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ก่อนอื่นต้องขอกล่าวค�าว่า สวัสดีปีใหม่ 2562 ที่นับได้ว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ที่ เห็นได้อย่างชัดเจนคือ โรงงานผู ้ผลิต (Manufacturing) ก�าลังจะถูกเทคโนโลย ี

ดิจิทัลเข ้ามา Disrupt อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการเงิน 

ที่ทุกวันนี้เราแทบจะไม่ได้เข้าธนาคารเพื่อน�าเงินไปฝาก หรือโอน จ่ายเช็ค จ่ายค่าน�้า ค่าไฟ 

ค่ามือถือ แถมเด๋ียวนี้จะใช้จ่ายอะไรก็ใช้แค่แอปพลิเคชัน หรือใช้มือถือส่อง QR Code 

ก็ช�าระเงินได้แล้ว ซ่ึงว่ากันว่าในปี 2562 นี้ เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการผลิต

ส�าหรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับอุตสาหกรรมผู้ผลิต เห็นจะหนีไม่พ้น

เทคโนโลยด้ีาน IoT, Cloud, Big Data, Machine Learning และ Robot ซ่ึงเทคโนโลยเีหล่านี ้

จะช่วยให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง 

ไร้ขีดจ�ากัด ทั้งเร่ืองคุณภาพ ปริมาณสินค้า และระยะเวลาในการผลิต ซ่ึงแน่นอนว่า 

การลงทุนด้านดิจิทัลก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย

การเลือกผู้ให ้บริการที่มีทั้งอุปกรณ์และระบบที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยให้ 

การเปลี่ยนแปลง (Transformation) สามารถเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และยังช่วยลดต้นทุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อีกด้วย อีกหนึ่งข้อดีนั่นคือจะช่วยให ้

เกิดมาตรฐานการผลิตซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจะเป็นโอกาสที่ส�าคัญในการ 

ขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า ปี 2562 คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ต้องจับตากันต่อไป

ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน จะส่งผลกระทบในด้านดี หรือในด้านไม่ดีอย่างไรบ้าง แต่สิ่งหนึ่ง 

ที่เห็นได้ชัดเจนคือ ความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 

ตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับเนื้อหาคอลัมน์ Cover Story น�าเสนอเก่ียวกับสวิตช์ TruONE ATS ที่สามารถ 

จ่ายไฟให้กับทุกระบบทุกฟังก์ชันของสวิตซ์ได้เอง (Self-Power) โดยที่ไม่ต้องติดตั้ง 

หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าภายนอก ส่วนคอลัมน์ Product News อาทิ  ABB’s Ability
TM

 

Smart Sensor ที่ช่วยให้เคร่ืองสูบน�้า หรือปั๊มท�างานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ 

Transforming Robotics with Soft Robotics เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหุ่นยนต ์

ด้วย Soft Robotics และ MNS Digital ที่จะเปลี่ยนสวิตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า 

แบบธรรมดาให้กลายเป็นสวิตช์เกียร์ที่สามารถมองเห็นปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้า 

จบท้ายด้วย ABB Technology Ventures (ATV) โครงการลงทุนของบริษัท เอบีบี จ�ากัด 

ที่มีกลยุทธ์ในการท�างานร่วมกับพันธมิตร หรือหุ้นส่วนในการพัฒนา Soft Robotics 

ซ่ึงท�างานร่วมกับธุรกิจสตาร์ตอัปในเชิงรุก
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ABB’s TruONE
TM

 คือ สวิตช์ ATS (Automatic Transfer Switch) หรือสวิตช์ที่ ใช้เลือก 

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบรุ่นใหม่ล่าสุด ระบบนี้ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่จ�าเป็น (Sensor) 

ระบบควบคุม (Controller) สวิตช์ (Switch) และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Operator Interface) 

ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบได้ (Reliability) 

นอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ง ่ายต่อการติดตั้ง สามารถลดระยะเวลาการติดตั้งได้ถึง 80% -> รูปที่ 1

Cover Stor y

ในกรณทีี่เกดิไฟฟ้าดบัในงานที่มคีวามส�าคญั เช่น โรงพยาบาล 
(Hospital) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 
(Communication) เป็นต้น สวติช์ ATS (Automatic Transfer Switch) 
คือสวิตช์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จะท�าการสลับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ามาเป็นเครื่องส�ารองไฟฟ้า (Backup Generator)

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งสวิตช์ ATS นั้น

เป็นงานที่ยุ ่งยาก

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งสวิตช์ ATS นั้นเป็นงานที่ยุ่งยาก 
เนื่องจากต้องเดนิสายไฟจากอปุกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องไปยงัตูไ้ฟฟ้า 
(Enclosure) หรอืแผงควบคมุ (Panel)

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบสวิตช์ ATS จะด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนดังนี้ ระบบจะเปิดเครื่องส�ารองไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ
หลังจากนั้นจะสลับไปใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายส�ารอง และเมื่อ 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกัสามารถใช้งานได้ตามปกตแิล้ว ระบบจะสลบั
ไปใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลกัตามปกติ

แต่อย่างไรกต็าม การเชื่อมต่อสายไฟที่ซบัซ้อนและอปุกรณ์
ที่มอียูอ่ย่างมากมายในระบบสวติช์ ATS แบบดั้งเดมิ (Traditional 
ATS) จะท�าให้เกิดความยุ่งยาก และเกิดข้อจ�ากัดทั้งในด้าน 
ความเชื่อถอืของระบบได้ (Reliability) และความยดืหยุน่ของระบบ 
(Functional Flexibility)

The power-of-one 
true ATS

รูปที่ 1
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ในกรณทีี่เกดิไฟฟ้าดบัในงานที่มคีวามส�าคญั เช่น โรงพยาบาล 
(Hospital) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 
(Communication) เป็นต้น สวติช์ ATS (Automatic Transfer Switch) 
คือสวิตช์ที่ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จะท�าการสลับ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ามาเป็นเครื่องส�ารองไฟฟ้า (Backup Generator)

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งสวิตช์ ATS นั้น

เป็นงานที่ยุ ่งยาก

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งสวิตช์ ATS นั้นเป็นงานที่ยุ่งยาก 
เนื่องจากต้องเดนิสายไฟจากอปุกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องไปยงัตูไ้ฟฟ้า 
(Enclosure) หรอืแผงควบคมุ (Panel)

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบสวิตช์ ATS จะด�าเนินการ 

ตามขั้นตอนดังนี้ ระบบจะเปิดเครื่องส�ารองไฟฟ้าโดยอัตโนมัต ิ
หลังจากนั้นจะสลับไปใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายส�ารอง และเมื่อ 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลกัสามารถใช้งานได้ตามปกตแิล้ว ระบบจะสลบั
ไปใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลกัตามปกติ

แต่อย่างไรกต็าม การเชื่อมต่อสายไฟที่ซบัซ้อนและอปุกรณ์
ที่มอียูอ่ย่างมากมายในระบบสวติช์ ATS แบบดั้งเดมิ (Traditional 
ATS) ท�าให้เกิดความยุ ่งยาก และเกิดข้อจ�ากัดทั้งในด้าน 
ความเชื่อถอืของระบบได้ (Reliability) และความยดืหยุน่ของระบบ 
(Functional Flexibility)

ผลติภณัฑ์นี้มใีห้เลอืกทั้งแบบอปุกรณ์ (Open-Style) และแบบ 
อปุกรณ์ใส่ในตู้ (Enclosed) โดยที่หวัใจหลกัของผลติภณัฑ์นี้กค็อื 
การเชื่อมต่อโหลดกับแหล่งจ่ายไฟแบบขนาน (Source-To-Load 
Connecting Parallel Poles) และกลไกการเชื่อมต่อด้านข้าง 
(Side-Mounted Mechanism) ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ขั้ว (Pole) 
เคลื่อนที่ไปยังต�าแหน่งที่เหมาะสมได้ แต่ยังช่วยด้านการควบคุม
ท�าให้สวติช์ ATS ท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ

ขั้วที่มขีนาดกะทดัรดั (Pole) และกลไกต่างๆ (Mechanism) นั้น 
เพียงพอที่จะสามารถสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ถึง 2 แหล่งจ่าย 
ซึ่งแตกต่างจากระบบเก่าที่ต ้องมีการเดินสายไฟที่ซับซ้อน 
มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Distributed Electronics) หม้อแปลง 
แรงดันไฟฟ้า (Voltage Transformers) ตัวควบคุมภายนอก 
(External Controller) โดยต้องใช้แผงควบคมุ (Panel) หรอืตู้ไฟฟ้า 
(Enclosure) ในการตดิตั้งอปุกรณ์เหล่านี้

ในหลายรปูแบบการใช้งานระบบ TruONE สามารถช่วยเพิ่ม 
ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานได ้ (Manual Operation) 
แม้กระทั่งขณะที่มีการใช้ไฟฟ้าอยู ่ (Under Load) โดยจะมี 
อปุกรณ์ส�าหรบัมอืจบั (Operating Handle) อยูด้่านบนระหว่างกลไก 
(Mechanism) และขั้วไฟฟ้า (Power Pole) การจดัเรยีงองค์ประกอบ
ในรปูแบบที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้สามารถปฏบิตังิาน (Manual 
Operation) ผ่านประตูของแผงควบคุม (Panel Door Cut-Out) 
โดยที่ไม่ต้องเปิดประต ูจงึช่วยปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากการอาร์คได้ 
(Electrical Arcs)

ABB TruONE คือ สวิตช์ ATS (Automatic 

Transfer Switch) หรือสวิตช์ที่ ใช้เลือก

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติรุ ่นใหม่ล่าสุด 

มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่จ�าเป็น 

(Sensor) ระบบควบคุม (Controller) 

สวิตช์ (Switch) และส่วนต่อประสานกับ 

ผู้ใช้ (Operator Interface) ซึ่งทั้งหมดนี้ 

รวมอยู ่ ในสวิตช์เพียงอุปกรณ์เดียว 

จึงท�าให้ง่ายต่อการติดตั้ง

TruONE นั้นได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัย 
ในอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่ต้องเชื่อมต่อสายไฟที่มีแรงดันไฟ 
(Line Voltage) ซึ่งมคีวามอนัตรายเข้าไปที่ประตูของแผงควบคมุ 
(Panel Door) แต่จะใช้ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร 
หรอืระบบควบคมุ HMI (Human-Machine Interface) ที่สามารถ
ถอดออกได้ ซึ่งจะแยกอยูจ่ากอปุกรณ์หลกั จงึช่วยเพิ่มความปลอดภยั
ให้กบัผู้ปฏบิตังิานได้

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้กับสวิตช์ ATS TruONE เช่น
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformers) โมดลูการสื่อสาร 

 
รูปที่ 1
สวติช์ ATS (Automatic 
Transfer Switch) 
รุ่น TruONE

504l2018 The power-of-one true ATS



6 ABB in br ief 

(Communication Modules) ฝาครอบสาย (Terminal 
Shrouds) เป็นต้น อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะสามารถติดตั้งร่วมกับ 
TruONE และเมื่อตดิตั้งแล้วจะท�าให้สวติช์ ATS มคีณุสมบตัเิป็น
สวติช์ ATS ระดบัสูงในตลาด

หนึ่งในนวตักรรมหลกัของการออกแบบสวติช์ ATS TruONE 
คือ การออกแบบให้สวิตช์ ATS สามารถจ่ายไฟให้กับทุกระบบ 
ทุกฟังก์ชันของสวิตช์ได้เอง (Self-Power) โดยจะใช้ไฟฟ้าจาก 
แหล่งจ่ายไฟหลัก รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ 200 VAC และรองรับ
สูงสุดถึง 480 VAC โดยที่ไม่ต้องติดตั้งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า
ภายนอก (External Voltage Transformers)

