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Smart City ช่วยประหยัดพลังงาน

ได้อย่างไร อยากรู้ตามมาดู

หากกล่าวถึงพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ยังเป็นเร่ืองที่น่าสนใจอยู่เสมอ 

เนื่องจากพลังงานในปัจจุบันหมดลงไปอย่างน่าใจหาย จึงท�าให้ต้องแสวงหาเพื่อเพ่ิมพูน 

และน�ามาทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป โดยพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ได้รับ 

ความนิยมและถูกน�ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย

เอบีบีได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพ

และประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ เคร่ืองมือ ABB Universal Framework 

Simulation Tool ส�าหรับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Inverter) ที่กล่าวถึง

ในคอลัมน์ Cover Story เป็นเคร่ืองมือที่ถูกพัฒนามาหลายปี จนปัจจุบันสามารถรองรับ

ความต้องการในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าได้ ง่ายต่อการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ตระกูลอื่น 

และยังเพิ่มโอกาสในการลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

และด้วยเร่ืองของพลังงานนี่เอง คอลัมน์ Top Story จึงขอน�าเสนอการประหยัดไฟฟ้า 

ในภาคครัวเรือนและภาคสังคม หรือระบบ Smart City ซ่ึงเป็นการช่วยลดพลังงาน 

การใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลือง โดยจะดูแลการใช้งานของไฟส่องสว่างให้มีปริมาณที่เหมาะสม 

ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และได้มีการทดลองใช้แล้วที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ซ่ึงเป็นการลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง

ส่วนคอลัมน์ Product News ในฉบับนี้ขอน�าเสนอศูนย์นวัตกรรมซีเนอร์ลีพของเอบีบี 

ที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ตอัป 2 บริษัท คือ กราฟมาเทค (Graphmatech) และ 

อัลกอริกซ์ (Algoryx) ซ่ึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการร่วมกันพัฒนาท�าให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย 

ใช้งานได้นานมากยิง่ข้ึน และช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบ�ารงุอย่างมนียัส�าคญั เพือ่ตอบโจทย์

ทุกความต้องการของลูกค้าเอบีบี และ Product News ยังมีภาคต่อของอุปกรณ์ป้องกัน

ความผิดปกติจากอาร์ก ที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมถึงอุปกรณ์ AFDD ที่สามารถตรวจพบ 

และท�าการระงับได้โดยไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า

ในช่วงที่มรสุมอากาศแปรปรวนเช่นนี้ อย่าลืมดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

ที่ก�าลังแพร่ระบาด ใน Health Tips ได้บอกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เจ้ายุงร้ายชื่นชอบ รวมถึง

แนะน�าวิธีง่ายๆ ในการรับมือ และหากคุณเป็นอีกคนที่ชอบการท่องเที่ยวในหุบเขาคดเคี้ยว

แล้วละก็ Unseen Travel ตอบโจทย์ได้แน่นอน กับหมู่บ้านอีต่อง อ�าเภอปิล็อก ดินแดน

แห่งม่านหมอก ที่การเดินทางต้องผ่านหุบเขาสลับซับซ้อนชวนพิศวง ฝนตกพร�าๆ อากาศ

จะดียิ่งนัก ถือเป็นการเปิดรับโอโซนที่ดี

นอกจากการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งแล้ว 

เอบีบียังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก เพียงแค่ลดกัน

คนละชิ้น วันละชิ้น เท่านี้ก็ช่วยโลกกันได้แล้ว
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เอบีบีวางจ�าหน่ายอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Inverters) ครอบคลุม

ในทุกช่วงก�าลังไฟฟ้า (Power) และแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ด้วยการวางจ�าหน่าย

อุปกรณ์ที่ครอบคลุมทุกย่านการใช้งาน จึงท�าให้บริษัทเอบีบีจ�าเป็นต้องมีเคร่ืองมือ

อเนกประสงค์ที่มีความรวดเร็ว แม่นย�า สามารถสร้างรูปแบบจ�าลอง (Modeling) 

ได้สอดคล้องกับอุปกรณ์ของลูกค้า เคร่ืองมือที่ ใช้ในการจ�าลอง ABB Universal 

Framework Simulation สามารถจ�าลองสภาวะการท�างานได้หลากหลายรูปแบบ 

ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าได้
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ด้วยข้อดีของเทคโนโลยีโฟโตวอลเทอิก (PV, Photovoltaic) 
หรอืเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) นั้น ท�าให้การผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน (Renewable Energy) ได้รบัความนยิมสูง และม ี
แนวโน้มที่จะถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคต ด้วยเหตุนี้ 
การวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Product) อย่างครอบคลมุจงึเป็นส่วนส�าคญัที่ช่วยให้เอบบีเีตบิโต

เอบีบีวางจ�าหน่ายอินเวอร์เตอร์พลังงาน 

แสงอาทิตย์ (Solar Inverters) ครอบคลุมใน

ทุกช่วงก�าลังไฟฟ้า (Power) และแรงดันไฟฟ้า 

(Voltage) 

เอบบีไีด้วางจ�าหน่ายอนิเวอร์เตอร์พลงังานแสงอาทติย์ (Solar 
Inverters) ส�าหรบัการใช้งานไว้อย่างครอบคลมุซึ่งอยู่ในหมวดหมู่
ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได ้
ที่ระดบัแรงดนัไฟฟ้า (Voltage) ที่แตกต่างกนัดงัต่อไปนี้

รูปที่ 1

Modeling of ABB Solar
Inverters in Power System 
Simulations
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. String Inverter เป็นอนิเวอร์เตอร์แบบ 1 เฟส หรอื 3 เฟส 
มกี�าลงัการผลติระหว่าง 2 kW ไปจนถงึ 60 kW อนิเวอร์เตอร์ 
ประเภทนี้ถูกใช้ส�าหรบัที่พกัอาศยั แต่อย่างไรกต็าม อปุกรณ์
เหล่านี้สามารถท�างานร่วมกนัจนกลายเป็นระบบขนาดใหญ่ 
สามารถใช้ในอตุสาหกรรมย่อย (Decentralized Industrial) 
หรอืใช้ในโรงงานไฟฟ้าแสงอาทติย์ระดบัหน่วยงานทางไฟฟ้า 
(Utility-Scale PV Power Plant)

. Central Inverter เป็นอนิเวอร์เตอร์ที่มกี�าลงัการผลติมากถงึ 
100 kW ไปจนถงึ 2,300 kW ซึ่งมาพร้อมกบัสถาน ี(Turnkey 
Station) ที่รวมอนิเวอร์เตอร์และอปุกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกนั 
อนิเวอร์เตอร์ประเภทนี้เหมาะส�าหรบัใช้ในอตุสาหกรรมและ
ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ระดับหน่วยงานทาง
ไฟฟ้า (Larger Commercial and Utility-Scale Farms)

เครื่องมือที่ใช้ในการจ�าลองอเนกประสงค์
(The Universal Framework Simulation Tool)

อนิเวอร์เตอร์พลงังานแสงอาทติย์ (Solar Inverter) ของเอบบี ี
มศีกัยภาพในการประยกุต์ใช้งานหลากหลายด้าน จงึเกดิค�าถาม
ขึ้นมาว่า “เป็นไปได้ไหมทีเ่ราจะสร้างเคร่ืองมืออเนกประสงค์ท่ี
สามารถสร้างรปูแบบจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์ (Computer Mod-
eling) ทีมี่ความรวดเรว็และแม่นย�า สามารถวเิคราะห์พฤตกิรรม 
ของอินเวอร์เตอร์ได้ในทุกสภาพการท�างานของระบบไฟฟ้า”
ซึ่งค�าตอบคอื “เป็นไปได้” เครื่องมอืดงักล่าวคอื ABB Universal 
Framework Simulation Tool นอกจากนี้ เราจะอธบิายการใช้งาน 
เครื่องมอืดงักล่าวร่วมกบัอนิเวอร์เตอร์ PVS980 Central Inverter 
ซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ในการจ�าลอง (Simulation Software) 
ซอฟต์แวร์เหล่านี้ใช้ส�าหรบัการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าดงั -> รูปท่ี 1 
และ 2

ABB Universal Framework Simulation Tool มพีื้นฐานอยูบ่น 
เทคโนโลย ีDynamic Linked Libraries (DLLs) ซึ่งจ�าลองอนิเวอร์เตอร์ 
PVS980 Central Inverter ให้อยู่ในรูปแบบของอลักอรทิมึในการ
ควบคุม (Control Algorithm) และการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า 
(Connection to a Power System) การวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่า 
รูปแบบจ�าลอง Black-Box ที่ถูกจ�าลองโดยเครื่องมือนี้ให้ผลลัพธ์
ที่เหมือนกันกับการใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ เช่น PSCAD, Matlab, 
DlgSILENT PowerFactory และ PSS/E ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานให้กับลูกค้า สามารถท�างานร่วมกับระบบ
ออกแบบ (Design Environment) ที่แตกต่างกนัได้

ABB Universal Framework Simulation Tool ได้ถูกพฒันา
ขึ้นมานานหลายปีแล้ว ในปัจจบุนัเครื่องมอืนี้รองรบัความต้องการ
ทกุรปูแบบของการออกแบบและวเิคราะห์ระบบไฟฟ้า ง่ายต่อการ
ใช้งานและการปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัความต้องการใหม่ๆ ได้

เป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างเครื่องมืออเนกประสงค์ 

ที่สามารถสร้างรูปแบบจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computer Modeling) ที่มีความรวดเร็ว 

และแม่นย�า สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของ 

อินเวอร์เตอร์ได้ในทุกสภาพการท�างานของ

ระบบไฟฟ้า

เข้ากันได้กับข้อก�าหนดโครงข่ายไฟฟ้า
(Meet the Grid Codes)

ความเข้ากันได้กับมาตรฐานหรือข้อก�าหนดโครงข่ายไฟฟ้า 
(Grid Code) เป็นหนึ่งในด้านส�าคญัส�าหรบัแบบจ�าลองอนิเวอร์เตอร์ 
พลงังานแสงอาทติย์ (PV Inverter Simulation) [1] อนิเวอร์เตอร์ที่
เชื่อมต่อเข้ากบัโครงข่ายไฟฟ้า (Power Grid) ต้องมคีวามเข้ากนัได้ 
กับความต้องการของระบบ (Requirement) หรือที่เรียกกันว่า 
ข้อก�าหนดโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศ (Country Grid Code) 
โดยผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้า (Network Operator) ก�าหนด
ให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานใน 
ภาพรวม ในปัจจุบันข้อก�าหนดหรือความต้องการของระบบ 
(Compliance Requirement) สามารถเขยีนให้อยูใ่นรปูแบบจ�าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ได้ (Computer Model) ซึ่งรูปแบบจ�าลองนี้มี
ความแม่นย�าเพยีงพอที่จะแสดงคณุลกัษณะทางไฟฟา้ (Electrical 
Characteristics) ของอุปกรณ์จริงได้ในหลากหลายสภาวะการ
ท�างาน

 
รูปที่ 1
อนิเวอร์เตอร์ของเอบบีี
รุน่ PVS980
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ข้อก�าหนดโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code) จะก�าหนดว่า 
อปุกรณ์จรงิ (Device) และแบบจ�าลองอ้างองิ (Reference Model) 
ควรจะมีการท�างานอย่างไรภายใต้โครงข่ายไฟฟ้าที่มีสภาวะปกต ิ
(Normal Network Condition) และอปุกรณ์เหล่านั้นควรจะมกีาร
ท�างานอย่างไรเมื่อเกดิความผดิปกตขิึ้นในระบบ (Fault) ทั้งไฟฟ้า
แอก็ทฟี (Active) และรแีอก็ทฟี (Reactive)

แบบจ�าลองอนิเวอร์เตอร์ (Inverter Model) ที่ถูกจ�าลองโดย
เครื่องมอื Universal Framework Simulation Tool มข้ีอมลูเกี่ยวกบั 
ปรมิาณก�าลงัไฟฟ้าแอก็ทฟี (Active Power) ที่ถกูส่งไปยงัโครงข่าย
ไฟฟ้า (Grid) ในขณะที่ท�างานเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกั (Primary 
Energy Supply) แต่ในกรณีที่ถึงจุดที่ตั้งไว้ (Defined Set Point) 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงของความถี่โครงข่ายไฟฟ้า (Network 
Frequency) กฎเกณฑ์หรือข้อก�าหนดในการจ่ายไฟฟ้า (Reactive 
Power) ในแต่ละจดุที่ตั้งไว้ควรมคี่าที่สอดคล้องกบักราฟคณุภาพ
ของไฟฟ้า (Characteristic Power Quality Curve)

แบบจ�าลอง (Model) ต้องมพีฤตกิรรมเหมอืนกบัอนิเวอร์เตอร์ 
ในด้านความทนทานต่อเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง 
ฉบัพลนั (Sudden Grid Voltage Deviation) จากแอมพลจิดูไฟฟ้า 
(Nominal Amplitude) เป็นระยะเวลาชั่วขณะ และท�าการตดัวงจร
หรอืทรปิ (Trip) ในกรณทีี่แรงดนัไฟฟ้ามกีารเปลี่ยนแปลงนานเกนิ

กว่าที่ระบุไว้ในข้อก�าหนดทางเทคนิค (Specification) นอกจากนี้
แบบจ�าลองต้องสามารถเลียนแบบพฤติกรรมการช่วยจ่ายกระแส
ไฟฟ้าเข้าไปที่โครงข่ายไฟฟ้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้า
ตก (Voltage Dip)

เครื่องมือ Universal Framework Simulation Tools มี
ประสทิธภิาพเป็นที่น่าพอใจ สามารถจ�าลองการท�างานที่ผดิปกติ
ของโครงข่ายไฟฟ้าได้ (Line Fault Condition) โดยที่เครื่องมอืจะ
ถกูตรวจสอบและตรวจวดั (Validation) เพื่อแสดงถงึประสทิธภิาพ
และความแม่นย�า เมื่อเครื่องมือถูกตรวจสอบและตรวจวัดแล้ว  
(Validation) จะมใีบรบัรอง (Certification) ให้กบัลูกค้า ซึ่งใบรบัรอง 
ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์
ของเราได้เป็นอย่างมาก

