
04 - 07 Cover Story
08 - 09 Top Story 
10 - 12 Training Program
14 - 23 Product News

14

 in brief
02l2020Digital Solutions

04

16



จากสถานการณ์ COVID ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกลายเป็น 

New Normal ความปกติใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคมไปโดยปริยาย ส่งผลให้ผู ้ประกอบการใน 

ทุกภาคส่วนเห็นความส�าคัญ และเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่แปลกใหม่นี้

คอลัมน์ Top Story จึงขอน�าเสนอทิศทางพลังงานไทยในยุค New Normal ส�าหรับภาค

อุตสาหกรรม เพ่ือตอบโจทย์การรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

ซ่ึงในอนาคตอาจจะกลายเป็น New Normal หลักของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเลยทีเดียว

และไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เอบีบียังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมบูรณาการให้มี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ดังเช่น Cover Story ในฉบับนี้น�าเสนอ Zenith สวิตช์เปลี่ยนแหล่ง

จ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่เป็นการรวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ ความสามารถในการ

ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟตก นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ 

จากเอบีบีได้อีกด้วย ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันในปัจจุบันและอนาคต

ส�าหรับ Product News เอบีบีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดค้นและพร้อมเป็น

ก�าลังส�าคัญช่วยให้ทุกการท�างานของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ท�าการสัมภาษณ์ 

Sönke Kock หัวหน้าฝ่ายดิจิทัล ผู้ดูแลกลุ่มธุรกิจชุดขับมอเตอร์ ในระดับโลกของเอบีบี  

ถึงการท�างานของระบบส่งก�าลังแบบใช้ไฟฟ้าที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการขับเคลื่อนสายพาน 

เดินปั๊มสูบน�้า และการท�างานอื่นๆ อีกมากมาย เขากล่าวว่า เอบีบีได้เข้าไปช่วยทางด้านเทคโนโลยี 

Iot หรือ Internet of thing ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการท�างานได้ตลอดเวลา 

โดยผ่านระบบ ABB AbilityTM ท�าให้ได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีการแสดงสถานะ

ผ่านหน้าจอของผู้ใช้งานให้เข้าใจได้ง่าย และตรงจุด

มาผ่อนคลายสมองและร่างกายในคอลัมน์ Health Tips กับ Work From Home ที่จะท�าให้

คุณได้พบกับช่วงเวลาแสนวิเศษ ได้มีเวลาดูแลตัวเอง รวมถึงครอบครัวมากข้ึน เรียกว่า 

ในวิกฤตนั้นยังมีโอกาสดีๆ เสมอ และเมื่อปลดล็อกคลายมาตรการกันแล้ว ลองไปเที่ยวชม 

ยอดเขาพ่อตามังเคร จังหวัดชุมพร ซ่ึงในคอลัมน์ Unseen Travel ได้แนะน�าว่า...ชุมพร

ไม่ได้มีดีแค่ทะเลเท่านั้น แต่ยังมียอดเขาที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์ สายลุยแนว Adventure เที่ยวชม

ธรรมชาติต้องหลงใหลอย่างแน่นอน

การเข้าสู่ New Normal ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การปรับตัวสู่สังคมใหม่ น�าเทคโนโลยีต่างๆ  

ปรับประยุกต์ ใช้ได้อย่างตรงจุด เอบีบีเชื่อว่าจะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวล�้า 

และตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างชาญฉลาดและตรงจุดมากยิ่งข้ึน 

ด้วยความรักและห่วงใยจากพวกเราชาวเอบีบี
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Zenith สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่รวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของสวิตช์เปลี่ยน 

แหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก ABB และ GE เข้าด้วยกัน เพื่อน�าเสนออุปกรณ์ที่รวมความสามารถของหน่วย 

ประมวลผล แผงควบคุม หน้าสัมผัสของสวิตช์ รวมถึงหน้าจอสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันในผลิตภัณฑ์เดียว 

จะช่วยให้ผู้ใช้งานต่อใช้งานได้ง่าย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟตก 

ได้ดียิ่งข้ึน

กลางปี 2018 ABB ได้เข้าควบรวมกจิการในส่วนของบรษิทั 
GE Industrial Solutions ซึ่งเป็นผู้น�าในธุรกิจด้านระบบอุปกรณ์
ป้องกันในระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้าระดับโลก ดังนั้นทางบริษัท ABB จึงได้มีการบูรณาการ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ GE เข้ากับสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ของ ABB ตวัอย่างหนึ่งของการบรูณาการร่วมกนั คอืการรวมกลุม่
ผลติภณัฑ์สวติช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ รุ่น Zenith ZTX และ ZTG 
ของ GE เข้ากบัเทคโนโลยสีวติช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า TruONE™ 
จาก ABB ให้กลายเป็นตู้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ 
ที่ท�างานได้ดียิ่งขึ้น ควบคุมการจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากความร่วมมือของสองบริษัทชั้นน�า อุปกรณ์ ATS ชุดใหม่นี้
รองรบัไฟตั้งแต่กระแสที่ 30 - 1,200 แอมป์ และแรงดนัใช้งานที่ 
200 - 480 โวลต์ (กระแสสลบั)

เทคโนโลยีสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ 
TruONE™ จาก ABB

ส�าหรับงานส�าคัญๆ ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่สามารถดับหรือ 
หยดุได้ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล หรอืระบบขนส่งสาธารณะ 
การเลอืกตดิตั้งเครื่องก�าเนดิไฟฟ้าส�ารองไว้เพื่อเป็นแหล่งพลงังาน
ทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการเลือกเปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (หม้อแปลงไฟฟ้า) กับแหล่งจ่าย
ส�ารอง (เครื่องก�าเนดิไฟฟ้า) จงึเป็นสิ่งที่ส�าคญัมากเช่นกนั

ดงันั้นส�าหรบัผู้รบัเหมา โรงประกอบตู้ หรอืผู้ใช้งาน พบว่า
ตู้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟในสมัยก่อนการใช้งาน การประกอบ
และตดิตั้ง ค่อนข้างเป็นงานที่ซบัซ้อน ต้องมกีารเดนิสายมากมาย 
รวมถึงการตั้งค่าที่หลากหลาย จึงมักพบปัญหาสวิตช์เปลี่ยน 
แหล่งจ่ายไฟไม่สามารถท�างานได้ตามที่ต้องการ พบปัญหาความ
ผิดพลาดในการออกแบบและการเดินสายไฟ แต่ปัญหาข้างต้น 
จะหมดไปด้วยการเลอืกใช้เทคโนโลยสีวติช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
TruONE™ จาก ABB

 
William T. Lindstrom

ฝ่ายแหล่งก�าเนดิไฟฟ้า
และพลงังานอจัฉรยิะ ABB
เมมฟิส เทนเนสซ ี
สหรฐัอเมรกิา

william.t.lindstrom@ 
us.abb.com

Zenith สวิตช์เปลียน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ
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รูปที่ 1

อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้า

อปุกรณ์ใช้ไฟฟ้า

แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหลกั

แหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหลกั

สวติช์แปลงแหล่งจ่ายไฟฟ้า

(ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์)

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

สญัญาณเพื่อสั่ง
แหล่งก�าเนดิไฟฟ้า

ให้เริ่มท�างาน

สญัญาณเพื่อสั่ง
แหล่งก�าเนดิไฟฟ้า

ให้เริ่มท�างาน

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
อัตโนมัติ TruONE

เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่

เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่

เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่

เครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่

หน่วยควบคมุ
อตัโนมตั ิ

แหล่ง
ก�าเนดิไฟฟ้า

แหล่ง
ก�าเนดิไฟฟ้า

รูปที่ 2a

รูปที่ 2b

เทคโนโลยีสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

TruONE™ จาก ABB สามารถขจัด 

ความยุ ่งยากทั้งหมดข้างต้นโดยการต่อสาย

เพียงเส้นเดียว อีกทั้งมาพร้อมกับตู ้ตาม

มาตรฐานสากลทั้ง IEC และ UL

TruONE™ จาก ABB นบัเป็นอปุกรณ์สวติช์เปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้า ที่รวมอปุกรณ์ส�าคญัพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในตวัอปุกรณ์ อาทิ
เช่น เซนเซอร์ตรวจวดัแรงดนั ความถี่ ชดุควบคมุ หน้าสมัผสัสวติช์ 
รวมถึงหน้าจอผู้ใช้งานเข้าในอุปกรณ์เดียว จึงเป็นอุปกรณ์ที่ง่าย
ต่อการติดตั้ง สามารถลดการติดตั้งและเดินสายได้กว่า 80% 
-> รูปท่ี 1-2 มาพร้อมฟังก์ชนัในการปกป้องอปุกรณ์ไฟฟ้าที่ดยีิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลที่ 
น่าเชื่อถอืทั้ง IEC และ UL ดงันั้นจะช่วยให้ผูใ้ช้งานลดการออกแบบ
ลดระยะเวลาที่เครื่องต้องหยดุและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุ

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น Zenith ZTG
และ ZTX

ปัจจุบันสวิตช์รุ ่น Zenith ZTG และ ZTX ได้มีการรวม
เทคโนโลยีสวิตช์ TruONE จาก ABB กับเทคโนโลยีจากสวิตช์
ตระกูล Zenith จาก GE โดยออกแบบสวติช์และชดุควบคมุเข้าไว้ 
ในตู้เดยีว -> รปูที ่3-4 ซึ่งช่วยลดจ�านวนสายไฟและการต่อสาย 

ท�าให้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าแบบเดิมถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลด 
ความเสี่ยงที่มีโอกาสต่อสายผิด การออกแบบที่ผิด นอกจากนี้ 
การออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ในตัว ATS จะใช้หลักการ
เปลี่ยน ถอดได้ในจุดส�าคัญต่างๆ เพื่อช่วยลดเวลาที่เครื่องต้อง
หยดุท�างานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุลงได้ ด้วยการใช้เวลา
เพยีง 10 นาทใีนการเปลี่ยนชิ้นส่วนและชดุควบคมุกรณชี�ารดุ

 
รูปหลัก 
น�าเสนอสวติช์เปลี่ยน 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตัิ
ยคุใหม่ด้วยการผสาน
เทคโนโลยทีี่ดทีี่สดุของ 
ABB และ GE Industrial 
Solutions เพื่อรบัประกนั
การใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
ใช้งานสะดวก และทรง
ประสทิธภิาพสูงสดุ

 
รูปที่ 1
เทคโนโลย ีTruONE™ 
ของ ABB ปัจจบุนั
ท�าหน้าที่เป็นอปุกรณ์ที่
ควบคมุสวติช์ Zenith

 
รูปที่ 2
ความเรยีบง่ายในการ
ออกแบบวงจรของ ATS 
TruONE จาก ABB

 
รูป 02a 
การตดิตั้งสวติช์เปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบ
ดั้งเดมิจะใช้เวลานาน 
อกีทั้งการต่อสาย
และตั้งค่ายุ่งยาก 
ท�าให้เกดิข้อผดิพลาด
ได้ง่าย

 
รูป 02b 
TruONE™ มแีทบทกุสิ่ง
ที่จ�าเป็นส�าหรบัสวติช์
เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ในอปุกรณ์เดยีว
ช่วยให้การตดิตั้งสะดวก
และรวดเรว็ รวมถงึลด
ความผดิพลาดทั้ง 
การออกแบบ ตดิตั้ง 
และการใช้งาน
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อปุกรณ์ Zenith สร้างมาตรฐานใหม่ทางด้านความปลอดภยั
ในการใช้งาน โดยส่วนที่ใช้งานหลัก อาทิ หน้าจอแสดงผลเป็น
ฉนวนไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
เข้าที่ฝาตู้อกีต่อไป -> รปูที ่5 

ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้นหน้าจอ 
LCD ส�าหรบัผูใ้ช้งาน Zenith จะมกีารป้องกนัด้วยรหสัผ่าน ซึ่งหลงั
จากเข้าในระบบผ่านรหสัที่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถงึการ
ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การตั้งโปรแกรม การปรบัหน่วงเวลา แสดงผล 
ตรวจสถานะแหล่งจ่ายไฟ หรือส�ารวจข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งข้อมูลวเิคราะห์ทั้งหลาย 

