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เมื่อฤดูฝนย่างกราย ทั่วทุกภาคของไทยต่างได้สัมผัสกับความเย็นชุ่มฉ�่าและความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ ในบางวันมีฝนโปรยปรายจนถึงกระหน�่าด้วยลมมรสุม บางวันเกิดฟ้าแลบ

และฟ้าผ่า ด้วยความไม่แน่นอนนี้เองอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม 

ท�าให้เกิดไฟกระชากจนก่อให้เกิดความเสียหายได้ เอบีบีเล็งเห็นถึงผลกระทบที่มหาศาลนี้ 

จึงมุ ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาทุกผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับทุกความต้องการของคุณผู้อ่าน 

อยู่เสมอ 

อย่างในคอลัมน์ Cover Story ก็จะกล่าวถึงการช่วยเพิ่มความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า

ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์เอบีบี รุ่น PCS100 ป้องกันและลดความเสี่ยง 

ในขณะที่เคร่ืองจักรหยุดท�างาน ช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ท�าให้ไฟฟ้าสมดุล 

ไม่เกิดการกระชาก หากเกิดเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าตกหรือดับชั่วขณะ

คอลัมน์ Product News ในฉบับนี้ น�าเสนอเร่ือง Retrofitting Unlocks Potential 

เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยประหยัดพลังงาน 

ลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงดูแลอินเวอเตอร์ ให้มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

นอกจากนี้ เอบีบียังได้มีการจัดท�าคู่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD (ตอนที่ 1) ซ่ึงจะช่วยให้เข้าใจ 

เก่ียวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพของอาร์กไฟฟ้า การท�างานของอุปกรณ์ ตลอดจน

คุณสมบัติหลักและประโยชน์ของอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กผิดพร่อง

และในขณะนี้ยานยนต์ไฟฟ้าก�าลังเป็นที่น่าสนใจอย่างกว้างขวาง จึงขอน�าเสนอคอลัมน์ 

Top Story เร่ืองอนาคตยานยนต์ ไฟฟ้าไทย ที่เร่ิมมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาระบบ 

มากข้ึน โดยเฉพาะ Ecosystem แต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีการพัฒนาอีกหลากหลายด้าน 

อาทิ สถานีชาร์จ และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้า ที่ต้องเตรียมพร้อมให้ครบทุกด้าน 

เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

แม้อากาศในช่วงนี้จะไม่ค่อยเป็นใจให้กับการเดินทางมากนัก แต่การท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที ่

ช่วยเพ่ิมพลังให้กับการท�างาน Unseen Travel จึงอยากพาคุณไปติดเกาะเหลาเหลียง 

เกาะที่เป็นเสน่ห์แห่งท้องทะเลตรัง ไปพบกับธรรมชาติที่เรียบง่ายไร้การปรุงแต่ง แล้วจะ 

พบว่าทะเลไทยสวยงามเสมอ ส�าหรับ Health Tips ทริกสุขภาพดีๆ จะบอกถึงภัยเงียบ

ที่มากับเคร่ืองปรับอากาศ ว่าควรจะดูแลอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคภัยได้ 

ในทุกวันและในทุกๆ สถานการณ์ อากาศหรือบรรยากาศภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา เอบีบีไม่เคยหยุดพัฒนาและพร้อมเสมอที่จะช่วยตอบโจทย์ ให้กับทุกปัญหา 

และทุกความต้องการของคุณผู้อ่านทุกท่าน เพื่อให้ความส�าเร็จในทุกธุรกิจก้าวหน้าต่อไป

อย่างย่ังยืนในยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้
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โรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจัยส�าคัญต่อเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน แต่ระบบไฟฟ้า

ของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งยังขาดเสถียรภาพ ซึ่งท�าให้กระบวนการผลิต 

ต้องหยุดชะงัก โดยผลิตภัณฑ์รุ่น PCS100 ของเอบีบีจะท�าให้โรงงานอุตสาหกรรม

มั่นใจได้ว่ามีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีให้กับระบบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

แม้เกิดภาวะแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะข้ึน (Voltage Sag)

รูปที่ 1

 
บรซู เบนเน็ต
ฝ่าย Power Conditioning 
ของเอบบีี
เมอืงเนเปียร์ นวิซแีลนด์

 
รูปที่ 1
ระบบจ่ายไฟฟ้าที่มคีวาม
เสถยีรถอืเป็นปัจจยัส�าคญั
ต่อเทคโนโลยกีารผลติ 
สมยัใหม่ โดยเฉพาะ 
ในประเทศก�าลงัพฒันา 
ซึ่งเทคโนโลยกีารผลติ 
จะช่วยให้ระดบัเศรษฐกจิ
พฒันาขึ้นจากการท�า
เกษตรกรรมเพื่อยงัชพี

หลายปีแล้วที่บรษิทัต่างๆ ได้พยายามใช้เทคนคิต่างๆ เพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการผลติและลดต้นทนุทางการผลติ ซึ่งแม้จะประสบ 
ความส�าเร็จ แต่ก็ท�าผลก�าไรยากขึ้น เป็นไปตามกฎผลตอบแทน 
ลดน้อยถอยลง (Law of Diminishing Returns) ผลกค็อื บรษิทั 
หลายแห่งเริ่มหันมาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในแต่ละขั้นตอน 
การผลิต เพื่อจะได้บรรลุตามเป้าหมายทางการตลาด และยังคง 
ความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะ 
น�าไปสู่ระบบควบคุมอัตโนมัติในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ท�าให้ 
ต้องค�านงึถงึเสถยีรภาพของเครื่องจกัรและทกุระบบในโรงงาน

แม้ว่าจะมีประสิทธิผลกว่า แต่เคร่ืองจักรรุ่นใหม่ 

อาจส่งผลต่อเครือข่ายการผลิต น�าส่ง และจ่าย 

กระแสไฟฟ้า ซึ่งเดิมก็ท�างานหนักอยู่แล้ว

เมื่อมีการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย 
ท�าให้ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

แนวคดิการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) ซึ่งพสิูจน์
แล้วว่าได้ผลดกีจ็ะยงัคงมกีารใช้ต่อไป เช่น การลดความสูญเสยี 
(ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท�างาน) ด้วยการลดความเสี่ยงที่
เครื่องจกัรจะหยดุท�างาน หรอืตดักจิกรรมที่ไม่เพิ่มมลูค่าให้การผลติ 
ออกไป เป็นต้น แต่การแปลงข้อมูลไปเป็นดิจิทัล (Digitization) 
ในการผลิตจะต้องใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นส�าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ 
และการใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติคุณภาพสูง (อย่าง
เช่น วทิยาการหุ่นยนต์ที่ท�างานด้วยระบบสมัผสั) ตลอดจนข้อมูล
การท�างานของเครื่องจักรที่บริษัทผู้ผลิตน�าไปใช้ในการปรับแก้
กระบวนการผลติที่ใช้อยู่ในปัจจบุนั
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รูปที่ 2