แบบจ�าลอง (Model) มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ

กระแสไฟฟ้า (Active Power) ที่ถูกส่งไปยัง

โครงข่ายไฟฟ้า (Grid) ในขณะที่ท�างานเป็นแหล่ง

จ่ายไฟฟ้าหลัก (Primary Energy Supply)

หลักการท�างานของแบบจ�าลองอเนกประสงค์
(Universal Model Principles)

เครื่องมอื Universal Framework Simulation Tools ต้องม ี
ฟังก์ชันในการจ�าลองโครงข่ายไฟฟ้าได้ทุกสภาวะการท�างาน 
สองส่วนประกอบที่มคีวามส�าคญัมากที่สดุในการจ�าลองคอื เซลล์
แสงอาทติย์ (PV Source Component) และอนิเวอร์เตอร์ (Inverter)

การจ�าลองเซลล์แสงอาทติย์ (PV Source Component) ใช้
พื้นฐานของแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ (Mathematical Model) 
หรือแบบจ�าลองทางฟิสิกส์ (Physical Model) ของแผงเซลล ์
แสงอาทติย์ (Solar Panel) โดยมค่ีาความเข้มรงัส ี(Irradiance) และ
อุณหภูมิ (Temperature) เป็นตัวแปรพื้นฐาน ผู้ใช้งานสามารถ
ปรับแต่งลักษณะ (Characteristic) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้
สอดคล้องตามคุณสมบัติหรือลักษณะจริงที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
ของอปุกรณ์ (Datasheet) ผูใ้ช้งานสามารถสร้างแบบจ�าลองเสมอืน 
(Virtual Solar Array) ในการจ�าลองระดบัไฟฟ้าขาเข้าที่หลากหลายได้ 
ทั้งหมดนี้สามารถเกบ็บนัทกึในรูปแบบ DLL ได้ แต่อย่างไรกต็าม
กระบวนการนี้ไม่มีความจ�าเป็นในกรณีที่ลูกค้าต้องการเชื่อมต่อ
กับแบบจ�าลองฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ภายนอก (External PV 
Farm Model)

การจ�าลองอนิเวอร์เตอร์ (Inverter) ใช้กระบวนการค�านวณทาง 
คณติศาสตร์ (Mathematical Implementation) ของอนิเวอร์เตอร์ 
และอัลกอริทึมในการควบคุม (Control Algorithm) ซึ่งจะ
ครอบคลุมทั้งด้านการดึงก�าลังสูงสุดจากแสงอาทิตย์ (Maximum 
Power Extraction) การซิงโครไนซ์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Synchronization) การรองรบัต่างๆ เช่น การส่งก�าลงัรแีอก็ทฟีเข้า
โครงข่ายไฟฟ้า (Reactive Power Injection) การควบคุมแรงดัน 
ไฟฟ้า (Voltage Control) การควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า 
ทั้งแบบแอ็กทีฟและรีแอ็กทีฟ (Active and Reactive Power 
Provision Control) รวมไปถงึการใช้งานภายใต้ความผดิปกตขิอง
ไฟฟ้า (Fault Ride Through) เครื่องมือ Universal Framework 
Simulation Tools รองรบัค่าที่ป้อนเข้าและส่งออก (Input-Output 
Interface) ได้ทั้งแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
Transient) และแบบค่าเฉลี่ยก�าลงัสอง (RMS) ซึ่งจะแตกต่างกนั
ออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการจ�าลองหรือซอฟต์แวร์ 
(Simulation Environment) ที่ลูกค้าใช้

รูปที่ 2

 
รูปที่ 2
ตราสญัลกัษณ์ (Logo) 
ของเครื่องมอื Universal 
Framework Simulation 
Tool
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เนื่องจากมกีารใช้สภาพแวดล้อมของการจ�าลอง (Simulation 
Environment) ที่แตกต่างกนัในลกูค้าแต่ละราย จงึเป็นสิ่งที่ดทีี่เรา
สามารถแปลงแบบจ�าลองพื้นฐานอนัเดยีว (Single Basic Model) 
ให้กลายเป็นหลายโมดูลย่อยที่มีฟังก์ชันแตกต่างกัน (Functional 
Modules) ซึ่งในการแปลงจะต้องใช้แบบจ�าลอง Matlab/Simulink 
Root Model ในการสร้าง DLL Blocks ที่สามารถใช้แยกกันได้ 
โดยแต่ละ DLL Blocks จะจ�าลองแต่ละฟังก์ชนั สามารถน�าไปใช้ 
เป็นโมดูลภายนอก (External Modules) ในซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ 
เช่น DlgSILENT PowerFactory, PSCAD หรอื PSS/E 

เคร่ืองมอื Universal Framework Simulation 

Tools ต้องมฟัีงก์ชนัในการจ�าลองโครงข่ายไฟฟ้า

ได้ทุกสภาวะการท�างาน

กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดย Common 
Framework จะมหีน้าที่ในการสร้างโปรแกรมส่วนฟังก์ชนัการใช้งาน 
(Functional Code) ให้กบัแบบจ�าลอง (Model) โปรแกรม ส่วนการ
เชื่อมต่อ (Interface Code) ที่จะใช้สื่อสารกบัซอฟต์แวร์อื่นที่เรยีกว่า 
Wrapper จะถูกรวมไว้ในแบบจ�าลองสดุท้าย (Final Model)

เครื่องมอืจะต้องมคีณุสมบตัอิื่นๆ เพิ่มเตมิดงัต่อไปนี้ รองรบั
ระบบทดสอบแบบอัตโนมัติ (Support of Automated Testing) 
การสร้างรายงาน (Report Generation) และการทดสอบการ
ถดถอยของแบบจ�าลอง (Model Regression Testing) โดย
คณุสมบตัทิั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้ผูพ้ฒันาโปรแกรม (Developer) 
สามารถสร้างแบบจ�าลอง (Model Building) ทดสอบ (Testing) 
และแก้ไขข้อผดิพลาดได้ (Bug-Fixing)

นอกจากนี้ เครื่องมอืยงัรองรบัการทดสอบย้อนหลงัของ DLL 
(DLL Back-Testing) ด้วยซอฟต์แวร์ Matlab/Simulink (หรอืเรยีก
การทดสอบนี้ว่า Software-in-the-Loop Testing) ซึ่งการทดสอบนี้ 
เป็นสิ่งส�าคัญที่จะยืนยันว่า โปรแกรม (Code) ได้ถูกเขียนอย่าง 
ถูกต้อง โดยที่ DLL Block จะถูกทดสอบโดยสิ่งแวดล้อม 
(Environment) เดียวกันกับที่ใช้สร้างแบบจ�าลอง (Base Model) 
นอกจากนี้ แบบจ�าลอง (Model) ที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถส่งให้
ลูกค้าในรูปแบบ Black-Box Model ส�าหรับลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ 
Matlab/Simulink ได้อกีด้วย

ข้อที่ดีที่สุดของการใช้แบบจ�าลอง Black-Box Model คือ 
ข้อมลูคณุสมบตัทิี่อยูใ่นไฟล์ DLL ของเอบบีทีี่อยู่ภายในแบบจ�าลอง 
(Internal DLL) จะถูกป้องกนั ท�าให้แบบจ�าลอง (Model) ทั้งหมด
สามารถส่งให้ลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์ PSCAD, PowerFactory หรอื 
PSS/E ได้โดยที่ไม่ต้องแสดงอลักอรทึมึภายใน (Internal Algorithm) 
และด้วยการส่งแบบจ�าลองไปพร้อมกบัคูม่อื ลกูค้าสามารถค�านวณ 
ผลลพัธ์ใหม่ได้เพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดโครงข่ายไฟฟ้า (Grid 
Code) ของอนิเวอร์เตอร์พลงังานแสงอาทติย์ (Solar Inverter) การใช้
เครื่องมอื Universal Framework Simulation Tool จะช่วยปรบัปรงุ
กระบวนการพัฒนาแบบจ�าลอง (Model) และการตรวจสอบ 
(CertifiCation) ทั้งหมดให้มคีวามง่าย ซึ่งต่างกบักระบวนการแบบเดมิ
ที่มคีวามยุ่งยากดงั -> รูปที่ 3

กระบวนการในการเขยีนไฟล์ DLL ขึ้นอยู่กบัซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
ในการจ�าลอง (Simulation) ซึ่งจะไม่ตรงไปตรงมาเหมอืนที่เราเหน็ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจ�าลอง (Simulation) ที่แตกต่างกันย่อมใช้
เครื่องมอืในการแก้ปัญหา (Solver) วธิกีารค�านวณ (Computational 
Method) สัญลักษณ์ที่ใช้ประสานงาน (Signal Interface) และ 
องค์ประกอบของการจัดเก็บ (Element Library) ที่แตกต่างกัน 
เครื่องมอื Universal Framework Simulation Tool สามารถก้าวข้าม 
ความยุง่ยากในการเขยีนไฟล์ DLL ได้ 

รูปที่ 3

 
รูปที่ 3
การเปรยีบเทยีบขั้นตอน
การท�างาน (Workflow) 
ระหว่างกระบวนการ
แบบเดมิ (Conventional) 
และกระบวนการแบบใหม่ 
(Framework)
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เคร่ืองมือ ABB Universal Framework 

Simulation Tool ส�าหรับอินเวอร์เตอร์

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Inverter) 

ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะลดต้นทุนลงเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเคร่ืองมือนี้มีความเรียบง่าย 

(Simplicity) ยืดหยุ่น (Flexibility) ปรับแต่ง 

ได้ง่าย (Adaptability) และสามารถใช้ซ�้าได้ 

(Reusability)

โดยเครื่องมือนี้จะสร้างไฟล์ DLL ให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมของการจ�าลอง (DLL-Specific Environment) ซึ่งจะ 
ตรงตามซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน เครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให ้
แบบจ�าลอง DLL (DLL Model) ท�างานร่วมกบัโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) 

รูปที่ 5

รูปที่ 4

 
รูปที่ 4
ส่วนต่อประสานของไฟล์ 
DLL (DLL Interfacing)
ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การจ�าลอง (Simulation 
Software Package)
ในแต่ละค่าย

 
รูปที่ 5
ค่าเฉลี่ยก�าลงัสองของ
แรงดนัไฟฟ้าบวก
(Positive-Sequence 
Voltage RMS) ในระหว่าง
ที่เกดิความผดิปกตใิน
ระบบไฟฟ้าแบบสมมาตร 
(Symmetric Fault) 
ทั้งค่าจรงิที่วดัได้ (PVS980)
และค่าที่ได้จากแบบจ�าลอง 
(Simulation Model)

ได้โดยการควบคมุซอฟต์แวร์ของโครงข่ายไฟฟ้า (Software-Specific 
Network Element) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าที่ตรวจวัดได้ (Feedback 
Measurement) และสัญญาณที่ถูกตั้งโดยผู ้ใช ้งาน (User- 
Configurable Input Signal) ค่าตัวแปรต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของ 
ไฟล์ DLL (DLL Root Model-Specific Parameter) สามารถ
ปรับแต่งได้ผ่านทางไฟล์เอกสารภายนอกที่จัดเก็บค่าตัวแปร 
(External Parameter Text File) ซึ่งสามารถเข้ากันได้กับทุกๆ 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจ�าลอง (Simulation Software Package) 
-> รูปที่ 4

การตรวจสอบแบบจ�าลอง (Model Validation)
ในการที่จะแสดงว่าแบบจ�าลอง (Model) ที่ได้รบัการพฒันา

สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องในทุกๆ ข้อก�าหนดโครงข่าย
ไฟฟ้า (Grid Code) แบบจ�าลองจะต้องผ่านการตรวจสอบ (Verify) 
กบัการทดสอบในห้องปฏบิตักิาร (Laboratory Experiment)

ตัวอย่างที่แสดงใน -> รูปท่ี 5-6 แสดงถึงแรงดันไฟฟ้า 
(Voltage) และกระแสไฟฟ้า (Current) ของอนิเวอร์เตอร์พลงังาน
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รูปที่ 6

รูปที่ 7

แสงอาทติย์ (Solar Inverter) ในขณะที่ท�าการทดสอบหาข้อผดิพลาด 
(Fault Test) เส้นกราฟของแบบจ�าลอง (Simulation Model) มคี่า 
ใกล้เคยีงหรอืลู่เข้ากราฟจรงิ (PVS980) อย่างเหน็ได้ชดัทั้งในสภาวะ 
ก่อนเกดิความผดิปกต ิ(Prefault State) ขณะที่เกดิความผดิปกต ิ
(Fault State) และในสภาวะเปลี่ยนผ่าน (Transient Regions) 
แต่กราฟของแบบจ�าลอง (Simulation Model) และกราฟจริง 
(PVS980) มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในสภาวะหลังเกิดความ
ผิดปกติ เนื่องจากเกิดกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (Inrush Current) ใน
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ซึ่งเหตกุารณ์หรอืเงื่อนไขนี้ไม่ถูก 
น�ามาพิจารณาในแบบจ�าลองโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Model) 
อย่างไรกต็าม ค่าที่ผดิพลาด (Error) มเีพยีงเลก็น้อย อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรบัได้

แบบจ�าลองที่ได้รับการรับรองแล้ว (Validated Model) 
สามารถใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) 
ทั้งหมดของลกูค้าได้ ยกตวัอย่างการออกแบบวงจรตาม -> รปูที ่7 
ส่วนของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Part) ใช้ฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ 
(Software-Specific Library) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีข้อมูลด้าน
การจ่ายกระแสไฟฟ้า (Distribution) การแปลงไฟฟ้า (Power 
Transformation) สายไฟ (Cable) และค่าความต้านทานของ 
โครงข่ายไฟฟ้า (Grid Impedance) ที่จดุเชื่อมต่อร่วม (PCC, Point 
of Common Coupling)

เครือ่งมอืทีอ่เนกประสงค์อย่างแท้จริง
(A Truly Universal Tool)