หนึ่งในหัวใจส�าคัญของการท�างานของระบบ 

ATS คือสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก 

และแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารองเพื่อเป็นไฟเลี้ยงระบบ

ในตัวเองได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ สวิตช์ Zenith 

ท�าได้เช่นกัน

นอกจากการตั้งค่าผ่านหน้าจอแสดงผล ส�าหรับทุกๆ รุ่น  
ของสวติช์ Zenith ในปัจจบุนั สามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ Ekip 
Connect (ลิขสิทธิ์ของ ABB) เพื่อตั้งโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์
โดยไม่จ�าเป็นต้องมไีฟเลี้ยงอปุกรณ์ได้เลย เมื่อใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช ้
สามารถตั้งค่า โหลดข้อมูลออก ผ่านทางพอร์ต USB ที่หน้าจอ 
แสดงผล

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith สามารถใช้
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ารองเพื่อเป็นไฟเลี้ยง
ระบบในตัวเองได้ (ไฟกระแสสลับ 200 - 480 โวลต์, +- 20 
เปอร์เซน็ต์) โดยที่ไม่ต้องมแีหล่งจ่ายส�ารอง

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith ได้รับการ
ออกแบบให้ใช้งานได้ถึง 6,000 ครั้ง เทียบได้กับการท�างานถึง 
50 ปี เมื่อค�านวณจากการสับสวิตช์ 10 ครั้งต่อเดือน โดยการ
ออกแบบพเิศษ อปุกรณ์ทกุส่วนสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตวัผูใ้ช้งาน
เองเพื่อให้การซ่อมบ�ารงุท�าได้ง่ายและช่วยลดเวลาหยดุเดนิเครื่อง 
และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุลงอย่างมนียัส�าคญั

 
รูป 03
Zenith สวติช์เปลี่ยน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตัิ

รูปที่ 3

ขั้วต่อส�าหรบัวงจรควบคมุ
(ด้านหลงัฝา)

จดุส�าหรบัอปุกรณ์เสรมิ 
(แหล่งจ่ายไฟจากภายนอก, อปุกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบสื่อสาร และสญัญาณ)

สวติช์เปลี่ยนแหล่ง
จ่ายไฟฟ้าอตัโนมตัิ

ต�าแหน่งส�าหรบัตดิตั้ง
คอนแทคเสรมิ

พอร์ตส�าหรบัตั้งโปรแกรม
ผ่านทางโปรแกรม
Ekip Connect ใช้ส�าหรบั
โปรแกรม Ekip เท่านั้น

ตู้สวติช์สามารถลอ็ก
เพื่อป้องกนัการ
เปลี่ยนการสั่งงาน

หน้าจอผู้ใช้งาน 
แบบ ZTG LCD

ต�าแหน่งสวติช์ 
บอกการท�างาน
(ใช้ไฟจากแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าหรอืเครื่อง
ก�าเนดิไฟฟ้า)

หน่วยและกลไก
ควบคมุตู้สวติช์

ต�าแหน่งตดิ
หมายเลขผลติภณัฑ์

ปุ่มเลื่อน
(Manual- Lock - Auto)

เพื่อเลอืกรูปแบบการท�างาน

คนัโยกส�าหรบั
ใช้งานด้วยมอื
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รูป 04 
สวติช์เปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าอตัโนมตั ิรุ่น Zenith 
ZTX และ ZTG Zenith ZTG 
ถูกออกแบบมาส�าหรบั
ใช้งานในอาคารส�านกังาน
ขนาดใหญ่ และงาน
อตุสาหกรรมทั่วไป
ขณะที่ Zenith ZTX 
เหมาะส�าหรบัใช้ใน
อาคาร ส�านกังาน 
และสถานประกอบการ
ขนาดย่อม

 
รูป 05 
หน้าจอใช้งานของอปุกรณ์ 
Zenith

 
รูป 05a 
หน้าจอใช้งานเชื่อมต่อด้วย
สาย LAN สามารถเปลี่ยน
เข้าออกได้อย่างสะดวก อกี
ทั้งการท�างานของอปุกรณ์
สวติซ์เปลี่ยนแหล่งจ่าย
ไฟฟ้า สามารถท�างานได้
แม้ไม่ได้ต่อหน้าจอ

 
รูป 05b 
หน้าจอใช้งานสามารถ
ตดิตั้งเข้ากบัฝาตู้ด้านนอก
โดยใช้สกรูเพยีง 2 ตวั 
และเชื่อมต่อด้วยสาย RJ45 
เชื่อมต่อหน้าจอกบัอปุกรณ์ 
TruONE™

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith ได้มีการ
ออกแบบหน้าสัมผัสใหม่ ใช้วัสดุและโครงสร้างแบบใหม่เพื่อให้
สลบัการจ่ายไฟได้อย่างมั่นใจ

อุปกรณ์เสริมแบบ Snap-on สามารถเพิ่ม และประกอบได้
ง่ายตามต้องการ

อปุกรณ์เสรมิแบบ Snap-on อาทเิช่น อปุกรณ์เพิ่มสญัญาณ 
Input และ Output อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบสื่อสารต่างๆ 
สามารถต่อเข้าไปที่ตู้สวติช์ Zenith ได้โดยง่าย ไม่อนัตราย ไม่ต้อง
ดบัไฟ รวมถงึไม่ต้องใช้เครื่องมอือื่นในการตดิตั้ง

การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ
ความสามารถในการตรวจสอบสถานะอปุกรณ์ การใช้พลงังาน 

ท�าได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มอปุกรณ์เพื่อเข้ากบัระบบ ABB Ability 
“EDCS” โดยใช้เวลาเชื่อมต่อเพียงไม่กี่นาที ไม่ไปกระทบการ
ท�างานเดมิ ไม่กระทบการจ่ายไฟฟ้ากบัระบบ และไม่มกีารเพิ่มการ
ต่อสายที่ยุ่งยาก ต่างจากเมื่อก่อนที่อาจต้องใช้อุปกรณ์มากมาย 
การต่อสายหลายเส้น และการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน จึงถือว่า
เป็นส่วนเสรมิที่สมบรูณ์แบบของ ATS จาก ABB รุน่ Zenith เตมิเตม็ 
การท�างานที่ทรงประสทิธภิาพ พร้อมฟังก์ชนัที่ตอบโจทย์ในปัจจบุนั 
และอนาคต

โปรโตคอลสื่อสารในปัจจบุนัที่รองรบัได้ของ ATS จาก ABB 
รุ่น Zenith ท�าการเชื่อมต่อได้ถึง 7 แบบคือ Modbus RTU,  
Modbus TCP, Profibus, Profinet, Ethernet, Devicenet และ
ระบบ Cloud monitoring 

สวติช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตั ิZenith มฟัีงก์ชั่นแจ้ง
สถานะอปุกรณ์ (Contact wear) และแผนในการซ่อมบ�ารงุล่วงหน้า 
ในตวั ซึ่งจะเป็นการรบัประกนัว่าอปุกรณ์จะพร้อมใช้งานได้ทกุครั้ง 
ที่ต้องการ

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith 

อุปกรณ์ที่เหมาะจะติดตั้งแทนที่อุปกรณ์สวิตช์

เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติแบบด้ังเดิม

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith สามารถ 
เชื่อมต่อข้อมูลร่วมกบัอปุกรณ์อื่นๆ จาก ABB ได้ และเมื่อใช้งาน
กับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ติดตั้งโปรแกรม Ekip Connect ผู้ใช้ 
จะสามารถตั้งค่า Zenith ZTG ที่หน้างานก่อนการติดตั้งด้วยซ�้า 
โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟอื่น

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith เหมาะที่จะ 
ติดตั้งแทนที่อุปกรณ์สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ
ดั้งเดมิ ด้วยความที่มขีนาดกะทดัรดั น�้าหนกัที่เบา (เบากว่าอปุกรณ์ 
รุ่นใกล้เคียงกันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์) และการออกแบบที่ 
ตอบโจทย์ทั้งหมดภายในตู้เดียว รวมถึงความปลอดภัยภายในตู้
โดยจ�ากดัสายไฟให้เหลอืเพยีงเส้นเดยีว - นั่นคอืสาย LAN จาก
ในตู้ไปสู่หน้าจอที่ตดิตั้งตรงฝาตู้ 

เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ ความต้องการ
ตู้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติก็เพิ่มตามไปด้วย สวิตช์
เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอตัโนมตั ิZenith ZTG และ ZTX จาก ABB 
จะเป็นหนึ่งในตวัเลอืกที่ดทีี่สดุของ ATS ในปัจจบุนั

เอกสารอ้างอิง
[1] R. Pelttari, “The power-of-one true ATS,” ABB Review 

2/2018, pp. 90–93.

รูปที่ 4

รูปที่ 5a

รูปที่ 5b
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โฉมหน้าทิศทางพลังงานไทย
ในยุค New Normal
หากไม่กล่าวถึงสถานการณ์ COVID-19 ก็คงจะคุยกันไม่รู ้เร่ือง ยิ่งถ้าไม่พูดถึงอนาคตหลังสิ้นสุด 

COVID-19 ที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ คร้ังส�าคัญของผู ้คนทั่วโลก  

ก็คงเรียกว่าตกเทรนด์ของโลกใบนี้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing),  

การหยุดเพื่อท�างานอยู ่ที่บ้าน (Work from Home) เป็นต้น ล้วนก่อให้เกิดพฤติกรรมรูปแบบใหม่ 

จนกลายเป็นความเคยชินที่เราเรียกกันว่า “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” เห็นได้จากการใช้เทคโนโลยี

ของหลายๆ คนเพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะการสั่งอาหารออนไลน์ส่งถงึบ้าน (Food Delivery) 
หรือการสั่งซื้อสินค้าจ�าเป็นหลายอย่างผ่านช่องทางออนไลน์ 
โดยที่ไม่ต้องเดนิทางออกไปนอกบ้าน ลดความเสี่ยงในการตดิเชื้อ 
COVID-19 เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้
ศกัยภาพของระบบออนไลน์ ที่ช่วยให้สะดวกสบายในการใช้ชวีติ
มากขึ้น

แน่นอนว่าในอุตสาหกรรมพลังงานก็เช่นกันที่ก่อให้เกิด 
New Normal โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ช่วยเสริม
ความสะดวกสบายและความมั่นคงด้านพลังงานที่จะผสานการ
ท�างานร่วมกนั นั่นเพราะในช่วงที่ผ่านมาการ Work from Home 
ท�าให้หลายคนใช้พลังงานที่บ้านเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการท�างาน

และการต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุด
ของประเทศ (จรงิๆ กร็้อนทกุช่วงเวลา) การใช้พลงังานไฟฟ้าจงึมี
ปรมิาณเพิ่มสูงขึ้นมาก

แม้จะมีมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลา
สั้นๆ ขณะที่เทรนด์การท�างาน Work from Home ดูเหมอืนจะได้
รับผลตอบรับที่ดี ทั้งประสิทธิภาพการท�างานที่เพิ่มขึ้นและวินัย
การท�างานที่ดีขึ้น (แม้หลายคนจะบอกว่าเป็น Work from Hell 
กต็าม) การประหยดั จงึกลายเป็นหนึ่ง New Normal ที่จะเกดิขึ้น
ในอนาคต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

โดยเฉพาะในเรื่องของ Smart Grid ก็จะกลายเป็นหนึ่ง 
New Normal ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การผลิตและจ่ายกระแส
ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และดูเหมือนว่าแนวโน้มการ
เกิด Smart Grid จะเร็วมากขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า 
ซึ่ง Smart Grid เป็นเทคโนโลยีส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุม
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ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีนี้ 
เรยีกว่า IoT (Internet of Things) ช่วยให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถควบคมุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งในรูปแบบ 
Wifi และ 5G ไม่ว่าจะสั่งเปิดปิดการท�างาน การปรบัระดบัต่างๆ 
เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถ
ควบคมุการชาร์จไฟฟ้าให้กบัรถไฟฟ้าได้

นั่นคอื New Normal ที่จะเกดิขึ้นกบัภาคประชาชนและภาค
การผลติไฟฟ้าของประเทศ ยงัไม่นบัรวมถงึภาคอตุสาหกรรมที่จะ 
เกดิ New Normal ในแง่ของการใช้หุ่นยนต์ (Robot) ซึ่งตอบโจทย ์
ในแง่ของการรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social  
Distancing) เพราะหุ ่นยนต์ไม่สามารถติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ 
COVID-19 ได้ และยังสามารถท�างานได้ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดที่รุนแรง แถมยังสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยี IoT 
(Internet of Things) ได้อกีด้วย