ถ้าหากไม่มีนวัตกรรมการจ่ายไฟให้ตนเอง (Self-Power) 
ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสวิตช์ ATS ขนาดกะทัดรัดที่ม ี
ฟังก์ชันต่างๆ ครบครันตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และคงเป็นไป
ไม่ได้ที่จะใช้อุปกรณ์เพียงรุ่นเดียว (Single Stock-Keeping Unit) 
ในการประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลายทั้งในด้านของฟังก์ชัน 
และแรงดนัไฟฟ้า

การติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว (Easy Installation)
หนึ่งในข้อดขีองสวติช์ ATS ที่เป็นชดุส�าเรจ็รปู (A Single-Unit 

ATS) คอืความง่ายในการตดิตั้ง การตดิตั้งสวติช์ ATS แบบอปุกรณ์
สวิตช์ ATS (Open-Style ATS) ลงในตู้ไฟฟ้า (Enclosure) หรือ 
แผงควบคมุไฟฟ้า (Panel) นั้นท�าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งง่ายพอกนักบั 
การตดิตั้งสวติช์ ATS แบบอปุกรณ์สวติช์ ATS ใส่ในตู ้(Enclosed ATS) 

เพยีงแค่น�าสวติช์ ATS เข้าไปวางในตู้ไฟฟ้า จากนั้นขนัสกร ู
4 ตัวที่ด้านหลังของสวิตช์ เพียงเท่านี้สวิตช์ ATS ก็พร้อมที่จะ 
ใช้งานฟังก์ชนัต่างๆ ได้แล้ว เช่น เซน็เซอร์ (Sensor) ส่วนตดิต่อ
ระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร (HMI) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) การสื่อสาร (Communication) และฟังก์ชันอื่นๆ 
ที่จ�าเป็น

ส่วนการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องจักร (HMI) นั้น 
สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้ไฟฟ้า โดยสามารถ 
ใช้งานเป็นรูปแบบการควบคุมที่หน้าตู้ (หน้าจอติดตั้งด้านในตู้ 
แต่จะมชี่องที่ประตูตู้)

นอกจากนี้แล้วจอควบคมุ (HMI) สามารถตดิตั้งลงบนประตู
ของตู้ได้ (หน้าจอตดิตั้งด้านนอกตู้) ผู้ใช้งานแค่เพยีงเจาะรูขนาด 

25 มิลลิเมตรที่ประตูตู้ จากนั้นดึงจอควบคุม (HMI) ออกมา 
แล้วตดิตั้งลงบนหน้าประตู ใช้นอตยดึจอกบัประตูไว้ หลงัจากนั้น 
เชื่อมต่อจอควบคมุ (HMI) กบัสวติช์โดยใช้สาย RJ45 -> รปูท่ี 2-3

ในภาพรวมนั้น การตดิตั้งสวติช์ ATS TruONE นั้นง่ายดายมาก 
นอกจากนี้ยงัตดิตั้งได้รวดเรว็มากขึ้นถงึ 80% เมื่อเทยีบกบัสวติช์ 
ATS แบบดั้งเดมิ ซึ่งสวติช์ ATS TruONE นั้น มกีารเดนิสายไฟน้อยลง 
ในขณะเดยีวกนักช็่วยลดระยะเวลาในการตดิตั้งเช่นกนั และด้วย 
ขนาดที่กะทัดรัดจึงท�าให้สะดวกในการติดตั้งต่อผู ้ใช้งานและ 
ผู้ตดิตั้ง (User-Friendly)

ด้วยคอนเซ็ปต์การออกแบบที่ท�าให้อุปกรณ์เป็นสวิตช์ ATS 
ผลิตภัณฑ์ TruONE นั้นได้ปฏิวัติการผลิตและการออกแบบ 
สวติช์ ATS ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ผลติแผงควบคมุ (Panel Builder) 
และผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ (OEMs) นั้นสามารถสร้างสวิตช์ ATS 
ระดบัสูง (Hi-End ATS Solution) ในรูปแบบอปุกรณ์สวติช์ ATS 
(Open-Style) ซึ่งง่ายต่อการจัดเก็บเคลื่อนย้ายและที่ส�าคัญที่สุด
คอืง่ายต่อการตดิตั้ง กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการผลติ
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และช่วยให้สามารถออกแบบสวิตช์ ATS 
ในแต่ละโครงการได้

TruONE ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยสนิค้า (Lead Time) ได้ 
เนื่องจากผู้ออกแบบสามารถออกแบบระบบให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งผู้ออกแบบจะใช้รูปแบบมาตรฐาน 
(Open-Style SKU) ที่ถูกออกแบบไว้แล้ว

อุปกรณ์เสริม (Snap-on Accessories)
ด้วยคอนเซ็ปต์การติดตั้งอุปกรณ์เสริมดังที่ได้กล่าวมา 

ข้างต้นนั้น เป็นคอนเซ็ปต์ที่เน้นเพิ่มความเรียบง่าย รวมไปถึง 
การออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม 
ทกุชนดิสามารถตดิตั้งลงบนสวติช์ ATS ได้อย่างพอด ีโดยไม่ต้อง 
ใช้อุปกรณ์อื่นในการติดตั้ง โดยจะถูกติดตั้งลงบนเฟรมของ 
สวติช์ ATS

การตดิตั้งอปุกรณ์เสรมิเพื่อเพิ่มความปลอดภยัตามมาตรฐาน 
IP-2X นั้นสามารถท�าได้เพียงแค่ติดตั้งฝาครอบสาย (Shroud) 
ลงบน TruONE เท่านั้น เช่นเดยีวกนักบัอปุกรณ์รบัส่งข้อมูลดจิทิลั 

 
รูปที่ 2
การย้ายจอควบคมุ (HMI) 
มาตดิตั้งไว้ด้านนอก 
ของตู้นั้นง่ายดายมาก 
ด้วยกระบวนการนี้ 
จงึท�าให้สามารถใช้งาน 
จอควบคมุ (HMI) ได้ 
โดยที่ไม่ต้องเปิดประตู 
ตู้ไฟฟ้า แสดงให้เหน็ถงึ 
ความง่ายดายในการใช้
อปุกรณ์ TruONE

 
รูปที่ 2a
ถอดจอควบคมุ (HMI) 
ออกจากสวติช์

 
รูปที่ 2b
จอควบคมุ (HMI) 
ถูกตดิตั้งนอกตู้ไฟฟ้า 
โดยใช้สกรู 2 ตวั และนอต 
1 ตวัในการยดึจอเอาไว้
โดยจอควบคมุ (HMI) 
เชื่อมต่อกบัสวติช์ 
ผ่านสาย RJ45

รูปที่ 2a รูปที่ 2b
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(Digital I/Os) สามารถติดตั้งลงบนสวิตช์ ATS ได้อย่างง่ายดาย 
โดยไม่ต้องใช้อปุกรณ์อื่นในการตดิตั้ง นอกจากนี้ยงัสามารถตดิตั้ง 
ช่องทางการสื่อสาร (Communication Protocol) ได้มากถงึ 7 ชนดิ 
และยงัมชี่อง I/Os หรอืช่องจ่ายไฟ 24 V DC ส�าหรบัจอควบคมุ 
HMI อกีด้วย 

หนึ่งในข้อดีของสวิตช์ ATS ที่เป็นชุดส�าเร็จรูป 

(A Single-Unit ATS) คอืความง่ายในการตดิตัง้

อุปกรณ์เสริมและฟังก์ชันเสริมต่างๆ สามารถติดตั้งลงบน

สวิตช์ได้ภายหลัง นั่นหมายความว่ากระบวนการเช่นนี้จะช่วยให้ 
การจัดซื้อนั้นง่ายดายมากขึ้น และยังท�าให้การจัดเก็บสวิตช ์
ATS นั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถปรบัแต่งระบบได้ภายหลงั
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แม้กระทั่งลูกค้า
ที่มคีวามต้องการสูงทางด้านฟังก์ชนัการใช้งาน

ใช้งานง่าย (Simple Use)
ระบบสวิตช์ ATS ที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในอุปกรณ์เดียว 

(Integrated ATS Solution) นั้นถกูมองว่าเป็นอปุกรณ์ที่ไม่ยดืหยุ่น
และใช้งานยาก แต่ในความเป็นจรงิแล้วตรงกนัข้ามในกรณทีี่เป็น
สวติช์ ATS รุ่น TruONE

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับ
เครื่องจักร (HMI) หรือจอ HMI นั้นใช้ควบคุมระบบสวิตช์ ATS 
ซึ่งจะเป็นระบบควบคมุระยะใกล้ (Local Control) 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและสวิตช์ ATS รุ ่นธรรมดามีขายอยู ่ใน 
ตลาดขณะนี้จะมีระบบควบคุมแยกเป็นของแต่ละอุปกรณ ์
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วระบบควบคุมเหล่านี้จะมีขนาดใหญ่เทอะทะ 
และจะต้องติดตั้งระบบควบคุมแยกกันเพื่อควบคุมแต่ละอุปกรณ์ 
ซึ่งหมายความว่า ระบบควบคุมเหล่านี้จะต้องติดตั้งอยู ่บน
อุปกรณ์หลักเท่านั้น ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้จึงท�าให้เกิดข้อจ�ากัด 
ในการออกแบบและติดตั้งระบบสวิตช ์ ATS โดยเฉพาะ 
การออกแบบผลติภณัฑ์ที่เป็นรูปแบบอปุกรณ์สวติช์ ATS ใส่ในตู้ 
(Enclosed)

ในทางตรงกันข้าม ระบบควบคุม (HMI) ของผลิตภัณฑ์ 
TruONE นั้นสามารถติดตั้งลงบนสวิตช์ได้โดยตรง และสามารถ
ถอดออกมาใช้งานภายนอกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม 
สามารถควบคมุระยะไกลได้ถงึ 10 เมตร ผ่านสาย RJ45 จงึช่วย 
ลดข้อจ�ากัดต่างๆ ในการใช้งานสวิตช์ ATS ลงได้ เช่น ผู้ใช้งาน
สามารถย้ายระบบควบคมุ (HMI) ไปรวมกนัไว้ที่ใดที่หนึ่ง (เช่น เสา) 
เพื่อที่จะใช้ควบคุมสวิตช์หลายๆ สวิตช์ได้ หรือผู้ใช้งานสามารถ 
ถอดระบบควบคมุ (HMI) ออกชั่วคราว ในขณะที่ด�าเนนิการซ่อมบ�ารงุ 
หรอืตดิตั้งอปุกรณ์ และใส่ระบบควบคมุ (HMI) กลบัเข้าไปที่สวติช์ 
หลังจากที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ และที่มากไปกว่านั้นก็คือ 
ระบบสวิตช์ ATS สามารถท�างานได้ตามปกติแม้ในขณะที่ 
ถอดหน้าจอระบบควบคมุ (HMI) ออกจากสวติช์กต็าม

ความเชื่อถือได้ (Reliability)
สวติช์ ATS เป็นอปุกรณ์ที่มคีวามส�าคญัในระบบไฟฟ้า ดงันั้น 

จงึจ�าเป็นต้องมคีวามเชื่อถอืได้สูง ซึ่งสวติช์ ATS ที่เป็นชดุส�าเรจ็รูป 
(One-Single-Unit) นั้นสามารถช่วยเพิ่มความเชื่อถือของระบบได้ 
เนื่องจากสวิตช์ประเภทนี้จะลดจ�านวนจุดเชื่อมต่อสายไฟภายใน
ลงได้ โดยแทนที่จะใช้อปุกรณ์ต่อพ่วง หรอือปุกรณ์ส่วนควบถงึ 10 
อปุกรณ์ และการเดนิสายไฟรอบๆ สวติช์ ผลติภณัฑ์ TruONE ที่มี
รปูแบบอปุกรณ์สวติช์ ATS (Open-Style) และรปูแบบอปุกรณ์สวติช์ 
ATS ใส่ในตู้ (Enclosed) นั้นไม่ต้องใช้อปุกรณ์ต่อพ่วงเหล่านั้นเลย 
แค่เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ามาที่สวติช์เท่านั้นกเ็พยีงพอ

