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มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2020 หรืออีกราว 3 ปีโดยประมาณ จะก้าวเข้าสู่ยุค Innovation 

อย่างสมบูรณ์แบบ อันเนื่องมาจากคนในยุค Millennium หรือคนที่เกิดในปี 2000 จะเป็น 

กลุ่มคนที่มีสัดส่วนมากที่สุด เป็นกลุ่มส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึงกลุ่มคนเหล่านี้เกิด

มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดรูปแบบการท�างานและการ 

ใช้ชีวิตสไตล์ ใหม่ๆ

ท�าให้ในปัจจุบันจึงมักจะได้ยินค�าว่า “Innovative Disruption” อยู่เกือบแทบทุกอุตสาหกรรม 

ซ่ึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนด้วยการน�านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะการ 

ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงการเกิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมเข้ามาผสมผสาน

นั่นจึงท�าให้มอเตอร์ ไฟฟ้า ซ่ึงถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ ABB มีการพัฒนาด้วยการใช ้

Innovation เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน ลดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะมอเตอร์ SynRM
2 

ที่สามารถลดการสูญเสียพลังงานได้มากกว่ามาตรฐาน IE4 ถึง 20% นอกจากนี้ยังได้เตรียม

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ล่าสุด DOLSynRM เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานกรงครอบแบบพิเศษกับ

โครงสร้างของ SynRM

แม้จะยังอยู ่ระหว่างการพัฒนาแต่เทคโนโลยีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า สามารถบรรลุตาม

มาตรฐาน IE4 หรือแม้กระทั่ง IE5 ได้ หากมีการปรับเปลี่ยน อีกทั้งยังไม่ ใช้แม่เหล็ก REEs 

หรือวัสดุพิเศษอื่นๆ ซ่ึงการออกแบบ SynRM ที่มีแนวคิดล�้าสมัยเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานของ

เทคโนโลยีมอเตอร์ ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อเป็นการยืนยันถึงความ 

มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ABB ด้วยเสียงจากผู้ใช้จริงอย่าง Capital Rice Chainat

นอกจากมอเตอร์ ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ใหม่ๆ แล้ว 

รถยนต์ไฟฟ้าเองที่มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ Innovation เช่นกัน เห็น

ได้จากการที่บริษัทยักษ์ ใหญ่ทั่วโลกหันมาคิดค้นระบบการขับเคลื่อนด้วยตัวเองในรถยนต์ ซ่ึง

เป็นเร่ืองของ Innovative Disruption ได้อย่างชัดเจน นั่นหมายความว่ายานยนต์ ในอนาคต 

จะขับเคลื่อนได้เอง วางแผนการเดินทางได้เอง และยังสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก 

เพราะระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดปัญหาการจราจรได้

แต่ในช่วงหน้าฝนที่มีฝนตก สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคือเร่ืองของระบบไฟฟ้าเพราะบางอุปกรณ์ 

ที่ติดตั้งบนพื้น เมื่อฝนตกหนักจนน�้าท่วมก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้ารั่วจนก่อให้เกิดอันตราย 

จากไฟฟ้าดูด จึงควรติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ABB เพ่ือความปลอดภัย เพราะแม้ว่า 

น�้าจะไม่ท่วมถึงอุปกรณ์ แต่ก็ยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดกระแสไฟรั่วได้เช่นกัน
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มอเตอร์ไฟฟ้าคณุภาพสงูที่ ใช้งานในอตุสาหกรรม 

มักมีส่วนประกอบของแม่เหล็กถาวรที่มาจากแร่

ที่มีธาตุโลหะหายาก (REEs) เช่น นิโอดีเมียม 

และดิสโปรเซียม ซ่ึงแร่เหล่านี้มีราคาผกผัน 

ข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด แต่ ในตอนนี้ 

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ควบคุม

ความเร็วรอบมอเตอร์ (Variable-Speed Drive 

หรือ VSD) จึงได้เกิดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

ที่ ไม่ต้องใช้ REEs หนึ่งในนั้นคือมอเตอร์

ประเภท Synchronous Reluctance Motor 

(SynRM) ซึ่งมีความโดดเด่นตรงที่ประสิทธิภาพ 

การท�างานสูง ท�างานสม�่าเสมอเชื่อถือได้ 

และง่ายต่อการบ�ารุงรักษา อีกชนิดคือ Ferrite 

-assisted Synchronous Reluctance 

Motor (SynRM
2
) ซ่ึงประหยัดพลังงานกว่า 

และมีแรงมากกว่า SynRM
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รูปที่ 1a

รูปที่ 2

รูปที่ 1b

แม้ว่าจะมกีารใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้ามานานกว่าศตวรรษ แต่ยงัคง
มกีารต่อยอดนวตักรรมใหม่ๆ โดยเมื่อเรว็ๆ นี้มกีารพฒันาประสทิธภิาพ
การท�างานของมอเตอร์ไฟฟ้าให้คืบหน้ายิ่งขึ้น

นับตั้งแต่มอเตอร์ไฟฟ้ากลายเป็นส่วนส�าคัญในการแปลง
พลงังาน เราพบว่า จากพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดจะมเีพยีง 28-30% ที่ถกู 
แปลงเป็นพลังงานกลในมอเตอร์ไฟฟ้า จึงได้มีความสนใจเป็นพิเศษ 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของมัน ซึ่งในแวดวงอุตสาหกรรมยังไม่มีการ
ก�าหนดมาตรฐานประสทิธภิาพการใช้ไฟฟ้าขั้นต�่า (Minimum Efficiency 
Performance Standards: MEPs) ให้กบัมอเตอร์ ดงันั้น เพื่อลดการใช้
พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรม ในบาง
ภูมิภาคอาจมีการออกกฎหมายที่ก�าหนดค่ามาตรฐานขั้นต�่าให้สูงขึ้น 
และในไม่ช้าเขตอุตสาหกรรมทั้งหมดจะต้องใช้มาตรฐานมอเตอร์
ประเภท IE3 เป็นมาตรฐานขั้นต�่าในการสตาร์ทมอเตอร์โดยตรง (Direct 
On Line หรอื DOL) ส�าหรบัมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดนัต�่า (0.12 ถงึ 1,000 kW 
และ 50 ถงึ 1,000 V) ส่วนมอเตอร์ที่ม ีVSD ในตอนนี้ยงัไม่มกีารก�าหนด 
มาตรฐานแต่น่าจะมใีนเรว็ๆ นี้

มอเตอร์ชนิดเหนี่ยวน�า (Induction Motor หรือ IM)

เป็นมอเตอร์ที่ใช้แพร่หลายที่สุดในแวดวงอุตสาหกรรม เป็น
มอเตอร์ทรงพลงัประสทิธภิาพสงูที่ไม่มคีอมมวิเตเตอร์ (Commutator) 
หรอืแปรงถ่าน (Brush) ท�าให้มกีารท�างานที่สม�่าเสมอและไม่ต้องบ�ารงุ
รักษามากนัก ปัจจุบันนี้ก�าลังมีการพัฒนามอเตอร์ชนิดนี้ให้ประหยัด
พลงังานยิ่งขึ้น

แม้ว่�จะใช้ง�นแพร่หล�ยแต่ IM ก็มีข้อเสีย

ซึ่งเกิดจ�กก�รที่มันมีคว�มเร็วแบบไม่คงที่ 

(Asynchronous Speed) ทำ�ให้เกดิก�รสญูเสยี

กระแสไฟฟ้�ในตัวนำ� (Conductor Loss) 

ในโรเตอร์ ส่งผลต่อประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 

เกิดคว�มร้อนสูง และทำ�ให้แบริ่งมีอ�ยุก�รใช้ง�น

สั้นลง

มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวร

(Permanent Magnet Motor หรือ PM)

แม้ว่าจะเป็นที่รู้จักมานาน แต่แม่เหล็กกระแสไฟฟ้าสลับชนิด
ที่เป็นแม่เหล็กถาวร (PM) เพิ่งกลายมาเป็นคู่แข่งของ IM เมื่อช่วง
ทศวรรษ 1980 เนื่องจากการประดิษฐ์แม่เหล็กถาวรแบบใหม่ ซึ่งใช ้
วัสดุอย่างโลหะผสมนิโอดีเมียม-เหล็ก-โบรอน (NdFeB) ซึ่งถูกพัฒนา
โดยทั้งบรษิทั General Motors และทั้ง Sumitomo Special Metals ในปี 
1982 และสิ่งที่น�าไปสู่การใช้แม่เหล็กชนิดใหม่นี้กับมอเตอร์ก็คือการ
พฒันา AC Drive ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ในการควบคมุและใช้งานมอเตอร์

มอเตอร์แบบแม่เหล็กถาวรมีแม่เหล็กติดอยู่บนพื้นผิวหรือฝังอยู่
ในโรเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้น มันต่างจากมอเตอร์เหนี่ยวน�าที่มีความเร็ว
แบบอะซิงโครนัส และท�าให้โรเตอร์เกิดอาการสะดุด และท�าให้ม ี
ความถี่ในการหมนุรอบ (Rotational Frequency) ต�่ากว่าสนามแม่เหลก็ 
แต่มอเตอร์ PM จะเป็นแบบซิงโครนัส ซึ่งแปลว่าโรเตอร์จะหมุนด้วย
ความเรว็ที่ตรงกบัสนามแม่เหลก็ ท�าให้ควบคมุความเรว็ได้อย่างแม่นย�า 
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและลดอุณหภูมิของโรเตอร์/แบริ่ง 
มอเตอร์ PM ยังลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าในตัวน�าหรือการสูญเสีย
พลงังานในสเตเตอร์ (ซึ่งมสีาเหตหุลกัจากกระแสไฟฟ้าที่ลดลง) เมื่อดู 
เส้นกราฟแสดงประสิทธิภาพจะพบว่ามันมีลักษณะเป็นเส้นแบนราบ 
มอเตอร์ชนดินี้ยงัมอีณุหภมูติ�่ากว่า มอเตอร์แบบ IM ส่งผลให้แบริ่งและ
ฉนวนมอีายกุารใช้งานนานขึ้น นอกจากนี้ มอเตอร์แบบ PM ยงัมแีรงบดิ 
มากกว่าเมื่อเทยีบกบัมอเตอร์ชนดิอื่นที่มขีนาดเดยีวกนั

รูปที่ 1
หลกัการท�างานของ SynRM: 
โรเตอร์จะสร้างแรงบดิเมื่อมี
สนามแม่เหลก็ในช่องว่าง 
(air gap) ที่ไม่อยู่ในแนวเดยีว
กบัโรเตอร์ 

รูปที่ 1a
เมื่อโรเตอร์อยู่ในแนวเดยีว
กบัสนามแม่เหลก็ จะไม่เกดิ
แรงบดิ

รูปที่ 1b
เมื่อโรเตอร์ไม่อยูใ่นแนวเดยีว
กบัสนามแม่เหลก็ 
จะเกดิแรงบดิ (ในลกัษณะ 
ทวนเขม็นาฬิกา)

รูปที่ 2
มาตรฐาน IEC 60034-30-1

มาตรฐาน IEC 60034-30-1 เป็นมาตรฐานที่ก�าหนดประสทิธภิาพขั้นต�่า
ของมอเตอร์แบบใช้สาย (line-operated) ที่มรีะดบัประสทิธภิาพต่างๆ กนั 
ได้แก่ มอเตอร์ชนดิเหนี่ยวน�า (IM) และมอเตอร์ที่สามารถสตาร์ทด้วยสาย 
(line-starting) อย่างมอเตอร์ชนดิแม่เหลก็ถาวร (PM) ที่มกีรงครอบแบบ
มอเตอร์ IM เพื่อความสะดวกในการสตาร์ท แต่มคีวามยุ่งยากเมื่อต้อง 
พยายามระบุค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ SynRMs และมอเตอร์ตาม
แนวคดิที่ใช้อปุกรณ์ควบคมุความเรว็รอบมอเตอร์ (VSD) ซึ่งในปัจจบุนัยงั
ไม่มมีาตรฐานที่ใช้วดัมอเตอร์เหล่านี้ได้ โดยยงัอยูใ่นระหว่างการก�าหนด
มาตรฐาน IEC 60034-30-2 ซึ่งจะน�ามาออกใช้ในอนาคตและครอบคลมุ
มอเตอร์ดังกล่าวข้างต้น แต่ในระหว่างนี้มอเตอร์ SynRMs ของเอบีบ ี
จงึต้องถกูจ�ากดัให้อยูภ่ายใต้มาตรฐาน IEC 60034-30-1 แม้ว่าในระหว่าง 
การทดสอบ มอเตอร์ชนิดนี้จะท�างานด้วย VSD ก็ตาม ซึ่งการที่มันใช ้
VSD ท�าให้เกดิการสูญเสยีพลงังานในมอเตอร์สงูกว่าเมื่อเทยีบสถานการณ์ 
ท�างานเดยีวกนั โดยถกูน�าไปเทยีบกบัมอเตอร์ที่ท�างานด้วยแรงดนัไฟฟ้า
รูปคลื่นไซน์ (sinusoidal operation) ในกรณีที่เป็นมอเตอร์แบบใช้สาย  
นั่นเป็นเพราะ VSD ท�าใหเ้กดิแรงดนัฮาร์มอนกิสงูในมอเตอร์ ซึ่งเกดิจาก
วงจร Pulse Width Modulation (PWM) switching ท�าให้เกดิการสญูเสยี 
พลงังานในมอเตอร์สูงขึ้น ดงันั้น วธิกีารประเมนิ SynRM ในลกัษณะนี้
อาจไม่เที่ยงตรงนกั
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รูปที่ 3 รูปที่ 4

อย่างไรก็ดี การใช้ REEs อย่างนิโอดีเมียมและดิสโปรเซียมก็มี
ข้อเสยี เนื่องจากมรีาคาสูงและค่อนข้างผนัผวน นอกจากนี้ การที่มนั
มคีวามเป็นสนามแม่เหลก็สงูบนโรเตอร์ จงึท�าให้มปัีญหาในการใช้งาน 
ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญในแวดวงอุตสาหกรรม ท�าให้ผู้ที่นิยมใช้ PM 
ในตอนนี้จ�าเป็นต้องมองหาทางเลอืกใหม่ในอนาคต โดยต้องขึ้นอยู่กบั
ราคาและการพฒันาตลาด

มอเตอร์ที่ ไม่ต้องใช้ REEs

อปุกรณ์ที่เป็นความหวงัว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในเชงิเศรษฐกจิ
และความยั่งยนืทางสิ่งแวดล้อมกค็อื มอเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ REEs ซึ่งเอบบี ี
ได้เปิดตัวมอเตอร์ 2 ชนิดที่มีคุณลักษณะดังกล่าว โดยตั้งเป้าว่าจะ 
เป็นมอเตอร์ที่มปีระสทิธภิาพสงู มคีวามหนาแน่นของพลงังาน และไม่ม ี
ปัญหาแบบมอเตอร์ที่ใช้ REEs 

มอเตอร์ 2 ชนดินี้คอื Synchronous Reluctance Motors (SynRM) 
กบั Synchronous Reluctance Motors ที่มสีนามแม่เหลก็ถาวร (SynRM2) 
แม่เหลก็ที่ท�าจากเฟอร์ไรต์

SynRM ส�าหรับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)