ที่ส�าคัญในอนาคตอาจเกิด Unmanned Factory หรือ
โรงงานไร้พนกังาน โดยมกีารใช้หุน่ยนต์ท�างานตลอดสายการผลติ
แบบ 100% และมีการควบคุมระบบการผลิตโดยพนักงานผ่าน
เทคโนโลยคีวบคมุระยะไกล ซึ่งจะกลายเป็น New Normal ของ
อตุสาหกรรมการผลติเลยทเีดยีว

แต่ไม่ว่าจะเป็น New Normal ในรูปแบบใดก็ตาม การ
ประหยัดพลังงานก็ยังถือเป ็นสิ่งส�าคัญ เพราะในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าสูงถงึประมาณ 70%-80% ซึ่งการใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย
เป็นเพียงแค่ช่วยลดก�าลังการผลิต แต่ไม่สามารถมาทดแทนได้ 
100% เนื่องจากมขี้อจ�ากดัต่างๆ มากมาย จงึจ�าเป็นที่จะต้องคง
การประหยัดพลังงาน หรือจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประหยัด
พลงังานกด็เูข้าท่าด ีและอาจจะกลายเป็น New Normal ของการ
ประหยดัพลงังานไปด้วย

902l2020 โฉมหน้าทิศทางพลังงานไทยในยุค New Normal



Course Title May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

EP01
พื้นฐาน เทคโนโลย ีและการเลืือกใช้งานของแอร์เซอร์กติเบรกเกอร์ (ACBs),
โมลเคสเซอร์กิิตเบรกเกอร์ ์(MCCBs) รวมถึึงอุุปกรณ์ประเภทสวิิตซ์ และการท�าระบบ Automatic 
transfer switch (Swich disconnect & ATS Solution) และ WORKSHOP ทดลองใช้งานอุุปกรณ์

5

EP02

ระบบการบรหิารจััดการอััจฉริิยะเพื่่อการใช้งานอย่างยั่่งยนื (Energy Management) 
ด้วยอปุกรณ์ Electrical Distribution Control System (EDCS) และ EQmatic Software 
รวมถึึงการป้องกัันความเสีียหายจากการเกิิด Arc Flash ในตู้ ้Switchgear และ WORKSHOP 
ทดลองใช้งานอุุปกรณ์

6

EP03
ABB E - DESIGN โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (PART 1)
*กรณุาน�าคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการอบรม*

12
(เลื่อน)

15

EP04
ABB E - DESIGN โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (PART 2)
*กรณุาน�าคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการอบรม*

13
(เลื่อน)

16

EP05
พื้นฐานการใช้งาน วธิกีารเลอืก และการประยกุต์ใช้งานอปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ 
รวมถงึเทคโนโลยแีละการใช้งานอปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ด้วย Universal Motor Controller (UMC) 22 10

EP06
ระบบบ้านและอาคารอจัฉรยิะเพื่อประสทิธภิาพการควบคมุและประหยดัพลงังาน 
ด้วยการใช้งานผ่านสวติช์ และเนต็เวริ์ก (Tablet, Smartphone) 
รวมถงึระบบควบคมุการเปิด-ปิดประตูอตัโนมตั ิDoor Entry System

27
(เลื่อน)

18

EP07
พื้นฐานเทคโนโลย ีและการตดิตั้งอปุกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้าประเภทเซอร์กติเบรกเกอร์ (MCB)
และอปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดูด (RCD) 
รวมถงึพื้นฐานของระบบป้องกนัแรงดนัเกนิจากฟ้าผ่า (Surge Protection)

28
(เลื่อน)

3

EP08 เครื่องชาร์จรถยนต์พลงังานไฟฟ้า (EV Charger Infrastructure) 7 6

EP09
เครื่องส�ารองไฟฟ้า และเครื่องเพิ่มเสถยีรภาพระบบไฟฟ้า
(UPS Power Conditioning System) 8 7

ABB Product Training 
Schedule
Electrification Products
Division

Year 2020

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

เอบีบีน�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร

ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง 

ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Training ProgramTraining Program10 ABB in br ief 



Terms and Conditions 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกก�าหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัหลกัสูตรอบรมคอื เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรู้พื้นฐาน เทคโนโลย ีและวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์
เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์

ด้านวศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วิทยากรของบริษัทเอบีบีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

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 
ผู ้สมัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู ้สมัคร 
ท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมแทนได้

*ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัทหรือ
หน่วยงานของท่านได้*

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�านักงานใหญ่ :

ABB ELECTRIFICATION (THAILAND) CO., LTD

เวลาในการฝึกอบรม 09.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000

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

ลงทะเบียน Online :



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัการสมัมนาผ่าน Webinar สามารถกดแสกน QR code
เพื่่ือรบัทราบข้อมูลแต่ละหลกัสูตร รวมถงึสามารถลงทะเบยีนในหลกัสูตรที่ท่านสนใจได้ผ่านช่องทางนี้

Y2020

เอบีบี น�าเสนอหลักสูตรอบรมสัมมนาออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญโดยผ่านช่องทาง Webinar เพื่อแบ่งปันข้อมูล 

ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด รวมถึงเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ บรรยายโดยวิทยากรของเอบีบี

ซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เอบีบีได้มีการจัดหัวข้อที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน

ทุกความต้องการของลูกค้า โดยจะเป็นการจัดสัมมนาผ่าน Webinar ซ่ึงลูกค้าสามารถสอบถามค�าถาม 

หรือติดตามหลักสูตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดปี 2020

โดยผู้เชี่ยวชาญจากเอบบีี

อบรมเป็นภาษาไทย

เข้าร่วมสมัมนาผ่านเวปได้อย่างง่ายดาย

สะดวกไม่ต้องเดนิทาง

ABB Thailand Webinar Series
หลักสูตรอบรมสัมมนาออนไลน์จากผู้เชียวชาญ



ABB Thailand Webinar Series
หลักสูตรอบรมสัมมนาออนไลน์จากผู้เชียวชาญ

—
Make sure data flows even when 
primary power doesn’t.
Introducing TruONE. 
The world’s first true ATS enhances critical 
power security for data centers.

The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer 
switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. 
Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which 
speeds installation and minimizes the potential for connection failures, ensuring 
best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components 
reduce downtime and service costs. And its optimum interface offers advanced 
connectivity and energy efficiency.

Unlike typical ATS solutions, TruONE allows safe emergency manual operation 
under load for immediate power restoration in the event of equipment
malfunction. Performance tested beyond standard requirements, TruONE 
stands ready to ensure the steady delivery of critical power to your data center
at all times. 

Learn more. Contact your ABB representative or visit new.abb.com.
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Product News

Universal motor 
controller software for 
fast and easy setup
มอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมจ�านวนมากถูกขับเคลื่อนด้วยชุดควบคุมอันชาญฉลาด เช่น UMC100.3 

ของ ABB ซึ่งท�าหน้าที่ทั้งควบคุมและป้องกันมอเตอร์ ส่งรับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 

ซอฟต์แวร์ขับมอเตอร์อเนกประสงค์ของ ABB ซึ่งท�างานตามมาตรฐาน FDI (Field Device Integration,  

การติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม) ช่วยให้การตั้งค่า UMC100.3 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

มอเตอร์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ที่ถูกมอเตอร์ขบัเคลื่อน สามารถ
พบได้ทั่วไปในทุกสายงาน และเมื่อทุกอย่างปรับตัวไปในทาง
อตัโนมตัมิากขึ้น ปรมิาณการใช้งานมอเตอร์กเ็พิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกนั 
มอเตอร์ดงักล่าวหลายต่อหลายชดุด้วยกนัที่ขบัเคลื่อนงานส�าคญั 
ซึ่งจะปล่อยให้เครื่องหยุดเดินไม่ได้เป็นอันขาด - ไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมแก๊สและน�้ามัน เหมืองแร่ หรือกระดาษ เป็นต้น 
ซึ่งการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้อาจต้องเริ่มด้วยการปิด 
เปิดระบบจ่ายไฟใหม่ทั้งหมด ในงานอื่นๆ ที่อาจไม่ต้องการความ
เข้มงวดเท่า ปัญหาจากมอเตอร์ อย่างน้อยที่สุดก็จัดเป็นอันดับ
ต้นๆ ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียก�าลังการผลิตและมีค่าใช้จ่าย
ที่ตามมา

ชุดควบคุมมอเตอร์อเนกประสงค์ UMC100.3
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการอตุสาหกรรมต่างๆ จะด�าเนนิ

ไปได้อย่างราบรื่น เป็นที่ทราบโดยทั่วกนัว่าวธิทีี่ดทีี่สุดคอืใช้ระบบ
จดัการมอเตอร์ เช่น ชดุขบัมอเตอร์อเนกประสงค์ UMC100.3 [1]

UMC100.3 จัดเป็นศูนย์รวมข้อมูล 

อันชาญฉลาดที่คอยจัดการควบคุม 

และป้องกันมอเตอร์ ส่งรับข้อมูล และวิเคราะห์

ข้อผิดพลาด

UMC100.3 จัดเป็นศูนย์รวมข้อมูลอันชาญฉลาดที่คอย
จัดการควบคุมและป้องกันมอเตอร์ ส่งรับข้อมูล และวิเคราะห์ 
ข้อผดิพลาด -> รปูที ่1

UMC100.3 ท�างานเข้ากนัได้กบัโปรโตคอลสื่อสารหลากหลาย 
มากกว่าผลติภณัฑ์ใกล้เคยีงกนัอื่นๆ : ระบบบสั (Fieldbus) ส�าหรบั
ส่งรบัข้อมูลภายในอปุกรณ์สามารถใช้ Profibus DP, DeviceNet, 
และ Modbus RTU ส่วนโปรโตคอลอเีทอร์เนต็ (Ethernet) สามารถ 
ใช้ EtherNet/IP, Modbus TCP และ Profinet IO

โมดูลสื่อสารของ ABB สามารถประกอบไปที่ UMC100.3 
โดยตรงหรือแยกไปอยู่ในปล่องสายไฟของศูนย์ควบคุมมอเตอร์ 
motor control center (MCC) ซึ่งการออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะนี้ ท�าให้การเดนิสายสื่อสารสะดวกและทนทานต่อสญัญาณ
กวนมากขึ้นกว่าเดมิ โดยเฉพาะในปล่อง MCC ซึ่งใช้ส่วนประกอบ
ที่ถอดออกได้ วธินีี้ยงัช่วยลดความซบัซ้อนในการเดนิสายส�าหรบั
อเีทอร์เนต็อกีด้วยรูปที่ 1

 
Helmut Schönfelder 

ABB Stotz-Kontakt 
Heidelberg, Germany

helmut.schoenfelder@ 
de.abb.com
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นอกจากนั้น การสื่อสารทางพอร์ตอนกุรมของ UMC100.3 
ช่วยลดการเดินสายและความล�าบากในการติดตั้ง ทั้งยังช่วยให้ 
ส่งข้อมูลได้มากกว่าที่อปุกรณ์รุ่นใกล้เคยีงกนัส่งได้

การเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนี้ย่อมช่วยให้สามารถคาดการณ์
การซ่อมบ�ารงุล่วงหน้าอนัซบัซ้อนได้ ซึ่งจะช่วยให้มอเตอร์ท�างาน
ได้แม่นย�ามากขึ้นและช่วยเพิ่มระยะเวลาที่เดินเครื่องได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ -> รปูที ่2

หากต้องการฟังก์ชนัเพิ่มเตมิ ผูใ้ช้สามารถเพิ่มโมดลูอปุกรณ์
เสรมิเข้าไปยงั UMC100.3 อย่างง่ายดาย มโีมดลูวดัอณุหภมูแิบบ 
อะนาลอ็ก อปุกรณ์เพิ่มจ�านวน DI, DO และโมดลูตรวจวดัแรงดนั 

