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ณัฐวุฒิ  ปิ่นทองค�ำ

บรรณำธิกำร

 ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขของการเฉลิมฉลองไปอย่างรวดเร็ว 

ก้าวเขา้สูโ่ลกของการด�าเนนิกจิกรรมทางธุรกจิทีต้่องเน้นย�า้ว่า ปีนีท่้านจะ

ได้พบเจอกับการถาโถมเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากมายอีก

ครั้ง ซึ่งมีนัยส�าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดและวิธีการ อาจกล่าว

ได้ว่า ใครคิดไม่ทัน ความสามารถในการแข่งขันก็จะลดน้อยถอยลงนั่นเอง

 ส�าหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ เรามักเรียกกันว่าเป็นเดือนห่งความรัก 

เนื่องจากมีวันส�าคัญ 2 วันของ 2 เชื้อชาติ นั่นก็คือ “วันวาเลนไทน์” ซึ่ง

ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันแห่งความรักที่ไม่ใช่เพียงความรักเชิง

คู่รกัเท่าน้ัน ความรกัท่ีมีให้กับเพือ่น พีน้่อง หรอืครอบครวัก็ล้วนเป็นความ

รักที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ ส่วนอีกวันหนึ่งก็คือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรง

กับวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ ถือได้ว่าเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ทาง

พระพุทธศาสนา เน่ืองจากเป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาท

ปาติโมกข์” ซ่ึงเป็นหลักธรรมท่ีสอนให้รู้จักรักและมีเมตตาธรรมต่อเพื่อน

ร่วมโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมท�าบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษา

ศีล และเวียนเทียนกันในวันนั้นนะครับ 

         พูดถึง INTERLINK Magazine ของเราฉบับนี้ ก็ยังคงมีเนื้อหา

ที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระน่ารู้ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้อ่าน

ทุกท่านได้อย่างดีเย่ียม หากมีข้อสงสยัประการใด สามารถสอบถามท่ีกอง

บรรณาธิการได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ส�าหรับวันน้ีสวัสดีพี่

น้องชาวไทย
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รูปที่ 1  แสดงการท�างาน 100GbE (4x25GbE/Wavelength, 2Fiber SWDW)

ดังน้ันหากท่านก�าลังจะออกแบบหรือก�าลังจะลงทุนสร้าง Datacenter สาย OM5 ก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ ท้ังด้านประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นและ

รองรับการใช้งานได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต, รองรับระบบที่มีความเร็วสูงและ.Migrate.จาก.10G, 25G, 40G และ 100G ได้ง่าย อีกทั้งได้ระยะทางที่

ไกลกว่าสายชนิด OM3และ OM4 อีกด้วย สนใจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LINK สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Support@interlink.co.th

ระยะทางที่คาดหวังส�าหรับ SWDM คือเท่าไหร่

จากตารางด้านล่าง เราจะเห็นว่า เมื่อเราใช้ 40 และ 100GbE SWDM ร่วมกับสาย OM3 และ OM4 จะได้ระยะทางที่สั้นกว่าสายชนิด OM5 ดังนั้น 

เราจึงสามารถคาดหวังได้ว่า หากสายยาวเกิน 100 เมตร OM5 ยังคงรองรับการใช้งาน 100G SWDM ได้

SWDM คืออะไร

SWDM ย่อมาจาก Short Wavelength Division Multiplexing เป็นเทคโนโลยีการแบ่งความยาวคลื่นแบบคลื่นสั้น ซึ่งใช้ความยาวคลื่นสี่ช่วง ได้แก่ 

850, 880, 910 และ 940 nm โดยอุปกรณ์ SWDM จะสามารถใช้งานกับสายใยแก้วน�าแสงเพียง 2 คอร์ เท่านั้นตามรูป

440

ตารางที่ 2 ระยะทางการใช้งานส�าหรับสาย OM3, OM4 และOM5

Applications OM4OM3

240

75M 100M 150M

350

OM5

40G SWDM

100G SWDM

OM5 คืออะไร

OM5 (Optical Multimode 5) คือ สายใยแก้วน�าแสงมัลติโหมด ชนิด Wide Band หรือ WB MMF (Wide Band Multomode Fiber) โดย

ได้เพิ่มความยาวคลื่นย่าน 953 nm มาเพื่อให้ได้แบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของสาย OM5

คุณสมบัติทางแสง และทางกลของสาย OM5 นั้นสอดคล้องกันกับสายชนิด OM4 ทั้งเรื่องของการลดทอนสัญญาณ และ ประสิทธิภาพ

ของ Bandwidth โดยสิ่งที่ OM5 เพิ่มเติมมา คือ ความยาวคลื่นที่ 953 nm ซึ่งมีไว้ส�าหรับใช้งานกับแหล่งจ่ายแสงชนิด VCSEL ในช่วงความยาวคลื่น 

846 ถึง 953 nm ที่จะรองรับเทคโนโลยี SWDM ในอนาคต โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสายใยแก้วน�าแสง OM3, OM4 และ OM5 ได้ตาม

ตารางที่ 1 

การมาถึงของสาย OM5 (WB MMF)

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสายใยแก้วน�าแสงตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568.3-D

LINK PRODUCT HILIGHT
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การแก้ปัญหาความหนาแน่นในการรับ-ส่งข้อมูลด้วย

    Link Aggregation (IEEE 802.3ad) เป็นความสามารถบน Managed Switch ใช้ในการรวม Interface เข้าด้วย

กัน เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มเส้นทางและขยาย Throughput ในการรับ-ส่งข้อมูล ซ่ึงท�างานบนมาตรฐาน IEEE 

802.3ad ซึ่งการรวมหรือจับกลุ่มของ Interface ให้เป็นชุดเดียวนั้นทางเทคนิคจะเรียกว่า Link Aggregation Group 

(LAG) โดยมี Link Aggregation Control Protocol (LACP) เป็นตัวควบคุมการท�างานและใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

ระหว่าง Port เพื่อจัดสร้างและเตรียมเส้นทางในการเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูลที่มากกว่าหนึ่งเส้นทางขึ้นไป โดยเราจะ

เรียกกลไกนี้ว่า LAG Bundles ซึ่ง LAG Bundles นี้จะมีการส่งกระจาย MAC clients ไปบนเส้นทางต่างๆ รวมทั้ง

ท�าการรวบรวม Traffic จาก Link ต่างๆ เข้ามายัง Client เช่นกัน

กล่าวให้เข้าใจอย่างง่ายๆคือ Link Aggregation น้ันช่วยท�าให้เราสามารถน�าเอา Ethernet interface แบบ 

Physical หลายๆอินเทอร์เฟสรวมเข้าด้วยกันเป็น Interface แบบ Logical เพียงชุดเดียวได้

การน�าเอาคุณสมบัติของการท�า Link Aggregation มาใช้ ก็เพื่อน�ามาช่วยแก้ปัญหาความหนาแน่นหรือความคับคั่ง (Congestion) ของการ

ใช้งานในระบบเครือข่าย หรือใช้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเม่ือมีปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายมากเกินไป จนท�าให้การรับ-ส่งข้อมูลในระบบ

ท�าได้ช้า ซ่ึงเปรียบได้เหมือนเป็นการเพิ่มเส้นทางในการรับ-ส่งจากเส้นทางเดียวเป็นหลายๆ เส้นทาง เพื่อท่ีจะช่วยในการท�า Load sharing ซึ่ง

ท�าให้ Traffic สามารถวิ่งไปได้ในหลายๆ เส้นทางนั่นเอง

Figure 2. ตัวอย่างการน�า Link Aggregation ไปใช้งาน

นอกจากนี้การท�า Link Aggregation นั้น ยังเป็นการท�า Redundancy ในตัว ถ้าหากเกิดกรณีที่มีบาง Interface หรือบาง Link ที่เป็นสมาชิกของ 

LAG (Link Aggregation Group) เกิดมีปัญหา ระบบก็ยังสามารถใช้เส้นทางที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลต่อไปได้

INTERLINK MAGAZINE

LINK AggregationLINK Aggregation

Switch A (PS-4026)Switch A (PS-4026)

Switch B (PS-4010)

1G 1G
2GOne Logical LinkLACP

Switch B (PS-4010)

Figure 1. แสดงการเชื่อมต่อของ Switch โดยมีการท�า Link Aggregation

Devices(Clients)

Devices(Clients)

