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	 ในช่วงสถานการณ์. COVID-19 ท่ีมีแนวโน้มกำาลังจะดีข้ึน เราขอเป็นกำาลังใจ
ให้กับทุกภาคส่วนและขอร่วมก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปพร้อมๆ	กัน	ปีน้ีหลายๆ	ท่าน
คงปรับตัวและปรับวิถีชีวิต	 ในรูปแบบ	New	Normal	 ได้ดีมากกว่าปีที่ผ่านมา	
ในปี	2021	กลุ่มผู้บริโภคท่ีท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกเหน่ือยกายหน่ายหัวใจ	ไม่มีเวลา	
เร่งรีบ	จะตกอยู่ในภาวะไม่ว่าจะหมดไฟ	(burnout)	หรือซูเปอร์ฮิวแมนซินโดรม	
(Superhuman	Syndrome)	เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ว่า	ตัวเองไม่เคยดีพอและ
พบกับความล้มเหลวเป็นระยะ	ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนที่ทำางานเพ่ือให้บรรลุ	KPI	
ขององค์กร,	 วัยรุ่นที่โพสต์โซเชียลมีเดียเพื่อไขว่คว้าจำานวนไลค์หลักพัน	 หรือ
คนที่ต้องการจะมีสุขภาพกายและใจที่ดีก็ตาม	โดยสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการ		
“อะไรก็ได้ ขอให้ชีวิตง่ายขึ้น” ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ ต้องมีวิธีคิดแบบ less-is-more	
สิ่งที่ทำาได้เลย	ก็คือการ	Make	it	easy!	หรือทำาให้ง่ายเข้าไว้	เพราะคนกลุ่มนี้
ไม่ได้ใส่ใจเฉพาะราคาถูก	แต่ให้ความสำาคัญกับประสบการณ์การซื้อที่เน้นความ
เรียบง่าย	และอย่าลืมสร้างความสะดวกสบายให้พร้อมเพื่อรักษาความสัมพันธ์
อันดกัีบลูกค้าไปพร้อมกัน	 อนาคตของร้านค้าต่างๆ	 จึงต้องเน้นไปท่ีการใช้งาน
ข้อมูลเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมและตอบสนองกับผู้บริโภคกลุ่มน้ีในแบบไร้รอยต่อ
ทางการตัดสินใจ
	 MAGAZINE	ของเราฉบบัน้ี	 ยังคงมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ให้กับ
ทุกท่านอีกเช่นเคย และ platform ใหม่ล่าสุดของเราทาง Youtube “LINK	
Channel”	ที่อยากให้ทุกท่านลองเข้าไปติดตามเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจในรูป
แบบใหม่ล่าสุดที่ตอบโจทย์ ในลูกค้าทุกๆ กลุ่มของเรา หวังว่าจะเป็นประโยชน์
กับทุกท่านไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า สำาหรับวันนี้สวัสดีพี่น้อง
ชาวไทย....
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ฉบับน้ีเราจะมาแนะนำา	New	Product	สำาหรับการติดต้ัง	

SOLAR กันครับ จะมีผลิตภัณฑ์และจุดเด่นอะไรบ้าง

สามารถดูได้ตามด้านล่างนี้ได้เลยครับ	

-	เป็นสายสำาเร็จรูปประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง	ISO9001:2015	

-	ประกอบจากสาย	Solar	Cable	และ	หัว	MC4	ที่ผ่านการรับจาก	TUV

- ง่าย	ไม่ต้องเสียเวลาเข้าหัวหน้างาน

- สะดวก	สามารถนำาไปเชื่อมต่อเข้ากับแผงโซล่า,	Junction	Box	หรือ	อินเวอร์เตอร์ได้ทันที

- ยืดหยุ่น	มีให้เลือกทั้งขนาดสายเบอร์	4mm2	และ	6mm2	และทุกความยาว	เช่น	10m,	20m	หรืออื่นๆ

-	มีการรับประกันผลิตภัณฑ์	30	ปี

-	เป็นสายสำาเร็จรูปประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการรับรอง	ISO9001:2015	

-	ประกอบจากสาย	Solar	Cable	และ	หัว	MC4	ที่ผ่านการรับจาก	TUV

- ทำาหน้าที่เป็นตัวรวมสาย หรือ แผงโซล่า แบบเข้า 2 ทางและออก 1 ทาง 

-	รองรับกระแสไฟฟ้าสูงถึง	30A	และแรงดันไฟฟ้าสูงถึง	1500V

-	มีการรับประกันผลิตภัณฑ์	30	ปี

-	เป็นเครื่องมือสำาหรับย้ำาหัว	MC4	สำาหรับมืออาชีพ	

-	โครงสร้างของคีมทำาจากโลหะที่มีความทนทานเป็นพิเศษพร้อมด้ามจับที่กระชับมือ

- มีโลโก้ผลิตภัณฑ์ชัดเจนและผลิตตามมาตรฐานอเมริกา

-	มีการรับประกันผลิตภัณฑ์	1	ปี

หากท่านเป็นผู้ออกแบบ,	ผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้ง	ที่ทำางานเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์	กำาลังมองหาผลิตภัณฑ์		ที่มีคุณภาพสูง

ในราคาท่ีสมเหตุสมผล	มีการรับประกันท่ียาวนานพร้อมท้ังมีบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ	LINK	ถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ในทุกด้านครับ

MC4 Y-Branch Cable with Connector 
(Pair), 1500V, TUV Standard

MC4 CRIMPING TOOL for MC4 Connector 
(Wire Crimping)

CB-1054R-10					

CB-1054B-10					

CB-1014

CB-1084

BY	APICHART		PONGNA
LINK PRODUCT HIGHLIGHT

PATCH CORD SOLAR CABLE, 
RED or BLACK, 4mm2 w/MC4 10M.
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BY	DR.	VIRINTR	MEKPRADITSIN
NETWORKING PRODUCT
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ข้อพิจารณา การออกแบบเครือข่ายไร้สาย
	 ปัจจบุนัมกีารใช้ระบบเครอืข่ายทีใ่ช้	WiFi	กนัอย่างแพร่หลาย	แต่ปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นประจำา	คอืคลืน่การรบัส่งข้อมลูค่อนข้างช้า	และมปีระสทิธภิาพไม่สอดคล้อง

กับความต้องการของแอพพลิเคชั่น	ที่นับวันต้องการใช้แบนวิธด์มากขึ้น	ส่วนใหญ่มีปัญหาที่อุปกรณ์	รวมทั้งปัญหาของการออกแบบที่ไม่เหมาะสม	ไม่เป็นไปตามสภาพ

ของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง		

	 ฉบบันีจ้งึขอแนะนำาข้อพิจารณาการออกแบบเครอืข่าย	WiFi	เพยีงส่วนหนึง่เพือ่เป็นแนวทางสำาหรบัท่านทีต้่องการออกแบบตดิตัง้อปุกรณ์	WiFi	ในสำานกังานทัว่ไป

โดยจะเน้นเฉพาะองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น	ยังไม่ครอบคลุมเก่ียวกับ	วิธีการจัดวางและออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง	รวมทั้งวิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพ

	 ก่อนที่จะออกแบบระบบเครือข่าย	WiFi	ท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่า	“อุปสรรคของการติดตั้งใช้งาน	WiFi	มีอะไรบ้าง”	เพื่อที่จะได้นำาไปใช้ประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขหรือออกแบบต่อไปครับ

	 เป็นที่ทราบดีว่า	 ระยะความห่าง
ระหว่างเครือ่ง	Client	กบั	Wireless	Access	Point	
ยิ่งมากเท่าใด	 ความเร็วยิ่งลดลง	 ระยะทาง
สูงสุดเตม็ทีจ่ะต้องไม่เกนิ	93-100	เมตร	ส�าหรบั
พืน้ทีโ่ล่ง	ความเร็วจะลดลงเหลอื	1-2	Mbps	เท่านัน้	
หากมีสิ่งบดบังความเร็วจะลดลงตามความ
หนาแน่นของวัตถนุัน้ๆ	 เครือ่งรบัทีอ่ยู่ใกล้กบั	AP	
หากไม่มีวัตถุดูดกลืนหรือสะท้อนคล่ืนวิทยุ	
จะได้ความเร็ว	 54	Mbps	 ทั้งนี้เป็นเรื่องของ
โปรโตคอลในระดับ	Layer	2	
	 ระยะทางการเช่ือมต่อของ	WiFi	 อยู่
ทีป่ัจจยัหลายอย่าง	 เช่น	 ความแรงของเครือ่งส่ง	
ความไวและค่า	gain	ของเสาอากาศ	 โดยทัว่ไป
ด้วยระยะทางการเชื่อมต่อส�าหรับ	WiFi	 ที่มี
ความถี	่2.4	GHz	อยูที่	่150	ฟิต	หรอื	46	เมตร
ในที่ร่ม	และ	300	ฟิต	หรอื	93	เมตร	ในทีโ่ล่ง	
ส�าหรับ	WiFi	มาตรฐาน	202.11a	ท�างานท่ี
ความถี่	5	GHz	ไปได้ไกลเพียง	1	ส่วนสาม
เท่านัน้	ส่วนมาตรฐาน	802.11n	และ	802.11ac	
ทีท่�างาน	2.4	GHz	และ	5	GHz	มรีะยะทางใกล้
เคยีงกนั	อย่างไรก็ด	ีวัสดทุีค่ลืน่วทิยุต้องเดินทางผ่าน
มส่ีวนเกีย่วข้องกบัระยะทางเป็นอย่างมาก	เช่น	
ก�าแพงคอนกรีต	หรือกล่องโลหะ	อาจลดความ
แรงของสัญญาณลงประมาณ	25%