การเข้าถึงข้อมูลได้มากข้ึนนี้ย่อมช่วยให้

สามารถคาดการณ์การซ่อมบ�ารุงล่วงหน้า

อันซับซ้อนได้ ซึ่งจะช่วยให้มอเตอร์ท�างานได้

แม่นย�ามากข้ึน

แรงดันไฟฟ้า ตัวประกอบก�าลังไฟฟ้า ก�าลังไฟฟ้าแท้จริง 
ก�าลังไฟฟ้าปรากฏ ก�าลังไฟฟ้า ค่าความบิดเบือนของสัญญาณ
ฮาร์โมนกิ (total harmonic distortion) -> รปูที ่3-4

ซอฟต์แวร์จัดการการตั้งค่ารุ ่นใหม่ของ ABB ส�าหรับ 
UMC100.3 ยิ่งช่วยให้การใช้งานและการตั้งค่าระบบง่ายยิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์จดัการการตัง้ค่า ABB Ability™ FIM UMC Edition  
ในระบบอัตโนมัติของกระบวนการอุตสาหกรรม อุปกรณ์

ภาคสนามจากต่างบรษิทักนัต้องท�างานร่วมกนั ในอดตี การรวม

อปุกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกนันั้นยุง่ยากมาก ซึ่งน�าไปสูค่วามพยายาม
ที่จะให้มีมาตรฐานที่รับรู ้โดยทั่วกันส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ 
ในหลายปีที่ผ่านมาองค์กรการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม Field 
Device Integration (FDI) ได้จัดท�ามาตรฐานส�าหรับการติดตั้ง
อปุกรณ์ขึ้น โดยอ้างองิจาก  IEC 61804 และรวบรวมข้อดขีอง  EDDL, 
และเทคโนโลย ีFDT/DTM เข้าไว้ด้วยกนั [2,3]

 
รูป 01 
ชดุควบคมุมอเตอร์
อเนกประสงค์ UMC100.3
ของ ABB

 
รูป 02 
ชดุควบคมุมอเตอร์
อเนกประสงค์ UMC100.3
ของ ABB มกีารใช้งาน
ในหลายอตุสาหกรรม
ด้วยกนั เช่น น�้ามนั
และแก๊ส ที่แสดงในที่นี้ 
เพื่อจดัการควบคมุ 
และป้องกนัมอเตอร์ 
ส่งรบัข้อมูล และวเิคราะห์
ข้อผดิพลาด

 
รูป 03 
จอแสดงผลของ 
UMC100.3

รูปที่ 2

รูปที่ 3



ซอฟต์แวร์จดัการการตั้งค่ารุน่ใหม่ ABB Ability™ FIM UMC 
Edition กอ็้างองิจาก FDI เช่นกนั ซอฟต์แวร์นี้ มฟีังก์ชนัที่ต้องการ 
ทั้งหมดส�าหรับการใช้งาน UMC100.3 อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การตั้งค่าพารามเิตอร์ของมอเตอร์การสั่งเดนิเครื่อง และการ 
ท�างานในแบบเฝ้าตดิตามของ FIM UMC Edition ช่วยให้การตั้งค่า 
ทดสอบ และวเิคราะห์ผ่านออนไลน์ ท�าได้สะดวกรวดเรว็ -> รปูที่ 
5a-5d ข้อมูลทั้งหมดจากชดุควบคมุ UMC100.3 - เช่น สถานะ 
กระแส แรงดนั ผู้ใช้สามารถเฝ้าตดิตามได้อย่างสะดวก

ในชุดมาตรฐานมีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและค�าเตือน
อย่างครอบคลมุรวมอยู่ด้วย ฟังก์ชนันี้ท�าให้ UMC100.3 รวมกบั 
FIM UMC Edition เป็นระบบที่สมบูรณ์แบบส�าหรับใช้คาดเดา 
เหตผุดิปรกตทิี่อาจเกดิขึ้น ทั้งยงัท�างานได้โดยไม่ยุง่ยาก ยิ่งกว่านั้น 
ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันส�าหรับบริหารจัดการโครงการเข้ามาด้วย 
เพื่อจดัการการตดิตั้งขนาดใหญ่และซบัซ้อนกว่านี้

ผู้ใช้งานจะได้ใช้ระบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 

ท�าให้การควบคุมมอเตอร์ท�าได้หลากหลาย

รูปแบบ สะดวก รวดเร็วต่อการทดสอบ

ตั้งค่า และเดินเคร่ือง

ทั้งนี้ชุดควบคุมสามารถเลือกภาษาในการใช้งานได้หลาย
ภาษา (ปัจจบุนัได้ 8 ภาษา) และซอฟต์แวร์นี้ตดิตั้ง ใช้งาน ได้ง่าย 
บนแท็บเล็ต แล็ปท็อป หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 
Windows

ชดุควบคมุมอเตอร์อจัฉรยิะ UMC100.3 ของ ABB เมื่อใช้
ร่วมกบัโปรแกรมจดัการการตั้งค่า FIM UMC Edition จะช่วยให้
ผู้ใช้งานตั้งค่า ทดสอบ และสั่งเดนิเครื่องมอเตอร์ ค่าพารามเิตอร์
ที่เกี่ยวข้องทกุค่าสามารถเรยีกดูได้ทกุเมื่อ

การตั้งค่าเพื่อการใช้งานที่เชื่อถือได้
เมื่อการใช้งานของมอเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น และ

ปริมาณการใช้มอเตอร์ในระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ผู้ใช้เริ่มต้องการ
ชุดควบคุมที่สามารถจัดการมอเตอร์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ -> รปูที ่6 
เมื่อมกีารใช้งานชดุควบคมุมอเตอร์อจัฉรยิะ UMC100.3 ของ ABB 
ร่วมกับโปรแกรมจัดการการตั้งค่า FIM UMC Edition ผู้ใช้งาน 
จะได้ใช้ระบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ท�าให้การควบคุมมอเตอร์ 
ท�าได้หลากหลายรูปแบบ สะดวก รวดเร็วต่อการทดสอบ ตั้งค่า 
และเดินเครื่อง เมื่อรวมกับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดขั้นสูง 
คณุสมบตัเิหล่านี้ของโปรแกรมจดัการการตั้งค่า FIM UMC Edition 
จะช่วยให้ผู ้ใช้งานมั่นใจได้ว่า กระบวนการหรือสายการผลิต 
จะท�างานได้อย่างแม่นย�ามปีระสทิธภิาพ 

 
รูป 04 
ตวัอย่างการตั้งค่าของ
ชดุควบคมุมอเตอร์
อเนกประสงค์ UMC100.3 
และอปุกรณ์เสรมิบางชดุ

โมดูลอุปกรณ์เสริม

โมดูลวดัแรงดนั

อปุกรณ์สตาร์ทมอเตอร์

โมดูลดจิติอล

โมดูลวดัอณุหภูมิ
แบบอะนาลอ็ก

โมดูลสื่อสาร

ชดุควบคมุมอเตอร์
อเนกประสงค์ UMC100.3

แมคเนตกิ
คอนแทกเตอร์ รุ่น AF

ระบบบสัส�าหรบั
ส่งรบัข้อมูลภายใน
• Modbus RTU 
• DeviceNet 
• Profibus DP

ระบบอเีทอร์เนต็
• EtherNet/IP™ 
• Profinet IO 
• Modbus TCP

การเชื่อมต่อ
- ศูนย์ข้อมูล DCS
- ระบบอตัโนมตั ิ800xA
- เกตเวย์สู่ ABB Ability™

รูปที่ 4
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ควบคุมและภาษาเครื่อง electronic device description 
language (EDDL) - ส่วนที ่2: ส�าหรับแนวคิดกลุ่มฟังก์ชนั”

 
รูป 05 
การใช้งาน FIM UMC 
Edition ในการตั้งค่า
พารามเิตอร์ สั่งงานมอเตอร์ 
และเฝ้าตดิตามเกบ็ข้อมูล 
ช่วยให้การตั้งค่า ทดสอบ
และวเิคราะห์ผ่านออนไลน์ 
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็

 
รูป 05a 
เมนูการตั้งค่า มเีมนู
หลากหลายเพื่อตั้งค่า
ฟังก์ชนัเกี่ยวกบัการจดัการ 
ป้องกนัมอเตอร์ และอื่นๆ

 
รูป 05b
เมนูส�าหรบัวเิคราะห์ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กบัมอเตอร์ทกุอย่าง
จะถูกแสดง

 
รูป 05c
เมนูปฏบิตักิาร 
จะแสดงข้อมูลที่ส�าคญั
ที่สดุของมอเตอร์
ไม่ว่าจะตั้งค่า
การเปิด ปิดเครื่อง
และรเีซต็เครื่องหลงั
ข้อผดิพลาด สามารถ
ท�าได้จากคอมพวิเตอร์
เพื่อทดสอบระหว่าง
การตั้งค่า

 
รูป 05d 
ในโปรแกรมจดัการข้อมูล
ของซอฟต์แวร์ FIM UMC 
Edition สามารถเลอืก
น�าเข้าค่าพื้นฐาน 
และดดัแปลงได้ ชดุค่า 
ที่เปลี่ยนแปลงสามารถ
ดาวน์โหลดและทดสอบได้
ผ่านอนิเตอร์เนต็

 
รูป 06
ชดุควบคมุมอเตอร์
อเนกประสงค์ UMC100.3 
ร่วมกบัโปรแกรมจดัการ
ข้อมูลการตั้งค่า FIM 
UMC Edition จะช่วยให้
งานตั้งค่าเริ่มต้นและปรบั
พารามเิตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า
ที่ซบัซ้อน ง่ายดายมากขึ้น
บรษิทัอย่างเหมอืงทองแดง 
คอลลาวาส ีที่ชลิี
สามารถใช้งานมอเตอร์
จ�านวนมากบนพื้นที่ 
ขนาดใหญ่ และการท�างาน
ของมอเตอร์ที่ต้องการ
ความน่าเชื่อถอืสูง 
เป็นสิ่งจ�าเป็นถ้าไม่ต้องการ
ให้การผลติต้องหยดุชะงกั

[3] A. Gogolev “OPC UA and TSN: ท�าอย่างไรให้เกิด 
อุตสาหกรรม 4.0 ส�าหรับอุปกรณ์ปลายทาง” 

 วารสาร ABB Review, 1/2020, หน้า 30-35.
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รูปที่ 5a รูปที่ 5b

รูปที่ 6
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Product News

Autonomous Systems
ระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความเป็นอัตโนมัติมากเพียงใด?

ในโรงงานผลิตใดๆ ก็ตามจะสามารถท�างานแบบอัตโนมัติ 
ได้เทียบเท่าระดับที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในยานยนต์หรือไม่? 
งานทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ต่างกันขนาดเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้ม 
แต่ขอบเขตการใช้งานของทั้งคูม่คีวามคล้ายกนัหลายสิ่งมากทเีดยีว 
ดงันั้น การตอบค�าถามนี้จะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของความ
เป็นอตัโนมตัขิึ้นอกีมากทเีดยีว

ทุกคนต่างพูดถึงระบบอัตโนมัติเหมือนที่ใช้ในรถยนต์ แต่
สถานะที่แท้จรงิของระบบเหล่านี้ในอตุสาหกรรมเป็นเช่นไร ขณะที่ 
ฝ่ายบรหิารความปลอดภยัทางการจราจรบนทางด่วนแห่งชาตขิอง
อเมรกิา (US National Highway Traffic Safety Administration, 
NHTSA) ได้จัดท�านิยามของความเป็นอัตโนมัติ 5 ระดับออกมา
อย่างชัดเจนมาก [1] แต่นิยามคล้ายกันนี้ในด้านระบบอัตโนมัติ
ในอุตสาหกรรมยังไม่มีการก�าหนดขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็พอจะ 
เปรยีบเทยีบงานทั้งสองอย่างนี้ได้ไม่ล�าบากเลย

แต่เพื่อป้องกนัความสบัสน ผูเ้ขยีนขอท�าความเข้าใจก่อนว่า 
เครื่องจักรอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชงิ กล่าวง่ายๆ คอื ระบบอตัโนมตัสิงัเกตได้จากความสามารถ 
ที่จะท�างานเองโดยไม่ต้องมมีนษุย์ควบคมุ -> รปูที ่1 ขณะที่ระบบ
เครื่องจกัรอตัโนมตัยิงัต้องใช้ [2, 3]