Server

PS-4026

PSG-5124

PSG-5008

Link Aggregation 2G

Link Aggregation 4G

Router
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NETWORKING PRODUCT

การแก้ปัญหาความหนาแน่นในการรับ-ส่งข้อมูลด้วย

Figure 3. หากเกิดกรณีเส้นทางของเส้นใดเส้นหนึ่งมีปัญหา ระบบก็ยังสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้

ในส่วนของ L2 Managed Switch ของ LINK นั้น สามารถสร้าง Link Aggregation ขึ้นมาใช้งานได้ โดยจะท�างานบนมาตรฐาน IEEE 802.3ad ที่

ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งรุ่นที่รองรับมีดังต่อไปนี้

L2 Managed Gigabit Ethernet Switch

PG-4010

10-Port L2 Managed Gigabit Switch (บน) 

PG-4026

26-Port L2 Managed Gigabit Switch (ล่าง)

L2 Managed Gigabit PoE Switch

PSG-5008

8-Port L2 Managed Gigabit PoE Switch (70W)

PSG-5124

24-Port L2 Managed Gigabit PoE Switch (400W)

FEBRUARY 2020

AggregationAggregation

Devices(Clients)

Devices(Clients)
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LINK Network Switch
Feature ง่ายๆ ที่เราต้องรู้

 วันนี้เรามาท�าความรู้จักกับ Feature ง่ายๆ ของอุปกรณ์ LINK Network Switch กันซึ่งท�าให้เรา

สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

PF-0126

 26-Port Fast Ethernet (FE) Switch

LINK Network Switch รุ่น PF-0126 /26port Fast Ethernet switch

• 24 x 10/100 Base-Tx, 2xGigabit RJ45/SFP Combo Ports

• 10/100 Mbps, full/half-duplex, auto-negotiation and auto-MDI/MDIX

Feature แรกก็คือ auto-negotiation เน่ืองจากปัจจุบัน Network Switch ท่ีใช้งานกันมีหลาย

ความเร็วต้ังแต่ 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps แต่ละความเร็วไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรง

ดังนั้นเวลาที่ Network Switch ต่างความเร็วกันจะต้องใช้งานร่วมกันจึงเกิดปัญหา Network Switch

จึงมีฟังก์ชั่นน้ีเพื่อปรับความเร็วได้โดยอัตโนมัติ ท�าให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และจะเขียนย่อๆ

ว่า 10/100 Mbps หรือ 10/100/1000 Mbps เป็นที่เข้าใจ

Feature ท่ีสองก็คือ auto-MDI/MDIX ในการเชื่อมต่อกันระหว่าง Network Switch โดยใช้

สายแลน ปกติจะต้องใช้สายชนิดสายไขว้(Crossover) ดังน้ันเวลาใช้งานจะยุ่งยากเพราะไม่ค่อยมีสาย

ประเภทน้ีใช้งานกันNetwork Switch จึงมีวงจรเพ่ือปรับสายไขว้ให้กลับมาเป็นสายตรงหรือสายตรง

กลับเป็นสายไขว้ได้ เราจึงใช้สายแลนปกติชนิดแบบตรงแทนได้เลย

สองตัวอย่างน้ี Feature ดีๆ ท่ี Network Switch มีเพ่ือให้ผู้ใช้งานใช้งานได้ง่ายๆ เห็นไหมครับ

ไม่ยากเลย

66 INTERLINK MAGAZINE
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LINK Network Switch

ผลิตจากเหล็กท่ีป้องกันสนิมได้ 100% ออกแบบประตูหน้าดีไซน์สวยงามด้วย

แผ่นAcrylic และเจาะประตูแบบ Leaf design สามารถติดต้ังอุปกรณ์ได้ท้ังแบบต้ังพื้นและ

แบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์การติดต้ังแถมให้ฟรี.เหมาะส�าหรับการติดต้ังอุปกรณ์

Network ท่ีมีจ�านวนไม่เยอะและพ้ืนท่ีจ�ากัดหรือติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน โดย

สามารถติดตั้งออกมาแล้วมีความสวยงามและใช้ได้บนพื้นที่ ที่จ�ากัดได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติที่พิเศษส�าหรับตู้ GERMAN MINI STEEL BOX W/Shelf

     •  ตู้ผลิตจากเหล็กที่ป้องกันสนิมได้ 100%

     •  มีน�้าหนักเบา แต่แข็งแรงทนทาน ดีไซน์สวยงามด้วยการออกแบบที่ทันสมัย

     •  ทุกตู้สามารถติดตั้งพัดลมขนาด 1x4” ได้ 1 ตัว (G7-05001)

     •  สามารถประกอบรางไฟแบบ 4 OUTLET (เฉพาะตู้ขนาด 40x40x40cm.)

     •  มีถาดประกอบให้ฟรี ทุกตู้จ�านวน 1 ถาดสามารถปรับขึ้นลงได้ตามการใช้งาน

     •  มีขาปรับระดับที่แข็งแรงด้วยมาตรฐานM8 ทั้ง 4 มุมของตู้ ท�าจากวัสดุ ABS  

     •  มีช่องด้านหลังตู้ สามารถติดตั้งแบบยึดติดผนังได้ พร้อมพุกยึดผนังแถมให้ฟรี

     •  มีให้เลือก 2 สี Light gray Color และ  Black color ที่พ่นด้วยสีที่มีคุณภาพ

        สามารถสัมผัสได้ถึงความเนียนเรียบและความสวยงามของตู้ 

     •  ตู้มีจ�าหน่าย 2 ขนาด  30x30x30 cm. และ  40x40x40cm. สามารถเลือกได้  

ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ 

     •  โรงงานผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

     •  ของแท้ต้องรับประกันสินค้า 30 ปี จากบริษัทฯ ที่เปิดมาแล้วมากกว่า 30 ปี 
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ตู้ MINI ขนาดเล็ก แข็งแรง ทนทาน 

ดีไซน์ ทันสมัย

GERMAN MINI STEEL BOX w/Shelf
RACK STORY
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US-7080

บล็อคส�าหรับตัวเมีย หรือ ตัวต่อกันน�้า 

Waterproof Surface mount Box

US-706X

สายพ่วงกันน�้า ความยาวตามระบุ

CAT 6 RJ45 - RJ45 Waterproof PATCH CORD

88 INTERLINK MAGAZINE

 ระบบสายสัญญาณประเภท Indoor Cable โดยตัวโครงสร้างเองตามชื่อ Indoor ก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เจอความร้อน ความชื้น 

หรือแช่น�้าดังน้ันเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน�้าท่วม หรือสายไปเจอการแช่น�้านานๆ จึงมีโอกาสท่ีความชื้นจะผ่านชั้นของเปลือกนอกท่ีหุ้มอยู่

เข้าไปซ่ึงจะมีผลกระทบกับตัวทองแดงท่ีอยู ่ด ้านในอย่างแน่นอน ท�าให ้ประสิทธิภาพลดลงและไม ่สามารถใช้งานได้ดังเดิม ส่วนสาย

สัญญาณประเภท Outdoor Cable ทั่วไปสามารถติดตั้งภายนอกอาคารสามารถทนแดน ทนฝนได้หมดทุกสภาพ แต่เอาจริงๆก็ไม่เหมาะที่จะ

รองรับการแช่น�้า ที่ขังตลอดเวลา ดังนั้เมื่อแช่น�้าไปนานๆก็อาจจะส่งผลทางประสิทธิภาพได้เหมือนกัน ดังนั้นหากเราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่

คาดคิด เช่นน�้าท่วม สต๊อคสินค้า หรือเจอน�้าท่วมสายในจุดที่ติดตั้งไปแล้ว มีข้อแนะน�าดังนี้ครับ

ข้อแนะน�าเบื้องต้นเมื่อระบบ LAN ต้องแช่น�้า

1.  ตรวจสอบอุปกรณ์และสายสัญญาณว่ามีส่วนใดช�ารุดหรือเสียหายหรือไม่ ถ้าเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ทันที

2.  สายที่ผ่านการแช่น�้า ไม่ควรน�าไปติดตั้งหรือน�าไปจ�าหน่ายทันทีที่สายแห้ง ควรท�าการทดสอบก่อน

3.  ท�าการตรวจสอบว่าสายสัญญาณมีส่วนใดแช่น�้าหรือไม่ โดยจะแบ่งเป็นสองกรณีดังนี้

 3.1  ปลายสายทั้งสองด้านคือทั้งต้นทางและปลายทางแช่น�้า ควรเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อใหม่ทั้งหมด (RJ45 Modular Jack, RJ45   