	 ช่องสญัญาณทีป่ลอดภยัและไม่ท�าให้
เกดิการกวนกนัของสญัญาณ	AP	ได้แก่	ช่อง	1	
ช่อง	6	และช่อง	11	เนื่องจากทั้งสามช่องนี้	มี
ความถี่ห่างกัน	3	MHz	ในขณะที่ช่องอื่นๆ	มี
การคร่อมกันของคล่ืนสัญญาณ	 ท�าให้เกิดการ
กดทับกัน	นอกจากนี้การจัดวาง	AP		สองตัว
ที่มีช่องสัญญาณเดียวกันไว้ใกล้กันมาก	 ก็เป็น
เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้กดทับกัน	 โดยไม่ควรวาง
ห่างกันน้อยกว่า	5	เมตร

	 สัญญาณรบกวนที่ไม่เกี่ยวกับ	 AP	
ด้วยกนั	มอียู่	2	แบบ	ได้แก่	การรบกวนอนัเนือ่ง
มาจากอุปกรณ์สือ่สาร	อปุกรณร์ะบบเครอืข่าย	
และอ่ืนๆ	ทีก่�าเนิดคลืน่สญัญาณแม่เหลก็ไฟฟ้า	
รวมท้ังไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ	 และ
อากาศแห้งในห้องปรับอากาศ	เป็นต้น

	 วัตถุที่บดบังทางผ่านของคลื่นวิทยุ	
กม็ส่ีวนเป็นอย่างมากทีท่�าให้ก�าลงัคลืน่วทิยลุดลง	
เน่ืองจากความหนาแน่นของมวลวัตถุ	 และ
คุณสมบัติของมัน	 ท�าให้เกิดการดูดคลื่น	 ผล
คือก่อให้เกิดการสญูเสยีของก�าลงัคลืน่	คดิเป็น	dB	
และเป็นสาเหตหุลกัท�าให้ก�าลงัลดลงระยะทางกล็ดลง
ตามไปด้วย	นอกจากนีว้ตัถกีุดขวางบางอย่าง	 มีความ
สามารถในการสะท้อนคลื่น	 ส่งผลท�าให้เกิด
สภาวะที่เรียกว่า	 Multipath	 Fading	 (การ
จืดจางของคลื่นสัญญาณอันเนื่องมาจากก�าลัง
คล่ืนแตกกระเซ็น	 เหมือนการฉีดของน�้าที่
กระทบกับวัตถุท�าให้แตกกระจายออก	 ท�าให้
ก�าลังฉีดของน�้าลดลง)	

ระยะความห่างจาก Access Point 
ยิง่ห่างมากยิ่งช้ามาก การรบกวนจาก AP ตวัอ่ืนๆ

สญัญาณรบกวนจากสิง่แวดล้อม
อปุกรณ์แผ่คลืน่วทิยอ่ืุนๆ

สิง่ท่ีบดบงัเส้นทางคลืน่วทิยุ

การสะท้อนของคลื่นวิทยุที่ท�าให้ประสิทธิภาพถูกทอนลง ช่องสัญญาณที่ไม่ซ้อนทับกัน	ส�าหรับมาตรฐานความถี่	802.11g	ที่	2.4	GHz

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนการท�างานของระบบ	WiFi

อัตราการสูญเสียคิดเป็นค่า	dB	ที่คลื่นวิทยุต้องวิ่งผ่านวัสดุต่างๆ

ปัจจัยอะไรบ้างท่ีทำาให้ประสิทธิภาพการทำางานของระบบ WiFi ลดลง?
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	 ระบบ	Wireless	เป็นระบบ	Shared	Media	ดังนั้นจ�านวนของผู้เข้าใช้งาน	
ย่ิงมากเท่าใด	การ	Shared	Bandwidth	ยิง่มากขึน้เท่านัน้	หากเปรยีบแบนวิดธ์เป็น	Cake	
จ�านวน	User	ที่เข้ามาใช้งานพร้อมกัน	กเ็หมอืนเป็นการแบ่งชิน้	Cake	การทดลองพบว่า
จ�านวนผูเ้ข้ามาใช้งานบนเครอืข่ายไร้สายพร้อมกนั	ไม่ควรเกนิ	25	คน	(พร้อมกนัในเวลา
เดียวกัน	หรือดึงข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกัน)

	 สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีอ่อนก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณลดลง	
นอกจากนัน้	สญัญาณทีแ่ผ่วเบา	สามารถท�าให้เกดิจดุบอด	และน�าไปสูปั่ญหาการชนกนั
ของสัญญาณ

	 การวางเสาอากาศที่ไม่ถูกต้องท�าให้เกิดปัญหาการครอบคลุมพื้นที่	 เนื่องจาก
การแผ่คลื่นวิทยุของเสามีทิศทางและมุมที่แน่นอน	 การจัดวางเสาอากาศไม่ถูกต้องจะ
ท�าให้เกิดปัญหารับสัญญาณไม่ได้เต็มที่	รวมทั้งค่า	Gain	(ก�าลังขยาย)	ของเสาอากาศ
ไม่เหมาะสม	ไม่เพยีงพอ	จะท�าให้ประสทิธภิาพลดทอน	ดงันัน้ให้เลอืกเสาอากาศทีเ่หมาะสม	
รวมทั้งการจัดวางเสาให้เป็นไปตามทิศทางของคลื่น

การเลอืกสายสญัญาณไม่ถกูต้อง	(Impedance	Mismatch)	ปัญหาความไม่	Match	กนั
ระหว่างเสาอากาศกบัสายสัญญาณทีเ่ชือ่มต่อกบัมนัท�าให้เกดิปัญหา	Return	Loss	มาก	
ดังนั้นประการแรกให้ดูค่า	Impedance	ของเสา	กับสายอากาศที่ใช้	นอกจากนี้ให้เลือก	
VSWR	ของเสาที่มีค่า	1.5:1	หรือน้อยกว่า

การแตกกระจายของคลื่นวิทยุ	(Multipath	Fading)

ก�าลังส่งของ	Transmitter	มีไม่เพียงพอ

 จำานวนผูเ้ข้าใช้งานเครือข่ายพร้อมกนัเป็นจำานวนมาก

  การครอบคลมุพืน้ทีข่องสญัญาณวทิยุ

การจัดวางเสาอากาศทีไ่ม่ถกูต้อง

 การเลอืกเสาอากาศไม่ถกูต้อง หรือ Polarization ของเสาอากาศ

ใช้	Airmagnet	แสดงปริมาณการใช้งานคิดเป็น	%		ของเครือข่ายไร้สาย

การไม่ครอบคลุมพื้นที่	ท�าให้เกิด	Dead	Zone

(ล่าง)	การจัดวางเสาอากาศที่ถูกต้อง	และ(บน)	ไม่ถูกต้อง	

ลักษณะการแผ่คลื่นวิทยุออกจากเสาอากาศทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

การใช้เสาอากาศแบบ	Patch	ที่มีการแผ่คลื่นวิทยุในทิศทางเดียวแต่มุมกว้าง

ปริมาณการใช้งานแบนวิดธ์และเครือข่าย	
(Wireless	Bandwidth	Utilization)	ไม่ควรเกิน	80%
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LINK TECH
BY BHAKHUM	PHONTHON

	 จากฉบับที่แล้วใน	มาตรฐานระบบ	FTTX	เบื้องต้น	1	และ	2	เราพูดถึงมาตรฐานที่ใช้งานในระบบ	FTTx	เบื้องต้นท�าให้เราพอมองภาพออกได้ว่า	ปัจจุบัน
มีสองกลุ่มมาตรฐานด้วยกันคือ	ITU-T	และ	IEEE	และเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดความเร็วเท่าไรบ้าง
	 ในฉบบันีเ้รามาดหูลกัการท�างานเบือ้งต้น	ของระบบFTTxกนั	ดงันัน้เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าลักษณะการท�างาน	เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อโดยรวม
ต่างจากระบบ	LAN	ปกติที่เราใช้
	 ประการเเรกลักษณะการท�างานระหว่างอุปกรณ์	ในระบบ	LAN	ปกติ	จะรบัส่งข้อมลูกนัเป็นแบบทีเ่ราเรยีกว่า	Point	to	Point	หมายความว่าอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ปลายทางโดยตรง	ผ่านสายสญัญาณหรอืไร้สายทีเ่ป็นของใครของมนัเท่าน้ันไม่ใช้สายร่วมกนั	ยกตัวอย่างหากเรามี	
Computer	6	เครื่อง	ก็ต้องมีเครื่องส่งที่รองรับจ�านวน	6	port	สายสัญญาณจ�านวน	6	เส้น	เพื่อเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน	ตามรูปที่ 1

