถม
กันมาเป็นเวลานานมากกว่าล้านปี จนแปรสภาพเป็นของแข็ง
เช่นดังหิน โดยถ่านหินจะประกอบไปด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน และออกซเิจน 

อธบิายได้ว่าถ่านหนิ กค็อืเลนหรอืตมในยคุโบราณ หากแต่
เลนหรือตมนั้นอุดมไปด้วยซากพืชซากสัตว์ แล้วถูกทับถมจนเกิด
เป็นแรงอดัตามธรรมชาต ิกาลเวลาผ่านไปความชื้นหายไปหมดสิ้น 
ความร้อนใต้ผนืพภิพกอ็บถ่านหนิจนมสีภาพแขง็ดงัหนิ แต่ภายใน
เป็นโพรงมีรูพรุนที่อัดแน่นไปด้วยก๊าซต่างๆ ที่สามารถติดไฟได ้
จนกลายเป็นถ่านหนินี่เอง

ประเทศไทยรู้จกัถ่านหนิลกิไนต์ในช่วง พ.ศ. 2460 โดยถูก 
น�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงหัวรถจักรไอน�้าเพื่อลดการใช้ฟืนที่หมดไว 
ให้ความร้อนต�่า และก่อให้เกดิขี้เถ้าจ�านวนมาก เทยีบเท่ากบัช่วยลด 
การตดัไม้ลงถงึ 3 หมื่นไร่เพื่อใช้เป็นฟืน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2515 
โลกประสบวกิฤตน�้ามนั ท�าให้ราคาน�้ามนัพุง่สงูจนส่งผลกระทบต่อ 
การผลติไฟฟ้า จงึได้มกีารอนมุตัสิร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยใช้พลงังาน
จากถ่านหนิลกิไนต์เป็นหลกั เพื่อลดการน�าเข้าน�้ามนัเชื้อเพลงิ 

นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นแบตเตอรี่ของประเทศไทย 
แต่แล้วเหมืองแม่เมาะก็ได้รับบทเรียนที่ส�าคัญ เมื่อเกิดสภาพ
อากาศปิดอันเป็นส่วนหนึ่งจากการเป็นเมืองในหุบเขา สิ่งที่ไม่
คาดคดิเกดิขึ้นเมื่อฝุน่ละอองที่เกดิจากการเผาไหม้ถ่านหนิลกิไนต์
กระจายตัวและปกคลุมทั่วพื้นที่แม่เมาะ ส่งผลต่อระบบทางเดิน
หายใจของผู้คนในพื้นที่ นั่นคือจุดด่างพร้อยที่สร้างภาพลักษณ์
ของถ่านหนิลกิไนต์ให้กลายเป็นสารพษิที่อนัตราย

แน่นอนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะยังคงด�าเนินการต่อไป 
พร้อมด้วยมาตรการแก้ไขปัญหา หนึ่งในมาตรการเหล่านั้นคือ 
การเป็นโรงไฟฟ้าที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะในช่วง 
ฤดูหนาว เพื่อให้ผู้คนเห็นว่าพื้นที่แม่เมาะไม่มีอันตรายจากฝุ่น
มลพิษ และยังคงเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าแจกจ่ายไปยังจังหวัด
อื่นๆ ในภาคเหนอืของประเทศ

ไม่เพียงแต่โรงไฟฟ้าถ่านหินเท่านั้น หากจังหวัดล�าปาง 
ยังมีศักยภาพในพลังงานด้านอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเสมือนหุบเขา ช่วยให้ความเข้มข้น 
ของแสงอาทิตย์มีสูง นั่นจึงท�าให้ผู้ประกอบการเอกชนเล็งเป้า 
ในการสร้าง “โซลาร์ฟาร์ม” ขึ้นที่จงัหวดัล�าปาง อย่างเช่น บรษิทั 
EA (Energy Absolute) ที่เข้ามาสร้างโซลาร์ฟาร์มบนเนื้อที่ 2,354 ไร่ 
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พร้อมด้วยเทคโนโลยีหมุนแผงโซลาร์ตามทิศทางของแสงอาทิตย์
จ�านวนกว่า 420,000 แผง

โซลาร ์ฟาร ์มแห่งนี้มีก�าลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 
90 เมกะวัตต์ หรือสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ได้ถึงประมาณ 60,000 ครัวเรือน (คาดการณ์จากการใช้ไฟฟ้า
ครวัเรอืนละ 10 หน่วยต่อวนั) ขณะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะมกี�าลงัผลติ
รวม 2,625 เมกะวตัต์ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะจ่ายไฟฟ้าส�าหรบั
ภาคเหนอื 50%, ภาคกลาง 30% และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
20% โดยใช้ถ่านลกิไนต์เป็นเชื้อเพลงิปีละประมาณ 16 ล้านตนั

เมื่อมองย้อนดูทุกภาคของประเทศไทย ก็พบว่าภาคใต้มี
ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของพลังงานมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแหล่ง 
พลงังานหลกัของภาคใต้มาจากก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทย ซึ่งนบัวนั 

จะร่อยหรอลงเรื่อยๆ ประกอบกับภาคใต้ของไทยเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวส�าคญัระดบัโลก ความต้องการบรโิภคไฟฟา้จงึมากกว่า
ภาคอื่นๆ ซึ่งหลายคนมองว่าจงัหวดักระบี่มศีกัยภาพเทยีบเท่ากบั
จังหวัดล�าปาง เนื่องจากเป็นเมืองที่มีการส�ารวจแล้วพบปริมาณ
ถ่านหนิจ�านวนมาก 

หากแต่ถ่านหินในภาคใต้ยังไม่ถูกน�ามาใช้ และแรงต่อต้าน 
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกย็งัคงมอียู ่กค็งต้องดกูนัต่อไปว่าอะไรคอืทางออก 
ของพลงังานในภาคใต้ เมื่อชวีมวลที่หลายคนพดูถงึกม็ค่ีามลพษิสงู 
ไม่ต่างไปจากถ่านหนิเช่นกนั!!!
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Training Program