กระบวนการในการใช้งานเครื่องมอื Universal Framework 
Simulation Tool ได้รบัการตรวจสอบและได้รบัการรบัรองแล้วว่า 
สามารถใช้งานร่วมกบัผลติภณัฑ์อนิเวอร์เตอร์พลงังานแสงอาทติย์ 
(Solar Inverter) ตระกูลอื่นได้อย่างประสบความส�าเร็จ ซึ่งนั่น
ตอกย�้าว่า เราสามารถน�าเครื่องมือนี้มาประยุกต์ใช้ซ�้าได้กับ 
อปุกรณ์อื่นๆ นอกจากนี้ ยงัเข้ากนัได้กบัซอฟต์แวร์วเิคราะห์ระบบ
ไฟฟ้า (Power System Analysis Software) และสามารถใช้งาน
ร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น อินเวอร์เตอร์ส�าหรับใบพัด 
(Turbine Inverter) อปุกรณ์ชดเชยพลงังาน (STATCOMs, Static 
Compensators) และตวัขบัแรงดนัไฟฟ้าปานกลางส�าหรบัมอเตอร์ 
(Medium-Voltage Drive Inverters)

นอกจากนี้ แบบจ�าลองอเนกประสงค์ (Universal Model) 
สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจ�าลอง (Simulation 
Software) ตวัอื่นได้ในกรณทีี่ลกูค้าต้องการ โดยที่ซอฟต์แวร์ตวันั้น 
จะต้องรองรบัไฟล์ DLL (DLL Interface) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบักระบวนการแบบเดมิแล้ว เครื่องมอื ABB 
Universal Framework Simulation ส�าหรบัอนิเวอร์เตอร์พลงังาน
แสงอาทิตย์ (Solar Inverter) ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะลดต้นทุนลง
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องมอืนี้มคีวามเรยีบง่าย (Simplicity) 
ยดืหยุ่น (Flexibility) ปรบัแต่งได้ง่าย (Adaptability) และสามารถ
ใช้ซ�้าได้ (Reusability)

 
รูปที่ 6
ค่าเฉลี่ยก�าลงัสองของ
กระแสไฟฟ้าบวก
(Positive-Sequence RMS 
Line Current) ในระหว่างที่ 
เกดิความผดิปกตใินระบบ
ไฟฟ้าแบบสมมาตร
(Symmetric Fault)
ทั้งค่าจรงิที่วดัได้ (PVS980)
และค่าที่ได้จากแบบจ�าลอง 
(Simulation Model)

 
รูปที่ 7
ตวัอย่างของวงจรไฟฟ้า
ที่มอีนิเวอร์เตอร์พลงังาน
แสงอาทติย์
(Solar Inverter)
จ�านวน 8 ตวั
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Smart City ช่วยประหยัดพลังงาน

ได้อย่างไร อยากรู้ตามมาดู

หลายคนที่ติดตามเร่ืองพลังงานคงจะเคยได้ยินค�าว่า “Smart Grid” และรู ้ว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่ง 

ที่ช่วยให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะหลักการของ Smart Grid คือ

การดึงพลังงานที่ ไม่เกิดประโยชน์ไปให้ผู ้ที่ต้องการใช้พลังงาน ยกตัวอย่าง ช่วงเวลาท�างานบ้าน 

ที่ ไม่มีคนอยู่จะมีการใช้พลังงานน้อยมาก แต่การจ่ายไฟฟ้ากลับมาแบบเต็ม 100% ท�าให้เกิดการ 

สูญเสียพลังงาน

ระบบ Smart Grid จะท�าการดึงกระแสไฟฟ้าที่ต้องจ่าย
ไปยังบ้านที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย หันไปจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือส�านักงานออฟฟิศที่จ�าเป็นต้องใช้พลังงานสูง 
ช่วยลดค่า Peak ในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมลงได้ เมื่อ Peak ลดลง 
โรงไฟฟ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องสร้างใหม่เพื่อรองรับ Peak ที่จะเกิดขึ้น 
และสร้างความมั่นคงให้พลงังาน

นั่นคือเรื่องของไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม แต่ Smart City 
จะเข้ามาดูแลในเรื่องของไฟฟ้าในภาคครัวเรือนและภาคสังคม 
ซึ่ง Smart City จะท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพต้องท�างานอยู่
บนพื้นฐานโครงข่ายอนิเทอร์เนต็ หรอืที่ได้ยนิว่า Internet of Thing 
(IoT) และนั่นหมายความว่าอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ จะต้องถกูเชื่อมต่อ
กบัโครงข่ายอนิเทอร์เนต็

ในด้านครัวเรือน เมื่อบ้านถูกเชื่อมด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 
เจ้าของบ้านจะสามารถทราบได้ว่า เวลาปัจจบุนัขณะนี้มเีครื่องใช้ 
ไฟฟ้าใดในบ้านที่ก�าลังท�างาน โดยสามารถสั่งปิดการท�างานได้
จากสมาร์ตโฟน ยิ่งไปกว่านั้น ระบบดังกล่าวไม่ใช่ท�าได้แค่เพียง
เปิดหรอืปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยงัสามารถวเิคราะห์เครื่องใช้ 
ไฟฟ้าเหล่านั้นได้

ตั้งแต่การวเิคราะห์และคาดการณ์ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก�าลงัจะ 
เสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการ “กินไฟ” 
ยิ่งไปกว่านั้นยงัสามารถระบไุด้ถงึขนาดที่ว่าอปุกรณ์หรอืชิ้นส่วนใด
ก�าลงัจะเกดิความเสยีหาย หรอืเสยีหายไปแล้ว และเป็นสาเหตหุลกั 
ที่ท�าให้อปุกรณ์ไฟฟ้านั้นช�ารดุ เพื่อให้ผูใ้ช้งานท�าการเปลี่ยนชิ้นส่วน 
ซ่อมบ�ารงุหรอืเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่

นั่นคือสิ่งที่ Smart City ช่วยให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าใน 
บ้านเรือน นอกจากนี้ Smart City ยังช่วยประหยัดไฟฟ้าในส่วน 
ของการใช้ในภาคสงัคมหรอืสาธารณะ โดยถ้าสงัเกตจะเหน็ว่าไฟ
ส่องสว่างตามท้องถนน คือการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง 
แม้ว่าหลายคนอาจจะแย้งว่า ไฟส่องสว่างเหล่านั้นใช้พลงังานจาก
แสงอาทติย์ ซึ่งในความเป็นจรงิพลงังานแสงอาทติย์เพยีงแค่ช่วย
ลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งจรงิ

แต่ลองคิดดูว่าไฟส่องสว่างเหล่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา แล้วในช่วงที่ไม่มีผู้สัญจร 
ไปมา ไฟส่องสว่างเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งการใช้พลังงาน
อย่างสิ้นเปลอืง ซึ่ง Smart City จะเข้าไปดแูลการใช้ส่องสว่างเหล่านี้ 
เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างความปลอดภัยให้กับ 
ผู้สญัจรไปมา ทั้งจากอบุตัเิหตแุละอาชญากรรม
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ระบบ Smart City จะท�าการศึกษาว่า บริเวณดังกล่าวมี 
ผู้สัญจรไปมาสูงสุดในช่วงเวลาใด และมีผู้สัญจรน้อยที่สุด หรือ
ไม่มเีลยในช่วงเวลาใด โดยในช่วงเวลาที่มผีูส้ญัจรมาก ไฟส่องสว่าง 
จะถูกเปิดใช้งานเต็มประสิทธิภาพ เมื่อถึงช่วงเวลาที่ผู ้สัญจร 
ลดน้อยลง ไฟส่องสว่างจะลดจ�านวนไฟส่องสว่างลง เพื่อประหยดั
พลังงาน โดยที่ยังคงมีแสงสว่างอยู่ เช่น ช่วงถนนหนึ่งเส้นมีไฟ 

ส่องสว่าง 10 ดวง เมื่อถงึช่วงเวลาที่มกีารสญัจรน้อยลง ไฟกอ็าจจะ 
เปิดเพยีง 8 ดวง 6 ดวง หรอื 4 ดวง แล้วแต่ความหนาแน่นของ
การสญัจร

และเมื่อถงึช่วงเวลาที่ไม่มผีู้คนสญัจรระบบจะปิดลง 100% 
เพื่อประหยัดพลังงาน โดยหลังจากนั้นจะท�างานผ่านเซ็นเซอร์
ตรวจจบัวตัถเุคลื่อนที่ ร่วมกบักล้องวงจรปิดที่มรีะบบ AI ในการ
ตรวจสอบว่า วตัถเุคลื่อนไหวนั้นคอือะไร หากเป็นคน สตัว์ หรอื 
รถยนต์ ระบบไฟส่องสว่างกจ็ะท�างานขึ้นในลกัษณะการสญัจรน้อย 
บางท่านอาจจะกงัวลเรื่องของอาชญากรรม แต่ Smart City ที่ม ี
ระบบ AI จะท�าการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการก่ออาชญากรรม 
เช่น ตรวจจบัพฤตกิรรมการถอืสิ่งของในมอื ท่าทางการเดนิ  ระบบ
ส่องสว่างกจ็ะท�างานเตม็ระบบ ด้วยหลกัการที่ว่าแสงสว่างจะช่วย
ลดการก่ออาชญากรรม

หลายคนอ่านมาถึงตรงนี้อาจมองว่า นี่คือเรื่องเพ้อฝัน 
จินตนาการล�้ายุค เทคโนโลยีที่เป็นไปไม่ได้ แต่ในความเป็นจริง
ระบบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาแล้ว โดยระบบต่างๆ เหล่านั้นอยู่ใน
โครงการทดลองระบบ Smart City ที่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ทดลองขึ้น อนัเนื่องมาจากพื้นที่จงัหวดัสงขลายงัคงมคีวามไม่สงบ 
และระบบเหล่านั้นก็สามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้จริง โดยยังคงประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภยั

ทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่ว่าจะน�ามาใช้จริงกับประเทศไทย
เมื่อไร? 



Course Title Jul Aug Sep Oct Nov

EP01
พื้นฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB), โมลเดสเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) 
และพื้นฐานการเลือกใช้งานสวิตช์และฟิวส์ 28

EP02

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

29

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

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

EP05 การออกแบบความปลอดภยัของระบบและเครื่องจกัรโดยใช้ผลติภณัฑ์เอบบี ีและเทคโนโลยปีัจจบุนั 23

EP06
พื้นฐาน การใช้งาน วิธีการเลือก และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี
และการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ Universal Motor Controller (UMC)

24

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

17

EP08
พื้นฐาน เทคโนโลยี และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) 
และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCD) รวมถึงพื้นฐานของระบบป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protection) 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 System)

5

ABB Product Training 
Schedule
Electrification Products
Division

Year 2019

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

เอบีบีน�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร

ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง 

ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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Terms and Conditions 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกก�าหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัหลกัสูตรอบรมคอื เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรู้พื้นฐาน เทคโนโลย ีและวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์
เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์

ด้านวศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วิทยากรของบริษัทเอบีบีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในด้านผลติภณัฑ์และด้านเทคนคิเป็นอย่างดี

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 น.
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000

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

ลงทะเบียน Online:



SynerLeap 
Collaboration 
with Graphmatech 
and Algoryx

ศูนย์นวัตกรรมซีเนอร์ลีพ (SynerLeap) ของเอบีบี ซึ่งตั้งอยู่ทางภูมิภาคยุโรปเหนือ 

(กลุ่มประเทศนอร์ดิก) แสดงให้เห็นว่า การร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจสตาร์ตอัป น�าไปสู่มูลค่าเพิ่ม

ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนทางความรู้และการสร้างนวัตกรรมที่เร็วข้ึน 

ความร่วมมือกับสมาชิกซีเนอร์ลีพทั้ง 2 บริษัท คือ กราฟมาเทค (Graphmatech) 

และอัลกอริกซ์ (Algoryx) เห็นผลอย่างชัดเจนว่าเกิดประโยชน์มากเพียงใด

ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการต้องอาศัยความรวดเร็วอย่างมาก
เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได ้
ทันท่วงทีก ่อนที่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะเก่าไปหรือถูกแทนที่ 
หรอืก่อนที่บรษิทัอื่นจะครอบง�าเทคโนโลยนีั้นเสยีก่อน อกีนยัหนึ่ง 
ก็คือ การวิจัยพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนได ้
และสภาพแวดล้อมต้องเอื้อให้เกดินวตักรรม

ซีเนอร์ลีพ คือศูนย์นวัตกรรมของเอบีบี 

ที่ช่วยบริษัทเกิดใหม่หรือระยะกลางให้เติบโต 

ได้อย่างรวดเร็วจากระยะก่อตั้งสู่ช่วงเติบโต 

และช่วงตลาดอิ่มตัวต่อไป

เอบีบีเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องท�างานในระบบนิเวศ

ที่เอื้อให้เกดินวตักรรม และได้ก่อตั้งซเีนอร์ลพีขึ้น
ซเีนอร์ลพี คอืศูนย์นวตักรรมของเอบบี ีซึ่งมสี�านกังานใหญ่

อยูท่ี่ประเทศสวเีดน และมหีน้าที่ช่วยบรษิทัเกดิใหม่หรอืระยะกลาง
ให้ก้าวกระโดดและขยายตวัได้ในตลาดโลก สมาชกิของซเีนอร์ลพี

มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ
หุ่นยนต์ พลังงาน และการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรม 
ผูท้ี่มโีอกาสเป็นสมาชกิของซเีนอร์ลพี ได้แก่ ผูป้ระกอบการ บรษิทั
สตาร์ตอปั ศนูย์บ่มเพาะธรุกจิและหุน้ส่วนด้านอื่นๆ โดยหนึ่งในนั้น
อาจเป็นกลุ่มที่ได้รบัเงนิลงทนุจากเอบบีี

แนวคิดในการก่อตั้งซีเนอร์ลีพ คือ เพื่อส่งเสริมและอ�านวย
ให้เกิดนวัตกรรมทั่วทุกส่วนของเอบีบี เราอาจมองซีเนอร์ลีพว่ามี
ลักษณะคล้ายศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจซึ่งจะมีการพัฒนาแนวคิด
ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 
ต่อการนั้น โดยทั้งหมดอยู่ในรูปของบรษิทัขนาดใหญ่

