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เป็นเวลากว่า 40 ปีเต็ม ที่ ABB ด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย และขยายศักยภาพของนวัตกรรม

ที่ล้วนแต่ส�าคัญต่อการเก้ือกูลระบบพื้นฐานให้ไทยแข็งแกร่งในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

มิติไทยยุค 4.0 ซ่ึง ABB ก็ยังคงมุ่งเน้นต่อยอดธุรกิจในภาคสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม 

และโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง เพ่ือน�าสู่เส้นทาง Smart City อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้ง 

ยังผลักดันวิวัฒนาการใหม่ๆ ในเวทีระดับโลก เช่น ล่าสุดเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

ABB ได้ท�าการเปิดตัวหม้อแปลงไฟฟ้าระบบดิจิทัลรายแรกของโลก ในงาน Hannaver Fair 

2018 ที่เยอรมนี รวมถึงการพัฒนาโซลูชันในด้านต่างๆ เพื่อมารองรับกระบวนการผลิต

ระบบพลังงานหมุนเวียนในปัจจุบันและอนาคต

ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเช่นนี้ ABB in Brief ฉบับนี้ขอน�าเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เช่นเดียวกับ ABB/Furse ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านระบบฟ้าผ่ามาอย่างยาวนาน ได้น�าระบบป้องกันฟ้าผ่าเข ้าตรวจสอบคุณภาพตาม 

มาตรฐาน IEC 62561 เพื่อเป็นการตอกย�้าให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังมีเ ร่ืองต่างๆ ที่ล ้วนตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล อาทิ 

การรุดหน้าอีกข้ันของระบบคลาวด์ ABB Ability
tm
 Electrical Distribution Control 

System หรือการพัฒนาอีกข้ันในการสังเคราะห์พลังงานจากพืชในคอลัมน์ Top Story 

แม้แต่ Items ดีไซน์ล�้ าสมัยจากต่างประเทศใน Gadget และแวะไปพักผ่อนหย่อนใจ 

คลายเครียดจากการท�างานหนัก สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์

จากขุนเขาที่ “ม่อนปุยหมอก” แห่งจังหวัดตาก

ต้องบอกก่อนว่าในทุกเร่ืองราวที่ถ ่ายทอดถึงคุณผู ้อ ่านทุกท่านนั้น ทางเราหวังเพียง 

แบ่งปันแนวทาง หรือเป็นหนึ่งในชนวนชวนจุดประกายในการผลิตต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพ่ือร่วมพัฒนาประเทศและโลกใบนี้ ให้ก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืน... 

 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณผู ้อ ่านทุกท่านต้องดูแลสุขภาพให้ดี เพราะเรายังมี 

เร่ืองสนุกๆ และสาระดีๆ อีกมากมายให้ติดตามกันอย่างแน่นอน
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รูปที่ 1

40 ปี เอบีบีบนฐานธุรกิจอันแข็งแกร่ง

ในประเทศไทย

ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมที่ล้ำาหน้า

Cover Stor y

ปัจจบุนั ABB ก�ำลงัสร้ำงอนำคตใหม่ภำยใต้ยคุอตุสำหกรรม
ดิจิทัลซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิต และน�ำพลังงำนไฟฟ้ำจำก
แหล่งพลังงำนเบื้องต้นไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้ำทุกหนแห่ง รวมถึงกำรเสริม
ศกัยภำพอตุสำหกรรมด้วยระบบอตัโนมตัติั้งแต่กำรใช้วตัถดุบิจำก
แหล่งธรรมชำตจินถงึกำรผลติเป็นสนิค้ำส�ำเรจ็ ภำยใต้กระบวนกำร
ขบัเคลื่อนสูก่ำรปฏวิตัพิลงังำนและกำรปฏวิตัอิตุสำหกรรม ครั้งที่ 4 
(Energy and Fourth Industrial Revolutions) ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำย 
ของประเทศไทยที่จะมุ่งสู่โมเดลเศรษฐกจิใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 

คณุชยัยศ ปิยะวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั เอบบี ี
ประเทศไทย เมยีนมำ กมัพูชำ และสปป.ลำว เปิดเผยว่ำ นบัเป็นเวลำ 
40 ปี ที่ ABB ได้เข้ำมำด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อ
ปี พ.ศ. 2521 และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำนั้น ABB ก็ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ
พลงังำนมำด้วยด ีโดยเมื่อปี พ.ศ. 2533 ABB ได้รบักำรส่งเสรมิ 
กำรลงทุนจำกบีโอไอ จัดตั้งโรงงำนแห่งแรกในประเทศไทย 
เพื่อผลิตระบบเก็บประจุไฟฟ้ำแรงดันต�่ำ หรือ Low Voltage 
Capacitors และโรงงำนหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลงั บนพื้นที่กว่ำ 30 ไร่ 
ในนคิมอตุสำหกรรมบำงป ูเพื่อจ�ำหน่ำยในประเทศไทยและส่งออก 
ไปยงัประเทศในเอเชยีใต้ รวมถงึออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ นบัเป็น 
ก้ำวส�ำคญัในกำรทดแทนกำรน�ำเข้ำ และสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศ 

 
รูปที่ 1
ABB AbilityTM Smart Sensor 
แปลงมอเตอร์แบบดั้งเดมิ
ให้กลำยเป็นมอเตอร์
อจัฉรยิะที่สำมำรถ 
เชื่อมต่อแบบไร้สำยได้

 
รูปที่ 2
โรงงำน ABB
ในนคิมอตุสำหกรรมบำงปู
จงัหวดัสมทุรปรำกำร

จากความสำาเร็จตลอด 40 ปี ในฐานะผู้นำาเทคโนโลยีสำาหรับอุตสาหกรรม 

บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำากัด ยังคงเดินหน้าริเร่ิมเทคโนโลยีใหม่ๆ 

อย่างต่อเนื่อง ในด้าน Electrification Products, Robotics and 

Motion, Industrial Automation และ Power Grids ที่ ให้บริการแก่ 

ลูกค้าทั่วโลกครอบคลุมทั้งในภาคสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การขนส่ง 

และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
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รูปที่ 2

จำกกำรส่งออกเป็นมูลค่ำนับพันล้ำนบำทต่อปี รวมถึงเป็น 
กำรถ่ำยทอดทักษะและเทคโนโลยีให้กับบุคลำกรไทยอย่ำง 
ต่อเนื่องจนสำมำรถพดูได้ว่ำ โรงงำนดงักล่ำวสำมำรถบรหิำรจดักำร 
ได้โดยบคุลำกรไทยทั้งหมด

นอกจำกนั้น ABB ยังมีโรงงำนประกอบตู ้สวิตช์เกียร ์ 
Robot Application Center และศูนย์บรกิำรรวมทั้งหมด 8 แห่ง
ในประเทศไทย อกีทั้งยงัมสี�ำนกังำนตวัแทนกำรตลำดในประเทศ 
เมยีนมำ สปป.ลำว และกมัพูชำ โดยยงัคงมเีป้ำหมำยให้บรกิำร
ใน 3 ตลำดหลัก ได้แก่ ด้ำนสำธำรณูปโภค (Utility) โรงงำน
อตุสำหกรรม (Industry) และด้ำนกำรขนส่งและโครงสรำ้งพื้นฐำน 
(Transport and Infrastructure) ซึ่ง ABB มุ่งเน้นพฒันำเทคโนโลย ี
และนวตักรรมใหม่ๆ ออกสูต่ลำดอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ 
ในกำรบรหิำรจดักำรพลงังำน เพิ่มผลผลติและคณุภำพ ลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และให้มีควำมปลอดภัยสูงขึ้นควบคู่ไปกับ 
กำรพฒันำของประเทศ
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ภาคสาธารณูปโภค
ABB มีโซลูชันในด้ำนบริหำรจัดกำรพลังงำนแบบครบวงจร 

ครอบคลมุทั้งกระบวนกำรผลติ ระบบสำยส่ง และระบบจ�ำหน่ำย 
(Generation, Transmission and Distribution) แก่ผู้ประกอบกำร 
โรงไฟฟ้ำ ทั้งภำครัฐและเอกชน สำธำรณูปโภคด้ำนกำรประปำ 
กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย รวมถึงระบบชลประทำนด้วย โดย ABB ได้
พฒันำดจิทิลัโซลชูนัภำยใต้ Common Platform ABB AbilityTM  
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรท�ำงำนของอปุกรณ์ต่ำงๆ ผ่ำน ABB AbilityTM 

Platform รวมทั้ง Software ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ
พฒันำกระบวนกำรผลติให้ทนัสมยั ด้วยกำรให้ข้อมูลเชงิลกึที่ช่วย 
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรปฏิบัติกำร 
ซึ่งสำมำรถตอบสนองได้ทนัท ี(Real-Time Operations) โดยล่ำสดุ 
ABB ได้เปิดตัวหม้อแปลงไฟฟ้ำระบบดิจิทัลเป็นรำยแรกของโลก 
ในงำนแสดงสินค้ำและนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีระดับโลก 
Hannover Fair 2018 ที่ประเทศเยอรมน ีเมื่อช่วงเดอืนเมษำยน 
ที่ผ่ำนมำ นับเป็นนวัตกรรมที่น�ำ Digital Technology มำใช้ใน
กำรท�ำงำนของระบบหม้อแปลงไฟฟ้ำก�ำลังที่จะช่วยให้สำมำรถ 
ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลตัวแปรต่ำงๆ ได้แบบเรียลไทม์ 
เพิ่มควำมแน่นอนและกำรใช้ประโยชน์ของโครงข่ำยไฟฟ้ำได้
มำกขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของกำรผลิตพลังงำนหมุนเวียน 
ABB ก็มีกำรพัฒนำโซลูชันที่เหมำะสมกับกระบวนกำรผลิต
พลงังำนหมนุเวยีน ซึ่งมบีทบำทมำกขึ้นในปัจจบุนั

ภาคอุตสาหกรรม 
ลูกค้ำในกลุ่มนี้ครอบคลุมทุกภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต 

ทั้ง Process Industry รวมถงึ Discrete Manufacturing Industry 
อำท ิอตุสำหกรรมปิโตรเคม ีกระดำษ ซเีมนต์ อำหำรและเครื่องดื่ม 
และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่ง ABB มีผลิตภัณฑ์และโซลูชัน 
รวมถึงงำนเซอร์วิสในระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติ ที่ท�ำให้มั่นใจ 
ได้ว่ำ ลกูค้ำของเรำสำมำรถปรบัปรงุและพฒันำกระบวนกำรผลติ 
ให้ถงึจดุที่มคีณุภำพและมคีวำมแม่นย�ำในระดบัสงูสดุ และสำมำรถ 
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงเช่น กำรน�ำเสนอมอเตอร ์
ที่มปีระสทิธภิำพสูง (High-Efficiency Motors) ในคลำส IE3 และ 
IE4 ที่ถือว่ำเป็นมำตรฐำนสำกลสูงสุด นอกจำกนี้ ABB ยังเป็น
ผู้น�ำระดับโลกในด้ำนอุปกรณ์ควบคุมควำมเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
(Variable Speed Drive: VSD) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมและปรับ
ควำมเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ำให้ท�ำงำนสัมพันธ์ตำมควำมต้องกำร
ของโหลดเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อประหยดัพลงังำน ส�ำหรบักลุ่มลกูคำ้ใน
อตุสำหกรรมยำนยนต์ อำหำรและเครื่องดื่ม อเิลก็ทรอนกิส์ และ
เครื่องจกัรกล ต่ำงกม็แีนวโน้มเตบิโตที่ดเีช่นเดยีวกนั ซึ่ง ABB กม็ ี
นวัตกรรมที่สำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพของ
อุตสำหกรรมเหล่ำนี้เช่นกัน อำทิ Robot, Asset Management 
Software และ IOT Solutions

รูปที่ 3

 
รูปที่ 3
หม้อแปลงไฟฟ้ำ
ABB AbilityTM
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E Championship นับเป็นรำยกำรแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต FIA 
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก
ของโลก ซึ่งจะมีกำรจัดกำรแข่งขันในเมืองใหญ่ๆ ของโลก เช่น 
นวิยอร์ก ปำรสี ซูรคิ และซำอดุอีำระเบยี เป็นต้น