	 แต่ลกัษณะการท�างานของ	FTTx	จะต่างจากระบบ	LAN	เพราะการรบั-ส่งข้อมลูจะเป็นแบบทีเ่ราเรยีกว่า	Point to Multi-Point หมายความว่าอปุกรณ์
ส่งสัญญาณจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ปลายทางโดยอาศัย
เทคโนโลยกีารมลัตเิพลก็ซ์	การเข้ารหสัรวมไปถงึใช้อปุกรณ์แยกสญัญาณ	ดงันัน้จงึลดการใช้สายสญัญาณลง	แต่กเ็พิม่ตวัแยกสัญญาณเข้ามาแทน	ตัวอย่าง
เดิม	หากเรามี	Computer	6	เครื่อง	เครื่องส่งอาจจะใช้เพียง
จ�านวน	1	port	เท่านั้น	ใช้สายสัญญาณจ�านวน	1	เส้น	เดินไปยังปลายทางเพื่อต่อเข้ากับอุปกรณ์กระจายสัญญาณออกเป็น	6	port	ตามรูปที่ 2

มาตรฐานระบบ FTTX เบื้องต้น 3

รูปที่ 1 รูปที่ 2

COMMSCOPE UTP Open Cabling

6 INTERLINK MAGAZINE
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BY	NATAMON	CHATPAWEEDECH
RACK STORY

	 ยุคปัจจุบัน	 ในโลกของการแข่งขัน	 นอกจากจะแข่งขันกันเรื่องราคาแล้ว	 การแข่งขนัทางด้านคณุภาพได้เข้ามามบีทบาทส�าคัญเช่นกนั	 

ผู ้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพในผลิตภัณฑ์มากข้ึน	 โดยคุณภาพที่ได ้มาจากการท�าให้สอดคล้องกับคุณลักษณะต่างๆ	 

ของผลติภณัฑ์ที่ถูกก�าหนดขึ้นนั้น	ได้น�า	”มาตรฐาน”	เข้ามาใช้	เพื่อก�าหนดลักษณะ	ขบวนการ	หรือใช้เพื่ออ้างอิง	ซึ่งยังมีคนจ�านวนไม่น้อยเลย

ทีเดียว	ที่ยังข้องใจหรือยังไม่ได้ลงลึกไปถึงจุดนั้น	แท้ที่จริงแล้ว	“มาตรฐาน”	ที่นิยมพูดกันติดปากนั้น	หรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า	Standards	นั้น

หมายความว่าอย่างไร	

 

 

	 ตู้	 19”GERMANY	EXPORT	RACK	 ถูกออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน	 ANSI/EIA-310-D	 (Rev.	 of	 EIA-310-C),	

IEC	60297-1,	IEC60297-2,	BS	5954	:	Part	2	และ	DIN	41494		แล้วมาตรฐานนั้นบอกถึงอะไร	เลขมาตรฐานที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	

เป็นข้อก�าหนดของ	“Standard	Rack”	ก�าหนดคุณสมบัติที่ส�าคัญหลายประการของ	Rack	19″	เช่น	Rack	Unit	(RU	หรือ	U)		ระยะห่างของ

รูในแนวตั้งระยะห่างของรูแนวนอนช่องเปิดชั้นวางและความกว้างของแผงด้านหน้า	มาตรฐานได้ถูกก�าหนดขึ้นมาเป็นระยะเวลามากกว่า	50	ปี	

เพื่อให้ผู้ผลิตได้ยึดถึงมาตรฐานนี้ในการผลิตตู้	Rack		ส�าหรับติดตั้งอุปกรณ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

	 ในธุรกจิทุกประเภทเมือ่ผลติและจ�าหน่ายสินค้าใดๆ	

ก็ตาม	 สิ่งที่ต้องพิจารณาและให้ความส�าคัญทีน่อกจาก

ราคาทีถ่กูและคุม้ค่ากบัเงนิทีล่กูค้าได้จ่ายไปแล้ว	 ต้องประหยดั

เวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นตามมาหากสินค้า

นั้นไม่ได้มาตรฐานหรือตามคุณลักษณะที่ถูกต้อง	 เลือก

สนิค้าให้มัน่ใจ	เลอืก	19”	GERMANY	EXPORT	RACK	

คณุภาพส่งออก	ราคาคนไทย	รบัประกนัความม่ันใจในคณุภาพ

สนิค้า	ถงึ	30	ปี	

“มาตรฐาน” คืออะไร (What are standards?)

ระยะห่างของรูในแนวตั้งถูกก�าหนดให้เป็นรูปแบบการท�าซ�้าไปเรื่อยๆ	

โดยภายใน	1U	มีขนาด	1.75”	(44.45มม.)

ระยะห่างเสายดึอปุกรณ์ในแนวนอน	18.312”(465.1	มม.)	ระยะนีถ้้าไม่ได้ถกู

ผลติให้เป็นไปตามมาตรฐานจะท�าให้เกิดปัญหากับการติดตั้งอุปกรณ์	

ระยะ	19″(482.6มม.)	คือความกว้างของแผงด้านหน้าเสายึดอุปกรณ์	

AMC-3510

CAT	5E	Plug	Boot
AMC-3610

CAT	6	Plug	Boot

OPTION : For Field Terminated.

AM-3001

RJ	45	ตัวผู้	CAT	5E

AM-3006

RJ	45	ตัวผู้	CAT	6

COMMSCOPE NETCONNECT CABLE

7FEBRUARY 2021
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	 ต่อเน่ืองจากฉบับที่แล้ว	 ที่กล่าวถึง	 Building	 Automation	 Systems	 ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก	

นอกจากอปุกรณ์	Active	ทีใ่ช้ในการควบคมุระบบ	ส่วนทีส่�าคญัในระบบอย่างมากคอืสายทีใ่ช้เชือ่มต่อระบบทกุระบบเข้าด้วยกันน่ันเอง

	 LINK	Building	Automation	Systems	CABLE	เป็นสายคอนโทรลทีอ่อกแบบมาเพือ่ใช้ในระบบ	Building	Automation	Systems	

โดยเฉพาะ	ซึ่งเป็นสายที่เป็นไปตามมาตรฐาน	RS-485	สามารถเดินได้ยาวกว่า	1,000	เมตร	ตัวน�าเป็นทองแดงแท้แกนฝอย	

(Stranded	Bare	Copper)	มี	Foil	Shield	หุ้ม	115%	ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวน	มีขนาดเลือกตั้งแต่	24	AWG	ถึง	14	AWG	

ทั้งแบบ	1	pair	และ	2	pairs	สามารถรองรับแรงดันได้	300VAC/VDC		

LINK BAS CABLE 
เหมาะกับ Building Automation Systems อย่างไร 

CB-0318A

LINK	BAS	Twisted	Pair	Shield	18AWG,	1	Pair

CB-0418A

LINK	BAS	Twisted	Pair	Shield	18	AWG,	2	Pair

LINK TIPS
BY	WANNISA		KAEOTASAENG 
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LINK SUCCESS
BY	PRAPART	LIMKANGWALMONGKOL

10 INTERLINK MAGAZINE

MinebeaMitsumi, Inc.
 MinebeaMitsumi, Inc. มินแีบมติซมิูเป็นผูผ้ลติ

ตลับลูกปืน ชิ้นส่วนเชิงกล และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ 

ที่มีความเที่ยงตรงสูงชั้นนำาของโลก ซ่ึงประกอบด้วย 

โรงงาน และศูนย์วิจัยและพัฒนา 60 แห่ง กระจายอยู่

ใน 14 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

ที่ใหญ่ท่ีสดุ และด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทีทั่นสมยั

และครบวงจรภายในบริษัท ทำาให้มินีแบมิตซูมิสามารถ

ตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของลูกค้า ทั้งในด้าน

คุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการดำาเนินการในประเทศไทย มีโรงงานและ

สำานักงานอยู่ 6 แห่ง อยู่ที่ อยุธยา, บางปะอิน, โรจนะ, 

ลพบุรี, นวนครและบ้านหว้า 

 มินีแบมิตซูมิ ได้คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ

อนุรักษ์พลังงานโดยได้ดำาเนินโครงการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) 

โดยทำาการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยติดต้ัง บนหลงัคา

และดาดฟ้าของโครงการ ซึ่งได้ทำาการติดตั้งในขั้นแรก  

2 โรงงานคือ 

1. โรงงานบางปะอิน (สำานักงานใหญ่)

ตั้งอยู่ที่	เลขที่	1		หมู่	7	ถนนพหลโยธิน	กิโลเมตรท่ี	51	ตำาบล

เชียงรากน้อย	อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

2. โรงงานลพบุรี

ตั้งอยู่ที่	 	 เสขที่	5/2	หมู่	8	5/2	Moo	8	ถนนพหลโยธิน	

กิโลเมตรที่	 149	 	 ตำาบลนิคมสร้างตนเอง	 อำาเภอเมือง	

จังหวัดลพบุร	ี

BROCHURE DESIGN
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ซึ่งสินค้าของ LINK ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้คือ

	 ด้วยคุณสมบัติของสาย	LINK	Solar	Cable	เป็นสายที่มีคุณภาพ	โดยได้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน		H1Z2Z2-K	

(PV1-F)	ซึ่งออกแบบให้ใช้งานกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งภายนอกและภายในอาคาร	โดยฉนวนภายนอกท�าจากวัสดุ	

XLPE	และ	มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและไม่ท�าให้เกิดควันและสารไฮโดรเจน	FR-LSZH	(Flame	Retardant	–	Low	Smoke	Zero	

Halogen)	ท�าให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน	อีกทั้งยังทนแดดและป้องกันรังสียูวี	(UV-resistance)	ส่วนตวัน�าท�าด้วยทองแดงแท้

ตีเกลยีวพร้อมเคลอืบดบีกุเพือ่ลดการเกดิสนมิและการกัดกร่อน	และได้รบัการรับรองตามมาตรฐาน	EN	60288,	Class5,	RoHs	compliant.