 
รูปที่ 2
ผลติภณัฑ์ PCS100 AVC-40 
กลุ่มผลติภณัฑ์ รุน่ PCS100
ไม่เพยีงเหมาะที่จะใช้ใน
ประเทศก�าลงัพฒันาที่ระบบ
สาธารณปูโภคยงัไม่เสถยีรพอ 
แต่ยงัเหมาะกบัประเทศ
ที่พฒันาแล้วที่ Marginal 
Gains in Productivity
จะเป็นข้อได้เปรยีบทาง 
การแข่งขนั

ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และการวิเคราะห์กระบวนการผลิต
ล้วนต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หากระบบจ่ายไฟฟ้าขาดเสถียรภาพ
หรอืเกดิขดัข้อง จะเกดิความเสี่ยงต่อระบบการท�างานของอปุกรณ์ 
และอาจได้ข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรงหรอืไม่ถูกต้อง

ยิ่งไปกว่านั้น หากเกิดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า 
แม้เพยีงช่วงสั้นๆ กอ็าจสร้างความเสยีหายอย่างรนุแรงให้เครื่องจกัร 
หรือส่งผลให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก หรืออาจเกิดความ
เสียหายกับโรงงานได้ -> รูปท่ี 1 นอกจากการสูญเสียระหว่าง
การผลิตแล้ว การส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าไม่ทันเวลา และความ 
เสยีหายที่อาจเกดิขึ้นกบัอปุกรณ์ ตลอดจนอปุสรรคในการท�างาน 
ที่ไม่ได้คาดไว้ ล้วนท�าให้เกดิค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น สภาพแวดล้อม 
การผลติที่ต้องถกูสขุลกัษณะ เช่น การผลติอาหารหรอืผลติภณัฑ์นม 
อาจท�าให้ต้องใช้เวลาในการจัดเก็บ ท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 
และท�ากระบวนการซ�้า 

เมื่อมคีวามต้องการด้านการผลติเพิ่มขึ้น อาจต้องใช้เครื่องจกัร 
ขนาดใหญ่และจ�านวนมากขึ้น แม้ว่าจะมีประสิทธิผลมากกว่า 
แต่เครื่องจกัรรุน่ใหม่อาจส่งผลต่อกระบวนการผลติ น�าส่ง และจ่าย 
กระแสไฟฟ้าซึ่งเดมิรบัภาระหนกัอยูแ่ล้ว ผลกค็อืท�าให้เสถยีรภาพ
ลดลง ทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เครื่องจักรจะหยุดท�างาน 
เนื่องมาจากปัญหาในระบบเครอืข่าย

ประมาณการกันว่าโรงงานผู้ผลิตต้องแบกรับค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดจากเครื่องจักรหยุดท�างานคิดเป็นประมาณ 4% ของผล
ประกอบการของบริษัท1 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลก�าไร ต้นทุน 
และคณุภาพของการผลติที่ต้องลงทนุ

ผลิตภัณฑ์เอบีบี รุ่น PCS100
เครือข่ายระบบกระแสไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องประสบกับ 

ปัญหาด้านคณุภาพบ้างไม่มากกน้็อย ซึ่งอาจเกดิได้หลายรปูแบบ 
ทั้งไฟฟ้าดบั สญัญาณรบกวน ความถี่ไฟฟ้าไม่คงที่ หรอืฮาร์มอนกิส์ 
แต่ที่คิดเป็น 90% ของปัญหาที่มีผลต่อเสถียรภาพของโรงงาน 
กค็อืแรงดนัไฟฟ้าตกชั่วขณะ นั่นคอืแรงดนัไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเกดิลดลง 
อย่างรนุแรงในช่วงเวลาสั้นๆ ส่วนใหญ่มสีาเหตจุากปัจจยัภายนอก 
เช่น กระแสลมแรง ฝนตกหนกั อบุตัเิหตบุนท้องถนน หรอืการขดุเจาะ 
ที่ผดิพลาด เหตกุารณ์เหล่านี้อยู่นอกเหนอืการควบคมุของวศิวกร
ประจ�าโรงงาน จงึจ�าเป็นต้องมกีารวางแผนป้องกนั 
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รูปที่ 3

 
รูปที่ 3
ผลติภณัฑ์ PCS100 UPS-I

 

ตั้งแต่การควบคุมแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่อง  

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ จนถึง

การจ่ายกระแสไฟฟ้าในระหว่างที่เกิดไฟฟ้าดับ 

ผลิตภัณฑ์เอบีบี รุ่น PCS100 จะช่วยให้ผู้ใช้ 

มีกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้อย่างดี 

มีความสมดุล ราบร่ืน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

ผู้ใช้ต้องการ

เอบีบีได้น�าเสนอวิธีการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้า ซึ่ง 
สามารถป้องกันเครื่องจักร สายการผลิตหรือแม้กระทั่งระบบ 
ของโรงงาน วิธีการเหล่านี้จะช่วยดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
เป็นไปอย่างสม�่าเสมอตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ทั้งยังลดความเสี่ยง 
ที่เครื่องจักรจะหยุดท�างานหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงอื่นๆ 
ผลติภณัฑ์เอบบี ีรุน่ PCS100 จะช่วยให้ผูใ้ช้มกีระแสไฟฟ้าที่ควบคมุ
แรงดนัไฟฟ้าได้อย่างด ีมคีวามสมดลุ ราบรื่น และเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ผูใ้ช้ต้องการ โดยการควบคมุแรงดนัไฟฟ้าให้ต่อเนื่อง การป้องกนั 
แรงดนัไฟฟ้าตกชั่วขณะ รวมถงึการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระหว่างที่
เกดิไฟฟ้าดบั

ผลิตภัณฑ์เอบีบี รุ่น PCS100 AVC-20
PCS100 AVC-20 คืออุปกรณ์ที่เป็นวงจรรักษาระดับ 

แรงดนัไฟฟ้าแบบ Inline (Inline Continuous Voltage Regulator) 
ควบคมุแรงดนัไฟฟ้าจ่ายเข้าได้ถงึ 100% ของเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 
แม้ในภาวะที่แรงดนัไฟฟ้าจากระบบส่งจะมกีารแปรเปลี่ยนสงูกว่า
หรอืต�่ากว่า 20%

 