ABB Product Training 
Schedule
Electrification Products
Division

Year 2019

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

Course Title Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

EP01
พื้นฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB), โมลเดสเคส เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(MCCB) และพื้นฐานการเลือกใช้งานสวิตช์และฟิวส์ 24 28

EP02

ฟังก์ชันการป้องกันขั้นสูง รวมถึงวิธีการออกแบบระบบการป้องกันให้ท�างานสัมพันธ์กัน 
โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Coordination System), ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ
เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Smart Management System For Sustainable Energy) 
และการป้องกันความเสียหายของการเกิด Arc Flash ในตู้ Switchgear

25 29

EP03
ABB E - Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (ขั้นต้น) 
*กรุณาน�าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเพื่อใช้ในการอบรม* 7 9

EP04
ABB E - Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (ขั้นสูง)
*กรุณาน�าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการอบรม* 8 10

EP05
การออกแบบความปลอดภยัของระบบและเครื่องจกัรโดยใช้ผลติภณัฑ์เอบบี ี
และเทคโนโลยปีัจจบุนั 27 23

EP06
พื้นฐานการใช้งาน วิธีการเลือก และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ รวมถึง
เทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ Universal Motor Controller (UMC)

28 24

EP07
ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและประหยัดพลังงาน
ด้วยการใช้งานผ่านสวิตช์และเน็ตเวิร์ก (Tablet, Smartphone) รวมถึงระบบควบคุม 
การเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ Door Entry System

22 17

EP08
พื้นฐาน เทคโนโลยี และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า
ประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCD)
รวมถึงพื้นฐานของระบบป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protection)

23 18

EP09 ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 และหลักการประเมินความเสี่ยง 10 5

EP10
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพื้นฐานและเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ 
(Solar Inverter)

11 6

EP11 เครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger Infrastructure) 4

EP12
เครื่องส�ารองพลังงานไฟฟ้า และเครื่องเพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
(UPS Power Conditioning Systems) 5

เอบีบีน�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร

ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง 

ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Training Program12 ABB in br ief 



Terms and Conditions 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกก�าหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัหลกัสูตรอบรมคอื เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรู้พื้นฐาน เทคโนโลย ีและวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์
เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์

ด้านวศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วิทยากรของบริษัทเอบีบีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในด้านผลติภณัฑ์ และด้านเทคนคิเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนส�าหรับหลักสูตรของเอบีบี 

โดยการกรอกข้อมูลที่ถกูต้อง และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได้ 
ในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

หากมขี้อสงสยัสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่
คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อเีมล: darawan.ngernlailuck@thabb.com
โทรศพัท์: 0 2665 1000

การแจ้งยืนยันการส�ารองที่นั่ง
ท่านจะได้รับการยืนยันการส�ารองที่นั่งของหลักสูตรคอร์ส 

ฝึกอบรมต่างๆ ทางอเีมลภายใน 5 วนัก่อนวนัฝึกอบรม โดยทาง 
เอบีบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรมการ
ฝึกอบรม และสถานที่ในการฝึกอบรมโดยจะท�าการแจ้งให้ท่าน 
ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่าน
ต้องการ ท่านจะได้รบัการแจ้งเตอืนทนัท ีและหากมคีอร์สฝึกอบรม 
เปิดเพิ่มเตมิ ทางเอบบีจีะแจ้งให้ท่านทราบอกีครั้งภายหลงั

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ยกเว้นหลกัสตูรการปฏบิตัเิชงิลกึที่ระบคุ่าใช้จ่ายไว้ โดยทางเอบบีี 
จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่าง 
และอาหารกลางวนัให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทกุท่าน

ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก 

และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตวัท่านเอง

การยกเลิก
หลกัสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรอืยกเลกิ หากมผีู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทกุหลกัสูตรมจี�ากดั
จ�านวนผู้เข้าฝึกอบรม (ไม่เกิน 20 ท่าน) ในกรณีที่มีการยกเลิก 
ผู้สมัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู ้สมัคร 
ท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมแทนได้

*ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่านได้*

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�านักงานใหญ่:

161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ชั้น 1-4 ซอยมหาดเลก็หลวง 3 
ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

เวลาในการฝึกอบรม 09.00 - 16.00
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000

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

ลงทะเบียน Online:



Product News

Saving the day - 
electric driven gas 
compressor control

ในปัจจุบันระบบต่างๆ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) ด้วยกันทั้งสิ้น ถึงแม้ว่าระบบควบคุม

อัตโนมัติจะไม่ได้สังเกตเห็นได้ชัดเหมือนชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ โดยส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาส�าหรับควบคุมระบบให้ท�างาน 

ได้อย่างราบร่ืน นวัตกรรมต่างๆ นั้นไม่สามารถเป็นจริงข้ึนมาได้เลยถ้าขาดระบบควบคุมอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เฮลิคอปเตอร์ 

4 ใบพัดหรือโดรน (Quadcopters) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robots) 

เป็นต้น ในกรณีนี้ระบบควบคุมดังกล่าว (Innovative Control System) ได้ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้กับเคร่ืองอัดอากาศแบบ

ไฟฟ้า (Electric Driven Gas Compressors) ซึ่งจะเป็นผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และระบบ

ควบคุมอัตโนมัตินี้ (Automatic Control) ได้เข้ามาช่วยจัดการระบบการควบคุมเคร่ืองอัดอากาศให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน
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Product News

Global agribusiness
reduces motors downtime 
with ABB smart sensors
บริษัทธุรกิจการเกษตรระดับโลกใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ABB Smart Sensor ในการช่วยลดเวลาหยุดเดินเครื่อง 

(Downtime) บริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (Olam International) ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจการเกษตร 

(Agribusiness) ชั้นน�าระดับโลก ได้ท�าการปรับกระบวนการท�างานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalizing) 

ด้วยเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ABB Ability
TM

 Smart Sensor โดยท�าการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่มีขนาดกะทัดรัดนี้ลงใน

โรงงานบางแห่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบการท�างาน (Monitor) มอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันต�่า (Low-Voltage Motor)

บริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นบริษัท 
ซปัพลายเออร์ ซึ่งผลติอาหารและวตัถดุบิต่างๆ เช่น ถั่ว ธญัพชื 
กาแฟ ฝ้าย และยาง เพื่อส่งให้กับลูกค้ามากกว่า 22,000 ราย
ทั่วโลก บริษัทใช้มอเตอร์หลายหมื่นตัวในการขับเคลื่อนระบบ
สายพานล�าเลยีง (Conveyor Belt) และขบัเคลื่อนอปุกรณ์อื่นๆ

บริษัทโอแลมมีมอเตอร์ทั้งหมดประมาณ 30,000 ตัว 
ในโรงงานทั้งหมด 70 แห่งทั่วโลก โดยในแต่ละสายการผลิต 
(Production Line) ในโรงงานแต่ละแห่งนั้นมมีอเตอร์หลายร้อยตวั 
ส่วนมากแล้วมอเตอร์เหล่านี้จะต้องท�างานอย่างต่อเนื่อง (Constant 
Operation) ดงันั้นความเชื่อถอืได้ (Reliability) และประสทิธภิาพ 
(Performance) ของมอเตอร์เป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้สามารถ
เดินเครื่องการผลิตได้อย่างราบรื่น การใช้งานอย่างหนักหน่วง 
อาจท�าให้เกิดการสึกหรอ (Wear) หรือความเสียหาย (Tear) ซึ่ง
มอเตอร์เหล่านี้ต้องการการบ�ารุงรักษา (Maintenance) เพื่อที่จะ 

หลกีเลี่ยงการเดนิเครื่องที่ไม่มปีระสทิธภิาพ (IneffiCiencies) ในกรณทีี่ 
มอเตอร์เกดิข้อบกพร่องจะส่งผลให้เกดิความล่าช้าในกระบวนการ
ผลิต กระทบต่อต้นทุน และส่งผลให้ต้องหยุดเดินเครื่องที่ไม่ได้
วางแผนไว้ล่วงหน้า (Unplanned Downtime)

การตรวจสอบการท�างาน (Monitoring) ของมอเตอร์ที่ปกติ
เป็นกระบวนการแบบแมนนวล (Manual) ซึ่งใช้เวลาและบคุลากร 
ในการตรวจสอบ บรษิทัโอแลมได้น�าร่องในการใช้เซน็เซอร์อจัฉรยิะ 
ABB AbilityTM Smart Sensor เพื่อตดิตั้งกบัมอเตอร์ที่โรงงานผลติ
โกโก้ในประเทศสงิคโปร์ และตามมาด้วยโรงงานแปรรปูนม (Diary 
Processing Plant) ในประเทศมาเลเซยี และเมื่อเรว็ๆ นี้ ได้มกีารตดิตั้ง 
เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่โรงงานน�้าตาล (Sugar Refinery) ในจังหวัด 
ชวากลาง (Central Java) ประเทศอนิโดนเีซยี (Indonesia) บรษิทั 
ได้ท�าการลงทุนติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะทั้งหมดเกือบ 100 ตัว
ส�าหรบัโรงงานการผลติทั่วทวปีเอเชยี (Asia)

“บริษัทโอแลมได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการกับ 
โรงงาน Plant Manager โดยการท�าให้กระบวนการผลิตอยู่ใน 
สภาวะทีเ่หมาะสม (Optimal Production) สามารถให้ผลผลิต
ได้เต็มที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย
เซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor), ระบบประมวลผลด้วย
คลาวด์ (Cloud Computing) และการวิเคราะห์คาดการณ์ 
ล่วงหน้า (Predictive Analytic)” คณุซาม ิอาธยิา (Sami Atiya) 
ประธานแผนก Robotics and Motion Division กล่าวว่า 
“เทคโนโลยเีหล่านีจ้ะช่วยท�าให้มัน่ใจได้ว่าสายพานการผลิตนัน้
จะสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องอย่างปลอดภัย 
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และมคีวามเชือ่ถอืได้ (Reliability) เทคโนโลยเีหล่านีส้ามารถ 
ช่วยลดเวลาทีห่ยุดเดนิเคร่ือง (Downtime) ได้อย่างเหน็ได้ชดั 
ทัง้ทีไ่ด้วางแผนและท่ีไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า สิง่นีค้อืส่วนส�าคัญ
ในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ เนือ่งจากความสะอาดนัน้ 
เป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตต้องไม่ม ี
การปนเปื้อนใดๆ”

เซน็เซอร์อจัฉรยิะ ABB AbilityTM Smart Sensor เป็นอปุกรณ์ 
ในอุดมคติ (Ideal) ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
เนื่องจากเซ็นเซอร์นี้สามารถตรวจสอบการท�างาน (Monitor) 
ของมอเตอร์ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบสถานะ 
(Status) ของมอเตอร์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน 
(Smartphone Application) หรือผ่านเว็บไซต์ (Web Portal) 
เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบมอเตอร์แบบระยะไกล (Remotely) 

จะช่วยให้สามารถท�าการบ�ารุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้าได ้
(Predictive Maintenance) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาที่หยดุเดนิเครื่อง 
(Downtime) และช่วยยืดอายุการใช้งานได้ อุปกรณ์นี้มีความ
ง่ายดายทั้งในการตดิตั้งและการใช้งาน เพยีงตดิหรอืแปะอปุกรณ์นี้ 
ลงบนมอเตอร์โดยไม่ต้องเดินสายไฟหรือใช้อุปกรณ์อื่นช่วย 
กส็ามารถใช้งานได้เลย

“ส่ิงทีท่�าให้ผมชอบเซน็เซอร์ตวัน้ีมากท่ีสุดคือความง่าย 
ที่สามารถติดตั้งลงบนมอเตอร์ชนิดใดก็ได้ โดยข้อมูลต่างๆ 
จะถกูส่งผ่านบลูทูธ (Bluetooth) ต้นทนุ (Overhead Cost) น้ัน 
ต�่าจึงท�าให้เซ็นเซอร์นี้สามารถใช้งานได้จริงแม้กระท่ังใน
โรงงานขนาดใหญ่ (Large Scale)” กล่าวโดย คณุราว ียาดาฟ  
(Ravi Yadav) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โอแลม 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ในกรณีที่เซ็นเซอร์นี้สามารถตรวจพบ 
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มอเตอร์ที่มีความผิดปกติได้หนึ่งตัว ก็สามารถช่วยประหยัด 
ค่าใช้จ่ายของบริษัทได้จนคืนทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซ็นเซอร์
อจัฉรยิะได้ทั้งหมดในโรงงานนั้นๆ