เป็นที่รูก้นัดว่ีา SynRM ท�างานด้วยหลกัการขั้นสงู แต่เมื่อไม่นาน 
มานี้เองที่เพิ่งจะมกีารพฒันาอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบัควบคมุความเรว็รอบ 
มอเตอร์ (VSD) จงึท�าให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องจกัรไฟฟ้าได้อย่างเตม็ที่ 
ส�าหรับ SynRM นั้น ได้ออกแบบโรเตอร์ให้เกิดแรงต้านกระแส 
สนามแม่เหล็ก (Magnetic Reluctance) น้อยที่สุด ไปในแนวเดียว 
และมีค่าสูงสุดในแนวตั้งฉาก -> รปูที ่ 1 โรเตอร์หมุนด้วยความถี่
เดียวกับสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ (ในมอเตอร์แบบ PM) SynRM 
ของเอบีบีได้เปิดตัวที่ Hanover Fair เมื่อปี 2011 (และได้รับรางวัล 
Automation Award ที่ SPS Fair ในเยอรมนีในปีเดียวกัน โดยเป็น 
RynRM ที่ออกแบบมาเพื่อการควบคมุความเรว็รอบมอเตอร์ (Variable 
Speed Operation) 

SynRM ท�างานได้ดกีว่ามอเตอร์ IM แบบดั้งเดมิ โดยได้รบัการ
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการท�างานสูงหรือมีความหนาแน่นของ
ก�าลงัสูงกว่าแต่ใช้พื้นที่น้อยกว่า และมกีารท�างานสม�่าเสมอเชื่อใจได้

เมื่อไม่มแีม่เหลก็หรอืกรงครอบ การสร้างโรเตอร์กท็�าได้ง่ายกว่า
มอเตอร์ IM หรอื PM 

ก�รที่ SynRM มีอุณหภูมิขณะทำ�ง�นน้อย

กว่�มอเตอร์ชนิดอื่น ส่งผลดีหล�ยข้อ ได้แก่ 

ฉนวนมีอ�ยุก�รใช้ง�นน�นข้ึน แบร่ิงมีอ�ยุก�ร 

ใช้ง�นน�นข้ึนหรือไม่ต้องซ่อมบำ�รุงบ่อย 

(แบริ่งคือส�เหตุหลักที่มอเตอร์ชำ�รุด) 

ส�าหรบัอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ SynRM ของเอบบีจีะเหมอืนกบัของ 
IM โดยต่างกันเพียงโรเตอร์ จึงท�าให้ไม่มีปัญหาเรื่องอะไหล่หรือการ
บ�ารงุรกัษา ซึ่งหมายความว่าหากน�า SynRM ไปทดแทนมอเตอร์ IM 
ที่ใช้แต่เดมิกจ็ะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

ความก้าวหน้าในประสทิธภิาพของ SynRM ด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ 
จนกระทั่งล�้าหน้ากว่า มาตรฐานประสทิธภิาพ IE -> รปูที ่2 เพราะ 
ในขณะที่สหภาพยโุรปก�าหนดให้ IE3 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นต�่าสดุ 
แต่ SynRM ของเอบบีไีด้บรรลมุาตรฐาน IE4 ไปแล้ว เนื่องจาก SynRM 
มีศักยภาพที่ยังไม่อาจระบุได้ครบ และมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมี
ประสทิธภิาพตามมาตรฐานที่สูงขึ้นไป 

สิ่งส�าคัญที่ต้องระลึกไว้ก็คือ มีเพียงมอเตอร์ DOL เท่านั้น 
ที่มีการจัดระดับประสิทธิภาพ แต่มอเตอร์แบบ VSD ยังไม่มี ดังนั้น 
เมื่อมอเตอร์ VSD ของเอบีบีอยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพเพื่อจัด
ระดบั จงึเป็นการส�ารวจโดยใช้ข้อมลูอ้างองิจากมอเตอร์ DOL ซึ่งไม่ใช่
ประสทิธภิาพของ VSD อย่างแท้จรงิ ตวัอย่างเช่น เราจะไม่ได้พจิารณา
ความสามารถในการท�างานชั้นดเียี่ยมของมอเตอร์ VSD ขณะที่ท�างาน
ยงัไม่เตม็ก�าลงั (Partial Load) ทั้งยงัมกีารสญูเสยีฮาร์มอนกิ (Harmonic 
loss) น้อยกว่ามอเตอร์แบบ IM

SynRM แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบตามมาตรฐาน 
IE4 (5.5 ถงึ 315 kW) และแบบ Compact High output (1.1 ถงึ 
350 kW) ซึ่งทั้งสองแบบเป็นที่นิยมใช้ในมอเตอร์และไดรฟ์ต่างๆ 
-> รปูที ่3-4 ได้แก่. IE4 SynRM กบั ACS880 ส�าหรบัผูใ้ชร้ะดบัปลายทาง (End User) 

และผู้ใช้ในอุตสาหกรรม. IE4/HO SynRM กบั ACS850 ส�าหรบัผูผ้ลติเครือ่งจกัร และผูผ้ลติ 
ประเภท Original Equipment Manufacturer (OEMs). IE4 SynRM กบั ACQ810 ส�าหรบัการจดัการน�้าและน�้าเสยี. IE4/HO SynRM กับ ACH580 ส�าหรับการควบคุมความร้อน 
การระบายอากาศ และเครื่องท�าความเย็น (HVAC)

รูปที่ 3
มอเตอร์ SynRM ของเอบบีี
ได้รบัรางวลั Automation 
Award ในงาน SPS Fair 
ปี 2011 ซึ่งจดัขึ้นที่เยอรมน ี
ในภาพนี้คอืมอเตอร์ 
synchronous reluctance 
motor (SynRM) กบัไดรฟ์ 
ACS880

รูปที่ 4
มอเตอร์และโรเตอร์ต้นแบบ
ของ SynRM2 ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐาน IE5 
และไดรฟ์ ACS880
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ดังที่กล่าวข้างต้น ประสิทธิภาพได้กลายเป็นประเด็นส�าคัญ
อย่างยิ่งส�าหรบัผู้ผลติมอเตอร์และระบบมอเตอร์ แนวโน้มที่เกดิขึ้นใน
ภูมภิาคสหภาพยโุรป สหรฐัฯ และเอเชยี น�าไปสู่การออกกฎหมายซึ่ง
จะไม่จ�ากดัแค่มอเตอร์ แต่รวมถงึระบบที่ใช้มอเตอร์นั้นๆ นี่คอืสาเหตทุี่
เอบบีมีคีวามก้าวหน้ากว่าใคร ด้วยการใช้เทคโนโลยมีอเตอร์ SynRM2

มอเตอร์ SynRM
2

สิ่งที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ SynRM คือมอเตอร์ SynRM2 ซึ่ง
เปิดตวัในปี 2014 โดยใช้มอเตอร์ขนาด 15 kW กบัเพลากลางตาม
มาตรฐาน IEC ซึ่งมคีวามสูง 160 มม. (รุ่น SH160) เอบบีไีด้น�าออก
แสดงที่ Hanover Fair เพื่อเป็นการเปิดตัวเทคโนโลยีตามมาตรฐาน 
IE5 เป็นครั้งแรก ซึ่งแม้ในขณะนั้นยงัไม่ได้รบัการทดสอบโดยมาตรฐาน 
IEC 60034-30-1 แต่ได้ตั้งเป้าว่าจะสามารถลดการสญูเสยีพลงังานได้
มากกว่า IE4 ถงึ 20% (การลดการสูญเสยีในลกัษณะนี้ถอืเป็นเรื่อง
ปกตริะหว่างมาตรฐาน IE ระดบัต่างๆ)

ลกัษณะเด่นของมอเตอร์ชนดินี้คอื ใช้แม่เหลก็ที่ท�าจากเฟอร์ไรต์ 
(Fe2O3) ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายและหาได้ง่ายกว่า REEs ท�าให้ได้
ผลติภณัฑ์ที่มคีวามยั่งยนืทางเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม

ก่อนหน้�นีเ้คยมกี�รนำ�เฟอร์ไรต์ม�ใช้กบัอปุกรณ์ 

พลังง�นตำ่� แต่ในแวดวงอุตส�หกรรมแล้ว 

มอเตอร์ที่ ใช้เฟอร์ไรต์เพียงอย่�งเดียว

อ�จไม่ส�ม�รถแข่งขันกับมอเตอร์ IM ได้

ซึ่งมอเตอร์จะต้องมีแรงต้�นท�นหลัก โดยมี 

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์เป็นตัวสนับสนุน จึงจะมี

คว�มแข็งแกร่งเพียงพอ และเพร�ะก�รพัฒน�ที่

ก้�วหน้�อย่�งรวดเร็วและก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถ 

ให้ VSD Drive จึงทำ�ให้เร�ส�ม�รถควบคุม

และใช้ง�นมอเตอร์ได้ดีข้ึน เช่นในกรณีของ 

SynRM

SynRM2 ตามมาตรฐาน IE5 ออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่ต้องการ 
ประสทิธภิาพและก�าลงัในระดบัสงูสดุ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมค่ีาตวัประกอบ 
ก�าลงัไฟฟ้า (Power Factor) เท่ากบัมอเตอร์แบบ IM แต่มคีณุสมบตัเิด่น 
ในเรื่อง Filed-Weakening ท�าให้สามารถใช้ SynRM2 ระดบั IE5 ในรปูแบบ 
มอเตอร์ร่วมกบัไดร์ฟ (Motor-Plus-Drive Package Solution) ซึ่งเอบบีกี�าลงั 
อยู่ระหว่างพฒันา SynRM2 จาก 0.55 kW เป็น 15 kW เพื่อเป้าหมาย 
ส�าหรบัตลาดของระบบ HVAC นอกจากนี้ เมื่อดูคณุสมบตัทิี่น่าสนใจ
ของเทคโนโลยมีอเตอร์ชนดินี้ เอบบีจีงึต้องการขยายตลาดไปสู ่OEMs 
ในสาขาอื่นๆ

การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบมอเตอร์ชนิดต่างๆ ที่ ใช้ VSD

การประเมินระดับการประหยัดพลังงานของ IE ได้จัดระดับให้
มอเตอร์ DOL ตามมาตรฐาน IEC 60034-30-1 โดยประเมนิจากสภาวะ 
การท�างานปกต ิ(เช่นขณะท�างานแบบเตม็โหลดและความเรว็เตม็ก�าลงั) 
ซึ่งถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว ความสามารถในการท�างานของมอเตอร์
และไดร์ฟแบบ VSD จะไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานนั้น เพราะไม่ได้มี
การประเมินการท�างานแบบไม่เต็มโหลดหรือความเร็วที่ไม่เต็มก�าลัง 

Efficiency class2 IE2 IE3 IE4 IE53 

Motor data1 (from tests in frequency converter operation) 

ABB product M3BP (160) M3BP (160) M3BL (160) N.A. (160)

Type IM IM  SynRM SynRM2

Output power (kW) 15 15 15 15

Speed (r/min) 1,500 1,500 1,500 1,500

Voltage (V) 380 380 380 380

Current (A)4 29.9 29.5 31.5 25.2

Power factor ( – ) 0.845 0.838 0.763 0.949

Efficiency (%) 90.6 92.2 94.7 95.2

Converter data (network voltage 400 V)

ABB converter product in tests ACS850-035A ACS850-035A ACS850-035A ACS880-087A

Suggested ABB converter for end users ACS880-032A ACS880-032A ACS880-032A ACS880-032A

Control type DTC DTC DTC DTC

Comparison cases with IE2 motor and drive system as reference

Constant torque (75%) duty (with 8,585 hours of annual operation in duty cycle according to graph)

Annually consumed electricity (kWh) 74,846 73,536 71,924 70,745

Annual electricity savings (kWh)5 0 1,310 2,922 4,100

Annual electricity cost savings ($) 0 210 470 658

Average output power (kW) 7.6 7.6 7.6 7.6

Average system efficiency (%) 87.1 88.7 90.6 92.2

Payback time (months) – < 10 < 10 < 11

Quadratic torque duty (with 8,585 hours of annual operation in duty cycle according to graph)

Annually consumed electricity (kWh) 56,386 55,335 54,089 53,275

Annual electricity savings (kWh) 0 1,050 2,296 3,110

Annual electricity cost savings ($)5 0 168 368 500

Average output power (kW) 5.7 5.7 5.7 5.7

Average system efficiency (%) 86.7 88.4 90.4 91.8

Payback time (months) – < 12 < 13 < 15

1. Motor data from tests at nominal working point.
2. Minimum efficiency limits according to IEC 60034-30-1.
3. An IE5 efficiency class is not yet defined, but is calculated to have 20 percent lower losses than the IE4.
4. The currents are scaled from measured values for harmonizing to an equal voltage of 380 V, for simple 

comparison.
5. The comparisons are done with Germany as an example with an industry electricity price of $0.16/kWh.

ตารางที่ 5
ตารางเปรยีบเทยีบมอเตอร์
แบบ IM, SynRM 
และ SynRM2 ในระดบั
ประสทิธภิาพต่างๆ 
ตามมาตรฐาน IE

ตารางที่ 5a
สรปุข้อมูลการทดสอบ

ตรารางที่ 5 

ตรารางที่ 5a 
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อีกทั้งยังมีการสูญเสียฮาร์มอนิกในมอเตอร์ซึ่งเกิดจากการท�างานของ
เครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ตลอดจนการสูญเสยีในเครื่องแปลงความถี่
ไฟฟ้าเอง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการทดสอบโดยใช้มอเตอร์ชนิดต่างๆ ซึ่ง 
อยู่ในระดบัประสทิธภิาพที่ต่างกนั -> ตารางที่ 5a และทดสอบโดย
ใช้โหลดที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรม ได้แก่ โหลดแบบแรงบิดคงที่ 
(Constant Torque) เช่น ที่ใช้ในสายพานล�าเลยีง และโหลดแบบแรง
บดิตวัแปร (Quadratic Torque) ที่ใช้กบัเครื่องป๊ัมและพดัลม โดยเทยีบ
ความเรว็ ซึ่งเป็นไปตามค�าจ�ากดัความใน -> ตารางที่ 5b ซึ่งรวมถงึ 
ลกัษณะการท�างาน (Duty Cycles) ด้วย

ยังมีการค�านวณค่าการประหยัดพลังงานกับไดร์ฟและมอเตอร์ 
IM ระดบั IE2 เพื่อเป็นข้อมลูอ้างองิส�าหรบัเยอรมนทีี่มค่ีาไฟฟ้าที่ใช้ใน 
อตุสาหกรรม 0.10 ดอลลาร์สหรฐัต่อ kWh เนื่องจากค่าไฟฟ้าได้กลายมา 
มีอิทธิพลส�าคัญต่อต้นทุนตลอดอายุ (Life-Cycle Cost) ของมอเตอร ์
ไฟฟ้าที่ใช้ในอตุสาหกรรม ซึ่งพบว่าหากเลอืกใช้ระบบ VSD ประสทิธภิาพสงู 
ระยะเวลาคนืทนุกจ็ะสั้น

ส่วนระยะเวลาคนืทนุส�าหรบัมอเตอร์ IM ระดบั IE3, SynRM ระดบั 
IE4 และ SynRM2 ระดบั IE5 ที่ใช้คอนเวริ์ทเตอร์รุ่น AC5880-032A 
ของเอบบี ีเมื่อเทยีบกบัมอเตอร์ IM ระดบั IE2 แล้ว จะใช้เวลาคนืทนุ
น้อยกว่า 12-15 เดอืน ขึ้นอยู่กบัประเภทและลกัษณะการท�างานของ
มอเตอร์นั้นๆ เมื่อระยะเวลาคืนทุนสั้นลง ระบบซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดช่วงอายุการใช้งาน ซึ่งจากมอเตอร์  
VSD ทั้งหมดที่น�ามาเปรยีบเทยีบ จะพบว่าหลงัการใช้งาน 10 ปี ราคา 
ไฟฟ้าตอนแรกซื้อจะคิดเป็นเพียง 2 หรือ 3% ของต้นทุนค่าไฟฟ้า
ทั้งหมด