ถ้าจะกล่าวถึงระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม จุดมุ่งหมาย 
ที่ชัดเจนและสามารถท�าได้คือเป้าหมายระดับที่ 3 ของ NHTSA 
ในแง่ของฝ่ายที่ออกแบบระบบ เมื่อแปลให้เข้ากบัระบบควบคมุใน
อตุสาหกรรมแล้ว สามารถนยิามได้ว่า เป็นระบบที่สามารถท�างาน
ที่ได้รบัมอบหมายได้ในทกุแง่มมุด้วยตวัของมนัเอง ดงันั้น ระบบนี้ 
บ่งชี้ถงึองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สดุที่ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจ
อย่างลกึซึ้งในโลกที่เตม็ไปด้วยข้อมลูของการตั้งค่าอปุกรณ์ที่เหมาะ
ที่สุด ซึ่งรวมทั้งการผนวกอุปกรณ์ที่เชื่อมถึงกันอีกนับชิ้นไม่ถ้วน 
เงื่อนไขของภาคส่วนอตุสาหกรรมเอง และข้อมลูทางด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น สภาพอากาศ

กล่าวง่ายๆ คือ ระบบอัตโนมัติสังเกตได้จาก

ความสามารถที่จะท�างานเองโดยไม่ต้องมี

มนุษย์ควบคุม ขณะที่ระบบเคร่ืองจักร

อัตโนมัติยังต้องใช้คนคุม

 
Wilhelm Wiese
ABB Global Industries 
and Services
Bengaluru, India

wilhelm.wiese@
in.abb.com

รูปที่ 1



ในฝ่ายปฏบิตักิาร ระดบัที่ 3 ส�าหรบัอตุสาหกรรมสามารถ
อธบิายได้ดงันี้ : มนษุย์ผูค้วบคมุต้องสามารถละวางจากการควบคมุ 
เมื่อไรกต็ามที่ระบบอตัโนมตัแิจ้งมนษุย์ผู้ควบคมุให้ท�าดงักล่าว

ในทั้งสองแขนง ทั้งฝ่ายที่ออกแบบระบบและฝ่ายปฏบิตักิาร 
จดุมุง่หมายนั้นเหมอืนกนัคอื : ขจดัความต้องการที่จะต้องใช้ความ
ช่วยเหลือจากมนุษย์โดยผ่านการใช้งานการเรียนรู้ของเครื่องให้
มากขึ้นเรื่อยๆ -> รปูที ่2 ในทางเทคนคิแล้ว การจะท�าอย่างนั้นได้ 
ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระดับชั้นควบคุมของ
ระบบอตัโนมตั ิเพราะระดบัชั้นควบคมุต้องมภีาพของโรงงานแบบ 
องค์รวมทั้งระบบ

 
รูปที่ 1
ในแง่ของฝ่ายออกแบบ
ระบบในอตุสาหกรรม
จดุมุ่งหมายคอืขจดั 
ความต้องการที่จะต้องใช้
ความช่วยเหลอืจากมนษุย์
โดยผ่านการใช้งาน 
การเรยีนรู้ของเครื่อง 
ให้มากขึ้นเรื่อยๆ

 
รูปที่ 2
หุ่นยนต์ FlexPicker 
ของเอบบี ีแนวคดิที่คอย
ขบัเคลื่อนเครื่องจกัรนี้คอื 
การช่วยให้กระบวนการ
ผลติอาหารเป็นไปอย่าง 
ถูกอนามยั พลกิแพลงได้
ง่ายให้มากที่สดุ

รูปที่ 2

Autonomous Systems

เมื่อค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว เป็นที่คาดการณ ์
ได้ว่าปัญญาประดษิฐ์จะเข้ามาเปลี่ยนแนวคดิด้านการควบคมุแบบ
ปัจจบุนั จากการสั่งการด้วยการส่งสญัญาณเป็นการวเิคราะห์ข้อมลู
กระบวนการผลติ จากการควบคมุแบบระบบป้อนกลบั (Feedback 
Loop) เป็นการท�านายผล และจากการใช้คนค่อยๆ ปรบักระบวนการ
ไปสู่การปรบัแต่งระบบด้วยตวัเอง

เมื่อมองไปข้างหน้า ฝ่ายที่ออกแบบระบบ ฝ่ายปฏิบัติการ
และฝ่ายควบคุม จะรวมกันเข้าในระบบอัตโนมัติแห่งโลกอนาคต 
กลายเป็นวงจรต่อเนื่องของกระบวนการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย 
ตวัเอง ซึ่งจะช่วยปรบัแต่งโรงงานและกระบวนการผลติให้สมบรูณ์
ขึ้นเรื่อยๆ ในแบบที่เราแทบจะคาดเดาไม่ได้เลยในปัจจบุนั
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Product News

Unleashing the electrical 
powertrain through digital 
monitoring
ระบบส่งก�าลังแบบใช้ไฟฟ้าจัดเป็นองค์ประกอบส�าคัญในวงการอุตสาหกรรมและเป็นสิ่งจ�าเป็นมาก 

ที่จะต้องท�างานได้แบบไม่มีหยุดหย่อน ด้วยการใช้งานชุดตรวจสภาพ ABB Ability™ ส�าหรับระบบ 

ส่งก�าลัง (Powertrain) เอบีบีก�าลังช่วยลูกค้าเพิ่มอายุการใช้งานของระบบส่งก�าลังทั้งระบบ 

ABB Review ได้ท�าการสัมภาษณ์ Sönke Kock ถึงรายละเอียด

AR (ABB Review): คณุ Sönke ท�าหน้าที่อะไรที่เอบบีคีรบั

SK Sönke Kock (SK): ผมเป็นหวัหน้าฝ่ายดจิทิลัดูแลกลุ่มธรุกจิ
ชดุขบัมอเตอร์ในระดบัโลก นวตักรรมด้านดจิทิลัเป็นเรื่องที่
ส�าคญัมากส�าหรบัชดุขบัมอเตอร์ (Drive)

AR งั้นมาเริ่มตั้งแต่ต้นกันเลยดีไหมครับ ระบบส่งก�าลังแบบใช้
ไฟฟ้าคอือะไร และมคีวามส�าคญัยงัไงครบั

SK ไม่ว่าจะในวงการอตุสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานหรอืในอาคาร
ทั่วไป มคีวามจ�าเป็นที่จะต้องขบัเคลื่อนสายพาน เดนิป๊ัมสบูน�้า 
เปิดเครื่องป่ัน เคลื่อนที่หรอืจดัการกบัวสัด ุหมนุพดัลม หรอื
ท�างานอื่นๆ อีกนับร้อยนับพัน งานเหล่านี้ล้วนจ�าเป็นต้อง
ใช้ระบบส่งก�าลงัแบบขบัเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
การเชื่อมต่อของชดุขบัมอเตอร์จ�านวนหนึ่ง มอเตอร์ ลูกปืน 
และประกบัเพลา (Coupling) ชดุเกยีร์และปั๊ม ต่อกนัอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ ระบบส่งก�าลงัเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส�าคญั
ส�าหรบัปฏบิตักิารในโรงงานอตุสาหกรรม แต่กจ็�าเป็นส�าหรบั
ชวีติประจ�าวนัทั่วไปเช่นกนั ลองนกึภาพลฟิตท์ี่ไม่วิ่ง เปิดน�้า

 
Söönke Kock
ABB Motion
Ladenburg, Germany 

 
รูปที่ 1
การเฝ้าตดิตามสถานะ
ระบบส่งก�าลงัจะช่วยให้
ผู้ควบคมุโรงงานสามารถ
เพิ่มสมรรถนะการผลติ 
อายกุารใช้งาน 
และประสทิธภิาพของ
แต่ละองค์ประกอบใน
ระบบส่งก�าลงัของพวกเขา

รูปที่ 1
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แล้วน�้าไหลอ่อนมาก หรอืสายพานในโรงงานเกดิหยดุท�างาน 
เพื่อป้องกนัสถานการณ์ไม่พงึประสงค์ เครื่องหยดุเดนิ หรอื
เหตุการณ์อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เหล่านี้ จึงจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าตดิตามสถานะของเครื่องจกัรและอปุกรณ์
ไฟฟ้าเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน

AR และนั่นคอืสิ่งที่พวกคณุท�าได้แล้วในตอนนี้

SK ไม่เชงิทเีดยีวนกัครบั แต่ก่อนนี้การตรวจเชก็สถานะของระบบ
ส่งก�าลังจะถูกจ�ากัดเฉพาะกับระบบที่มีความส�าคัญสูงสุด 
เนื่องจากการจะใส่ระบบเฝ้าติดตามดังกล่าวให้ครอบคลุม
เข้าไปนั้น ต้องการการติดตั้งที่ซับซ้อนจนบางครั้งระบบเฝ้า
ตดิตามเองกลบัมค่ีาใช้จ่ายมากกว่าระบบส่งก�าลงัเองด้วยซ�้า 
ยิ่งกว่านั้นอปุกรณ์เฝ้าตดิตามเหล่านั้นยงัต้องใช้ผูเ้ชี่ยวชาญ
จากภายนอกในการติดตั้งและบ�ารุงรักษา ผมคิดว่าคุณคง
ประมาณได้ว่าค่าใช้จ่ายจะทวีขึ้นมากเพียงใด ด้วยเหตุนี้ 
อตุสาหกรรมมกัเลี่ยงไปใช้บรกิารการตรวจวดัการสั่นสะเทอืน
ปีละ 1-2 ครั้งแทน เพื่อป้องกนัการตดิตั้งระบบเฝ้าตดิตาม
แบบถาวร และนั่นท�าให้การเช็กสถานะของระบบประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงได้อกีมาก แต่กแ็ลกมากบัอนัตรายที่อาจเกดิขึ้น
ระหว่างรอการตรวจวดัครั้งถดัไป และยงัไม่นบัว่ามอีนัตราย
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรผู้ท�าการบ�ารุงรักษาต้องเข้าใกล้
เครื่องจกัรที่ก�าลงัหมนุอยู่

AR  ถ้าเช่นนั้น เอบบีแีก้ปัญหานี้ยงัไงครบั

SK  ด้วยการใช้ระบบเฝ้าตดิตามสถานะ ABB Ability™ ส�าหรบั
ระบบส่งก�าลงัครบั -> รูปที่ 1 

AR ซึ่งมหีลกัการท�างานอย่างไรครบั

SK ด้วยการใช้เซนเซอร์และการส่งข้อมูลไร้สาย ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ไอโอท ีหรอือนิเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง โดยมรีาคาถกูลง ท�าให้
สามารถเฝ้าตดิตามสถานะได้ตลอดเวลาในราคาเพยีงเศษเสี้ยว
ของระบบเฝ้าติดตามเดิม ระบบเฝ้าติดตามสถานะ ABB 
Ability™ ส�าหรบัระบบส่งก�าลงั เป็นบรกิารบนคลาวด์ (ผ่าน 

ทางอนิเทอร์เนต็) ซึ่งช่วยให้เข้าถงึข้อมลูเหล่านี้ได้ตลอดเวลา 
ผ่านทางอนิเทอร์เนต็ โดยมคี่าใช้จ่ายในการตดิตั้งน้อยมาก 
บรกิารนี้อาศยัการใช้งาน ABB Ability™ ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบ
เชื่อมต่อดจิทิลัของ ABB ซึ่งใช้งานได้ในหลายอตุสาหกรรม 
และครอบคลมุตั้งแต่อปุกรณ์ไฟฟ้าหน้างานที่พื้นที่ปฏบิตักิาร 
ไปจนถงึคลาวด์  ABB Ability™ ช่วยให้เกดิการบรกิารข้ามโลก 
ได้อย่างรวดเรว็ การบ�ารงุรกัษาแบบเชงิรกุ และประโยชน์อื่นๆ 
อีกมากมาย นั่นหมายถึงว่าผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้น
เกี่ยวกบัอปุกรณ์ของตวัเอง และดงันั้น จะช่วยให้การใช้งาน
มคีวามปลอดภยั เชื่อถอืได้ และมปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะส่งผล
ให้อายกุารใช้งานและผลติผลเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมมีาก่อน