ในขณะที่ท�าการตดิตั้งเซน็เซอร์อจัฉรยิะนี้ที่โรงงานแปรรปูนม 
(Dairy Processing Plant) ในประเทศมาเลเซยี หนึ่งในเซน็เซอร์ที่ถกู
ตดิตั้งได้ตรวจพบปัญหาว่ามมีอเตอร์ตวัหนึ่งมกีารสั่น (Vibrations) 
มากกว่าปกติ เซ็นเซอร์แสดงผลว่ามอเตอร์ตัวนั้นมีระดับการสั่น 
อยูใ่นระดบัแจ้งเตอืนหรอืระดบัวกิฤต (Alert Zone) ซึ่งหมายความว่า 
มอเตอร์ตัวนั้นก�าลังท�างานเกินขีดจ�ากัด (Limit) บริษัทโอแลม 

จึงได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนในการเปลี่ยนมอเตอร์ที่ช�ารุด 
เซ็นเซอร์ได้ถูกย้ายไปติดตั้งที่มอเตอร์ตัวใหม่ โดยที่ค่าระดับ 
ความสั่นของมอเตอร์ตวัใหม่นี้อยู่ในระดบัที่ปกติ

“โรงงานของเรามีความสุขมากที่ได้เปลี่ยนแปลง 
จากระบบตรวจสอบการท�างาน (Monitoring) แบบเดมิเป็น 
ระบบตรวจสอบการท�างานระยะไกลแบบดิจิทัล (Digital 
Remote Monitoring) เนื่องจากระบบใหม่นี้ช่วยให้พวกเขา 
สามารถหลีกเล่ียงการหยดุเดนิเคร่ือง (Shutdown) ได้มากขึน้ 
รวมไปถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของอุปกรณ์” 
คุณราวี ยาดาฟ กล่าว “ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
ท�าให้การปรับตัวนั้นเป็นเรื่องง่าย”

บรษิทัเอบบีเีป็นผูน้�าในเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น โครงข่ายไฟฟ้า 
(Power Grid) อปุกรณ์ไฟฟ้า (Electrification Products) อตุสาหกรรม
อตัโนมตั ิ(Industrial Automation) หุน่ยนต์และแขนกล (Robotics 
and Motion) ให้บริการหลากหลายทั้งในระบบสาธารณูปโภค
(Utilities) อตุสาหกรรม (Industry) การขนส่ง (Transport) รวมไปถงึ 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ (Infrastructure)

จากประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 130 ปี ท�าให้บรษิทั 
เอบีบีสามารถเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางด้านอุตสาหกรรม
ดจิทิลั โดยมุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลกั เป้าหมายแรกคอืการพฒันา
ด้านพลงังานไฟฟ้าที่จะน�าไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปสู่บ้านเรอืน และ
เป้าหมายที่สองคอืการพฒันาอตุสาหกรรมอตัโนมตั ิ(Automating 
Industry) ที่จะน�าวัตถุดิบไปแปรรูปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้ เอบบียีงัเป็นพนัธมติรหลกัของ Formula E ซึ่งจดัการ
แข่งขนัรถยนต์ไฟฟ้าระดบัโลกในรายการ FIA Motorsport บรษิทั 
เอบีบีก�าลังช่วยผลักดันวงการการแข่งรถยนต์ไฟฟ้าให้ก้าวข้าม 
ขดีจ�ากดัได้อย่างยั่งยนื

บริษัทเอบีบีได้เปิดท�าการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 
มพีนกังานทั้งหมดมากกว่า 147,000 คน www.abb.com
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การกินผักและผลไม้ที่หลากหลายจัดเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยม
ในการล้างเอาสารพิษที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกายตาม
ธรรมชาต ิลองหาอาหารตามรายการเหล่านี้

• กระเทยีมสด แค่ทานพชืหวัสขีาวนี้วนัละ 1-3 กลบี กช่็วย 
กระตุ้นเอนไซม์ในตับให้ร่างกายขับสารพิษออกมาได้ ทั้งยังมี 
สารอลัลซินิและซลีเีนยีม ซึ่งช่วยล้างพษิตบัได้ เมื่อทานคู่กบัผกัชี
จะยิ่งเพิ่มสรรพคณุในการท�าลายพษิและก�าจดัโลหะหนกั

• หัวหอม มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยท�าความสะอาด
เลอืด ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล LD เพราะเป็นตวัการก่อให้เกดิ
โรคหวัใจ นอกจากนี้ยงัท�าให้ระบบทางเดนิหายใจท�างานดขีึ้น

• ผกัใบเขยีว ให้สารคลอโรฟิลล์สงูมาก ช่วยดดูซบัสารพษิ
จากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในกระแสเลือด อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพ
ในการต้านทานโลหะหนักของสารเคมีและสารก�าจัดศัตรูพืช 
ช่วยเพิ่มการสร้างน�้าดีให้ไหลเวียนดีขึ้น และช่วยก�าจัดสิ่งสกปรก
จากอวยัวะต่างๆ รวมไปถงึเลอืดได้

• เกรปฟรตุ อดุมไปด้วยวติามนิซแีละสารต้านอนมุลูอสิระ 
จ�านวนมาก ทั้งยังรวมถึงส้ม มะนาว และเลมอน ต่างก็ช่วย
สนบัสนนุกระบวนการล้างพษิตามธรรมชาตขิองตบั