ABB รุกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
อตุสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มมแีนวโน้มเตบิโตสูง โดยเป็น 

1 ใน 10 อตุสำหกรรมที่รฐับำลให้กำรส่งเสรมิสนบัสนนุ เนื่องจำก 
ประเทศไทยมีวัตถุดิบภำยในประเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ท�ำอย่ำงไร
ให้เกิดเป็นมูลค่ำเพิ่ม เพื่อสร้ำงประโยชน์ต่อประเทศมำกยิ่งขึ้น 
อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มก็ต้องเผชิญกับ 
ควำมท้ำทำยต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำดแคลนแรงงำนฝีมือ 
ที่มีควำมต้องกำรสูงขึ้น รวมถึงกำรพัฒนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
กบัผูผ้ลติ ผูค้้ำปลกี และผูบ้รโิภค ตลอดจนต้นทนุพลงังำน วตัถดุบิ 
และกำรขนส่งที่สูงขึ้น

คุณชัยยศ กล่ำวว่ำ ABB ยังมุ่งเน้นขยำยตลำดในภำค
อตุสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มมำกขึ้น โดยภำยในปี พ.ศ. 2561 นี้ 
ABB มแีผนงำนที่จะเปิดตวัศนูย์ Food & Beverage Ingredient 
Center บนพื้นที่กว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร ในนคิมอตุสำหกรรมบำงปู 
ซึ่งคำดหมำยว่ำจะสำมำรถเปิดด�ำเนินกำรได้ในไตรมำสที่ 3 
ของปีนี้ เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ 
กลุ่มผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม เช่น 
โรงงำนน�้ำตำล โรงสขี้ำว ได้สมัผสักบัผลติภณัฑ์ เทคโนโลยแีละ 
Digital Solutions ที่สำมำรถช่วยเพิ่มประสทิธภิำพในกระบวนกำรผลติ 
ทั้งนี้ ABB ถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำเทคโนโลยีส�ำหรับอุตสำหกรรม
อำหำรและเครื่องดื่มของโลก โดยเมื่อเดือนเมษำยน 2560 
ABB ได้เข้ำซื้อกจิกำรบรษิทั บแีอนด์อำร์ ประเทศออสเตรยี ซึ่งเป็น 
ผูน้�ำทำงด้ำน Factory Automation ท�ำให้ ABB เพิ่มควำมแขง็แกร่ง 
ในภำคอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มมำกยิ่งขึ้นจำกกำรรวม
ควำมเป็นผู้น�ำในระบบอตัโนมตัขิอง ABB (DCS) เข้ำกบั Factory 
Automation รวมถงึ Internet of Things (IoT) Solutions ของ B&R 
ภำยใต้ ABB AbilityTM Platform

ภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง
ธุรกิจบริกำรเดินรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนมีแนวโน้มเติบโต 

อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรขยำยเส้นทำงเดินรถไฟฟ้ำสำยใหม่ที่ 
เชื่อมต่อย่ำนธุรกิจกับเขตรอบนอกกรุงเทพฯ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ABB ได้ส่งมอบอปุกรณ์ไฟฟ้ำให้กบักำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (MRTA) และกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) ส�ำหรบั
ตดิตั้งใช้งำนในระบบ Power Supply ของสถำนรีถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ 

ขณะเดียวกัน ABB มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน 
ยำนยนต์ที่ขบัเคลื่อนด้วยพลงังำนไฟฟ้ำ (E-Mobility) ตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้รถพลังงำนไฟฟ้ำ หรือ Electric Vehicle ที่เพิ่ม
สูงขึ้น

แนวโน้มกำรพัฒนำระบบชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ หรือ Electric 
Vehicle ในประเทศไทยนั้น ขณะนี้ได้เริ่มทดลองน�ำมำใช้งำน 
โดยที่ผ่ำนมำ ABB ได้สนับสนุนเครื่องชำร์จไฟฟ้ำส�ำหรับรถยนต์
ไฟฟ้ำในโครงกำร The Feasibility Study on Quick Chargers 
for Electric Vehicles ตดิตั้งที่กำรไฟฟ้ำนครหลวง เขตบำงใหญ่ 
เพื่อกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรให้บริกำรชำร์จไฟฟ้ำแบบเร็ว
ส�ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ ขณะเดยีวกนั ABB ยงัได้ส่งมอบเครื่องชำร์จ
ไฟฟ้ำแบบเร็วส�ำหรับสถำนีชำร์จรถไฟฟ้ำที่คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อกำรศึกษำวิจัยด้ำน Smart Grid 
และ Smart Mobility

ABB ถือเป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยีชำร์จไฟฟ้ำแบบ 
ครบวงจรส�ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ รถโดยสำรไฟฟ้ำและไฮบรดิ รวมทั้ง 
เทคโนโลยดี้ำนพลงังำนไฟฟ้ำส�ำหรบัเรอืและรถไฟด้วย โดย ABB 
ได้เข้ำสูต่ลำด EV Charging ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมฐีำนลกูค้ำ 
ที่ติดตั้งสถำนีชำร์จไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยีจำก ABB มำกกว่ำ 
6,000 แห่งทั่วโลก และล่ำสดุ ABB ได้เปิดตวัสถำนชีำร์จไฟฟ้ำรุน่ใหม่ 
ขนำด 350 kW Terra HP High Power Charger เมื่อปลำยเดอืน
เมษำยน 2561 เพื่อรองรับควำมต้องกำรสถำนีชำร์จไฟฟ้ำที่มี
ประสทิธภิำพสงูขึ้น โดย EV Charger ตวัใหม่นี้จะใช้เวลำในกำรชำร์จ 
เพยีงแค่ 8 นำท ีส�ำหรบักำรเดนิทำงได้ถงึ 200 กโิลเมตร

นอกจำกนี้ ABB ได้ประกำศเข้ำร่วมเป็นพันธมิตรครั้งแรก
กบั FIA Formula E เพื่อสนบัสนนุเทคโนโลยดี้ำน E-Mobility 
ให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนืในอนำคต โดย ABB FIA Formula 

รูปที่ 4 รูปที่ 5

 
รูปที่ 4
บรษิทั ABB จดัหำ 
และตดิตั้งระบบหม้อแปลง 
ไฟฟ้ำแบบสวติช์ชิ่ง 
(Autotransformer-Switching) 
จ�ำนวน 4 สถำน ีส�ำหรบั
ระบบรถไฟฟ้ำสำยสแีดง 
(Red-Line) ในกรงุเทพฯ

 
รูปที่ 5
ABB Terra HP โซลูชนั
กำรชำร์จ EV รุ่นล่ำสดุ
จดัแสดงที่ Hannover Fair 
2018 ประเทศเยอรมนี
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หุ่นยนต์…ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรม
หุ ่นยนต์จะเข ้ำมำมีบทบำทในอุตสำหกรรมนี้มำกขึ้น 

อย่ำงแน่นอน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหำกำรขำดแคลน 
แรงงำนแล้ว หุ ่นยนต์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต 
เพรำะสำมำรถท�ำงำนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และอีกประกำรหนึ่ง 
ที่คนมักจะมองข้ำมไปคือ คุณภำพของสินค้ำที่มีควำมสม�่ำเสมอ 
ลดปัญหำควำมผดิพลำดจำกคน (Human Error) ABB ได้แนะน�ำ 
หุ่นยนต์แบบสองแขนภำยใต้ชื่อ YuMi® ที่ได้รับกำรออกแบบ 
พฒันำให้สำมำรถปฏบิตังิำนร่วมกบัมนษุย์ (Collaborative Robots) 
ได้อย่ำงปลอดภัย นับเป็นนวัตกรรมที่มีควำมส�ำคัญ และจะมี
บทบำทมำกยิ่งขึ้นในอนำคต

ส�ำหรับในประเทศไทย ABB ได้เปิดศูนย์ Robotics 
Application Center ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที่นคิมอตุสำหกรรม
บำงปู ซึ่งมีควำมพร้อมทั้งด้ำน Application ของหุ ่นยนต์ที่ 
หลำกหลำย และพนักงำนที่ได้รับกำรฝึกฝนเป็นอย่ำงดีมำกกว่ำ 
40 คน เพื่อเผยแพร่ควำมรู้และให้ข้อมูลแก่ผู ้ประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครฐั รวมถงึสถำบนักำรศกึษำ เพื่อให้เหน็ถงึประโยชน์
จำกกำรน�ำหุ่นยนต์มำประยุกต์ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรผลติ โดยในปีที่ผ่ำนมำ ABB ได้น�ำหุ่นยนต์ YuMi® 
เข้ำร่วมจัดแสดงเพื่อประชำสัมพันธ์งำน “ดิจิทัลไทยแลนด ์
บิ๊กแบง 2017” ณ ท�ำเทยีบรฐับำล 

ส�ำหรบัปีนี้ คณุชยัยศ กล่ำวเพิ่มเตมิว่ำ ABB ได้เข้ำร่วมงำน 
Propak Asia 2018 ซึ่งเป็นงำนแสดงสินค้ำอุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยีด้ำนกระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป และบรรจุภัณฑ ์
แห่งภูมภิำคเอเชยี ครั้งที่ 26 ระหว่ำงวนัที่ 13-16 มถินุำยน 2561 
ณ ศูนย์นทิรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ โดยเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ส�ำหรับระบบกำรผลิตแบบอัตโนมัติจะเป็นไฮไลต์ที่ ABB 
ต้องกำรน�ำเสนอ อำทเิช่น หุ่นยนต์ส�ำหรบังำนหยบิจบั กำรบรรจ ุ
และกำรจัดเรียง (Picking, Packaging and Palletizing) ส�ำหรับ
อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันหุ่นยนต์ของ ABB 
ถอืเป็น Connected Robot โดยระบบท�ำงำนของหุ่นยนต์อยู่บน 
พื้นฐำนของคลำวด์ เพื่อให้ลกูค้ำสำมำรถใช้ประโยชน์จำก Big Data, 
Predictive Maintenance ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
สูงขึ้น นอกจำกนี้ ABB ยงัมผีลติภณัฑ์ทำงด้ำนซอฟต์แวร์ (MES) 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ส�ำคัญที่จะช่วยในเรื่องระบบติดตำมสินค้ำ 
(Product Tracking) และกำรวำงแผนกำรผลิต (Production 
Planning) ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพควำมปลอดภัยของอำหำรด้วย 
ขณะที่ระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนก็เป็นอีกส่วนส�ำคัญ 
ส�ำหรบัอตุสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มเช่นเดยีวกนั   

รูปที่ 6
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รูปที่ 6
ท�ำงำนร่วมกบั
หุ่นยนต์ YuMi®

เป็นครั้งแรกของโลก
 

รูปที่ 7
กำรประยกุต์ใช้งำน
ส�ำหรบับรรจภุณัฑ์ส�ำหรบั
อตุสำหกรรมอำหำร
และเครื่องดื่ม
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รูปที่ 8

ABB หนุนขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้
เพื่อตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตของคนเมืองในยุคปัจจุบัน ABB 