ตัวอย่างการท�างานภาคสนามและการน�าไปใช้งาน

ตวัอย่างในกรณนีี้คอื สถานสีบูน�้า Somerford ขององค์กร South 
Staffordshire Water ในองักฤษ ซึ่งใช้ไฟฟ้าอย่างระมดัระวงั แต่กระนั้น
ค่าไฟฟ้าในแต่ละปีกลบัสูงถงึ 13 ล้านดอลลาร์สหรฐั ซึ่งในจ�านวนนี้ 
90% เป็นการใช้ไฟฟ้าในการสบูน�้า บรษิทัจงึพยายามประหยดัพลงังาน 
โดยตดัสนิใจเปลี่ยนมอเตอร์ จากเดมิเป็นมอเตอร์แบบ IM ขนาด 115 kW 

ที่ใช้มานาน 20 ปี ควบคมุโดย VSD ของเอบบีรีุ่น ACS800 และได้
เปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์แบบ SynRM ระดบั IE4 ขนาด 110 kW กบั ไดร์ฟ 
ACS850

โดยระบบไดร์ฟเป็นตวัควบคมุป๊ัมน�้าบาดาลที่สบูน�้า 2.5 ล้านลติร 
ต่อวัน ความคาดหวังที่องค์กรนี้มีก็คือประสิทธิภาพในการประหยัด
พลงังานเพิ่มขึ้น ลดต้นทนุการบ�ารงุรกัษาโดยใช้เทคโนโลยลี่าสดุด้าน
มอเตอร์ ซึ่งผลที่ออกมาดีเกินกว่าที่คาดไว้ คือเมื่อเทียบกับมอเตอร์
เดมิแล้ว ประหยดัพลงังานขึ้น 6% อณุหภมูภิายนอกมอเตอร์ (Frame 
Temperature Hotspots) ลดลง 58% อณุหภูมแิบริ่งลดลง 28% และ
ปรมิาณเสยีงรบกวนลดลง 75%

มอเตอร์ที่มุ่งสู่อนาคต

ส�าหรับมอเตอร์แล้ว ผลิตภัณฑ์ของเอบีบีตอบสนองได้ทุก 
ความต้องการทางด้านอตุสาหกรรม และตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดที่มองหามอเตอร์ที่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง 
มช่ีวงการท�างานที่ยาวขึ้น และลด Carbon Footprint ผลกค็อืเอบบีไีด้
เปิดตวัมอเตอร์แบบ Synchronous Reluctance (SynRM) ซึ่งคณุสมบตัิ
ในด้านการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมของทั้ง SynRM และ SynRM2 นั้นอยูใ่น 
ขั้นดเียี่ยมและท�าได้มากกว่าการประหยดัพลงังาน อยา่งไรกด็ ีขณะที่ 
ใช้วิธีการผลิตตามมาตรฐานและใช้วัสดุทั่วไปที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม เอบีบียังเตรียมที่จะสนองตอบตามเงื่อนไขของมอเตอร์ 
DOL โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในตระกูล SynRM นั่นคือ 
DOLSynRM ซึ่งได้มกีารน�าเสนอแนวคดิที่ Hanover Fair เมื่อปี 2015 
โดยเป็นเทคโนโลยทีี่ผสมผสานโรเตอร์แบบพเิศษ (เหมอืนของมอเตอร์ 
IM) กับโครงสร้างของ SynRM แม้จะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่
เทคโนโลยดีงักล่าวได้แสดงให้เหน็ว่า สามารถบรรลตุามมาตรฐาน IE4 
หรือแม้กระทั่ง IE5 ได้หากมีการปรับเปลี่ยน อีกทั้งยังไม่ใช้แม่เหล็ก 
REEs หรอืวสัดพุเิศษอื่นๆ ซึ่งการออกแบบ SynRM ที่มแีนวคดิล�้าสมยั
เช่นนี้จะเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยนืในอนาคต

ตารางที่ 5b
การค�านวณค่าพลงังาน

ตารางที ่5b
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เพื่อยืนยันสินค้ามาตรฐาน

จาก ABB

Success Story

เมื่อกล่�วถึงโรงสีข้�วระบบส�ยพ�นลำ�เลียง

(Conveyor System) ถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนก�รผลิต 

ซึ่งมีหน้�ที่ขนถ่�ยวัตถุดิบตั้งแต่เร่ิมต้น ไปจนถึงกระบวนก�ร

สุดท้�ย ส�ยพ�นจะขับเคลื่อนไม่ได้ ห�กข�ดอุปกรณ์สำ�คัญ 

นั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้� และเกียร์ทดรอบ

คุณฐิตกนก พิมพ์ดี 
ผู้จดัการฝ่ายคลงัสนิค้า
และโรงงาน
บรษิทั โรงสนีครหลวงชยันาท
จ�ากดั

วันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณฐิตกนก พิมพ์ดี ผู้จัดการฝ่าย 
คลงัสนิค้าและโรงงาน บรษิทั โรงสนีครหลวงชยันาท จ�ากดั มาแบ่งปัน 
ประสบการณ์การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า ABB ร่วมกับเกียร์ทดรอบ
จาก Dodge

“บรษิทั โรงสนีครหลวงชัยนาท จ�ากดั เข้ามาบรหิารกจิการ 
โรงสีข้าวนึ่งต่อจาก บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จ�ากัด (Ultimate Rice 
Co., Ltd.) ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุง
เครื่องจักรและขยายก�าลังการผลิตเรื่อยมา”

ปัจจบุนัทาง บรษิทั โรงสนีครหลวงชยันาท จ�ากดั ได้มแีผนขยาย 
ก�าลงัการผลติโรงข้าวนึ่ง จากที่ผลติได้ 300 ตนัต่อวนั ให้เป็น 800 ตนั 
ต่อวนั นอกจากนั้น ทางบรษิทัฯ ได้ท�าการสร้างโรงสเีพิ่มขึ้นอกี เพื่อผลติ 
ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ

คณุฐติกนก ได้กล่าวว่า “อุปกรณ์ท่ีทางโรงสนีครหลวงชยันาท 
เลือกใช้เป็นส่วนใหญ่มาจาก ABB เนื่องจากทีมวิศวกรของเรา 
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากทางยุโรปและ
อเมริกา”

เพื่อรองรบัการผลติและการส่งออกข้าวในปรมิาณมาก เครื่องจกัร 
ภายในโรงสนีครหลวงชยันาทจงึต้องท�างานตลอด 24 ชั่วโมงทั้งเดอืน 
ในขณะที่โรงสอีื่นๆ อาจจะท�างานแค่เพยีง 5-7 วนั 

การดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้กระบวนการผลิต 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบสายพานล�าเลียงส่วนใหญ่มักจะ
ติดตั้งอุปกรณ์อย่างมอเตอร์และเกียร์ไว้บนที่สูง เช่น ส่วนหัวของ 
กระพ้อล�าเลยีง (Bucket Elevator) จงึท�าให้ยากต่อการซ่อมบ�ารงุและ
เพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงยังส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต
ของบรษิทัเป็นอย่างมาก

ดงันั้นในการเลอืกซื้ออปุกรณ์ต่างๆ ทางเราจงึคาดหวงัว่าอปุกรณ์ 
ดังกล่าวจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 2-3 ปี โดยไม่ต้องการ 
การบ�ารงุรกัษาใดๆ เป็นพเิศษ

คุณฐิตกนก บอกกับเราว ่า “ในส่วนของเกียร์ทดรอบ 
Dodge นั้นเราเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้ร่วมกับ 
มอเตอร์ไฟฟ้า ABB พบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ให้ค่า 
แรงบิด (Torque) ได้สูง สามารถรองรับการล�าเลียงของหนัก 
ข้ึนที่สูงได้อย่างดี ไม่มีปัญหาทั้งเรื่องความร้อน และการรั่วซึม 
ของน�้ามันเกียร์ มีความทนทานสูง สามารถท�างานได้ต่อเนื่อง 
เป็นระยะเวลายาวนาน เพียงแค่เราหมั่นเติมน�้ามันหล่อลื่น 
ไม่ให้ขาด และท�า PM หรือ Preventive Maintenance ตามที่
คู่มือระบุก็เพียงพอ
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จ�กประสบก�รณ์ก�รใช้ง�นที่ผ่�นม�

ต้องยอมรับว่�อุปกรณ์จ�ก ABB 

มีปัญห�ในก�รใช้ง�นน้อยม�กเมื่อเทียบ 

กับยี่ห้ออื่นๆ

นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว การบริการหลังการขาย
ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ ABB เป็นที่ประทับใจของผู ้ประกอบการ 
โดยคุณฐิตกนกได้บอกเราเพิ่มเติมว่า “หลังซ้ืออุปกรณ์จากทาง 
ABB แล้ว ทางบริษัท อินโนไดร์ฟ ซึ่งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของ 
ABB ได้เข้ามาอบรมพนักงานของโรงสีข้าวในเรื่องของรูปแบบ 
การติดตั้ง แรงตึงหย่อนของสายพาน และการบ�ารุงดูแลรักษา 
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และถ้าหากอุปกรณ์ 
ดงักล่าวเกดิความขดัข้องระหว่างการใช้งาน ทางบริษทั อนิโนไดร์ฟ 
กใ็ห้ความช่วยเหลอืเป็นอย่างด ีจึงท�าให้ลกูค้ามัน่ใจทีจ่ะเลอืกใช้
อุปกรณ์ของ ABB และ Dodge ต่อไป”
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Driverless, Self-Driving,
Autonomous
เทรนด์กระแสโลก

ในอดีตเคยมีหล�ยคนพย�ย�มตั้งคำ�ถ�มว่� ห�กนำ้�มันหมดโลกแล้วเคร่ืองจักร

หรือเคร่ืองยนต์ต่�งๆ ที่อ�ศัยนำ้�มันเป็นเชื้อเพลิงจะทำ�อย่�งไร หล�ยคนมุ่ง

แสวงห�พลังง�นทดแทน ส่วนหนึ่งเร่ิมมองก๊�ซธรรมช�ติ แต่ทว่�ก๊�ซธรรมช�ติ 

ก็ ไม่ต่�งอะไรไปจ�กนำ้�มัน ดังนั้น จึงมีก�รตั้งประเด็นว่�พลังง�นที่จะม�ทดแทน

นำ้�มันจะต้องเป็นพลังง�นที่มีปริม�ณม�ก ห�ได้ง่�ย หรือใช้ได้อย่�งไม่มีวันหมด 

ที่สำ�คัญต้องสะอ�ดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร�ค�ประหยัด

Top Story
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พลังงานไฟฟ้า จึงกลายเป็นพลังงานที่ถูกจับตามองมากที่สุด 
ในเวลานี้ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากแหล่งพลังงาน 
ที่มอียู่ในธรรมชาต ิไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ลม น�้า ขยะ หรอืแม้แต่พชืผล 
ทางการเกษตร นั่นจึงท�าให้เกิดรถยนต์ไฟฟ้าขึ้น แต่ด้วยในช่วงแรก
สมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้ายงัไม่เป็นที่น่าพอใจ การรวมตวักนัระหว่าง
มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ปกติจึงเกิดขึ้นในรูปแบบของรถยนต์ 
ไฮบรดิ

 แม้จะมีการพูดถึงเครื่องยนต์ที่สามารถเปลี่ยนน�้าให้กลายเป็น 
เชื้อเพลิง ด้วยการแยกธาตุไฮโดรเจน (H) ออกมาจากน�้า (H2O) 
ซึ่งไฮโดรเจนมีคุณสมบัติติดไฟและให้แรงอัดใกล้เคียงน�้ามัน อีกทั้ง 
โลกใบนี้มนี�้าเป็นส่วนประกอบถงึ 3 ใน 4 โดยไอเสยีจากการเผาไหม้ 
จะออกมาในรูปของไฮโดรเจน (H) 1 อะตอม และเมื่อรวมกบัอากาศ 
ที่มอีอกซเิจน (O) กจ็ะท�าให้กลบัมาเป็นรปูแบบของน�้าอกีครั้ง เรยีกว่า 
เป็นพลังงานที่สะอาดและสามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด เพราะน�้า 
ทุกประเภทสามารถใช้ได้หมด หากแต่กระบวนการดังกล่าวก็ยังต้อง
ใช้ไฟฟ้าในการแยกธาตอุะตอมของน�้า

หรือแม้แต่ยานยนต์ที่ใช้พลังงานในแบบ Fuel Cell ก็ต้องใช้ 
กระแสไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลัก นั่นจึงเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า 
ไฟฟ้า คอือนาคตพลงังานของโลกใบนี้ แม้ว่า Thomas Alva Edison 
ผู้คิดค้นกระแสไฟฟ้า แต่ก็เป็นเพียงกระแสไฟฟ้าตรง ซึ่งก็ต้องยก 
ความดีความชอบให้กับ Nikola Tesla ผู้ที่คิดค้นกระแสไฟฟ้าสลับ 
ที่ถูกน�ามาใช้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าจนน�าไปสู่การพฒันายานยนต์ไฟฟ้า

Nikola Tesla
ผู้ที่คดิค้นกระแสไฟฟ้าสลบั

Elon Musk
เจ้าของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า 
Tesla

ขอบคุณภาพจาก : https://waymo.com/

จนกระทั่งรถยนต์ไฟฟ้�ส�ม�รถเพิ่มสมรรถนะ

ให้ใกล้เคียงกับรถยนต์ปกติทั่วไป แต่ก�รพัฒน� 

รถยนต์ไฟฟ้�ภ�ยใต้แนวคิดของ Elon Musk 

เจ้�ของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้� Tesla ไม่ได้หยุด

อยู่ที่รถยนต์ไฟฟ้�ที่มีสมรรถนะเท่�รถยนต์

ทั่วไปเพียงแค่นั้น ห�กแต่ Elon Musk ยังฝัน 

ไปไกลถึงก�รพัฒน�ให้ย�นยนต์ส�ม�รถ 

ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคว�ม

ปลอดภัยในก�รเดินท�ง

นั่นเพราะโครงสร้างระบบคมนาคมในฝันของ Elon Musk คือ
การให้รถยนต์แต่ละคันสามารถเชื่อมข้อมูลถึงกัน นั่นจะช่วยให้ 
รถยนต์แต่ละคันทราบเส้นทางการเดินทางของแต่ละคัน รวมไปถึง 
จังหวะการเลี้ยวหรือการเปลี่ยนเลนต่างๆ ช่วยลดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนนได้ ที่ส�าคัญด้วยระบบโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยให้รถยนต ์
สามารถค�านวณเส้นทาง ระยะเวลา รวมถึงพลังงานที่ใช้ไปได้อย่าง 
แม่นย�าอกีด้วย ระบบดงักล่าวถกูเรยีกในหลากหลายชื่อทั้ง Driverless, 
Self-Driving และ Autonomous แต่ทั้งหมดคือระบบขับเคลื่อนเอง
อตัโนมตัิ