              Modular Plug, Patch Panel, Patch Cord) รื้อสายออกและเปลี่ยนสายใหม่  เพราะมีโอกาสสูงที่น�้าจะเข้าไปภายในสายทองแดง 

              ท�าให้เกิดความชืน้ และ ออกไซด์ขึน้กับสายทองแดง หากน�ากลบัมาใช้ใหม่มีโอกาสเสีย่งสงูที ่ระบบจะใช้ไม่ได้หรอืใช้ได้ไม่นานในระยะยาว

 3.2 ปลายสายทั้งสองด้านไม่ได้แช่ในน�้าแต่มีสายบางส่วนแช่ในน�้า ให้ท�าการท�าความสะอาดสายสัญญาณให้แห้ง จากนั้นท�าการทดสอบ

              สายสญัญาณด้วย Cable Analyzer ว่ามียังมีประสทิธภิาพผ่านตามมาตรฐานหรือไม่ และควรท�าการทดสอบซ�า้ทุกๆ 3-4 สปัดาห์ 

               ติดต่อกัน 3-4 เดือน หากทดสอบไปเรือ่ยๆแล้ว ได้ผล “Fail” หรอื “ประสทิธภิาพลดลง” ก็ควรเปลีย่นสายสญัญาณและอปุกรณ์   

              ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ถ้าปกติตลอดระยะเวลา 4 เดือน ก็สามารถใช้งานได้ปกติ

เมื่อสาย LAN แช่น�้า

 โดยสรุปแล้ว สายไม่ควรจะน�าไปแช่น�้านานๆ เพราะมีโอกาสท่ีจะท�าให้ลดทอนประสิทธิภาพได้ แต่หากลูกค้ามีความจ�าเป็นต้องน�า

ไปติดตั้งงานที่ต้องอยู่ในแอ่งน�้าหรือต้องแช่น�้า แนะน�าให้ใช้สายรุ่นที่เป็น Double Jacket หรือมีเปลือกนอกสองชั้น เช่น US-9106OUT 

หรือ US-9045 ก็จะช่วยให้ติดต้ังได้โดยไม่ต้องกังวล รวมถึงหากต้องต่อหัว Connector บริเวณ Outdoor ก็แนะน�าให้เลือกใช้

Solution ที่เป็น Water proof ครับ

Water - Proof SolutionWater - Proof Solution

LINK TIPSTHUWANON SINGKAJOHN 
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US-706X

สายพ่วงกันน�้า ความยาวตามระบุ

CAT 6 RJ45 - RJ45 Waterproof PATCH CORD
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 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

แต่งตั้งให้จอม.ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ หรือ WHA ID เป็นผู้น�าด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้อมโซลูชั่น

ครบวงจรด้านสาธารณปูโภค และพลงังาน ในประเทศไทยWHA ID ได้พฒันานิคมอตุสาหกรรมมากกว่า 11 แห่ง เป็นพืน้ท่ีกว่า 48,913 ไร่ (19,565 

เอเคอร์ หรือ 7,826 เฮคเตอร์) และ มีพื้นที่โรงงานส�าเร็จรูป และ คลังสินค้าให้เช่า รวมพื้นที่ทั้งหมด 875,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้ง

อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 WHA ID ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของระบบสื่อสารและโทรคมมนาคมภายในนิคมอุตสาหกรรม จึงได้มีโครงการจัดระเบียบระบบสายเคเบิล

ใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) ลงใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในนิคมอุตสาหกรรม  โดยมอบหมายให้ บริษัท ดับบ

ลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด หรือ WHA Infonite เป็นผู้ด�าเนินการออกแบบและติดตั้ง ระบบสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) ลงใต้ดิน 

โดยใช้วิธีการ Fiber Air Blown Solution ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ LINK สามารถตอบโจทย์ การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) โดย

ใช้วิธีการ Fiber Air Blown Solution เป็นการติดตั้งโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการเป่าหรือดันสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) เข้าไปใน

ท่อ (MICRO DUCT) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นวิธีการติดตั้งที่สะดวก รวดเร็ว สามารถขยายตัวเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต และ ที่ส�าคัญ

คือสามารถบ�ารุงรักษาได้ง่ายกว่าการติดตั้งแบบเดิม (Conventional) ที่มีข้อจ�ากัดมากและมีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาสูง

1. THICK BURIAL MICRO DUCT-BUNDLE ซึ่งเป็นท่อชนิดพิเศษส�าหรับการติดตั้งโดยใช้วิธีการ Fiber Air Blown Solution โดยมี ขนาดเส้นผ่า     

   ศูนย์กลางและจ�านวนท่อภายใน (WAY) ต่างกันตามการออกแบบใช้งาน ซึ่งชนิดนี้สามารถใช้งานการติดตั้งแบบฝังดินได้โดยตรง

• FBD3-1208-07 THICK BURIAL MICRO DUCT-BUNDLE 7 x 12,I.D. 8 mm

• FBD3-1208-04 THICK BURIAL MICRO DUCT-BUNDLE 4 x 12,I.D. 8 mm

• FBD3-0735-02 THICK BURIAL MICRO DUCT-BUNDLE 2 x 7,I.D. 3.5 mm

• FBD3-1208-02 THICK BURIAL MICRO DUCT-BUNDLE 2 x 12,I.D. 8 mm

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นน�าในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ของ LINK ส�าหรับโครงการนี้มีดังนี้

PRAPART  LIMKANGWALMONGKOL 
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2. AIR BLOWN FIBER CABLE  เป็นสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic 

   Cable) แบบเดิม อย่างมาก ออกแบบมาเป็นพิเศษ ส�าหรับการติดตั้งโดยใช้วิธีการ Fiber Air Blown Solution มี 2 ชนิดที่น�ามาใช้งานใน

   โครงการนี้คือ

• FBC4-9072 STRANDED,72F AIR BLOWN FIBER CABLE 

เป็นสายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) ที่มี Core fiber 

อยู่ใน Loose Tube แต่ละ Loose Tube แล้วน�ามาถักรวมกัน 

(Stranded) ตามจ�านวน Core fiber ที่ใช้งาน

3. Accessories เป็นอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

   • FBF1-1008 STRAIGHT CONNECTOR, 10/8 mm. เป็นอุปกรณ์ต่อท่อ Microduct

   • FBF3-EN07 END STOP CONNECTOR, 7 เป็นอุปกรณ์ปิดปลายท่อ Microduct

   • FBJ-1206 TUBE DISTRIBUTION CLOSURE 6 Branches เป็นอุปกรณ์ต่อท่อ Microduct

4 FIBER DISTRIBUTION HUB

   • FIBER DISTRIBUTION HUB 288 CORE SC CONNECT

   • FIBER DISTRIBUTION HUB 1152 CORE SC CONNECT

ส�าหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Closure, ตู้ Rack รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ (Network Cabling System) 

เป็น ผลติภณัฑ์ของ”LINK” ท้ังหมด เป็นอกีหน่ึงความภาคภมิูใจท่ีผลติภณัฑ์ “LINK” ได้มีส่วนร่วมในการน�าเทคโนโลยี

มาพัฒนาประเทศตามอุดมการณ์ของเรา

ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นน�าในประเทศไทย

• FBC 2-9012 MICRO, 12F AIR BLOWN FIBER CABLE เป็น

สายเคเบิลใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic Cable) ที่มี Core fiber อยู่

รวมกันใน Loose Tube เดียวกัน 

11FEBRUARY 2020

LINK SUCCESS



A

12 13

INTERLINK : ช่วยเล่าถึง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

คุณพิพัฒน์ : ออนิกซ์ฯ เป็นบริษัทท่ีบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ภายใต้กลุ่ม

บริษัท “อิตัลไทย” ก่อต้ังเม่ือปี 2551 ซ่ึงขณะน้ันเรามีโรงแรมท่ีบริหารจัดการอยู่จ�านวน 15 แห่งภายใต้

แบรนด์เดียวคืออมารี ปัจจุบัน ออนิกซ์ฯ ได้ขยายแบรนด์เพ่ิมเติม อาทิ อมารี, โอโซ่, ชามา เรามีโรงแรมท่ี

บริหารจัดการอยู่กว่า 50 แห่งใน 7 ประเทศนอกเหนือจากประเทศไทยคือ สปป.ลาว มาเลเซีย ศรีลังกา