• บีทรูตและแคร์รอต เต็มไปด้วยฟลาโวนอยด์และ 
เบตาแคโรทนีปรมิาณสงูมาก จงึช่วยกระตุน้และส่งเสรมิการท�างาน
โดยรวมของตับได้ โดยเฉพาะบีทรูต ช่วยในการฟอกเลือด และ
เส้นใยช่วยก�าจดัสารพษิ ส่วนน�้าบทีรตูช่วยปกป้องตบัและท่อน�้าดี

• ชาเขยีว อดุมไปด้วยคาเทชนิ สารต้านอนมุลูอสิระที่ช่วย
การท�างานของตบั อกีทั้งยงัน�ามาปรงุอาหารหรอืปรงุเป็นเครื่องดื่ม
เพื่อสขุภาพได้

• แอปเปิล อุดมไปด้วยเพกติน ซึ่งเป็นเส้นใยอาหาร 
ชนิดที่สามารถดักจับคอเลสเตอรอลและโลหะหนักในร่างกายได้ 
ช่วยก�าจดัสารพษิออกไปจากระบบย่อยอาหาร และช่วยให้ตบันั้น
จดัการกบัสารพษิได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

• อะโวคาโด เป็นอาหารคลนี คอเลสเตอรอลต�่า ช่วยขยาย
หลอดเลอืดและช่วยปิดกั้นสารพษิที่เข้ามาท�าลายหลอดเลอืดแดง 
ช่วยให้ร่างกายผลิตกลูต้าไธโอนที่ท�าให้ตับก�าจัดสารพิษที่เป็น
อนัตรายได้ดขีึ้น

• น�้ามันมะกอก น�้ามันกัญชงและน�้ามันเมล็ดลินิน 
มปีระโยชน์มากส�าหรบัตบั เพราะให้ไขมนัดีๆ  ที่ช่วยในการดูดซบั
สารพิษที่เป็นอันตรายจากร่างกาย ซึ่งเป็นการลดภาระของตับ 
ได้อกีทางหนึ่ง

• ผกัตระกลูกะหล�า่ บร็อกโคลี และดอกกะหล�า่ อดุมด้วย 
สารกลูโคซิโนเลต ช่วยตับชะล้างสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ 
ออกจากร่างกาย อีกทั้งยังช่วยท�าความสะอาดระบบทางเดิน
อาหาร ช่วยลดสารพษิจากควนับหุรี่ และเพิ่มประสทิธภิาพในการ 
ล้างพษิของตบั

• ขมิน้ชนั มสีรรพคณุในการย่อยอาหารและท�าความสะอาด 
ตับ สารเคอร์คูมินในขมิ้นจะช่วยปกป้องตับ ลดอาการเลือดคั่ง
ในท่อตบั ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรกัษาโรคไวรสัตบัอักเสบ ตับแขง็ 
และโรคดซ่ีาน นอกจากนี้ยงัช่วยกระตุน้การผลติน�้าดแีละเพิ่มการ
ไหลเวยีนให้ดขีึ้น

ยงัมอีาหารที่มปีระโยชน์ในการดทีอ็กซ์ตบัอกี ได้แก่ ผกัคะน้า, 
หวัอาร์ตโิชค, หน่อไม้ฝรั่ง, กะหล�่าดาว ฯลฯ ซึ่งควรสลบักนัทาน
ไปเรื่อยๆ จะช่วยให้ตบัท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มาถนอม รักษา ฟื้นฟูประสิทธิภาพการท�างานให้ตับ 
อยูกั่บคุณไปนานๆ ด้วยการลด ละ เลิก เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
เริ่ม “พักตับ” เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักไปพร้อมๆ กัน

สุดยอดอาหารล้างพิษตับ

Health Tips

ตับถือเป็นอวัยวะที่ส�าคัญมาก เปรียบเสมือนโรงงานก�าจัดขยะที่จะคอยก�าจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย 

อีกทั้งยังเป็นแหล่งสังเคราะห์พลังงานต่างๆ ที่ร่างกายต้องการ เช่น โปรตีน น�้าตาล และสร้างน�้าดี 

ที่ ใช้ย่อยไขมันอีกด้วย



“เขาล้อมหมวก” 

จุดชมวิวที่ท้าทาย 

และดึงดูดใจคนรักทะเล 

ภูเขา และการผจญภัย
โดย Rannaphat

“เขาล้อมหมวก” อีกหนึ่งสถานที่ผจญภัยในการพิชิตสู่ยอดเขา 

ทั้งความท้าทาย!! ความชัน ความยาก และความสวยงามของวิว 

360 องศา “มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว” ที่ ไม่ว่าถ่ายภาพมุมไหน 

เป็นต้องเผลอใจกดชัตเตอร์รัวๆ ได้ภาพสวยๆ มาที่นี่ที่เดียว

ได้เที่ยวครบทั้งภูเขาและทะเล

Unseen Travel

เขาล้อมหมวกเป็นภเูขาหนิปูน สงูจากระดบัน�้าทะเล 902 ฟตุ 
หรือประมาณ 300 เมตร ในเขตการควบคุมดูแลของกองบิน 5 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับความยากของการปีนเขาจัดว่า 
ไม่ยากนกั แต่ท้าทาย!! มอืใหม่หดัปีนที่มใีจกไ็ปถงึ วถิกีารผจญภยั 
เริ่มช่วงแรกจะเป็นการเดนิขึ้นบนัได 496 ขั้น หลงัจากนั้นกจ็ะเป็น 
ทางเดนิไต่เขา ซึ่งจะมเีชอืกให้จบั ทางช่วงหลงัค่อนข้างชนัตั้งแต่
ระดบั 30-80 องศา ซึ่งจะเริ่มมองเหน็ววิของท้องทะเลสฟี้าสดใส 
ที่คอยเตมิพลงัให้กบัเหล่าผูพ้ชิติทั้งหลายให้มแีรงฮดึ! สูไ้ปสูย่อดเขา 
ระหว่างการปีนเขานั้นอาจจะได้เจอค่างแว่นที่ไม่ก้าวร้าวและน่ารกั
มาทักทายบ้าง แต่ไม่เยอะ เพราะส่วนใหญ่อยู่ด้านล่าง อย่างไร
ก็ตาม แนะน�าให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือหุ้มส้น รองเท้าแตะไม่ควร
ใส่ขึ้นมาเดด็ขาด 