AR ระบบเฝ้าตดิตามสถานะนี้ดูแลด้านไหนบ้างครบั

SK ระบบเฝ้าตดิตามสถานะ ณ ตอนนี้ ครอบคลมุตั้งแต่ชดุขบั
มอเตอร์ มอเตอร์ ลูกปืน และป๊ัม -> รูปที่ 2 ตวัอย่างเช่น 
การเฝ้าตดิตามสถานะของชดุขบัมอเตอร์ เป็นบรกิารที่ให้ข้อมลู 
แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะทุกอย่างของชุดปรับความถี่
กระแสไฟขับมอเตอร์ ตัวแปรที่เฝ้าติดตามเริ่มตั้งแต่ชุดขับ
พร้อมใช้งานหรอืไม่ ค่าสภาพแวดล้อม และความผดิปกตต่ิางๆ 
เป็นต้น บริการนี้จะท�าให้พบกรณีที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้
ตั้งแต่ระยะแรกๆ และสามารถสั่งมาตรการการซ่อมบ�ารงุได้
อย่างทนัท่วงที

AR และผมเชื่อว่าเซนเซอร์อจัฉรยิะกม็ส่ีวนส�าคญัด้วยใช่ไหมครบั

SK ใช่ครบั เราสามารถตดิตั้งเซนเซอร์อจัฉรยิะของ ABB Ability™ 
เข้าไปที่ตัวมอเตอร์ ซึ่งจะช่วยแปลงมอเตอร์ดั้งเดิมให ้
กลายเป็นอปุกรณ์อจัฉรยิะที่เชื่อมต่อได้แบบไร้สาย -> รปูที ่3 
เซนเซอร์อัจฉริยะนี้จะถูกติดเข้าไปที่...สมมุติว่า...มอเตอร์
แรงดนัต�่า เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใชง้านจากทางไกล
ได้จากอินเทอร์เน็ตโดยผ่านแอปฯ ด้วยการใช้ระบบนี้ ผู้ใช้ 
จะสามารถเข้าใจและท�านายพฤตกิรรมต่างๆ ได้ ช่วยเพิ่มการ 
เข้าถงึข้อมูลในขณะที่ลดการใช้พลงังานไปในตวั

รูปที่ 2

 
รูปที่ 2
เอบบีเีชื่อมต่อชดุ 
ขบัมอเตอร์ มอเตอร์ 
ลูกปืน และปั๊ม ส�าหรบัการ
เฝ้าตดิตามสถานะ 
และการวเิคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูง
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AR เซนเซอร์อจัฉรยิะนี้มกีารใช้งานในทกุจดุเลยไหมครบั

SK ใช่ครบั ตวัอย่างเช่น ในลกูปืนที่ตดิตั้งใช้งานอยู ่เพื่อส่งข้อมลู
สถานะออกมา ลกูปืนเป็นชิ้นส่วนที่ส�าคญัมากในระบบโดย
รวมและสามารถเป็นตวัชี้วดัหลกัเพื่อบอกถงึปัญหาต่างๆ ได้ 
ดงันั้น จงึคุม้ค่ามากที่จะคอยเฝ้าตรวจสอบสภาพของมนัอยู่
ตลอด การวเิคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์อจัฉรยิะยงัถูกน�าไป
ใช้ในป๊ัมเพื่อเฝ้าตดิตามอณุหภมูขิองป๊ัม การเกดิฟองอากาศ
ขึ้นในปั๊มและสภาพของลูกปืนเพื่อป้องกันการอุดตันหรือ
ความผดิปรกตอิื่นๆ ของป๊ัม

AR การใช้งานระบบเฝ้าตดิตามสถานะ ABB Ability™ ส�าหรบั
ระบบส่งก�าลงั มขี้อดอีะไรต่อลูกค้าอกีบ้างครบั

SK อีกแง่หนึ่งที่ส�าคัญมากคือชุดส่งก�าลังแบบดิจิทัลนี้ช่วยน�า 
ผู้ใช้ให้รู้จกัโลกของการเฝ้าตดิตามแบบดจิทิลั

 ด้วยราคาแสนย่อมเยา ด้วยความที่ค่าใช้จ่ายแรกเข้าต�่ามาก 
ผู้ใช้งานจะได้ทดลองและเห็นเอง และปรกติแล้วพวกเขา
มกัจะตดิใจ ข้อดอีกีประการคอืการตดิตั้งและตั้งค่าระบบที่
รวดเรว็ เพราะมอเตอร์ ลกูปืน และป๊ัม ไม่ต้องใช้สายไฟแยก 
ข้อนี้จดัว่าเป็นประโยชน์มากทเีดยีว เพราะบ่อยครั้งที่ปัญหา
ระหว่างการตั้งค่าหรอืการใช้งานเกดิจากการต่อสายผดิหรอื
ไม่แน่น ข้อดอีื่นๆ ได้แก่ การตดิตั้งและใช้งานง่าย ไม่ขึ้นกบั
ผู้ผลิตเจ้าใดเจ้าหนึ่ง รองรับการขยายตัว และปรับเปลี่ยน 
ได้ง่าย

AR เป็นไปได้ไหมที่บริการนี้จะครอบคลุมไปยังการเฝ้าติดตาม 
อปุกรณ์อื่นๆ

SK เป็นไปได้ครบั ขณะที่ระบบเดมิๆ จะให้ข้อมูลเป็นจดุๆ เกี่ยวกบั 
สถานะขององค์ประกอบแต่ละชิ้นแยกกนั ระบบนี้จะสามารถ
เฝ้าติดตามสถานะขององค์ประกอบทุกชิ้นได้ตลอดเวลา 
การเฝ้าตดิตามอย่างครอบคลมุนี้มข้ีอดทีี่ค่าใช้จ่ายต�่า ช่วยให้
ใช้งานอปุกรณ์ได้นานขึ้น และท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น

AR  ถ้ามีการใช้งานครอบคลุมเช่นนี้ หมายความว่าลูกค้าต้อง 
ตดิตั้งระบบแบบเตม็อตัราตลอดไหมครบั

SK  ไม่ครับ ไม่เลย บริการของเราสามารถปรับแต่งได้ครับ 
องค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบส่งก�าลงั ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ 
ลกูปืน หรอืป๊ัม สามารถตดิตั้งอปุกรณ์เฝ้าตดิตามของตวัเอง 
ได้แล้วเพิ่มเข้าในระบบเฝ้าติดตาม จากนั้นสามารถเพิ่ม
อุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยง่าย คล้ายกับการต่อเลโก้บนเว็บ
ประมาณนั้นครับ! ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมในระบบที่ 
อาศยัคลาวด์ รองรบัการขยายตวั ตั้งค่าได้ง่าย และเข้าถงึ 
จากทางไกลโดยผ่านแอปฯ และหน้าเว็บ -> รูปท่ี 4 นั่น
หมายความว่า ระบบนี้สามารถใช้ได้กบัแม้เพยีงชิ้นส่วนเดยีว 
ของระบบส่งก�าลงั เช่น ใช้เพยีงเพื่อคอยตรวจสอบมอเตอร์ 
หรือใช้กับระบบส่งก�าลังทั้งชุด และเนื่องจากการตั้งค่าเริ่ม 
ใช้งานสะดวกรวดเร็วและปรับแต่งได้ ผู้ใช้งานจะสามารถ
ทดลองการใช้งานรูปแบบต่างๆ และเลือกลงทุนกับบริการ
เฝ้าตดิตามสถานะที่เหมาะสมกบัตนเองมากที่สดุ

AR  มีบริษัทที่ใช้งานระบบเฝ้าติดตามสถานะ ABB Ability™ 
ส�าหรบัระบบส่งก�าลงับ้างหรอืยงัครบั

SK หลายบริษัททั่วโลกก�าลังใช้งานระบบนี้เพื่อการเฝ้าติดตาม
สถานะอย่างมปีระสทิธภิาพแล้วจรงิๆ แหละครบั

 ตัวอย่างเช่น โรงก�าจัดขยะ Uppsala Vatten och Avfall 
ของสวเีดนกใ็ช้ระบบนี้ เพื่อให้ผู้ควบคมุเครื่องได้รบัรายงาน
สถานะต่างๆ ของระบบสบูน�้าแบบเรยีลไทม์ ได้แก่ ค่าประเภท 
ยังท�างานได้เต็มร้อยไหม การใช้งาน การใช้พลังงาน และ
ปริมาณน�้าที่สูบ หรือโรงงานเหมืองแร่นิกเกิล Glencore 
Nikkelverk ของนอร์เวย์ กใ็ช้ระบบนี้ในระบบสบูน�้าทะเลเพื่อ 
ใช้เป็นน�้าหล่อเยน็ทั่วโรงงาน การใช้ระบบนี้ของเอบบีช่ีวยให้ 
บริษัทเหมืองแร่นี้มีโอกาสรวบรวมข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับ
อุณหภูมิของชุดขับมอเตอร์และเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้
กบัข้อมูลจากระบบเฝ้าตดิตามสถานะอื่นๆ

AR มตีวัอย่างอื่นอกีไหมครบั

SK มากมายครบั รอบโลกเลย อย่างเช่นโรงถลงุเหลก็ขนาดยกัษ์ 
SSAB ในฟินแลนด์ก็ใช้งานระบบผู้ช่วยทางไกลของ ABB 
Ability™ ระบบพร้อมให้บรกิารซึ่งมาพร้อมกบัระบบเฝ้าตดิตาม
สถานะ ABB Ability™ ส�าหรบัระบบส่งก�าลงัเพื่อช่วยเพิ่ม 
อายุการใช้งานของชุดขับมอเตอร์หลักในโรงงานถ่านหิน
ของพวกเขา ระบบเฝ้าตดิตามสถานะนี้ได้ช่วยให้พวกเขาพบ
ความผิดปกติของชุดขับมอเตอร์ที่อยู่ที่หน้างานได้เร็วขึ้น 
ไกลออกไปในท้องทุง่ บรษิทัเกษตรกรรมระดบัโลกอย่าง Olam 
International กต็ดิตั้งเซนเซอร์อจัฉรยิะของ ABB Ability™ 
ส�าหรบัมอเตอร์ในโรงงานหลายโรงด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน
โกโก้ในสิงคโปร์ โรงงานผลิตนมในมาเลเชีย และโรงงาน
น�้าตาลในอนิโดนเีซยี

 
รูปที่ 3
เซนเซอร์อจัฉรยิะของ 
ABB Ability

03a 
เซนเซอร์อจัฉรยิะช่วยแปลง
มอเตอร์ดั้งเดมิให้เป็น
อปุกรณ์อจัฉรยิะที่เชื่อมต่อ
ถงึกนัหมดแบบไร้สาย 
และช่วยแจ้งเตอืนปัญหาที่
เป็นไปได้ก่อนที่มนัจะเกดิ 
ในรูปนี้จะเหน็เซนเซอร์ 
อยู่ที่ลูกปืนที่ประกอบ 
ใช้งานแล้ว

03b 
การตดิตั้งหรอืถอดถอน
เซนเซอร์อจัฉรยิะไม่ใช่เรื่อง
ยุ่งยากเลย

รูปที่ 3b

รูปที่ 3a
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 เซนเซอร์เหล่านั้นท�าให้สามารถเฝ้าติดตามสถานะมอเตอร์
จากทางไกล ท�าให้ท�านายการเข้าซ่อมบ�ารงุได้ -> รูปที่ 5 
เวลาที่ต้องหยดุเดนิเครื่องกล็ดลงอย่างมนียัส�าคญั และอายุ
การใช้งานระบบก็ยาวนานขึ้น ลูกค้าพอใจมากและบอก 
เราว่า ระบบเฝ้าตดิตามสถานะทางไกลแบบดจิทิลัของเอบบี ี
ดีกว่าวิธีก่อนๆ มาก เพราะสามารถหลีกเลี่ยงการหยุด 
เดนิเครื่องและอายกุารใช้งานโดยรวมกย็าวนานขึ้น

 ตวัอย่างที่ส�าคญัอกีแห่งหนึ่งคอืศนูย์จ�าลองการตกแบบอสิระ
ที่ใหญ่ที่สดุในโลก Aero Gravity ที่อติาลี