โดยบทความเสริมเรื่องหนึ่งในเอบีบีฉบับนี้ จะน�าเสนอ 
บทสมัภาษณ์พเิศษเกี่ยวกบัซเีนอร์ลพีอย่างละเอยีด [1] และต่อไปนี้ 
เป็นบทความเกี่ยวกบัการท�างานกบับรษิทั 2 บรษิทั ซึ่งเป็นสมาชกิ
ของซีเนอร์ลีพ ได้แก่ กราฟมาเทค และอัลกอริกซ์ เพื่อแสดงว่า
ซีเนอร์ลีพสนับสนุนให้นวัตกรรมเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อม 
ที่มีความเปิดเผยและความเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้จากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่ายได้อย่างไร
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ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการต้องอาศัยความรวดเร็วอย่างมาก
เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได ้
ทันท่วงทีก ่อนที่เทคโนโลยีเหล่านั้นจะเก่าไปหรือถูกแทนที่ 
หรอืก่อนที่บรษิทัอื่นจะครอบง�าเทคโนโลยนีั้นเสยีก่อน อกีนยัหนึ่ง 
ก็คือ การวิจัยพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนได ้
และสภาพแวดล้อมต้องเอื้อให้เกดินวตักรรม

ซีเนอร์ลีพ คือศูนย์นวัตกรรมของเอบีบี 

ที่ช่วยบริษัทเกิดใหม่หรือระยะกลางให้เติบโต 

ได้อย่างรวดเร็วจากระยะก่อตั้งสู่ช่วงเติบโต 

และช่วงตลาดอิ่มตัวต่อไป

เอบีบีเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องท�างานในระบบนิเวศ

ที่เอื้อให้เกดินวตักรรม และได้ก่อตั้งซเีนอร์ลพีขึ้น
ซเีนอร์ลพี คอืศูนย์นวตักรรมของเอบบี ีซึ่งมสี�านกังานใหญ่

อยูท่ี่ประเทศสวเีดน และมหีน้าที่ช่วยบรษิทัเกดิใหม่หรอืระยะกลาง
ให้ก้าวกระโดดและขยายตวัได้ในตลาดโลก สมาชกิของซเีนอร์ลพี

มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัต ิ
หุ่นยนต์ พลังงาน และการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรม 
ผูท้ี่มโีอกาสเป็นสมาชกิของซเีนอร์ลพี ได้แก่ ผูป้ระกอบการ บรษิทั
สตาร์ตอปั ศนูย์บ่มเพาะธรุกจิและหุน้ส่วนด้านอื่นๆ โดยหนึ่งในนั้น
อาจเป็นกลุ่มที่ได้รบัเงนิลงทนุจากเอบบีี

แนวคิดในการก่อตั้งซีเนอร์ลีพ คือ เพื่อส่งเสริมและอ�านวย
ให้เกิดนวัตกรรมทั่วทุกส่วนของเอบีบี เราอาจมองซีเนอร์ลีพว่ามี
ลักษณะคล้ายศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจซึ่งจะมีการพัฒนาแนวคิด
ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 
ต่อการนั้น โดยทั้งหมดอยู่ในรูปของบรษิทัขนาดใหญ่

โดยบทความเสริมเรื่องหนึ่งในเอบีบีฉบับนี้ จะน�าเสนอ 
บทสมัภาษณ์พเิศษเกี่ยวกบัซเีนอร์ลพีอย่างละเอยีด [1] และต่อไปนี้ 
เป็นบทความเกี่ยวกบัการท�างานกบับรษิทั 2 บรษิทั ซึ่งเป็นสมาชกิ

 
รูปที่ 1
กราฟีนอาโรส คอืวสัดุ
กราฟีนไอโอนคิแบบผสม 
ที่ผลติได้ง่ายและไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็น 
ส่วนผสมของวสัดคุอมโพสทิ 
ใช้เป็นวสัดเุคลอืบ
หรอืใช้ในการพมิพ์ 3 มติิ

 
รูปที่ 2
กราฟมาเทคซึ่งมี
ส�านกังานใหญ่อยูท่ี่สวเีดน 
ได้คดิค้นวสัด ุและ
ผลติภณัฑ์นาโนแบบผสม
ซึ่งท�าจากกราฟีนอาโรส 
และท�าให้ซเีนอร์ลพีสนใจ
ในบรษิทันี้ขึ้นมา
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ของซีเนอร์ลีพ ได้แก่ กราฟมาเทค และอัลกอริกซ์ เพื่อแสดงว่า
ซีเนอร์ลีพสนับสนุนให้นวัตกรรมเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อม 
ที่มีความเปิดเผยและความเต็มใจที่จะแบ่งปันความรู้จากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อทกุฝ่ายได้อย่างไร

ซีเนอร์ลีพสนับสนุนให้นวัตกรรมเจริญ

เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความเปิดเผย 

และความเต็มใจจะแบ่งปันความรู้จากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

กราฟีนและบริษัทกราฟมาเทค
ถ้าจะมวีสัดใุดที่มคีณุสมบตัแิทบจะครอบจกัรวาล สิ่งนั้นกค็อื 

กราฟีน ที่ได้มาจากคาร์บอนในรูปของกราไฟท์ กราฟีนอยู่ในรปู
ของแผ่นของอะตอมคาร์บอนที่มีความหนาเพียงชั้นอะตอมเดียว 

ซึ่งถูกสกัดออกมาจากกราไฟท์ได้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2004 
ผลงานนั้นท�าให้ผูว้จิยัได้รบัรางวลัโนเบล ในปี ค.ศ. 2010 และแม้จะ 
มคีวามหนาเพยีงชั้นอะตอมเดยีว เรยีงตวัในรปูแบบรงัผึ้งบนระนาบ 
กราฟีนกม็คีวามยดืหยุ่นสูงมาก และแขง็แรงกว่าเหลก็ถงึร้อยเท่า 
มคีณุสมบตัโิปร่งใส น�าไฟฟ้าและกนัของเหลวและก๊าซจ�านวนมาก 
ยกเว้น (ที่น่าสังเกตและจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการกรองและ
การท�าน�้าจดืจากน�้าทะเล) คอื น�้า เป็นต้น วสัดนุี้มศีกัยภาพอื่นๆ 
อกีมากเกนิกว่าจะบรรยายไว้ในที่นี้ได้

กราฟมาเทคเป็นบรษิทัเทคโนโลยวีสัดกุราฟีนสญัชาตสิวเีดน
ที่ประดษิฐ์ พฒันา ขายวสัดแุละบรกิารด้านวสัดผุสมระดบันาโน
ชนิดใหม่ที่ท�าจากกราฟีน กราฟมาเทคได้ประดิษฐ์วัสดุที่เรียกว่า 
กราฟีนอาโรส (Aros Graphene) รวมทั้งกระบวนการส�าหรบัผลติ 
กราฟีนในระดบัอตุสาหกรรม -> รปูที ่1-2

กราฟีนอาโรส เป็นค�าตอบส�าหรับปัญหา 

รูปที่ 3

รูปที่ 4

 
รูปที่ 3
คาดการณ์ว่ากราฟีนอาโรส
จะปฏวิตัวิงการออกแบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ การเกบ็
พลงังาน และเครื่องกล
ต่างๆ

 
รูปที่ 4
กราฟีนอาโรสมคีณุสมบตัิ
น�าความร้อนและน�าไฟฟ้า
ได้อย่างดเียี่ยม
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การผลิตจ�านวนมากระดับอุตสาหกรรม 

ที่พบในกราฟีน และสามารถน�าไปใช้ได้ใน 

หลากหลายรูปแบบด้วยกัน

การค้นพบครั้งนี้ส่งผลส�าคัญอย่างมากในการน�าโลกเข้าสู่
ยุคแห่งกราฟีน กราฟีนอาโรสน�าไฟฟ้าและน�าความร้อนได้อย่าง
ดเียี่ยมและมแีรงเสยีดทานต�่ามากๆ -> รปูที ่3-4 สามารถหล่อลื่น 
ตวัเอง ท�าให้ตวัเองเยน็ลงได้เอง และยงัมนี�้าหนกัเบา กราฟีนอาโรส 
เป็นค�าตอบส�าหรบัปัญหาการผลติจ�านวนมากในระดบัอตุสาหกรรม 
ที่พบในกราฟีนและสามารถน�าไปใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ 
ด้วยกัน: ใช้เป็นวัสดุเคลือบ เป็นส่วนผสมของวัสดุคอมโพสิท 
และแม้แต่ใช้ในการพมิพ์ 3 มติ ิวสัดใุหม่นี้มปีระโยชน์มากขนาด 
ที่ว่าในทกุๆ เดอืน กราฟมาเทคสามารถค้นพบตลาดใหม่ๆ ที่จะน�า 
วสัดนุี้ไปใช้งานได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

กราฟมาเทคมาเจอซีเนอร์ลีพได้อย่างไร
คณุมามนู เทเฮอร์ (Mamoun Taher) ผูก่้อตั้งบรษิทักราฟมาเทค 

เคยท�างานเป็นนกัวจิยัที่มหาวทิยาลยัอพุซาลา (Uppsala University) 
ในสวเีดนและได้ท�าโปรเจกต์ร่วมกบัเอบบี ีเมื่อซเีนอร์ลพีเริ่มก่อตั้ง 
โปรเจกต์ที่มหาวทิยาลยัของคณุมามูนกก็�าลงัจะจบพอด ีและเขา
ก็ได้ข่าวเกี่ยวกับซีเนอร์ลีพผ่านทางคนของเอบีบีที่เขาติดต่ออยู่ 
จึงจัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะมากที่คุณมามูนจะคว้า
โอกาสนี้ เข้าร่วมกับซีเนอร์ลีพและเรียนรู ้การน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการท�างานที่มหาวิทยาลัยในด้านวัสดุ 
กราฟีนแบบผสมมาสร้างนวัตกรรมที่จะกลายเป็นธุรกิจที่เติบโต
ต่อไป

คุณมามูนเล่าว่า “ผมได้ข่าวเกี่ยวกับซีเนอร์ลีพผ่านทาง
คนของเอบีบีที่ผมติดต่ออยู่ท่ีมหาวิทยาลัย และผมตัดสินใจ
ถกูแล้วทีไ่ปพบพวกเขา เขาคอยช่วยผมทกุอย่าง ช่วยนดัให้ผม
ได้พบกับผู้มีอ�านาจตัดสินใจที่เอบีบี และแนะน�ากราฟมาเทค
กับทาง ATV ซึ่งจัดได้ว่ามีความส�าคัญมากในด้านการลงทุน 
และไม่เพียงแค่น้ัน พวกเขาเปิดประตูพาผมเข้าสู่หน่วยธุรกิจ
เอบบีท่ีีเกีย่วข้อง และคอยจดัการให้เราได้เข้าใช้ห้องปฏบิตักิาร 
ของเอบบี ีซึง่ช่วยให้เราได้พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยกีราฟีน 
ของเรา”

ความร่วมมือนี้ช่วยย่นระยะทางยาวไกลไปสู ่การสร้าง
ผลิตภัณฑ์และการเป็นที่ยอมรับของตลาดให้สั้นลง เอบีบีใช้
ประสบการณ์ยาวนานในด้านนี้ ตัวอย่างเช่น ช่วยกราฟมาเทค
วิเคราะห์ธุรกิจรวมทั้งตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอย่าง
ละเอียด และท�างานร่วมกับหลายๆ ฝ่ายในหลายๆ จุดตั้งแต่

ต้นน�้าจนปลายน�้า ตวัอย่างเช่น การจดัการให้บรษิทัผูจ้ดัหาสนิค้า 
และวัตถุดิบ รวมทั้งผู้บริโภค เข้าร่วมในกระบวนการออกแบบ
ธุรกิจตั้งแต่ต้น รวมถึงการหาเวลาในการเข้าตลาดและตลาดที่
เหมาะสมส�าหรบัผลติภณัฑ์นั้นๆ

ปกติแล้วโครงสร้างขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติมักท�าให้
การบริหารจัดการล่าช้า แต่กราฟมาเทคพบว่ากระบวนการต่างๆ 
ที่ซีเนอร์ลีพราบรื่นและมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งโดยรวมแล้วก็เป็น
เพราะระบบบรหิารของซเีนอร์ลพี ซึ่งเน้นย�้าอย่างมากที่จะอ�านวย
ความสะดวกให้ผู้ประกอบการและกลุ่มสตาร์ตอัปเข้าถึงเอบีบ ี
ได้อย่างง่ายดาย ตวัอย่างเช่น ซเีนอร์ลพีทราบว่า บรษิทัขนาดเลก็ 
มกัไม่มทีรพัยากรมากพอที่จะจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์ จึงได้จัดเตรียมหน่วยงานส�าหรับอ�านวย 
ความสะดวกด้านนี้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะ
ปกป้องผลประโยชน์ของทกุๆ ฝ่ายอย่างเหมาะสม

ความร่วมมือกันของเอบีบีและกราฟมาเทค 

เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ในขณะเดียวกัน 

เอบีบีก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้าน 

วัสดุใหม่ล่าสุดของกราฟมาเทคในผลิตภัณฑ์ 

ของตนเอง

หน่วยงานด้านการลงทุนของเอบีบี (ABB Technology 
Ventures หรอื ATV) ได้ท�าการลงทนุในกราฟมาเทค โดยทางเอบบีี 
ได้ช่วยบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดท�าแผนที่น�าทางด้าน
เทคโนโลย ีการวางต�าแหน่งผลติภณัฑ์และการตลาด เป็นต้น