โดยการพิชิตบนยอดเขาล้อมหมวกนั้นจะใช้เวลาประมาณ 
2-3 ชั่วโมง ด้านบนมีมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จ�าลอง และพระพทุธรปูส�าคญัไว้เป็นที่เคารพสกัการบชูา จากนั้น 
เมื่อเดินชมรอบๆ บริเวณยอดเขาแต่ละด้านก็จะมองเห็นวิวเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแบบ 360 องศา 
ดงัขนานนามว่า ขุนเขาแห่ง “เมืองสามอ่าว” คอื อ่าวมะนาว 
อ่าวประจวบฯ และอ่าวน้อย ที่มาบรรจบกนัจนได้เหน็ววิ 3 อ่าว
ที่สวยที่สุด ขณะเดินบนยอดเขาหินต้องใช้ความระมัดระวัง 
มากเป็นพิเศษ เพราะข้างล่างเป็นเหวลึก อีกทั้งขณะปีนเขาจะม ี
จดุพกัอยู ่7 จดุ แต่ละจดุจะมน้ีองๆ เจ้าหน้าที่ 2-4 คน ประจ�าอยู่ 
เพื่อคอยอ�านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือและค�าแนะน�า 
ในการปีนไต่ ให้เกาะตรงนั้น เหยยีบตรงนี้ แล้วไปตรงนูน้ คอยช่วย 
อยู่ตลอดเส้นทางขึ้นเลยทเีดยีว
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การเดินทางมาเขาล้อมหมวก : ถ้าไม่มรีถส่วนตวักส็ามารถ 
ไปโดยรถตู้สาธารณะ ค่ารถไป-กลบัประมาณ 440 บาท โดยขอให้ส่ง 
หน้ากองบนิ 5 และเช่ามอเตอร์ไซค์ วนัละ 250 บาท หรอืจกัรยาน 
วนัละ 50 บาท แถวนั้นเข้าไปได้เช่นกนั ส่วนค่าเข้าเขาล้อมหมวกนั้น 
ฟรไีม่มคี่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ : กองบิน 5 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1017 ต่อ 60202, 60215, 
0-2534-0202, 08-0373-1876

หลายคนคงจะได้ยินกิตติศัพท์ว่า เขาล้อมหมวกน้ัน 
เดนิยาก ทางก็ลาดชนัมาก ดงันัน้ การศกึษาข้อมลูล่วงหน้า 
และการเตรียมพร้อมจงึส�าคัญ รับรองว่าคุ้มค่าเหน่ือยแน่นอน

ปัจจุบันไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นพิชิตเขาล้อมหมวกได้
ทกุวนัแล้ว แต่จะก�าหนดวนัเปิดให้ขึ้นเฉพาะวันหยดุเทศกาลยาว 
3 วนัขึ้นไปเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. ปิดรบัลงทะเบยีน
เวลา 10.30 น. โดยเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจเช็กสภาพร่างกาย 
วัดความดัน รวมถึงมีบริการน�้าดื่มและถุงมือจ�าหน่าย ข้อปฏิบัติ
ห้ามสวมรองเท้าแตะ ห้ามถ่ายภาพสนามบนิ ห้ามทิ้งขยะ และควร 
สวมถงุมอื

ส�าหรบัสถานทีเ่ทีย่วใกล้เคยีง ได้แก่ อ่าวมะนาว อ่าวประจวบฯ
เขาช่องกระจก วดัอ่าวน้อย (ถ�้าพระนอน) และในบรเิวณกองบนิ 5 
นี้เอง ยงัมศีาลเจ้าพ่อล้อมหมวก อาคารเกี่ยวกบัพพิธิภณัฑ์อทุยาน
ประวัติศาสตร์กองบิน 5 ประวัติศาสตร์สงคราม ประวัติศาสตร์
และจดุเริ่มต้นของกองทพัอากาศไทย ให้ได้เข้าชมอกีด้วย

2701l2019 “เขาล้อมหมวก” จุดชมวิวที่ท ้าทาย และดึงดูดใจคนรักทะเล ภูเขา และการผจญภัย



Gadgets

HUAWEI - MediaPad T5
HUAWEI - MediaPad T5 เป็นแทบ็เลต็หน้าจอ Full HD ขนาด 

10.1 นิ้ว มตีวัเครื่องเป็นโลหะทนทาน แต่มนี�้าหนกัเพยีง 460 กรมั 
มาพร้อมล�าโพงคู่ระบบสเตอรโิอ สามารถท�างานหลายแอปพลเิคชนั 
พร้อมกนั รองรบั microSD Card ความจสุงูสดุ 256 GB มาพร้อมกบั 
ดีไซน์โฉมใหม่ระดับพรีเมียมด้วยวัสดุแบบเมทัลลิก มีให้เลือก 
2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Wi-Fi (RAM 2 GB และความจ ุ16 GB) และ 
Wi-Fi+Cellular (RAM 3 GB และความจ ุ32 GB) ราคาเริ่มต้น 
5,990 บาท

Nubia Alpha 
นาฬิกาอจัฉรยิะโค้งรอบมอืและใช้งานได้เหมอืนสมาร์ตโฟน 

นามว่า Nubia Alpha มาพร้อมหน้าจอ OLED ที่เคลอืบสารต้านทาน
ความร้อนแบบยดืหยุน่ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมชปิ Snapdragon Wear 
2100, RAM 1 GB และความจ ุ8 GB ระบบปฏบิตักิาร OS รองรบั
การสั่งงานด้วยท่าทาง, AIM แบตเตอรี่ 500 mAh แถมฝัง eSIM 
เล่นเนต็ได้สบายๆ ส่วนใครไม่อยากจ่ายแพงกม็รีุ่น Wi-Fi รองรบั
การเชื่อมต่อบลทูธู ตดิกล้องความละเอยีด 5 ล้านพกิเซล รรูบัแสง 
f/2.2 ส�าหรับถ่ายรูปหรือท�า Video Calls แค่ใช้จอตรงสายเป็น 
ช่องมองภาพ ท�าจากวสัดสุเตนเลสสตลีแขง็แรงทนทาน มตีวัเรอืน 
สีทองจากทอง 18 K มีฟีเจอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
และการนอน สนนราคา 16,000 บาท มสีดี�าสเีดยีว ส่วนรุน่ eSIM 
จะเริ่มต้นที่ 19,500 บาท