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์	“LINK”	ได้มีส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศตามอุดมการณ์ของเรา

1.CB-1060B LINK Solar Cable, 1x6 mm2 Black Color

2.CB-1060R LINK Solar Cable, 1x6 mm2 Red Color

รวมความยาวของสายที่ใช้ในทั้ง	 2	 โครงการ	 มากกว่า	

400,000	เมตร

高端画册キ HUACE

โรงงานบางปะอิน โรงงานลพบุรี
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พันเอกกศม ภังคานนท์ 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ฮีโร่ในชีวิตจริง
“แพทย์ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า”

ภารกิจเพื่่อประชาชน

“หมอทหาร”	มีภารกิจส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ

หน้าที่	 ด้วยการออกตรวจนอกสถานที่ด้วย	

ดังนั้นก็จะเป็นภาพที่ท�าให้ทุกคนรู้ว่าเราเข้า

ถึงประชาชน	และหากเป็นคุณหมอที่มีความ

สามารถเฉพาะด้านด้วย	เขาก็จะสามารถน�า

สิ่งนั้นมาช่วยเหลือประชาชน	 ไม่ใช่เพียงแต่

รักษาประชาชนอย่างเดียว

เหตุการณ์ท่ีอยู่ในใจประชาชน ถำ้าหลวง-ขุนนำ้า

นางนอน “หมอภาคย์” คือตัวอย่างของฮีโร่

คุณหมอภาคย์เรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีหัวใจ

เป็นทัง้คณุหมอและเป็นทหารได้อย่างเตม็ปาก	

จากการที่ถูกพูดถึง	 ทั้งการมีระเบียบ	 วินัย	

และดูแลตัวเอง	 ซึ่งในเหตุการณ์ที่มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถทั้ง	2	อย่าง	

รวมถึงความเสียสละน้ี	 จึงเรียกได้ว่าหมอ

ภาคย์	คือฮีโร่จริงๆ

LINK  TALK
BY TANAPORN		PRADUBPLOY
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“ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” ส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าและ

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

จุดประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	

คอืการน�าเทคโนโลยไีปสนบัสนนุโรงพยาบาล	

และวทิยาลยัแพทย์	ซึง่ทัง้	2	ทีจ่ะมเีป้าหมาย

ในการน�าไปใช้ที่ต่างกัน	 โรงพยาบาลฯ	 จะ

เน้นเรื่องของการรักษาผู้ป่วย	 และการฝึก

อบรมแพทย์เฉพาะทาง	 รวมท้ังการศึกษา

วจิยั	และการดแูลประชาชนตามนโยบายของ

กองทัพบก	ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กจ็ะน�าเทคโนโลยทีีส่ามารถสนบัสนนุให้การ

ท�างานดข้ึีน	 ไปสนบัสนนุตรงนัน้	 ส่วนวทิยาลยั

แพทย์ฯ	จะเน้นไปที่การฝึกอบรม	 นักเรียน

แพทย์ทหาร	และการท�างานวจิยั	รวมทัง้การ

บริการวิชาการให้คนภายนอก	 ซึ่งต้องอาศยั

เทคโนโลยเีข้ามาขบัเคลือ่น	เช่น	ในสถานการณ์

แพร่ระบาดของ	Covid-19	ทางโรงพยาบาล

กจ็ะท�าระบบการตรวจรกัษา	และส่งยาไปให้

ผู้ป่วยถึงบ้าน	ดังนั้นระบบต่างๆ	ก็ต้องท�าให้

เข้าถงึผูป่้วยให้เรว็ทีส่ดุ	จงึได้รบัการน�าเสนอ

ข่าวจากกรมบญัชกีลางว่าโรงพยาบาลพระมงกฏุ	

สามารถจดัส่งยาให้ผูป่้วยได้มากทีส่ดุ	ซึง่เป็น

ตัวอย่างที่เราน�าสารสนเทศเข้ามาใช้งาน	

นอกจากนีย้งัได้รบัการสนับสนนุหุน่ยนต์ในการ

บรกิารผูป่้วย	ซึง่เราก็ได้มกีารน�ามาใช้ช่วยเหลอื

ประชาชนด้วย

วธิกีารวางระบบเครือข่ายภายใน เพือ่ตอบโจทย์

การทำางานอย่างมืออาชีพ

เรามีการบริการทั้งประชาชน	และเจ้าหน้าที่	

ในตอนนี้ทางโรงพยาบาลทั้งหมด	14	อาคาร	

และวิทยาลัยแพทย์	7	อาคาร	เราใช้ไฟเบอร์

ออฟติก	 เข้ามาท�างานทั้งหมด	 ส่วนระบบ

ภายใน	จะต้องแบ่งเป็นหลายรปูแบบ	ทัง้ระบบ

ที่ต้องมีขอบเขตในการเผยแพร่	เช่น	ระบบ

การดแูลรกัษาคนไข้	หรอืระบบตรวจสอบสทิธ์ิ	

ทีต้่องมีการขอข้อมลูการรกัษาจากกรมบญัชกีลาง	

หรอืระบบท่ีจะสามารถเผยแพร่ภายนอกได้เลย	

เช่น	 ห้องสมดุเพือ่การค้นคว้า	ดงันัน้การเลอืกใช้

อุปกรณ์จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 เราต้องมีการ

ทดสอบอุปกรณ์ก่อนน�ามาใช้งานจรงิ	 ต้องดทูี่

แบรนด์สินค้าที่ได้มาตรฐาน	 และเร่ืองของ

การบรกิารหลงัการขาย	เนือ่งจากขณะใช้งาน

อาจเกดิปัญหาตามมาภายหลงั	เรือ่งของการ

บริการหลังการขายจึงถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

การเปลี่ยนแปลงของระบบเครือข่ายที่เกิดข้ึน

ในโรงพยาบาล

ณ	ตอนน้ี	ทางโรงพยาบาลพระมงกุฏเอง

มีการปรับเปลี่ยน	 ที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่อง	

WifiFi	 เวลาที่เราดูภาพ	 X-Ray	 ขนาดใหญ	่

สมัยก่อนจะพบว่ามันช้ามาก	 แต่ในปัจจุบัน

เทคโนโลยขีอง	WifiFi	เข้ามาช่วยให้เรว็ขึน้เยอะ	

ไม่ต ้องกังวลเรื่องการเดินสาย	 ในขณะ

เดียวกันสาย	 LAN	 ก็ยังมีความจ�าเป็นอยู	่

เพราะยังมีความเสถียรกว่า	 ซึ่งในงานบาง

ชิ้นเราต้องการความเสถียรสูง

เทคโนโลยีในป ัจจุบัน เข ้ามามีบทบาทกับ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ตอนนีเ้ทคโนโลยีกบัการแพทย์ถกูพดูถงึเยอะ	

ไม่ว่าจะเป็น	AI,	Machine	Learning,	Robot,	

3D	Printing,	5G	เชื่อว่าแต่ละเทคโนโลยี

ก็จะค่อยๆ	มา	โรงพยาบาลพระมงกุฎเอง	

ก็จะมองถึงความคุ้มค่าด้วย	 ซึ่งเราเองก็มี

ผลงานจากคุณหมอกระดูก	 ท�าผ่าตัดเปลี่ยน

กระดูกเทยีมไทเทเนยีมทีห่วัแม่มอื	เป็นรายแรก

ของโลก	ซึ่งใช้เทคโนโลยี	3D	Printing	สร้าง

กระดกูขึน้มาใหม่	และได้หุน่ยนต์ผ่าตดัสมอง	

จากคุณตูน-บอด้ีแสลม	 เครื่องแรกในเอเชีย

แปซิฟิก	นอกจากนี้มีเทคโนโลยี	AI	มาดูจอ

ประสาทตา	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อคนที่

รักษา	และประชาชนด้วยครับ

แนวคิดการทำางาน

3	สิง่	ทีพ่ยายามอยากชวนให้ร่วมใจกันท�า	คือ	

“คณุธรรม”	ส�าคญัทีสุ่ดในการท�างาน	เพราะ

เราต้องมกีารตดัสนิใจตลอดเวลาในการท�างาน	

ดังนั้นควรรู้ว่าอะไรควรท�า	หรือไม่ควรท�า	

ก็จะท�าให้เรามีความสุขและสบายใจ	 เร่ือง

ที่สอง	คือ	“มีความรับผิดชอบ”	กล้าที่จะรับ

ความผิดที่เกิดขึ้นได้	 คนแบบนี้จะสามารถ

พัฒนาตวัเองได้	 งานก็จะดีตามไปในอนาคตแน่ๆ 	

และสุดท้ายคือ	 “การท�างานเป็นทีม”	 คนที่

ท�างานเป็นทมีได้ด	ีแปลว่ามคีวามเข้าใจ	และ

ให้อภัยคนอื่น	 เราก็จะมีการท�างานอย่างมี

ความสุข	3	สิ่งที่อยากฝากไว้ครับ

13FEBRUARY 2021

สแกนเพื่อรับชมคลิป
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LINK  SPECIAL
BY	SOMBAT	ANUNTARUMPORN