มีโซลูชันที่น�ำเสนอระบบอัตโนมัติมำกมำยภำยใต้แนวคิด Smart 
Mobility, Smart Home และ Smart Building ที่ช่วยสนับสนุน
กำรพฒันำคณุภำพชวีติให้มคีวำมสะดวกสบำยมำกขึ้น ช่วยให้ใช้ 
พลงังำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสดุ และมคีวำมปลอดภยัสงูขึ้น 
โดย ABB มรีะบบควบคมุบ้ำนอจัฉรยิะ free@home ที่สำมำรถช่วยให้ 
ผู้ใช้งำนสำมำรถควบคุมและปรับแต่งฟังก์ชันต่ำงๆ ภำยในบ้ำน
ได้เพียงปลำยนิ้วสัมผัสผ่ำนแอปพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต เช่น ระบบควบคุมแสงไฟ (Light Control) อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ ท�ำให้ผู ้ใช้งำนสำมำรถเลือกเปิด-ปิดไฟเฉพำะ 
ในแต่ละห้อง หรือไฟทุกดวงภำยในบ้ำนได้ รวมถึงระบบควบคุม
ประตเูข้ำ-ออกอตัโนมตั ิ(Door Entry System) ที่ช่วยให้เจ้ำของบ้ำน 
หรืออำคำรสำมำรถเห็นภำพและสนทนำกับผู ้มำติดต่อได ้
บนหน้ำจอสัมผัส แม้ในขณะนั้นจะไม่ได้อยู่ภำยในบ้ำนก็ตำม  
รวมไปถงึสมำร์ทเซอร์กติเบรกเกอร์ที่มฟีังก์ชนั Power Controller 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่ำสุดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำได้ และเทคโนโลยี Solar Rooftop ที่จะช่วยให้
เจ้ำของบ้ำนหรืออำคำรส�ำนักงำนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
พลงังำนแสงอำทติย์ได้อย่ำงสูงสดุ

นอกจำกบ้ำนพักอำศัยแล้ว ABB ยังสำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของอำคำรอจัฉรยิะ (Smart Building) ได้ครบวงจร 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรอสังหำริมทรัพย์แบบผสมผสำน 
ที่ท�ำงำน ที่อยู่อำศยั แหล่งชอ็ปปิ้ง (Mixed-Use Project) ที่ก�ำลงั
ขยำยตวัอย่ำงมำกในประเทศไทย ABB มโีซลูชนัที่ท�ำให้สำมำรถ
บริหำรจัดกำรพลังงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
ทั้งโครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นที่พกัอำศยั ส�ำนกังำน รวมไปถงึร้ำนค้ำ 

40 ปี ABB ประเทศไทย
คณุชยัยศ กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ในปี พ.ศ. 2561 นี้ นบัเป็นปีที่ 

บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั ได้ด�ำเนนิธรุกจิอยูใ่นประเทศไทยมำครบ 40 ปี 
โดยตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำนั้น ABB ได้ท�ำงำนร่วมกับบุคคล 
หน่วยงำน และองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะลกูค้ำทั้งในภำค 
สำธำรณปูโภค ภำคอตุสำหกรรม รวมถงึภำคกำรขนส่งและระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ มำกมำย ส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน
ต่ำงๆ ที่ช่วยให้ลูกค้ำของเรำสำมำรถที่จะพัฒนำศักยภำพของ
ตนเอง ซึ่งนั่นท�ำให้เรำได้ร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้ำของเรำ 
และจำกวนันี้ต่อเนื่องไปในอนำคต ABB จะยงัคงมุง่มั่นที่จะช่วยให้ 
ลูกค้ำของเรำยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้เติบโต 
และก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำอย่ำงยั่งยนื

คณุชยัยศ กล่ำวเพิ่มเตมิอกีว่ำ ABB จะเดนิหน้ำคดิค้นพฒันำ 
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
อตุสำหกรรมที่ก�ำลงัเปลี่ยนผ่ำนโมเดลธรุกจิให้สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยรีะบบ Digitalization ที่เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในกำร 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำรด�ำเนินงำน 
ที่รวดเร็ว ทั้งนี้ ABB มีเป้ำหมำยพัฒนำเทคโนโลยีส�ำหรับ
อตุสำหกรรม จำก Automated Operation ไปสู่ระบบที่สำมำรถ
ท�ำงำนได้อย่ำงอสิระ Autonomous Operation โดยใช้เทคโนโลย ี
Internet of Things (IoT) ระบบปัญญำประดษิฐ์ หรอื Artificial 
Intelligence (AI) และ Machine Learning ซึ่ง ABB ม ีPartners 
ที่มคีวำมรูค้วำมเชี่ยวชำญแต่ละด้ำน เช่น Microsoft Azure, IBM, 
Watson ที่สำมำรถให้บรกิำรลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร

 
รูปที่ 8
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ
ธรุกจิด้ำนกำรควบคมุ
อำคำรอตัโนมตัิ
(Building Automation
and Control)
ได้เตบิโตขึ้นเป็น 2 เท่ำ
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วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 

“การสังเคราะห์แสงของพืช”

สู่พัฒนาการลอกเลียนแบบธรรมชาติ

เพื่อให้ได้พลังมาใช้

เมื่อเอ่ยถึงพลังงานไฟฟ้า หลายคนมักนึกว่าแหล่งก�าเนิดมาจากน�้ามันเชื้อเพลิง 

หรือก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งในความเป็นจริง แหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้ามีมากมาย 

ตั้งแต่ก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล ถ่านหิน หรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น 

เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น ข้ึนอยู่กับต้นทุนของแหล่งพลังงาน

เหล่านั้นที่น�ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

แน ่นอนว ่าในป ัจจุบันประเทศไทยใช ้ก ๊าซธรรมชาติ 
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในสัดส่วนมากที่สุด ทั้งที่เป็นก๊าซ
ธรรมชาติจากในประเทศไทยและก๊าซธรรมชาติที่น�าเข้ามาจาก 
ต่างประเทศ ในขณะที่เทรนด์ทั่วโลกก�าลงัแสวงหาพลงังานสะอาด 
โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด 
อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งพลังงาน 
แสงอาทติย์ได้รบัการขนานนามว่าเป็นพลงังานที่ใช้ได้ไม่มวีนัหมด

ปัจจุบันต้นทุนของโซลาร์เซลล์ที่ใช้เปลี่ยนจากแสงอาทิตย์ 
เป็นพลงังานไฟฟ้าเริ่มถกูลง หากแต่โซลาร์เซลล์ยงัเป็นกระบวนการ 
ที่มีความยุ ่งยากและซับซ้อน ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เริ่ม 
หนัมามองสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ท�าให้พบว่า หลกัการสงัเคราะห์แสง 
ของพืชคือทางออกในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุด 
โดยมีข้อมูลทางวิชาการพบว่า สาหร่ายเป็นพืชที่ให้พลังงาน 
สูงสุด เนื่องจากมีไฮโดรเจนสูง โดยไฮโดรเจนนั้นเกิดขึ้นมาจาก
กระบวนการสงัเคราะห์แสงของสาหร่ายนั่นเอง

ไฮโดรเจนถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีความบริสุทธิ์ใกล้เคียงกับ 
ก๊าซธรรมชาติ โดยหลักการสังเคราะห์แสงของพืชจะเปลี่ยน
แสงแดดให้กลายเป็นไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็นพลังงานให้กับพืช 
ขณะที่ผลพลอยได้ของกระบวนการสงัเคราะห์แสงจะเป็นออกซเิจน 
นั่นจงึเป็นเหตผุลให้ต้นไม้คอืแหล่งก�าเนดิของออกซเิจนบนโลกใบนี้

ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้ท�าการศึกษาทฤษฎีใหม่ในการ
สังเคราะห์แสงของพืช โดยที่สถาบันเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ ได้คิดค้นวิธีการสังเคราะห์แสง ซึ่งการสังเคราะห์แสง 
ที่นกัวทิยาศาสตร์ค้นพบจะเป็นตวัแยกธาตไุฮโดรเจนและออกซเิจน
ในน�้าออกจากกัน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ใช้แยกไฮโดรเจน 
และออกซเิจนออกจากน�้ามมีลูค่าสงูอย่างมาก หากน�ามาใช้ในการ
ผลติไฮโดรเจนเพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลงิผลติไฟฟ้าอาจจะไม่คุ้มทนุ

กระบวนการเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวนี้ นอกจากจะช่วย
ผลิตไฮโดรเจนเพื่อน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแล้ว 
ยังสามารถท�าได ้ดีกว ่าการสังเคราะห ์แสงตามธรรมชาติ 
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ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถจัดเก็บพลังงานให้อยู ่ในรูปแบบ 
พร้อมใช้งานได้เป็นระยะเวลายาวนาน โดยกระบวนการสงัเคราะห์
แสงตามธรรมชาตจิะสามารถน�าไฮโดรเจนมาผลติกระแสไฟฟ้าได้ 
ในสดัส่วนเพยีง 1-2% เท่านั้น

นกัวทิยาศาสตร์ยงัคงค้นหาศกัยภาพการสงัเคราะห์แสงต่อไป 
เนื่องจากยงัสามารถผลติไฮโดรเจนจากกระบวนการสงัเคราะห์แสง 
ผ่านระบบชีวภาพ และเทคโนโลยีพิเศษได้ในสัดส่วนที่น้อยอยู่ 
โดยเชื่อว่าหากสามารถน�ากระบวนการสังเคราะห์แสงมาผลิต 
ไฮโดรเจนให้มีศักยภาพสูง จะช่วยให้การผลิตพลังงานของโลก 
มีความยั่งยืน และยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลก 
ใบนี้ยงัคงอยู่ได้ไปอกีนานแสนนาน

ที่มา : Sciencedaily

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น “การสังเคราะห์แสงของพืช” สู ่พัฒนาการลอกเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้ได ้พลังมาใช้



Course Title Sep Oct Nov

EP01
พื้นฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB), โมลเดสเคส เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) 
และพื้นฐานการเลือกใช้งานสวิตช์์และฟิวส์

EP02

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

EP03
ABB E-Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัตำ่า (ขั้นต้น)
*กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย

EP04
ABB E-Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัตำ่า (ขั้นสูง)
*กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย

EP05
การออกแบบความปลอดภยัของระบบและเครื่องจกัรโดยใช้ผลติภณัฑ์เอบบี ีและเทคโนโลยปีัจจบุนั  
พร้อมทั้งการเลอืกใช้อปุกรณ์ รเีลย์แรงดนัตำ่า

18

EP06
พื้นฐาน การใช้งาน วิธีการเลือกและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์  
รวมถึงเทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ด้วย Universal Motor Controller (UMC)

19

EP07
ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและประหยัดพลังงาน ด้วยการใช้งานผ่านสวิตช์
และเน็ตเวิร์ก (Tablet, Smartphone) รวมถึงระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (Door Entry System)

20

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

21

EP09 ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 และหลักการประเมินความเสี่ยง 9

EP10 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพื้นฐาน และเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter) 10

ABB Product Training 
Schedule
Electrification Products
Division

 Year 2018

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

เอบีบีน�ำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้ำและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ำมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจ 

ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้ำนเทคนิคในระดับพื้นฐำน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชำญ โดยวิทยำกร

ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบกำรณ์โดยตรง 

ผ่ำนกำรพัฒนำและฝึกอบรมจำกเอบีบีมำอย่ำงต่อเนื่อง จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะได้รับควำมรู้

อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
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Terms and Conditions 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกกำาหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัหลกัสูตรอบรมคอื เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรูพ้ื้นฐาน เทคโนโลย ีและวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์
เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์

ด้านวศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วิทยากรของบริษัทเอบีบี เป็นผู ้ที่มีประสบการณ์และ 

ความเชี่ยวชาญในด้านผลติภณัฑ์ และด้านเทคนคิเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนสำาหรับหลักสูตรของเอบีบี 

โดยการกรอกข้อมูลที่ถกูต้อง และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได้ 
ในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

หากมขี้อสงสยั สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่
คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อเีมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศพัท์: 0 2665 1000

การแจ้งยืนยันการส�ารองที่นั่ง
ท่านจะได้รับการยืนยันการสำารองที่นั่งของหลักสูตรคอร์ส 

ฝึกอบรมต่างๆ ทางอเีมลภายใน 5 วนัก่อนวนัฝึกอบรม โดยทาง 
เอบีบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรม 
การฝึกอบรมและสถานที่ในการฝึกอบรม โดยจะทำาการแจ้งให้ท่าน 
ทราบล่วงหน้าอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีที่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่าน
ต้องการ ท่านจะได้รบัการแจ้งเตอืนทนัท ีและหากมคีอร์สฝึกอบรม 
เปิดเพิ่มเตมิ ทางเอบบีจีะแจ้งให้ท่านทราบอกีครั้งภายหลงั