มัลดีฟส์ จีน ฮ่องกง และบังกลาเทศ

INTERLINK : หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณพิพัฒน์ : หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของผมคือดูแลทีมไอที วางโครงสร้าง วางแผนและก�าหนด

นโยบายด้านไอทีของออนิกซ์ฯ รวมท้ังให้ค�าปรึกษาในกรณีมีการเปิดโรงแรมใหม่ ปัจจุบันทีมไอที

ท้ังออนิกซ์ฯ แบ่งงานเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ Infrastructure and Security ดูแลใน

เรื่องของการก�าหนดและวาง Standard Infrastructure ให้ทุกแห่งเป็นไปตามข้อก�าหนด

และระบบ Security ต้องตามมาตรฐานของความปลอดภัย ท้ังในส่วนของส�านักงาน

ใหญ่ และโรงแรมท่ีอยู่ในเครือ ส่วนท่ีสอง Project & Application เป็นเรื่องการดูแล

โครงการโรงแรมท่ีเปิดใหม่ ให้ค�าปรึกษาเรื่องการลงทุนการออกแบบและวางระบบไอที

รวมท้ังระบบ Application ท่ีต้องออกแบบตาม Standard ส่วนท่ีสาม Support เราจะมี

ทีมซัพพอร์ทให้ทั้งที่ส�านักงานกรุงเทพฯ และในประเทศจีน

INTERLINK : การน�าระบบไอทีมาใช้

คุณพิพัฒน์ : ระบบไอทีท่ีเรามีการน�ามาใช้ส�าหรับองค์กรของเราท่ีประเทศไทย 

กรุงเทพฯ และประเทศจีน ในเรื่องของ Digital transformation คือเราต้องปรับตัวน�า

ระบบดิจิทัลมาท�าให้การท�างานของเราดีขึ้น ปัจจุบันออนิกซ์ฯได้น�าระบบ InnTempo

Software มาใช้ ระบบน้ีจะช่วยในการติดต่อสื่อสารทุกแผนกในองค์กร เริ่มต้ังแต่การ

ให้ค�าปรึกษาการสร้างโรงแรม Development, Technical service,Finance,

Human resource, Operation โดยไอทีมีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผนระบบจนถึง

การปฏิบัติการ ทุกคนจะอยู่ใน platform เดียวกัน ในขณะเดียวกันออนิกซ์ฯ ยังน�า

ข้อมูลมาใช้ประมวลผลด้าน Personalization เสริมให้ธุรกิจแกร่งขึ้น สร้างความ

ประทับใจด้วยประสบการณ์ท่ีดี และยังใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อไปด้วยใน

ขณะเดียวกันออนิกซ์ฯ ได้ให้ความส�าคัญของการรักษาความลับข้อมูลผู้เข้าพักเป็น

อันดับแรก ด้วยการวางระบบมาตรฐานฝั่งยุโรปท่ีดูแลเก่ียวกับเรื่องข้อมูลเครดิต

การ์ด GDPR อีกด้วย 

INTERLINK : แอปพลิเคชันที่ทางออนิกซ์ฯ ใช้มีอะไรบ้าง

คุณพิพัฒน์ : ปัจจุบันโรงแรมจะใช้ระบบ PMS (Property Management System) ซ่ึงเป็นระบบท่ี

ช่วยในการบริหารจัดการเรื่องระบบปฏิบัติการ งานโรงแรมส่วนหน้า ท้ังหมด เช่น ระบบ check in

ระบบ check out แคชเชียร์ และในส่วนของการปฏิบัติการอย่างโรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

กรุงเทพฯ ปัจจุบันใช้ระบบ “StayPlease” ท่ีแม่บ้านสามารถเช็คลิสผ่านโทรศัพท์มือถือ และเป็นระบบ

ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่แขกผู้เข้าพัก เช่น เม่ือแขกท่ีเข้าพักต้องการสิ่งของเพิ่มเติมแม่บ้านจะ

โทรผ่านโอเปอร์เรเตอร์ จากน้ันท�าการคีย์ผ่านระบบ Cloud Job เพ่ือแจ้งให้แต่ละส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

คุณพิพัฒน์ ขนอนเวช

ผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

      อมารีเป็นหนึ่งในเครือแบรนด์โรงแรมชั้นน�าสัญชาติไทยที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ปัจจุบันแบรนด์อมารีบริหารจัดการโดย

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป หน่ึงในผู้น�าด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ชั้นน�าในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ท่ียังคงมุ่งม่ันในการสร้างประสบการณ์ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจให้กับลูกค้า วันน้ีเราจะพามารู้จักกับ 

คุณพิพัฒน์ ขนอนเวช ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้อยู่เบื้องหลัง

ความส�าเร็จของระบบไอทีโรงแรมเครือออนิกซ์ฯ กันค่ะ 
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ทราบ อีกส่วนระบบ “Paperless” ลดการใช้กระดาษ เช่น โรงแรมในเครือโอโซ่ ปัจจุบันการ Check

In - Check out แขกจะเซ็นใบลงทะเบียนห้องพักบนโทรศัพท์มือถือและส่งทางอีเมล์ จากน้ันจะเก็บ

ข้อมูลเข้าระบบ Document management system และส่งอีเมล์ให้แขกแทนและระบบ “IPTV con-

tent” เปลี่ยน Hotel directory ท่ีเป็นเล่มมาโชว์บนหน้าจอทีวีแทน พร้อมน�าเทคโนโลยี Google

Chrome cast มาใช้ แขกสามารถน�า Content ของตนเองไม่ว่าจะเป็น Netflix, Youtube เล่นผ่าน

สมาร์ททีวีได้เลย ท้ังหมดน้ีเป็นสิ่งท่ีออนิกซ์ฯ ต้องประเมินและเลือก Solution ให้สามารถตอบโจทย์

การใช้งานจริงๆ เพราะต้องซัพพอร์ทได้ทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS และ Android

INTERLINK : มุมมองแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต

คุณพิพัฒน์ : ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เม่ือในอดีตเราเคยคาดการณ์เทคโนโลยี

ล่วงหน้าประมาณ 10-20 ปี ปัจจุบันเราคาดการณ์เทคโนโลยีได้ เพียง 5 ปีเท่าน้ัน ท�าให้เราต้องมี

ความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทุกวันน้ีคนมักพูดถึง AI, Chat Robot, Inter-

net Of Thing, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) ทุกสิ่งล้วนมีบทบาทในชีวิตประจ�า

วันของเรามากขึ้น ในส่วนของโรงแรมเราจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาท�าให้ลูกค้าได้รับ

ประสบการณ์ที่ดีขึ้น มีความสุขและความประทับในการบริการงานของเรา 

INTERLINK : ออนิกซ์ฯ มีการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างไรบ้าง

คุณพิพัฒน์ : ปัจจุบันออนิกซ์ฯ ได้เริ่มน�า Green Technology มาใช้งานบ้างแล้ว เช่น การน�า Vir-

tual Machine (VM) ช่วยลดจ�านวนเซิร์ฟเวอร์ลง ห้องเซิร์ฟเวอร์มีขนาดเล็กลง และยังช่วย

ประหยัดพลังงาน ส่วน Big Data และ Data Analytic ท่ีทุกคนพูดถึงกันมาก ทางออนิกซ์ฯ ก็น�ามา

พัฒนาเช่นกัน เพื่อให้บริการผู้เข้าพักให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ส�าหรับการน�าระบบ Work Flow

มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการท�างานของพนักงาน ออนิกซ์ฯ เรามองว่า บุคลากรมีคุณค่าจะท�าอย่างไร

ให้ประหยัดเวลาท�างาน และท�างานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

INTERLINK : แนวคิดการท�างาน 

คุณพิพัฒน์ : ถ้าพูดถึงแนวคิดการท�างาน ผมมีความประทับใจกับ Core Value ของออนิกซ์ฯ ที่

เราได้มาจาก กลุ่มบริษัทอิตัลไทย มี 6 ข้อดังน้ี (1) Listen Speak Share : เปิดใจฟัง ต้ังใจพูด 

พร้อมแบ่งปัน, (2) Learn and grow : เรียนรู้เพื่อเติบโต พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ, (3) Create an 

Impact : สร้างผลลัพธ์ท่ีดี, (4) Do What Is Right : ท�าสิ่งท่ีถูกต้อง เลือกสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด

ต่อองค์กรและถูกต้องท่ีสุดต่อเพ่ือนร่วมงาน, (5) Bring Fun To Work : พกความสนุกมาท�างาน, 

(6) Never Give Up : อย่ายอมแพ้เพื่อร่วมสร้างทัศนคติใหม่ในการท�างาน 

 

INTERLINK : สุดท้ายฝากอะไรถึงผู้อ่านสักเล็กน้อยค่ะ 

คุณพิพัฒน์ : ตอนน้ีทุกคนพูดถึงเรื่อง Digital Disruption บางคนพูดว่าเป็นสึนามิในวงการไอที

เพราะว่ามันมาเร็วและมาแรงพอสมควร แต่ผมมองว่ามันคือโอกาสแทนท่ีคุณจะถูกกลืนไปกับคลื่น

ยักษ์สึนามิ เปลี่ยนเป็นเล่นเซิร์ฟอยู่บนคลื่นไปเลย มันเป็นแรงผลักท�าให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้าง

หน้า เน่ืองจากมันเร็วและมันแรง ประเมินให้ดี มองชัดว่าเทคโนโลยีท่ีเรามีอยู่หรือเทรนด์ท่ีก�าลังมามัน

เหมาะสมกับธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหน เพราะบางเทคโนโลยีไม่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา ออนิกซ์ฯ

เองมีแขกเข้าพักหลากหลายเชื้อชาติ เวลาท่ีจะเลือกเทคโนโลยีมาใช้งานต้องคุ้มค่ากับการลงทุน 

ต้องสามารถรองรับแขกให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือตอบโจทย์ การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ผู้เข้าพัก

ท�าให้ประสบการณ์ในการเข้าพักกับเราดีท่ีสุดเท่าท่ีจะดีได้ เพราะเทคโนโลยีมีต้นทุนครับ สามารถ

รองรับแขกให้ ได ้มากท่ีสุดเพ่ือตอบโจทย์ การสร้างประสบการณ์ท่ีดีให ้แก ่ผู ้ เข ้าพักท�าให ้

ประสบการณ์ในการเข้าพักกับเราดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ เพราะเทคโนโลยีมีต้นทุนครับ 
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คุณสมบัติ อนันตรัมพร

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ก่อ

ต้ังเม่ือปี พ.ศ.2530 โดยเป็นบริษัทคนไทย และได้น�ารูปเจดีย์วัด

อรุณฯ มาแทนการก่อก�าเนิด และสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองต่อ

ไป และยังสื่อสารความต้ังใจอันแรงกล้าของ คุณสมบัติ อนันต

รัมพร ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์ โฮลด้ิง จ�ากัด ก่อต้ังโดย “คุณ

สมบัติ - ดร.ชลิดา อนันตรัมพร” ปัจจุบันเป็นบริษัทแม่ และผู้

ถือหุ้นใหญ่ ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ใช้รูปพระราชวัง

เป็นสัญลักษณ์การสื่อความหมายถึงความมั่นคง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนิน

ธุรกิจจ�าหน่ายสายสัญญาณซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

โดยได้รับการยอมรับให้เป็น “บริษัทน�าเข้า และจัดจ�าหน่ายสาย

สัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน” และปัจจุบันได้น�า Network 

Switch ยี่ห้อ LINK เข้ามาจ�าหน่ายด้วย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ต่อยอด

ความเชี่ยวชาญจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ โดยน�า

ความเชี่ยวชาญมาต่อยอดด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้

เช่า เพื่อเชื่อมโยงความทันสมัยเข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็น “ผู้ให้

บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกท่ัวไทย รวมไปถึงดาต้า

เซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด ผู้

ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญงานสร้างโครงการวิศวกรรมระบบ

ไฟฟ้า ดิจิตอล และการขนส่ง โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้

ก่อสร้างโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ท้ังภาครัฐและเอกชน

มากมาย เช่น สายใต้ทะเลเกาะพะงัน สายใต้ดินกรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงแม่เสรียง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จ�ากัด ก่อต้ังเม่ือปี 2562 โดย

พญ.ลลิรฎา อนันตรัมพร จากความต้ังใจท่ีต้องการน�า

เทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ

สุขภาพที่ดี และความสุขของคนไทย

01

02

03

04

05

06

“กว่า 33 ปี.... ที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ด้วยอุดมการณ์ที่จะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และด้วยวิสัยทัศน์ “การเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

ของ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และความมุ่งม่ันในการท�าธุรกิจให้

เติบโตอย่างม่ันคงด้วยหลักกลยุทธ์ สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการท่ีดีกว่า จนได้รับการยอมรับว่าเป็น “บริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

อาเซียน” และต่อยอดธุรกิจมากมายจากความส�าเร็จเหล่านี้สู่การเล่าเรื่องผ่านปฏิทิน

INTERLINK NO.1
“เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

สู่ภาพและการเล่าเรื่องผ่านปฏิทิน 2563
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น�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ก่อ

ต้ังเม่ือปี พ.ศ.2530 โดยเป็นบริษัทคนไทย และได้น�ารูปเจดีย์วัด

อรุณฯ มาแทนการก่อก�าเนิด และสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองต่อ

ไป และยังสื่อสารความต้ังใจอันแรงกล้าของ คุณสมบัติ อนันต

รัมพร ท่ีจะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค ์ โฮลด้ิง จ�ากัด ก่อต้ังโดย “คุณ

สมบัติ - ดร.ชลิดา อนันตรัมพร” ปัจจุบันเป็นบริษัทแม่ และผู้

ถือหุ้นใหญ่ ของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ใช้รูปพระราชวัง

เป็นสัญลักษณ์การสื่อความหมายถึงความมั่นคง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนิน

ธุรกิจจ�าหน่ายสายสัญญาณซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

โดยได้รับการยอมรับให้เป็น “บริษัทน�าเข้า และจัดจ�าหน่ายสาย

สัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน” และปัจจุบันได้น�า Network 

Switch ยี่ห้อ LINK เข้ามาจ�าหน่ายด้วย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ต่อยอด

ความเชี่ยวชาญจากธุรกิจจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณ โดยน�า

ความเชี่ยวชาญมาต่อยอดด้วยโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้

เช่า เพื่อเชื่อมโยงความทันสมัยเข้าด้วยกัน ปัจจุบันเป็น “ผู้ให้

บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกท่ัวไทย รวมไปถึงดาต้า

เซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด”

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ�ากัด ผู้

ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญงานสร้างโครงการวิศวกรรมระบบ

ไฟฟ้า ดิจิตอล และการขนส่ง โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้

ก่อสร้างโครงการวิศวกรรมขนาดใหญ่ท้ังภาครัฐและเอกชน

มากมาย เช่น สายใต้ทะเลเกาะพะงัน สายใต้ดินกรุงเทพฯ และ

เชียงใหม่ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงแม่เสรียง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เมดิคัล จ�ากัด ก่อต้ังเม่ือปี 2562 โดย

พญ.ลลิรฎา อนันตรัมพร จากความต้ังใจท่ีต้องการน�า

เทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ

สุขภาพที่ดี และความสุขของคนไทย

สาขาท่ัวไทย ก้าวไกลท้ัง CLMV และ ASEAN มีสาขากระ

จายคลอบคลุม 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ได ้แก เชียงใหม ่

หาดใหญ่ ขอนแก่น ระยอง และสาขาภาคกลาง นอกจากน้ียัง

มีตัวแทนส�านักงานใน สปป.ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และ

ศูนย์ซ่อมบ�ารุงกว่า 38 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย 

เติบโต ต่อเน่ือง และยั่งยืน คุณสมบัติให้ข้อคิด “กลุ่มบริษัทอินเต

อร์ลิ้งค์ฯ เปรียบเสมือนเรือส�าเภาท่ีพร้อมจะออกสู่ทะเล ขณะท่ี

เศรษฐกิจดี ก็มีกระแสลมช่วยพัด หากเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็ต้อง

ช่วยออกแรง แต่ถ้าโชคร้ายเจอพายุลูกเรือก็ต้องช่วยกันอย่าง

สุดความสามารถ เพ่ือผ่านพ้นวิกฤตน้ันให้ได้” ท�าให้กลุ่มบริษัทอิน

เตอร์ลิ้งค์ฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการท่ีดีกว่า เป็นกลยุทธ์

ทางธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ เพื่อเป็นค�าม่ันให้แก่

คู่ค้าด้วยการจ�าหน่ายสินค้าท่ีมีคุณภาพดีเท่าน้ัน ในราคาท่ี

แข่งขันได้ และมอบบริการที่ดีกว่าแก่ลูกค้า 

อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วัน ด้วยบุคลากรกว่า 1,500 คนบน

จุดมุ่งหมายเดียวกัน “ความสามัคคีคือพลัง” ผู้บริหารและ

พนักงานต้องเป็นท่ีหน่ึงในทุกๆ ด้าน รวมเป็นหน่ึงในการขับ

เคลื่อนองค์กร และอีกนัยยะคือ พนักงานกลุ่มบริษัทอินเตอร์

ลิ้งค์ฯ ทุกคนต้องท�าอะไรให้เป็นท่ีหน่ึง หรือท�าให้ดีท่ีสุด หรือ

ท�าเต็มความสามารถให้เป็นที่ 1

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค ์ ให ้ ใจ “ใส ่ ใจสังคม ระดมจิตอาสา 

พัฒนาการศึกษาไทย” ก่อต้ังโดย ดร. ชลิดา อนันตรัม

พร เพื่อเป็นสะพานให้พนักงานท�าความดีผ่านกิจกรรมเพื่อ

สังคม อาทิ “โครงการพี่สอนน้อง 84 โรงเรียน” พร้อม

มอบความอบอุ่น และยังเป็นมูลนิธิของภาคเอกชน ท่ีได้ร่วม

ออกร้านกาชาดเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย

คนดี คนเก่ง ถือค่านิยมขององค์กร (Core Value) มุ่งเน้น

การพัฒนาบุคลากร ด ้วยการสร ้าง “คนคุณภาพ”

พนักงานของกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ จะต้องเป็นท้ัง “คน

ดีและคนเก่ง” 

07
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09
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11

12

“กว่า 33 ปี.... ที่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ด้วยอุดมการณ์ที่จะน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย และด้วยวิสัยทัศน์ “การเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

ของ คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และความมุ่งม่ันในการท�าธุรกิจให้

เติบโตอย่างม่ันคงด้วยหลักกลยุทธ์ สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการท่ีดีกว่า จนได้รับการยอมรับว่าเป็น “บริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสายสัญญาณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

อาเซียน” และต่อยอดธุรกิจมากมายจากความส�าเร็จเหล่านี้สู่การเล่าเรื่องผ่านปฏิทิน

“เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”

สู่ภาพและการเล่าเรื่องผ่านปฏิทิน 2563

FEBRUARY 2020
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ส่งมอบความสุขทั่วไทย
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เดินสายมอบของขวัญ

สวัสดีปีใหม่แด่คู่ค้า และลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อส่งความสุข และขอบคุณท่ี

ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ด้วยดีเสมอมา
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Nuttanai Anuntarumporn

ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้น�าระบบ IT เข้ามาเป็น

ส่วนหน่ึงของการพัฒนาการให้บริการและการพัฒนาธุรกิจเพ่ือตอบ

สนองความต้องการในการด�าเนินงานท่ีมากขึ้นซ่ึงระบบต่างๆ เหล่าน้ัน

ท�างานอยู่ภายใต้ศูนย์ข้อมูลหรือท่ีเราเรียกกันว่า Data Center คอลัมน์จะ

พาผู้อ่านทุกท่านมาท�าความรู้จักกับความส�าคัญของการแบ่ง Tier ดาต้า

เซ็นเตอร์ กันครับ

 ระบบการแบ่ง Tier ของสถาบัน Uptime Institute ส�าหรับดาต้า

เซ็นเตอร์น้ันถูกน�ามาใช้งานเกือบ 20 ปี นับต้ังแต่มีการสร้างระบบน้ีขึ้นมาใน

ช่วงกลางทศวรรษท 1990 ซ่ึงได้พัฒนาขึ้นจากค�าศัพท์ท่ีใช้ร่วมกันใน

วงการไปสู่มาตรฐานระดับโลกท่ีบริษัทภายนอกใช้ในการตรวจสอบความ

ถูกต้องของโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของดาต้า เซ็นเตอร์ของบริษัท

ต่างๆ

Tier คืออะไร?

สถาบัน Uptime Institute ได้สร้างระบบแบ่ง Tier ส�าหรับดาต้าเซ็นเตอร์โดย

แบ่งออกเป็น 4 Tier คือ Tier1-4 โดยแต่ละTierได้รวมเอาข้อก�าหนดทุก

อย่างของ Tier ท่ีอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าเอาไว้ด้วย ซ่ึงแต่ละ Tier มีรายละเอียด

ดังนี้

Tier 1 : ขีดความสามารถขั้นพ้ืนฐาน ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ Tier 1 มีโครงสร้างพื้น

ฐานเฉพาะส�าหรับไซต์เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากท่ีใช้กับ

ส่วนของส�านักงาน โครงสร้างพื้นฐานระดับ Tier1 ประกอบด้วยพ้ืนท่ีเฉพาะ

ส�าหรับระบบไอที แหล่งจ่ายไฟส�ารอง (ยูพีเอส) เพ่ือกรองกระแสไฟเกิน ไฟตก และ

ไฟดับชั่วขณะ อุปกรณ์ท�าความเย็นท่ีไม่ปิดหลังเวลาเลิกงานตามปกติ และเครื่อง

ก�าเนิดไฟฟ้าส�าหรับป้องกันระบบไอทีจากปัญหาไฟดับเป็นเวลานาน

Tier 2 : มีอุปกรณ์ชุดส�ารองในระบบท่ีส�าคัญ สิ่งอ�านวยความสะดวกใน รtบ Tier

2 ประกอบด้วยระบบจ่ายไฟและระบบท�าความเย็นส�ารองท่ีช่วยให้วางแผนด้าน

การซ่อมบ�ารุงได้และเพ่ิมความปลอดภัยจากการหยุดชะงักของกระบวนการทาง

ด้านไอทีซ่ึงมีผลมาจากอุปกรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานของไซต์หยุดท�างาน

อุปกรณ์ชุดส�ารอง ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ท�าความเย็น เช่น ยูพีเอส

เครื่องท�าความเย็น, เครื่องสูบน�้า และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า

Tier 3 : ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับTier 3 ยังคงสามารถท�างานอยู่ได้ในขณะท่ีมีการซ่อ

มบ�ารุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในส่วนท่ีต้องการ มีระบบจ่ายไฟฟ้าส�ารอง และ

ระบบท�าความเย็นเพิ่มขึ้นมาจากส่วนประกอบส�าคัญส�ารองของ Tier 2 เพื่อให้

ทุกองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นในการสนับสนุนการปิดสภาพแวดล้อมการประมวลผล

ระบบไอที และบ�ารุงรักษาระบบได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานด้านไอที
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ITEL ร่วมลงนามพิธีความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดิน

ของบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

   คุณวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ (ที 3 จากซ้าย) รองผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

โครงข่าย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ลงนามในพิธีความร่วม

มือการใช้ท่อร้อยสารสื่อสารใต้ดินของ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับผู้

ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นสมาชิกสมาคมโทรคมนาคม แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการภายใต้การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อสนองตอบนโยบายการจัด

ระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ในการน�าสายสื่อสารลงดินตามโครงการต่างๆ

อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการ

มหานครแห่งอาเซียน โครงการ Smart City เป็นต้น โดยการลงนามสัญญาครั้ง

นี้ เพ่ือการจัดระเบียบสายสื่อสารให้บ้านเมืองมีความสวยงาม ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือลดการลงทุนซ�้าซ้อนในการสร้างท่อร้อยสาย

สื่อสารใต้ดินของรัฐ และใช้ทรัพย์สินของรัฐท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์และมี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจการโทรคมนาคมของ

ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนได้รับประโยชน์และใช ้บริการ

โทรคมนาคมที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการใช้งานของประชาชน

Tier 4 : ดาต้าเซ็นเตอร์ท่ียังคงสามารถท�างานอยู่ได้เม่ือมีปัญหาจากควา

มผิดพลาดเกิดขึ้น โดยโครงสร้างพื้นฐานของระบบTier 4 จะถูกสร้างไว้

บน Tier 3 และมีการเพิ่มแนวคิดเรื่องความทนทานต่อการล้มเหลวของ

ระบบเข้าไปในระบบโครงสร้างพื้นฐานของไซต ความทนทานต่อการล้ม

เหลวของระบบหมายความว่าเม่ืออุปกรณ์ตัวใดตัวหน่ึงมีปัญหา หรือเกิด

ปัญหาขึ้นกับระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหยุดชะงักก็จะไม่ท�าให้การด�าเนินงาน