การลดจ�านวนของอปุกรณ์ต่อพ่วง 10 อปุกรณ์ เป็นการลด
โอกาสที่จะเกดิข้อผดิพลาดได้ถงึ 10 จดุเชื่อมต่อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
จดุเชื่อมต่อเหล่านี้มกัจะเป็นต้นเหตหุลกัของปัญหาในระบบไฟฟ้า

สวิตช์ ATS ที่เป็นชุดส�าเร็จรูป (One-Single-

Unit) สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

ของระบบได้ เนื่องจากสวิตช์ประเภทนี้ 
รูปที่ 3

 
รูปที่ 3
จอควบคมุ (HMI) 
ถูกตดิตั้งนอกตู้ไฟฟ้า 
(โดยใช้ฝาปิดกนัน�้าและฝุ่น
ตามมาตรฐาน IP45)

The power-of-one true ATS
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หลายท่านคงเคยได้ยินค�าว่า “IoT” หรือที่มีชื่อเต็มๆ ว่า “Internet of Things” ในอดีตโลกของดิจิทัล 

แทบจะเป็นคนละเร่ืองกับโลกของพลังงาน แถมพลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีดิจิทัล 

แต่ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเร่ิมมีบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญ 

ของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ ไม่ ใช่อุตสาหกรรมด้านดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมด้านการเงิน 

จนกลายเป็น FinTech อุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์จนกลายเป็น PropTech เป็นต้น 

และอุตสาหกรรมพลังงานก�าลังอยู่ ในสายตาของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อการประหยัดพลังงาน

“IoT” เมื่อโลกดิจิทัลเข้าสู่โลกพลังงาน

การประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี 

จึงเกิดขึ้น 

แน่นอนว่าหลายคนน่าจะรู้จกักบั IoT แล้ว แต่อกีหลายคนคง
ก�าลงันกึภาพของ IoT ไม่ออก อย่างที่บอกไปแล้วว่า IoT มชีื่อเตม็ๆ 
ว่า Internet of Things หรอืแปลเป็นไทยกค็อื “อินเทอร์เน็ต
ท�าได้ทุกสิ่ง” นั่นหมายความว่า ทุกสิ่งเหล่านั้นจะต้องสามารถ 
เข้าถงึระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ยกตวัอย่างที่ท�าให้เข้าใจได้ง่ายๆ 
อย่าง Smart TV ที่หลายบ้านม ีเมื่อตดิตั้งแอปฯ เดยีวกบัที่มอียูใ่น 
สมาร์ตโฟน จะท�าให้สามารถควบคุมทีวีนั้นได้ผ่านสมาร์ตโฟน 
(ใช้ได้เฉพาะบางแอปฯ)

นั่นจึงหมายความว่า หากในอนาคตเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องซกัผ้า ตูเ้ยน็ ระบบแสงสว่าง กลอนประตูบ้าน กล้องวงจรปิด 
ภายในบ้าน และรถยนต์ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
เป็นต้น บ้านทั้งหลังจะเข้าไปอยู ่ในสมาร์ตโฟนและสามารถ 
ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านได้เพียงผ่านปลายนิ้วสัมผัส 
บนสมาร์ตโฟน ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก�าลังพัฒนาไปสู่ยุค 5G 
ที่จะท�าให้การควบคมุระบบต่างๆ จากระยะทางไกลท�าได้รวดเรว็ขึ้น 
ในระดบัใกล้เคยีงกบั Real Time ยิ่งท�าให้การควบคมุอปุกรณ์ต่างๆ 
สามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น และลดข้อผดิพลาดลง

ลองนึกดูว่า ช่วงขณะที่เราก�าลังนั่งท�างานอยู่ที่ออฟฟิศ 
ปรากฏว่าน้องชายตัวแสบเดินทางมาเยี่ยมเยียนโดยไม่บอก 
ล่วงหน้า ประมาณว่ากะจะเซอร์ไพรส์พี่ แต่กลบัโดนเซอร์ไพรส์กลบั 
เมื่อน้องชายกดกริ่งหน้าบ้านระบบจะแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน 
พร้อมเปิดกล้องเพื่อให้เหน็ใบหน้าคนที่มากดกริ่ง โดยเราสามารถ
กดปุ่มไมโครโฟนเพื่อท�าการสื่อสารกับคนที่มากดกริ่ง ซึ่งหาก 
ไม่ต้องการให้เข้าบ้านก็สามารถสื่อสารเพื่อให้กลับมาใหม่ หรือ
หากต้องการให้เข้าบ้านกเ็พยีงปลดลอ็กประตบู้านผ่านสมาร์ตโฟน

นอกจากนี้เมื่อแขกเข้ามาในบ้าน เราสามารถควบคมุระบบไฟ 
แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ทีวี รวมไปถึงสื่อสารกับแขก 
ได้เสมือนเราอยู่ในบ้านเพื่อต้อนรับแขก เมื่อถึงเวลากลับบ้าน 
ก็สามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเรียกให้รถยนต์มารับผ่านระบบล็อก
ต�าแหน่ง GPS รวมถงึใช้สมาร์ตโฟนในการค้นหาเส้นทางกลบับ้าน
เร็วที่สุด ซึ่งระหว่างนั้นก็ยังสามารถสื่อสารกับแขกได้ตลอดเวลา 
หรือหากแขกต้องการกลับ เราก็สามารถควบคุมปิดการท�างาน
ระบบต่างๆ ภายในบ้านได้

ไม่เพียงเท่านี้ ถ้ามองในแง่ของภาคอุตสาหกรรม หาก
เครื่องจกัรต่างๆ สามารถเข้าสูร่ะบบอนิเทอร์เนต็ได้ ผูป้ระกอบการ 
จะสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจักรจากที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ 
หากสามารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ IoT ยังสามารถแจ้ง 

ระยะเวลาการบ�ารุงดูแลรักษาเครื่องจักร 

ยิ่งเมื่อ IoT ท�างานควบคู ่กับเทคโนโลยี AI 

จะช่วยแจ้งเตือนให้ผู ้ประกอบการทราบถึง

ความเสี่ยงของระบบล่วงหน้า รวมไปถึง 

วิธีการแก้ไขและข้อบกพร่องที่ควรต้องเข้าไป

ซ่อมบ�ารุงดูแล

“IoT” เมื่อโลกดิจิทัลเข ้าสู ่ โลกพลังงาน การประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีจึงเกิดข้ึน 904l2018



แน่นอนว่าหลายคนน่าจะรู้จกักบั IoT แล้ว แต่อกีหลายคนคง
ก�าลงันกึภาพของ IoT ไม่ออก อย่างที่บอกไปแล้วว่า IoT มชีื่อเตม็ๆ 
ว่า Internet of Things หรอืแปลเป็นไทยกค็อื “อินเทอร์เน็ต
ท�าได้ทุกสิ่ง” นั่นหมายความว่า ทุกสิ่งเหล่านั้นจะต้องสามารถ 
เข้าถงึระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ ยกตวัอย่างที่ท�าให้เข้าใจได้ง่ายๆ 
อย่าง Smart TV ที่หลายบ้านม ีเมื่อตดิตั้งแอปฯ เดยีวกบัที่มอียูใ่น 
สมาร์ตโฟน จะท�าให้สามารถควบคุมทีวีนั้นได้ผ่านสมาร์ตโฟน 
(ใช้ได้เฉพาะบางแอปฯ)

นั่นจึงหมายความว่า หากในอนาคตเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องซกัผ้า ตูเ้ยน็ ระบบแสงสว่าง กลอนประตูบ้าน กล้องวงจรปิด 
ภายในบ้าน และรถยนต์ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
เป็นต้น บ้านทั้งหลังจะเข้าไปอยู ่ในสมาร์ตโฟนและสามารถ 
ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านได้เพียงผ่านปลายนิ้วสัมผัส 
บนสมาร์ตโฟน ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก�าลังพัฒนาไปสู่ยุค 5G 
ที่จะท�าให้การควบคมุระบบต่างๆ จากระยะทางไกลท�าได้รวดเรว็ขึ้น 
ในระดบัใกล้เคยีงกบั Real Time ยิ่งท�าให้การควบคมุอปุกรณ์ต่างๆ 
สามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น และลดข้อผดิพลาดลง

ลองนึกดูว่า ช่วงขณะที่เราก�าลังนั่งท�างานอยู่ที่ออฟฟิศ 
ปรากฏว่าน้องชายตัวแสบเดินทางมาเยี่ยมเยียนโดยไม่บอก 
ล่วงหน้า ประมาณว่ากะจะเซอร์ไพรส์พี่ แต่กลบัโดนเซอร์ไพรส์กลบั 
เมื่อน้องชายกดกริ่งหน้าบ้านระบบจะแจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟน 
พร้อมเปิดกล้องเพื่อให้เหน็ใบหน้าคนที่มากดกริ่ง โดยเราสามารถ
กดปุ่มไมโครโฟนเพื่อท�าการสื่อสารกับคนที่มากดกริ่ง ซึ่งหาก 
ไม่ต้องการให้เข้าบ้านก็สามารถสื่อสารเพื่อให้กลับมาใหม่ หรือ
หากต้องการให้เข้าบ้านกเ็พยีงปลดลอ็กประตบู้านผ่านสมาร์ตโฟน

นอกจากนี้เมื่อแขกเข้ามาในบ้าน เราสามารถควบคมุระบบ

ไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ทีวี รวมไปถึงสื่อสารกับแขก 
ได้เสมือนเราอยู่ในบ้านเพื่อต้อนรับแขก เมื่อถึงเวลากลับบ้าน 
ก็สามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อเรียกให้รถยนต์มารับผ่านระบบล็อก
ต�าแหน่ง GPS รวมถงึใช้สมาร์ตโฟนในการค้นหาเส้นทางกลบับ้าน
เร็วที่สุด ซึ่งระหว่างนั้นก็ยังสามารถสื่อสารกับแขกได้ตลอดเวลา 
หรือหากแขกต้องการกลับ เราก็สามารถควบคุมปิดการท�างาน
ระบบต่างๆ ภายในบ้านได้

ไม่เพียงเท่านี้ ถ้ามองในแง่ของภาคอุตสาหกรรม หาก
เครื่องจกัรต่างๆ สามารถเข้าสูร่ะบบอนิเทอร์เนต็ได้ ผูป้ระกอบการ 
จะสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องจกัรได้จากที่ไหนกไ็ด้ในโลกใบนี้ 
หากสามารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ IoT ยังสามารถแจ้ง 

ระยะเวลาการบ�ารุงดูแลรักษาเครื่องจักร 

ยิ่งเมื่อ IoT ท�างานควบคู ่กับเทคโนโลยี AI 

จะช่วยแจ้งเตือนให้ผู ้ประกอบการทราบถึง

ความเสี่ยงของระบบล่วงหน้า รวมไปถึง 

วิธีการแก้ไขและข้อบกพร่องที่ควรต้องเข้าไป

ซ่อมบ�ารุงดูแล

นั่นคือประโยชน์ของ IoT ทั้งจากฝั่งผู้ใช้งานทั่วไปและจาก 
ฝั่งภาคอุตสาหกรรม นอกจากเทคโนโลยี IoT จะช่วยให้ใช้งาน 
ได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ยังมีส ่วนส�าคัญที่ช ่วยให้ธุรกิจ 
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ภาคอุตสาหกรรมด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ภายใต้ 
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถถูกน�ามาใช้กับ 
ธุรกิจพลังงาน ทั้งในส่วนของมหภาค หรือภาพรวมทั้งหมด 
และในภาคของผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆ 
ที่พึ่งพาพลงังานไฟฟ้า

ประโยชน์ของ IoT ในภาคพลังงาน สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ 

กลุ่มผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้า สาเหตุที่ IoT 

สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้ผลิตไฟฟ้าได้นั้น 

เป็นเพราะเทคโนโลยี IoT จะแสดงข้อมูลที่ท�าให้ 

รู้ว่า ผู้บริโภคต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (PEAK) 