PCS100 AVC-20 ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 

จ่ายเข้าได้ถึง 100% ของเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

แม้ในภาวะที่แรงดันไฟฟ้าจากระบบส่งจะมีการ

แปรเปลี่ยนสูงกว่าหรือต�่ากว่า 20%

ตัวอย่างเช่น ในระบบที่โครงสร้างพื้นฐานมีไม่เพียงพอ
กับความต้องการ และเชื่อมต่อกับโหลด (Load) ของผู้ใช้ซึ่งมี 
ปรมิาณมาก มนัจะกนิเวลาตั้งแต่ 1 นาท ี ไปจนถงึหลายชั่วโมง 
ซึ่งแรงดนัไฟฟ้าจะลดลงต�่ากว่าแรงดนัใช้งานปกติ
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รูปที่ 4

 
รูปที่ 4
ผลติภณัฑ์ PCS120 MV UPS

แรงดนัไฟฟ้าต�่าเช่นนี้มกัเกดิในช่วงเวลาที่มคีวามต้องการใช้
พลงัไฟฟ้าสงูสดุ เมื่อโรงงานอตุสาหกรรมมโีหลดสงูสดุ ในเครอืข่าย 
ซึ่งมรีะบบแบบ 3 เฟส แรงดนัไฟฟ้า 400 V ที่ประสบปัญหาดงักล่าว 
AVC-20 จะปรบัแรงดนัไฟฟ้าที่อาจลดต�่าถงึ 320 V ให้กลบัขึ้นมา 
เป็น 400 V ได้ตราบเท่าที่แรงดนัไฟฟ้าต�่าจากระบบจ�าหน่ายยงัมอียู่ 
เพื่อให้โหลดที่เชื่อมกบัอปุกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ปลายทางของ PCS100 
AVC-20 ไม่ถกูกระทบจากแรงดนัไฟฟ้าต�่า ในทางกลบักนั PCS100 
AVC-20 จะปรับแรงดันไฟฟ้าที่อาจสูงถึง 20% ในกรณีเช่น 
โหลดของเครือข่ายขนาดใหญ่หยุดการท�างานแบบทันทีทันใด 
ท�าให้แรงดนัไฟฟ้าในระบบสงูขึ้นอย่างรวดเรว็

PCS100 AVC-20 ไม่เพยีงควบคมุแรงดนัไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
เท่านั้น แต่ยงัสามารถควบคมุได้ในเวลาที่รวดเรว็ ตั้งแต่ตรวจจบั
สภาวะที่เริ่มขาดความเสถยีรไปจนถงึการแก้ไข จะใช้เวลาน้อยกว่า 
20 มลิลวินิาท ีซึ่งสั้นกว่าวงจร 1 รอบ (Cycle) ในเครอืข่าย 50 Hz

ผลิตภัณฑ์เอบีบี รุ่น PCS100 AVC-40
ในโรงงานที่เกดิแรงดนัไฟฟ้าตกอย่างรนุแรง PCS100 AVC-40 

จะปรบัแรงดนัไฟฟ้าที่สูงถงึ 40% ของค่าแรงดนัไฟฟ้าของเกณฑ์ 
ที่ตั้งไว้ -> รูปที่ 2 เช่น แรงดนัในเครอืข่าย 400 V แบบ 3 เฟส 
ที่อาจลดลงเหลอื 240 V ซึ่ง PCS100 AVC-40 จะปรบัให้กลบัมาเป็น 
400 V ภายในเวลาน้อยกว่า 18 มลิลวินิาท ีซึ่งในการที่จะปรบั
แรงดันสูงเช่นนั้น PCS100 AVC-40 ได้จ�ากัดระยะเวลาในการ
ปรบัแรงดนัไว้ไม่เกนิ 30 วนิาท ี(เนื่องจากข้อจ�ากดัเรื่องความร้อน) 
และความสามารถในการควบคุมแรงดันต่อเนื่อง คือสูงกว่าหรือ
ต�่ากว่า 10%
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PCS100 AVC-40 จะปรับแรงดันไฟฟ้าที่สูง 

ถึง 40% ของค่าแรงดันไฟฟ้าของเกณฑ์ที่ตั้งไว้

PCS100 AVC-40 ยงัสามารถควบคมุแรงดนัไฟฟ้าตก ทั้งแบบ 
กระแสไฟฟ้าสลับทางเดียว (Single Phase) หรือแบบ 2 เฟส 
หรอืมมุเฟสผดิเพี้ยน (Phase-Angle Shifts) หากจ�าเป็น

PCS100 AVC-40 ไม่จ�าเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หรือแหล่ง
พลังงานอื่น เพราะใช้พลังงานจากระบบส่งจ�าหน่ายที่เชื่อมต่อ 
ได้เลย (ดงันั้น จงึต้องให้อปุกรณ์เชื่อมต่อกนัไว้)

ผลติภณัฑ์เอบีบ ีรุน่ PCS100 UPS-I
โรงงานผูผ้ลติที่เชื่อมต่อกบัระบบจ่ายไฟฟ้ามกัประสบปัญหา

กระแสไฟฟ้าขดัข้องหรอืดบัสนทิ และมแีหล่งไฟฟ้าส�ารองที่เชื่อมต่อ 
กบัระบบส่งไฟฟ้าก�าลงัอกีแหล่ง (A Second Transmission-Level 
Connection) หรอืเครื่องก�าเนดิไฟฟ้า สามารถใช้ผลติภณัฑ์เอบบีี 
รุ่น PCS100 UPS-I ในการป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหยุดท�างาน 
-> รูปที่ 3

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ท�างานได้อย่าง 
ต่อเนื่องหรือตัดวงจรทั้งหมด ตั้งแต่ช่วงเวลาที่กระแสไฟฟ้าจ่าย 
ลดลงต�่ากว่าระดบัแรงดนัปกต ิไปจนถงึเวลาที่แหล่งไฟฟ้าส�ารอง
เริ่มท�างาน PCS100 UPS-I จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัอปุกรณ์ที่ใช ้
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะจัดการส่งผ่านไปยังแหล่งไฟฟ้า
ส�ารอง และกลบัไปใช้กระแสไฟฟ้าหลกักต่็อเมื่อกระแสไฟฟ้ากลบั
มามีค่าปกติ UPS-I สามารถใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่หรือตัวเก็บประจุ 
(Ultracapacitors) ขึ้นอยูก่บัประเภทของแหล่งส�ารอง เมื่อย้ายไปใช้ 
เครื่องก�าเนดิไฟฟ้าที่ก�าหนดไว้ แบตเตอรี่ที่มอียู่สามารถใช้งานได ้
อย่างน้อย 30 วนิาท ีที่ Full Load Autonomy ซึ่งจะมเีวลาพอที่จะ 
สตาร์ตเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าและรับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