 เนื่องจากต้องการมาตรฐานความปลอดภยัระดบัสงูสดุ Aero 
Gravity จงึใช้บรกิารระบบเฝ้าตดิตามสถานะ ABB Ability™ 
ซึ่งท�างานได้ผ่านคลาวด์ส�าหรับชุดขับมอเตอร์ของพวกเขา 
ระบบจะคอยเฝ้าเกบ็ข้อมลูตวัแปรส�าคญัๆ ของชดุขบัมอเตอร์ 
และให้ภาพรวมผ่านการแจ้งเตือนต่างๆ ว่ามีจุดไหนที่อาจ
จะต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ช่างเทคนิคสามารถวินิจฉัย
และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือชั้นน�า
ต่างๆ ที่มอียู่บนเวบ็

AR แล้วการฝึกหดับคุลากรเพื่อใช้งานระบบล่ะครบั ใช้งานง่าย 
ไหมครบั

SK  ข้อดีเป็นพิเศษของระบบวิเคราะห์ชุดส่งก�าลังระบบนี้คือ 
องค์ประกอบทุกส่วนรายงานข้อมูลสถานะของตัวเองผ่าน
หน้าจอของผู ้ใช้งานโดยใช้การแสดงผลแบบสัญญาณ 
ไฟจราจรซึ่งเข้าใจได้ง่าย สีเขียวหมายถึงอุปกรณ์นั้นสภาพ
ปกติ เหลืองหมายความว่าต้องจับตามองอุปกรณ์ชิ้นนั้น 
ส่วนแดงบ่งชี้ว่ามีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ช่างซ่อมบ�ารุง 
และผูป้ฏบิตักิารจึงสามารถเห็นภาพรวมของระบบส่งก�าลัง
ทั้งหมดได้ แน่นอนว่าหากต้องการ พวกเขากส็ามารถเข้าถงึ 
ข้อมูลเชิงลึกที่เขาสนใจได้ เช่น การสั่นสะเทือน ความเร็ว
มอเตอร์ อณุหภูม ิหรอืปรมิาณการใช้ไฟ

AR  ระบบเฝ้าติดตามแบบดิจิทัลนี้ มันมีอะไรนอกเหนือไปจาก
การจดัการบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์อย่างชาญฉลาดไหมครบั

SK แน่นอนครับ ลองจินตนาการว่าคุณคือผู้จัดการของสถาน ี
สบูน�้าขนาดใหญ่ การที่คณุรูส้ถานะการท�างานรวมถงึบรเิวณ 
ที่มกีารใช้งานอย่างหนกัในทกุๆ จดุของระบบสบูน�้าของคณุ 
มันจะช่วยให้คุณเลือกจุดปฏิบัติงานส�าหรับเครื่องสูบน�้า
ต่างๆ เพื่อให้อายุการใช้งานแต่ละเครื่องนานที่สุดและลด
การใช้ไฟของสถานีคุณให้เหลือน้อยที่สุด ฉะนั้นนี่ไม่ใช่แค่
การท�านายว่าเมื่อไรต้องเข้าซ่อมบ�ารุงระบบ แต่ยังช่วยให้
ใช้งานระบบได้อย่างชาญฉลาดและยั่งยนืด้วย

AR ขั้นต่อไปคณุจะท�าอะไรต่อครบั

SK ปีนี้ เราได้เปิดตัวระบบเฝ้าติดตามสถานะแบบดิจิทัล ABB 
Ability™ ส�าหรับระบบส่งก�าลัง ในงานนิทรรศการที่เมือง 
ฮนัโนเวอร์ (เยอรมน)ี และกย็ุ่งอยู่กบังานต่างๆ เกี่ยวกบัการ
เปิดตวัผลติภณัฑ์ครบั แต่อย่างไรกต็าม เรามแีผนส�าหรบัการ 
ขยายตวัและพฒันาต่อไปแล้วครบั สงสยัว่าคณุอาจจะต้อง
ตดิต่อผมกลบัมาในเรว็ๆ นี้ครบั เพื่อตดิตามความคบืหน้า

AR ขอบคณุส�าหรบับทสมัภาษณ์นะครบั

 
รูปที่ 4
หน้าจอผู้ใช้งาน เวบ็ไซต์
เฝ้าตดิตามสถานะแสดงค่า
หลกัๆ ของการปฏบิตักิาร
ส�าหรบัอปุกรณ์แต่ละชิ้น 
ให้เหน็เป็นภาพรวม

 
รูปที่ 5
เดนิโดยใช้เซนเซอร์
อจัฉรยิะของเอบบีี 
ในที่นี้เซนเซอร์อจัฉรยิะ 
ถูกตดิตั้งอยู่ที่มอเตอร์ 
ในโรงงานหนึ่งของ Olam

รูปที่ 4

รูปที่ 5
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การปรบัตวัในแบบ Social Distance ถอืเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่คนไทยทั่วประเทศพร้อมใจกนัปฏบิตัโิดยการเว้นระยะห่าง เพื่อ
ต้านภยั COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการยนืหรอืนั่งห่างกนั 1.5 - 2 เมตร 
หลกีเลี่ยงการเดนิทางที่มผีูค้นแออดัคบัคั่ง รบัประทานอาหารที่เป็น 
ชดุของตวัเองไม่ทานร่วมกบัผูอ้ื่น และ Work From Home เพื่อลด 
ความเสี่ยงในการออกไปพบเจอกบัเชื้อโรคต่างๆ 

ในการที่ต้องอยู่บ้านนั้นอาจท�าให้หลายคนพยายามหาวิธี
ปรบัตวัและจดัการกบัการท�างาน พร้อมท�าอย่างไรถงึจะได้สขุภาพ
ที่ดี เมื่อกลับมาเริ่มท�างานได้ตามปกติ เรามาเปลี่ยนโรคร้ายให้
กลายเป็นโลกที่ด ีโดยเริ่มจากการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ 
ควรเลอืกอาหารพวกธญัพชื เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต หรอืผลไม้พวก
กล้วย ส้ม เมื่อท้องร้องในระหว่างมื้ออาหารกส็ามารถน�ามาทาน
เป็นของว่างได้ การดืม่น�า้เปล่าแทนการดื่มน�้าอดัลมหรอืน�้าหวาน 
โดยดื่มในปริมาณ 2 - 3 ลิตรต่อวัน และเป็นน�้าอุณหภูมิห้อง 
กส็ามารถช่วยให้ร่างกายชุม่ชื้นได้เป็นอย่างด ีท�าให้รูส้กึอิ่มและเกดิ 
การกระหายน้อยลง 

หลังจากจบภารกิจการท�างานในแต่ละวัน อีกสิ่งที่ไม่ควร
ละเลยคือ ออกก�าลังกายเบาๆ อาจจะเป็นโยคะส�าหรับผู้ฝึก 

เบื้องต้น การยืดหรือคลายกล้ามเนื้อ และหากใครที่ชื่นชอบ 
ให้มีเหงื่อออกเล็กน้อยอาจเป็นการออกก�าลังกายแบบคาร์ดิโอ 
หรอืฟังก์ชนันลั เทรนนิ่ง (Functional Training) เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ
ให้ทกุส่วนท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัช่วยเบร์ินไข
มนัและเซลลไูลด์ได้เป็นอย่างด ีเผลอๆ คณุจะมกีลา้มหนา้ทอ้งไป
อวดเพื่อนที่ออฟฟิศได้อกีด้วย

นอกจากนี้ยังสามารถท�างานอดเิรกทีช่ืน่ชอบได้ในยามที่ 
งานไม่ชุกมากนัก เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูซีรีส์ ที่ใน 
ช่วงเวลาการท�างานปกตนิั้นไม่สามารถสนกุสนานและเพลดิเพลนิ
กบักจิกรรมต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่ หรอืเสรมิสร้างทกัษะและพฒันา
ตวัเองด้วยการเรยีนรู้ด้านอื่นๆ เพิ่ม เช่น ท�าความเข้าใจเรื่องการ
ออกแบบหรอืดไีซน์งานต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืการ 
เรียนภาษาและการขายของออนไลน์ นอกจากจะช่วยผ่อนคลาย
ยังสามารถน�ามาต่อยอดการท�างานให้กับคุณได้ในช่วงเวลา  
Work From Home ได้อกีด้วย

เพยีงแค่นี้ Work From Home กส็ามารถสร้างความสขุทั้ง
กายสบายทั้งใจ ถือเป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นของวิกฤต COVID-19 
กว็่าได้

Health Tips

การ save ตัวเอง save ครอบครัว และที่ส�าคัญคือ save สังคม ให้ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อไปสู่

บุคคลอื่นในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คนส่วนใหญ่ต้องท�างานที่บ้าน หรือ Work From Home 

ท�าให้เกิดปรากฏการณ์แปลกใหม่ข้ึนมากมายในโลกและสังคมของเรา

ดูแลสุขภาพอย่างไรเมือต้อง 
Work From Home

— 
 

Modular, standardised “plug & produce” 
robot welding cells  

ABB FlexArc® robotic welding cells are complete robot systems available  
in several flexible and versatile standard modular package. FlexArc® cells 
are designed to bring competitive advantages to those of you serving  
markets where just-in-time production, exceptional product quality, process 
reliability and manufacturing flexibility, are crucial. new.abb.com/robotics
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ยอดเขาพ่อตามังเคร 
เสน่ห์ของพะโต๊ะ 
จังหวัดชุมพร
เพราะชุมพรไม่ได้มีดีแค่ทะเล... ใครจะรู้ว่ายังมียอดดอยและขุนเขาให้ไปสัมผัสกับบรรยากาศกัน 

หนึ่งในนั้นคือ “ยอดเขาพ่อตามังเคร” ตั้งอยู่ ในเขตหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้าพะโต๊ะ 

จังหวัดชุมพร เสน่ห์ของที่นี่รับรองได้ว่าสายลุยแนว Adventure ชมธรรมชาต ิ 

ต้องหลงใหลและประทับใจเป็นแน่

Unseen Travel

ยอดเขาพ่อตามงัเคร มคีวามสงูจากระดบัน�้าทะเลประมาณ 
970 เมตร ถอืว่าไม่สงูมากนกั สาเหตทุี่เรยีกชื่อนี้เป็นเพราะเมื่อขึ้นไป 
บนเขา คณุจะพบกบัต้นไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่เป็นจ�านวนมาก นั่นคอื 
ต้นมังเคร ที่มักจะออกดอกสีขาวม่วงอมชมพูชวนให้น่าหลงใหล
ขึ้นอยู่มากมาย 

การเดนิทางพชิติยอดเขาพ่อตามงัเคร ควรมกีารเตรยีมพร้อม
เป็นอย่างด ีเพราะระหว่างทางขึ้นไปบนยอดดอยนั้นเป็นป่าดบิชื้น 
มฝีนเสยีส่วนใหญ่ และที่ส�าคญั มตีวัทากเป็นจ�านวนมาก ซึ่งพร้อม 
จะติดตามและเกาะร่างกายผู้เดินผ่านไปได้ง่ายๆ ดังนั้นจึงควร

Unseen Travel

เตรียมยากันทาก ถุงกันทาก เพื่อรับมือเจ้าตัวดูดเลือดให้ดี เมื่อ
เดนิขึ้นไปได้สกัประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะพบกบัจดุชมววิ ยอดเขา
พ่อตามังเคร เป็นจุดที่สามารถกางเต็นท์ ท�าอาหารจากวัตถุดิบ
ที่เตรียมมา และพักผ่อนไปกับธรรมชาติที่ยังคงความสวยงาม 
ส�าหรับการวางแผนเพื่อมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติบนยอดเขา 
พ่อตามังเคร แนะน�าว่าควรออกก�าลังกายให้แข็งแรงก่อน 
เพราะการเดินทางฝ่าดงทากนี้ค่อนข้างล�าบากและต้องมีความ
ระมดัระวงัในตลอดเส้นทาง
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หากใครต้องการเที่ยวทั้งทะเลและภูเขาในเวลาเดียวกัน 
ยอดเขาพ่อตามังเครนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์
เพราะมคีวามสวยงามไม่แพ้ยอดเขาทางภาคเหนอืแถมยงัได้เที่ยว
ทะเลอกีด้วย

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 
หน่วยอนรุกัษ์และจดัการต้นน�้าพะโต๊ะ โทร. 08-9587-4443 