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ยกเว้นหลกัสตูรการปฏบิตัเิชงิลกึที่ระบคุ่าใช้จ่ายไว้ โดยทางเอบบีี 
จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่างและ
อาหารกลางวนัให้แก่ผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมทกุท่าน

ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก 

และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตวัท่านเอง

การยกเลิก
หลกัสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรอืยกเลกิ หากมผีู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทกุหลกัสูตรมจีำากดั
จำานวนผูเ้ข้าฝึกอบรม (ไม่เกนิ 20 ท่าน) ดงันั้น ในกรณทีี่มกีารยกเลกิ 
ผู ้สมัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู ้สมัคร 
ท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมแทนได้

*ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่านได้*

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�านักงานใหญ่:

161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ชั้น 1-4 ซอยมหาดเลก็หลวง 3 
ถนนราชดำาร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

เวลาในการฝึกอบรม 09.00 - 16.00
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000

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

ลงทะเบียน Online:

1303l2018 ABB Product Training Schedule



Product News

ABB’s new stainless steel 
encapsulated motor is ideal 
for washdown application
มอเตอร์ที่หุ ้มสเตนเลสสตีลรุ่นใหม่ IEC Stainless Steel Encapsulated (SSE) Motor 

เหมำะกับงำนชะล้ำง หรือวอชดำวน์ (Washdown) ในโรงงำนผลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม 

มอเตอร์ชนิดนี้รองรับกำรท�ำควำมสะอำด (Clean-in-Place Method) 

รองรับละอองน�้ำแรงดันสูง (High Pressure Spray) มีควำมเชื่อถือได้สูง (Reliability) 

อีกทั้งยังช่วยลดช่วงเวลำเคร่ืองไม่ท�ำงำน (Downtime) และประหยัดพลังงำน

ณ เมอืงนเูรม็เบร์ิก ประเทศเยอรมน ี(Nuremberg, Germany) 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2016 - เอบีบี ซึ่งเป็นผู้นำาด้านพลังงาน
และเทคโนโลยีเครื่องกลอัตโนมัติ (Automation Technology) 
ได้ทำาการเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ คอื มอเตอร์ทีหุ่ม้สเตนเลสสตลี 
IEC Stainless Steel Encapsulated (SSE) Motor สำาหรับ 
งานชะล้าง หรอืวอชดาวน์ (Washdown) มอเตอร์มคีณุสมบตัต่ิางๆ 
มากมายที่จะช่วยให้กระบวนการผลิตอาหารนั้นปลอดภัย และมี 
ประสทิธภิาพ โดยผ่านมาตรฐานการกนันำ้า IP69K (IP69K Ingress 
Protection) ซึ่งสามารถทนละอองนำ้าร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 80 ำC 
และความดนัสูงถึง 100 บาร์ มอเตอร์ถูกออกแบบตามหลักการ 
TENV (Totally Enclosed, Non-Ventilated) คือถูกหุ้มอย่างสนิท 
โดยที่ไม่มกีารระบายอากาศ จงึทำาให้ผวิด้านนอกของมอเตอร์นั้น 
เรียบสนิท ป้องกันนำ้า หรือของเหลวมาเกาะที่ผิว จึงช่วยลดการ 
สะสมของสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ลงได้ การมาร์กเครื่องหมายต่างๆ 
ลงบนมอเตอร์นั้นใช้วิธีการยิงเลเซอร์ซึ่งจะปลอดภัย (ต่ออาหาร) 
มากกว่าการติดตั้ง Nameplate แบบธรรมดา ส่วนสารหล่อลื่น
หรือจารบี (Grease) ของมอเตอร์นั้น ใช้เกรดอาหาร H1 (H1 
Food-Grade)

ด้วยลกัษณะเฉพาะตวัของมอเตอร์ ซึ่งสามารถกนัของเหลว
ได้ดี (High Ingress Protection) และไม่มีการระบายอากาศเลย 
(Fully Encapsulated Winding) จึงทำาให้มอเตอร์ชนิดนี้มีอาย ุ
การใช้งานนานกว่ามอเตอร์ทั่วไป โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มี
ความชื้นสูง ถ้าหากมอเตอร์มอีายกุารใช้งานนานขึ้นกจ็ะสามารถ
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารงุ (หรอืเปลี่ยนมอเตอร์) 
จงึทำาให้กระบวนการผลิตนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น

มอเตอร์ที่วางจำาหน่ายนั้นมค่ีาประสทิธภิาพสงู โดยเริ่มตั้งแต่ 
IE3 ไปจนถึง IE5 ซึ่งมาพร้อมกับตัวควบคุมความเร็ว (Variable 
Speed Drive Control) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่เพียง 
ช่วยประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุณหภูมิการทำางาน 
ของมอเตอร์ (Running Temperature) ได้อกีด้วย อณุหภมูกิารทำางาน 
ที่ตำ่าลงช่วยให้มอเตอร์มคีวามเชื่อถอืได้สูงขึ้น (Reliability)รูป ABB’s new IEC stainless steel encapsulated motor are ideal for washdown applications
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“ในปัจจุบันนี้ หลายๆ  โรงงานยังคงใช้มอเตอร์แบบ
ธรรมดาในงานชะล้าง หรือวอชดาวน์ (Washdown) โดยที่
มอเตอร์นั้นถูกห่อหุ้มไว้ด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันแรงดันน�้า 
แต่อย่างไรก็ตาม การท�าความสะอาดมอเตอร์ที่หุ้มผ้าใบ
ท�าได้ยากล�าบากและไม่สะอาด มอเตอร์ธรรมดาที่ใช้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีความช้ืนสูงจะมีอายุการใช้งานที่ส้ัน 
แต่มอเตอร์ทีหุ่ม้สเตนเลสสตลีนัน้ถกูออกแบบมาโดยเฉพาะ 
จึงท�าความสะอาดง่าย มีความเชื่อถือได้สูง (Reliability) 
และมีประสิทธิภาพสูง (Efficiency)” Tero Helpiö, ผู้จัดการ
กลุ่มอุตสาหกรรมมอเตอร์สำาหรับอาหารและเครื่องดื่ม (Industry 
Segment Manager-Food and Beverage, IEC Low Voltage 
Motors) กล่าว

“บรษิทั Baldor Electric ซึง่เป็นบริษทัในเครือเอบบี ีนัน้ 
วางจ�าหน่ายมอเตอร์ Baldor-Reliance NEMA Standard 
Stainless Steel Motor ส�าหรับใช้ในงานอาหารมานานกว่า 
2 ทศวรรษ ขณะนี้เราก�าลังน�าเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี ้
มาใช้ในตลาดมอเตอร์แบบ IEC (IEC Market) โดยจะรองรบั
ทั้งตลาดยุโรปและเอเชีย รองรับความถี่ 50 Hz และ 60 Hz 

และรองรับ MEP (Minimum Energy Performance Standard) 
ทีห่ลากหลาย สามารถให้บริการทัง้ลูกค้าในและต่างประเทศ”

ในช่วงเปิดตัวจะวางจำาหน่ายมอเตอร์ที่มีกำาลัง (Power) 
ขนาด 0.37-1.5 kW และมอเตอร์กำาลังสูง (High Power) 
ขนาดสูงถึง 7.5 kW ในปี 2017 โดยมอเตอร์ที่วางจำาหน่าย 
จะมีขดลวดชนิด 2-6 โพล (Pole) รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 
230-690 V (รองรบัทั้งความถี่ 50 Hz และ 60 Hz) โดยมอเตอร์ 
จะมาพร้อมกับใบรับรอง “UL Certification” นอกจากนี้ยังมี 
ขนาดในการตดิตั้ง (Mounting Arrangement) ที่ขนาด B14, B5 
และ B3 ทำาให้มั่นใจได้ว่ามอเตอร์นี้สามารถประยกุต์ใช้ได้กบังาน
ทกุประเภท

“ถ้าหากลูกค้าเลือกใช้มอเตอร์ทีหุ่ม้สเตนเลสสตลี เอบบี ี
Stainless Steel Encapsulated (SSE) Motor ในโรงงาน
ผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม ก็จะท�าให้อาหารหรือเคร่ืองด่ืม 
ปลอดภยัมากยิง่ขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลติ 
ลงอีกด้วย” Tero Helpiö กล่าว

บรษิทั เอบบี ีเป็นผูน้ำาทางเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า 
(Electrification Products) หุ่นยนต์ และแขนกล (Robotics and 
Motion) อตุสาหกรรมอตัโินมตั ิ(Industrial Automation) โครงข่าย 
ไฟฟ้า (Power Grids) ให้บรกิารหลากหลาย ทั้งในระบบสาธารณปูโภค 
(Utilities) อตุสาหกรรม (Industry) การขนส่ง (Transport) รวมไปถงึ 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ (Infrastructure)

จากประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 130 ปี ทำาให้บรษิทั 
เอบบี ีสามารถเขยีนประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ทางดา้นอตุสาหกรรม
ดจิทิลั ช่วยพฒันาเทคโนโลยด้ีานพลงังานและขบัเคลื่อนการปฏวิตัิ
อตุสาหกรรมยคุที่สี่ (Fourth Industrial Revolution)

ในปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์มากกว่า 70 ล้านเครื่อง และระบบ
ควบคมุมากกว่า 70,000 ระบบ ถูกตดิตั้งให้ลูกค้าไปแล้วในทกุๆ 
กลุ่มอตุสาหกรรม 

บริษัท เอบีบี ได้เปิดทำาการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 
มพีนกังานทั้งหมดมากกว่า 132,000 คน สามารถอ่านรายละเอยีด
เพิ่มเตมิได้ที่ www.abb.com
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ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ตอนที่ 5

ในฉบับที่แล้วได้กล่ำวถึงเร่ืองหลักเกณฑ์ในกำรออกแบบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ส�ำหรับตัวน�ำล่อฟ้ำ 

(Air Terminal Network) ระบบตัวน�ำลงดิน (Down Conductor Network) ไปแล้ว ฉบับนี้จะขอ

กล่ำวถึงมำตรฐำนในกำรทดสอบอุปกรณ์ที่จะน�ำมำใช้งำน ซึ่งควรจะผ่ำนเกณฑ์ทดสอบตำมมำตรฐำน 

IEC 62561 และเป็นส่วนส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึง เพรำะหำกมีกำรออกแบบระบบป้องกันฟ้ำผ่ำได้อย่ำง 

ถูกต้องแล้ว แต่มีกำรเลือกใช้และติดตั้งวัสดุที่ ไม่ผ่ำนมำตรฐำน วัสดุที่ ไม่ได้มำตรฐำนดังกล่ำวก็จะ 

ไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่เป็นตัวน�ำกระแสฟ้ำผ่ำลงดินได้ และจะก่อให้เกิดปัญหำและควำมเสียหำยต่ออำคำร 

ทรัพย์สิน และบุคคลที่อยู ่ ในบริเวณดังกล่ำวนั่นเอง ดังนั้น มำตรฐำน IEC 62561 ที่ ใช้ในกำร 

ทดสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันฟ้ำผ่ำจึงมีควำมส�ำคัญที่เรำควรท�ำควำมเข้ำใจเช่นกัน

Product News

ABB/Furse ผูผ้ลติอปุกรณ์ที่ใช้งานในด้านระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
ที่เก่าแก่ และครบวงจรจากประเทศองักฤษ เป็นหนึ่งในผูเ้ชี่ยวชาญ 
ด้านระบบป้องกันฟ้าผ่ามาอย่างยาวนาน ได้ให้ความสำาคัญกับ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานการทดสอบอุปกรณ์
ป้องกันในระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบการต่อลงดินใน 
ห้องทดสอบตาม IEC 62561 ซึ่งเป ็นมาตรฐานที่มุ ่งเน ้น 
การทดสอบคุณสมบัติ และความคงทนของอุปกรณ์ในสภาวะ
ต่างๆ ตามข้อกำาหนดที่ระบุในมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจ 
ได้ว่าผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ จะมคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อม 
ที่แตกต่างกันไป และสามารถใช้งานได้ยาวนานตามอายุของ 
สิ่งปลกูสร้างได้ ซึ่งในมาตรฐานดงักล่าวจะมหีวัข้อทดสอบทั้งหมด 
7 ประเภทอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่เป็นแท่งตัวนำาล่อฟ้า 
ฐานรับแท่งตัวนำาล่อฟ้า สายตัวนำาล่อฟ้า อุปกรณ์เชื่อมต่อและ
จับยึดสายตัวนำาล่อฟ้าและตัวนำาลงดิน แท่งหลักดิน เป็นต้น 
ในแต่ละแบบควรจะผ่านการทดสอบจากหัวข้อดังกล่าว ซึ่งใน
บทความฉบบันี้จะขอยกตวัอย่างอปุกรณ์ประกอบความเข้าใจกบั
กระบวนการทดสอบ ดงัต่อไปนี้