Onewheel Pint
บอร์ดเดินทางแบบล้อเดียว Onewheel Pint ที่เหมือนกับ

การน�า Mono-Wheel รวมร่างกบัสเกต็บอร์ด โดยมาพร้อมหน้าจอ 
LED ส�าหรบัแสดงสถานะระหว่างเดนิทาง เช่น แบตเตอรี่ที่เหลอือยู ่
รวมถงึข้อมลูที่จ�าเป็น ตวัเครื่องยาว 27 นิ้ว น�้าหนกัเบา แถมด้านข้าง 
มหีจูบั เพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น การใช้งานจะมรีะบบ 
รักษาการทรงตัวช่วยไม่ให้ล้ม แม้จะขับขี่บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ 
การบังคับทิศทางนั้นจะใช้การถ่ายน�้าหนักตัวไปด้านหน้าเพื่อเร่ง
ความเร็ว โน้มตัวไปด้านหลังเพื่อลดความเร็ว นอกจากนั้นยังมี
เทคโนโลย ีSimplestop Dismount ที่ช่วยให้การขบัขี่ง่าย พลงังานหลกั 
มาจากมอเตอร์ไฟฟ้า 750 W ท�าความเรว็สงูสดุอยูท่ี่ 25.75 กโิลเมตร 
ต่อชั่วโมง วิ่งได้ไกลสูงสุด 12.9 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 
สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 30,150 บาท

…ข้ึนศักราชใหม่ทั้งทีสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองคือ เทคโนโลยีและแก็ดเจ็ตไฮเทค

สุดล�้าต่างๆ ที่พัฒนาก้าวไปไม่หยุดแบบยกระดับความสะดวกสบาย ท�าให้

ชีวิตเรียบง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ จึงรวบรวมแก็ดเจ็ตที่

น่าสนใจมาอัปเดต จะคูลและเจ๋งโดนใจคุณแค่ไหนตามมาดูกันได้เลย

ส่อง Gadgets สุดเจ๋ง

เทรนด์ไลฟ์สไตล์คูล
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Typified Weather
โปสเตอร์แสดงการพยากรณ์อากาศตลอดทั้งวัน Typified 

Weather ในรูปแบบของสื่ออนิเตอร์แอก็ทฟี ผลงานของ Typified 
สตดูโิอออกแบบจากออสเตรเลยี ในชื่อว่า Weather Poster เป็นงาน 
ศิลปะที่ดูภายนอกก็เหมือนโปสเตอร์ติดผนังทั่วไป แต่ด้านหลัง 
จะซ่อนคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็เชื่อมต่อกบัเครอืข่าย Wi-Fi ภายในบ้าน 
เพื่อดงึข้อมลูสภาพอากาศมาแสดงให้เหน็ ตวัโปสเตอร์เป็นเหมอืน
หน้าจอ ทาด้วยหมึกชนิดพิเศษบนกระดาษหนาพิเศษ เมื่อได้รับ 
ข้อมลูสภาพอากาศไอคอนบนโปสเตอร์กจ็ะค่อยๆ เปลี่ยนไป ซึ่งจะ 
แสดงข้อมลูทกุ 4 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 8 โมงเช้า, เที่ยงวนั, 4 โมงเยน็ 
และ 2 ทุ่ม วนไปจนครบ 24 ชั่วโมง ส่วนไอคอนจะมแีค่ 3 แบบ 
เพื่อให้ดแูวบเดยีวแล้วเข้าใจได้ทนัท ีมรีปูดวงอาทติย์ เมฆและฝนตก 
สามารถอ่านรายละเอยีดได้ที่เวบ็ Kickstarter คาดว่าจะเริ่มขายจรงิ 
ในช่วงเดอืนกรกฎาคมนี้

Fitbit Versa Lite
Fitbit เปิดตวันาฬิกาอจัฉรยิะรุน่ใหม่ Fitbit Versa Lite ที่ยงัดงึ 

เอาฟีเจอร์หลกัๆ จาก Versa เอาไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ 
ในการตดิตามการนอนหลบั กจิกรรมต่างๆ อย่างการวดัก้าวเดนิ 
การเผาผลาญแคลอรี และอัตราการเต้นของหัวใจ นอกจากนั้น 
ยังมาพร้อมกับจีพีเอสเพื่อแจ้งเตือนการออกก�าลัง และ Sp02 
ที่ช่วยประมาณระดบัออกซเิจนในเลอืด รวมทั้งหาสญัญาณปัญหา 
ทางด้านร่างกาย เช่น ภาวะหยดุหายใจขณะหลบั ส่วนสิ่งที่ท�าให้ 
Versa กบั Versa Lite แตกต่างกนัคอืการตดิตามในการท�ากจิกรรม
ทางน�้า เช่น การท�าระยะ ท�ารอบการว่าย แต่ยงัดทีี่มาพร้อมการ
กนัน�้า แบตเตอรี่ใช้งานได้ราวๆ 4 วนั โดยมใีห้เลอืก 5 ส ีได้แก่ 
น�้าเงนิ ด�า เลอืดหมู ส้ม และม่วง ซึ่งน่าจะพร้อมวางจ�าหน่ายช่วง
กลางปีที่ราคาประมาณ 5,500 บาท