PCS100 UPS-I ท�างานหรือตัดวงจรทั้งหมด 

ตั้งแต่ช่วงเวลาที่กระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบลดลง

ต�่ากว่าระดับแรงดันที่ตั้งค่าไว้ ไปจนถึงเวลาที่

แหล่งไฟฟ้าส�ารองเร่ิมท�างาน

ในกรณีที่โรงงานนั้นใช้ระบบส่งไฟฟ้าก�าลังจาก 2 แห่ง 
(Two Transmission Level System) ตวัอย่างเช่น ระบบที่ใช้สาย 
ป้อนขนาด 110 kV จ�านวน 2 เส้น จากแหล่งก�าเนดิไฟฟา้ 2 แหง่ 
จะใช้ตัวเก็บประจุในการจ่ายโหลด ในช่วงระยะเวลา 2 วินาท ี
ระหว่างที่มกีารเปลี่ยนแหล่งจ่ายแบบอตัโนมตัิ

โดยทั่วไปในทุกกรณี อุปกรณ์จะได้รับกระแสไฟฟ้าอย่าง 
ต่อเนื่องเมื่อสภาวะระบบจ่ายไฟฟ้าบกพร่องไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
ที่ตั้งไว้ และจะท�างานจนกว่าระบบส�ารองจะท�างาน โดย UPS-I  
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยจัดการการเปลี่ยนถ่ายและปรับค่ากระแส
ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายให้สมัพนัธ์กนั

การป้องกันที่ระดับแรงดันไฟฟ้าปานกลาง
(Medium-Voltage): PCS120 MV UPS

ผลิตภัณฑ์เอบีบี รุ ่น PCS100 ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ 
ด้านกระแสไฟฟ้าได้ทกุระดบั ตั้งแต่เครื่องมอื สายการผลติ และ
ระดบัทั้งโรงงาน ด้วยอปุกรณ์ขนาด 150 kVA ไปจนถงึ 3,600 kVA 
เมื่ออปุกรณ์ของโรงงานและระบบเริ่มมคีวามซบัซ้อน จ�าเป็นต้อง 
ใช้การป้องกันที่มีขอบเขตกว้างขึ้นและระบบปรับแรงดันไฟฟ้า 
ที่มเีสถยีรภาพในระดบัสงูขึ้น ดงันั้น เอบบีจีงึได้น�าเสนอผลติภณัฑ์ 
ที่ช่วยป้องกันระดับกระแสไฟฟ้าปานกลาง นั่นคือ รุ่น PCS120 
MV UPS -> รปูที ่4 ซึ่งสามารถป้องกนัระบบจ�าหน่ายของโรงงาน 
PCS120 MV UPS และใช้งานในแรงดนัไฟฟ้าได้ทั้ง 11 หรอื 22 kV 
โดยใช้ได้ถึง 2.25 MVA และสามารถเชื่อมต่อแบบขนานเพื่อ 
ป้องกันโหลดได้ถึงระดับที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าผิดพร่อง (Fault 
Protection) และอปุกรณ์ตดัต่อวงจร (Switching Devices)

ด้านแหล่งพลังงานส�ารองแบบ PCS100 UPS-I และแหล่ง
กระแสไฟฟ้าแบบ 2 แหล่งจ่าย ซึ่งดูแลและจดัการโดย MV UPS 
อุปกรณ์นี้จึงได้รับการส่งเสริมให้ใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมด้าน 
ศนูย์จดัการข้อมูล (Data Center) เนื่องจาก PCS120 MV UPS นั้น 
เหมาะที่จะใช้กบัอปุกรณ์ในอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจ�าเป็นต้อง
ใช้ระบบที่ป้องกนัระบบได้ทั้งโรงงาน 

เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนั โรงงานอตุสาหกรรม
ยุคใหม่ได้หันมาใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการผลิต 
และอปุกรณ์ที่มเีทคโนโลยทีนัสมยัด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ผลติภณัฑ์ของเอบบีทีี่ช่วยปรบัปรงุคณุภาพของไฟฟ้า ท�าให้
ผูจ้ดัการและวศิวกรประจ�าโรงงานสามารถป้องกนัการหยดุท�างาน
ของเครื่องจักร ในขณะเดียวกันก็สามารถปกป้องอุปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีราคาแพงไม่ให้เกิดความเสียหายจนเกินการ
ควบคุม อุปกรณ์นี้ยังสามารถรองรับกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน 
และต้องการความละเอยีด ท�าให้ระบบท�างานอย่างราบรื่น ไม่สะดดุ 
และแม่นย�า ซึ่งจะท�าให้โรงงานรักษาระดับความสามารถในการ
แข่งขนัได้อย่างดี
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อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยสดใส

เมื่อผูผ้ลติรถยนตเ์ร่ิมสง่รถจ�าหนา่ย

เป็นที่พูดถึงมาอย่างยาวนาน ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีการจ�าหน่ายในประเทศไทย แต่ดูเหมือน 

หลายฝ่ายก็ตั้งค�าถามลักษณะเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน? เปรียบเสมือนรถยนต์ไฟฟ้า 

กับจุดชาร์จแบตเตอร่ี ว่าอะไรควรจะมีก่อนกัน เพราะด้านผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็กังวล โดยมองว่า 

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจะไม่มีจุดชาร์จแบตเตอร่ี ขณะที่ผู ้ให้บริการชาร์จแบตเตอร่ีก็เกรงว่า 

เมื่อติดตั้งจุดชาร์จแบตเตอร่ีแล้วจะไม่มีรถเข้ามาชาร์จ

โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาครฐัดเูหมอืนจะเป็นกลไกส�าคญั
ในการสนบัสนนุให้เกดิยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยนโยบาย
ส่งเสริม ทั้งภาษีรถยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการน�าเข้าเทคโนโลยี 
ที่ส�าคญั และยงัอาจรวมไปถงึเงนิกู้เพื่อการลงทนุ นั่นจงึท�าให้เรา
ได้เหน็ผูผ้ลติรถยนต์บางรายที่เริ่มน�ารถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาจ�าหน่าย
ในประเทศไทย รวมถงึบรษิทัคนไทยที่เริ่มมกีารลงทนุในการพฒันา
ระบบยานยนต์ไฟฟ้า

ถึงแม้ผู้ผลิตรถยนต์จะน�ารถยนต์เข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ 
ไทย แต่ส�าหรับความพร้อมของประเทศไทยยังเรียกว่าอยู่ในขั้น 
ของการเตรยีมตวั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ecosystem ของการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบส่งก�าลังไฟฟ้า ระบบ
จ่ายไฟฟ้า หรอืแม้แต่หม้อแปลงของทั้งภายในบ้านและสถานชีาร์จ
แบตเตอรี่ รวมไปถงึจดุชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่ต่างจงัหวดั