ช่วงเวลาใดบ้าง ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการใช้พลังงาน

น้อยที่สุดในช่วงเวลาใดบ้าง ช่วยให้ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถปรับกระบวนการผลิต

ไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลากลางคืนที่มีการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้าต�่า โรงผลิตไฟฟ้าสามารถปรับลดก�าลังการผลิตไฟฟ้าลง 
ซึ่งนั่นย่อมหมายถึง การลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งเป็น 
ต้นทุนส�าคัญในการผลิตไฟฟ้า และเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ 
ราคาค่าไฟฟ้าสงูขึ้น นั่นจงึเท่ากบัว่า ผู้ผลติไฟฟ้าสามารถลดต้นทนุ
การผลิตไฟฟ้าลงได้ แตกต่างจากในปัจจุบันที่จ�าเป็นต้องผลิต
ไฟฟ้าเตม็ก�าลงัการผลติแบบ 100% ทั้งวนัทั้งคนื

เมื่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงย่อมหมายถึงมูลค่าราคา 
ค่าไฟฟ้าต้องลดลงตามมาด้วย ขณะที่ในภาคของผู้ใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เทคโนโลย ีIoT จะช่วยให้การใช้ไฟฟ้าอย่างสูญเปล่าลดลง 
โดยผูใ้ช้ไฟฟ้าสามารถตดิตั้ง Smart Meter ซึ่งเป็นมเิตอร์ไฟฟ้าที่มี 
ความสามารถในการตรวจจบัการใช้งานของอปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ภายในบ้าน เมื่อไม่มกีารใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การน�ากระแสไฟฟ้า 
จากส่วนกลางเข้าสู ่ในบ้านก็จะลดลงตามความต้องการใช้ 
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Product News

ABB’s Ability
TM

 Smart Sensor

เซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยให้เครื่องสูบน�้าหรือปั๊ม

ท�างานได้อย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ

ABB Ability
TM

 Smart Sensor คือ ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะต่างๆ 

ของมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันต�่าได้ (Low-Voltage Motors) รวมถึงยังมีระบบคาดการณ์ในการบ�ารุงรักษา 

(Predictive Maintenance) และด้วยนวัตกรรมจึงท�าให้เซ็นเซอร์ได้รับการพัฒนาให้สามารถติดตั้งกับ

เคร่ืองสูบน�้าหรือปั๊มได้ (Pump)
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ด้วยความร่วมมอืจากบรษิทั Egger Pumps Technology AG 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตปั๊มแบบแรงเหวี่ยง หรือปั๊มหอยโข่ง (Centrifugal 
Pumps) ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ จงึท�าให้บรษิทั เอบบี ีสามารถ
พฒันาเซน็เซอร์อจัฉรยิะ (Smart Sensor) ที่สามารถใช้ตรวจสอบ 
สถานะการท�างานของปั ๊มได้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
อตุสาหกรรมให้กลายเป็นอตุสาหกรรมดจิทิลั (Digital Industry)

เครื่องสูบน�้าหรือปั๊มท�างานด้วยวิธีการหมุนส่วนประกอบ
ภายในเช่นเดียวกับมอเตอร์ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ปั ๊มอย่าง 
แพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมด้านยา 
(Pharmaceutical Industry) อตุสาหกรรมเคม ี(Chemical Industry) 
รวมไปถงึโรงงานบ�าบดัน�้าเสยี (Water Treatment) เป็นต้น ซึ่งโรงงาน 
บ�าบดัน�้าเสยีจะต้องใช้เครื่องสูบน�้า หรอืปั๊มที่มคีณุภาพสูง โดยที่
ปั๊มจะต้องมีความทนทานต่อของเหลวที่มีตะกอนหรือของแข็ง 
ปนมาด้วย และที่ส�าคัญปั๊มจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต�่าตลอดอาย ุ
(Life Cycle Cost) และมอีายกุารใช้งานที่ยาวนาน (Service Life)

ปัญหาต่างๆ ที่เกดิกบัปั๊ม เช่น การอดุตนั (Clogging) และ
การเกดิฟอง หรอืโพรงอากาศในของเหลว (Cavitation) นั้นจะต้อง 
ถูกตรวจสอบทุกสัปดาห์โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
ในการจ้างผูป้ฏบิตังิาน รวมไปถงึความยุง่ยากในการเปิดรบัสมคัร 
และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากไม่มีการตรวจสอบ หรือ 
การบ�ารุงรักษาก็จะก่อให ้เกิดความเสียหาย ซึ่งส ่งผลต่อ 
ความปลอดภยั และท�าให้ค่าใช้จ่ายนั้นสูงขึ้นไปอกี

เซน็เซอร์อจัฉรยิะ (The Smart Sensor)
ABB AbilityTM Smart Sensor เป็นผลติภณัฑ์ที่ล�้าสมยั ได้รบั 

การพัฒนาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ (Monitoring) และวิเคราะห์
สถานะการท�างาน (Analyzing) ของมอเตอร์ ผลติภณัฑ์เซน็เซอร์
อัจฉริยะนี้เปิดตัวครั้งแรกที่งาน Hanover Fair ในปี 2016 

โดยเซ็นเซอร์นี้สามารถท�างานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันต�่า 
(Low-Voltage Motors) ได้เกือบทุกรุ่น ทั้งมอเตอร์ที่ถูกติดตั้ง 
อยู่แล้ว หรอืมอเตอร์ที่ตดิตั้งใหม่

ABB AbilityTM Smart Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะช่วยให้ 
ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ควบคุมสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วตั้งแต่ช่วงระยะแรก สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
การท�างานโดยใช้ระบบประมวลผล (Signal Processing and Data 
Analytics) ที่อยู่ในระบบคลาวด์ (Cloud) จงึส่งผลให้ผลติภณัฑ์นี้ 
ช่วยลดเวลาที่ไม่เดินเครื่อง (Downtime) ได้ถึง 70% และช่วย
ยดือายกุารใช้งาน (Lifetime) ของมอเตอร์ได้ถงึ 30% นอกจากนี้ 
ยงัช่วยลดการใช้พลงังาน (Energy Consumption) ได้ถงึ 10%

ความร่วมมอืกบับริษทัพนัธมติร (The Cooperation)
“จะเป็นอย่างไรถ้าหากเรามีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart 

Sensor) ที่สามารถช่วยลดเวลาที่ไม่เดินเครื่อง (Downtime) 
ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน (Lifetime) ของปั ๊ม ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของวิธีการในการบ�ารุงรักษา (Maintenance) 
และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน” ความคิดนี้ 
เป็นโจทย์ที่ท้าทายของบริษัท Egger Pumps Technology AG 
ซึ่งได้กล่าวกับพันธมิตร (Partner) เพื่อที่จะร่วมมือหาวิธีการ 
ที่จะท�าให้ไอเดยีนี้เป็นจรงิขึ้นได้

Egger Pumps Technology AG เป็นบริษัทขนาดกลาง 
ที่ได้ร่วมพัฒนาระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ABB AbilityTM Smart 
Sensor โดยที่บรษิทั Egger นั้นได้เข้ามาร่วมงานกบับรษิทั เอบบี ี
โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart 
Sensor) ส�าหรับติดตั้งบนปั๊มแบบแรงเหวี่ยง หรือปั๊มหอยโข่ง 
(Centrifugal Pumps) เพื่อใช้ในโรงงานบ�าบดัน�้าเสยี

 
เซน็เซอร์อจัฉรยิะ 
ABB AbilityTM Smart
Sensor ถูกพฒันามาเพื่อ
ใช้กบัมอเตอร์ชนดิโรทาร ี
ตามที่แสดงในภาพ
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การพัฒนาเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) ส�าหรับปั๊ม
เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีมอเตอร์เพียงล�าพัง ปั๊มนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ป๊ัมแบบแรงเหวี่ยงไหลตามแนวรศัม ี(Radial Flow Centrifugal 
Pumps) หรือปั๊มแบบแรงเหวี่ยงไหลตามแนวแกน (Axial Flow 
Centrifugal Pumps) ซึ่งปั๊มเหล่านี้ถูกใช้ในโรงงานบ�าบดัน�้าเสยี

เนื่องด้วยบรษิทั เอบบี ีไม่ได้มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เครื่องสูบน�้าหรือปั๊ม (ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลัก) เหล่าวิศวกรและ 
นักวิทยาศาสตร์ของทั้งบริษัท เอบีบี และบริษัท Egger Pumps 
Technology AG จงึร่วมมอืกนั นอกจากนี้ยงัมบีคุลากรจากโครงการ 
ABB AbilityTM มาร่วมท�างานอีกด้วย การร่วมกันท�างานของ 
หลายฝ่าย ท�าให้มั่นใจได้ว ่าการพัฒนาเทคโนโลยีในครั้งนี้ 
จะประสบความส�าเรจ็

ความร่วมมือเริ่มขึ้นด้วยการประชุมของผู ้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคนคิ (Technical Team) ที่จดัขึ้นในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
หลงัจากนั้นท�าการรวบรวมข้อมลูจากไซต์งานของลกูค้าในประเทศ 
เยอรมนี ในส่วนของบริษัท เอบีบี นั้นได้น�าทรัพยากรต่างๆ 
(จากประเทศเยอรมนี อินเดีย และสวิตเซอร์แลนด์) เข้ามาเสริม 

เพื่อที่จะเพิ่มศกัยภาพด้านวทิยาศาสตร์ให้กบัโครงการนี้ ส่วนบรษิทั 
Egger นั้นได้ช ่วยเหลือในการเข้าถึงลูกค้าและช่วยจัดการ 
ด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ในเมืองเครสเซียร์ (Cressier) ซึ่งได้
เริ่มการทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกันช่วงเดือนกรกฎาคม 2017 
และกระบวนการทดสอบได้เสร็จสิ้นลงช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2017 โดยเป็นการทดสอบที่บรษิทั AVA ซึ่งเป็นบรษิทับ�าบดัน�้าเสยี 
ตั้งอยู่ที่เมืองอัลเทนเฮน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Altenrhein, 
Switzerland) หลงัจากการทดสอบจะมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูต่างๆ 
เพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้มากที่สดุ

การทดสอบเซน็เซอร์อัจฉริยะ (Testing the Smart Sensor)
บริษัท เอบีบี ได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะใหม่ที่ไม่มี 

ใครเหมอืน เซน็เซอร์อจัฉรยิะนี้สามารถแจ้งเตอืนผู้ใช้งานได้อย่าง 
ทันท่วงที เมื่อระบบมอเตอร์หรือปั๊มนั้นต้องการการบ�ารุงรักษา 
หรือซ่อมแซม (Service) ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด�าเนนิการ 
ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์นี้ 
ประสบความส�าเร็จก็คือ การน�าเซ็นเซอร์อัจฉริยะต้นแบบ 
(Prototype) ไปท�าการทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาวะ 
การใช้งานจรงิในอตุสาหกรรมต่างๆ

ในช่วงของการทดสอบนั้น ได้ให้ความสนใจไปที่การ 
ตรวจสอบสภาวะการท�างาน (Monitoring) ในกระบวนการบ�าบดั 
น�้าเสยี ซึ่งม ี4 ประเดน็หลกั คอื ความเรว็ในการหมนุ (Rotational 
Speed of the Pump) ความไม่สมดลุ (Imbalance) การเกดิฟอง
หรอืโพรงอากาศ (Cavitation) และการอดุตนั (Clogging)

ในกระบวนการทดสอบนั้น เซน็เซอร์จะเกบ็บนัทกึข้อมลูต่างๆ 
ทั้งหมด (All Parameters) โดยที่ข้อมูลทางด้านสุขภาพ (Health 
Indicator) และข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่ส�าคัญ (Performance 
Indicator) จะถกูส่งไปยงัระบบคลาวด์ ABB AbilityTM Cloud ผ่านทาง 
อุปกรณ์เครือข่าย (Gateway Device) หรือผ่านทางสมาร์ตโฟน 
(Smartphone) จึงท�าให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน (App on 
Smartphone) หรอืผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ (Browser)