ด้านไอทีหยุดชะงัก

ศูนย์ส�ารองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ได้ผ่านการรับรอง

มาตรฐานส่วนงานด้านการออกแบบ (Design) Data Center ในระดับTi-

er III หรือ ท่ีเรียกว่า Tier Certification of Design Documents Level III

ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันว่า มีองค์กรระดับสากลตรวจสอบระบบเพื่อหาจุด

Single point of failure (เพื่อท่ีจะลดความเสี่ยงของระบบท่ีจะเกิด Down-

time) และระบบต่างๆ ของ Data Center สามารถปฏิบัติงานได้เม่ือเกิด

ปัญหาในจุดใดๆ ของอุปกรณ์ (Concurrently Maintainable) ที่เป็นส่วน

ส�าคัญในการยกระดับ เสถียรภาพ (Reliability) และ ความพร้อมใช

(Availability) ให้กับ ศูนย์ส�ารองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้าเซ็นเตอร์ท�าให้

ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพการให้บริการได้ในระดับสากล
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ITEL ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน)

โดยมี คุณบริจิต ผลดี (ที่3 จากซ้าย) ผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินต้ังโต๊ะ

เก่าจากบริษัทท่ีได้จากการกิจกรรม “ITEL I GIVE

ปันสุข เพื่อโลก” ให้แก่ คุณมุกดา พรมรังฤทธิ์ (ที่

4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเบรลส์

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิ

ช ่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ เพื่อน�าไปท�าเป็นสมุดอักษรเบรลล

ส�าหรับเพื่อผู้พิการทางสายตา โดยการแบ่งปัน

ครั้งนี้ จะสามารถใช้ท�าสื่อการเรียนการสอน

ส�าหรับผู ้พิการทางสายตา เพ่ือการแบ่งปัน

สามารถสร้างความสุขได้อย่างไม่รู ้จบ ณ ศูนย์

เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ�า เภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน 

Data Center

การใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน 

Data Center
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การตลาดยุคใหม่ เป็นการตลาดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังแนวคิดและวิธี

การท�าการตลาด ซ่ึงบางครั้งต้องมีการร่วมมือกันระหว่างสองธุรกิจหรือ

มากกว่าน้ันในการเสริมแรงซ่ึงกันและกัน การตลาดท่ีมุ ่งแต่เน้นการท�า

ประโยชน์ให้กับตนฝ่ายเดียวดูจะเก่าและล้าสมัยไปแล้วในยุคปัจจุบัน การตลาด

ยุคใหม่เน้นการผูกความสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดพันธมิตรทางการตลาด อันจะน�า

มาสู่สายสัมพันธ์ทางการตลาดที่ยั่งยืนต่อไป 

พันธมิตรธุรกิจก็คือ ธุรกิจหรือองค์กรท่ีไม่ใช่ธุรกิจใดๆ ท่ียินดีจะร่วม

มือร่วมใจกันในการสร้างเสริมธุรกิจด้วยกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีเสริม

กันทั้ง2ฝ่าย ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การมีพันธมิตรทางธุรกิจ การเสาะ

แสวงหาและการสร้างพันธมิตรธุรกิจ จะท�าให้ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์สู่

เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ต่างๆเหล่าน้ี้ี

อาจจะเป็นการเพิ่มของยอดขายอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง การแทรก

เข้าไปในตลาดท่ีต้องการได้ง่ายขึ้น การได้เทคโนโลยีหรือความรู ้ความ

สามารถที่ขาดอยู่มาเสริม การน�านวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ฯลฯ

การรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การร่วมกันในการท�าโปรโม

ชั่นหรือการสนับสนุนในการเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือโครงการทางการตลาด 

อาจท�าให้เกิดช่องทางใหม่ท่ีจะน�าสินค้าของเราเข้าไปสู่ตลาดท่ียังไม่สามารถ

เข้าไปถึงได้ ธุรกิจอาจแสวงหาพันธมิตรธุรกิจท่ีจะมาร่วมสร้างเสริมธุรกิจได้

จากแหล่งต่างๆ เริ่มตั้งแต่การร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจซัพพลายเออร์หรือผู้

ขายสินค้า หรือวัตถุดิบให้กับเรา การท่ีสามารถคุยกับซัพพลายเออร์เพ่ือให้

มาท�าธุรกิจในลักษณะร่วมกัน จะท�าให้เราสามารถลดต้นทุนสินค้าหรือวัตถุ

ดิบน้ันๆ ได้ทันที เพราะต่างฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการสร้างก�าไร

ได้เพ่ิมขึ้นด้วยกัน หรืออาจเป็นการร่วมมือกันท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุง

กระบวนการผลิตของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการลดของเสียให้

น้อยลง ซ่ึงก็ล้วนแต่จะน�ามาซ่ึงต้นทุนการผลิตท่ีลดลงและสัดส่วนก�าไรท่ีจะ

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 ในทางกลับกัน เรายังสามารถสร้างพันธมิตรธุรกิจขึ้นโดยการร่วมเป็น

พันธมิตรธุรกิจกับลูกค้าของเรา การร่วมธุรกิจกับลูกค้าในรูปของ

พันธมิตรระยะยาวจะท�าให้สามารถมีแหล่งรองรับสินค้าของเราได้อย่าง

สม�่าเสมอ ในระยะเวลายาวนานตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกับลูกค้าไว้ สิ่งที่จะ

เกิดตามมาจากการได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าของเราก็คือ การลดลง

ของต้นทุนการตลาดหรือต้นทุนการประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้ไปเพื่อดึงดูด

ลูกค้าไม่ให้เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าของคู่แข่ง ตัวกลางระหว่างเรากับ

ลูกค้าโดยตรงท่ีอาจจะร่วมงานกันในรูปแบบของพันธมิตรธุรกิจ

ได้แก่ ผู้ที่เป็นเอเย่นต์ ตัวแทนหรือเป็นผู้จัดจ�าหน่ายของเรานั่นเอง

การท่ีสามารถร่วมมือร่วมใจกับเอเย่นต์หรือผู้แทนจ�าหน่ายจะท�าให้

สินค้าของเราสามารถกระจายไปสู่มือของผู้บริโภคได้อย่างกว้าง

ขวางในระยะเวลาท่ีรวดเร็วมากกว่าความพยายามของเราท่ีจะ

กระจายสินค้าด้วยตัวเองหลายสิบเท่าตัว

การเป็นคู่ค้าในรูปของพันธมิตรธุรกิจของค่ายรถยนต์หรือ

มอเตอร์ไซค์กับเอเย่นต์ เป ็นตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนส�าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเรา การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมกับคู่แข่งก็เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นได้บ่อยๆ ในสภาพแวดล้อมของ

การแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงเฉกเช่นในปัจจุบันน้ี การรวมกัน

ของคู่แข่งอาจท�าให้เกิดการขยายตัวของส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงในลักษณะของหน่ึงบวกหน่ึง เท่ากับ สาม หรือ

อาจเป็น สี่ ห้า หกหรือเจ็ด ก็เป็นได้

การเป็นพันธมิตรกับองค์กรไม่แสวงหาก�าไร เช่น สถาบันการ

ศึกษา มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ อาจท�าให ้ เรา

สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยต้นทุนท่ีต�่า

กว่าการต้องใช้เงินทุนไปซ้ือเทคโนโลยีมาโดยตรง หน่วยงาน

ราชการหลายต่อหลายแห่งในปัจจุบัน เปิดกว้างให้กับธุรกิจ ในการ

เข้ามาร่วมโครงการต่างๆ ท่ีจะช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีขีดความ

สามารถในการแข่งขันหรือท�าให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้นได้ในด้านการ

บริหารและจัดการธุรกิจ

นอกจากการได้แหล่งความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการเข้า

ร่วมโครงการหรือเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานไม่แสงหาผลก�าไร