	 จากสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19	ซึง่ส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วนของ

ประเทศไทย	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งด�าเนินธุรกิจ

มานานกว่า	34	ปี	และเป็นผู้น�าอันดับ	1	ในธุรกิจ	 Infrastructure	ของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร	(ICT)	บรษิทัฯ	จึงระดมทมี	เพือ่คดิหาทางให้กับทกุองค์กร

ในประเทศไทยเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้	โดยการคิดค้น	14	Solution	เพื่อตอบ

โจทย์การวางระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ	ในงบประมาณที่จ�ากัด	

	 เริม่ต้นด้วยระบบท่ีเป็นพืน้ฐานส�าหรับการตดิตัง้ระบบสายสญัญาณของทกุๆ	

องค์กร	ได้แก่	ระบบ	“LAN	OPEN	CABLING	SOLUTION”		ซึ่งเป็นการวางระบบ

สายสัญญาณตามมาตรฐานสากล	ทีง่่ายต่อการปรบัเปลีย่นต�าแหน่งของอปุกรณ์ตาม

การใช้งานได้อย่างง่ายดาย	ภายใต้คอนเซ็ปต์การออกแบบ	การเชื่อมต่อแบบ	OPEN	

CABLING	โดยผลิตภัณฑ์ของ	LINK	สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งระบบ	ทุกโซลูชั่น

แบบครบวงจร	 อีกทั้งยังผ่านการรับรองตามมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา	 และรับ

ประกันผลิตภัณฑ์ยาวนานถึง	30	ปี	นอกจากนี้แล้วทีมวิศวกรยังได้ออกแบบโซลูชั่น

โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า	ในงบประมาณที่เหมาะสมดังนี้

LINK TOTAL SOLUTION EP.1 

LAN OPEN CABLING

14 INTERLINK MAGAZINE
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บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	คอมมิวนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	เดินทางมอบของขวัญเทศกาลปีใหม่	2564	
และเทศกาลตรุษจีนทั่วไทยต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นก�าลังใจในการเดินหน้าเคยีงข้างลกูค้าทกุท่านต่อไปด้วย
จติใจทีเ่ข้มแขง็	และร่างกายทีแ่ขง็แรง	ให้ลกูค้าทกุท่าน	เช่ือม่ันในครอบครัวอินเตอร์ล้ิงค์ฯ	ดงัทีผ่่านมา

ครอบครัวเดียวกัน...

16 INTERLINK MAGAZINE
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	 นายสมบัติ	 อนันตรัมพร	 ประธาน

กรรมการ	บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	 เพาเวอร์	แอนด์	

เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 (บริษัทในเครือ	 กลุ่มบริษัท	

อินเตอร์ลิ้งค์	 คอมมิวนิเคชั่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 :	

ILINK)	ลงนามร่วมกบั	นายศภุชัย	เอกอุ่น	รองผู้ว่าการฯ		

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)		ในโครงการจ้าง

ก่อสร้างสายส่งระบบ		115		เคว	ีสถานไีฟฟ้าแรง

สูงล�าภูรา	 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)	

ถงึสถานไีฟฟ้าย่านตาขาว	จงัหวดัตรงั	ตามโครงการ

ระบบสายส่งระยะที	่1	มลูค่างาน	316,800,000	บาท	

โดยจะก่อสร้างแล้วเสรจ็และส่งมอบงานได้ภายใน	

360	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	เมื่อวันที	่

4	 มกราคม	 2564	ณ	 โรงแรมมิราเคิล	 แกรนด์	

คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ		

 

	 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสั	Covid-19	ต้องเฝ้าระวัง	แต่อนิเตอร์ลิง้ค์ฯ	

ยงัคงเดนิหน้าจดังาน	INTERLINK	EXPO	2021	โดยปฏบิตัติามมาตรการ	อย่างเคร่งครดั	

เพื่อให้การด�าเนนิการของธรุกจิระหว่างลูกค้าทกุกลุ่ม	ไม่ติดชะงกั	เมือ่วนัที	่7	มกราคม	2564	

ได้รับเกียรติจากคุณสมบัติ	อนันตรัมพร	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

กลุ่มบรษัิท	 อินเตอร์ลิง้ค์	 คอมมวินเิคชัน่	 จ�ากดั(มหาชน)	 กล่าวเปิดงาน	 ในรปูแบบ	Hybrid	

Expo	ถ่ายทอดสด	จาก	โรงแรมรามาด้า	บายวิทแรม	เจ้าพระยาปาร์ค	รัชดา	กรุงเทพฯ	

โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานทั้งในรูปแบบ	Online	และ	Offline	รวมกว่า	200	คน	ภาย

ใต้มาตรการของ	สบค.	กระทรวงสาธารณสุข	และกรุงเทพมหานคร	 โดยการก�าหนดจุด

รกัษาระยะห่าง	สวมหน้ากากอนามยั	ฉดีพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค	และมแีอลกอฮอล์ตามจดุต่างๆ	

ให้บริการภายในงาน	

	 ตอกย�้าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยใจ	

ล่าสดุบรษิทัอนิเตอร์ลิง้ค์	คอมมวินเิคชัน่	จ�ากดั(มหาชน)	

น�าโดย	คุณสมบัติ	 	อนันตรัมพร	ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 น�าทีมกล่าวเปิดงานใน

รูปแบบ	 Online	 Roadshow	 อยุธยา	 จากอาคาร

ส�านักงานใหญ่	 กรุงเทพฯ	 โดยได้รับการตอบรับจาก

ลกูค้ากว่า	60	บรษิทั	ให้การตอบรบัซือ้สนิค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์	ไม่หวั่นทุกสถานการณ์	เพื่อเราจะเติบโตไป

พร้อมกับลูกค้าของบริษัทฯ

“ILINK” ลงนามสัญญาก่อสร้าง
สายส่งไฟฟ้า จ.ตรัง มูลค่า 316 ลบ. 

เดินหน้าจัดงาน INTERLINK Expo 2021
ภายใต้มาตรการความปลอดภัย

INTERLINK ROAD SHOW 2021 
@อยุธยา
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TELECOM STORY
BY Nuttanai	Anuntarumporn
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 บรกิาร Dark Fiber ของ ITEL เป็นการให้บรกิารการเชือ่มโยงผ่านโครงข่าย Interlink Fiber Optic ให้กบัลกูค้าเฉพาะราย 
โดยเฉพาะลูกค้าท่ีต้องการบริหารจัดการและควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานของตน รวมถึงอุปกรณ์ต้นทาง
ถงึปลายทางโดยเฉพาะ เพือ่ความสะดวกในการต่อเช่ือมของลูกค้าเอง ลกูค้าจงึสามารถเลอืกลงทนุในอปุกรณ์และเทคโนโลยี
เพื่อก�าหนดความเร็วในการรับ-ส่งได้อย่างอิสระ 