 หากยกตวัอย่างเช่น เจ้าของโรงงานต้องการไปพบปะเพื่อประชมุ 
กบัผู้บรหิารห้างสรรพสนิค้าใจกลางเมอืงช่วงบ่าย รถยนต์จะสามารถ 
ค�านวณได้ว่าใช้เวลาเดินทางเท่าไร พลังงานที่มีอยู่เพียงพอหรือไม ่
ซึ่งเจ้าของโรงงานจะทราบว่าควรเริ่มออกเดินทางเมื่อไรและควรจะ 
ชาร์จไฟเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานที่รถทุกคันเป็น 
ระบบขบัเคลื่อนเองอตัโนมตัิ

ดูเหมอืนว่า Tesla จะเป็นแบรนด์แรกที่เปิดตวัยานยนต์ไร้คนขบั 
เป็นเจ้าแรก แต่ในความเป็นจริงแล้วค่ายรถยนต์ในโลกต่างวิ่งเข้าหา
ระบบดงักล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่ายใหญ่ๆ โซนยโุรปอย่าง BMW Volvo 
เป็นต้น หรอืแม้แต่ค่ายรถยนต์ฝ่ังเอเชยีอย่าง Toyota และค่ายรถยนต์
จากประเทศจนี นั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ยกัษ์ใหญ่ในโลกไอทกีก็�าลงั
พฒันาระบบนี้เช่นกนั

ยกตวัอย่างเช่น Google ที่สามารถคดิค้นรถยนต์ต้นแบบระบบ
ขับเคลื่อนเองอัตโนมัติอย่าง Waymo หรือแม้แต่ Baidu ที่คิดค้น 
ระบบขับเคลื่อนเองอัตโนมัติด้วยเช่นกัน เหล่านี้ล้วนแต่ก�าลังคิดค้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต มิหน�าซ�้าประเทศผู้ผลิต 
น�้ามันบางประเทศเริ่มให้การสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว โดยมองว่า
น�้ามันควรถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการขนส่งเชิงพาณิชย์
มากกว่าด้านการขนส่งส่วนบคุคล

มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2020 รถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อน 
เองอตัโนมตัดิงักล่าวจะเริ่มออกจ�าหน่ายสูท้่องตลาดอย่างเป็นทางการ 
และจะนับเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเดินทาง 
ส่วนบคุคล ที่ส�าคญัยงัเป็นก้าวแรกในการลดการใช้พลงังานจากน�้ามนั
ส�าหรับการเดินทางส่วนบุคคล และเป็นก้าวแรกของการเปิดหน้า
ประวตัศิาสตร์การใช้พลงังานไฟฟ้าในชวีติประจ�าวนัอยา่งชดัเจนที่สดุ
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รูปที่ 1
อปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดูด
ใช้หลกัการอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Electronic / Voltage
Dependent; VD

รูปที่ 2
อปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดูด 
ที่ใช้หลกัการของเส้นแรง 
แม่เหลก็ไฟฟ้า 
(Electromechanical / 
Voltage Independent; VI)

รูปที่ 1 รูปที่ 2

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด

ชนิด VD และ VI

จ�กที่ทุกภ�คส่วนได้มีก�รรณรงค์ก�รติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด 

อย่�งจริงจัง ทำ�ให้ผู้ใช้ไฟฟ้�และผู้ติดตั้งจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

และมีคว�มรู้เพียงพอเพื่อที่จะนำ�ม�เลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟร่ัวไฟดูด

ได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสมต่อไป

Product News

โดยอปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดดูนี้สามารถแยกได้ 2 ชนดิตามหลกั
การท�างาน เนื่องจากแรงดนัที่จ่ายให้ตวัมนัเอง ดงันี้

1. อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดใช้หลักการอิเล็กทรอนิกส์ 
 (Electronic / Voltage Dependent; VD)

อุปกรณ์ประเภทนี้จ�าเป็นต้องมีไฟเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดเวลา 
(Voltage Dependent; VD) ถ้าสายนิวตรอลหลุดหรือขาด อุปกรณ์
ชนิดนี้จะไม่สามารถท�างานได้ ซึ่งอธิบายง่ายๆ พอให้เห็นภาพคือ 
ในระบบไฟฟ้า 1 เฟสทั่วไปจะต้องมสีายไลน์  (Line; L) และนวิตรอล 
(Neutral; N) เดินไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ถ้าสายนิวตรอลหลุด 
หรอืขาด กระแสไฟฟ้ากจ็ะไหลไม่ครบวงจร ซึ่งท�าให้อปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
ไม่สามารถท�างานได้ เช่น ถ้าเป็นหลอดไฟ ในกรณีนี้หลอดไฟก็จะ 
ดบัไป ถ้าเจ้าของบ้านหรือช่างไฟฟ้าเข้าไปท�าการตรวจสอบว่าท�าไม 
ไฟจงึดบัไปโดยไม่ปิดเบรกเกอร์ก่อนกอ็าจจะถูกไฟดูดได้ ในกรณทีี่ไป 
สมัผสักบัตวัน�าของสายไลน์ เพราะจะท�าให้มไีฟฟ้าไหลจากสายไลน์ผ่าน 

ตวัคนและลงดนิ ซึ่งอาจเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ จากเหตกุารณ์ดงักล่าว
จะเห็นว่าในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Voltage Dependent; VD) นั้นมข้ีอควรระวงัในการใช้งานอยู่พอสมควร 
ซึ่งท�าให้ในบางประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปจะมีการห้ามใช้อุปกรณ์
ชนิดนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันต้นทาง หรือเรียกง่ายๆ ว่าห้ามใช้เป็น 
เมนเบรกเกอร์ -> รปูที ่1

2. อปุกรณ์ป้องกนัไฟรัว่ไฟดดูท่ีใช้หลกัการของเส้นแรงแม่เหลก็ 
 ไฟฟ้า (Electromechanical / Voltage Independent; VI)

อปุกรณ์ประเภทนี้ท�างานได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีไฟเลี้ยงอุปกรณ ์
กล่าวคอื แม้กรณทีี่สายนวิตรอล (N) ขาดหรอืหลดุหลวม อปุกรณ์กย็งั
สามารถท�างานได้ตามปกติในกรณีที่เกิดไฟรั่วไฟดูดขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าสายนิวตรอลหลุดหรือขาดท�าให ้
ไฟดบั แล้วเจ้าของบ้านหรอืช่างไฟฟ้าเข้าไปท�าการตรวจสอบว่าท�าไม 
ไฟจึงดับโดยไม่ปิดเบรกเกอร์ก่อนและไปสัมผัสถูกกับตัวน�าของ 
สายไลน์เข้า อปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดูดชนดิที่ใช้หลกัการของเส้นแรง 
แม่เหล็กไฟฟ้า (Voltage Independent; VI) ก็จะท�าการตัดวงจร 
ก่อนที่จะเกดิอนัตรายกบัผู้สมัผสั -> รปูที ่2

จากข้อมูลข้างต้นทางบริษัท เอบีบี จ�ากัด ได้ตระหนักถึงข้อด ี
ข้อด้อยของอุปกรณ์แต่ละชนิด ท�าให้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด 
ภายใต้ยี่ห้อเอบบีทีี่ขายในประเทศไทยนั้นจะเป็นชนดิที่ใช้หลกัการของ 
เส้นแรงแม่เหลก็ไฟฟ้า (Voltage Independent; VI) เกอืบทั้งหมด ยกเว้น 
RCBO 1 โพล (หางหนู) รุ่น DSE201 และ DS271 ซึ่งจากข้อด้อยของ 
อปุกรณ์ป้องกนัไฟรั่วไฟดดูชนดิอเิลก็ทรอนกิส์ (Voltage Dependent; VD) 
ที่ได้กล่าวมาแล้ว ท�าให้ RCBO 1 โพล (หางหนู) รุน่ DSE201 และ DS271 
ได้มกีารตดิตั้งสายไฟมาให้สองเส้นอยูต่ดิกบัตวัสนิค้า โดยสายเส้นใหญ่ 
ตดิตั้งเข้ากบันวิตรอลของตูไ้ฟฟ้า และสายเส้นเลก็ตดิตั้งเข้ากบักราวด์ 
(Ground; G) ของตู้ไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งสายไฟสองเส้นในลักษณะนี้ 
ท�าให้เมื่อสายนิวตรอลหลุดหรือขาด อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดของ 
เอบบีรีุ่น DSE201 และ DS271 กย็งัสามารถท�างานได้ในกรณทีี่มคีน 
ไปสัมผัสถูกตัวน�าของสายไลน์ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นระบบป้องกันถึง
สองชั้น
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การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดได้ถูกระบุอยู่ในข้อก�าหนด 
เรื่องเครื่องตดัไฟรั่วตามมาตรฐาน วสท. ฉบับปี 2556 หัวข้อที่ 3.1.8 
และ 3.1.9 ดังนี้

ข้อก�าหนดเรื่องเครื่องตัดไฟรั่ว (มาตรฐาน วสท. ฉบับปี 2556)

3.1.8 การป้องกันไฟฟ้าดดูโดยใช้เครือ่งตดัไฟรัว่ในทีอ่ยูอ่าศยั 
และที่คล้ายคลึงกัน

วงจรย่อยต่อไปนี้ นอกจากมสีายดนิของบรภิณัฑ์ไฟฟ้า และตดิตั้ง 
ตามบทที่ 4 แล้ว ต้องมกีารป้องกนั โดยใช้เครื่องตดัไฟรั่ว ขนาด IΔn 
ไม่เกนิ 30 มลิลแิอมแปร์เพิ่มเตมิด้วย คอื

1. วงจรเต้ารบัในบรเิวณห้องน�้า ห้องอาบน�้า โรงจอดรถยนต์ ห้องครวั 
ห้องใต้ดนิ

2. วงจรเต้ารับในบริเวณอ่างล้างชาม อ่างล้างมือ (บริเวณพื้นที่
เคาน์เตอร์ที่มกีารตดิตั้งเต้ารบัภายในระยะ 1.5 เมตร ห่างจาก
ขอบด้านนอกของอ่าง)

3. วงจรไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายไฟภายนอกอาคาร และบรภิณัฑ์ไฟฟ้าที่อยู่
ในต�าแหน่งที่บคุคลสมัผสัได้ทกุวงจร

4. วงจรเต้ารบัในบรเิวณชั้นล่าง (ชั้น 1) รวมถงึในบรเิวณที่อยูต่�่ากว่า 
ระดบัผวิดนิที่อยูใ่นพื้นที่ปรากฏว่าเคยมนี�้าท่วมถึงหรืออยู่ในพื้นที่
ต�่ากว่าระดบัทะเลปานกลาง

5. วงจรย่อยส�าหรบัเครื่องท�าน�้าอุ่น เครื่องท�าน�้าร้อน อ่างอาบน�้า
หมายเหตุ: ต�าแหน่งที่สมัผสัได้ หมายถงึ อยู่ห่างจากพื้นที่หรอื

โลหะที่ต่อลงดนิไม่เกนิ 2.4 เมตร ในแนวดิ่ง หรอื 1.5 เมตร ในแนว 
ระดบัและบคุคลสามารถเข้าถงึได้โดยไม่ตั้งใจ

3.1.9 การป้องกนัไฟฟ้าดดูโดยใช้เครือ่งตดัไฟรัว่ในสถานประกอบการ 
ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย

วงจรย่อยต่อไปนี้นอกจากมสีายดนิของบรภิณัฑ์ไฟฟ้า และตดิตั้ง 
ตามบทที่ 4 แล้ว ต้องมกีารป้องกนัโดยใช้เครื่องตดัไฟรั่ว ขนาด IΔn 
ไม่เกนิ 30 มลิลแิอมแปร์ เพิ่มเตมิด้วย คอื

1. วงจรส�าหรบัสระหรอือ่างกายภาพบ�าบดั ธาราบ�าบดั อ่างน�้าแร่ 
(Spa) อ่างน�้าร้อน (Hot Tub) อ่างนวดตวั

2. เครื่องท�าน�้าอุ่น เครื่องท�าน�้าร้อน และเครื่องท�าน�้าเยน็
3. วงจรย่อยเต้ารบั ในบรเิวณต่อไปนี้

1) ห้องน�้า ห้องอาบน�้า ห้องครวั
2) สถานที่ท�างานก่อสร้าง ซ่อมบ�ารงุ ดาดฟ้า และอู่ซ่อมรถ
3) ท่าจอดเรอื โป๊ะจอดเรอื ที่ท�าการเกษตร พชืสวน และปศสุตัว์
4) การแสดงเพื่อการพกัผ่อนในที่สาธารณะกลางแจ้ง
5) งานแสดงหรอืขายสนิค้าและที่คล้ายคลงึกนั
6) วงจรเต้ารบัที่อยู่ชั้นล่าง (ชั้น 1) ชั้นใต้ดนิ รวมถงึวงจรเต้ารบั 

ที่อยู่ต�่ากว่าระดบัผวิดนิ ที่อยู่ในพื้นที่ปรากฏว่าเคยมนี�้าท่วม
ถงึหรอือยูใ่นพื้นที่ต�่ากว่าระดบัทะเลปานกลาง ยกเว้นมรีะบบ
ป้องกนัน�้าท่วม

หมายเหตุ: การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วตามข้อ 3.1.8 และ 
ข้อ 3.1.9 เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากสายดินของบริภัณฑ์
ไฟฟ้าตามบทที่ 4
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ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ตอนที่ 2

ในบทคว�มนี้จะกล่�วถึงระบบป้องกันฟ้�ผ่�ภ�ยนอก 

สิ่งปลูกสร้�งและระบบป้องกันฟ้�ผ่�ภ�ยในสำ�หรับระบบไฟฟ้� 

และอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งภ�ยในสิ่งปลูกสร้�ง เรียกสั้นๆ ว่� 

ระบบป้องกันฟ้�ผ่� เนื้อห�อ้�งอิงข้อกำ�หนดของ 

วิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ (วสท.) 