เหล่าน้ีแล้ว ผลพลอยได้ท่ีอาจเกิดขึ้นตามมาอย่างคาดไม่ถึงก็คือ

การสร ้างภาพลักษณ์ ท่ี ดี ให ้ กับธุรกิจ หรือการได ้รับการ

ประชาสัมพันธ์สู่สังคม การช่วยเหลือสังคมเป็นการประชาสัมพันธ์

ให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก

หรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยก็เป็นได้

นอกจากน้ี ธุรกิจยังอาจเลือกสร้างพันธมิตรธุรกิจได้กับ

เพื่อนต่างอุตสาหกรรมก็ได้ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีแตกต่าง

กันโดยสิ้นเชิงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางท่ีจะร่วมกันส่งเสริม

การขายให้เกิดผลสะท้อนท่ีดีมากขึ้นกว่าท่ีจะท�าในรูปแบบต่างฝ่าย

ต่างท�าเราจะเห็นได้ชัดเจนจากการเป็นพันธมิตรธุรกิจกันระหว่าง

ธุรกิจการเงินในรูปของบัตรเครดิตต่างๆ ท่ีมีระบบสะสมแต้มเพื่อ

แลกสินค้าต่างๆ ต้ังแต่ของเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

ไปจนถึงการให้ที่พักในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หาก

ธุรกิจต่าง ๆ จะคอยสังเกตการรวมตัวกันของพันธมิตร

ธุรกิจต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเชิงกลยุทธ์ท่ีมีให้เห็นมากมายในปัจจุบัน

ท่านก็อาจจะมองเห็นรูปแบบท่ีท่านอาจน�ามาใช้กับธุรกิจของท่านได้

บ้างเช่นเดียวกันแทนท่ีจะต้องเคร่งเครียดตรากตร�าปั้นแต่งการ

เจริญเติบโตของธุรกิจด้วยตนเอง น่าจะลองหันมาใช้กลยุทธ์

พันธมิตรธุรกิจดูบ้าง อาจได้ตัวช่วยผ่อนแรงที่ดีได้
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เป็นร้านอาหารแนวแฟนตาซีบนถนนราชพฤกษ์ ท่ีมีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ตัว ตกแต่งร้านเป็นบ้านหมีสีขาวสไตล์ยุโรป ตกแต่งด้วยน้องหมีเต็มร้าน มีมุมเก๋ๆ

ให้ถ่ายรูปเพียบ เหมาะกับพาคนรู้ใจมาดินเนอร์สุดๆ ท่ีร้านให้บริการอาหารไทย 

นานาชาติ เบเกอรี่โฮมเมดและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด

Villa De Bear

ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์แบบนี้ใครหลายคนคงมองหาร้านอาหารหรือคาเฟ่น่ารักๆ หรือร้านอาหารสุดโรแมนติก 

เพื่อชวนคนรักไปนั่งดื่มด�่าบรรยากาศอันแสนหวาน วันนี้ INTERLINK MAGAZINE มีร้านสวยๆ บรรยากาศ

สุดโรแมนติกมาเติมเต็มความหวาน ฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขในวันวาเลนไทน์ปีนี้ ไปกับคนที่คุณรัก รับรอง

หวานใจคุณจะต้องประทับใจไปอีกนานแสนนานแน่นอน 

ลิทเต้ิลทรี การ์ เด ้น ร้านลึกลับใน

บรรยากาศบ้านสวนเล็กๆ สถานท่ี

ชาร์จพลังอยู่ไม่ไกล อิ่มท้ังอาหาร

ตาและอาหารปากครบจบในท่ีเดียว มี

ท้ังอาหารไทย อาหารฝรั่ง ให้เลือก

ทานกัน แถมยังมีขนมเค้กโฮมเมดท่ีใช้

วั ต ถุ ดิ บ น� า เ ข ้ า คุณภ าพ ดี จ า ก

ฝรั่งเศสให้เลือกทานกันตบท้ายมื้อ

Little Tree Garden 

อีกหน่ึงร้านอาหารอร่อยย่านสุขุมวิท 59 ที่นี่เคย

เป็นวังมาก่อนท่ีจะปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหาร

สไตล์หรูวินเทจ วังท่ีรายล้อมไปด้วยสวนสวย และ

ร้านอาหาร รวมตัวกันอยู ่อย่างละมุนละไม ควง

หวานใจมาดินเนอร์สุดโรแมนติกกับเมนูอาหารไทย

ประยุกต์ อาหารฝรั่งแนวฟิวชั่น รวมไปถึงขนมหวาน 

และเครื่องดื่มต่างๆ

The Gardens of Dinsor Palaceis ev erywhere
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The Blooming Gallery

The Blooming Gallery ร้านคาเฟ่ดอกไม้ท่ีตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์แบบ Glass-

house ดอกไม้เรือนกระจก ร้านสวยสไตล์ยุโรปบรรยากาศเงียบสงบท่ีซ่อนตัวอยู่

ใจกลางทองหล่อ ที่นี่มีทั้งขนม อาหาร เครื่องด่ืม และชาอีกกว่า 22 ชนิด ส�าหรับ

ร้านนี้จะเสิร์ฟอาหารแบบ All day dining เน้นเมนูกินง่าย ทุกจานจะแต่งด้วยดอก

ไม้เล็กๆ น่ารัก ต้องถูกใจสาวๆ สายธรรมชาติแน่นอนค่ะ 
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POWER STORYNATAWUDH PINTONGKAM

ฉบับนี้เรามาท�าความรู้จักกับวิธีทดสอบสายเคเบิลใต้น�้าแรงสูง (Factory Test Procedure) กันนะครับ

1. Scope ขอบเขตของการ Factory Test Procedure ในครั้งนี้ คือสายเคเบิลใต้น�้าแรงสูง ระบบ 22 kV Composite Submarine Cable

2. Applicable Specification

     2.1 Basic Specification (มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบสายเคเบิลใต้น�้าระบบ 22 kV)

       •  IEC 60502-2 (2005) เป็นมาตรฐานที่ในการทดสอบ Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages

from 1 kV (Um=1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)–Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um=7,2 kV) up to 30 kV(Um 36 kV)

       • IEC 60793-1-40 (2001) เป็นมาตรฐานที่ในการทดสอบสาย Optical Fibers – Part 1-40 : Measurement methods and test procdures       

– Attenuation

     2.2 Manufacturer’s specification

       • CES-12093D เป็น Specification ของสาย 22 kV XLPE Insulated and Steel wire armored Composite Submarine Cable (ขนาด  

3Cx120mm2+1x24C OFC และ 3Cx300 mm2 +1x24C OFC)

       • FB-KL2052 เป็น Specification ของสาย 24C Single mode Optical Fiber Loose Tube Cable (G652.Dx24)

3. Test item and test method

     3.1 Power cable

A. Routine test on manufactured length core before assembly

The following test shall be carried out on each manufacturing length of cores before assembly.

ระบบ 22kV& 115kV Composite Submarine Cable

Factory Test Procedure ส�าหรับสายเคเบิลใต้น�้าแรงสูง

       ฉบับหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการทดสอบสายเคเบิลใต้น�้าแรงสูง (Factory Test Procedure) ส�าหรับสาย Composite Submarine Cable กันต่อนะครับ 

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

FEBRUARY 2020
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มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจร่วมมอบความสุขและความสนุกในแก่น้องๆ ในงาน“วันเด็กรักโลก@ศิริราช 2563” 

ซ่ึงจัดโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เม่ือวันเสาร์ท่ี 11 มกราคม 

2563 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอิน

เตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และพญ.ลิลรฎา อนันตรัมพร รองประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ น�าทีมพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มอิน

เตอร์ลิ้งค์ ร่วมกิจกรรมสอนน้องๆท�าลูกชุบบาบีคิวท่ีด�าเนินงานภายใต้โครงการเพาะรักปรุงใจ โดยมีน้องๆ ให้ความ

สนใจเป็นจ�านวนมาก

24

Maytinee  Numkerd
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  ส�าหรับโครงการตุ๊กตา

มือสื่อรัก เป็นโครงการผลิตตุ๊กตาคุณช้าง เพื่อช่วยผู้ป่วยภาวะที่มีอาการหดเกร็งของมือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาต โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเกร็ง ทั้งนี้ตุ๊กตาที่ได้จากการสอนน้องๆ ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิ

อินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จะส่งต่อให้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลต่อไป

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ร่วมส่งต่อการความท�าดีผ่านโครงการตุ๊กตามือสื่อรัก ให้แก่น้องๆนักเรียนที่ 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ สีลม

25
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