บริการ Dark Fiber ของ ITEL
ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล
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บรษิทั	อนิเตอร์ลิง้ค์	เทเลคอม	จำากดั	(มหาชน)	หรอื	ITEL	พร้อมให้บริการ	
Dark	Fiber	เพือ่ให้ลูกค้าจดัการข้อมลูทีม่ขีนาดใหญ่ได้อย่างอสิระ	ตัง้แต่
การติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่ม
หรอืลดความเรว็ได้โดยไม่ต้องเปลีย่นชนดิของสายสัญญาณ	มทีมีวศิวกร
ทีม่ีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นผู้ดูแลคอยเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ตลอด	24	ชั่วโมง	ทุกวันไม่มีวันหยุด	เหมาะสำาหรับกลุ่มผู้ใช้บริการที่มี
ความต้องการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างจุดต่อจุดและมีความต้องการช่อง
สัญญาณขนาดใหญ่	ลูกค้าเป้าหมายหลักจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่	เช่น	
กลุ่มธนาคารพาณิชย์	กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และกลุ่มผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม	ประเภทที่	1,	2	และ	3	สำาหรับ
การให้บริการ	Dark	Fiber	ของ	ITEL	นอกเหนือจากบริการที่สามารถ
ให้ลกูค้าบรหิารจดัการข้อมลูทีม่ขีนาดใหญ่ของตวัเองโดยอสิระแล้ว	ทาง	ITEL	
จะเป็นผูด้แูลโครงข่ายใยแก้วนำาแสงให้มกีารใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ	โดย
ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ	อีกทั้งยังมีศูนย์ในการเฝ้าระวัง	
รับแจ้งเหตุเสีย	 และให้คำาปรึกษา	 (Network	 Management	 Center)	
บรกิารลกูค้าตลอด	24	ชัว่โมง	จงึทำาให้ลกูค้าสามารถไว้วางใจในบรกิาร
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อีกทั้งสิ่งที่ทางอินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	ให้ความสำาคัญอีกอย่างหนึ่ง	คือ	
การสำารวจแนวสายสญัญาณในการตดิตัง้หน้างานจรงิให้กบัลกูค้า	ซึง่
โครงข่าย	Interlink	Fiber	Optic	เป็นโครงข่ายทีผ่สมผสานระหว่างโครงข่ายหลกั
ตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย	เส้นทางสำารองและเส้นทางย่อย
ตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้าเพือ่เชือ่มต่อเข้าถึงลูกค้า	ทำาให้การเชือ่มต่อข้อมลู
ด้วยโครงข่ายของบรษิทัฯ	เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมเีสถยีรภาพ	ด้วยเหตุน้ี	
ITEL	 จึงมีขั้นตอนของการสำารวจแนวสายหน้างานจริง	 โดยทีมงาน
วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสำารวจ	 ไม่ให้เกิดแนวสายที่
ทับซ้อนกันอย่างสิ้นเชิง	โดยหลังจากมีการสำารวจแนวเส้นทางแล้ว	ทางทมี	
วิศวกรจะมีการวางแผนร่วมกันกับลูกค้าเพื่อชี้แจงแนวเส้นทาง	รวมถึง
ข้อควรระวังในเร่ืองของแนวเส้นทางร่วมกัน	 เพื่อให้การบริการ	 Dark	
Fiber	เกิดประโยชน์สูงสุด	เพราะ	ITEL	มุ่งมั่นคิดค้น	พัฒนานวัตกรรม
บริการและโซลูชั่นต่างๆ	รวมถงึให้คำาปรกึษา	ออกแบบ	ตดิต้ังระบบโครงข่าย	
เพือ่ตอบสนองความต้องการทางธรุกจิของลกูค้าและสร้างความพงึพอใจ	
อย่างยั่งยืน	สนใจบริการติดต่อวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลคุณได้ที่	
02-6662222 หรือ info@interlinktelecom.co.th
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STRATEGIC THINKING
BY Natawudh	pintongkam

6. Social Gaming และ Gaming Social 
“เกม”	เป็นหนึง่ในไม่กีอ่ย่าง	ทีค่าดว่าจะมีการเตบิโตมากข้ึนในช่วงการระบาดของ	COVID-19	

ครั้งนี้	 เพราะที่ผ่านมาในรอบปีเราน่าจะเห็นกระแสสังคมเกิดขึ้นหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 ทั้งเกม	

Animal	Crossing	หรอื	เกม	Among	Us	ซึง่ยงัไม่รวมถึงเกมอืน่	ๆ	ท่ีทุกคนล้วนหนัไปเล่น

จนแออัด	จากการ	Lock	down	นั่นเอง	และด้วยความนิยมนี้จึงทำาให้หลาย	ๆ	คน	หรือ	

หลาย	 ๆ	 แบรนด์เร่ิมหันมาใช้คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเกมมากข้ึน	 อย่างท่ีล่าสุดเป็นที่

พูดถึงคือ	การสตรีมเกม	Among	Us	โดย		Alexandria	Ocasio-Cortez	(Congress	

Women	หรือ	สมาชิกรัฐสภาอเมริกา)	เพื่อรณรงค์การเลือกตั้ง

 

7. Old-School Marketing  
ที่เค้าว่ากันว่า	ทุก	ๆ	20	–	30	ปี	เทรนด์แฟชั่นนั้น	ๆ	จะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง	ซึ่ง

การทำาการตลาดก็เช่นเดียวกัน	ที่จะต้องมีสักวันที่เราจะโคจรมาเจอกันอีก	โดยหนึ่งในเท

รนด์บนโซเชยีลมเีดยี	(Social	Media	Trend)	ประจำาปี	2021	ทีจ่ะถงึน้ีกม็	ี“Old-School	

Marketing	 หรือ	 การทำาการตลาดสไตล์เก่า”	 เป็นหนึ่งในน้ัน	 ซึ่งเราจะสามารถเห็น

ตัวอย่างได้จากความนยิมของการฟัง	Podcast	ทีแ่ท้จริงแล้วมนัเกดิขึน้มาตัง้แต่ปี	2004	

หรือแม้กระทัง่การใช้	“เสยีง”	ทีก่เ็ร่ิมกลบัเข้ามาอกีครัง้อย่างในปัจจบัุนทีเ่ราจะเหน็เทรนด์	

Voice	Search	และ	Voice	Notes	แล้วด้วยเทรนด์บนโซเชยีลมเีดยี	(Social	Media	Trend)	

อนันี	้ในฐานะของแบรนด์เราจงึจำาเป็นทีจ่ะต้องเปลีย่นความคดิเอาซะใหม่	จากทีพ่ยายาม

จะหาอะไรใหม่	ๆ 	มาเติมเต็ม	บางทีมันอาจจะไม่จำาเป็นขนาดนั้นเลยก็ได้	หากเราลองมอง

ย้อนกลบัไปอาจจะม	ี“ของเก่า	ทีอ่าจจะใหม่กว่า”	ทีเ่ราสามารถนำามาใช้ได้อย่างเหมาะสม	

เช่น	การทำา	Email	Marketing	การทำา		Podcast		การโทรหา	ซึ่งประเด็นที่เราควร

ใส่ใจจริง	ๆ	คือ	“คอนเทนต์ของเราจะตอบโจทย์ลูกค้าหรือไม่”	นั่นเอง

8. แพลตฟอร์มใหญ่ ๆ จะยังคงอยู่
ในการวางแผนการตลาดแต่ละปี	 เรามกัจะมคีวามสงสยั	 ว่าช่อง

ทางที่เราเลอืกเอาไว้จะยงัเป็นทีน่ยิมอยู่หรอืเปล่านะ	แต่ในปี	2021	นี	้

ผู้เช่ียวชาญยังคงมั่นใจว่าแพลตฟอร์มใหญ่	 ๆ	 ทั้ง	 Facebook	

ทั้ง	 Instagram	 และ	 Twitter	 จะยังอยู่พร้อมหน้ากันเหมือนเดิม

แน่นอน		ถึงแม้ว่าในปี	2020	จะมีอะไร	ต่อมิอะไรเกิดขึ้นมากมาย	

รวมทั้งกระแสนิยมของแพลตฟอร์มใหม่	ๆ	อย่าง	“TIKTOK”	แต่

ยงัไงกต็าม	เหล่าผูเ้ชีย่วชาญกย็นืยนัว่าสิง่ทีเ่ราจะเหน็ในเทรนด์บนโซเชยี

ลมเีดยี	(Social	Media	Trend)	ในปี	2021	มากกว่านั้น	คือการ

ปรบัตัวของหลาย	ๆ 	แพลตฟอร์ม	อย่างทีเ่ราเหน็ชดัทีส่ดุเลยก็คอื	“การ

เกดิขึน้ของ	Reels	ใน	Instagram”	ที่	Facebook	ได้ปล่อยออกมา	

แข่งกับ	TIKTOK	ในบางประเทศ	หรือการมาของเทรนด์บน

โซเชยีลมเีดยี	(Social	Media	Trend)	ทีม่ีการใช้เสียง	หรือ	Voice	

มากขึ้น	ซึ่งทำาให้	 ”Twitter	Voice”	 เกิดขึ้นนั่นเองเหมาะสม	 เช่น	

การทำา	Email	Marketing	การทำา		Podcast		การโทรหา	ซึ่ง

ประเด็นที่เราควรใส่ใจจริง	ๆ	คือ	“คอนเทนต์ของเราจะตอบโจทย์

ลูกค้าหรือไม่”	นั่นเอง

10 Social Media Trend ในปี 2021 โดย Hubspot และ Talkwalker
(ตอนที่ 2)

20 INTERLINK MAGAZINE
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10. การตระหนกัถึงเรือ่งสังคมมากขึน้ในหมู่ลกูค้า
ทั้งการเข้าถึงข้อมูลท่ีทำาได้ง่ายข้ึน	 รวมถึงแพลตฟอร์ม	 Social	

Media	ทีเ่ชือ่มทกุคนเข้าหากนั	ทำาให้คนในรุน่ปัจจบุนัเริม่เหน็ปัญหา

ในสงัคมมากขึน้	โดยเฉพาะกบัคนรุน่ใหม่	ทีส่ำาหรบัธรุกจิแล้ว	พวกเขา

นีแ่หละ		ทีจ่ะเป็นลกูค้ารายใหญ่ของพวกเราในอนาคต	และด้วยการ

ตืน่รูท้ีม่ากขึน้	แน่นอนว่าพวกเขาจงึมกีารเรยีกร้อง	หรอื	คาดหวงั

ว่าแบรนด์ต่าง	ๆ 	นัน้จะมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	สทิธมินษุยชน	