ที่ ได้ถูกเรียบเรียงข้ึนต�มม�ตรฐ�น IEC 62305-1, 2, 3, 4 

Product News

ซึ่งเนื้อหาดงักล่าวจะแบ่งออกได้ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่
ภาคที่ 1 ข้อก�าหนดทั่วไป
ภาคที่ 2 การบรหิารความเสี่ยง 
ภาคที่ 3 ความเสียหายทางกายภาพต่อสิ่งปลูกสร้าง และ

อนัตรายต่อชวีติจากฟ้าผ่า
ภาคที่ 4 ระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ภายในสิ่งปลูกสร้าง

ในฉบับที่แล้วผู้เขียนกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ 
การป้องกันฟ้าผ่า และข้อก�าหนดทั่วไปในภาคที่ 1 ซึ่งว่าด้วยความ
เสียหายและผลกระทบของฟ้าผ่าที่มีผลต่อสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภค แหล่งก�าเนิดและชนิดความเสียหายของฟ้าผ่าที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค ความจ�าเป็นของ 
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบป้องกัน
ฟ้าผ่า ตลอดจนมาตรการป้องกนัความเสยีหายและการลดผลกระทบ 
ของฟ้าผ่าเบื้องต้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�าหรับฉบับนี้เราจะขอ 
กล่าวถึงเนื้อหาในภาคที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะ 
ครอบคลมุถงึเรื่องวธิกีารพื้นฐานสิ่งปลกูสร้าง และระบบสาธารณปูโภค 
ที่จะพจิารณาประเมนิความเสี่ยง การประเมนิองค์ประกอบความเสี่ยง 
ส�าหรับสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภค และซอฟต์แวร์ที่จะ 
ช่วยในการค�านวณเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจะขอยกเนื้อหา 
หลักๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความความเข้าใจในเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง แต่ไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดของพารามิเตอร์ทุกๆ ตัว 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสูตรการค�านวณในองค์ประกอบความเสี่ยง 
แต่ละตัว โดยรายละเอียดดังกล่าวนั้น ผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจ 
ได้จากซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของบทความนี้ได้

บทน�า

วาบฟ้าผ่าลงดนิอาจท�าให้เกดิอนัตรายต่อสิ่งปลูกสร้างและระบบ
สาธารณูปโภค ได้แก่. ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง สิ่งที่อยู่ภายใน และระบบ

สาธารณูปโภค. ความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง. การบาดเจ็บต่อสิ่งมีชีวิตภายในหรือใกล้สิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งในการลดการสูญเสียเนื่องจากฟ้าผ่า อาจต้องมีมาตรการ

ป้องกนัฟ้าผ่า ส่วนความจ�าเป็นหรอืไม่เพยีงใด ควรก�าหนดโดยวธิกีาร
ประเมนิความเสี่ยง

ความเสี่ยงในมาตรฐานนี้ หมายถึง การสูญเสียเฉลี่ยประจ�าปี
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคเนื่องจาก
วาบฟ้าผ่าโดยขึ้นอยู่กบั. จ�านวนครั้งที่เกิดวาบฟ้าผ่ารายปีที่มีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง 

และระบบสาธารณูปโภค. ความน่าจะเป็นของความเสียหายที่เกิดโดยหนึ่งในวาบฟ้าผ่าที่
มีผลกระทบ. มูลค่าเฉลี่ยของความสูญเสียที่เกิดตามมา

จำ�นวนคร้ังของว�บฟ้�ผ่�ที่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งปลูกสร้�งและระบบส�ธ�รณูปโภค ขึ้นอยู่กับ

มิติและคุณลักษณะของสิ่งปลูกสร้�ง และระบบ

ส�ธ�รณูปโภค คุณลักษณะแวดล้อมและคว�ม

หน�แน่นของว�บฟ้�ผ่�ลงดินในบริเวณ 

สิ่งปลูกสร้�ง และระบบส�ธ�รณูปโภคตั้งอยู่
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ความน่าจะเป็นของความเสียหายจากฟ้าผ่า ขึ้นอยู ่กับสิ่ง 
ปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและคุณลักษณะของกระแสฟ้าผ่า 
เช่นเดียวกับชนิดแบบและประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันที่
ประยกุต์ใช้

มูลค่าเฉลี่ยรายปีของความสูญเสียที่เกิดตามมา ขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตความเสยีหายและผลกระทบที่ตามมา ซึ่งอาจเกดิขึ้นเนื่องจาก
ผลของวาบฟ้าผ่า

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ก็เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ส�าหรับการประเมินความเสี่ยง โดยหลังจากเลือกขีดจ�ากัดสูงสุดของ
ความเสี่ยงที่ยอมรบัได้แล้ว แนวทางดงักล่าวจะบอกมาตรการป้องกนั
ที่เหมาะสมที่น�ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ภายใน หรือต�่ากว่า 
ขดีจ�ากดัที่ยอมรบัได้

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง R คือค่าเฉลี่ยต่อปีของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงที่น�ามาประเมินส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง อาจประกอบด้วย
ความเสี่ยงต่อไปนี้ 

R1 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีชวีติมนษุย์
R2 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีการบรกิารต่อสาธารณะ
R3 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีมรดกทางวฒันธรรม
R4 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ความเสี่ยงที่น�ามาประเมินส�าหรับระบบสาธารณูปโภค อาจ

ประกอบไปด้วยความเสี่ยงต่อไปนี้ 
R
,
2 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีการบรกิารต่อสาธารณะ

R
,
4 ความเสี่ยงต่อการสูญเสยีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

แต่ละความเสี่ยง R คอื ผลรวมขององค์ประกอบความเสี่ยง เพื่อ
ใช้ในการพจิารณาระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ หากความเสี่ยง R (R1 
ถงึ R3) มคี่าสูงกว่าระดบัที่ยอมรบัได้ RT (R >RT) จะต้องจดัให้มรีะบบ
ป้องกนัฟ้าผ่า ซึ่งหากเข้าข่ายในกรณนีี้ จะต้องมกีารน�ามาตรการต่างๆ 
ในการป้องกนัฟ้าผ่ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยง R (R1 ถงึ R3) ให้ลดลงมา
ต�่ากว่าหรอืเท่ากบัระดบัที่ยอมรบัได้ RT (R ≤ RT) ถงึจะถอืว่าผา่นหลกั
เกณฑ์ตามมาตรฐานได้ก�าหนดไว้

องค์ประกอบความเสี่ยง. องค์ประกอบความเส่ียงของส่ิงปลูกสร้าง เน่ืองจากวาบฟ้าผ่า 
ลงสิ่งปลูกสร้าง มีองค์ประกอบย่อยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ RA, 
RB และ RC. องค์ประกอบความเสี่ยงของสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากวาบฟ้าผ่า
ใกล้สิ่งปลูกสร้าง มีองค์ประกอบย่อยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ RM. องค์ประกอบความเส่ียงของส่ิงปลูกสร้างเน่ืองจากวาบฟ้าผ่าลง
ระบบสาธารณูปโภคที่ต่อกับสิ่งปลูกสร้าง มีองค์ประกอบย่อย
ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ RU, RV และ RW. องค์ประกอบความเส่ียงของส่ิงปลูกสร้าง เน่ืองจากวาบฟ้าผ่าใกล้
ระบบสาธารณปูโภคทีต่อ่กบัสิง่ปลกูสรา้ง มอีงคป์ระกอบยอ่ยที่
ต้องพิจารณา ได้แก่ RZ. องค์ประกอบความเส่ียงของสาธารณูปโภค เน่ืองจากวาบฟ้าผ่าลง
ระบบสาธารณูปโภค มีองค์ประกอบย่อยที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 
R
,
V และ R

,
W. องค์ประกอบความเส่ียงของสาธารณูปโภค เน่ืองจากวาบฟ้าผ่า

ใกล้ระบบสาธารณูปโภค มีองค์ประกอบย่อยที่ต้องพิจารณา 
ได้แก่ R

,
Z
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R = R
,
D+R

,
1

โดยที่ R
,
D = R

,
V+R

,
W และ R

,
1 = R

,
B+R

,
C+R

,
Z

- การรวมกันขององค์ประกอบความเสี่ยงอ้างอิงตามชนิดแบบ
ของความเสยีหาย

R
,
 = R

,
F+R

,
O

โดยที่ R
,
F = R

,
V+R

,
B และ R

,
O = R

,
W+R

,
Z+R

,
C

วิธีการพื้นฐาน

การตัดสินใจที่จะป้องกันสิ่งปลูกสร้างหรือระบบสาธารณูปโภค
จากฟ้าผ่า เช่นเดียวกับการเลือกมาตรการป้องกัน ต้องเป็นไปตามที่
ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าภาค 1 โดยต้องปฏิบัติตาม
วธิกีารต่อไปนี้. การระบุวัตถุท่ีจะป้องกัน และคุณลักษณะของวัตถุท่ีจะป้องกัน. การระบุชนิดแบบทั้งหมดของการสูญเสียในวัตถุที่จะป้องกัน 

และความเสี่ยง R ที่มีความสัมพันธ์แบบสมนัยกัน (R1 ถึง R4). การประเมินค่าความเส่ียง R ส�าหรับการสูญเสียแต่ละชนิดแบบ 
(R1 ถึง R4). การประเมินค่าของความจ�าเป็นของการป้องกัน โดยเปรียบเทียบ
ความเสีย่ง R1, R2 และ R3 ส�าหรบัสิง่ปลกูสรา้ง (R

,
1, R

,
2) ส�าหรับ

ระบบสาธารณูปโภค) กับความเส่ียงสูงสุดท่ียอมรับได้ RT

ค่าตวัอย่างของความเสี่ยงสงูสดุที่ยอมรบัได้ RT ในกรณวีาบฟ้าผ่าที่
สัมพันธ์กับการสูญเสียชีวิตมนุษย์ หรือการสูญเสียค่าทางสังคมหรือ
ค่าทางวฒันธรรมสามารถแสดงได้ดงั -> ตารางที ่1.1 

. องค์ประกอบความเส่ียงของสาธารณูปโภค เน่ืองจากวาบฟ้าผ่าลง
สิ่งปลูกสร้างที่ระบบสาธารณูปโภคต่ออยู่ มีองค์ประกอบย่อยที่
ต้องพิจารณา ได้แก่ R

,
B และ R

,
C

การรวมกันขององค์ประกอบความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับสิ่ง

ปลูกสร้าง

R1 = RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ

R2 = RB+RC+RM+RV+RW+RZ

R3 = RB+RV

R4 = RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ

- การรวมกันขององค์ประกอบความเสี่ยงอ้างอิงตามแหล่ง
ก�าเนดิของความเสยีหาย

R = RD+R1

โดยที่ RD = RA+RB+RC และ  R1 = RM+RU+RV+RW+RZ

- การรวมกันขององค์ประกอบความเสี่ยงอ้างอิงตามชนิดแบบ
ของความเสยีหาย

R = RS+RF+RO

โดยที่ RS = RA+RU, RF = RB+RV และ RO = RM+RC+RW+RZ

การรวมกันขององค์ประกอบความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับระบบ

สาธารณูปโภค

R
,
2 = R

,
V+R

,
W+R

,
Z+R

,
B+R

,
C

R
,
4 = R

,
V+R

,
W+R

,
Z+R

,
B+R

,
C

- การรวมกนัขององค์ประกอบความเสี่ยงอ้างองิตามแหล่งก�าเนดิ
ของความเสยีหาย
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รูปที่ 1

รูปที่ 2

ตารางที่ 1.1
ค่าตวัอย่างของความเสี่ยง
สูงสดุที่ยอมรบัได้ RT 

รูปที่ 1
ซอฟต์แวร์ค�านวณการบรหิาร
ความเสี่ยง Furse StrikeRisk 
v6.0 

รูปที่ 2
แสดงตวัอย่างหน้าจอแสดง
ผลลพัธ์การค�านวณ R1, R2, 
R3 และ R4 และค่าความเสี่ยง
ที่ยอมรบัได้หรอืไม่ได้

ตารางที่ 1.1

ชนิดแบบของการสูญเสยี RT (ต่อปี)

การสญูเสยีชวีติคนหรอืบาดเจบ็แบบถาวร 10-5

การสญูเสยีการบรกิารต่อสาธารณะ 10-3

การสญูเสยีมรดกทางวฒันธรรม 10-3

ถ้า R ≤ RT , การป้องกนัฟ้าผ่าไม่มคีวามจ�าเป็น
R > RT, มาตรการป้องกนัต้องน�ามาใช้ เพื่อลดให้ R ≤ RT ส�าหรบั

ความเสี่ยงทั้งหมดที่วตัถนุั้นจะได้รบั
 
ซึ่งในหลกัเกณฑ์ยงัได้มกีารประเมนิองค์ประกอบความเสี่ยง R4 

ส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง (R
,
4 ส�าหรับระบบสาธารณูปโภค) เพื่อใช้เป็น 

หลกัเกณฑ์ในการหาความคุม้ค่าของมาตรการป้องกนัว่ามคีวามคุม้ค่า 
ในทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่กันหรือไม่ ซึ่งได้ก�าหนดวิธีการหาความ 
คุ้มค่าโดยการหาข้อมูลดงัต่อไปนี้มาเปรยีบเทยีบ. การระบุองค์ประกอบความเสี่ยง Rx ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยง R4 

ส�าหรับสิ่งปลูกสร้าง (R
,
4 ส�าหรับระบบสาธารณูปโภค). การค�านวณองค์ประกอบความเสี่ยงที่ระบุ Rx กรณีที่ไม่มี

มาตรการป้องกันใหม่หรือเพิ่มเติม. การค�านวณมูลค่ารายปีของการสูญเสียเนื่องจากแต่ละ 
องค์ประกอบความเสี่ยง Rx

. การค�านวณมูลค่ารายปี CL ของการสูญเสียทั้งหมด กรณีที่ไม่มี 
มาตรการป้องกัน. การน�ามาใช้ของมาตรการป้องกันที่เลือก. การค�านวณองคป์ระกอบความเสีย่ง Rx กรณทีีม่มีาตรการปอ้งกนั 
ที่เลือก. การค�านวณมูลค่ารายปีของการสูญเสียคงเหลือเนื่องจากแต่ละ 
องค์ประกอบความเส่ียง Rx ในส่ิงปลูกสร้างหรือระบบสาธารณูปโภค 
ที่มีการป้องกัน. การค�านวณผลรวมมลูคา่รายป ีCRL ของการสญูเสยีคงเหลอื กรณ ี
ที่มีมาตรการป้องกันที่เลือก. การค�านวณมูลค่ารายปี CPM ของมาตรการป้องกันที่เลือก
การเปรยีบเทยีบมูลค่า

 ถ้า CL < CRL + CPM, การป้องกันฟ้าผ่าอาจถือว่าไม่มีความคุ้มค่า
 ถ้า CL ≥ CRL + CPM, มาตรการป้องกันฟ้าผ่าอาจถือว่าสามารถ 

ประหยัดเงินได้ตลอดอายุส่ิงปลูกสร้างหรือระบบสาธารณูปโภค

เนื้อหาที่ผูเ้ขยีนได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นเพยีงหลกัเกณฑ์ในการ
ประเมินและบริหารความเสี่ยง เพื่อมุ่งให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักการ
มากกว่าที่จะให้ผู้อ่านสามารถค�านวณได้เอง เนื่องจากการค�านวณมี
ความสลับซับซ้อนในเรื่องสูตรการค�านวณ การก�าหนดค่าตัวแปรให ้
เหมาะสมกับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่ได้จากการออกแบบ แต่หาก 
ผู้อ่านมคีวามสนใจในรายละเอยีดเพิ่มเตมิดงักล่าว กส็ามารถหาอ่าน
เพิ่มเตมิได้จากหนงัสอืมาตรฐาน IEC 62305 part 2 หรอืมาตรฐาน 
การป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้ 
ส�าหรับผู้ที่มีความเข้าใจในความสัมพันธ์และรู้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
รวมถงึยงัสามารถใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างช�านาญ กอ็าจจะสามารถ
เขียนสูตรเพื่อใช้ในการค�านวณได้ แต่ผู้เขียนแนะน�าให้เลือกใช้งาน
ค�านวณผ่านซอฟต์แวร์ค�านวณที่ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูก
ออกแบบโดยเฉพาะจะเป็นการสะดวกและรวดเรว็กว่าโปรแกรม Excel 
ที่เขียนขึ้น นอกจากนี้การใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ค�านวณโดยเฉพาะ
ยังช่วยลดความผิดพลาดจากการค�านวณ และยังสามารถแสดงผล
รายงานที่แม่นย�าและได้มาตรฐานดกีว่าอกีด้วย

ซอฟต์แวร์ Furse Strike Risk v6.0

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง 
Furse Strike Risk v6.0 ซึ่งสามารถค�านวณค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น 
ว่ามีค่าต�่ากว่าค่าความเสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ RT เพื่อให้แน่ใจว่า 
ความเสี่ยงจากฟ้าผ่าที่จะเกดิขึ้นนั้น อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
IEC 62305 -> รปูที ่1