ปัจจุบันที่มีการประกาศว่าจะออกจ�าหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า 
100% แน่นอนแล้วจ�านวน 2 ค่าย ทั้งค่าย NISSAN ที่จะส่ง LEAF ลงสู ่
ตลาด และ MG ที่เตรียมส่ง ZS EV ลงสู้ศึกครั้งนี้ด้วยเช่นกัน 
โดยทั้งคู่ถือเป็นค่ายรถยนต์ที่มีความพร้อมทั้งในตัวรถยนต์ไฟฟ้า
และพันธมิตรที่จะมาช่วยสร้าง Ecosystem ให้สมบูรณ์ สามารถ
ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้เหมอืนกบัรถยนต์ทั่วไป

แต่ในมุมมองของนักวิชาการด้านยานยนต์ในประเทศไทย
ยังเห็นว่า “รถยนต์ไฟฟ้าอาจยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานของ
คนไทย” นั่นเพราะพฤตกิรรมของคนไทยยงันยิมเดนิทางไกลด้วย
รถยนต์ สังเกตได้จากช่วงเทศกาลวันหยุดยาว จะมาพร้อมกับ 
การจราจรที่ติดขัดในการออกนอกกรุงเทพฯ และต้องยอมรับว่า 
ปัจจบุนั Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้ายงัไม่พร้อมและไม่ครอบคลมุ

โดยนักวิชาการด้านยานยนต์มองว่า รถยนต์ไฟฟ้าควร 
เหมาะกับรถแท็กซี่มากกว่า เพราะด้วยศักยภาพของยานยนต์
ไฟฟ้าที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านน�้ามันเชื้อเพลิง ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ให้กบักลุม่แทก็ซี่ ยิ่งไปกว่านั้นพฤตกิรรมของรถแทก็ซี่จะวิ่งไม่ไกล
และอยู่ในรัศมีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีจุดชาร์จแบตเตอรี่
จ�านวนมากโดยไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่หมดระหว่างทาง 
ซึ่งปัญหาเดียวของรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถแท็กซี่คือเรื่องราคา
รถยนต์เท่านั้น

แต่แนวความคิดนั้นจะแตกต่างออกไป หาก Ecosystem 
ของยานยนต์ไฟฟ้าครบถ้วนและครอบคลุม โดยนักวิชาการด้าน
ยานยนต์เหน็ว่า ต้องเริ่มจากความพร้อมของผูข้บัขี่ที่ต้องค�านงึถงึ
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ลกัษณะการใช้งาน เช่น รถที่มแีบตเตอรี่ความจไุฟฟ้าน้อยควรใช้
ขับขี่ในระยะใกล้ หรือรถที่มีแบตเตอรี่ความจุมากก็สามารถขับขี่
ในระยะทางที่ไกลขึ้น ซึ่งผู้ขบัขี่ทั่วไปจะนยิมเลอืกรถที่มแีบตเตอรี่
ที่สามารถเกบ็ประจไุด้จ�านวนมาก

ในด้านผู้ประกอบการรถยนต์ควรพัฒนารถยนต์ที่มีขนาด
แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เพื่อรองรบัความต้องการของตลาด รวมทั้ง 
ประสิทธิภาพของรถยนต์ที่ต้องสามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง 
อย่างน้อย 200-300 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มประจุหนึ่งครั้ง 

ในส่วนของการลงทุนพัฒนาสถานีชาร์จ แม้ในขณะนี้สถานีชาร์จ
ยังน้อยอยู่ แต่ถ้าในอนาคตมีการพัฒนาและติดตั้งจุดชาร์จเพิ่ม
มากขึ้น กจ็ะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กบัผู้ขบัขี่ได้ในระดบัหนึ่ง

ทางด้านผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้า ต้องเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องของอะไหล่ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการประกอบรถยนต์ 
และซ่อมบ�ารงุด้วย เพราะหากยานยนต์ไฟฟ้าเตบิโตอย่างรวดเรว็ 
แล้วผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนไม่สามารถปรับตัวและพัฒนาได้ทัน 
จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

1102l2019 อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าไทยสดใส เมื่อผู ้ผลิตรถยนต์เร่ิมส่งรถจ�าหน่าย



Course Title May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

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

EP02

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

29

EP03
ABB E - Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (ขั้นต้น) 
*กรุณาน�าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเพื่อใช้ในการอบรม* 7 9

EP04
ABB E - Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดนัต�่า (ขั้นสูง)
*กรุณาน�าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้ในการอบรม* 8 10

EP05 การออกแบบความปลอดภยัของระบบและเครื่องจกัรโดยใช้ผลติภณัฑ์เอบบี ีและเทคโนโลยปีัจจบุนั 23

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

24

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

22 17

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

23 18

EP09 ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 และหลักการประเมินความเสี่ยง 10 5

EP10
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพื้นฐานและเทคโนโลยีของอินเวอเตอร์ 
(Solar Inverter)

11 6

EP11 เครื่องชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Charger Infrastructure) 4

EP12 เครื่องส�ารองพลังงานไฟฟ้า และเครื่องเพิ่มเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
(UPS Power Conditioning System)

5

ABB Product Training 
Schedule
Electrification Products
Division

Year 2019

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

เอบีบีน�าเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจ 

ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร

ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง 

ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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Terms and Conditions 

วัตถุประสงค์
หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นนี้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกก�าหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัหลกัสูตรอบรมคอื เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรูพ้ื้นฐาน เทคโนโลย ีและวธิกีารใช้งานของผลติภณัฑ์
เอบบีไีด้ดยีิ่งขึ้น

ข้อก�าหนดและข้อแนะน�า
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์

ด้านวศิวกรรมก่อนเข้าร่วมหลกัสูตร

วิทยากร
วิทยากรของบริษัทเอบีบีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในด้านผลติภณัฑ์ และด้านเทคนคิเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนส�าหรับหลักสูตรของเอบีบี 

โดยการกรอกข้อมูลที่ถกูต้อง และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถตดิต่อได้ 
ในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

หากมขี้อสงสยัสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่
คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อเีมล: darawan.ngernlailuck@thabb.com
โทรศพัท์: 0 2665 1000

การแจ้งยืนยันการส�ารองที่นั่ง
ท่านจะได้รับการยืนยันการส�ารองที่นั่งของหลักสูตรคอร์ส 

ฝึกอบรมต่างๆ ทางอเีมลภายใน 5 วนัก่อนวนัฝึกอบรม โดยทาง 
เอบีบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรมการ
ฝึกอบรม และสถานที่ในการฝึกอบรมโดยจะท�าการแจ้งให้ท่าน 
ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่าน
ต้องการ ท่านจะได้รบัการแจ้งเตอืนทนัท ีและหากมคีอร์สฝึกอบรม 
เปิดเพิ่มเตมิ ทางเอบบีจีะแจ้งให้ท่านทราบอกีครั้งภายหลงั

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ยกเว้นหลกัสตูรการปฏบิตัเิชงิลกึที่ระบคุ่าใช้จ่ายไว้ โดยทางเอบบีี 
จะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่าง 
และอาหารกลางวนัให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทกุท่าน

ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก 

และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตวัท่านเอง

การยกเลิก
หลกัสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรอืยกเลกิ หากมผีู้เข้าร่วม

ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทกุหลกัสูตรมจี�ากดั
จ�านวนผู้เข้าฝึกอบรม (ไม่เกิน 20 ท่าน) ในกรณีที่มีการยกเลิก 
ผู้สมัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบีโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ผู ้สมัคร 
ท่านอื่นที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมแทนได้

*ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่านได้*

สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�านักงานใหญ่:

161/1 อาคารเอสจทีาวเวอร์ ชั้น 1-4 ซอยมหาดเลก็หลวง 3 
ถนนราชด�าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

เวลาในการฝึกอบรม 09.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000

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

ลงทะเบียน Online:



Retrofitting 
Unlocks Potential
วิธีการที่ทันสมัยในการปรับปรุงวงจรชีวิต (Life Cycle) ของอินเวอเตอร์จากเอบีบี 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอินเวอเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นวิธีการที่ยั่งยืน 

(Sustainable) ที่จะช่วยคืนลมหายใจให้กับอุปกรณ์ตัวเก่าที่มีอยู่

เมื่ออินเวอเตอร์ที่ติดตั้งในบริษัทนั้นถูกใช้งานมาอย่าง
ยาวนาน การบ�ารุงรักษาตามวงจรชีวิต (Life Cycle Service) 
ของอินเวอเตอร์นั้นจะเป็นส่วนที่มีความส�าคัญมากขึ้นในการ 
เดนิเครื่อง (Operation) การบ�ารงุรกัษาอนิเวอเตอร์นั้นไม่เพยีงแค่
ช่วยลดโอกาสที่เครื่องจักรจะช�ารุดเสียหาย แต่ยังช่วยเพิ่มก�าลัง 
ในการผลติ (Productivity) และความเชื่อถอืได้ (Reliability) ของ 
อนิเวอเตอร์ นอกจากนี้ยงัช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการเดนิเครื่อง
โดยรวม (Overall Effectiveness) ของบรษิทัอกีด้วย การรโีทรฟิต 
(Retrofit Service) คอืหนึ่งในทางเลอืกที่จะช่วยปลดลอ็กศกัยภาพ
ของอนิเวอเตอร์ที่ถกูใช้งานมาอย่างยาวนาน รวมไปถงึจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพของอนิเวอเตอร์ด้วย

การบ�ารุงรักษาคือหัวใจส�าคัญ (Service is Key)
บรษิทัต่างๆ ได้ให้ความส�าคญักบัขดีความสามารถในการผลติ 

มากขึ้น (Core Competency) ความต้องการในการบรกิาร หรอืการ 
บ�ารงุรกัษา (Service) จากบรษิทัผู้ผลติอนิเวอเตอร์จงึเพิ่มมากขึ้น 
จนกลายเป็นส่วนที่มคีวามส�าคญัสงู (Critical Part) ในการเดนิเครื่อง 
(Operation)

อินเวอเตอร ์นั้นเป ็นองค ์ประกอบส�าคัญในหลายๆ 
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม (Industrial Process) ช่วยให ้
กระบวนการผลิตนั้นประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) 
เพิ่มก�าลังในการผลิต (Productivity) นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพ (Performance) ให้กบัมอเตอร์ไฟฟ้าในงานหลากหลาย 
ประเภท ดังนั้น ถ้าหากอินเวอเตอร์เกิดความเสียหายจนหยุด
ท�างานจะท�าให้กระบวนการผลตินั้นหยดุชะงกั ส่งผลให้เกดิปัญหา
ในวงกว้างต่อบรษิทั

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือ การป้องกันการเกิดความเสียหาย
ต่ออินเวอเตอร์ก่อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Product Life Cycle) การป้องกนัความเสยีหายกค็อืการบ�ารงุรกัษา 
ตามปกติ (Regular Preventive Maintenance) แต่ในช่วงปลาย
อายุของผลิตภัณฑ์ (End-of-Life) การป้องกันความเสียหาย 
กค็อืการปรบัปรงุระบบรโีทรฟิต (Retrofit) หรอืการเปลี่ยนชิ้นส่วน 
(Replacement) ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยง 
ที่จะเกิดความเสียหายและการหยุดเดินเครื่อง -> รูปที่ 1 และ
ในขณะเดียวกันการปรับปรุงระบบหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนยงัช่วย
เพิ่มประสทิธภิาพของอนิเวอเตอร์อกีด้วย ดงัที่แสดงใน -> รปูท่ี 2

การปรับปรุงระบบรีโทรฟิต (Retrofit Service)

คือหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยปลดล็อก

ศักยภาพของอินเวอเตอร์ที่ถูกใช้งานมาอย่าง

ยาวนาน รวมไปถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ของอินเวอเตอร์ด้วย

บรษิทัเอบบีไีด้พฒันาระบบวางแผนเพื่อประสทิธภิาพสงูสดุ
ตลอดช่วงอายขุองอนิเวอเตอร์ (Life Cycle Management Model) 
โดยได้ใช้หลักแนวคิดจากการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Life Cycle Management) เพื่อที่จะแสดงให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ 
(Performance) และความพร้อมของอะไหล่ (Availability) ผ่านทาง 
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  (Product Life Cycle) ดังที่แสดงใน 
-> รปูที ่3 แบบจ�าลองนี้ได้แบ่งวงจรชีวิตออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
1) Active 2) Classic 3) Limited 4) Obsolete โดยในช่วง Active 

 
คุณมาร์จัคคา เวิร์คคี 

ผู้จดัการด้านการบรกิาร
ประจ�าประเทศฟินแลนด์ 
เมอืงเฮลซงิก ิ
ประเทศฟินแลนด์

marjukka.virkki@fi.abb.com

รูปที่ 1
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รูปที่ 1
ผลติภณัฑ์ปรบัปรงุระบบ
รโีทรฟิตได้ถูกปรบัแต่ง 
ให้ตรงกบัความต้องการ
ของลูกค้า

และ Classic นั้น บรษิทัเอบบีสีามารถให้การบรกิาร (Service) และ
การสนับสนุน (Support) ได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ในทางตรงกัน
ข้ามในช่วง Limited และ Obsolete นั้นจะมีการบริการเพียงแค่
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (Replacement) และการปรบัปรงุระบบรโีทรฟิต
นอกจากจะท�าการปรบัปรงุ (Updating) อนิเวอเตอร์แล้ว ยงัช่วยให้
ผลติภณัฑ์กลบัไปอยู่ในวงจรชวีติช่วง Active อกีครั้ง