การวิเคราะห์ผลอย่างละเอียด (Extensive Analysis) ใช้ใน 
การตรวจจบัแนวโน้มที่จะเกดิปัญหา หรอืข้อผดิพลาด เพื่อที่จะน�า
ระบบนี้ไปใช้ในระบบคลาวด์ (Cloud-Based Services) การพฒันา
ก้าวส�าคัญในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและ
การวเิคราะห์ข้อมลู (Data Transmission and Analysis) นอกจากนี้ 
ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษา (Maintenance Cost) และ
ช่วยเพิ่มความปลอดภยัในการปฏบิตังิานอกีด้วย

ด้วยความร่วมมอืกนัระหว่างบรษิทั เอบบี ีกบับรษิทั Egger 
จึงท�าให้การพัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพการท�างานขั้นสูง 
(Advanced Monitoring Solution) นั้นประสบความส�าเร็จ 
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตรวจสอบสภาวะการท�างานของปั ๊มได้ 
(Pump Condition) จึงช่วยลดเวลาที่ไม่เดินเครื่อง (Downtime) 
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของปั๊ม (Performance) นอกจากนี้ 
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม (Overall Cost) และช่วยเพิ่ม 
ความปลอดภยัในการบ�ารงุรกัษาระบบ (Maintenance)

การท�างานร่วมกันครั้งนี้สามารถท�าให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับอุตสาหกรรม 
ด้านอื่นๆ ที่ใช้เครื่องสูบน�้าหรอืปั๊มได้ในอนาคต

 
การทดสอบเซน็เซอร์ 
ที่โรงบ�าบดัน�้าเสยี
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Transforming
Robotics with 
Soft Robotics
เปลีย่นแปลงอตุสาหกรรม

หุ่นยนต์ด้วย 

Soft Robotics

ABB Technology Ventures (ATV) คือ โครงการลงทุนของบริษัท เอบีบี 

ที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนแบบร่วมลงทุน (Venture Capital) โดยที่โครงการ 

ATV นั้นจะหาพันธมิตรที่เป็นธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup Partners) 

ซึ่งจะเป็นพันธมิตร หรือหุ้นส่วนที่สามารถท�างานร่วมกับบริษัท เอบีบี 

แล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุดทั้งในด้านกลยุทธ์ (Strategically) และ

ด้านการเงิน (Financially)

การท�างานร่วมกับพันธมิตร หรือหุ้นส่วน (Partnership) 
ในการพฒันา Soft Robotics นั้น เป็นตวัอย่างที่แสดงให้เหน็ได้ชดัว่า 
การท�างานร่วมกบัธรุกจิสตาร์ตอปั (Startup) ในเชงิรกุ (Proactive 
Engagement) สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ โดยเฉพาะ 
ในด้านการพฒันานวตักรรมต่างๆ

ใครบอกว่าหุน่ยนต์จะต้องท�ามาจากโลหะเท่านั้น? ที่ผ่านมา 
กว่าทศวรรษ กลุม่นกัวจิยั George Whitesides จากมหาวทิยาลยั
ฮาร์วาร์ด (Harvard University) พร้อมกบัสมาชกิซึ่งประกอบไปด้วย
นกัวจิยัที่จบปรญิญาเอกแล้ว (Post-Doctorate Fellows) ได้ช่วยกนั 
เขยีนนยิามหรอืกฎใหม่ว่าอะไรบ้างสามารถใช้สร้างหุ่นยนต์ได้

ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard 
University) กบัองค์กร DARPA เป็นองค์กรในการพฒันานวตักรรม
ส�าหรับใช้งานทางทหาร ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 
กลุ่มนักวิจัย Whitesides ได้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่การก�าเนิด 

รูปที่ 1 รูปที่ 2

16 ABB in br ief Product News



1704l2018

สายพนัธุใ์หม่ทางชวีภาพซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันา 
Soft Robotics ในตอนแรกได้เกดิความท้าทายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้าง 
หุ่นยนต์ที่สามารถใช้หยิบจับแผ่นกระจก โดยเป็นการหยิบทาง
ด้านบนซึ่งจะห่างจากผวิกระจก 20 มลิลเิมตร[1] ในขณะที่วศิวกร
ออกแบบหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ (Robotic Engineers) นั้นพยายาม 
แก้ปัญหาโดยการใช้หุ่นยนต์แบบดั้งเดิม (Rigid Robots) แต ่
กลุ่มนักวิจัย Whitesides ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ 
ในการที่จะสร้างหุ่นยนต์ให้เป็นแบบนุ่ม (Soft Robots) ซึ่งจะ 
ท�ามาจากวัสดุพอลิเมอร์แบบยืดหยุ่น (Elastomeric Polymers) 
วิธีคิดอันชาญฉลาดแบบนี้ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางด้าน
อตุสาหกรรมหุ่นยนต์

จุดก�าเนิดของ Soft Robotics
ในช่วงแรกเทคโนโลยทีี่เกดิจากความร่วมมอืกบั DARPA นั้น 

ได้ถูกประยุกต์ใช้ในงานด้านศัลยกรรมผ่าตัด (Surgery) และ
ด้านชีวการแพทย์ (Biomedical) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมี
ความต้องการเกิดขึ้นสูง และมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาต่อยอด  
เทคโนโลยีนี้จึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม
การผลติแบบอตัโนมตัไิด้ (Automation Industry) โดยส่วนใหญ่แล้ว 
เทคโนโลยีการหยิบจับของหุ ่นยนต์ที่มีอยู ่ในตลาดทุกวันนี้ 
ถูกออกแบบมาจากวัสดุแบบแข็ง (Hard Linkage) ท�าให้ยากต่อ 
การหยิบจับสิ่งของที่อ่อนนุ่มและมีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ผัก 
และผลไม้ นอกจากนี้ยังยากต่อการท�างานร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างปลอดภยั

พื้นฐานของเทคโนโลยีการออกแบบ 

Soft Robotics นั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก

หนวดปลาหมึก

ถ้าหากเทคโนโลยกีารหยบิจบัในรปูแบบใหม่นี้สามารถจดัการ 
เคลื่อนย้ายของสด (เช่น ผกั ผลไม้ หรอืเนื้อสตัว์) โดยไม่ท�าให้ผวิ 
หรือเนื้อเยื่อนั้นเสียหาย เทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถหยิบจับ 
สิ่งของที่บอบบาง และมรีปูร่างไม่คงที่ได้อย่างง่ายดาย เช่น ผกั ผลไม้ 
และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้เคยเป็นข้อจ�ากัด 
ของกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) แบบเดิม 
เทคโนโลยีแบบ Soft Robotics ได้ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อปี 2013 
ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญและเป็นก้าวที่โดดเด่น (Spin-Off) ของกลุ่ม 
นกัวจิยั Whitesides -> รปูที ่1

ก้าวเป็นผู้น�า (Getting the Upper Hand)
พื้นฐานของเทคโนโลยกีารออกแบบของ Soft Robotics นั้น 

ได้แรงบนัดาลใจมาจากหนวดปลาหมกึ เทคโนโลยใีหม่นี้ท�าให้เกดิ 
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีความแตกต่างจากเทคโนโลยีการ 
หยบิจบัแบบเก่าที่ถกูออกแบบมาจากวสัดแุบบแขง็ (Hard Linkage) 
ต้องใช้เซ็นเซอร์ (Sensors) และต้องใช้มอเตอร์ในการควบคุม
ต�าแหน่ง (Servo Motors) แรงบนัดาลใจจากหนวดปลาหมกึช่วย
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม Soft Robotics ซึ่งท�ามาจาก 
พอลิเมอร์ (Polymers) ไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ (Sensors) และไม่ต้อง
ใช้ระบบเครื่องกลไฟฟ้า (Electromechanical Devices) ในการ
เดนิเครื่อง

เทคโนโลยีของ Soft Robotics นั้นได้ช่วยแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ทางด้านวสัดศุาสตร์ (Material Science) แทนที่จะใช้วธิอีื่น
ที่มคีวามยุ่งยากและมคีวามสิ้นเปลอืงมากกว่า ระบบการควบคมุ
หรือประมวลผลนั้นถูกติดตั้งรวมอยู่ภายในตัวมือจับ (Gripper) 

Transforming Robotics with Soft  Robotics
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แบบเก่าที่เป็นถูกออกแบบมาจากวัสดุแบบแข็ง (Hard Linkage) 
ต้องใช้เซ็นเซอร์ (Sensors) และต้องใช้มอเตอร์ในการควบคุม
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เดนิเครื่อง

เทคโนโลยีของ Soft Robotics นั้นได้ช่วยแก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ทางด้านวสัดศุาสตร์ (Material Science) แทนที่จะใช้วธิอีื่น
ที่มคีวามยุ่งยากและมคีวามสิ้นเปลอืงมากกว่า ระบบการควบคมุ
หรือประมวลผลนั้นถูกติดตั้งรวมอยู่ภายในตัวมือจับ (Gripper) 
ซึ่งจะเกดิจากการผสมผสานวสัดหุลายชนดิเข้าด้วยกนั นอกจากนี้ 
ยงัมช่ีองทางไหลจลุภาค (Microfluidic Channels) ซึ่งเมื่อถกูกระตุน้ 
จะให้ความรู้สกึคล้ายกบัมอืของมนษุย์

งานวิจัยของศาสตราจารย์ Whitesides ซึ่งท�าที่สถาบัน
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ได้ช่วยให้เกิดพื้นที่ใหม่ หรือ 
ศาสตร์ใหม่ของการวิจัย งานวิจัยเรื่อง Soft Robotics นั้นได้ถูก 
ท�าที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) โดยได้รับ 
ความร่วมมอืจากสถาบนัไวส์ (Wyss Institute) มหาวทิยาลยัคอร์เนล 
(Cornell) มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford) สถาบนัเทคโนโลย ี
แมสซาชเูซตส์  (MIT) รวมไปถงึสถาบนัอื่นๆ อกีมากมาย ในขณะที่ 
ปัจจุบันมีงานวิจัยด้าน Soft Robotics ที่มีความส�าคัญเกิดขึ้น 
บริษัท Soft Robotics Inc. ได้เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้พัฒนา

รูปที่ 3

 
รูปที่ 1
เทคโนโลยหีุ่นยนต์ 
แบบนุ่ม (Soft Robotics) 
ได้ถอืก�าเนดิขึ้นเมื่อปี 
2013 ซึ่งเป็นก้าวส�าคญั
และเป็นก้าวที่โดดเด่น 
(Spin-Off) ของกลุ่มนกัวจิยั 
Whitesides

 
รูปที่ 2
Soft Robotics 
เป็นบรษิทัแรกที่สามารถ
วางจ�าหน่ายอปุกรณ์มอืจบั 
(Robotic Gripping) 
ในเชงิพาณชิย์ได้ 
(Commercial) 

 
รูปที่ 3
เทคโนโลย ีSoft Robotic 
มสีมัผสัคล้ายกบั 
มอืของมนษุย์ 
จงึสามารถหยบิจบัสิ่งของ 
ได้อย่างง่ายดาย 
ทั้งที่มรีูปร่าง ขนาด 
และน�้าหนกัไม่แน่นอน

 
Reference
[1] https://www.
youtube.com/
watch?v=QpnLj-rzjIo&
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จนกลายเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่สามารถวางจ�าหน่าย
เทคโนโลยเีชงิพาณชิย์ได้ (Commercial Applications) 

ความต้องการเชิงพาณิชย์นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยข้อเท็จจริง
บางอย่าง นั่นกค็อืมเีพยีง 12% ของอตุสาหกรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่
อตุสาหกรรมผลติยานยนต์ (12% of Non-Automotive Industry) 
มีกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล่านั้น 
ไม่มีโครงสร้าง หรือแบบแผนที่ชัดเจน (Unstructured) หรือ
อุตสาหกรรมเหล่านั้นต้องการระบบที่สามารถรองรับผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย ซึ่งในขณะนั้นยงัไม่มเีทคโนโลยเีหล่านี้ -> รปูที ่2