ซึ่งหากพจิารณาซอฟต์แวร์ค�านวณการบรหิารความเสี่ยง Furse 
Strike Risk v6.0 นั้น พบว่ามปีระโยชน์แก่ผู้ใช้งานได้พออธบิายโดย
สงัเขปดงันี้ . เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญประเทศ

อังกฤษ ซึ่งเป็นคณะท�างานที่เกี่ยวข้องในการร่างข้อก�าหนด
มาตรฐานปอ้งกนัฟา้ผา่ตามมาตรฐาน IEC 62305 ดงันัน้รายการ
ค�านวณจากซอฟต์แวร์นี้จะสัมพันธ์กับมาตรฐาน IEC 62305 ที่
ได้ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย มีเมนูหรือหมวดหมู่ให้เลือกใช้ได้ 
อย่างเป็นระเบียบ และแสดงผลลัพธ์การเปรียบเทียบค่าความเส่ียง 
ได้อย่างชัดเจน โดยหากเป็นค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะแสดง
ผลการค�านวณเป็นสีเขียว หากเป็นค่าความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
จะแสดงผลการค�านวณเป็นสีแดง -> รูปท่ี 2. สามารถพมิพแ์ละบนัทกึรายงานพรอ้มแสดงคา่พารามเิตอรต์า่งๆ 
ไดอ้ยา่งครบถว้น เพือ่ใชอ้า้งองิในการออกแบบงานระบบปอ้งกนั
ฟ้าผ่าได้
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รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 3
แสดงตวัอย่างพารามเิตอร์ 
ที่เกี่ยวข้องในแทบ็ General

รูปที่ 4
แสดงตวัอย่างพารามเิตอร์ 
ที่เกี่ยวข้องในแทบ็ 
Environment

รูปที่ 5
แสดงตวัอย่างพารามเิตอร์ที่
เกี่ยวข้องในแทบ็ Structure 

. สามารถค�านวณค่าความเสี่ยงส�าหรับสิ่งปลูกสร้างทั่วไป 
และระบบสาธารณปูโภค โดยผูใ้ชง้านไมจ่�าเปน็ตอ้งมคีวามรูเ้ชงิ
ลึกในรายละเอียดและวิธีการที่ระบุในเนื้อหาตามมาตรฐานนี้. สามารถเห็นความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อ 
ความเสีย่งตา่งๆ ทีส่นใจ เพือ่ใชใ้นการลดคา่ความเสีย่งใหอ้ยูใ่น 
ระดับที่ยอมรับได้. ช่วยประหยัดเวลาในการค�านวณ และมั่นใจในเรื่องความ 
ถูกต้องได้ และยังสามารถบันทึกค่าและโครงการที่เคยท�ามาไว้ 
เพื่อเรียกดูและแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้. สามารถก�าหนดรายการค�านวณแยกเป็นแต่ละแท็บ เพื่อใช้ใน
การเปรยีบเทยีบแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมและเกดิ
ความคุ้มค่าที่สุดได้

วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ Furse Strike Risk v6.0

1. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ซอฟต์แวร์ Furse Strke Risk v6.0 
และเปิดโปรแกรมออกมาจะพบว่า โปรแกรมได้ก�าหนดพื้นที่ด้านซ้าย 
ของหน้าจอแยกออกเป็นแท็บต่างๆ ได้แก่ General, Environment, 
Structurer, Line, Zones, Protection และ Financial เพื่อใช้คลกิเลอืก
ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่อยู่ในแต่ละแท็บ ส่วนพื้นที่ด้านขวาของหน้า
จอจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการค�านวณที่สัมพันธ์กับค่าพารามิเตอร์
ที่ได้มกีารก�าหนดไว้ โดยสามารถแสดงได้ -> รปูที ่3-8

2. เมื่อคลกิแทบ็ General ผูใ้ช้งานจะสามารถคลกิเลอืกก�าหนด 
ชื่องาน และก�าหนดว่าในงานที่จะค�านวณมคี่าความเสี่ยง R1-R4 ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ควรสนใจบ้าง ดงัแสดงตวัอย่างใน -> รปูท่ี 3

3. เมื่อคลกิแทบ็ Environment จะมข้ีอมลูให้กรอกอยู ่2 รายการ 
ได้แก่ Lightning Ground Flash Density และ Service Line Density 
ดงัแสดงตวัอย่างใน -> รปูที ่4

4. เมื่อคลิกแท็บ Structure จะมีข้อมูลให้กรอก ได้แก่ ข้อมูล
อาคารสิ่งปลูกสร้างหลักและรอง ลักษณะของอาคารข้างเคียงที่ 
ตั้งอยู่บรเิวณใกล้เคยีง รูปทรงของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และขนาดของ
อาคาร ดงัแสดงตวัอย่างใน -> รปูที ่5

5. เมื่อคลกิแทบ็ Line จะมขี้อมูลให้กรอก ได้แก่ สายสญัญาณ 
ที่มีการเดินทางเข้ามาภายในอาคารสิ่งปลูกสร้างว่ามีประเภทใดบ้าง 
เช่น สายไฟฟ้าก�าลงัหรอืสายสญัญาณสื่อสาร สายที่เดนิเข้ามามชีลิด์
ป้องกนัหรอืไม่ มกีารตดิตั้ง SPDs แล้วหรอืยงั ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่าง
ใน -> รปูที ่6

6. เมื่อคลกิแทบ็ Zone จะมขี้อมูลให้กรอก ได้แก่ การแบ่งโซน
ภายในและภายนอกอาคารสิ่งปลกูสร้าง ลกัษณะพื้นอาคาร ความเสี่ยง 
อาคารที่อาจจะได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ อาคารมีระบบ 
ป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือไม่ ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิต
มนุษย์และการบริการต่อสาธารณะ ฯลฯ ดังแสดงตัวอย่างใน -> 
รูปที่ 7

7. เมื่อคลกิแทบ็ Protection จะมขี้อมูลให้กรอก ได้แก่ มรีะบบ 
ป้องกนัฟ้าผ่าแล้วหรอืไม่ มรีะบบป้องกนัฟ้าผ่าระดบัไหน มกีารป้องกนั
ไฟฟ้ารั่วลงอาคารหรือสายไฟฟ้าก�าลังหรือสายสัญญาณแล้วหรือยัง 
ฯลฯ ดงัแสดงตวัอย่างใน -> รปูที ่8
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รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 5

รูปที่ 6
แสดงตวัอย่างพารามเิตอร์ที่
เกี่ยวข้องในแทบ็ Line

รูปที่ 7
แสดงตวัอย่างพารามเิตอร์ที่
เกี่ยวข้องในแทบ็ Zone

รูปที่ 8
แสดงตวัอย่างพารามเิตอร์ที่
เกี่ยวข้องในแทบ็ Protection
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มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า ภาคที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Thai Standard : 
Protection against lightning Part 2 Risk Management).

[2] Thomas & Betts Limited (Furse), 2014. A Guide to BS EN 62305 
Protection Against Lightning, 3rd edition.

กล่�วโดยสรุป ซอฟต์แวร์บริห�รคว�มเสี่ยง 

Furse Strike Risk v6.0 เป็นเคร่ืองมือที่

ช่วยบริห�รคว�มเสี่ยงในระบบป้องกันฟ้�ผ่� 

ต�มม�ตรฐ�น IEC 62305 ซึ่งมีส่วนช่วย

ประเมินและบริห�รคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดข้ึนกับ

อ�ค�รสิ่งปลูกสร้�งและระบบส�ธ�รณูปโภค

ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยอ�านวยความสะดวก และค�านวณ 
ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและแม่นย�าได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถ 
สั่งพิมพ์รายงานผลการค�านวณ เพื่อใช้อ้างอิงในงานออกแบบระบบ
ป้องกันฟ้าผ่าได้ หากท่านผู้อ่านมีความสนใจสามารถขอดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ได้จากลิงก์ http://new.abb.com/low-voltage/products/
earthing-lightning-protection/furse/tools/strikerisk-management 
-software หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คุณกานต์พนธ์ สุวรรณศิลป์ 
อเีมล karnphon.suwanasin@th.abb.com
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ABB Products Training
2017 Schedule

เอบีบี นำ�เสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้�และผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้�มีคว�มรู้ 

และคว�มเข้�ใจในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้�นเทคนิคในระดับพื้นฐ�น จนถึงเทคนิค

ในระดับเชี่ยวช�ญ โดยวิทย�กรของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวช�ญในแต่ละส�ข� 

และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบก�รณ์โดยตรง ผ่�นก�รพัฒน�และฝึกอบรมจ�กเอบีบีม�อย่�ง

ต่อเนื่อง จึงทำ�ให้มั่นใจได้ว่�ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมจะได้รับคว�มรู้คว�มส�ม�รถอย่�งถูกต้อง 

และมีประสิทธิภ�พ

Training Program

Terms and Conditions 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาค

ทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึ่งถกูก�าหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยวตัถปุระสงค์หลกั
ของการจดัหลกัสตูรอบรม คือเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจความรู้พื้นฐาน 
เทคโนโลย ีและวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ด้าน

วศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วิทยากรของบริษัทเอบีบี เป็นผู ้ที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในด้านผลติภณัฑ์ และด้านเทคนคิเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบยีนเรยีนส�าหรบัหลกัสตูรของเอบบี ีโดยการ 

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เท่านัน้ หากมข้ีอสงสยัสามารถขอข้อมลู
เพิ่มเตมิได้ที่
Course EP01-10: 

คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อเีมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศพัท์: 02 665 1435

Course EP11-12:
คุณพรรษวุฒิ ธนกาญจน์
อเีมล: pansawut.thanakarn@th.abb.com
โทรศพัท์: 0 89 927 5952 
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Schedule of Electrification Products

Course Title Venue Time Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

EP 01 พื้นฐานและเทคโนโลยขีองแอร์เซอร์กติเบรกเกอร์และโมลเคลเซอร์กติเบรกเกอร์ ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 26

EP 02
ฟังก์ชั่นการป้องกนัขั้นสูง วธิกีารบ�ารงุรกัษา และวธิกีารออกแบบระบบการป้องกนั 
ให้ท�างานสมัพนัธ์กนัโดยเซอร์กติเบรกเกอร์ (Coordination System) 
และการป้องกนัความเสยีหายของการเกดิ Arc flash ในตู้ Switchgear

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 27

EP 03 ABB E-Design โปรแกรมส�าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า (ขั้นต้น)* ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 8

EP 04 ABB E-Design โปรแกรมส�าหรบัการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า (ขั้นสูง)* ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 9

EP 05 พื้นฐานการเลอืกใช้งานอปุกรณ์สวติช์และฟิวส์  
และการเลอืกใช้ Terminal Block

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 22

EP 06
ระบบความปลอดภยัของ Jokab Safety และเทคโนโลยขีอง 
Electronic Products and Relay

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 23

EP 07
พื้นฐานและการใช้งานส�าหรบัการป้องกนัมอเตอร์และวธิกีารเลอืก 
และการประยกุต์ใช้งานส�าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ เทคโนโลย ีและประเภท 
การใช้งานของอปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ (UMC)

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 1 5

EP 08 ระบบควบคมุบ้านและอาคารอจัฉรยิะ โดย ABB i-bus KNX ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 27 6

EP 09
พื้นฐาน เทคโนโลย ีและการตดิตั้งที่ถูกต้องของ MCB 
และ RCD และพื้นฐานของระบบการป้องกนัไฟกระชาก

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 5 3

EP 10 ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 6 4

EP 11 แนวทางการออกแบบและนวตักรรมของคู่จ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่า

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 22 21

ส�านักงานใหญ่ 09.00 - 16.00 20 19

ระยอง 09.00 - 16.00 24 23

EP 12
การอบรมระดบัพื้นฐานและขั้นสูงของตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดนัต�่าอจัฉรยิะ (MNS iS )*

- Course Fee : THB 15,000.-/Person
- Minimum : 4 persons

สมุทรปราการ 09.00 - 16.00 10

ระยอง 09.00 - 16.00 12

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย *กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย

การแจ้งยืนยันการส�ารองที่นั่ง
ท่านจะได้รบัการยนืยนัการส�ารองที่นั่งของหลกัสตูรคอร์สฝึกอบรม

ต่างๆ ทางอเีมล โดยทางเอบบีสีงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา 
โปรแกรมการฝึกอบรมและสถานที่ในการฝึกอบรม โดยจะแจ้งให้ท่าน 
ทราบล่วงหน้าอกีครั้ง 

ในกรณีไม่มีที่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่านต้องการ ท่านจะได้รับ 
การแจ้งเตอืนโดยทนัท ีและหากมคีอร์สฝึกอบรมเปิดเพิ่มเตมิ ทางเอบบี ี
จะแจ้งให้ท่านทราบอกีครั้งภายหลงั

ค่าใช้จ่าย
หลกัสตูรการฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นหลกัสตูร

การปฏิบัติการเชิงลึก โดยทางเอบีบีจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการ
ฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ทกุท่าน

ที่พักและการเดินทาง
ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พกัและค่า

เดนิทางด้วยตวัท่านเอง

การยกเลิก
หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิก หากมีผู้เข้าร่วม 

ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทกุหลกัสตูรมจี�ากดัจ�านวน
ผูเ้ข้าฝึกอบรม ในกรณทีี่มกีารยกเลกิ ผูส้มคัรกรณุาแจ้งกลบัทางเอบบีี
โดยเรว็ที่สดุ เพื่อให้ผูส้มคัรท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถ
เข้าฝึกอบรมได้

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�านักงานใหญ่:
161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ชั้น 1-4 ซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด�าร ิ
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

สาขาระยอง (RBC):
4/3 หมู่ 6 ถ.สขุมุวทิ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ:
322 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6 ต.แพรกษา อ.เมือง 
จ.สมทุรปราการ 10280

ติดต่อ:
02 665 1000

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

ลงทะเบียน Online:
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หากคุณลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทางเล็กๆ น้อยๆ หรือ
สภาพแวดล้อมเพื่อสขุลกัษณะที่ดกีว่าเดมิในที่ท�างานซะใหม่ ดงันี้

1. ปรับแสงสว่างให้พอเหมาะ ทั้งแสงบนจอคอมพิวเตอร์
และแสงรอบข้าง โดยบนจอภาพควรปรับให้สว่างเป็น 3 เท่าของ 
ความสว่างในห้องท�างาน และไม่ควรดบัไฟในห้องท�างาน แล้วเปิดแต่
จอภาพคอมพวิเตอร์ เพราะจะท�าให้มอีาการไม่สบายตา

2. กะพริบตาบ่อยๆ  เวลานั่งหน้าจอคอมพวิเตอร์นานๆ เพราะ
การกะพรบิตาจะช่วยให้ดวงตามนี�้าหล่อเลี้ยงไม่ให้ดวงตาแห้ง หลาย
ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาก็เกิดจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ 
โดยไม่มีการกะพริบตา ดังนั้นอย่าลืมกะพริบตาหรือเพ่งเล็งหน้าจอ
คอมฯ นานเกนิไป

3. ปรบัท่านัง่ให้ถกูต้อง เก้าอี้นั่งควรอยูใ่นระดบัพอด ีเหมาะสม 
กบัโต๊ะท�างาน ปรบัหน้าจอคอมพวิเตอร์ให้อยู่ในระดบัที่กลางจอภาพ 
อยู่ในแนวตรงพอดีกับปลายคาง จะเป็นระดับที่พอเหมาะกับสายตา 
และท�าให้คอของคณุตั้งอยู่ในระดบัตรงพอดทีี่สดุ ส่วนเท้าวางราบกบั
พื้นพอด ีโดยที่หวัเข่าตั้งฉาก 90 องศา หากใครที่เท้าไม่ถงึพื้นกค็วรมี 
ที่วางเท้ามารองรบัใต้โต๊ะให้พอด ีควรนั่งให้เตม็เบาะ และขอบหน้าของ
เบาะที่นั่งควรห่างจากหลงัน่องประมาณ 2 นิ้ว หลงัพงิแตะพนกัเก้าอี้