และ	ปัญหาอื่น	ๆ	 เช่น	ด้านจิตใจ	 โดยในฐานะแบรนด์คงจะเลี่ยง

ไม่ได้ที่ทุกคนจะต้องเริ่มสนใจ	และ	ใส่ใจในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น	โดย

ตัวอย่างเราจะเห็นได้จาก	หลาย	ๆ	ครั้งที่มีการรณรงค์	งดการ

ซื้อสินค้าที่มีการใช้แรงงานที่กดข่ีเกินขอบเขต	 จนบางครั้งอาจ

เข้าข้ันละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งก็เริ่มมีหลายคนที่สนใจเร่ืองพวก

นี้มากขึ้นเรื่อย	ๆ	

9. Misinformation 
สิ่งที่จะมีมากขึ้น	“Fake	News	หรือ	ข่าวเท็จ”	น่าจะเป็นคำาที่เรา

ได้ยนิกนัมากขึน้ในปัจจบุนั	โดยเฉพาะบน	Social	Media	ทีม่มีีข้อมลู

มากมายมหาศาล	ทีเ่ราอาจจะเสพเข้ามาโดยไม่รูว่้าเป็นข้อมลูทีผ่ดิ

หรือไม่	 	 โดยในปี	2021	หนึ่งในเทรนด์บนโซเชียลมีเดีย	 (Social	

Media	Trend)	ที่เราอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกันก็คือการเพิ่มขึ้น

ของ	“Misinformation	หรือ	ข้อมูลที่ผิดไปจากความจริง”		เช่น	

แนวความคิดว่าวัคซีน	COVID-19	จะเป็นการหลอกฝังชิป

ในร่างกายคน	ทีใ่นอเมรกิามวียักลางคนมากข้ึน	26%	ทีเ่ชือ่ว่าข่าวนัน้

เป็นเรือ่งจรงิ	ทำาให้หลาย	ๆ 	ธรุกจิจำาเป็นทีจ่ะต้องคดิหาวธีิในการ

รับมือ	ทั้งการระวังการแชร์	หรือ	ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด	รวมไปถึง

การไม่ประมาทต่อข้อมลูผดิ	ๆ 	เกีย่วกบัแบรนด์ของตน	ทัง้นีห้นึง่ใน

วิธีการรับมือเทรนด์บนโซเชียลมีเดีย	(Social	Media	Trend)	

อนันี	้คอืการสร้าง	“ความโปร่งใส”	ทีธ่รุกจิของเราต้องตรวจสอบได้	

วจิารณ์ได้	เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า	และเปิดโอกาสในการ

ตรวจสอบให้รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่	 	นอกจากนี้

ในแง่ของผู้ใช้สิ่งที่เราควรมีไว้คือ	 “วิจารณญาณ”	ก่อนที่จะแชร์	

หรือ	ก่อนที่เชื่อ	เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ	Misinformation	หรือ	

Fake	News	เหล่านั้น

 เราจะเห็นว่าหลังจากที่ COVID-19 มีการระบาด

ออกมา มีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าที่พวกเราคิดไว้ ไม่ว่า

จะเป็นพฤติกรรม และ ความต้องการที่เปลี่ยนไป หรือความ

ตระหนักในใจต่อความรับผิดชอบของสังคมที่มีมากขึ้นในหมู่

ลูกค้าของพวกเราครับ

21FEBRUARY 2021

ที่มา:	https://stepstraining.co/social/10-social-media-trend-2021-by-hubspot
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LINK RELAX
BY	MANEERAT		THIPAKSORN

MET 
A SPACE 
POD

เที่ยวนอกประเทศน้อยไป เที่ยวนอกโลกกันดีกว่า
@ MET A SPACE POD
เป็นทางเลอืกให้กับหลายๆ คนทีก่�าลงัคดิถงึการเดินทาง คดิถงึการท่องเทีย่วแบบแปลกใหม่ LINK RELAX 
ฉบับนี้ขอแนะน�า “MET A SPACE POD” ย่านอโศก เลยค่ะ ที่นี่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งที่พัก และคาเฟ่  
รูปแบบแฟนตาซีในที่เดียวกัน เปลี่ยนค�่าคืนธรรมดาของคุณ ให้เต็มไปด้วยความสนุกกันค่ะ

 MET A SPACE POD น้ันเดิมทีเป็นท่ีรูจั้ก

ของ Hostel อวกาศ จ�านวนกว่า 20 ห้องพัก 

ซึ่งมีทั้งเตียงเล็ก ในราคา 400 บาท ต่อคืน และ

เตยีงใหญ่ ราคา 600 บาท ต่อคืน โดยภายในห้อง

มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ต้ังแต่ตู ้

ล็อคเกอร์ส�าหรับเก็บกระเป๋าเดินทาง เมื่อเข้าไป

ในห้องแล้ว ก็จะมีตู้ล็อคเกอร์เล็กส�าหรับใส่ของ

ส่วนตัวขนาดเล็กอีกหนึ่งท่ี ภายในห้องจะมี

โทรทัศน์ ที่สามารถรับชมความบันเทิงได้อย่าง

สะดวกสบาย มีช่องเสียบชาร์จโทรศัพท์ และเรา

สามารถปรบัระดบัความเยน็ และแสงไฟได้อกีด้วย 

ที่ส�าคัญสะอาด และรู้สึกปลอดภัย เป็นส่วนตัว

เมื่อเข้าพัก กล้าพูดเลยว่าเหมือนได้หลุดไปอยู่

อีกโลกเลยล่ะค่ะ

 นอกจานี ้Cafée เป็นอกีส่วนหนึง่ของท่ีนี่ 

ที่มีความน่าสนใจ  ที่นี่ เป ิดให้บริการที่ชั้น 2 

เวลา 10.00น.-19.00น. (ปิดทุกวันจันทร์) 

แขกทุกคนสามารถยืมชุด และอุปกรณ์อวกาศ

ส�าหรับถ่ายรูปเล่นได้แบบฟรีๆ ส่วนเครื่องดื่ม

นัน้ทเีด็ดต้องยกให้เมน ูทีต่ัง้ตามชือ่ดวงดาวต่างๆ 

ในกาแล็กซี่ และไม่มีใครรู้ได้ก่อนเลยว่าจะออกมา

เป็นเมนแูบบไหน ลองไปสัง่ดนูะคะ ส�าหรบัเมนขูนม

ยกให้เป็น “Galaxy Cake” เค้กท่ีมรีสชาตเิปรีย้ว

หวานลงตวัเมนนูี ้เป็นฝีมอืของ “คณุดาว” ทีเ่ป็น

คนลงมอืท�าเมนนูีด้้วยตวัเองด้วยความตัง้ใจ และ

รสชาตกิอ็อกมาอร่อยสมกบัความใส่ใจจรงิๆ ค่ะ 

ส�าหรับใครที่อยากค้นหาความตื่นเต้น และแปลก

ใหม่ มาท่ีน่ีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ และพิเศษมากๆ 

ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าพัก MET A SPACE POD (Hostel) 

จะได้รับส่วนลดทันที 20% เมื่อใช้บริการคาเฟ่ค่ะ

สแกนเพื่อรับชมคลิปได้เลย
LINK RELAX : EP.02 

ปวณีา นาคจนีวงษ์ (คณุดาว)
ผู้ดูแลกิจการ MET A SPACE POD
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POWER STORY
BY Natawudh	pintongkam

https://electrical-engineering-portal.com/

https://www.todayonline.com/

ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 
คืออะไร ?
	 ระบบสายไฟฟ้าใต้ดนิ	(Underground	Cable	System)	

เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบสายส่งจ่ายกำาลังไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้

ใต้พืน้ดิน	โดยเดนิร้อยท่อฝังดนิในโครงสร้างทีอ่อกแบบมาเพ่ือ

รองรับสายเคเบิลและอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการนำาส่งไฟฟ้า

โดยเฉพาะ	จึงมคีวามปลอดภยัต่อการใช้งานสงู	อีกท้ังยงัเพ่ิม

ความสวยงามให้กบัทศันียภาพภายในโครงการได้เป็นอย่างดี	

ซึ่งสายไฟใต้ดินนั้น	สามารถแบ่งตามประเภทได้	ดังนี้

สายไฟฟ้าแรงดันสูง	คือ	สายไฟฟ้าที่มีกำาลังไฟฟ้า	96kV	หรือ	170kV	

นิยมใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่	จดุเด่น	คอื	สามารถป้องกนัการ

ร่ัวซึมของนำา้	ซ่ึงอาจก่อให้เกดิอนัตรายระหว่างใช้งาน	บางชนดิยงัออกแบบให้ยดืหยุน่

และสามารถดดัโค้งได้ตามต้องการ	นอกจากนียั้งทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี

โดยรอบ	รวมถึงทนต่อการกัดกร่อนของไอนำ้ามันอีกด้วย	

สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง	 คือ	 สายไฟฟ้าท่ีมีกำาลังไฟฟ้า	 1kV	 หรือ	