ความร่วมมือกันของเอบีบีและกราฟมาเทคเป็นประโยชน์
กับทั้งสองฝ่าย ในขณะเดียวกันเอบีบีก็สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีด้านวัสดุใหม่ล่าสุดของกราฟมาเทคในผลิตภัณฑ์ 
ของตนเอง ตัวอย่างหนึ่งที่ได้จากความร่วมมือนี้คือการพัฒนา
วัสดุหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าแบบเลื่อนที่มีอายุการใช้งานนานกว่า
การใช้โลหะเงินหลายเท่าตัว อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนี้มาจาก
คุณสมบัติทนการกัดกร่อนของวัสดุใหม่ ความก้าวหน้านี้ยังช่วย
ลดปริมาณการใช้โลหะเงินในผลิตภัณฑ์ของเอบีบีได้เป็นจ�านวน
มหาศาล ท�าให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยกว่าและใช้งานได้นานกว่า 
ลดระยะเวลาในการเข้าซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ลงได้อย่างมนียัส�าคญั

ส�าหรับคุณมามูนเองก็มีแนวคิดเกี่ยวกับแนวโน้มวัสด ุ
ยอดนิยมชนิดใหม่ที่จะเริ่มใช้งานในอีก 10 ปีข้างหน้าดังนี้: 
“ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง และเกิดเร็วกว่าที่
พวกเราคาดเดาไว้ ในมมุมองของวัสด ุมวัีสดใุหม่และอจัฉรยิะ
อีกมากมายก�าลังอยู่ในข้ันการพัฒนา ถ้าเมื่อไรที่การพัฒนา
ไปถึงข้ันใช้งานได้ วัสดุเหล่านั้นจะปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม  
อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังสูงข้ึนไปอีก ซึ่งมีน�้าหนักเบาและพับได้ 

 
รูปที่ 5
อลักอรกิซ์มคีวาม
เชี่ยวชาญเป็นพเิศษ
ในด้านการจ�าลองพลวตั
การเคลื่อนไหวของระบบ
หรอืโครงสร้างที่ซบัซ้อน

 
รูปที่ 6
ผลติภณัฑ์หนึ่งของ
อลักอรกิซ์คอื
เอจเีอกซ์ไดนามกิส์ 
สามารถประมวลผล
โปรแกรมจ�าลองระบบ
ระดบัความละเอยีดสูง
ของระบบโครงสร้าง
ซบัซ้อนรวมทั้งหน้าสมัผสั
ได้แบบทนัที

รูปที่ 5
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เครื่องยนต์และกระปุกเกียร์ที่ไม่ต้องใช้น�้ามันหล่อล่ืน วัสดุที่
ตรวจสอบตัวเองและรักษาแผลตัวเองได้ วัสดุคอมโพสิทที่ตั้ง
โปรแกรมได้ รวมถึงการขึ้นรูปชิ้นงานโดยตรงที่หน้างานของ
ลกูค้าโดยใช้การขึน้รปูแบบเพิม่ทลีะช้ันด้วยความเรว็สูงในการ
พิมพ์ 3 มิติ - ทั้งหมดนี้เป็นแค่บางส่วนที่ผมมองว่าเทคโนโลยี
วสัดจุะช่วยได้ในการส่งเสริมอตุสาหกรรมยุค 4.0 และภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องในทศวรรษที่จะถึงนี้”

อัลกอริกซ์
บริษัทอัลกอริกซ์ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการ

จ�าลองพลวตัการเคลื่อนไหวของระบบหรอืโครงสร้างที่ซบัซ้อน -> 
รูปที่ 5 แต่สิ่งที่ท�าให้อลักอรกิซ์ไม่เหมอืนใครคอืพวกเขาสามารถ
รวมความแม่นย�าระดับสูง การสร้างโมเดลที่ซับซ้อนและการ
ค�านวณที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเข้าไว้ด้วยกันได้ 

รูปที่ 7

รูปที่ 6

ตอบสนองแบบเรยีลไทม์

ความเรว็และสมรรถนะการประมวลผล

โปรแกรมจ�าลองระบบทางวศิวกรรม

แบบดั้งเดมิ

คว
าม

แม
่นย

�าแ
ละ

คว
าม

คม
ชดั

ฟิสกิส์เกม
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ท�าให้เราสามารถประมวลผลโปรแกรมแบบจ�าลองต่างๆ ได้โดย
สะดวก และสามารถสร้างสื่อที่มกีารใช้ภาพกราฟิก 3 มติไิด้อย่าง
คล่องแคล่ว

วศิวกรที่ออกแบบเครื่องจกัรและระบบควบคมุต่างต้องการมี 
โมดูลเหล่านี้ในเครื่องของตนเพื่อใช้ท�าแบบจ�าลองให้เหน็ภาพรวม
ของระบบ หรอืใช้ในการควบคมุ นอกจากนั้น แบบจ�าลองทางฟิสกิส์ 
จัดว่าเป็นเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการฝึกหัดระบบการเรียนรู้ของ
เครื่องจกัร (Machine Learning)

อลักอรกิซ์ได้ท�างานร่วมกบัเอบบีมีานานหลายปี และได้ยนิ
เรื่องของซีเนอร์ลีพจากคนของเอบีบีที่พวกเขาติดต่ออยู่ ไม่เพียง
เท่านั้น ซีเนอร์ลีพเองก็แสดงความสนใจและได้ติดต่อบริษัท 
อัลกอริกซ์มาโดยตรง การเข้าร่วมงานกับซีเนอร์ลีพเป็นไปอย่าง
ง่ายดาย และพวกเขาเซ็นสัญญากันภายในเวลาไม่นาน ส�าหรับ
กรณีของอัลกอริกซ์ความร่วมมือเป็นไปในรูปแบบผู้ร่วมทุนแบบ
ลูกค้า (Venture Client คือมองอัลกอริกซ์เป็นผู้จัดหาสินค้า 
และเอบบีเีป็นลกูค้า) มากกว่าการให้ทนุแบบเดมิ และจนถงึตอนนี้ 
กย็งัไม่มคีวามจ�าเป็นที่เอบบีจีะต้องให้ทนุเพิ่มเตมิแก่อลักอรกิซ์

คุณเคนเนธ โบรดิน (Kenneth Brodin) ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารของอัลกอริกซ์กล่าวว่า: “เอบีบีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ 
การท่ีจะเข้าถึงผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจที่แท้จริงและเหล่า 
ผู้เชี่ยวชาญถือว่าค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตาม ซีเนอร์ลีพได้
ให้ค�าแนะน�าเราอย่างดีเยี่ยมและช่วยปูทางให้เรา นอกจากนี้ 
ซีเนอร์ลีพยังคอยดูแลเราเป็นอย่างดีในทุกด้าน”

ในท�านองเดียวกับตัวอย่างของกราฟมาเทคทางด้านบน 
อัลกอริกซ์ได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอบีบี: มีการใช้งาน
โปรแกรมจ�าลองระบบเอจีเอกซ์ไดนามิกส์ (AGX Dynamics) 
ของอลักอรกิซ์ภายในโปรแกรมโรบอตสตดูโิอ (RobotStudio) ของ

เอบบี ีซึ่งได้ช่วยให้ผูใ้ช้งานอย่างเช่นวศิวกรควบคมุระบบอตัโนมตั ิ
ซึ่งท�าการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของเอบีบ ี
และจ�าลองการท�างานของหุ่นยนต์จริง (Offline Programming) 
ท�างานได้ง่ายขึ้นมาก -> รูปที่ 6-7 นอกจากนั้นยังมีการใช้งาน
เทคโนโลยีของอัลกอริกซ์ในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆ 
อีกด้วย โดยรวมแล้ว โปรแกรมจ�าลองระบบของอัลกอริกซ์ 
ได้ช่วยให้วิศวกรสร้างต้นแบบจ�าลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจดัเป็นหนึ่งในวธิทีี่ส�าคญัที่สดุ ที่จะช่วยให้น�าผลติภณัฑ์ออกสู่
ท้องตลาดได้เรว็ขึ้น

มีการใช้งานโปรแกรมจ�าลองระบบเอจีเอกซ์ 

ไดนามิกส์ของอัลกอริกซ์ภายในโปรแกรม 

โรบอตสตูดิโอของเอบีบี ซึ่งได้ช่วยให้ผู้ใช้งาน

อย่างวิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติ ท�างานได้

รูปที่ 8

 
รูปที่ 8
เทคโนโลยขีองอลักอรกิซ์ 
ดูมอีนาคตที่สดใสมาก
ส�าหรบัการใช้งาน 
ในภายภาคหน้า เช่น 
ระบบการเรยีนรู้ของเครื่อง 
และโปรแกรมจ�าลองระบบ
ของกระบวนการต่างๆ 
ที่มคีวามซบัซ้อนสูง

 
เอกสารอ้างอิง
[1] “Interview with 
SynerLeap, ABB Review, 
1/2019, หน้า 27-27”
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คู่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD (ตอนที่ 2) 

อุปกรณ์ป้องกันความผิดปกติจากอาร์ก

 
รูปที่ 1

ความผดิปกติ

ในวงจรจ่ายทั่วไป
 

รูปที่ 2
อาร์กแบบขนาน
สาเหตทุี่เป็นไปได้

รูปที่ 2

รูปที่ 1

ประเภทของความผิดปกติ
ความผดิปกตทิี่เกดิจากอาร์กไฟฟ้าโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้อง

กบัตวัน�าไฟฟ้าที่มไีฟฟ้าอยู่อย่างน้อย 1 ตวั ตวัโหลดจะเชื่อมต่อ 
กบัสายดนิเสมอ ซึ่งอาจเป็นแบบใช้ร่วมกนั (ระบบ TN) หรอืแบบ
แยกเป็นอสิระจากหม้อแปลงในสถานไีฟฟ้า (ระบบ TT หรอื IT) การม ี
สายดินป้องกันเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับแต่ละระบบที่พิจารณา 
ความผิดปกติจากอาร์กแบบอนุกรมระหว่างตัวน�านิวตรอลกับ
สายดินจะถูกละไว้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าไม่สูง 
พอที่จะยืนยันการเกิดอาร์ก หากตัดกรณีที่ใช้ตัวน�านิวตรอล 
ร่วมกันหรือใช้ร่วมกับสายดินป้องกัน ความผิดปกติจะเป็นดัง 
-> รูปที่ 1

ความผิดปกติจากอาร์กแบบขนาน 
โดยทั่วไปแล้ว กระแสอาร์กแบบขนานจะรนุแรงกว่ากระแส

ปกติที่ใช้ในวงจรนั้น ที่จริงแล้ว ถ้าอาร์กเป็นแบบขนานกับโหลด 
กระแสไฟฟ้ารวมของวงจรจะเพิ่มขึ้น (โดยทั่วไปแล้วคอืตั้งแต่ 50 A 
ไปจนถึงกระแสลัดวงจร) แต่จะน้อยกว่ากระแสลัดวงจรปกต ิ
(การลดัวงจรคอืการที่วงจรไม่มคีวามต้านทานเลย) ดงันั้น ภายใน
ขีดจ�ากัด อาร์กแบบขนาน จึงสามารถตรวจพบและระงับได้ด้วย
การป้องกนักระแสไฟฟ้าเกนิแบบปกต ิ(เซอร์กติเบรกเกอร์หรอืฟิวส์) 
โดยปกติแล้วอาร์กแบบขนานเกิดจากความล้มเหลวของฉนวน 
และการแทรกแซงที่เกิดกับชิ้นส่วนน�าไฟฟ้าทั้งโดยทางกล หรือ
โดยไม่ได้ตั้งใจจนเกดิความเสยีหาย -> รูปที่ 2

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของความผิดปกติจากอาร์กแบบขนานท่ี
อาจเกิดขึน้:

. ตวัน�าสาย L และตวัน�านวิตรอล N เซอร์กติเบรกเกอร์กนักระแส
เกนิ (RCCB) ไม่สามารถยบัยั้งได้ เนื่องจากความผดิปกตนิี้ 
ไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้ารั่วที่ไหลผ่านสายดิน 
เซอร์กติเบรกเกอร์ขนาดเลก็ (MCB) และฟิวส์สามารถยบัยั้ง
ได้เฉพาะเมื่อกราฟเวลาและโค้งกระแสไฟฟ้าสอดคล้องกับ
ค่าของความผดิปกตจิากอาร์กแบบขนานเท่านั้น ที่จรงิแล้ว
ความต้านทานของอาร์กแบบขนานอาจท�าให้ค่ากระแสไฟฟ้า
ลดลง และจ�ากัดการท�างานของ MCB อุปกรณ์ S-ARC1 
ของ ABB จะช่วยให้มกีารยบัยั้งที่เหมาะสมส�าหรบัค่ากระแส
อาร์กแบบขนานทั้งหมด
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รูปที่ 3

รูปที่ 4

. ตัวน�าสาย L และสายดิน (ความผิดปกติจากอาร์กลงดิน) 
กระแสความผิดปกติจะไหลผ่านอาร์กไฟฟ้าระหว่างตัวน�า
เฟสกบัสายดนิ (PE) หรอืเนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ในกรณนีี้ 
RCCB และ RCBO อาจท�าการยบัยั้งอย่างเหมาะสมขึ้นอยูก่บั 
สภาพการตอบสนองของเครื่อง และยังช่วยป้องกันไฟไหม้
โดยมคีวามละเอยีดที่ระดบั 300 mA หรอืต�่ากว่านั้น ส่วน MCB 
และฟิวส์ไม่สามารถยับยั้งได้ เนื่องจากค่ากระแสความ 
ผิดปกติโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างต�่า โดยเฉพาะในระบบจ่าย
แบบ TT อปุกรณ์ S-ARC1 ของ ABB สามารถยบัยั้งได้

ความผิดปกติจากอาร์กแบบอนุกรม 
ความผิดปกติจากอาร์กแบบอนุกรมที่มีตัวต้านทานจะ

เกิดขึ้นเฉพาะที่ตามตัวน�าไฟฟ้า และอาจท�าให้เกิดความร้อน 
เกินที่จุดนั้น กระแสความผิดปกติจะถูกจ�ากัดโดยตัวต้านทาน 
จึงต�่ากว่ากระแสความผิดปกติในอาร์กแบบขนาน แต่ก็ยังท�าให้ 
เกิดไฟไหม้ได้ เนื่องจากอุณหภูมิอาร์กที่สูง อย่างไรก็ตาม อาร์ก
แบบอนุกรมจะตรวจพบยากกว่า เพราะมีค่ากระแสไฟฟ้าต�่ากว่า
ค่าท�างาน และต้องมีการวิเคราะห์รูปคลื่นของความผิดปกติที่ 
ซบัซ้อนยิ่งขึ้น