4. การถือโทรศัพท์ ควรใช้มือหรือหากมือไม่ว่าง ก็ควรใช ้
สปีคเกอร์โฟน (ล�าโพง) ให้เป็นประโยชน์แทน ไม่ควรใช้วิธีเอียงคอ
หนีบหูโทรศัพท์ไว้กับหัวไหล่ เพราะมีโอกาสท�าให้ข้อต่อบริเวณนั้น
เกดิบาดเจบ็ได้ง่าย

5. ควรดืม่น�า้เปล่าบ่อยๆ เพราะน�้าถอืเป็นตวัช่วยท�าให้ร่างกาย
มคีวามสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และพร้อมที่จะท�างานมากขึ้น ดงันั้น 
ในแต่ละวันคุณควรดื่มน�้าให้มากๆ อย่างน้อยวันละ 8-10 แก้ว 
นอกจากนี้กย็งัช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผวิมสีขุภาพดอีกีด้วย

6. ขยับเคล่ือนไหวร่างกายบ้าง เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ หรือ 
เปลี่ยนไปท�างานที่ใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ แทนบ้าง เพื่อช่วยให้เลือด 

หมนุเวยีน หรอืลองลกุขึ้นเดนิผ่อนคลายยดืเส้นยดืสาย ไม่เพยีงสมอง 
จะปลอดโปร่งขึ้น แต่ยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกทางหนึ่ง 
ด้วย แต่หากงานรัดตัวมากจนแทบไม่มีเวลาให้ลุกเดิน แนะน�าให้ 
นั่งแขม่วท้องพร้อมกับไขว้ขาสลับไปมา ก็จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อได ้
ในระดับหนึ่ง หรือก�ามือแล้วหมุนข้อมือเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา 
-ตามเข็มนาฬิกาอย่างละประมาณ 10 ครั้ง แล้วท�าท่าพนมมือ 
ประสานมอืเข้าด้วยกนับบีแน่นๆ ประมาณ 10 วนิาท ีแลว้เปลี่ยนเปน็ 
ใช้หลังมือพนม ประสานมือพลิกให้ปลายนิ้วอยู่ด้านล่าง บีบแน่นๆ 
ประมาณ 10 วนิาท ีจากนั้นกางนิ้วออกกว้างๆ แล้วบรรจบนิ้วแต่ละนิ้ว 
เข้าด้วยกนัซ้าย-ขวา

7. เตรียมของทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพเวลาท�างาน ลอง
พิจารณาคุณค่าและสารอาหาร โดยเลือกของทานเล่นที่มีประโยชน์ 
เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว เนยถั่ว ขนมปังโฮลวีต เพราะจะช่วยให้อิ่มท้อง 
และยงัดตี่อสขุภาพอกีด้วย

8. ท�าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะท�างาน เพราะ 
ความสะอาดก็มีส่วนส�าคัญที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพื่อสุขภาพ 
ที่ดใีนการท�างาน เพราะฝุ่นละอองเหล่านั้นอาจน�ามาซึ่งเชื้อโรค หรอื
แบคทเีรยีต่างๆ ที่จะส่งผลให้เกดิโรคภยัไข้เจบ็ได้ และที่ส�าคญัยงัลด
บรรยากาศการท�างานในห้องอกีด้วย

9. ขึ้นลงบันไดแทนลิฟต์ จริงอยู่ที่การใช้ลิฟต์ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบาย แต่ถ้าลองเปลี่ยนมาเป็นการใช้บนัไดแทนละกร็บัรองว่า
คณุจะรู้สกึสดชื่นและกระฉบักระเฉงยิ่งขึ้นแน่นอน

ดังนั้น อย่าให้การน่ังท�างานในออฟฟิศกลายเป็นตัวการ
ท�าร้ายสุขภาพของคุณ อย่างไรเสียการดูแลสุขภาพที่ดีย่อม 
ส่งผลดีในด้านจิตใจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�างานได้อีกด้วย

เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ

ในออฟฟิศ

ก�รนั่งทำ�ง�นอยู่กับที่เป็นเวล�น�นๆ โดยแทบไม่ได้ขยับ

ร่�งก�ยเลยนั้น อ�จนำ�ม�ซ่ึงอ�ก�รปวดหลัง ปวดบ่�

และโรคร้�ยต่�งๆ ม�กม�ย เพร�ะฉะนั้นม�ป้องกันไม่ ให้

สุขภ�พถูกทำ�ร้�ยไปม�กกว่�นี้กันดีกว่�

Health Tips
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แนวปะการงัใกล้หน้าหาด
เตม็ไปด้วยดอกไม้ทะเล
ฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย
หลายชนดิ

เกาะไม้ท่อน เป็นเกาะเลก็ๆ ที่เงยีบสงบแห่งท้องทะเลอนัดามนั 
อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของเกาะภูเกต็ มชีายหาดยาว ทรายมสีี 
อมแดง ไม่ขาวนวลซะเลยทเีดยีว แต่ความละเอยีดและความสะอาด 
ไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน น�้าทะเลใส ด้วยความที่เป็นเกาะส่วนตัวที่แสน 
โรแมนติก จึงมีนักท่องเที่ยวไปเยือนน้อย และยังจ�ากัดจ�านวน 
นักท่องเที่ยวไว้ไม่เกิน 500 คนต่อวนั ท�าให้ต้นไม้และธรรมชาตขิอง
เกาะยังอุดมสมบูรณ์สวยงาม แนวปะการังใกล้หน้าหาดยังเต็มไป
ด้วยดอกไม้ทะเล ฝูงปลาน้อยใหญ่มากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
ปลาเสอื ปลาสงิโต ปลานกแก้ว ปลาการ์ตนู และฝงูปลาโลมา นอกจากนี้ 
เกาะไม้ท่อนยังเป็นจุดที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าน�าหอยมือเสือมา 
เพาะพันธุ์ และมีการปลูกปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอยู่บ่อยๆ 
อกีด้วย

สาเหตุที่เรียกว่าเกาะไม้ท่อน เมื่อถ่ายภาพจากมุมสูงจะเห็น
เกาะแห่งนี้มรีูปร่างลกัษณะเหมอืนกบัท่อนไม้นั่นเอง การเดนิทางง่าย 
อยูไ่ม่ไกลจากภเูกต็ระยะทางประมาณ 9 กโิลเมตร (ประมาณ 15 นาที 
จากท่าเรือน�้าลึกภูเก็ต) ปัจจุบันมีที่พักให้บริการส�าหรับคนที่ต้องการ 
ค้างคืน และต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถ 
ซื้อทวัร์ไปเกาะอื่นๆ ได้อกีเพยีบ เช่น เกาะสมิลินั เกาะตาชยั หมู่เกาะ 
สุรินทร์ โดยมีบริษัททัวร์ให้บริการอยู่หลายราย แต่การเที่ยวแบบ 
One Day Trip จะมโีปรแกรมเที่ยวอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คอืเดนิทางด้วย 
Speed Boat ใช้เวลาราว 15 นาที โดยมีกิจกรรมได้แก่ Snorkeling 
ชมววิทวิทศัน์ 3 จงัหวดั รวมอาหารเที่ยงแบบ BBQ Buffet บนเกาะ 
หรืออีกแบบเดินทางด้วยเรือ Catamaran จะมีเวลาให้เลือก 2 ช่วง 
คอื ออกเช้ากลบับ่ายแก่ๆ หรอืจะออกเที่ยงกลบัถงึค�่า ซึ่งได้บรรยากาศ 
คนละแบบ แต่เป็นเรอืที่แสนสะดวกสบาย และหรูหรา สามารถจคุน 
ได้กว่า 40 คน ข้อดีคือเป็นเรือสองกาบที่จะช่วยลดการกระแทก 
ของคลื่นในทะเลได้เป็นอย่างดี ล่องเรือไปแบบนิ่มๆ ชมวิวได้รอบ 
ทิศทาง มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เก๋ๆ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ทั้งยังแล่น 
พาไปถึงจุดด�าน�้าชมปะการังน�้าตื้น โดยจุดแรกคือ อ่าวน�้าห้อง ที่ม ี
ปะการังสวยงาม อย่ารอช้ารีบหยิบชูชีพแล้วกระโดดลงน�้ากันเลย 
ดกีว่า ถ้าโชคดอีาจเจอฝูงน้องปลาโลมาที่อาศยัอยู่รอบๆ เกาะ ขึ้นมา
เล่นคลื่นและคอยโผล่มาทกัทายเป็นระยะด้วย

หลงัจากกจิกรรมด�าน�้า เรอืกแ็ล่นไปทอดสมอห่างจากฝ่ังออกไป 
หน่อย แล้วแจกเบ็ดให้เหล่านักท่องเที่ยวได้ลองตกปลากลางทะเล 
ใครได้ปลากจ็ะเฮเสยีงดงั ชูปลาโอ้อวดสนกุสนาน และพอถ่ายภาพเสรจ็ 
น้องๆ ประจ�าเรอืกจ็ะปล่อยปลากลบัลงทะเล

ได้เวลาไปเกาะไม้ท่อน (ส�าหรบัเรอืที่ออกรอบเช้า) เรอืจะเทยีบท่า 
บรเิวณสะพานไม้ทอดยาวลงมาในทะเลสวยงาม มลีานจอดเฮลคิอปเตอร์ 
เดินมาอีกหน่อยก็จะเจอเก้าอี้สีขาวพร้อมป้ายบอกทางว่าจะไปที่ไหน 
อะไรยังไงก็ตามสบายเลย หรือเดินลัดเลาะไปทางหัวเกาะจะมีชิงช้า 
อยู่ริมหาดด้วย จุดนี้เป็นอีกจุดที่เหมาะมาก ส�าหรับถ่ายภาพเก๋ๆ 
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ท้าลมฝน...

ไปเติมเต็มความสุข

ที่เกาะไม้ท่อน...

ได้เวล�ออกเดินท�งไปแตะขอบฟ้�... ลัลล�สัมผัสเกลียวคลื่น 

ส�ยลม และแสงแดด ณ เก�ะไม้ท่อน เพื่อปล่อยก�ย ปล่อย

ใจ ให้ธรรมช�ติช่วยบำ�บัดคว�มเหนื่อยล้�ชั่วขณะจ�กก�ร

ทำ�ง�น แล้วจะพบว่�ทะเลหน้�ฝนน่�ค้นห�กว่�ที่คิด...

Unseen Travel

Unseen Travel



แป๊บเดียวก็ได้เวลาอาหารเที่ยงพอดี มื้อนี้จัดหนักจัดเต็มกับบุฟเฟต ์
อาหารทะเล และอาหารอื่นๆ อาท ิข้าวผดั ไก่ทอด แกงจดื สปาเกต็ตี้ 
และผลไม้สด

อิ่มท้องแล้วได้เวล�สำ�รวจเก�ะ แต่ถ้�ใครอย�ก

นอนชิลล์บนเตียงผ้�ใบ เห็นแดดเปร้ียงแบบนี้

ลมพัดเย็นสบ�ย แถมกิจกรรมบนเก�ะก็จะมี 

พ�ยเรือค�ยัค วอลเล่ย์บอลช�ยห�ด มีบริก�ร 

นวดสป� นวดแผนไทย หรือจะลงเล่นนำ้�ริมห�ด

ก็มีให้เช่�ห่วงย�งยูนิคอร์น ฟ�ร์มิงโก้ โดนัท 

และแบบอืน่ๆ ทัง้ยงัส�ม�รถดำ�ต่อทีห่น้�ห�ดได้อกี

สดุท้ายก่อนกลบักม็กีจิกรรม Jungle Tour ที่จะพาเรานั่งรถชมววิ 
ตามจดุต่างๆ ของเกาะ โดยรถนั่งได้ 4 คน ในราคาอยู่ที่ 1,200 บาท
ต่อคนั

จุดแรกแวะที่ อ่าวเรือแตก ชื่อนี้ได้มาจากการที่เรือของ 
นักท่องเที่ยวซึ่งเจอลมมรสุมจนอับปางและถูกพัดมาติดอยู ่ที่ฝั ่ง 
ของหาดแห่งนี้นั่นเอง เนื่องจากเรือเสียหายมากเจ้าของชาวเยอรมัน
จงึทิ้งไว้เป็นอนสุรณ์บนเกาะไม้ท่อน… 

นั่งรถต่อไปอีกหน่อยก็จะถึง จุดชมวิวเขาช่องลม จุดนี้ไม่มี
ชายหาด เป็นวิวเขาที่เห็นเวิ้งอ่าวของเกาะไม้ท่อนที่สวยงาม เพราะ
ด้านนึงจะมองเห็นสีน�้าทะเลสวยฝั ่งตะวันออกของเกาะไม้ท่อน 
อีกด้านจะเป็นแนวผาหินและอ่าวเล็กๆ น�้าใสแจ๋วทางฝั่งตะวันตก 
ของเกาะไม้ท่อน ซึ่งในช่วงฤดมูรสมุนั้นลมตรงจดุนี้จะแรงมาก จนเป็น
ที่มาของชื่อ “ช่องลม” นั่นเอง

จดุถดัมาคอื อ่าวน�า้ห้อง ซึ่งกค็อือ่าวเดยีวกบัที่เรอืมาลอยล�าให้ 
ด�าน�้าชมปะการงัเมื่อช่วงเช้า เพราะมปีะการงัใต้น�้าที่สวยงาม มชีายหาด 
โค้งรับสองฝั ่งลักษณะเป็นห้อง แต่เป็นจุดอับลมในช่วงฤดูกาล 
ท่องเที่ยวบรรดาเรือต่างๆ จึงมักมาทอดสมอลอยล�าเพื่อหลบคลื่นลม 
กนัที่นี่เสมอืนเป็นห้องพกัส�าหรบัเรอืนั่นเอง

ส่วนจดุสดุท้ายชื่อว่า จุดชมวิวองค์พระ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
พระพทุธรปูประจ�าเกาะไม้ท่อน นอกจากนั้นยงัเป็นจดุที่สามารถมองเหน็ 
ววิได้ถงึ 3 จงัหวดั ทั้งภูเกต็ พงังา และกระบี่ วนัไหนที่ท้องฟ้าสดใส
สามารถมองทะลเุหน็เกาะต่างๆ เช่น เกาะพพี ีเกาะภเูกต็ และเกาะอื่นๆ

อย่างไรกต็าม ความสวยงามอนับรสิทุธิข์อง “เกาะไม้ท่อน” 
จังหวัดภูเก็ต ก�าลังรอคุณมาสัมผัส รับรองว่าจะได้ดื่มด�่ากับ
บรรยากาศแห่งธรรมชาติท่ีเงียบสงบและเป็นส่วนตัว แถมยัง
เป็นสวรรค์น้อยๆ ของนักด�าน�้าทั้งหลายอีกด้วย
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Ray Rally
Pioneer ได้คดิล�าโพงแบบใหม่ชื่อว่า Ray Rally ที่เน้นเรื่องการ 