บริษัท เอบีบี เป็นผู ้บุกเบิกในอุตสาหกรรม 

การผลิตแบบอัตโนมัติ (Industrial 

Automation) และด้วยประสบการณ์ที่มีมา

มากกว่าทศวรรษได้ถูกพิสูจน์แล้วด้วย 

ทีมผู ้ผลิต Soft Robotic

ด้วยการยกระดับคุณสมบัติของวัสดุที่นุ่ม (Soft Material) 
และยืดหยุ่น (Compliant Material) จึงท�าให้ Soft Robotics 
สามารถสร้างรากฐานใหม่ในการสร้างมือจับที่มีความยืดหยุ่น 
(Adaptive and Dexterous Robotic Hands) และสร้างรากฐานใหม่ 
ในการออกแบบระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automation Systems) 
ให้สามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ ได้ อุตสาหกรรม 
ที่ขาดแคลนแรงงาน (Labor-Starved Industry) เช่น อตุสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง รวมไปถึง
อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติได้ (Robotic 
Automation)

เทคโนโลยี Soft Robotics ช่วยให้สามารถจัดการหยิบจับ
สิ่งของที่มีรูปร่าง (Shape) ขนาด (Size) และน�้าหนัก (Weight) 
ที่แตกต่างกันได ้ และที่ส�าคัญคือสามารถหยิบจับสิ่งของ 
ที่บอบบางได้ -> รปูที ่3

กลุม่อตุสาหกรรมที่ต้องการใช้เทคโนโลยนีี้อย่างเร่งด่วนกค็อื 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 
รวมไปถึงอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัต ิ
(Automation) ไม่เพียงแค่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาดและตอบสนองต่อการขาดแคลนแรงงาน แต่จะช่วย 
ในการหยบิจบัสนิค้าที่มคีวามแตกต่าง ทั้งทางด้านขนาด รูปร่าง 
และน�้าหนกั รวมไปถงึสามารถหยบิจบัสนิค้าที่เปราะบางแตกหกั
ได้ด้วย

ความท้าทายในการสร้างหุ่นยนต์
(Productization Challenges)

ในขณะที่มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) และ
องค์กร DARPA นั้นร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มในการพัฒนา
นวัตกรรม (IP Platform) จนแข็งแรง และเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลย ีSoft Robotics นั้นได้เผชญิกบั 
ความท้าทายในการน�าเทคโนโลยีจากงานวิจัย (Academic 
Technology) ไปพัฒนาจนสามารถวางขายเชิงพาณิชย์ได้ 
โดยการออกแบบนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการขั้นสงูสดุ
ตามมาตรฐานของลูกค้ากว่า 100 รายได้

ในขณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) 
และองค์กร DARPA นั้นสามารถสร้างอุปกรณ์มือจับ (Gripper) 

ได้เรียบร้อยแล้ว แต่บริษัท Soft Robotics นั้นต้องหาวิธีการ 
ในการควบคมุและพฒันาเทคโนโลยต่ีางๆ ในการที่จะท�าให้อปุกรณ์
มคีวามน่าเชื่อถอื (Reliability) สามารถท�างานซ�้าๆ ได้อย่างรวดเรว็ 
พร้อมรองรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม 
การผลิตขั้นสูง รวมไปถึงอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) บรษิทัได้พฒันาอปุกรณ์มอืจบั (Gripper) จนผ่าน 
มาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA- 
Complaint Material) สามารถใช้ในการหยิบจับอาหารได้อย่าง
ปลอดภยัถูกหลกัสขุอนามยั

ระบบควบคุมนิวเมติกไฟฟ้า (Electro-Pneumatic Control 
System) ท�างานร่วมกับเฟิร์มแวร์ (Firmware) ซึ่งถูกออกแบบ 
และพฒันามาโดยเฉพาะ ท�าให้ลกูค้าสามารถควบคมุระบบต่างๆ 
ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ความเร็ว (Speed) แรง (Speed) ระยะ
ในการหยิบ (Gripper Spacing) และความกว้างในการท�างาน 
(Opening Width)

การท�างานร่วมกันของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และเทคโนโลยเีรยีนรูด้้วยตนเองของหุน่ยนต์ (Machine Learning) 
เป็นสิ่งที่ถูกให้ความส�าคญั นอกจากที่หุ่นยนต์นั้นสามารถท�างาน
แทนมือของมนุษย์ได้แล้ว เรายังสามารถใช้เทคโนโลยีเรียนรู ้
ด้วยตนเอง (Machine Learning) เพื่อสอนให้หุ ่นยนต์เรียนรู ้
ที่จะจดัการหยบิจบัสิ่งของต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะ
การท�างานที่ไม่มโีครงสร้าง หรอืแบบแผนที่ชดัเจน (Unstructured 
Tasks) เช่น การหยบิของจากตระกร้า (Bin Picking) การจดัเรยีง
สิ่งของ (Sorting) หรอืแม้กระทั่งการเกบ็เกี่ยวพชืผลทางการเกษตร 
(Harvesting) กส็ามารถเป็นจรงิขึ้นมาได้

วิสัยทัศน์ในการท�างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ 
หรอื “Robotic-Human Alliance” ช่วยท�าให้เกดิเทคโนโลยใีหม่ 
เวอร์ชัน 2.0 หรือเทคโนโลยี SuperPick ซึ่งถูกออกแบบมา 
โดยเฉพาะเพื่อรองรับการท�างานที่ไม่มีโครงสร้าง หรือแบบแผน
ที่ชัดเจน (Unstructured Environment) ในอตุสาหกรรมพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และอุตสาหกรรมโลจิสติกส ์
(Logistics)

ท�างานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้อย่างราบรื่น
(Robotic Synergies)

บริษัท เอบีบี เป ็นผู ้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการผลิต 
แบบอัตโนมัติ (Industrial Automation) และด้วยประสบการณ ์
ที่มีมามากกว่าทศวรรษได้ถูกพิสูจน์แล้วด้วยทีมผู ้ผลิต Soft 
Robotic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บรษิทั เอบบี ี เป็นทั้งผู้ลงทนุ (Investor) และพนัธมติรหรอื
หุ้นส่วน (Partner) ในบรษิทั Soft Robotic โดยที่การใช้เทคโนโลยี
หุ่นยนต์จากเอบบีนีั้นจะท�าให้ผลติภณัฑ์ Soft Robotic สามารถ
ท�างานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า ในกรณีที่ Soft Robotic นั้น
ท�างานร่วมกับหุ่นยนต์แขนกลจากเอบีบี เช่น หุ่นยนต์แขนกล 
รุ่น IRB360 Flex Picker จะท�าให้สามารถท�างานได้หลากหลาย 
รปูแบบมากยิ่งขึ้น และด้วยการท�างานร่วมกนัในรปูแบบพนัธมติร 
หรือหุ้นส่วน ทั้งสองบริษัทได้ช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับ 
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถตอบโจทย์ 
ทั้งทางด้านความปลอดภยั (Food Safety) ประสทิธภิาพในการผลติ 
(Productivity) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Regulatory 
Compliance)

ตัวอย่างเช่น ร้านขายพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งด�าเนิน
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ABB technology lights up 
iconic Russian stadium

ABB จุดไฟสนามกีฬาลุซนิกิ ด้วยระบบ i-bus KNX ในรอบชิงศึกบอลโลกรัสเซีย ปี 2018 

ท�าให้เหล่าแฟนๆ คอลูกหนัง 80,000 คน ไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวในการแข่งขันฟุตบอล 

ที่ตระการตาที่สุดในโลกนี้
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หลังจากที่รัสเซียได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขนัฟตุบอลโลก ณ สนามกฬีาลซุนกิ ิที่มปีระวตัศิาสตร์ยิ่งใหญ่
แห่งหนึ่งของโลกนี้ จงึได้มกีารปรบัปรงุเทคโนโลย ีเพิ่มความทนัสมยั 
แต่ยงัคงเสน่ห์ของงานครั้งก่อนๆ ที่คุ้นเคยเอาไว้

สนามกฬีาลซุนกิก่ิอตั้งเมื่อปี 1956 เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขนั
กฬีาส�าคญัๆ มากมาย อาท ิการแข่งขนัโอลมิปิคในปี 1980 การแข่ง 
ชิงแชมป์โลกกีฬา ไอซ์ฮอกกี้ รักบี้ และยังเคยเป็นที่แสดงดนตรี
ของนกัร้องในต�านานอย่าง ไมเคลิ แจค็สนั กบัเดอะโรลลงิสโตนส์ 
นอกจากนี้ ลซุนกิยิงัมบีทบาทส�าคญัในการจดัการแข่งขนัฟตุบอล
กว่า 3,000 นดั

ระบบ i-bus KNX ท�าหน้าที่ในการจัดแสงภายในและ
ภายนอกสนาม เปี ่ยมด้วยประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าตลอด 
การแข่งขัน เมื่อไฟในสนามท�าการเปิดและปิดอย่างอ่อนโยน 
รวดเร็ว ไม่กระชาก นอกจากนี้ยังเน้นการประหยัดพลังงาน 
Algorithm ของ ABB ที่ตรวจสอบสภาพอากาศและแสงจาก
ธรรมชาตเิพื่อลดพลงังานไฟฟ้าที่เกนิความจ�าเป็น

ระบบไฟฟ้าในเครอื KNX เชื่อมต่อสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า
มารวมไว้ในระบบเดยีวกนัโดยใช้สายบสัเคเบลิ (Bus Cable) ท�าให้
ผู้ใช้งานสามารถ “สื่อสาร” ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย จึงท�าให้ 
ระบบการใช้งานต่างๆ ภายในสนามสามารถรวมตัวเข้าด้วยกัน 
เพื่อการใช้งานที่สะดวกและมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึ้น

“ABB รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสในการ
แสดงผลงานในสนามแห่งนี ้ด้วยระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยี
ควบคุมอาคารไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ท�างานได้อย่างรวดเร็ว 
ว่องไว และปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด ระบบ i-bus KNX 
ของเราท�าหน้าทีบ่ริหารจัดการและควบคุมไฟต่างๆ ในลุซนิกิ 
สเตเดยีม ตัง้แต่บนสนามจนถงึล็อกเกอร์ของผูเ้ล่น สูร่ะเบยีง
ดาดฟ้าถึงตู้ VIP ต่างๆ” - Tarak Mehta, President of ABB 
Electrification Products

ลซุนกิสิเตเดยีม ประกอบด้วยห้องถงึ 1,000 ห้อง พร้อมกบั 
ห้องออกก�าลงักาย 15 ห้อง โรงแรมหนึ่งแห่ง ศนูย์การแพทย์ระดบั
มืออาชีพ สถานที่ท่องเที่ยว และร้านอาหารอีกมากมาย ระบบ 
ของเราบรหิารไฟ LED ได้มากกว่า 20,000 ดวง สปอตไลต์ 348 ดวง 
และไฟเอฟเฟคพเิศษส�าหรบัที่นั่งของผู้ชมกว่า 150 ดวง

หลังคาของลุซนิกิสเตเดียมติดตั้งด้วยแสงไฟ LED ซึ่ง 
รวมตัวกันเพื่อสร้างจอขนาดยักษ์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ส�าหรับ 
แสดงภาพวิดีโอต่างๆ ผลคะแนน และภาพการแข่งขัน โดยใช้ 
Emax 2, Tmax และ Tmax XT ของ ABB เพื่อควบคมุความต้องการ 
ไฟฟ้าที่ซบัซ้อนของสนามที่ใหญ่โตมโหฬารอย่าง ลซุนกิสิเตเดยีม
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The Switchgear 
that see everything
เนื่องจากเวลานั้นมีค่าดุจเงินทอง