สาเหตุอาจรวมถึงตัวน�าไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง -> รูปที่ 3 ซึ่ง
จะเป็นการสลับไปมาของการสัมผัสแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
(จุดสัมผัสของความผิดปกติ) หรือสถานะตัวน�าไฟฟ้าที่มีความ
ต้านทานสงู ทั้งยงัเกดิจากสวติช์ที่บกพร่อง (ซึ่งไม่ปิดขั้วไฟฟ้าอย่าง 
เหมาะสม) โดยมส่ีวนขั้วไม่แน่น หลอดไฟไม่แน่น และสายไฟช�ารดุ 
บางส่วนหรอืต่อไม่ดนีกั

 
รูปที่ 3
สาเหตทุี่เป็นไปได้ของ
ความผดิปกตจิากอาร์ก
แบบอนกุรม

รูปที่ 4 
กราฟการปกป้องส�าหรบั 
AFDD และอปุกรณ์ปกป้อง
จากกระแสเกนิตาม
มาตรฐาน 62606
และ 60898-1

กระแสของความผิดปกติจากอาร์กแบบอนุกรมอาจมีได้
ตั้งแต่ต�่ากว่า 2.5 A (ส�าหรบัวงจรไฟฟ้า 230 V AC) ไปจนถงึคา่ที่
เท่ากบักระแสท�างานปกตใินวงจรนั้น นอกจากนี้ ความต้านทาน
อนกุรมโดยรวมของวงจรกม็กัจะเพิ่มขึ้นด้วย MCB, RCCB, RCBO 
ไม่สามารถตรวจพบความผดิปกตเิช่นนี้

เพื่อที่จะตรวจพบความผิดปกติประเภทนี้และจัดการกับทุก
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ABB จงึได้ออกแบบ S-ARC1 ขึ้นมา

2103l2019 คู ่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD (ตอนที่ 2) อุปกรณ์ป้องกันความผิดปกติจากอาร์ก
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ภาพรวมของอุปกรณ์ป้องกัน 
อปุกรณ์ป้องกนัที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจบัอาร์กไฟฟ้ามกีาร

ใช้งานในสหรัฐอเมริกามานานแล้ว และเป็นสิ่งที่ต้องมีในอาคาร
ที่อยู่อาศัยทุกแห่ง อุปกรณ์เหล่านี้เรียกว่า AFCI ตามมาตรฐาน 
UL 1699

ส่วนในยโุรป มาตรฐาน IEC เรยีกอปุกรณ์นี้ว่า AFDD และ 
ได้รับการออกแบบให้ขยายแนวคิดของอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้เพื่อ 
ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ ดังที่เห็นใน -> รูปที่ 4 กราฟ 
เวลายับยั้งของเซอร์กิตเบรกเกอร์ S-ARC1 ของ ABB จะมีการ
ป้องกันเพิ่มเติมส�าหรับความผิดปกติทั้งแบบขนานและแบบ
อนกุรม เมื่อพจิารณาจากกราฟการตดัวงจร (Charactersitic curve) 
แบบ B และ C ของ MCB และ RCBO

ตัวอย่างเช่น ในบริเวณ B (3 ถึง 5 เท่าของกระแสพิกัด) 
เครื่องนี้สามารถระบบุรเิวณที่เด่นชดั 3 บรเิวณ คอื
. บริเวณที่กระแสไฟฟ้าต�่ากว่ากระแสพิกัด ซึ่งมีลักษณะคือ

ความผดิปกตทิี่มคีวามต้านทานสูง (อาร์กแบบอนกุรม) และ
กระแสการท�างานปกต ิความผดิปกตหิรอือาร์กอนกุรมเหล่านี้ 
อยู่ในระดับอ่อนๆ ใกล้เคียงกับค่ากระแสการท�างานปกต ิ
กระแสไฟฟ้าเหล่านี้ MCB และ AFDD ตรวจพบไม่ได้ 
โดยสิ้นเชงิ แต่ RCCB สามารถตรวจพบได้ในกรณทีี่กระแส
ไฟฟ้ารั่วลงดนิ

. บริเวณที่กระแสไฟฟ้าระหว่างกระแสพิกัดกับค่าวิกฤตใน
การยบัยั้งเชงิแม่เหลก็ (Magnetic Trip Threshold) (ต�่ากว่า
ลกัษณะโหลดเกนิ) คอืความผดิปกตแิบบ “อ่อน” (ตามปกติ 
ของอาร์กแบบขนานโดยทั่วไป) ซึ่งมค่ีากระแสโหลดเกนิตาม 
ปกต ิและสามารถตรวจพบได้ตามกราฟเวลา/กระแสไฟฟ้า 
ซึ่ง RCCB สามารถตรวจพบได้เมื่อความผิดปกตินั้นมีการ 
ลงดนิด้วยเท่านั้น ซึ่งความเสี่ยงในการเกดิไฟไหม้ค่อนข้างสงู
แต่ความผดิปกตนิี้สามารถตรวจพบได้เรว็กว่าลกัษณะโหลด
เกนิ ถ้าใช้อปุกรณ์ตรวจจบัความผดิปกตจิากอาร์ก (AFDD)

. บริเวณที่กระแสไฟฟ้าสูงกว่าหรือเท่ากับกระแสแม่เหล็กคือ
ความผดิปกตทิี่ไม่มคีวามต้านทาน (การลดัวงจร) ซึ่งตรวจพบ 
และยับยั้งได้ทันทีโดยสวิตช์เบรกเกอร์ ฟิวส์ หรือสวิตช์
ควบคุมค่าต่าง อุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความผดิพลาด

ส�าหรับการป้องกันจากความผิดปกติจากอาร์กแบบอนุกรม 
แบบขนาน และความผดิปกตจิากอาร์กลงดนิอย่างสมบรูณ์ จะต้อง 
ติดตั้ง AFDD -> รูปที่ 5 แสดงระดับการป้องกันที่แตกต่างของ
อปุกรณ์ชนดิต่างๆ

รูปที่ 5
ภาพรวมของอปุกรณ์
ป้องกนั

ปกป้องจาก:
• กระแสไฟฟ้าเกนิ
 (การลดัวงจร,
 โหลดเกนิ)

ปกป้องจาก:
• กระแสไฟฟ้าเกนิ
 (การลดัวงจร,  

โหลดเกนิ)
• กระแสความผดิปกติ
 จากอาร์กลงดนิ
• ความผดิปกตจิากอาร์ก
 ลงดนิ

ปกป้องจาก:
• กระแสไฟฟ้าเกนิ
 (การลดัวงจร,
 โหลดเกนิ)
• ความผดิปกตจิากอาร์ก
 แบบอนกุรม
 และแบบขนาน
• ความผดิปกตจิากอาร์ก 

ลงดนิ

ปกป้องจาก:
• กระแสไฟฟ้าเกนิ
 (การลดัวงจร,
 โหลดเกนิ)
• กระแสความผดิปกติ
 จากอาร์กงลงดนิ
• ความผดิปกตจิากอาร์ก

แบบอนกุรม แบบขนาน
และความผดิปกติ

 จากอาร์กลงดนิ

01 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB)

02 RCD (RCBO)

03 AFDD พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กในตัว

04 RCD และ AFDD
  พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กในตัว

โหลด
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โหลด

โหลด

รูปที่ 5

การปกป้อง
สูงสุด
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รูปที่ 6
โครงสร้างภายในพื้นฐาน
ของ S-ARC1

รูปที่ 7
โหมดการท�างานพื้นฐาน
ของ S-ARC1

ฟังก์ชันการท�างานของ S-ARC1 ของ ABB

โครงสร้างภายในพื้นฐานของอปุกรณ์ S-ARC1 ของ ABB -> 
รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 6

2303l2019 คู ่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD (ตอนที่ 2) อุปกรณ์ป้องกันความผิดปกติจากอาร์ก



S-ARC1 มจีดุสมัผสัที่เคลื่อนที่ได้บนขั้วทั้งสองและนวิตรอล 
โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยกลุ่มที่มหีน้าที่หลกั 2 กลุ่ม
. ส่วน PCB (แผ่นวงจรพิมพ์ -> รูปที่ 6) ได้พลังงานจาก 

แหล่งจ่ายไฟ SMPS (แหล่งจ่ายไฟแบบสวติช์โหมด) S-ARC1 
มาพร้อมกบัขั้นตอนการตรวจหลกั 2 ขั้นตอน เพื่อตรวจจบั 
ความถี่ต�่า (LF) และความถี่สูง (HF) ในแบนด์ 10 MHz 
ในกระแสไฟฟ้าบนสายเซน็เซอร์เฉพาะของเครื่องนี้และวงจร
อนาล็อกจะจัดการกับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) จะได้รบัสญัญาณขาเข้าจาก 
ขั้นตอนการตรวจ LF และ HF และจะท�าการวเิคราะห์สญัญาณ 
อย่างต่อเนื่องด้วยอลักอรธิมึที่เหมาะสม เพื่อค้นหาลกัษณะ
เฉพาะที่บ่งชี้ว่ามคีวามผดิปกตจิากอาร์กในสาย ถ้าตรวจพบ 
ความผดิปกตจิากอาร์ก MCU จะจ่ายไฟให้ตวัขบัอเิลก็ทรอนกิส์
ที่มตีวัเรยีงกระแสที่ควบคมุด้วยซลิคิอน (SCR) ซึ่งจะยบัยั้ง
กลไกของความผิดปกติจากอาร์กและเปิดจุดสัมผัสหลัก 
เทคโนโลยีนี้จะท�าการยับยั้งอย่างเหมาะสมส�าหรับอาร์กทั้ง
แบบอนกุรมและแบบขนาน และมไีฟแอลอดีแีสดงสญัญาณ 
(เป็นส่วนหนึ่งของ MCU เสมอ)

. ส่วนกลไก มทีั้งคนัถอดซึ่งขบัเคลื่อนด้วยตวัขบัอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Electronic Actuator) (MCU ความผดิปกตจิากอาร์กแบบ
อนกุรมและแบบขนาน) ตวัขบัแม่เหลก็ (Magnetic Actuator) 
(เพื่อให้แน่ใจถงึการป้องกนัการลดัวงจร) โลหะแผ่นคู ่(Bimetal) 
(ส�าหรบักระแสโหลดเกนิ) เพื่อเปิดจดุสมัผสัหลกั

S-ARC1 ของ ABB มฟีังก์ชนัทดสอบ 2 อย่างคอื

. ปุ่มทดสอบ -> รูปที่ 7 จะส่งสญัญาณไปที่ขา MCU แล้ว 
MCU จะสร้างสญัญาณไฟฟ้าที่เลยีนแบบลกัษณะของกระแส 
อาร์กจรงิที่ระดบั LF และ HF ถ้าผลติภณัฑ์ท�างานอย่างถกูต้อง 
การตรวจจับอาร์กของ MCU รับรู้ถึงอาร์กที่ถูกสร้างขึ้นมา 
และท�าการจะปลดวงจรออกเมื่อเบรกเกอร์รีเซตไฟแอลอีดี
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถ้ามีความผิดพลาดภายในหลังจาก
กดปุ่มทดสอบ เบรกเกอร์จะไม่ปลดวงจร และไฟแอลอดีจีะ
แสดงสญัญาณข้อผดิพลาดด้วยการกะพรบิเป็นสแีดง/เขยีว

. วงจรทดสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ IEC 62606

. การทดสอบตนเอง คอืการที่ MCU ท�าการทดสอบส่วนประกอบ 
ทางไฟฟ้า (เช่น วงจรอนาลอ็ก, อปุกรณ์รอบขา้งของ MCU, 
หน่วยความจ�า ฯลฯ) ที่ส�าคญัในการตรวจจบัอาร์กอย่างต่อเนื่อง 
การทดสอบตนเองจะเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เปิดเครื่อง และ
ตลอดเวลาท�างานของผลิตภัณฑ์ ถ้าการทดสอบตนเอง
ตรวจพบข้อผิดพลาดใดๆ ไฟแอลอีดีจะแสดงสัญญาณ 
ข้อผิดพลาดด้วยการกะพริบเป็นสีแดง/เขียวภายในเวลา 
2-3 นาท ีโดยไม่ท�าการปลดวงจรเพื่อให้แนใ่จถงึการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง

-> รปูที ่ 8 แสดงส่วนประกอบของ S-ARC1 โดยละเอยีด
ตามที่ได้อธบิายไว้

รูปที่ 8
ส่วนประกอบภายในของ 
S-ARC1

รูปที่ 8
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กระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ณ วนัที่ 6 สงิหาคม 2562 ว่า มจี�านวนผูป่้วยไข้เลอืดออกมากกว่า
ปี พ.ศ. 2561 ในช่วงเวลาเดยีวกนั 1.6 เท่า มผีู้ป่วยเสยีชวีติแล้ว 
72 ราย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยไข้เลอืดออกมากที่สดุคอื ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนอื

อาการของคนเป็นโรคไข้เลอืดออก
เริ่มแรกผู้ป่วยจะมีไข้สูง กินยาลดไข้แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น 

ปวดศรีษะ และเมื่อยเนื้อตวั บางรายอาจมอีาการอาเจยีนร่วมด้วย 
เมื่อเข้าสู่วันที่ 3 จะมีผื่นแดงหรือมีจุดสีแดงเล็กๆ ขึ้นตามล�าตัว 
ทั้งนี้ขึ้นอยูก่บัภมูต้ิานทานของแต่ละคน และควรเฝ้าดอูาการอย่าง
ใกล้ชดิ หากยงัไม่ดขีึ้นควรรบีไปพบแพทย์ในทนัท ี

เมื่ออาการเข้าสู่ช่วงวนัที่ 3-7 ร่างกายจะแย่ลงเรื่อยๆ ไข้จะ
ลดลงอย่างรวดเรว็ เหงื่อออก ตวัเยน็ ชพีจรเต้นเบา อาเจยีนเป็น
เลอืด และอาจมอีาการชอ็ก หากรกัษาไม่ทนัอาจอนัตรายถงึชวีติ
ในกรณทีี่ได้รบัการรกัษาอย่างถกูวธิแีละทนัเวลา อาการของผูป่้วย
จะเริ่มฟื้นตัว รับประทานอาหารได้ ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกต ิ
อาการดขีึ้นเป็นล�าดบั