รูปที่ 1

Test Procedure According to IEC 62561-1 Standard 
Requirement for Connection Components

(Salt Mist Treatment)
การทดสอบการกัดกร่อนโดยละอองเกลือ

(Humid Sulphurous Atmospherh Treamtment) 
การทดสอบความคงทนต่ออากาศมลพิษ SO2

เป็นการทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย
เช่น ละอองเกลือ อากาศแห้ง อากาศชื้น มีมลพิษ

การทดสอบทางไฟฟ้า

(Lightning Impulse Current Test)
การทดสอบยิงกระแสไฟฟ้ารูปคลื่น 10/350 μs ขนาด 100 kA หรือ 50 kA ใส่ชิ้นงาน

โดยชิ้นงานต้องไม่เกิดความเสียหาย

(Contact Resistance Test)
การทดสอบความต้านทานจุดต่อ โดยต้องมีค่า < 1 mΩ ถ้าเป็น Stainless Steel < 2.5 mΩ 

(Torque Check)
การทดสอบแรงขับ อัด/คลาย ของสลักเกลียว โดยต้องมีค่าเป็นไปตามที่ผู้ผลิตระบุไว้

การทดสอบทางกล
(Static Mechanical Test)

การทดสอบดึงชิ้นงาน 900 นิวตัน เป็นเวลา 1 นาที

การจัดเตรียมชิ้นงาน

การทดสอบความคงทนต่อการสึกกร่อนทางสิ่งแวดล้อม

1. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-1 เพื่อทดสอบ 
Connection Components
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รูปท่ี 2

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 1 ]

1. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-1 เพื่อทดสอบ 
Connection Components

รูปที่ 1
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Connection Components 
ตามมาตรฐาน
IEC 62561-1

รูปที่ 2
ภาพตวัอย่างฐานรบั
เสาล่อฟ้า ซึ่งทำาหน้าที่เป็น 
Connection Components 
ชนดิหนึ่ง เมื่อผ่าน 
การทดสอบตามมาตรฐาน
IEC 62561-1
[1] ก่อนการทดสอบ
[2] ภายหลงัการทดสอบ
 การกดักร่อน 
 โดยละอองเกลอื
[3] ภายหลงัการทดสอบ
 กบัแอมโมเนยี
[4] ภายหลงัจากถอดแยก
 ชิ้นส่วนต่างๆ
 ออกจากกนั



รูปท่ี 4

[ 2 ] [ 3 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 4 ]

รูปที่ 3
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Conductor and Earth 
Electrodes ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-2

รูปที่ 4
ภาพตวัอย่างแท่งหลกัดนิ 
ที่ทำาหน้าที่เป็น Conductor 
and Earth Electrodes 
ชนดิหนึ่ง เมื่อผ่าน 
การทดสอบตามมาตรฐาน 
IEC 62561-2 
[1] ก่อนการทดสอบ 
[2] ภายหลงัการทดสอบ
 การดดัโค้ง 
[3] ภายหลงัการทดสอบ
 การปอกผวิ 
[4] ภายหลงัการทดสอบ
 การกดักร่อน 
[5] ภายหลงัการทดสอบ 
 แรงดงึ

รูปที่ 5
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Isolating Spark Gaps 
ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-3

รูปที่ 3

การจัดเตรียมชิ้นงาน

การทดสอบความหนาของผิวที่ชุบ
ถ้าเป็นกรณีหลักดินชุบทองแดงต้องมีความหนา > 0.25 มม. ทุกตำาแหน่ง 

การทดสอบการยึดติดของผิวที่ชุบ 

การปอกผิว ผิวที่ชุบต้องเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกออก

 การดัดโค้ง โดยต้องไม่มีรอยแตกที่ผิว

การทดสอบความคงทนต่อการสึกกร่อนทางสิ่งแวดล้อม

(Salt Mist Treatment)
การทดสอบการกัดกร่อน

โดยละอองเกลือ

(Humid Sulphurous
Atmospherh Treamtment) 

การทดสอบความคงทนต่ออากาศมลพิษ SO2

เป็นการทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย
เช่น ละอองเกลือ อากาศแห้ง อากาศชื้น มีมลพิษ

การทดสอบความต้านทาน โดยค่าต้านทานหลังการทดสอบสิ่งแวดล้อม
ต้องไม่เกิน 150% ของความต้านทานก่อนการทดสอบสิ่งแวดล้อม

 การทดสอบความต้านทานจำาเพาะของวัสดุ

Test Procedure According to IEC 62561-2 Standard
Requirement for Conductor Earth Electrodes 

2. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-2 
เพื่อการทดสอบ Conductor and Earth Electrodes

รูปที่ 5

Test Procedure According to IEC 62561-3
Standard Requirement for Isolating Spark Gaps

3. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-3 
เพื่อการทดสอบ Isolating Spark Gaps

การจัดเตรียมชิ้นงาน

(Isolation Resistance Test)
การทดสอบระดับการ Isolate ของ ISG โดยปล่อยแรงดันคร่อม ISG 500V 

แล้ววัดค่าความต้านทาน ซึ่งต้องมีค่า > 100 MΩ

(Withstand Voltage)
การทดสอบระดับการคงทนแรงดันไฟฟ้า

โดย ISG ต้องไม่เกิดการ Spark Over หรือมีกระแสรั่วไหลไม่เกิน 1 mA

การทดสอบทางไฟฟ้า

(Lightning Impulse Current Test)
การทดสอบยิงกระแสไฟฟ้ารูปคลื่น 10/350 μs ขนาด 100 kA หรือ 50 kA  

ใส่ชิ้นงาน โดยชิ้นงานต้องไม่เกิดความเสียหาย
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รูปท่ี 7

รูปที่ 6

Test Procedure According to IEC 62561-4 Standard
Requirement for Conductor Fasteners

4. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-4 
เพื่อทดสอบ Conductor Fasteners

รูปที่ 8

5. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-5 
เพื่อทดสอบ Earth Electrode Inspection Housings

รูปที่ 6
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Conductor Fasteners 
ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-4

รูปที่ 7 
ภาพตวัอย่างอปุกรณ์ 
จบัยดึสายตวันำาล่อฟ้า 
ที่ทำาหน้าที่เป็น Conductor 
Fasteners ชนดิหนึ่ง 
เมื่อผ่านการทดสอบ 
ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-4
[1] ก่อนการทดสอบ
[2] ภายหลงัการทดสอบ 
 การกดักร่อน
[3] ภายหลงัสิ้นสดุ 
 การทดสอบ
[4] แบบของชิ้นงาน 
 ที่ใช้ทดสอบ

รูปที่ 8
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Earth Electrode 
Inspection Housings 
ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-5

[ 1 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 2 ]

การจัดเตรียมชิ้นงาน

การทดสอบความคงทนต่อการสึกกร่อนทางสิ่งแวดล้อม

(Salt Mist Treatment)
การทดสอบการกัดกร่อน

โดยละอองเกลือ

(Humid Sulphurous
Atmosphere Treatment)

การทดสอบความคงทนต่ออากาศมลพิษ SO2 

เป็นการทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย
เช่น ละอองเกลือ อากาศแห้ง อากาศชื้น มีมลพิษ

การทดสอบทางกล

การทดสอบแรงดึงด้านข้าง
การทดสอบแรงดึง 200 นิวตัน เป็นเวลา 5-6 นาที สำาหรับชิ้นงานเหล็ก

และ 60-61 นาที สำาหรับชิ้นงานพลาสติก

การทดสอบแรงดึงตามแกน
การทดสอบแรงดึง 50 นิวตัน เป็นเวลา 5-6 นาที สำาหรับชิ้นงานเหล็ก

และ 60-61 นาที สำาหรับชิ้นงานพลาสติก

Test Procedure According to IEC 62561-5 Standard
Requirement for Earth Electrode Inspection Housings

การจัดเตรียมชิ้นงาน

การทดสอบการรับน�้าหนัก

การทดสอบแรงกล 30 kN (Heavy Duty) สำาหรับการติดต้ังท่ีเป็นทางสัญจร
รถบรรทุก หรือถนนใหญ่

การทดสอบแรงกล 15 kN (Medium Duty) 
สำาหรับการติดตั้งที่เป็นทางรถทั่วไป

การทดสอบแรงกล 4 kN (Light Duty)
สำาหรับการติดตั้งที่เป็นทางบนทางเท้าทั่วไป

การทดสอบอุปกรณ์กันรั่วซึม (ในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์นี้ประกอบ)

ทดสอบโดยใช้แรงดัน 5 บาร์ นาน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงต้องไม่เกิดการร่ัวซึมในอุปกรณ์

1903l2018 ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ตอนที่ 5



รูปที่ 11

Test Procedure According to IEC 62561-7 Standard
Requirement for Earthing Enhancing Compounds

รูปที่ 10

รูปท่ี 9

6. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-6 
เพื่อทดสอบ Lightning Strike Counters (LSC)

7. กระบวนการทดสอบตามความต้องการของมาตรฐาน IEC 62561-7 
เพื่อทดสอบ Earthing Enhancing Compounds

รูปที่ 9
ภาพตวัอย่างบ่อทดสอบ
ระบบการต่อลงดนิ 
ที่ทำาหน้าที่เป็น 
Earth Electrode Inspection 
Housings ชนดิหนึ่ง 
เมื่อผ่านการทดสอบ 
ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-5
[1] ลกัษณะการทดสอบ 
 แรงกดบนอปุกรณ์
[2] ขณะการกดด้วยแรง 
 ที่ใช้ทดสอบ 

รูปที่ 10
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Lightning Strike Counters 
(LSC) ตามมาตรฐาน 
IEC 62561-6

รูปที่ 11
แสดงกระบวนการทดสอบ 
Earthing Enhancing 
Compounds ตาม
มาตรฐาน IEC 62561-7

การจัดเตรียมชิ้นงาน

การทดสอบความคงทนต่อรังสี UV

การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน (ส�าหรับชิ้นงานที่เป็นโลหะ)
การทดสอบการทนการกัดกร่อนจากไอเกลือ

การทดสอบการทนสภาวะมลพิษ SO2

การทดสอบการทนสภาวะแอมโมเนีย

การทดสอบความแข็งแรงทางกล ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-75 : 1997

Index of Protection (IP)
เครื่องนับจำานวนฟ้าผ่าต้องมีระดับการป้องกันมากกว่า IP43

การทดสอบทางไฟฟ้า

การทดสอบกระแสฟ้าผ่าตำ่าสดุที่วดัได้ (I
tc
)

การทดสอบค่ากระแสฟ้าผ่าสูงสุดที่วัดได้
Imcw 8/20 สำาหรับกระแสฟ้าผ่ารูปคลื่น 8/20 μs

Imcw 10/350 สำาหรับกระแสฟ้าผ่ารูปคลื่น 10/350 μs

การทดสอบสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)

การทดสอบการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMI
การทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMS

Test Procedure According to IEC 62561-6 Standard
Requirement for Lightning Stike Counters (LSC)

การจัดเตรียมชิ้นงาน

Leaching Test
การทดสอบการชะล้างตามมาตรฐาน EN 12457-2 
ที่ถูกชะล้างออกมาต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน EN