เนื่องจากแต่ละบริษัทนั้นมีกลยุทธ ์ในการบ�ารุงรักษา 
(Maintenance Strategy) ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การ
ลงทุนของบริษัท บริษัทเอบีบีจึงมีข้อเสนอที่หลากหลายให้ลูกค้า
สามารถเลือกการบริการ (Service) ที่สอดคล้องมากที่สุดกับ
กลยทุธ์ของลูกค้าได้ 

ส่วนหนึ่งของแบบจ�าลองการจัดการวงจรของผลิตภัณฑ์ 
(Life Cycle Management Model) และการบริการจากเอบีบี 
คือ การบริการรีโทรฟิต (Retrofit Support) การเปลี่ยนชิ้นส่วน 
(Replacement Service) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นการ 

บรกิารด้านการบ�ารงุรกัษา (Maintenance) ให้กบัอนิเวอเตอร์ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มทางเลอืกในการบ�ารงุรกัษาให้กบัลูกค้าได้

ความเป็นมาของรีโทรฟิต (History of Retrofit)
จุดเริ่มต้นของการออกแบบรีโทรฟิต (Retrofit) เป็นเรื่องที่ 

ซับซ้อน เนื่องจากการปรับปรุงระบบรีโทรฟิตนั้นต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อนในการที่จะติดตั้ง
เทคโนโลยีใหม่ (New Drive Technology) ลงไปในอินเวอเตอร์ 
ต่างรุ่นต่างเจเนอเรชัน และในขณะเดียวกันทางด้านลูกค้านั้น
ต้องการความรวดเรว็ในการตดิตั้ง (Installation) การปรบัแต่งระบบ
ตามความต้องการ (Customization) นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ากัด 
หรือเงื่อนไขตามสภาพแวดล้อม (Variable Condition) ที่ต้อง
ค�านงึถงึด้วย 
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บริษัทเอบีบีมีข้อเสนอที่หลากหลายให้ลูกค้า

สามารถเลือกการบริการ (Service) 

ที่สอดคล้องมากที่สุดกับกลยุทธ์ของลูกค้าได้

ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ์ที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าและมีความคุ้มค่า บริษัทเอบีบีจึงเริ่ม 
โครงการเพื่อที่จะสร้างมาตรฐาน (Standardize) ของการปรบัปรงุ 
ระบบรโีทรฟิต ในช่วงปลายครสิต์ทศวรรษ 2000 และในปี 2007 
คุณมาร์จัคคา เวิร์คคี ผู้จัดการด้านการบริการประจ�าประเทศ

ฟินแลนด์ (Marjukka Virkki, Finland’s Current Country Service 
Manager) ในขณะนั้นได้ท�างานต�าแหน่งผู้จัดการด้านการบริการ
และการพฒันาอนิเวอเตอร์ (Drives Service R&D Manager) ในเวลา
เดียวกันนั้นยังได้ท�างานในด้านการสร้างมาตรฐานและแนวคิด
ในการพัฒนาของการรีโทรฟิต (Retrofit Standardization and  
Concept Development) “ในขณะที่เริ่มท�างานในต�าแหน่ง 
ผู้จัดการโครงการปรับปรุงระบบรีโทรฟิต (Retrofit Project 
Manager) ได้ตระหนักว่าในการที่จะขยายก�าลังการผลิต 
(Scale Up) เพือ่ทีจ่ะขายผลติภณัฑ์ปรบัปรงุระบบรโีทรฟิตให้ได้ 
จ�านวนมากและยังคงมีประสิทธิภาพสูงส�าหรับลูกค้า เราไม่ 
สามารถขายผลิตภัณฑ์นี้ตามความต้องการเป็นรายกรณีได ้
(Case-By-Case) แน่นอนว่าการออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นรายกรณ ี
(Case-By-Case) นัน้สามารถตอบสนองได้ตรงกบัความต้องการ 
ของลูกค้า แต่ก็เกิดความท้าทายในด้านคุณภาพของเอกสาร 
หรอืคูม่อืและด้านเวลาในการตดิตัง้หลงัจากท่ีได้ท�าการซือ้ขาย
จากเซล (Sale Support) แล้ว 

ในการพัฒนาบริการรีโทรฟิต เราได้ค�านึงถึง

ลูกค้าเป็นหลัก จึงท�าให้ผลิตภัณฑ์ของเรา 

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

อย่างที่ลูกค้าต้องการ

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมต้นทุน 
ให้อยูใ่นเป้าหมายทีเ่หมาะสม เมือ่พจิารณาค�าติชม (Feedback) 
ที่เราได้รับจากลูกค้า เราต้องการที่จะลดระยะเวลาในการ 
จดัส่งไปพร้อมๆ กบัการเพิม่ปรมิาณในการจ�าหน่าย สิง่เหล่านี ้
ไม่สามารถเป็นจริงได้เลยถ้าขาดการท�าสินค้าให้มีมาตรฐาน
เดียวกนั (Standardization) นอกจากนี ้เรายงัต้องการทีจ่ะเพิม่ 
ขีดความสามารถในการบริการ (Service Capability) ให้มี 
ความหลากหลายมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากยอดขายของผลติภณัฑ์นี้ 
ได้เติบโตข้ึนทั่วโลก ดังนั้น ความต้องการเอกสารหรือคู่มือ 
ที่มีคุณภาพสูง (Documentation) เอกสารในการฝึกอบรม 

รูปที่ 3

รูปที่ 2

 
รูปที่ 2
กราฟแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างประสทิธภิาพ 
(Performance) และความ
เชื่อถอืได้ (Reliability) 
ตามเวลาที่ผ่านไป

 
รูปที่ 3
แบบจ�าลองการจดัการ
วงจรของผลติภณัฑ์
(Life Cycle Management 
Model) ของบรษิทัเอบบีี
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รูปที่ 4

(Training Materials) และคอร์สฝึกอบรม (Courses) 
จึงมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Leaning Process) ถูกจัดตั้งข้ึนเพื่อลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ (Risk) เราเริ่มต้นการพัฒนาโดยน�า 
ข้อมูลและความต้องการต่างๆ จากสถานการณ์จริงในตลาด 
มาพิจารณา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากบุคลากรในโครงการ 
(Project Team) หลังจากน้ันเราจะเริ่มก�าหนดโครงสร้าง 
ของผลิตภัณฑ์ (Product Structure) โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ 
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardized Subassemblies) 
และจะเร่ิมเขยีนเอกสารหรือคู่มือ (Documentation) รวมไปถึง 
วิธีการใช้ (Instructions) และค�าอธิบายของกระบวนการ 
(Process Description) ด้วยการท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิดกบั
แผนกจัดซือ้ (Sourcing) เราได้เลอืกซพัพลายเออร์ (Supplier) 
และเริม่สายการผลติ โดยมีเป้าหมาย และ KPIs อย่างชดัเจน”