วธิห่ีางไกลจากโรคไข้เลอืดออก
เริ่มต้นที่บริเวณรอบบ้าน ไม่ควรมีน�้าขังหรือกักเก็บน�้าโดย

ไม่มฝีาปิดมดิชดิ เนื่องจากจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุชั้นด ีโดยเฉพาะ 
ในฤดฝูนควรท�าการตรวจสอบว่าไม่มรีอยรั่วตามท่อน�้า ท่อระบายน�้า 

หรือแท็งก์น�้า หากพบควรท�าการอุดรูรั่วนั้นไม่ให้น�้าเข้าไปขังได้ 
เพื่อขจดัและท�าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ของยงุลาย

การป้องกันและดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งส�าคัญ ควรใส่เสื้อและ
กางเกงขายาว หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มียุงชุกชุม หรือใน
มมุมดื หากไม่สามารถเลี่ยงได้ควรฉดีหรอืทายากนัยงุ เมื่อมอีาการ 
ไม่ควรซื้อยาชุดมารับประทานเอง และในผู้ป่วยบางรายที่มีโรค
ประจ�าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด โรคอ้วน 
เบาหวาน ไทรอยด์ และโรคหดืหอบ หากมอีาการเข้าข่ายการเป็น
โรคไข้เลอืดออกควรรบีไปพบแพทย์ทนัท ี

โรคไข้เลือดออกนั้นแม้คนที่เคยเป็นแล้วก็สามารถกลับมา
เป็นอีกได้ เนื่องจากไข้เลือดออกมีหลายสายพันธุ์และในแต่ละปี 
จะมีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์สลับกันไป และในการติดเชื้อ
ครั้งที่ 2 อาจจะมอีาการรนุแรงกว่าครั้งแรก ดงันั้น คนที่เคยเป็นแล้ว 
จึงควรท�าการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก และในทุกช่วงอายุ
สามารถเป็นไข้เลือดออกได้ จึงควรระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด 
หากพบอาการไข้ขึ้นสูง กนิยาแล้วแต่ไข้ไม่ลด และอาการไม่ดขีึ้น 
ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อท�าการตรวจหาสาเหตุจะดีที่สุด

กลุม่เป้าหมายทีด่งึดดูยงุร้าย
. คนที่มเีหงื่อออกมาก หรอืหลงัออกก�าลงักายแล้วมเีหงื่อชุม่ๆ
. คนที่มอีณุหภูมใินร่างกายสูง
. เดก็อ่อน เนื่องจากมกีลิ่นที่ยงุชื่นชอบ
. คนที่ชอบใส่เสื้อผ้าโทนสมีดืๆ ทมึๆ

ท�าอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคไข้เลือดออก

Health Tips

ในแต่ละปีพบผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการระบาดสูงสุด 

โดยโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ซึ่งมียุงลายตัวเมียเป็นพาหะน�าโรค 

เมื่อยุงลายดูดเลือดผู้ที่มีเชื้อไวรัสเดงกี และไปกัดคนอื่นต่อ ก็จะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสตามมา

2503l2019 ท�าอย่างไรจึงจะห่างไกลโรคไข้ เลือดออก



เที่ยวถิ่นเหมืองแร่ในต�านาน 

อลังการหมู่บ้านในม่านหมอก

ท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อน มีหมู่บ้านเก่าแก่ซ่อนตัวอยู่ ในม่านหมอกทึบ 

มีเร่ืองราวมากมายเกิดข้ึน ท่ามกลางกระแสของกาลเวลา มีอดีตอันรุ่งโรจน์

เป็นแหล่งเหมืองแร่ดีบุก จนปัจจุบันกลายสภาพมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง 

ในฐานะ “ดินแดนแห่งม่านหมอก” และที่นี่คือ หมู่บ้านอีต่อง อ�าเภอปิล็อก

Unseen Travel

หมู ่บ ้านอีต่องเป็นหมู ่บ ้านที่ตั้งอยู ่ติดกับชายแดนไทย 
เมียนมา ทางฝั่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเหมืองแร่ที่เคยรุ่งเรือง 
ในอดีตจนได้ชื่อว่า “เหมอืงปิลอ็ก” แม้ปัจจุบันเหมืองแร่จะปิด 
ไปแล้ว แต่ต�านานก็ไม่มีวันดับ แค่เปลี่ยนสภาพจากใช้งานมา
เป็นใช้ชมแทน โดยต�านานเหมืองขุดแร่ดีบุกได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อราว 
ปี พ.ศ. 2483 มคีนงานรวม 600 คน เจรญิรุง่โรจน์เรื่อยมา จนกระทั่ง 
ราคาแร่ทั่วโลกตกต�่า ผลจากการตัดราคาแร่จากจีน ประมาณ 
ปี พ.ศ. 2527-2528 ความรุ่งโรจน์ของการขดุแร่ได้จบลง ปิลอ็ก 
ที่เคยรุ ่งเรืองมีตลาดที่เฟื ่องฟู เคยมีโรงภาพยนตร์ถึง 2 โรง 
กเ็งยีบเหงา เหมอืงแร่ต่างๆ ที่นี่ทยอยปิดตวัลง คนงานเริ่มทยอย
กลับบ้านแยกย้ายกันไป ปัจจุบันนี้รายได้หลักของหมู่บ้านอีต่อง
คอื การท่องเที่ยว ที่พกัโฮมสเตย์ เหมาะส�าหรบัผู้ที่ชอบธรรมชาต ิ
อากาศด ีอยู่สูงจากระดบัน�้าทะเลกว่า 1,000 เมตร

สิ่งแรกที่สามารถสมัผสัได้ตลอดทางที่มาบ้านอต่ีอง นั่นกค็อื
ธรรมชาติของป่าไม้ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์มากๆ ทุกพื้นที่ ระหว่าง 
ขึ้นสู่บ้านอีต่องผ่าน 399 โค้งนั้นเต็มไปด้วยความเขียวขจีตัดกับ

Unseen Travel

หมอกสีขาวที่ลอยอยู่เหนือพื้นถนนตลอดทาง การเดินทางขึ้นสู่
หมูบ้่านอต่ีองจากตวัเมอืงจงัหวดักาญจนบรุใีช้เส้นทางกาญจนบรุ ี- 
ทองผาภูม ิโดยตลอดเส้นทางนั้นเป็นทางลาดยางอย่างด ีแต่เมื่อ
มาถงึช่วงที่เป็นทางขึ้นเขาสูห่มูบ้่านอต่ีอง ประมาณ 30 กโิลเมตร 
ทางจะค่อนข้างอนัตราย มคีวามแคบและถนนขรขุระเป็นบางช่วง 
ผู้ขับขี่รถขึ้นไปเองควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่อย่างสูง 
และต้องมีความช�านาญในการขับขี่ แต่ก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไป 
ในการขึ้นสู่หมู่บ้านอตี่อง
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การท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น ชมวิวเนินช้างศึก, เล่นน�้าตก
จ๊อกกระดิ่น, เขียนป้ายที่ระลึก, ชมอุปกรณ์ขุดแร่เหมืองปิล็อก, 
ซื้อของฝากจากเมียนมา, กินอาหารทะเลสดๆ จากอันดามัน, 
ตักบาตรตอนเช้า และไหว้พระวัดปิล็อก อีกทั้งบ้านอีต่องยังเป็น
จดุเริ่มต้นการขึ้นสูเ่ขาช้างเผอืก เส้นทางเดนิป่าอนัเลื่องลอือกีด้วย

โดยรวมแล้วบ้านอีต่องแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ควร
มาสัมผัสด้วยตาตนเองสักครั้ง ธรรมชาติที่ยังมีให้สัมผัส อากาศ
ที่บรสิทุธิ์เยน็สบาย ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมติร มมุถ่ายรปูสวยๆ 
รวมไปถึงสายหมอกที่โอบล้อมพร้อมปะทะกับทุกคนที่มาเยือน 
เป็นเหมือนดินแดนแห่งความฝันที่ช่วยชโลมจิตใจให้เรามีพลังใน
การด�าเนนิชวีติต่อไป

การเดินทาง
รถส่วนตวั จากตลาดทองผาภมู ิไปหมูบ้่านอต่ีอง ระยะทาง 

70 กม. สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง บางช่วงมีผิวถนนช�ารุด 
เป็นหลุมบ่อ ควรเติมน�้ามันให้เต็มถังก่อนขึ้นไป เพราะด้านบน 
มแีค่ปั๊มหลอดแก้ว รถทกุชนดิสามารถขึ้นได้

รถโดยสารประจ�าทาง จากตลาดทองผาภมู ิเป็นรถสองแถว 
สีเหลือง ด้านข้างเขียนว่าตลาดทองผาภูมิ - อุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูม ิ- บ้านอตี่อง รถออกเวลา 10.00 - 12.00 น. ขากลบั
จากบ้านอต่ีอง รถออกช่วงเช้าเวลา 6.00 - 7.00 น. (เวลาอาจมกีาร 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต)

บ้านอีต่องแห่งนี้มีที่พักให้บริการอยู่มากมาย โดยส่วนมาก
ผูค้นนยิมที่จะไปพกักนับรเิวณรมิบ่อน�้าตรงกลางหมูบ้่าน ซึ่งถอืเป็น 
แลนด์มาร์กประจ�าหมู่บ้าน เพราะได้บรรยากาศดทีี่สดุ ตลอดวนั 
เราจะได้เห็นสายหมอกไหลเวียนอยู่เหนือผืนน�้า บางช่วงมีฝนตก 
ลงมา และเมื่อฝนจางหายไปจะเหลอืไว้เพยีงความสดชื่นในแบบ 
ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน มาพักผ่อนที่อีต่องจะรู้สึกได้ถึงโอโซน
อย่างเต็มที่ อีกหนึ่งจุดไฮไลต์ที่อยากจะแนะน�าให้กับทุกคน 
โดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปกค็อืบรเิวณเหมอืงปิลอ็ก ซึ่งเป็นพื้นที่
ท�าเหมืองเก่า ปัจจุบันยังคงหลงเหลือเครื่องมือท�าเหมืองโบราณ 
และยานพาหนะที่ใช้ท�าเหมืองไว้อยู่เป็นพร็อปในการถ่ายภาพ
คูลๆ ที่ทกุคนจะต้องได้รูปภาพสวยๆ เกบ็ความประทบัใจกลบัไป
แน่นอน และอีกหนึ่งจุดนอกจากเครื่องมือท�าเหมืองแล้ว ภายใน 
เหมอืงปิลอ็กยงัมนี�้าตกเลก็ๆ ที่ไหลลงในบ่อน�้ากลางป่า

เมื่อออกมาจากเหมอืง เรากม็าเดนิเล่นกนัต่อในตลาดอต่ีอง 
ในโซนตลาดอีต่องจะมีสินค้าและอาหารให้บริการอยู่หลายร้าน 
ทั้งร้านข้าว และคาเฟ่น่ารักๆ รวมไปถึงของสดต่างๆ ส�าหรับ 
คนที่ต้องการจะประกอบอาหาร เมื่อเดินไปจนถึงสุดตลาดก็จะ
ได้พบอีกหนึ่งแลนด์มาร์กประจ�าบ้านอีต่อง นั่นก็คือจุดคล้อง 
พวงกญุแจไม้ ซึ่งในจดุนี้เราจะสามารถมองเหน็ววิของบ่อน�้ากลาง
หมู่บ้านอีต่อง ซึ่งถ้าไปในจังหวะที่มีหมอกมาปกคลุมจะสวยงาม
มากเลยทเีดยีว

เราสามารถเดินเล่นกันต่อแบบสบายๆ ท่ามกลางอากาศที่
เย็นสบายได้ทั้งวันทั่วหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านอีต่องเองก็มีกิจกรรม

เที่ยวถิ่นเหมืองแร่ ในต�านาน อลังการหมู ่บ ้านในม่านหมอก 2703l2019



Gadgets

Smate Mini Smooth
Xiaomi เปิดตัวอุปกรณ์มีดโกนไฟฟ้ารุ่นใหม่ Smate Mini 

Smooth ขนาดกะทดัรดัและรูปร่างเหมอืนสบู่ก้อน วสัดภุายนอก 
ท�าจากยางนุ่ม กนัลื่น หวัตดัแบบกลม Type-R ใบมดีที่เป็นแบบ 
ฟันปลาทั้งสองด้าน ท�าให้การโกนอ่อนนุ่ม ไม่ท�าให้เกิดการ 
ระคายเคืองและยังช่วยปกป้องผิวบริเวณที่โกนหนวดให้มีความ
เรียบเนียน มีดโกนแบบตาข่ายขนาดกว้างที่บางเฉียบท�าให้โกน 
ได้สั้นยิ่งขึ้น สามารถกนัน�้าได้ในระยะสั้นๆ น้อยกว่า 30 นาท ีและ
ที่ระดบัความลกึน้อยกว่า 1 เมตร มาพร้อมอนิเตอร์เฟส USB Type-C 
ส�าหรบัการชาร์จเตม็การใช้งานได้ 1 ชั่วโมง สนนราคาราวๆ 450 บาท 
มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีชมพู และน�้าเงิน ส�าหรับใครที่สนใจ 
กร็อดกูนัต่อไปว่าทาง Xiaomi จะน�าเข้ามาขายภายในไทยหรอืไม่ 
หรอือาจจะต้องสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