ส�าหรับโลกใบนี้ ดังนั้น

ความชัดเจนคือหัวใจส�าคัญ

ระบบไฟฟ้าขัดข้องในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Downtime) นั้น 

มีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อปี เฉลี่ยประมาณ 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจสูง 

ถึง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบางคร้ังอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านั้น จึงส่งผล 

ให้มีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะลดปัญหาไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง

แล้วสวติช์เกยีร์ (Switchgear) จะเข้ามามบีทบาทอย่างไร?
สวติช์เกยีร์ระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (Low-Voltage Switchgear) นั้น 

ถกูตดิตั้งอยูใ่นโรงงานอตุสาหกรรมหลากหลายรปูแบบ ทั้งโรงงาน 
อตุสาหกรรมขนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ เช่น โรงงานเคม ีโรงกลั่น 
น�้ามัน เป็นต้น สวิตช์เกียร์นั้นจะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไป 
อย่างราบรื่น นอกจากนี้แล้วสวิตช์เกียร์ยังถูกใช้ส�าหรับระบบ
ท�าความเย็นและระบบระบายอากาศ ทั้งในอาคารพาณิชย์และ
อาคารที่พกัอาศยั

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ ล้วนม ี
จดุมุง่หมายหลกัคอื การลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารงุ (Maintenance 
Cost) ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (OPEX Cost) ลดเวลา 
หยดุเดนิเครื่อง (Shutdown Time) เพิ่มมลูค่าในการผลติ (Production 
Value) รวมไปถงึการเพิ่มประสทิธภิาพในการผลติ (Performance)

แต่ในปัจจุบันการลงทุนติดตั้งสวิตช์เกียร์นั้นคิดเป็นสัดส่วน 
ที่น้อยมาก (ให้ความส�าคัญน้อย) เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุน 
และการก่อสร้างของโรงงานอตุสาหกรรมทั้งหมด (Total Plant Initial 
Investment Cost) ในกรณทีี่ระบบไฟฟ้าเกดิความขดัข้อง (Failure)  
จะเกดิความเสยีหายที่มมูีลค่าสงูมาก เนื่องจากกระบวนการผลตินั้น
หยดุชะงกั

ในอดีตนั้นสวิตช์เกียร์ถูกมองว่าไร้ค่า เป็นเพียงแค่เหล็ก 
และทองแดงเท่านั้น โดย 20 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนมากจะใช้ 
วธิกีารบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัความผดิพลาดเสยีหาย (Preventative 
Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตนั้นจะเป็นไป 

 22 ABB in br ief Product News



 

อย่างราบรื่น โดยจะต้องมทีมีช่างซ่อมบ�ารงุ (Maintenance Team) 
เข้าไปตรวจสอบในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า (Switch Room) 
เป็นประจ�าสม�่าเสมอ เพื่อที่จะตรวจหาความผิดปกติ และท�า 
การซ่อมแซมในกรณีที่มีความผิดปกติ ซึ่งกระบวนการซ่อมแซม
เช่นนี้เป็นกจิกรรมที่มคี่าใช้จ่ายสูง

สวติช์เกยีร์ระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (Low-Voltage Switchgear) 
ถูกมองว่าเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆ ของโรงงานขนาดใหญ่ 
แต่อย่างไรกต็าม สวติช์เกยีร์นั้นเป็นอปุกรณ์ที่จะมาปฏวิตักิารบ�ารงุ 
รกัษา (Maintenance) และปฏวิตักิารจดัการ (Asset Management)  
ช่วยให้การบ�ารุงรักษาและการจัดการต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น

ลกูค้าสามารถซ่อม (Maintain) บ�ารุงสวติช์เกยีร์ระบบไฟฟ้า 
แรงดันต�่า (Low-Voltage Switchgear) โดยท่ีไม่ต้องตัด
กระแสไฟฟ้าได้อย่างไร? 

โดยทั่วไปแล้วการซ่อมบ�ารุงจะเป็นการซ่อมเมื่อมีการช�ารุด 
(Reactive Maintenance) และการซ่อมบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
ความผดิพลาดเสยีหาย (Preventative Maintenance)

ซึ่งการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ส่วนมากจะต้องตัดกระแส
ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ท�าให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก 
ไปด้วย การซ่อมบ�ารุงแบบนี้ต้องใช้การวางแผนที่ดีเพื่อที่จะลด 
การหยุดเดินเครื่อง และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (OPEX 
Cost) โดยเฉลี่ยแล้วการหยุดเดินเครื่องจะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น
หลายร้อยดอลลาร์สหรัฐ ไปจนถึงหลายพันดอลลาร์สหรัฐ

แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน เทคโนโลยีก็ล�้าสมัยมากขึ้นตาม 
กาลเวลา การท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Optimum Working Condition) เป็นสิ่งจ�าเป็น
ในยุคสมัยใหม่ การท�าให้โรงงานอุตสาหกรรมมีเวลาเดินเครื่อง 
(Plant Uptime) มากที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได้ และมปีระสทิธภิาพสงู 
(Performance) จ�าเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ดีและเป็นข้อมูลที่ใหม่ 
(Up-to-Date) รวมไปถึงต้องมีการวิเคราะห์ที่ดี นอกจากนี้แล้ว
ข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกใช้ให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน (Right 
Place, Right Time and Right Person) ซึ่งคณุสมบตัทิี่กล่าวมา
ข้างต้นนั้นมอียูใ่น ABB Ability™ LV Switchgear - MNS® Digital

โซลูชนัใหม่ล่าสดุ ABB Ability™ LV Switchgear Solution 
และ MNS® Digital เป็นสวติช์เกยีร์ที่เป็นมากกว่าเหลก็และทองแดง

นอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปที่สวิตช์เกียร์ควรจะมีแล้ว 
ยงัสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าได้ถงึ 1,000 VAC และทนกระแสไฟฟ้า 
ได้ถึง 6,300 A รองรับมอเตอร์ไฟฟ้าและโหลดอื่นๆ นอกจากนี้ 
ยงัทนต่อสภาพแวดล้อมที่รนุแรงได้นานถงึ 30 ปี และเป็นสวติช์เกยีร์
ที่สามารถมองเหน็ปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้าได้

สวิตช์เกียร์สามารถมองเห็นปัญหาต่างๆ ในระบบไฟฟ้า 
ได้อย่างไร?

MNS Digital จะเปลี่ยนสวิตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า 
แบบธรรมดา (Conventional Low-Voltage Switchgear) ให้ 
กลายเป็นสวิตช์เกียร์ที่สามารถมองเห็นปัญหาต่างๆ ในระบบ
ไฟฟ้าได้โดยที่สวิตช์เกียร์จะมอนิเตอร์ (Monitor) อุปกรณ์ต่างๆ 
ในระบบไฟฟ้า เช่น เซอร์กติเบรกเกอร์ (Air-Insulated Circuit Breaker) 
ตัวควบคุมมอเตอร์อัจฉริยะ (Intelligent Motor Controller) 
และอปุกรณ์อื่นๆ ที่ตดิตั้งกบัสวติช์เกยีร์

ข้อมลูที่ถกูเกบ็จะถกูแสดงในรปูแบบที่เรยีบง่ายให้แก่ผูใ้ช้งาน 
(เช่น ผู้จัดการด้านการบ�ารุงรักษา หรือผู้จัดการด้านเสถียรภาพ
ของโรงงาน) โดยข้อมูลจะถูกแสดงในเว็บไซต์ (Web Format) 
ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยี MNS Digital 
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จะช่วยให้การวางแผนที่จะส่งวิศวกรเข้าไปที่ห้องควบคุมระบบ
ไฟฟ้า (Switch Room) นั้นเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายลงได้

MNS Digital นั้นท�างานร่วมกับโซลูชันการมอนิเตอร์แบบ
ออนไลน์ (Online Condition Monitoring Solution) ท�าให้สามารถ
วเิคราะห์สภาวะการท�างานของสวติช์เกยีร์ได้ ในระบบจะมอีปุกรณ์ 
ไฟฟ้าอจัฉรยิะ (Intelligent Electronic Devices) เช่น รเีลย์ควบคมุ
มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Protection Relays) เซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(Circuit Breakers) เซน็เซอร์ต่างๆ (Sensors) โดยที่อปุกรณ์ไฟฟ้า
อัจฉริยะต่างๆ เหล่านี้จะส่งข้อมูลไปยังระบบเครือข่าย Edge 
Gateway

ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ในระบบเครือข่าย Edge Gateway 
จะถกูน�ามาวเิคราะห์เพื่อประเมนิสภาวะการท�างานของระบบไฟฟ้า 
และจะมกีารแจ้งเตอืนแบบเรยีลไทม์ (Real-Time) ไปยงัผู้ควบคมุ
ระบบในกรณีที่ระบบต้องการดูแลบ�ารุงรักษา (Maintenance) 
เพื่อป้องกนัระบบไฟฟ้าขดัข้อง (Failure Condition) และลดโอกาส
ที่จะหยดุเดนิเครื่อง (Downtime)

การเปลี่ยนแปลงการบ�ารุงรักษาแบบเดิม (Preventative 
Maintenance) มาเป็นการบ�ารงุรกัษาแบบใหม่ (Condition-Based 
Monitoring and Predictive Maintenance) ซึ่งจะเป ็น 
การบ�ารุงรักษาที่สอดคล้องกับสภาวะการท�างานของระบบไฟฟ้า 
การบ�ารุงรักษาแบบใหม่นี้มีหัวใจหลักเป็นเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Electrical Assembly)

การสังเกตสวิตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า (Low-Voltage 
Switchgear) ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้งานนั้น จะช่วยให้ประหยัด 
ค่าใช้จ่ายลง และช่วยเพิ่มประสทิธภิาพโดยรวมให้กบัระบบได้

เทคโนโลย ีABB Ability™ LV Switchgear MNS Digital นั้น 
พร้อมวางจ�าหน่ายส�าหรับทั้งการติดตั้งใหม่ (New Installation) 
และการตดิตั้งแบบอปัเกรด (Upgrade) ส�าหรบัอปุกรณ์สวติช์เกยีร์
รุ่นเก่าที่มอียู่แล้ว

เกีย่วกับผูเ้ขยีน: กนุนาร์ ซงัค์ (Gunnar Zank)
ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ (Product 

Marketing Manager) ท�างานด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับสวิตช์เกียร์ 
ระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่าของ ABB (ABB Low-Voltage Switchgear) 
ผมท�างานกับ ABB มานานมากกว่า 20 ปีแล้ว ได้รับโอกาส 
ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมสวิตช์เกียร์อัจฉริยะ 
(Intelligent Low-Voltage Switchgear Solutions) เป้าหมาย 
ของผมคือ การน�าโซลูชันไปติดตั้ง และมอบประสิทธิภาพสูงสุด 
ให้กับลูกค้าของเรา ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

งานอดิเรกนอกเวลางานของผมนั้น ผมชื่นชอบการเดินป่า 
การวิ่ง และการท่องเที่ยวกบัครอบครวั
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Health Tips

ไขมันทรานส์มีการตรวจพบว่าอันตรายต่อสุขภาพ หากกิน 
ในปริมาณมากๆ อาจก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้หลายโรค 
โดยด้านนักวิชาการและแพทย์ย�้าว่า ฉลากสินค้าแม้จะเขียนว่า 
“0% Trans Fat” ไม่ได้หมายความว่าไม่มไีขมนัทรานส์เลย ดงันั้น 
จึงอาจเกิดโรคร้ายขึ้นจากเจ้าไขมันอันตรายนี้ได้ ลองไปดูว่า 
มโีรคอะไรบ้าง...

• โรคหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคนี้
มกัจะเกดิขึ้นกบัผูส้งูวยั ด้วยร่างกายมกีารสะสมของไขมนัทรานส์
ที่ผนงัด้านในของหลอดเลอืดแดง เพราะเมื่อสะสมมากจนหนาขึ้น 
จะท�าให้ส่งเลอืดไปเลี้ยงอวยัวะต่างๆ ในร่างกายได้น้อยลง อกีทั้ง 
กล้ามเนื้อหัวใจที่ปกติจะถูกหล่อเลี้ยงโดยเส้นเลือดที่อุดตันนี้ 
เมื่อเลอืดไปเลี้ยงไม่พออาจท�าให้ขาดเลอืด ขาดออกซเิจน ท�าให้ 
มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย แถมยังสามารถลุกลามไป
จนเกดิภาวะโรคร้ายอื่นๆ อกีด้วย

• โรคเส้นเลือดอุดตันในสมอง ไขมันทรานส์ยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกบัภาวะไขมนัอดุตนัเส้นเลอืดชดุที่ล�าเลยีงเลอืดไปเลี้ยง
สมอง เพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองขาดเลือด เนื่องจากเส้นเลือด 
อุดตันท�าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวก และหากร้ายแรงมากๆ 
อาจถงึขั้นเสยีชวีติได้ เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉยีบพลนั อ่อนแรง 
หรอืชาบรเิวณใบหน้า แขน หรอืขา พูดล�าบาก หรอืไม่เข้าใจค�าพดู 
หรอืมปีัญหาเรื่องการมองเหน็

• โรคความดนัโลหติสงู เมื่อร่างกายมไีขมนัสะสมอยูต่าม 
ผนงัหลอดเลอืดมากขึ้น ส่งผลให้การไหลเวยีนของเลอืดไม่สะดวก 
กระทบต่อความดนัโลหติในร่างกาย โดยความดนัโลหติที่ไปเลี้ยง 
ส่วนต่างๆ ของร่างกายจะมรีะดบัขึ้นๆ ลงๆ ไม่สม�่าเสมอ อนัเป็นเหตุ 
ให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น โดยเฉพาะ 
คนที่มภีาวะอ้วน อาการป่วยเกี่ยวกบัสมอง ต่อมหมวกไต ต่อมไร้ท่อ 
หรอืมโีรคประจ�าตวัอย่างโรคเบาหวาน เป็นต้น

• โรคเบาหวาน ไขมนัทรานส์ท�าให้ระดบัน�้าตาลในเลอืดสงูขึ้น 
มีแนวโน้มอ้วนลงพุง และส่งผลให้ร่างกายไวต่ออินซูลิน ซึ่งอาจ 
เป็นไปได้ว่าจะป่วยด้วยโรคเบาหวาน และโรคอ้วนลงพงุควบคูก่นัไป

• อัลไซเมอร์ อาการสมองเสื่อมที่พบได้มากในผู้สูงอายุ 
ถือเป็นโรคที่ใช้ระยะเวลาก่อตัวนาน 15-20 ปี ไขมันชนิดดีเป็น
วตัถดุบิที่ส�าคญัในกระบวนการท�างานของสมอง โดยเฉพาะในด้าน 
การเรียนรู ้และจดจ�า ทว่าหากกินไขมันทรานส์เข้าไปมากๆ 
จะเพิ่มระดบัคอเลสเตอรอล ไขมนัชนดิเลว ไตรกลเีซอไรด ์รวมทั้ง 
ไปลดไขมันชนิดดีในร่างกาย แถมยังปล่อยสารอนุมูลอิสระ 
ส่งผลให้การท�างานของสมองมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร 
โดยผู้ที่มีระดับไขมันเลวในเลือดมากเกินปกติ มักจะมีอาการ 
หลงๆ ลมืๆ บ่อยกว่าคนที่มรีะดบัไขมนัในเลอืดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

• โรคนิว่ในถงุน�า้ด ีถ้ามนีิ่วเกดิขึ้นแล้ว อาจมอีาการตั้งแต่
ท้องอดื อาหารไม่ย่อย บางครั้งนิ่วไปอดุท่อถงุน�้าด ีจะมอีาการปวด 
แบบปวดดิ้น หรือถ้านิ่วตกลงไปอุดท่อน�้าดีใหญ่ ก็จะตัวเหลือง 
ตาเหลอืง ตบัอ่อนอกัเสบ ซึ่งมอีนัตรายรนุแรงถงึชวีติได้

• โรคจอประสาทตาเส่ือม ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมองภาพ
ได้อย่างเลือนราง หรือไม่ก็มองไม่เห็น โดยเฉพาะตรงกลางภาพ 
ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากคราบตะกรันไขมันเข้าไปอุดอยู่ที่หลอดเลือด 
ที่เอาไว้เลี้ยงจอประสาทตา จงึอาจเป็นต้นเหตทุ�าให้เกดิความเสื่อม 
ในเซลล์ต่างๆ ในร่างกายเรว็ขึ้นกว่าปกติ

อันตรายจากไขมันทรานส์นั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต ่
ก่อให้เกดิผลเสยีต่อสขุภาพ ดงันั้น จงึไม่เพยีงแต่ผูป้ระกอบการต่างๆ 
เท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่ยังรวมไปถึงผู้บริโภคด้วย ที่ต้องหันมา
ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะหลีกเลี่ยง 
หรืองดผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์แล้วก็ตาม แต่ถ้ายังกินอาหาร
ที่มีไขมันสูง น�้าตาลสูง ก็ท�าให้สุขภาพแย่ เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
อยู่ดี ฉะนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณพอเหมาะ 
และออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแล
สขุภาพ

โรคอันตรายจากไขมันทรานส์

Health Tips

ไขมันทรานส์ (Trans Fat) คือ “กรดไขมัน” หรือไขมันพืชเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oil) 

เป็นไขมันที่ถูกผลิตข้ึนเพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นหืน สามารถเก็บไว้ได้นาน เช่น 

มายองเนส มาการีน ช็อกโกแลต และอีกมากมายที่แฝงอยู่กับพฤติกรรมการกินของคนไทย

2504l2018



26 ABB in br ief 





28 ABB in br ief 



2904l2018



30 ABB in br ief MovementMovement

05

01 03

Movement

01 ASEAN Sustainable Energy Week 2018

ภาพบรรยากาศการเปิดงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2018 
ในขณะที่  ดร. ศริ ิ จริะพงษ์พนัธ์  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน  และ ดร.ยศพงษ์  
ลออนวล  นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  เข้าเยี่ยมชมบธู เอบบี ีโดย ม ีคุณชยัยศ  
ปิยะวรรณรัตน์  กรรมการผู้จดัการ  บรษิทั  เอบบี ี จ�ากดั  ประเทศไทย  เป็นผู้ให้ 
การต้อนรั บและน�าชมเทคโน โลยี ภายในบู ธ ซึ่งภายในงาน เอบีบีได้น�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ Solar Inverter หลากหลายรุ่น รวมถงึน�าเสนอเทคโนโลยทีางด้าน 
EV Charger หรอืระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งแบบ AC Wallbox ที่มขีนาดกะทดัรดั 
คณุภาพสงู และแบบสถาน ีDC ที่มเีสถยีรภาพ ชาร์จได้รวดเรว็ และมกีารเชื่อมต่อ 
ที่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึนวตักรรมและเทคโนโลยทีางด้านพลงังานจากเอบบี ี 
ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่  6-9 มถินุายน ที่ผ่านมา ณ  ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ 
ไบเทค บางนา

02 Propak Asia 2018

เมื่อวนัที่ 13 มถินุายน ที่ผ่านมา บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ร่วมงาน Propak Asia 
2018 ซึ่งจดัขึ้นที่ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา โดยได้น�านวตักรรม 
อย่าง Palletizing Solutions ซึ่งจ�าลองการจดัเรยีงกระสอบข้าว โดยใช้แขนกล 
หุ่นยนต์ IRB2600 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเอบีบีสามารถ 
ตอบโจทย์ธรุกจิด้านการลดต้นทนุแรงงาน เพิ่มก�าลงั และประสทิธภิาพได้อย่าง
ลงตวั รวมถงึยงัม ีABB Jokab Safety อปุกรณ์เซน็เซอร์ตรวจจบัการเคลื่อนไหว
เพื่อป้องกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการท�างานมาจดัแสดงอกีด้วย

03 ABB at Innovation Center for Robotics and  

 Automation System (iCRAS)

เมื่อวั นที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัท เอบีบี จ�ากัด น�าโดยคุณชัยยศ 
ปิยะวรรณรตัน์ Managing Director บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ประเทศไทย เมยีนมา 
สปป.ลาว และกมัพชูา และคณุล�า้บญุ สมิะขจรบญุ Local Business Unit Manager 
บริษัท เอบีบี จ�ากัด ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัต ิ(iCRAS) ของทางสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ โดยมี 
คุณพสุ โลหารชุน ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานในพธิ ีทางเอบบี ี
ได้น�าหุน่ยนต์นวตักรรมแบบ 2 แขนกลอจัฉรยิะ “YuMi” เป็นเทคโนโลยทีี่สามารถ
จะท�างานร่ว มกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งยังสร้างสีสันภายในงาน 
ด้วยการโช ว์ ท�าสายไหมได้อย่างน่ารัก เรียกเสียงฮือฮาให้กับแขกรับเชิญ 
ภายในงานได้อย่างมาก

04 ABB at Assembly & Automation 

 Technology 2018

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้น�าหุน่ยนต์อจัฉรยิะ “YuMi” ที่มาโชว์ลลีาในการท�า 
สายไหมในงาน Assembly & Automation Technology 2018 ซึ่งผูเ้ข้าร่วมงาน 
ได้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม อกีทั้งยงัมเีทคโนโลยต่ีางๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
อุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ ACS580 ที่มาพร้อมกับการป้องกันน�้าและฝุ่น 
และอีกหนึ่ง สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ABB Motor Smart Sensor ที่ช่วย 
ในการวิเค ราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพของมอเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูก 
จัดเก็บไว้ใ น  Cloud และยังสามารถดูได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต 
ของผู้ใช้ งาน ได้ในทันที อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 
เพื่อป้องกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการท�างาน ABB Jokab Safety มาจดัแสดงอกีด้วย 
โดยงานจดัขึ้นที่ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา Hall 99 บธู 9B01 
และ 9C01 เมื่อวนัที่ 20-23 มถินุายน ที่ผ่านมา

05 GRoof-Smart Living by GUNKUL

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ Managing Director บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั 
ประเทศไทย เมยีนมา สปป.ลาว และกมัพูชา ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยนิด ี
ให้กบั คุณกนักุล ด�ารงปิยวุฒิ ์ประธานบรษิทั กนักลุ เอน็จเินยีริ่ง จ�ากดั (มหาชน) 
ในงานเปิดตวั GRoof ซึ่งถอืเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่น�าเสนอระบบ Solar Rooftop 
ส�าหรบับ้านพักอาศยัทั่วไปให้ครอบคลมุครบวงจรในทกุประเภทการใช้งานของ 
Solar และครอบคลมุทกุกลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยภายในงานเอบบีไีด้น�าเสนอผลติภณัฑ์ 
Solar Inverter ให้กบักลุม่ลกูค้าที่เข้าร่วมภายในงาน ณ อาคารเพร์ิล แบงก์คอก 
ซึ่งจดัขึ้นวนัที่ 29 มถินุายน ที่ผ่านมา
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Ask ABB

อีกหนึ่งช่องทางในการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าด้านเทคโนโลยีโดยตรงจากเอบีบี

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

วิธีการงายๆ 

> เพียง Add LINE@ ผาน ID: @askabb 

หรือสแกน QR Code #คุณถามมา #เราตอบไป

สอบถามขอมูล

เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ

รับขอมูลเชิงวิชาการ

และนวัตกรรม

ติดตามขอมูล

หลักสูตรฝกอบรม

รวมกิจกรรม

รับของรางวัลมากมาย

สมัครสมาชิกใหม่

ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกวารสาร ABB In Brief

สามารถสแกน QR Code

เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
สามารถสอบถามได้ที่
บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั
161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ซอยมหาดเลก็หลวง 3 
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