หรอื ททท. ส�านกังานชมุพร โทร. 077-501831-2

ในยามรุ่งสาง จะสมัผสัได้กบัทะเลหมอก ทะเลดาวที่ยงัคง
ประดับอยู่บนท้องฟ้า บรรยากาศเย็นๆ เมื่อสูดลมหายใจเข้าไป
ราวกับได้รับพลังจากธรรมชาติอย่างจุใจ และเมื่อมองลงไปยัง 
จดุชมววิด้านล่าง จะเหน็ภาพทะเลอนัดามนั หากในยามที่ฟ้าเปิด
จะสวยงามยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีผืนป่าที่เขียวขจี ความงามของ
ภูเขาและป่าไม้ที่ดูเงียบสงบนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีของการโอบกอด
ธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ และที่ลมืไม่ได้เลยคอื การถ่ายภาพทวิทศัน์
ที่งดงาม เกบ็ไว้เป็นที่ระลกึว่าได้มาพชิติยอดเขาพ่อตามงัเครแล้ว 
ที่ซึ่งน้อยคนนกัจะได้มโีอกาสมาสมัผสั 

ยอดเขาพ่อตามังเคร เสน่ห์ของพะโต๊ ะ จังหวัดชุมพร 2702l2020



Gadgets

AirPix Selfie
กล้องเซลฟี่บินได้ส�าหรับคนชอบเที่ยว และชอบถ่ายภาพ 

ตวัเองตามสถานที่หรอืงานต่างๆ มขีนาดที่เลก็จิ๋วประมาณฝ่ามอื 
มนี�้าหนกัไม่ถงึ 1 ขดี มกีล้องความละเอยีด 12 MP ซึ่งมนัสามารถ
บินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านมือถือ สามารถบังคับ
ทิศทางของมันได้ผ่านการโบกมือไปมา และสั่งให้มันถ่ายภาพ 
ด้วยการก�ามอืข้างหนึ่งและแบมอืข้างหนึ่งเท่านั้นเอง

MIJIA Smart Humidifier 
เครื่องท�าความชื้นในอากาศแบบพกพา หลกัการท�างานของ

เครื่อง คอืใช้แสงอลัตร้าไวโอเลต็ C (UV-C) เพื่อฆ่าเชื้อในน�้าก่อนที่จะ 
น�าไปใช้ ซึ่ง UV-C เป็นหนึ่งในสามประเภทของรงัสแีสงที่มองไม่เหน็ 
แบบเดียวกับ UV-A และ UV-B จากดวงอาทิตย์ จึงมั่นใจได้ว่า
ปลอดภยัส�าหรบัมนษุย์ และรงัส ีUV-C ยงัมปีระสทิธภิาพสงูในการ 
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ถังเก็บน�้าท�าความชื้นของเครื่องนี้ 
มคีวามจถุงึ 4.5 จงึท�าให้เครื่องช่วยท�าความชื้นได้อย่างต่อเนื่องถงึ 
12-15 ชั่วโมง นอกจากนี้ เครื่องท�าความชื้นอจัฉรยิะนี้ ยงัใช้แผ่น
แกนเซรามิกความถี่สูง ท�าให้น�้าภายในเครื่องกลายเป็นอนุภาค
ขนาดเลก็ 1-5 ไมครอน ปะทผุ่านช่องปล่อยหมอกไอน�้าได้สูงถงึ 
300 มลิลลิติรต่อชั่วโมง

ตามติดทุกเทรนด์เทคโนโลยี นวัตกรรมสุดล�้าที่หลากหลาย 

พร้อมสะท้อนการออกแบบด้วยดีไซน์ที่สวยล�้าสุดทันสมัย 

และการเชื่อมต่อที่ ไร้ขอบเขต Gadget เหล่านี้ มีแล้วชีวิตดีข้ึนจริงๆ 

แถมยังสามารถน�าไปใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย

Gadget 
สไตล์ทันสมัย

Tapp Lock
แม่กุญแจปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ, บลูทูธ, รหัสมอร์ส 

เป็นแม่กญุแจอจัฉรยิะที่จะปลดลอ็กด้วยการใช้ลายนิ้วมอื แค่แตะ 
กป็ลดลอ็กได้ทนัทเีหมอืนหน้าจอมอืถอื หมดห่วงเรื่องกญุแจหาย
ไปได้เลย สามารถบันทึกลายนิ้วมือใส่เข้าไปได้มากถึง 500 นิ้ว 
ใช้แบตเตอรี่ในตวัที่ชาร์จเตม็ 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้ยาวๆ ถงึ 2 ปี 
เมื่อแบตเตอรี่หมดมนักจ็ะลอ็กค้างเอาไว้แบบนั้น และหากจะปลด
ลอ็กตอนแบตหมดกใ็ช้ Power Bank มาเสยีบสายกส็ามารถปลด
ลอ็กได้ทนัที
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Forme
Fuseproject สตูดโิอออกแบบได้คดิค้น Forme กระจกอจัฉรยิะ

ที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นฟิตเนส เปิด/ปิด สลบัการท�างานเป็นหน้าจอ
สมัผสั ท�าหน้าที่เป็นโค้ชส่วนตวั และกระจกที่ทนัสมยัได้ มคีวามสูง 
1.8 เมตร ตดิเข้ากบัผนงัหรอืวางบนขาตั้งกไ็ด้ มาพร้อมไมโครโฟน 
ล�าโพง และกล้องในตัว ด้านหลังเป็นกล่องเลื่อนสไลด์ส�าหรับ 
เก็บอุปกรณ์ที่ให้มามีแขนอะลูมิเนียมคุณภาพสูงที่ขยับขึ้นลงได ้
เชอืกดงึ เป็นต้น โดยสามารถเลอืกเรยีนได้ตั้งแต่เทรนนิ่งแบบเบาๆ 
นั่งสมาธ ิต่อยมวย จนไปถงึโยคะ จะมกีารเกบ็ข้อมูลเพื่อเปรยีบเทยีบ 
การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะเป็นโมเดลแบบเช่าใช้ จ่ายค่าบริการ 
รายเดอืนประมาณ 4,745 บาท

GAN 2-IN-1 45W power bank
GAN 2-IN-1 45W power bank จากค่าย XIAOMI พกตวัเดยีว 

ใช้ได้ทั้งพาวเวอร์แบงก์ขนาด 10.3 x 6.4 x 3 เซนตเิมตร ความจ ุ
10,000 mAh และใช้งานเป็นอแดปเตอร์ที่มาพร้อมกบัขาปลั๊กแบบ
พบัได้ 90 องศา รองรบัการชาร์จได้ถงึ 45W มใีห้เลอืก 2 รุ่น คอื 
รุน่ที่เป็นพอร์ต USB-C 2 พอร์ต กบัรุน่ USB-C และ USB-A พอร์ตละ 
1 ช่อง โดยในกล่องจะแถมสาย Type-C to Type-C 60W มาให้ด้วย 
ส่วนราคาประมาณ 1,040 บาท หากสั่งจองล่วงหน้าจะได้ราคา
พเิศษประมาณ 908 บาท สามารถกดซื้อผ่าน XiaomiYoupin

Redmi TV Soundbar
Xiaomi เปิดตวัอปุกรณ์เสรมิ Redmi TV Soundbar ล�าโพงดไีซน์

เก๋ 30W ขนาด 78 (กว้าง) x 6.4 (ยาว) x 6.3 (สงู) เซนตเิมตร น�้าหนกั 
1.5 กิโลกรัม พร้อมสีด�าด้านเรียบง่ายสไตล์มินิมอล สามารถ 
เชื่อมต่อการใช้งานได้ทั้งแบบต่อสายและไร้สาย (Wireless) อกีทั้ง
ยงัเชื่อมต่อแบบ S/PDIF AUX ผ่าน Bluetooth โดยผู้ใช้งานดไีซน์
การติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนังและแบบตั้งโต๊ะตามความต้องการ 
สนนราคาประมาณ 888 บาท วางจ�าหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม 
Xiaomi Youpin

MIJIA 16-in-1 Electric 
Screwdriver 

Xiaomi เปิดตวั MIJIA 16-in-1 Electric Screwdriver มาพร้อม 
ฟันเฟืองแบบ 45 เฟือง ท�างานได้อย่างลื่นไหล และหัวไขควง
ที่แตกต่างกันถึง 16 แบบ ด้ามจับที่สามารถยืดออกได้อีก 110 
มิลลิเมตร เพื่อรองรับการท�างานในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากหรือแคบ 
สามารถถอดส่วนต่อขยายออกได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน เพิ่มความ
สะดวกสบายในการเกบ็รกัษา ด้ามจบัท�าจากไนลอนผสมไฟเบอร์
กลาส พร้อมเคลือบด้วยวัสดุ TPE ที่ไม่ลื่นและไม่เหนียวติดมือ 
รปูทรงจบัได้อย่างถนดัมอื ส่วนหวัเปลี่ยนมนี�้าหนกัเบาและมคีวาม
ทนทาน สนนราคาประมาณ 450 บาท
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เอบีบีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ (ICRC) องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์ของ 
COVID-19  โดย ICRC เป็นองค์กรที่มคีวามเชี่ยวชาญในด้านการ
ให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินและถือเป็นองค์กรที่อยู่ในระดับ 
แนวหน้าของการต่อสูก้บัโรคระบาด รวมทั้งในสถานที่ที่มกีารสูร้บ
และสถานการณ์ความรนุแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาด
ระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเพื่อ
เพิ่มความพร้อมและการแก้ไขปัญหานับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด
ของ COVID-19

ในเบื้องต้น ABB ให้การสนบัสนนุ ICRC 1 ล้านเหรยีญสหรฐั 
และหลังจากนั้นกลุ่ม ABB บริจาคเพิ่มเติมอีก 1 เท่าของการ
บริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากพนักงานทั่วโลก เงินบริจาคทั้งหมดจะ
ถูกน�ามาใช้เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับศูนย์สุขภาพด้าน
การสขุาภบิาลและอปุกรณ์อื่นๆ ที่ส�าคญั เช่น สบู่ และหน้ากาก

Björn Rosengren ซอีโีอของ ABB กล่าวว่า “ในฐานะบรษัิท
ระดับโลก ABB มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือให้สังคม 
ผ่านพ้นวิกฤติน้ีด้วยการช่วยเหลือคนที่อ่อนแอในชุมชนที่ 
เปราะบางท่ีสุดของโลก ABB ขอขอบคณุผูท้ีท่�างานอย่างไม่ย่อท้อ
ในแนวหน้า เพือ่ต่อสูก้บัการแพร่กระจายของโรคระบาดในครัง้นี”้ 

ABB มคีวามสมัพนัธ์ที่ยาวนานกบั ICRC ซึ่งได้เริ่มเปิดรบัการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมจ�านวน 237 ล้านดอลลาร์ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอุทธรณ์มากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ของ
สภากาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศเพื่อช่วยเหลอืประชาชนที่ก�าลงัอ่อนแอ

สภากาชาดระหว่างประเทศและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศเป็นเครือข่ายด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
เป็นอาสาสมัครและพนักงานในชุมชนที่คอยช่วยเหลือผู้อ่อนแอ
ที่สุดในโลกรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีระบบสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคมที่ขาดแคลน คนที่เพิ่งฟื้นตัวจากภัยพิบัต ิ
ผู้อพยพ ผู้พลดัถิ่น ผู้ที่อยู่ในโซนความขดัแย้ง ผู้ที่เผชญิกบัความ
รนุแรง ผูค้นในชมุชนแออดั และผูค้นที่ทกุข์ทรมานจากผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมของ COVID-19

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ผู้น�าเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของอุตสาหกรรม ด้วยประวัติความ
เป็นมาของนวตักรรมที่ครอบคลมุมานานกว่า 130 ปี ABB มธีรุกจิ 
ที่มุ่งเน้นลูกค้าชั้นน�าระดับโลก 4 ธุรกิจ คือ ด้านพลังงานไฟฟ้า 
ด้านระบบอตัโนมตัทิางอตุสาหกรรม ด้านการเคลื่อนที่ และด้าน
หุน่ยนต์ ซึ่งสนบัสนนุโดยแพลตฟอร์มดจิทิลั ABB Ability™ ธรุกจิ 
Power Grids ของ ABB จะถูกขายให้กับ Hitachi ในปี 2020 
ในปัจจบุนั ABB ด�าเนนิงานในกว่า 100 ประเทศมพีนกังานประมาณ 
144,000 คนทั่วโลก

ABB และพนักงานร่วมบริจาค
เพือช่วยเหลือคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ
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