Sulphut Determination
การทดสอบการปนเปื้อนของซัลเฟอร์ ต้องมีค่า < 2%

Resistivity Test
การทดสอบความต้านทานจำาเพาะ

Corrosion Test
การทดสอบความกัดกร่อนของสารปรับปรุงดินต่อแท่งหลักดิน
โดยสารปรับปรุงดินต้องไม่ทำาให้แท่งหลักดินเกิดการกัดกร่อน

[ 2 ]

Legend
1 Force
2 Circular Steel Plate
3 Removable

4 Housing
5 Concrete bese
6 Rigid Support

[ 1 ]
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รูปที่ 12 รูปท่ี 13

รูปท่ี 15 รูปที่ 16

รูปที่ 14

โดยกระบวนการทดสอบที่ได้อธบิายข้างต้น เราพอจะแสดงตวัอย่าง
เครื่องมอืที่ใช้ทดสอบ ดงัต่อไปนี้

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการทดสอบ
ตามมาตรฐาน IEC 62561 นี้จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน
ว่าอปุกรณ์ที่นำามาใช้งานในระบบป้องกนัฟ้าผ่าจะมคีวามทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานได้เป็นอย่างด ี
หากท่านต้องการค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
ในกลุ่มระบบป้องกันฟ้าผ่าของ ABB สามารถค้นหาได้จากลิงก์ 
http://new.abb.com/low-voltage/products/earthing-lightning 
-protection/furse/literature หรอืดาวน์โหลดจากโปรแกรม “ABB 
Connect” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS, 
Android และ Microsoft

เอกสารอ้างอิง
[1] สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พ.ศ. 2559 

คู่มือการติดตั้ง การต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า (Installation 
Handbook for Grounding and Lightning Protection) 

[2] รายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ Furse ตามมาตรฐาน 
IEC 62561

รูปที่ 12
ภาพตวัอย่างการทดสอบ
การกดักร่อนโดย 
ละอองเกลอื

รูปที่ 13
ภาพตวัอย่างการทดสอบ
ความคงทนต่ออากาศ
มลพษิ SO2

รูปที่ 14
การทดสอบยงิกระแสไฟฟ้า
รูปคลื่น 10/350 μs 
ขนาด 100 kA 
หรอื 50 kA

รูปที่ 15
การทดสอบการรบันำ้าหนกั

รูปที่ 16
การทดสอบอปุกรณ์ 
ในอณุหภูมสิูงและตำ่า

2103l2018 ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ตอนที่ 5



ระบบคลำวด์ ABB Ability
TM

 Electrical Distribution Control System 

ช่วยให้ระบบควบคุมไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ทั้งในด้ำนกำรบ�ำรุงรักษำ 

ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน และฟังก์ชันกำรแสดงข้อมูลที่หลำกหลำย 

เพื่อให้เกิดควำมยืดหยุ่นต่อกำรใช้งำนอย่ำงสูงสุด

Product News

อกีไม่นานลกูค้าของ ABB จะได้รบัข้อความ หรอืการแจ้งเตอืน 
ผ่านซอฟต์แวร์เกี่ยวกบัการบำารงุรกัษาระบบควบคมุไฟฟ้า (Electrical 
Distribution System) เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ในการ
เชื่อมต่อ (Connectivity Function) ในระบบ ABB AbilityTM Electrical 
Distribution System ซึ่งจะช่วยให้ระบบควบคมุไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น ทั้งด้านความเชื่อถอืได้ของระบบ (Reliability) และยงัทำาให้
ง่ายต่อการควบคมุจดัการอกีด้วย

วาเลเรยี คอร์นเนล ีผูจ้ดัการด้านผลติภณัฑ์ (Valeria Cornelli, 
Global Service Product) ได้กล่าวว่า “ปัจจบุนัผูค้นและบริษทัต่างๆ  
ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลกันมากขึ้น จึงท�าให้ 

New ABB Digital 
Maintenance Manager Cuts 
Electrical Servicing Costs 
and Boosts Reliability by up 
to 30 %

ความเชื่อถือได้ (Reliability) ของไฟฟ้าน้ันมีความส�าคัญ 
มากขึน้ ด้วยเหตนุีเ้องท�าให้บริษัท ABB ได้พัฒนาเทคโนโลย ี
ส�าหรับใช้ในระบบไฟฟ้าแรงดันต�่า (Low-Voltage Power) 
โดยมุง่เน้นท�าให้ระบบไฟฟ้ามคีวามเสถยีร ลดปัญหาไฟฟ้าดบั 
(Preventive Disruption) หนึ่งในเทคโนโลยีท่ีว่าน้ีคือ 
ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับคลาวด์ (Cloud-Based Software) 
ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit 
Breaker) เพื่อช่วยให้การบ�ารุงรักษานั้นง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นี้
ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้”

ABB AbilityTM Electrical Distribution System เป็นระบบที่ใช้ 
ในการจดัการระบบควบคมุไฟฟ้าผ่านคลาวด์ (Cloud-Based Manager) 
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานได้ถึง 30% โดยช่วยให้
ระบบทำางานได้ต่อเนื่อง (Maximize Uptime) ด้วยความสามารถของ 
อปุกรณ์ Plug-and-Play Module ที่จะทำาให้เซน็เซอร์ (Sensor) นั้น 
เชื่อมต่อได้โดยตรงกับคลาวด์ ผลลัพธ์ก็คือ ระบบนี้จะช่วยให ้
ระบบควบคุมไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล 
ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อระบบนี้เข้ากบัระบบควบคมุไฟฟ้าที่มอียูใ่น 
หลายๆ โรงงาน และควบคมุระบบไฟฟ้าผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์ได้ 
ทกุที่ทั่วโลก

อปุกรณ์ Plug-and-Play Module นั้นจะเชื่อมต่อกบัเซน็เซอร์ 
(Sensor) ที่อยูภ่ายในแอร์เซอร์กติเบรกเกอร์ (ABB Air Circuit Breaker) 
แล้วทำาการเชื่อมต่อเข้ากบัระบบคลาวด์ได้โดยตรง ข้อมลูจะถกูบนัทกึ 
และถูกประมวลผลในระบบคลาวด์ จงึทำาให้ลูกค้าสามารถเข้าถงึ
ข้อมูลต่างๆ ผ่านคลาวด์ได้ เช่น ปรมิาณการใช้พลงังาน (Energy 
Consumption) และค่าใช้จ่าย/ค่าไฟฟ้า (Cost) นอกจากนี้แล้ว
ระบบ ABB AbilityTM Electrical Distribution System ยงัสามารถ 
ช่วยปรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมได้ (Optimize Power 
Use) รวมไปถึงแจ้งเตือนในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น โดยจะ 
แจ้งเตอืนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) 
หรอืคอมพวิเตอร์ (PC)
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วาเลเรยี คอร์นเนล ีกล่าวอกีว่า “ด้วยเทคโนโลยอัีนล�า้สมยั 
จาก ABB ท�าให้การบ�ารุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit 
Breaker) นัน้ง่าย และฉลาดเหมอืนกบัการบ�ารุงรักษารถยนต์ 
สมัยใหม่ด้วยฟังก์ชัน “การวิเคราะห์ปัญหาระยะไกล” 
(On-Board Diagnostic) โดยระบบจะต้องมอนิเตอร์ 
สภาพการท�างานของระบบไฟฟ้า (Operating Condition) 
จากนั้นก็วิเคราะห์ว่าระบบจะต้องมีการซ่อมบ�ารุงฉุกเฉิน 
หรอืไม่ (Emerging Maintenance) ในระบบ โดยการวนิจิฉยันี้ 
จะใช้อลักอรทึิม (ABB Predictive Maintenance Algorithm) 
เพื่อประมวลผลทุกๆ ปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท�างาน (Performance) และความทนทาน (Durability) 
ของเซอร์กติเบรกเกอร์ ซึง่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกบั
ปัญหาได้ถูกต้องและทันเวลา”

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำารุงรักษาระบบ (Servicing Expert) 
ช่วยพัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) ที่จะทำาให้การบำารุงรักษา 

(Maintenance) นั้นฉลาดและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งมีค่าใช้จ่าย
น้อยลง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถมอนิเตอร์สุขภาพ 
หรอืประสทิธภิาพของระบบไฟฟ้าได้ (Health of Power System) 
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำาว่าเมื่อใด 
ควรจะทำาการบำารงุรกัษาอปุกรณ์ หรอืซ่อมแซมอปุกรณ์

ฟังก์ชันใหม่จะช่วยให้ความถี่ในการเซอร์วิส (Service/
Maintenance) นั้นเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ช ่วยเปลี่ยนจาก 
การบำารุงรักษาตามปกติ (Routine Maintenance) ให้กลายเป็น 
การบำารงุรกัษาแบบอจัฉรยิะ (Intelligent Servicing) ซึ่งการบำารงุรกัษา 
แบบอัจฉริยะจะสอดคล้องกับสภาพสภาวะการใช้งานจริงของ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยปัจจัยต่างๆ ที่จะถูกนำามาวิเคราะห ์
แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ประเภทที่ 1 คอื ข้อมลูเชงิกล (Mechanical 
Operation) ได้แก่ ค่ากระแสระบ ุ(Nominal Current) ค่ากระแสเกนิ 
(Overloads) ค่ากระแสลดัวงจร (Short Circuit) และประเภทที่ 2 คอื 
ข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment Condition) ได้แก่ 
ความชื้น (Humidity) อณุหภมู ิ(Temperature) การสั่น (Vibration) 
การกดักร่อน (Corrosion) โดยซอฟต์แวร์ หรอืโซลูชนั (Solution) นี้ 
จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดไฟดับ (Shutdown) โดยเฉพาะกับ 
ระบบควบคมุไฟฟ้าที่ต้องเผชญิสภาพแวดล้อม หรอืสภาพสภาวะ 
การทำางานที่รนุแรง (Harsh Operating Environment)

“ความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ท�าให้นวัตกรรมของ ABB นั้น
ทรงพลัง” นิโคลา สกาเพลลี ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ (Nicola 
Scarpelli, Global Product Manager) กล่าวอกีว่า “ระบบ ABB 
AbilityTM Electrical Distribution System สามารถคาดการณ์
ได้ว่าเมื่อใดควรจะท�าการบ�ารุงรักษาระบบ โดยแจ้งข้อมูล 
ที่เรียบง่ายและไม่มากจนเกินไป ท้ังนี้ผู ้ใช้งานสามารถ 
ก�าหนดความถีข่องการแจ้งเตือนสุขภาพ หรือประสิทธิภาพ 
(Health) ของระบบได้ นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนเพิ่มเติม 
ในกรณทีีร่ะบบมคีวามผดิปกต ิข้อมลูทัง้หมดนีถ้กูรวมอยูใ่น
เว็บแอปฯ (Web App)”
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แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air Circuit Breaker) ถือว่าเป็น
อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัที่สำาคญัมากสำาหรบัอาคาร (Building) 
และโรงงาน (Industrial Facility) เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ (เช่น Emax 2 Air Circuit Breaker) จะช่วย 
ปกป้องผู้คน ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตจากความบกพร่อง 
ของระบบไฟฟ้า ดงันั้น การบำารงุรกัษาและตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
อยู่ตลอดเวลา จึงถือเป็นสิ่งสำาคัญมาก ผลลัพธ์ก็คือ โซลูชัน 
(Solution) นี้จะเข้ามาช่วยให้เราสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลง 
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันแบบทันทีทันใด (Real Time) 
และสามารถคาดการณ์ถึงคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัได้ ซึ่งจะ
ทำาให้ระบบไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพมากขึ้น ส่งผลให้กำาลงัในการผลติ 
(Productivity) มากขึ้นไปด้วย

บรษิทั ABB เป็นผูน้ำาทางเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า 
(Electrification Products) หุน่ยนต์และแขนกล (Robotics and Motion) 
อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation) โครงข่ายไฟฟ้า 

(Power Grids) ให้บรกิารหลากหลาย ทั้งในระบบสาธารณปูโภค 
(Utilities) อตุสาหกรรม (Industry) การขนส่ง (Transport) รวมไปถงึ 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ (Infrastructure)