Apple Watch 5
iHelpBR เว็บไซต์จากสเปนได้ค้นพบข้อมูลอ้างอิงใน 

watchOS 6 beta ที่เพิ่งปล่อยออกมาให้กับเหล่านักพัฒนา 
บอกว่า Apple Watch 5 จะใช้วัสดุไทเทเนียมและเซรามิกจาก 
แอนิเมชันของการตั้งค่านาฬิกา โดยทั้งสองวัสดุนี้จะมาในขนาด 
ตัวเรือน 40 mm และ 44 mm ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทาง Apple 
เลอืกใช้วสัดทุี่เป็นไทเทเนยีม ส่วนตวัเรอืนเซรามกิเคยน�ามาใชก้บั 
Apple Watch Series 2 และ 3 มาแล้ว คาดว่าทาง Apple จะเปิดตวั 
Apple Watch Series 5 ในเดอืนหน้า อาจจะประกาศพร้อมกบั 
iPhone รุน่ใหม่ ส่วนตวัวสัดไุทเทเนยีมคาดว่าจะเป็นแบบเดยีวกบั 
วสัดทุี่ใช้ท�าบตัร Apple Card เพื่อให้เข้าคูก่นั ซึ่งตอนนี้ Apple Card 
เปิดให้ใช้งานได้เฉพาะคนที่ได้รบัค�าเชญิก่อน จากนั้นจะเปิดให้บรกิาร
อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดอืนนี้

Sharp 3D Fan
พดัลม 3D รุ่น PJ-J2DBG จากค่าย Sharp มาพร้อมดไีซน์ 

ที่สามารถหมนุได้รอบทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะหมนุได้ด้านละ 
ราวๆ 100 องศา ส่วนใบพดัมรีูปทรงปีกนก ช่วยท�าให้เกดิแรงลม
มากกว่าเดิมถึง 50% เมื่อเทียบกับใบพัดปกติ โดยจะเคลื่อนไหว 
และเปลี่ยนองศาการพัดเองอัตโนมัติเพื่อกระจายความเย็นไป 
ทั่วห้อง สามารถควบคมุผ่านรโีมต ทั้งเพิ่มความแรงการส่าย รวมถงึ 
ตั้งเวลาเปิด-ปิด ตวัเครื่องสูง 55 เซนตเิมตร หนกั 3.2 กโิลกรมั 
มาพร้อมแบตเตอรี่ในตวั สามารถใช้โหมดไร้สาย หรอืต่ออะแดปเตอร์ 
เข้ากบัไฟบ้าน ราคาขายรวมภาษทีี่ญี่ปุน่อยูท่ี่ประมาณ 6,490 บาท

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์เสริมไอทีแทบจะกลายเป็นสิ่งส�าคัญ

และจ�าเป็นต้องใช้งานเป็นประจ�า แม้แต่การออกก�าลังกาย 

หรือออกเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งหากไม่พก Gadget ดีๆ ติดตัวไป

คงไม่สนุกแน่... ไอเทมเด็ดที่ควรมีไว้นั้นมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ไอเทม Gadgets

ที่ตอบโจทย์ชีวิตในยุค

ดิจิทัล
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Scotch Flex & Seal 
วัสดุห่อหุ้มรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้แทนซองกันกระแทก 

ได้อย่างดเียี่ยม Scotch Flex & Seal จากค่าย 3M เหมาะส�าหรบั 
คนที่ชอบส่งของรปูทรงแปลกๆ ที่ใส่ในซองแบบธรรมดาไม่ค่อยได้ 
ในน�้าหนักที่ไม่เกิน 1.36 กิโลกรัม หนึ่งแผ่นจะมีทั้งหมด 3 ชั้น 
คือฟิล์มสีฟ้าด้านนอกที่มีคุณสมบัติทนทาน ป้องกันการฉีกขาด 
ชั้นกันกระแทกตรงกลางที่ท�าหน้าที่เหมือนบับเบิล ปกป้องของ 
ที่ห่อไว้ และชั้นด้านในสเีทาที่มาพร้อมเทคโนโลยกีาวที่ตดิกนัเอง
ได้โดยไม่เลอะของที่ห่อหุ้ม แถมยังกันน�้า ข้อดีคือการใช้ขนาด 
แพก็เกจพอดกีบัของที่ส่งนั้นจะช่วยลดขยะได้ถงึ 50% เมื่อเทยีบกบั 
ซองหรือกล่องพัสดุแบบปกติ แถมยังแพ็กได้เร็วขึ้นด้วย ใช้เสร็จ
สามารถน�ามารไีซเคลิได้เหมอืนพลาสตกิทั่วไป ขายเป็นม้วนโดยม ี
ความยาวให้เลอืก 3 ขนาด คอื 10, 20 และ 40 ฟตุ ราคาขายอยูท่ี่ 
ประมาณ 400-1,500 บาท

Spectacles 3
แว่นตา AR ที่มกีารออกแบบใหม่ให้โฉบเฉี่ยวขึ้น Spectacles 

3 พร้อมเพิ่มกล้องหน้าเป็น 2 ตวั ช่วยให้ถ่ายภาพได้มมีติยิิ่งขึ้น 
กดปุม่ที่แว่นจะท�าการถ่ายรปูหรอืวดิโีอให้ทนัท ีทาง Snap เคลมว่า 
สามารถใช้งานได้ 75 นาที ถ่ายภาพนิ่งได้มากกว่า 200 รูป 
หรอืถ่ายวดิโีอได้ 70 คลปิต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ส่วนหน่วยความจ�า 
ภายใน 4 GB สามารถเกบ็ภาพนิ่งได้สงูสดุ 1,200 รปู หรอืคลปิวดิโีอ 
100 คลปิ นอกจากนั้น เคสกรอบแว่นเป็นโครงเหลก็น�้าหนกัเบา 
ใส่แว่นยังชาร์จไร้สายได้ หรือจะชาร์จผ่านพอร์ต USB-C ก็ได้ 
ส่วนโหมดใหม่คือการดูภาพและวิดีโอแบบสามมิติเหมือนกับ 
Google Cardboard ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกบัแอปบนสมาร์ตโฟนถงึจะ 
ดูได้ ตวัแว่นม ี2 สใีห้เลอืก คอื “Carbon” และ “Mineral” เลนส์
เคลอืบป้องกนัแสงแดด ส�าหรบัราคาขายประมาณ 11,700 บาท 
เริ่มวางขายเดอืนพฤศจกิายนนี้

Yukuma Power Bank
ขายดีติดชาร์ตใน Amazon เป็นเพาเวอร์แบงก์ที่ชาร์จได้ 

เรว็ที่สดุในโลกตอนนี้ ความจุ 10,000 mAh ใช้เวลาชาร์จเตม็แค่ 
30 นาทีเท่านั้น เหมาะส�าหรับคนที่ยุ่งมาก ไม่ค่อยมีเวลาชาร์จ
บ่อยๆ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก น�้าหนักเบาแค่ 
270 กรมั ใส่กระเป๋าได้สบายๆ มาพร้อม USB จ�านวน 2 พอร์ต 
สามารถชาร์จได้ 2 อปุกรณ์พร้อมกนั ม ี4 สใีห้เลอืกคอื สดี�า ทอง 
โรสโกลด์ และเทา ส�าหรับคนที่สนใจราคาขายอยู่ที่ประมาณ 
3,680 บาท แต่ถ้าใครซื้อช่วงนี้จะลดเหลอืประมาณ 2,160 บาท

Woojer Edge
หฟัูง Woojer Edge มาพร้อมอปุกรณ์สวมใส่ที่สามารถสร้าง 

จงัหวะกระแทกของเสยีงดนตรไีด้ตามเพลงที่เราเล่น โดยม ี2 แบบ 
คือ แบบสายรัดขนาดเล็ก และชุดสวมขนาดใหญ่ ส�าหรับการ 
ท�างานนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อได้ทั้งทาง USB กับ Bluetooth 
ซึ่งใช้งานได้ 8 ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม อีกทั้งรองรับการใช้งาน 
กับอุปกรณ์อื่นๆ นอกจากการใช้ฟังเพลง ไม่ว่าจะเป็น Xbox, 
PlayStation, PC หรอืแม้แต่ของใหม่ๆ อย่าง VR และ Oculus กย็งั 
น�ามาประกอบการใช้งานกนัได้ ในตอนนี้ยงัเป็นสนิค้าจาก Kickstarter 
การสั่งซื้อจึงมีความล�าบาก แต่ด้วยความโดดเด่นของการใช้งาน
เชื่อว่าอกีไม่นานการสั่งซื้อนอก NA ต้องง่ายขึ้น
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01 Revolutionize the Energy Grid Through 

 Digitalization of PV System

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หวัข้อเรื่อง “Revolutionize 
the Energy Grid Through Digitalization of PV System” รวมถงึออกบูธ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ Solar Inverters รุ่น 
UNO2.0, PVS100, React รวมถึงตู้ String Combiner ที่ใช้ในงาน Solar 
โดยเฉพาะในงาน Solar Professional Training จดัขึ้นในวนัที่ 26 ตลุาคม 2561 
ณ Premier Product Public Co., Ltd. ซึ่งภายในงานได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วม 
สมัมนาเป็นอย่างมาก 

02 ICA-SYMP 2019  

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ร่วมสนบัสนนุการจดังานประชมุวชิาการและออกบธู 
งาน ICA-SYMP 2019 (2019 1st International Symposium on Instrumentation, 
Control, Artificial Intelligence and Robotics) ซึ่งจดัขึ้นโดยสมาคมวชิาการ
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) 
ร่วมกับสมาคมหุ่นยนต์ไทย (TRS) สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย 
(AIAT) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้ น�าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย 
รวมถึงวิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมวัดคุมการควบคุมอัตโนมัต ิ
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ งานนี้จดัขึ้นระหวา่งวนัที่ 16-18 มกราคม 2562  
ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

03 ABB HVAC Conference 2019

เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั จดังานสมัมนา ABB 
HVAC Conference 2019  น�าโดยคณุชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ ตวัแทน ABB เป็นผู้ 
เปิดงานในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ได้รับเกียรติเป็น
วทิยากรในการให้ความรู ้ภายในงานมกีารสมัมนาภายใต้หวัข้อ “Power Quality 
and Energy Efficiency Improvement” ซึ่งได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสสินค้าอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งไฮไลต์ของงานก็คือ Ultra-low Harmonic drives ช่วยแก้ปัญหา
คณุภาพไฟฟ้าจากการใช้อปุกรณ์ควบคมุความเรว็รอบมอเตอร์ ไม่เพยีงแค่นั้น 
ABB ยังน�าเสนอ Multi-Pumps แนวคิดใหม่ในการออกแบบระบบปั๊มเพื่อ
ประสทิธภิาพการใช้พลงังานสงูสดุ อกีทั้งยงัม ีMotor Smart Sensor นวตักรรมแห่ง
อนาคตตอบโจทย์ทกุปัญหาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดนัต�่า ด้วยเทคโนโลย ี
IoT โดยงานจดัขึ้นที่โรงแรม W Bangkok

04 Propak Asia 2019

กลบัมาอกีครั้งกบังาน “Propak Asia 2019” งานจดัแสดงสนิค้าครั้งใหญ่
ประจ�าปี เมื่อวนัที่ 12-15 มถินุายน 2562 ที่ศูนย์นทิรรศการและการประชมุ
ไบเทค บางนา โดยได้น�านวตักรรมอย่าง ABB Robot IRB6700 จ�าลองการ
หยิบยกชิ้นงานที่มีน�้าหนักมาก ถูกออกแบบมาให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจที่
ต้องการลดต้นทุนในภาคแรงงาน รวมถึงต้องการเพิ่มก�าลังและประสิทธิภาพ
การผลติ อกีทั้งภายในงานยงัม ีB&R Smart Camera ถกูออกแบบมาให้ครอบคลมุ
การใช้งานการมองเหน็ของเครื่องจกัรที่ซบัซ้อน ที่ทาง ABB ได้น�ามาจดัแสดง
ในครั้งนี้อกีด้วย

05 Assembly & Automation Technology 2019

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้น�าหุ่นยนต์อจัฉรยิะ “YuMi” ที่มาพร้อมกบัโชว์
ลลีาการรนิเครื่องดื่มในงาน “Assembly & Automation Technology 2019” 
อกีทั้งยงัมเีทคโนโลยตี่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Robot ขนาดใหญ่อย่าง IRB6700 ที่
สามารถใช้งานในอตุสาหกรรมรถยนต์ หรอืจะเป็น Robot ในตระกูล SCARA 
หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการผลิตที่รวดเร็วและมีความ
แม่นย�าสูง และยงัม ีVSD Water Protection Demo รุ่น ACS580 นวตักรรม
ใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและ 
เครื่องดื่ม รวมถงึ Motor Smart Sensor นวตักรรมแห่งอนาคตที่ช่วยในการวดั
และวิเคราะห์สุขภาพของมอเตอร์ มาพร้อมกับฟังก์ชันในการเก็บข้อมูลผ่าน 
Cloud อกีทั้งยงัม ีABB Jokab Safety อปุกรณ์เซน็เซอร์ตรวจจบัการเคลื่อนไหว
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการท�างานมาจัดแสดงอีกด้วย โดยงานจัดขึ้นที่
ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา เมื่อวนัที่ 19-22 มถินุายน 2562 
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อีกหนึ่งช่องทางในการให้คำาปรึกษาและแนะนำาด้านเทคโนโลยีโดยตรงจากเอบีบี

หากคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิค หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเอบีบี ต้องการปรึกษาขอค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เราเปิดช่องทางใหม่ ในการสื่อสาร  เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก

รวดเร็วผ่าน Official Line Account @askabb

เรามีทีมงานที่พร้อมและยินดีให้ค�าปรึกษากับทุกๆ ท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค ผู้รับเหมา นักออกแบบตกแต่งภายใน 

ที่ปรึกษา ครู อาจารย์ และผู้ใช้งานทั่วไป

เพียง Add เป็นเพื่อนกับ @askabb ได้แล้ววันนี้

@askabb

วิธีการง่ายๆ 

> เพียง Add LINE@ ผ่าน ID: @askabb 

หรือสแกน QR Code #คุณถามมา #เราตอบไป

สอบถามข้อมูล

เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์

รับข้อมูลเชิงวิชาการ

และนวัตกรรม

ติดตามข้อมูล

หลักสูตรฝกอบรม

ร่วมกิจกรรม

รับของรางวัลมากมาย

สมัครสมาชิกใหม่

ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกวารสาร ABB In Brief

สามารถสแกน QR Code

เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
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