36kV	 จุดเด่นคือ	 นำ้าหนักค่อนข้างเบา	 รองรับแรงดันและแรงกระแทก

ได้ค่อนข้างดี	 ขณะติดตั้งใช้งานยังช่วยลดความเสียหายต่อฉนวน	 อกีทัง้

บางชนดิยงัป้องกันการรัว่ซมึของนำ้าและการกัดกร่อนจากสารเคมีต่าง	 ๆ	 

สายไฟฟ้าแรงดันตำ่า	คือ	สายไฟฟ้าที่มีกำาลังไฟฟ้าตำ่ากว่า	1kV	นิยมนำามา

ใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง	ๆ	ข้อดีคือ	ค่อนข้าง

คงทนกบัสภาพแวดล้อม	ราคาประหยดั	บางชนดิหากมกีารเสรมิโครงเหล็ก

จะยิ่งทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ด้วย

สายส่งของระบบไฟฟ้าใต้ดิน	 นิยมใช้วสัดุทองแดง	 ซ่ึงถอืเป็น

วัสดุที่มีค่าความนำาไฟฟ้ามากแต่	 มีความต้านทานไฟฟ้าน้อย	

และอีกทั้งมีฉนวนห่อหุ้มหนาหลายชั้นกว่า	 จึงสามารถช่วย

ป้องกนัสญัญาณกวนได้อย่างด	ีและด้วยสภาวะทีไ่ม่ต้องเผชญิ

กบัความชืน้โดยตรงจงึทำาให ้สามารถส่งกระแสไฟรวมถึง

สญัญาณโทรศพัท์และอนิเทอร์เน็ตได้อย่างราบร่ืน	เต็มประสทิธภิาพ

แม้ในวันที่ฝนตกสายไฟระบบสายอากาศนิยมใช้สายหุ้ม	 PVC	

ชนิดนี้มีความทนทานต่อดนิฟ้าอากาศ	 ไม่ตดิไฟ	 ทนความร้อน	

ในขณะที่สายเคเบิลไฟใต้ดินใต้ดิน	 เป็นสายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวน	

PVC	 หุ้มลวดทองแดงอยู่แล้วยังมีฉนวนหุ้มภายนอกอีกชั้น

หนึ่งด้วย	จงึมคีวามคงทนสูงกวา่	และการเดนิสายไฟใต้ดินจะ

มกีารร้อยท่ออย่างมดิชดิ	ไม่ต้องเจอสภาวะอากาศทีป่รวนแปร	

ความชื้นที่อาจก่อให้เกดิคราบสนมิออกไซด์ตามผวิสมัผสั	 รวม

ถงึความเส่ียงจากปัจจัยอื่นๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดการช็อต	 เช่น	

กระรอก	 หรือกิ่งไม้	 ทำาให้การใช้อายุการใช้งานของสายไฟ

ยาวนาน	 โอกาสเกิดความผิดพลาดในระบบหรือสายชำารุด

จึงน้อยมาก	 โดยระบบสายไฟใต้ดินพบว่ามีอายุการใช้งานสูง

ถึง	50	ปี	ในขณะที่ตัวระบบสายอากาศมีอายุใช้งานโดยเฉลี่ย

ที่	25	ปีเท่านั้น

 ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
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CSR STORY
BY	PAWEERAT	PREMWITTAYAPITI
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  	มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจได้สัญญาไว้แล้วว่าจะมาเผยโฉมผู้โชคดี	ทั้ง	15	ท่าน	และขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้ง		
รายชือ่ผูโ้ชคดทีีร่่วมท�าบญุอดุหนุนสลากกาชาดร้านมลูนธิอินิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ	และผูม้ีอุปการคุณคุณทุกท่าน		ที่ร่วมซื้อสลากกาชาดและสินค้า
ของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ	ในงานกาชาดประจ�าปี	2563	ผ่านเว็บไซด์	www.งานกาชาด.com		ภายใต้แนวคดิ “Connectivity of Giving 
#ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” 	ตั้งแต่วันที่	19-29	ธันวาคม	2563	ตลอด	24	ชั่วโมง	11	วัน	11	คืน		มีรูปแบบการจัดงานจาก	Onground	
สู่	Online	 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด	 “โควิด-19”	 	ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้	 ทางมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจได้มีการจ�าหน่ายสลาก
กาชาดมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ		โดยรางวัลส�าหรับผู้ถูกสลากคือทองรูปพรรณ	จ�านวน	15	รางวัล	ซึ่งผู้โชคดี	มีรายชื่อ	ดังนี้

		 มลูนธิิอนิเตอร์ลิง้ค์ให้ใจ	ขอแสดงความยนิดีกบัผูโ้ชคดอีกีครัง้	ส่วนท่านทีไ่ม่ถกูสลากกไ็ม่ต้องเสยีใจไปนะคะ	เพราะรายได้จากการจ�าหน่ายสลากนัน้

ได้ร่วมท�าบุญในโครงการของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ		พร้อมทั้งน�ารายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า		กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี		อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย			

	 ฉบับหน้ามูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ	มีเรื่องการท�าความดีเรื่องอะไรนั้น...โปรดติดตามกันนะคะ			

สวัสดีเดือนแห่งความรัก

รางวัลที่ 1  : 09927  สร้อยคอทองค�าหนัก 6 บาท      จ�านวน 1 รางวัล   
	 บริษัท	คอมพริน	ซัพพลาย	จ�ากัด

รางวัลที่ 2  : 07541   สร้อยคอทองค�าหนัก 3 บาท     จ�านวน 1 รางวัล   
	 บริษัท	จีเอฟพีที	จ�ากัด	(มหาชน)

รางวัลที่ 3  : 07414   สร้อยคอทองค�าหนัก 1 บาท     จ�านวน 1 รางวัล   
	 คุณไชยพงษ์		สุวรรณวงศ์

รางวัลที่ 4 : ครั้งที่ 1  04534  สร้อยคอทองค�าหนัก 2 สลึง      
	 หจก.ธนพลวิศวกรรมกรุ๊ป

รางวัลที่ 4 : ครั้งที่ 2  09342   สร้อยคอทองค�าหนัก 2 สลึง      
	 คุณยุพาวดี		ศรีทองเติม		

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 319  สร้อยคอทองค�าหนัก 1 สลึง จ�านวน 10 รางวัล  
	 เลขสลาก	00319			หจก.	สิริฉัตรเซอร์วิส		
	 เลขสลาก	01319			คุณชนะ		อุ่นให้ผล
	 เลขสลาก	02319			คุณสุดา		พันมงคล	
	 เลขสลาก	03319		คุณฉัตรชัย		บุตรโส
	 เลขสลาก	04319			คุณเจริญชัย		พฤทธิมุทธากุล
	 เลขสลาก	05319		บริษัท	พายัพโยธา	จ�ากัด
	 เลขสลาก	06319		คุณสุดา		กัณหาวงศ์
	 เลขสลาก	07319			คุณวาสนา		ภัทรภาส
	 เลขสลาก	08319			คุณศศิภัค		แก้วเกตุ
	 เลขสลาก	09319			คุณสิริกาญจน์		วรทรัชต์

สามารถติดต่อเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ได้ที่ :  0-2666-1166 

หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ www.interlinkhaijai.org
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สแกนเพื่อลงทะเบียน

“ครบ ถูก ดี ที่ดูโฮม” 
พบกับสินค้า      ที่

1. สาขาบางนาตราด 88/8	หมู่ที่	5	ตำาบลบางสมัคร	อำาเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24180

2. สาขาบางบัวทอง 88	หมู่	5	ถนนวงแหวนรอบนอก	ตำาบลละหาร	อำาเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110

3. สาขาเชียงใหม่          88	ซอย	8	ตำาบล	สารภี	อำาเภอ	สารภี	เชียงใหม่	50140

4. สาขาขอนแก่น        		678	หมู่	2	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลศิลา	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000

5. สาขาโคราช         412	หมู่	2	ถนนราชสีมา-โชคชัย	ตำาบลหนองบัวศาลา	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000

6. สาขามาบตะพุด   	 288/88	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลมาบตาพุด	อำาเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150

7. สาขาเพชรเกษม   88/88	หมู่ที่	11	ตำาบลอ้อมน้อย	อำาเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	74130

8. สาขาพระราม2        88/8	หมู่	2	ถนนพระราม	2	ตำาบลชัยมงคล	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	74000

9. สาขารังสิตคลอง7    185/5	หมู่	4	ถนนรังสิต-นครนายก	ตำาบลรังสิต	อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110

10. สาขาสุรินทร์         483	หมู่	10	ตำาบลนอกเมือง	อำาเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์	32000

11. สาขาอุบลราชธานี 37-47	ถนนศรีมงคล	ตำาบลวารินชำาราบ	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	34190

12. สาขาอุดรธานี 888	หมู่	11	บ้านท่าตูมทอง	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลหมูม่น	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	41000

13. สาขาแหลมฉบัง  88/111	ม.4	ต.บางละมุง	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
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