จากประสบการณ์ที่สะสมมามากกว่า 130 ปี ทำาให้บรษิทั ABB 
สามารถเขยีนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้น 2 เป้าหมายหลัก เป้าหมายแรกคือ การพัฒนาด้าน
พลังงานไฟฟ้า และเป้าหมายที่สองคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม
อัตโนมัติ (Automating Industry) นอกจากนี้ ABB ยังเป็น 
พันธมิตรหลักของ Formula E ซึ่งจัดการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้า 
ระดบัโลก บรษิทั ABB จะช่วยผลกัดนัวงการการแข่งรถยนต์ไฟฟ้า
ให้ก้าวข้ามขดีจำากดัได้อย่างยั่งยนื

บริษัท ABB ได้เปิดทำาการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 
มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 135,000 คน สามารถอ่านข้อมูล 
เพิ่มเตมิได้ที่ www.abb.com
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แต่เชื่อว่าสิ่งที่บรรดาสาวกบุฟเฟ่ต์กังวลก็คงหนีไม่พ้น 
ปัญหาเรื่องสุขภาพ เพราะหากร่างกายได้รับพลังงานมากเกิน 
ความต้องการก็จะถูกเก็บสะสมในรูปของไขมัน ที่สามารถทำาให้ 
เกดิโรคอ้วนและโรคต่างๆ ได้ เราจงึมเีคลด็ลบัของการกนิบฟุเฟ่ต์ 
ให้ “อิ่ม คุ้มค่า ไม่เสียสุขภาพ” มาฝากกนั ดงันี้

• กินน้อยก่อนกินมาก คติที่ว่า อดอาหารเพื่อรอไปกิน 
ทีเดียวนั้น ขอบอกว่าไม่คุ้ม เพราะกระเพาะอาหารจะบีบตัวลง 
ส่งผลให้กินได้น้อย แนะนำาให้กินน้อยลงก่อนที่จะไปกินบุฟเฟ่ต์ 
สกั 1-2 มื้อ หรอืเลอืกอาหารที่ย่อยง่ายๆ มกีากใยสงู เช่น แป้ง ผกั 
เพื่อให้กระเพาะขยาย หรือรองท้องด้วยผลไม้ นมไขมันตำ่า 
หรือนำ้าเปล่า แต่ถ้าต้องไปกะทันหันจริงๆ ก็ควรลดอาหาร 
ในวนัหลงัจากนั้นให้น้อยลงกไ็ด้

• กินแบบไล่รสชาติ ถ้าเริ่มทานจากรสจัดก่อนจะทำาให ้
หวินำ้า โซเดยีมในร่างกายกจ็ะขึ้นสงู ความอยากอาหารจะน้อยลง 
ดงันั้น ควรเริ่มจากอาหารรสชาตอ่ิอนก่อนเสมอ หรอืเลอืก “กนิผกั 
ก่อนกนิเนือ้” ควรตกัสลดั (นำ้าสลดัน้อยๆ) เป็นจานแรก เพื่อขยาย 
กระเพาะก่อนทานเนื้อ จะช่วยให้ทานได้เยอะขึ้น ควรเลือกกิน
เนื้อสัตว์ประเภทต้มหรือนึ่ง หากปิ้งย่างก็อย่าทานเกรียมมาก 
ส่วนพวกเนื้อตดิมนั ชบุแป้ง และชบุไข่ทอดนี่อยู่ให้ห่างไว้

• ไม่ควรตักมาเผือ่เพือ่น เพราะอาจกนิไม่หมด ควรตกัมา 
ลองชมิก่อนอย่างละน้อย

• กนิช้าๆ อย่างต่อเนือ่ง การกนิคำาใหญ่ๆ จะทำาให้กนิได้น้อย 
เพราะกระเพาะทำางานหนกั ดงันั้น ควรหั่นชิ้นเลก็ๆ เคี้ยวง่ายๆ ไม่
กนิเรว็จนเกนิไป ควรรกัษาจงัหวะแบบค่อยๆ กนิเรื่อยๆ เพราะเมื่อ
หยดุกนิ สมองจะสั่งการให้เริ่มรู้สกึอิ่ม

• สนทนากันบ้าง ควรพูดคุยกับเพื่อนร่วมโต๊ะให้มากขึ้น 
อย่างน้อยกจ็ะทำาให้ลมืเรื่องการกนิ แถมยงักนิได้น้อยลงด้วย

• ดื่มน�้าเปล่าน้อยๆ ดทีี่สดุ เพราะนำ้าจะทำาให้อิ่มเรว็และ
ท้องอดื โดยไม่ควรดื่มนำ้าหวาน นำ้าผลไม้ หรอืนำ้าอดัลมซึ่งล้วนเพิ่ม 
แคลอร ีและไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำาให้มภีาวะขาดนำ้า 
อกีทั้งยงักระตุ้นให้ดื่มนำ้า หรอืกนิอาหารเพิ่มมากขึ้น จงึไม่ควรดื่ม 
เครื่องดื่มเย็นๆ การจิบเครื่องดื่มที่มีรสฝาดและอุ่นๆ จะช่วย 
ล้างปากและทำาให้กินต่อได้มากขึ้น อย่างชาก็จะช่วยในการย่อย 
อาหาร ลดการดูดซมึของไขมนัได้อกีด้วย

• อย่ากินจนอิม่เกินไป หากรูส้กึว่าเริ่มแน่น กค็วรหยดุกนิ
เพราะจะกลายเป็นการทรมานร่างกายแทน

• ระวังไขมันแอบแฝง ซึ่งซุกซ่อนอยู ่ในเนย นำ้าสลัด 
(ไม่ว่าจะเป็นนำ้าใสหรอืนำ้าข้น) รวมถงึเกลอืที่แอบแฝงอยูใ่นบรรดา 
ซอสต่างๆ (ซอสพรกิ ซอสมะเขอืเทศ) หรอืกระทั่งครมีออฟทาร์ทาร์ 
รวมถงึนำ้าจิ้มกค็วรจิ้มให้น้อยที่สดุ

• กนิของหวานท้ายสุด เพราะนำ้าตาลจะทำาให้สมองสั่งการ 
ให้รู้สกึอิ่ม และง่วงได้ง่าย

ทั้งนี้ การทานอาหารที่ดีควรคำานึงถึงปริมาณ “แคลอรี” 
หรือ “พลังงาน” โดยผู้ชายควรได้รับพลังงานประมาณวันละ 
2,000 กโิลแคลอร ีและผู้หญงิวนัละ 1,600 กโิลแคลอร ี(ปรมิาณ
รวมทั้งอาหารคาวและหวาน) อาหาร 1 มื้อ ควรได้ประมาณ 
400-700 กโิลแคลอรี

อย่างไรกต็าม อาหารบฟุเฟ่ต์หรืออาหารทัว่ไป หากทาน 
มากเกินไปกส็ามารถท�าให้เส่ียงต่อการเกดิโรคได้ ความคุม้ค่า 
ของราคาและปริมาณ อาจเทียบไม่ได้กับค่ารักษาพยาบาล 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ดังนัน้ กนิอย่างพอด ีเสรมิกจิกรรม 
ทางกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

อิ่มไม่อั้นกับ “บุฟเฟ่ต์” 

แบบคุ้มค่า แต่ไม่เสียสุขภาพ

Health Tips

แน่นอนว่ำอำหำร “บุฟเฟ่ต์” มีให้เลือกหลำกสไตล์ ทั้งปิ้งย่ำง ชำบู ซูชิ เกำหลี ซีฟู้ด กินได้ไม่อั้น 

ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดถึงควำมคุ้มทุน จึงพยำยำมกินในปริมำณมำกเพื่อให้คุ้มค่ำกับรำคำ
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ส�ำหรับเหล่ำผู ้คลั่งไคล้ในเทคโนโลยีไฮเทคและแก็ดเจ็ตเจ ๋งๆ 

ที่ทุกวันนี้นอกจำกจะมีมือถือล�้ำๆ พร้อมอุปกรณ์อ�ำนวย 

ควำมสะดวกอัจฉริยะมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นล�ำโพงอัจฉริยะ 

หลอดไฟอัจฉริยะ เรียกได้ว่ำมีของเล่นใหม่ๆ ออกมำให้ตื่นตำตื่นใจ

อย่ำงต่อเนื่อง และในวันนี้จะมีอะไรอัพเดตบ้ำงนั้น ไปดูกันเลย!

FOCI
ตัวช่วยตรวจวัดว่าคุณมีสมาธิกับสิ่งที่ท�าอยู่แค่ไหน FOCI 

ลักษณะเป็นคลิปหนีบกับเสื้อผ้า ภายในจะมีเซ็นเซอร์คอย 
ตรวจจับคลื่นเสียงจากลมหายใจ ตรวจจับการเคลื่อนไหว 
เสรมิด้วยปัญญาประดษิฐ์ช่วยแยกเสยีงลมหายใจกบัเสยีงรบกวน
จากภายนอก ท�างานร่วมกับแอปฯ บนสมาร์ทโฟนส�าหรับแสดง
ข้อมูล นอกจากนั้นยงัม ีAI Mind Coach เป็นเหมอืนครฝึูกส่วนตวั 
ที่ช่วยประมวลผลแล้วให้ค�าแนะน�าต่างๆ ได้ เช่น ช่วงไหนที่สมาธิ
หลุดก็จะให้ค�าแนะน�าในการดึงสติกลับมา รวมถึงช่วงที่หันเหไป
สนใจเรื่องอื่นก็จะสั่นเตือนให้กลับมาพุ่งความสนใจกับสิ่งที่ท�าอยู่
อกีครั้ง ส�าหรบัคนที่สนใจ สามารถตดิตามรายละเอยีดได้ผ่านเวบ็
ระดมทนุ Kickstarter โดยคาดว่าจะส่งมอบของในเดอืนตลุาคมปีนี้

Super Cold Box
Thanko ผูผ้ลติแกด็เจต็จากญี่ปุน่ได้คดิค้น Super Cold Box 

แท่นวางเครื่องดื่มที่ช่วยคงความเย็นได้ยาวนาน ซึ่งออกแบบมา
ส�าหรบักล่องกระดาษ อย่างน�้าผลไม้ นม หรอืกาแฟ ด้วยเครื่อง
ท�าความเยน็ขนาดจิ๋ว พร้อมพดัลมระบายความร้อนท�างานร่วมกนั 
สามารถท�าความเย็นเครื่องดื่มจาก 21 ถึง 8 องศาเซลเซียส 
ในเวลาแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ถ้าเครื่องดื่มเยน็อยู่แล้ว กจ็ะช่วย 
คงอณุหภมูคิวามเยน็ได้ด ีส่วนเครื่องดื่มที่เป็นขวด PET กส็ามารถ
ใช้งานได้เหมือนกัน โดยจะมีสายเสียบตรงกับไฟบ้าน มาพร้อม
สวติช์เปิด/ปิดควบคมุการท�างาน ถ้าใครสนใจ ตอนนี้มวีางจ�าหน่าย 
ที่ญี่ปุ่น สนนราคาประมาณ 1,500 บาท

Just Fit Mojini Line
Zebra ผลติปากกาไฮไลต์ Just Fit Mojini Line ที่ออกแบบมา 

เพื่อช่วยให้เวลาที่ขดีไปแล้ว หมกึปากกาจะไม่ซมึออกมา ด้วยการ 
ใช้เทคโนโลยไีอออนผสมลงไปในหมกึเรอืงแสง เวลาที่เราขดีเขยีน
ลงไปนั้น จะเกิดปฏิกิริยากับประจุไอออนลบของปากกาหมึกซึม 
ท�าให้เกาะตัวกับกระดาษได้ดีขึ้น ไม่มีปัญหาตัวอักษรเลือน 
อีกต่อไป แต่ข้อจ�ากัดก็คือ หมึกไฮไลต์แบบใหม่นี้จะท�างานได้ดี 
เฉพาะกับหมึกปากกาลูกลื่นที่เป็นสูตรน�้าเท่านั้น ส�าหรับใคร 
ที่สนใจตอนนี้เริ่มวางขายที่ญี่ปุ่นแล้วในราคาแท่งละประมาณ 
30 บาท