สนทนาเป็นกลุ่มเพราะล�าโพงจะใช้พลังงานจาก iPhone เป็นหลัก 
พร้อมกบัคยุสายแบบเสยีงดงัผ่าน Speaker ได้ทนัท ีและสามารถกด 
Hold หรอื Must ไมโครโฟนของคณุได้จากตวัเครื่อง นอกจากนี้หาก
แบตเตอรี่ iPhone เหลือน้อยก็สามารถเสียบชาร์จผ่านช่องเสียบ 
Lightning ได้ทนัท ีเรยีกได้ว่าครบเครื่องในครั้งเดยีวจบ มใีห้เลอืก 3 สี 
คอื ด�า ขาว และสเีทา ส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาท

Samsung Connect Home
Samsung เปิดตวัเราเตอร์ Connect Home รุน่ไร้สายที่ขายเป็นชดุ 

ชดุละ 3 ชิ้น ส�าหรบัวางหลายจดุของบ้าน เพื่อการกระจายสญัญาณ
อัตโนมัติที่ดีขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ทั้งหลายภายใน
บ้านเข้าด้วยกัน หรือหากจะใช้ตัวเดียวก็ได้ ครอบคลุมระยะท�าการ 
1,500 ตารางฟตุ (139 ตารางเมตร) เหมาะกบับ้านที่มคีวามต้องการ
แบนด์วดิท์สงูส�าหรบัการเล่นเกมสตรมีมิ่งหรอืโฮมออฟฟศิ นอกจากนี้
ยงัเชื่อมต่อกบัอปุกรณ์ SmartThing Hub ได้ รองรบัการใช้งานสูงสดุ
ได้ถงึ 5 เครื่อง โดยราคาเริ่มต้นอยูท่ี่ประมาณ 5,770 บาท แพก็ 3 ตวั 
ราคาประมาณ 12,900 บาท และรุ่นโปรตวัละประมาณ 8,500 บาท

Logitech Circle 2
Logitech เปิดตัว Circle 2 กล้องวงจรปิดอัจฉริยะติดตั้งได้ทั้ง 

ภายในและภายนอกอาคาร มาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
บนัทกึภาพด้วยความคมชดัระดบั 1080p ในมมุมองที่กว้างถงึ 180 องศา 
สามารถใช้งานได้นานถงึ 24 ชั่วโมง โดยมรีะบบ Cloud ในการจดัเกบ็ 
รปูและดภูาพจากมอืถอืหรอือปุกรณ์ต่างๆ ได้แบบเรยีลไทม์ นอกจากนี้ 
ยงัมรีะบบแจ้งเตอืน รวมถงึรองรบัการสั่งงานด้วยเสยีงจาก Alexa ส�าหรบั 
ผูท้ี่สนใจสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่เวบ็ไซต์ logitech.com ซึ่งมใีห้เลอืก 
2 รุ่น โดยรุ่นไร้สายจ�าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 6,770 บาท ส่วนรุ่นมสีาย
จ�าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 6,100 บาท
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อุปกรณ์ไอทีสุดล้�า...

ที่ ในยุคนี้ ไม่มีคงไม่ได้แล้ว

Gadgets

อัพเดทเทคโนโลยี พร้อมระบบปฏิบัติก�รรุ่นใหม่

ที่มีคว�มโดดเด่น และประสิทธิภ�พเต็มเปี่ยม

ทั้งด้�นคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบ�ยยิ่งข้ึน 

พร้อมรูปลักษณ์ดีไซน์สุดฟิน ส�วกสินค้�ไอที

ไม่ควรพล�ด ไปดูกันว่�มีอุปกรณ์อะไรน่�สนใจบ้�ง



JBL Flip 4
ใหม่! JBL Flip 4 ล�าโพงบลูทูธขนาดกะทดัรดั พร้อมด�าน�้าได้ใน 

ระดบั IPX7 ใช้พลงังานจากแบตเตอรี่ลเิธยีมไอออนแบบ Rechargeable 
3000mAh ที่ให้เวลาในการเล่นเพลงแบบ High Quality ได้นานถึง 
12 ชั่วโมง ตวัวสัดทุ�าจากผ้าที่กนัน�้า ทนทานต่อการสกึหรอ มใีห้เลอืก
ถงึ 6 ส ีมาพร้อมฟังก์ชั่นตดัเสยีงรบกวนในตวัช่วยให้ได้ยนิเสยีงที่ใส
ส�าหรบัการโทรแบบ Conference Call นอกจากนี้ยงัมเีทคโนโลย ีJBL 
Connect + ซึ่งสามารถเชื่อมต่อล�าโพงแบบไร้สายได้มากกว่า 100 
ล�าโพง และด้วยการกดปุม่ง่ายๆ คณุสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชั่นพดูคยุ
กบั Siri หรอื Google ได้ สนนราคาประมาณ 4,390 บาท

Logitech MeetUp
Logitech เปิดตัว MeetUP กล้อง Conference Cam ระดับ 

พรีเมี่ยมที่รองรับการใช้งานในห้องประชุมขนาดเล็กและพื้นที่ชั่วคราว 
ที่มาพร้อม FOV 120 องศา และเลนส์ความละเอยีดสูงสดุ 4K UHD 
พร้อมกบัไมโครโฟนแยก 3 จดุ จบัระยะไกลสดุที่ 8 ฟตุ และล�าโพงหนึ่ง
ไว้ส�าหรบัการโต้ตอบ ทั้งยงัสนบัสนนุการท�างานร่วมกบัซอฟต์แวร์การ
ประชมุทางไกลผ่านวดิโีอและคลาวด์ เซอร์วสิ นอกจากนี้ยงัสามารถ
สั่งการได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน โดยตัวอุปกรณ์จะเริ่ม
วางจ�าหน่ายในเดอืนกรกฎาคมเป็นต้นไป สนนราคา 37,900 บาท

Sony FES Watch U
Sony เปิดตวันาฬิกาข้อมอื FES Watch U ออกแบบมาในสไตล์ 

Minimalist ส่วนขอบตัวเรือนใช้โลหะ หน้าปัดและสายนาฬิกาใช้จอ 
แสดงผลแบบ E Ink จึงสามารถปรับแต่งรูปภาพหรือลวดลายได้ทั้ง
หน้าปัดและสายนาฬิกาได้ตามใจชอบอย่างอิสระ ด้วยแอปพลิเคชั่น 
FES Closet รองรบัทั้ง iOS และ Android สามารถท�าได้ทั้งดาวน์โหลด
ดไีซน์ที่ถูกออกแบบมาให้แล้ว หรอืจะใช้รปูภาพของตวัเองกไ็ด้เช่นกนั 
ซึ่งแน่นอนว่ารูปภาพจะถูกแปลงเป็นลายเส้นสีขาว-ด�าให้อัตโนมัต ิ
มใีห้เลอืกทั้งแบบกรอบสดี�า สเีงนิ และสขีาว เริ่มวางจ�าหน่ายแล้วใน
ประเทศญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นประมาณ 14,000 บาท และรุ่นพรีเมี่ยม 
ประมาณ 18,500 บาท

DJI Spark
DJI Spark โดรนจิ๋วสดุอจัฉรยิะ น�้าหนกัเบา พกพาสะดวก มาพร้อม 

ฟังก์ชั่น FaceAware เทคโนโลยจีดจ�าใบหน้าเจ้าของ พร้อมบนิขึ้นไปยงั 
จุดหมายได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที และถ่ายภาพทางอากาศจาก 
ระยะไกลได้อย่างคมชัดด้วยกล้องความละเอียด 12 ล้านพิกเซล 
ถ่ายวดิโีอระดบั Full HD 1080p และบนิได้นาน 16 นาท ีนอกจากนี้ 
ยังสามารถควบคุมการบินด้วยการสั่งการจากท่าทาง อาทิ ให้บินไป
ทางซ้ายขวาหรือถ่ายภาพโดยไม่จ�าเป็นต้องใช้รีโมทเลย พร้อมโหมด 
กนัสั่นจาก Gimbal และตดัต่อไฟล์วดิโีอให้มขีนาดเลก็ลงโดยอตัโนมตัิ
เพื่อแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันที มาพร้อมสีสันสดใสให้เลือก 5 ส ี
สนนราคาประมาณ 20,000 บาท
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01 การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 26

เอบีบี ร่วมกับบริษัท ภัทรเมธากิจ จ�ากัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะ
วชิาชพี ระดบัชาต ิครั้งที่ 26 ประจ�าปีการศกึษา 2559 ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ทักษะการติดตั้งไฟฟ้า
ด้วยท่อร้อยสาย โดยทางเอบีบีได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ทางทฤษฎีการติดตั้งไฟฟ้า
ที่ถกูตอ้ง และสนบัสนนุอปุกรณ์ส�าหรบัการแข่งขนัให้กบัผูเ้ข้าแข่งขนัจากทั่วประเทศ 
เพื่อพฒันาและส่งเสรมิทกัษะการตดิตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายให้แก่นกัศกึษา รวมถงึ
ให้นกัเรยีนนกัศกึษาได้ใช้ความรูค้วามสามารถที่ได้จากการศกึษาเล่าเรยีนมาพฒันา 
ให้เกดิประโยชน์ในการปฏบิตังิานจรงิ เมื่อวนัที่ 6-10 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ วทิยาลยั
เทคนคิระยอง จงัหวดัระยอง

02 Fai-Fah Forum 2017
เอบบี ีผูน้�าด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าและระบบควบคมุอตัโนมตัเิข้าร่วมงาน Modern 

Manufacturing Forum 2017 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม 
กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา โดยภายในงานได้น�าอุปกรณ์คอนแทคเตอร์ และชุด 
อปุกรณ์ Automatic Transfer Switch มาจดัแสดง เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในกระบวนการ 
ท�างานของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได ้
หลากหลายมากขึ้น

03 บูธเอบีบี ในงานสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 1 

 โดยบริษัท ทีจี คอนโทรล จ�ากัด

เอบบี ีร่วมกบับรษิทั ทจี ีคอนโทรล จ�ากดั เข้าร่วมงานสมัมนาสญัจร ครั้งที่ 1 
ในหัวข้อ “การเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานในโรงงาน
อตุสาหกรรม และการบรหิารจดัการน�้าในโรงงานอตุสาหกรรมโดยไร้สารเคมตีกค้าง” 
ณ แกรนด์ รอยลั พลาซ่า จงัหวดัฉะเชงิเทรา ภายในงานเอบบีไีด้น�านวตักรรมอปุกรณ์
ปรบัความเรว็รอบมอเตอร์รุน่ล่าสดุ ACS580 ที่มาพร้อมกบัเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อแบบ 
ไร้สายผ่านแอปพลเิคชั่น Drivetune ที่สามารถดาวน์โหลดมาไว้บนสมาร์ทโฟนของคณุ
เพื่อให้การใช้งานนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สัมผัส ทดลองการใช้งานและได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอีกด้วย 
ซึ่งงานได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2560
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04 HomeWorks Expo 2017
เอบบี ีได้เข้าร่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในงาน HomeWorks Expo 2017 

เมื่อวนัที่ 10 -19 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ ศูนย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 
ซึ่งจดัขึ้นโดย HomeWorks ผูน้�าอาณาจกัรสนิค้าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้านครบวงจร ร่วมกบั 
Power Buys และเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป โดยได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ 
เซอร์กติเบรกเกอร์ ส�าหรบัใช้ป้องกนัไฟเกนิ ไฟช๊อต ไฟรั่ว และไฟดดู พร้อมมอบส่วนลด 
พเิศษให้แก่ลกูค้าที่สนใจซื้อผลติภณัฑ์ รวมถงึมผีูเ้ชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรกึษา แนะน�า 
และออกแบบระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลติภณัฑ์อกีด้วย

05 คณาจารย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 และคณะผู้บริหารกลุ่ม CP ALL เยี่ยมชม 

 ABB Robotics Application Center

เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2560 บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั น�าโดยคณุศริโิชต ิสงิห์ษา 
Vice President - Robotics and Motion Division และคณุล�้าบญุ สมิะขจรบญุ Local 
Business Unit Manager - Robotics ได้มโีอกาสเข้าร่วมต้อนรบัคณาจารย์ และคณบด ี
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ รวมถงึคณะ 
ผูบ้รหิารกลุม่ CP ALL ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศกึษาดงูาน ณ ABB Robotics Application 
Center เขตนคิมอตุสาหกรรมบางปู จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทางสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ได้มจีดุประสงค์หลกัคอืการศกึษาข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยล่ีาสดุของหุน่ยนต์อตัโนมตั ิหรอื Automation Robotics จาก 
เอบบี ีเพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบหลกัสูตรการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดที่มุง่เน้นในด้านการพฒันาอตุสาหกรรมที่จะก้าวเข้าสูย่คุ Industry 4.0 

30 ABB in brief Movement
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Synchronous Reluctance Motor (SynRM) ต่�งจ�กมอเตอร์ Permanent Magnet Motor (PM) อย่�งไร

ท่�นสนใจรับว�รส�ร ABB In Brief ผ่�นช่องท�งใด

คณุนชุนาฏ แก้วก�่า กรงุเทพมหานคร

คณุสมจติร ขวญัทอง กรงุเทพมหานคร

คณุลทัธเกยีรต ินติธิญัญรตันา กรงุเทพมหานคร

คณุนนท์ กติก�าธร กรงุเทพมหานคร

คณุก�าธร มองไม้งาม จ.สมทุรปราการ

คณุสนัตชิยั เหล่าวราพนัธุ์ จ.สมทุรปราการ

คณุอาทติย์ ยศปัญญา จ.สมทุรปราการ

คณุสปุัน ประคองศลิป์ จ.สมทุรปราการ

คณุนมิติร หอมโหมด จ.สมทุรปราการ

คณุนฤมล วหิคน้อย  จ.สระบรุี

คณุอสุมาน ซูโอ๊ะ จ.ชลบรุี

 รายชื่อ  จังหวัด  รายชื่อ  จังหวัด

ร�ยชื่อผู้โชคดีจ�กฉบับที่แล้ว (ฉบับ 1/17)

กรอกชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน

ชื่อ                             

ที่อยู่         

เบอร์โทร

ส่งค�าตอบของท่านมาที่

แฟกซ์: 0 2665 1043 อเีมล: ap.marketing@th.abb.com 

สมาชิกที่ตอบค�าถามได้ถูกต้อง 10 ท่านแรก รับหมวก เอบีบี สีด�า

เฉพาะสมาชกิที่ได้รบัวารสารทางไปรษณยี์เท่านั้น 

หมดเขตส่งค�าตอบภายในวนัที่ 31 สงิหาคม 2560 

ปรึกษา/ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั

161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ซอยมหาดเลก็หลวง 3 ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์: 0 2665 1043

คณุวรีะพล โกศล จ.ชลบรุี

คณุอภวิฒัน์ อ�านาจช่วย จ.ระยอง

คณุอรยิะ ลิ้มรุ่งเรอืง จ.ระยอง

คณุญาณวรี์ เกตเุตม็ จ.ระยอง

Mr.Chaiwat Charoensuk จ.ระยอง

Nikorn Keawlangka จ.ระยอง

คณุพงษ์ชยั เฉลมิกลิ่น จ.ฉะเชงิเทรา

คณุภูวดล ประกอบกจิ จ.ฉะเชงิเทรา

อาจารย์บรรณญตั ิบรบิูรณ์ จ.อดุรธานี

คณุกติตศิกัดิ์ ปานคง จ.นครปฐม

สื่อสิ่งพิมพ์        สื่อออนไลน์  /              กรุณากรอกอีเมลตัวพิมพ์ใหญ่
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