HUAWEI MATE X
Huawei เปิดตวั “Huawei Mate X” สมาร์ตโฟนหน้าจอ OLED 

พบัได้แบบยดืหยุน่ ขนาดใหญ่ 8 นิ้ว เมื่อพบัหน้าจอจะเหลอืขนาด 
6.6 นิ้ว รองรับ 5G ผสานข้อดีของทั้งสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
ไว้อย่างลงตัว และสลับการท�างานระหว่างแอปพลิเคชันง่ายขึ้น 
ท�างาน 2 หน้าจอพร้อมกนัเพื่อท�างานหลายงาน มาพร้อมกล้อง
ถ่ายภาพโดยเมื่อพับแล้วจอซ้ายจะไม่มี “กล้องหน้า” เพราะ
กล้องหน้าจะไปอยูจ่อขวา ส่วนกล้องหลงัเรยีงกนัเป็นแถว 3 เลนส์ 
(Leica) แบตเตอรี่มคีวามจ ุ4,500 mAh อกีทั้งยงัรองรบั Huawei 
SuperCharge ชาร์จแบตได้อย่างรวดเรว็สอดรบักบัยคุ 5G ราคา
เปิดตวัอยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท

LG Snowwhite
LG เปิดตวั LG Snowwhite เครื่องท�าขนมหวานเยน็หลากหลาย 

รปูแบบ โดยใช้หลอดแคปซูลเป็นตวัน�าช่องทางที่ส่งขนมหวานเยน็
ออกมาให้ได้ลิ้มลอง ตั้งแต่ไอศกรีมเชอร์เบต หรือไอศกรีมแบบ
อติาเลยีน โดยระบบของแคปซูลนั้นจะเป็นการผสมผสานรวมกนั 
ซึ่งแบ่งฝั่งท�าหน้าที่ปรุงและอีกฝั่งท�าหน้าที่ในการท�าตัวความเย็น 
นอกจากนั้นยังมีฝักท�าความสะอาดที่จะคลีนคราบของหวานเย็น 
ที่เราท�าอยู่ให้หมดไปและพร้อมท�าเมนูต่อไป โดยในแต่ละฝักนั้น 
จะประกอบไปด้วยมอลต์ ยสีต์ น�้ามนัฮอพ และเครื่องปรงุ ซึ่งตอนนี้ 
ยังอยู ่ในขั้นท�าต้นแบบให้ออกมามีความแน่นอนและมีความ 
เป็นไปได้ที่จะออกสู่ตลาดจรงิ

2901l2019 ส่อง Gadgets สุดเจ ๋ง เทรนด์ไลฟ์สไตล์คูล
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01 VEC Factory visit @ ABB Bangpoo

 บริษัท เอบีบี จ�ากัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์อาชีวะศึกษา 
จากส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จ�านวน 50 ท่าน 
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ เอบบี ีบางปู โดยในช่วงเช้าคณะอาจารย์ฯ ได้เข้าฟัง
อบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของเอบีบี รวมถึงในช่วงบ่าย 
ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Capacitor, Transformer, 
MV Switchgear, LV Switchgear รวมถึง Robotics เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2561 ที่ผ่านมา

02 Electrical Vehicle Charger Training @ SG Tower

 บริษัท เอบีบี จ�ากัด ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบการขนส่ง 
ในปัจจุบัน และรถยนต์ไฟฟ้าที่ เริ่มเข ้ามามีบทบาทส�าคัญมากยิ่งขึ้น 
ทางเอบีบีจึงได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐาน จุดเด่น รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ  
ของอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยให้ผู้ฝึกอบรมได้มีโอกาสสัมผัสสินค้าจริง 
อย่างใกล้ชดิที่ส�านกังานใหญ่ บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2561 
ซึ่งมตีวัแทนจ�าหน่าย และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจ�านวนมาก

03 Chevron

 พิธีมอบหุ่นยนต์เอบีบี IRB 120 เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาหุ่นยนต์ใน 
งานอตุสาหกรรมแก่วทิยาลยัเทคนคิ เมื่อวนัศกุร์ที่ 12 ตลุาคม 2561 คณุชยัยศ 
ปิยะวรรณรตัน์ กรรมการผู้จดัการ บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้รบัเกยีรตเิข้าร่วมใน 
พธิมีอบหุน่ยนต์เอบบี ีรุน่ IRB 120 เพื่อใช้เป็นอปุกรณ์การเรยีนการสอนในโครงการ 
Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งบริหารโครงการ
โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้กับวิทยาลัยเทคนิค 27 แห่ง เพื่อให้นักศึกษา 
ได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล และการใช้โปรแกรมจ�าลองเสมือน
อยู่ในโรงงานจริง พร้อมพัฒนาแผนการสอนวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
และระบบการผลติอตัโนมตัทิี่สอดคล้องกบัหลกัสตูรของ สอศ. เพื่อให้ครอูาชวีะ
สามารถน�าไปปรบัใช้ในการสอนเพื่อสร้างโอกาสการเรยีนรู้อย่างทั่วถงึต่อไป

04 Engineering Expo

  เอบีบีและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(KMITL) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดย 
คณุศริโิชต ิสงิห์ษา รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ผูน้�าด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าก�าลังและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 
ทางวชิาการ กบั รศ.ดร. คมสนั มาลสี ีคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมมือกันสนับสนุน
การศึกษา พัฒนาและต่อยอดให้กับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ รวมไปถึง 
ผู ้ที่สนใจในเทคโนโลยีทางด้านหุ ่นยนต์อุตสาหกรรมตลอดจนเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านวิชาการของทั้งสององค์กรเพื่อน�าความรู้ 
และเทคโนโลยีที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสดุ อนัจะน�ามาซึ่งการพฒันาประเทศต่อไป

05 TG Seminar

  เมื่อวนัที่ 25 - 26 ตลุาคม 2561 บรษิทั ท.ีจ.ี คอนโทรล จ�ากดั ได้จดังาน 
สัมมนา “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและบริหารจัดการด้านพลังงาน 
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) เพื่อมุ่งสู่  
Industrial 4.0” ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส (ห้องโชติกา) จังหวัดสมุทรสาคร  
โดยน�านวตักรรมอปุกรณ์ปรบัความเรว็รอบมอเตอร์ที่ป้องกนัน�้าและฝุน่ ACS 580 
และ ABB Smart Sensor ที่ช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของมอเตอร์ ซึ่งนอกจากการสัมมนาแล้วยังมีการลงมือปฏิบัติอีกด้วย  
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
สมัมนาได้เรยีนรู้การใช้งานจรงิ
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