ติดเทรนด์ด้วย 
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O-FREE
OPPO เปิดตัวหูฟังบลูทูธไร้สาย น�้าหนักเบา สวมใส่สบาย

กับ O-FREE มาพร้อมชิปพิเศษของ Qualcomm QCC3026 ที่
ช่วยประหยดัพลงังาน แถมรองรบัเทคโนโลย ีTrueWireless Stereo 
ช่วยลดการดีเลย์ของเสียง จึงท�าให้การรับส่งสัญญาณกับมือถือ 
เสถียรขึ้น นอกจากรับสายหรือโทรออกแล้ว ยังพ่วงฟีเจอร์ 
แปลภาษามาด้วย สามารถสั่งงานด้วยเสียงกับผู้ช่วยอัจฉริยะ 
ในมอืถอือย่าง Google Assistant ควบคมุการเล่นเพลง เป็นต้น 
มาพร้อมแบตเตอรี่ในตวั ใช้งานได้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง ตวักล่องเกบ็
กท็�าหน้าที่เป็นแท่นชาร์จเกบ็ไฟชาร์จได้ 3 ครั้งอกีด้วย สนนราคา
ประมาณ 3,500 บาท โดยจะแถมมาให้กับ OPPO Find X รุ่น 
Lamborghini Edition มี 2 สี คือ สี Ice Cooper Blue และ 
Bordeaux Red

Panasonic MS-DS100
Panasonic เปิดตัว MS-DS100 เครื่องดับกลิ่นรองเท้า 

สดุอศัจรรย์! ด้วยเทคโนโลย ี“Nanoe X” ที่สร้างอนภุาคขนาดเลก็ 
เพื่อก�าจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพียงแค่เสียบลงไปในรองเท้า 
อนุภาคขนาดเล็กก็จะกระจายไปทั่วทุกซอกทุกมุม รวมถึงใน 
เนื้อผ้า นอกจากกลิ่นแล้วกย็งัยบัยั้งแบคทเีรยีที่อยู่บนผวิหน้าของ
รองเท้าได้อกีด้วย แต่ข้อจ�ากดักค็อื กระบวนการท�าความสะอาดนั้น 
ต้องใช้เวลาเสยีบทิ้งไว้ 5-7 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยูก่บัความแรงของกลิ่น 
โดยการท�างานนั้นจะมีแบตเตอรี่ในตัวถอดเปลี่ยนได้ส�าหรับ
เอาไปใช้นอกบ้าน แต่ถ้าอยู่ในบ้านก็สามารถเสียบอแดปเตอร์
เข้ากับไฟบ้านได้เลย ส่วนใครที่สนใจ ตอนนี้จะวางขายเฉพาะ 
ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

Drift w1
Segway เผยโฉมสเก๊ตไฟฟ้า Drift W1 โดยตัวรองเท้า 

เป็นแท่นให้ขึ้นไปยืนได้ทันที โดยไม่ต้องใช้สายล็อกเข้ากับเท้า 
ให้ยุง่ยาก เพราะยงัคงใช้เทคโนโลยรีกัษาการทรงตวั (Self-Balance) 
แบบเดยีวกบัที่อยู่ใน Segway รุ่นอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกนัการหกล้ม
ขณะใช้งาน ส่วนการบังคับทิศทางก็ใช้วิธีโยกตัว เพื่อเพิ่ม/ลด
ความเรว็ หรอืสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เนื่องจากตวัเครื่องมขีนาดเลก็ 
ท�าให้แบตเตอรี่เล็ก และใช้งานได้ในระยะทางที่ไม่ไกลนัก 
ส่วนรายละเอยีดอื่นๆ ยงัไม่เปิดเผย แต่ก�าลงัจะเปิดตวัเรว็ๆ นี้

MiniJ
อกีหนึ่งผลติภณัฑ์จากค่าย Xiaomi ที่น่าสนใจกค็อื MiniJ 

เครื่องซกัผ้าขนาดเลก็ตดิผนงั ดไีซน์เก๋รปูทรงหยดน�้าที่ดรูวมๆ แล้ว
เหมือนของแต่งบ้านหน้าตาสุดไฮเทค โดดเด่นด้วยฝาหน้าที่ฝัง 
จอสัมผัส LED ส�าหรับแสดงสถานะและกดสั่งงาน หรือควบคุม 
การท�างานผ่านมือถือได้ด้วย นอกจากนั้นยังใช้มอเตอร์ Direct 
Drive (DD) ซึ่งจะกนิไฟน้อย และลดเสยีงดงัขณะท�างาน ส่วนโหมด 
การท�างานจะม ี8 โหมด ส�าหรบัการซกัที่แตกต่างกนั เช่น โหมดซกั 
เสื้อผ้าเด็ก ซักด้วยน�้าร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 95 องศาเซลเซียส 
สามารถก�าจดัแบคทเีรยีได้ถงึ 99.99% สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 
12,500 บาท ซึ่งตอนนี้มวีางขายในจนีเท่านั้น

2903l2018 ติดเทรนด์ด้วย Gadget สุดล�้ ำ
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01 Thailand Mobile Expo 2018

บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั ได้เข้ำร่วมออกบธู จดัแสดงนวตักรรมและผลติภณัฑ์ 

Electrical Vehicle Charger รุน่ Terra 53 DC Charger โดยมคีณุสมบตัพิเิศษ คอื

สำมำรถชำร์จรถไฟฟ้ำได้รวดเรว็ภำยในเวลำเพยีงแค่ 15-30 นำทเีท่ำนั้น รวมถงึ

มคีณุสมบตัพิเิศษอกีมำกมำย ที่งำน Thailand Mobile Expo 2018 ในโซน EV 

Zone ซึ่งเป็นโซนส�ำหรบัจดัแสดงรถยนต์พลงังำนไฟฟ้ำ (Electronics Vehicle : EV) 

ที่จดัขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 15-18 กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำ ณ ศนูย์กำร

ประชมุแห่งชำตสิริกิติิ์

02 งานตลาดนัดช่าง

บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั ได้เข้ำร่วมจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยในงานตลาดนดัช่าง 

จดัขึ้นระหว่ำงวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์-11 มนีำคม ที่ผ่ำนมำ ณ เมกะโฮม สำขำรงัสติ โดย

ภำยในงำนได้น�ำเสนอผลติภณัฑ์ในกลุม่ของเซอร์กติเบรกเกอร์ ใช้ป้องกนัไฟเกนิ 

ไฟชอ็ต ไฟรั่ว และไฟดูด ส�ำหรบัตดิตั้งใช้งำนภำยในที่พกัอำศยั อำคำรส�ำนกังำน

และโรงงำนอตุสำหกรรมต่ำงๆ รวมถงึน�ำเสนอผลติภณัฑ์กลุม่อื่นๆ ส�ำหรบัลกูค้ำช่ำง 

ผูร้บัเหมำ ลกูค้ำท�ำบ้ำน รวมถงึลกูค้ำทั่วไป เช่น แมกเนตกิคอนแทคเตอร์, ปลั๊กและ

เต้ำรบัส�ำหรบังำนอตุสำหกรรม, Pilot Devices พร้อมมอบส่วนลดพเิศษให้แก่ลกูค้ำ

ที่สนใจซื้อผลติภณัฑ์

03 Propak Asia 2018

เมื่อวนัที่ 13-16 มถินุำยน ที่ผ่ำนมำ บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั ร่วมงำน Propak Asia 

2018 ซึ่งจดัขึ้นที่ศนูย์นทิรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ โดยได้น�ำนวตักรรม

อย่ำง Palletizing Solutions ซึ่งจ�ำลองกำรจดัเรยีงกระสอบข้ำว โดยใช้แขนกลหุน่ยนต์ 

IRB2600 เพื่อให้ผูเ้ข้ำร่วมงำนเหน็ว่ำผลติภณัฑ์ของเอบบี ีสำมำรถตอบโจทย์ธรุกจิ

ด้ำนกำรลดต้นทนุแรงงำน เพิ่มก�ำลงัและประสทิธภิำพได้อย่ำงลงตวั รวมถงึยงัม ี

ABB  Jokab Safety อปุกรณ์เซน็เซอร์ตรวจจบักำรเคลื่อนไหวเพื่อป้องกนัอบุตัเิหตุ

ระหว่ำงกำรท�ำงำนมำจดัแสดงอกีด้วย

04 ABB at Assembly & Automation Technology 

 2018

บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั ได้น�ำหุ่นยนต์อจัฉรยิะ “YuMi®” ที่มำพร้อมลลีำโชว์

กำรท�ำสำยไหม ในงำน Assembly & Automation Technology 2018 ซึ่งผูเ้ข้ำ

ร่วมงำนได้ให้ควำมสนใจอย่ำงล้นหลำม อกีทั้งยงัมเีทคโนโลยต่ีำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำ

จะเป็นอุปกรณ์ปรับควำมเร็วมอเตอร์ ACS580 ที่มำพร้อมกับกำรป้องกันน�้ำ

และฝุ่น อกีหนึ่งสิ่งที่ขำดไม่ได้นั่นกค็อื ABB Motor Smart Sensor ที่ช่วยในกำร

วเิครำะห์คณุภำพและประสทิธภิำพของมอเตอร์ ซึ่งข้อมลูเหล่ำนี้จะถกูจดัเกบ็ไว้

ใน Cloud และยงัสำมำรถดูได้จำกโทรศพัท์มอืถอื หรอืแทบ็เลต็ของผูใ้ช้งำนได้

ทนัท ี อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับกำรเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ระหว่ำงกำรท�ำงำน ABB Jokab Safety มำจัดแสดงอีกด้วย โดยงำนจัดขึ้นที่

ศูนย์นทิรรศกำรและกำรประชมุไบเทค บำงนำ Hall 99 บูธ 9B01 และ 9C01 

เมื่อวนัที่ 20-23 มถินุำยน ที่ผ่ำนมำ

05 ABB at Innovation Center for Robotics and 

 Automation System (iCRAS)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 บริษัท เอบีบี จ�ำกัด น�ำโดยคณุชยัยศ ปิยะ

วรรณรตัน์ Managing Director บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ประเทศไทย เมียนมำ 

สปป.ลำว และกัมพูชำ พร้อมด้วยคุณล�า้บญุ สิมะขจรบญุ Local Business 

Unit Manager บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ได้รบัเกยีรตร่ิวมงำนเปิดตวัศนูย์นวตักรรม

หุน่ยนต์และระบบอัตโนมติั (iCRAS) ของทำงสถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์ 

โดยมคุีณพสุ โลหารชนุ ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม เป็นประธำนในพธิ ีซึ่งทำง

เอบบีไีด้น�ำหุน่ยนต์นวตักรรมแบบ 2 แขนกลอจัฉรยิะ YuMi® เป็นเทคโนโลยทีี่

สำมำรถท�ำงำนร่วมกบัมนษุย์ได้อย่ำงปลอดภยั รวมทั้งยงัสร้ำงสสีนัภำยในงำน

ด้วยกำรโชว์ท�ำสำยไหมได้อย่ำงน่ำรัก เรียกเสียงฮือฮำให้กับแขกรับเชิญ

ภำยในงำนได้อย่ำงมำก
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Ask ABB

อีกหนึ่งช่องทางในการให้คำาปรึกษาและแนะนำาด้านเทคโนโลยีโดยตรงจากเอบีบี

หากคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิค หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเอบีบี ต้องการปรึกษาขอค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เราเปิดช่องทางใหม่ ในการสื่อสาร  เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก

รวดเร็วผ่าน Official Line Account @askabb

เรามีทีมงานที่พร้อมและยินดีให้ค�าปรึกษากับทุกๆ ท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค ผู้รับเหมา นักออกแบบตกแต่งภายใน 

ที่ปรึกษา ครู อาจารย์ และผู้ใช้งานทั่วไป

เพียง Add เป็นเพื่อนกับ @askabb ได้แล้ววันนี้

@askabb

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�ำกดั
161/1 อำคำรเอสจทีำวเวอร์ ซอยมหำดเลก็หลวง 3 
ถนนรำชด�ำร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  
โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์ 0 2665 1043

31