ในการพัฒนาบริการรีโทรฟิต เราได้ค�านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
จงึท�าให้ผลติภณัฑ์ของเอบบีสีามารถตอบสนองความต้องการของ 
ลกูค้าได้อย่างที่ลกูค้าต้องการ คุณมาร์จัคคา (Marjukka) ได้อธบิาย 
เพิ่มเติมว่าจะท�าอย่างไรให้มั่นใจได้ว่าการบริการจะมีคุณภาพสูง
ที่สุดส�าหรับลูกค้า “ในการพัฒนาการบริการปรับปรุงระบบ 
(Retrofit Service) เราได้ต้ังเป้าหมายหลักที่จะใช้อุปกรณ์
หรือส่วนประกอบ (Components) ให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ 
อินเวอเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด 

ผลที่ตามมาคือ การติดตั้ง (Installation) และการ 
ประกอบ (Assembly) จะมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้
ความเชื่อถือได้ของระบบ (Reliability) จะเพิ่มข้ึนด้วย 
โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ (Existing Components) ซึ่งถูกทดสอบ
และได้รับการรับรองจากโรงงานการผลิต (Product Factory) 
นอกจากนี้ เรายังคงใช้งานออกแบบท่ีมีอยู่แล้ว (Existing 
Design) มาตรฐานของเอกสาร (Documentation Standard) 
และวิธีการท�างานแบบเดิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทุกๆ สิ่ง 
ตั้งแต่ขนาดของช่องว่าง (Air Gap Dimension) ไปจนถึงการ
ควบคุมกระแสไฟฟ้า (Controlling) ในผลิตภัณฑ์รีโทรฟิตจะ

ต้องมีบรรทัดฐานในการออกแบบเหมือนกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่วางจ�าหน่าย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานที่มี
คุณภาพสูง” 

ในปัจจบุนั ผลติภณัฑ์การปรบัปรงุระบบรโีทรฟิตได้ถกูจดัส่ง 
เป็นแพ็กเกจมาตรฐาน (Standard Package) และด้วยการใช ้
ประโยชน์จากกระบวนการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Leaning 
Process) จงึท�าให้บรษิทัเอบบีสีามารถรบัประกนัว่าผลติภณัฑ์จะม ี
คุณภาพสูงสุด และเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงระบบที่มีความคุ้มค่า 
ต่อราคามากที่สุด (Cost Efficient) ซึ่งมาพร้อมกับการจัดส่ง 
และตดิตั้งที่รวดเรว็ นอกจากนี้ ผลติภณัฑ์ที่เป็นแพก็เกจมาตรฐาน 
(Standardized Package) สามารถช่วยลดระยะเวลาและความเสี่ยง 
ของโครงการปรบัปรงุระบบรโีทรฟิต (Retrofit Project) ลงได้

ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจมาตรฐาน (Standardized 
Package) จะมข้ีอดมีากมาย แต่บรษิทัเอบบีกีย็งัคงพฒันาผลติภณัฑ์ 
ปรบัปรงุระบบรโีทรฟิตเป็นรายกรณไีป (Case-By-Case) เพื่อที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลกูค้าได้ ผลติภณัฑ์
ปรบัปรงุระบบรโีทรฟิตทกุรปูแบบจะมาพร้อมกบัเอกสารหรอืคูม่อืที่
เป็นขั้นตอน (Systematic Documentation Methods) การรบัประกนั 
คุณภาพ (Quality Assurance) และวิศวกรที่มีความสามารถสูง 
ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะท�าให้มั่นใจว่าอนิเวอเตอร์นั้นจะมคีณุภาพ (Quality) 
และมอีายกุารใช้งานที่ยาวนาน (Long Lifetime)

โครงการน�าร่องที่ประสบความส�าเร็จ
(Successful New Service Product Pilot)

ภายใต้โครงการพัฒนางานบริการ บริษัทเอบีบีได้ประสบ
ความส�าเรจ็ในการสร้างโครงการน�าร่อง (Pilot Project) ในหลายประเทศ 
โดยร่วมกบักลุม่ลกูค้าในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรม 
กระดาษและเนื้อเยื่อ (Paper and Pulp) อตุสาหกรรมโลหะ (Metal) 
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Mining) และอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and Beverage) และด้วยโครงการน�าร่องเหล่านี้ 
จงึท�าให้บรษิทัเอบบีสีามารถรบัประกนัได้ว่าการออกแบบผลติภณัฑ์ 
ปรับปรุงระบบรีโทรฟิตนั้นจะมีความเชื่อถือได้สูง (Reliability) 

 
รูปที่ 4
อนิเวอเตอร์ของเก่า 
รุ่น ACS600 จ�านวน 
151 ตวั ที่โรงงานการผลติ 
กลัวาไนซ์ สายการผลติที่ 3 
ของบรษิทั SSAB ที่ตั้งอยู่
ในเมอืง Hämeenlinna 
ที่จะถูกปรบัปรงุภายในอกี 
5 ปี เพื่อเพิ่มความง่ายดาย
ในการบ�ารงุรกัษาและเพิ่ม
ความเชื่อถอืได้ของระบบ
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นอกจากนี้ ยงัท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการภายใน (Integral Process) 
สามารถท�างานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การสั่งผลิตภัณฑ์ (Order) 
ไปจนถึงการติดตั้งแล้วเสร็จ (Installation) และการช�าระเงิน 
(Commissioning)

หนึ่งในโครงการน�าร่องที่ประสบความส�าเรจ็กค็อื การร่วมมอื 
กบับรษิทั SSAB ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการน�าร่องนี้ และตดัสนิใจ 
ที่จะปรับปรุงอินเวอเตอร์ทั้งหมดในสายการผลิตที่ 3 กัลวาไนซ์ 
(Galvanizing) ซึ่งโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู ่ที่ เมืองฮามีนลินนา 
(Hämeenlinna) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) โครงการนี้มีการ 
ปรับปรุงอินเวอเตอร์ทั้งหมดจ�านวน 151 เครื่อง และด้วยการ 
ตดิตั้งอย่างเป็นขั้นตอน (Step-By-Step) สามารถแล้วเสรจ็ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี

บริษัทเอบีบีสามารถรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ 

จะมีคุณภาพสูงสุด และเป็นผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงระบบที่มีความคุ้มค่าต่อราคามากที่สุด 

(Cost Efficient) ซึ่งมาพร้อมกับการจัดส่ง

และติดตั้งที่รวดเร็ว

บรษิทั SSAB เป็นผูผ้ลติเหลก็ (Steel Manufacturer) ระดบัโลก 
มีเป้าหมายหลักในการผลิตเหล็กโดยเฉพาะ (Specialized Steel 
Product) และเป็นผู้น�าในด้านการผลิตเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง 
(High-Strength Steel) เหลก็ชบุแขง็ (Quenched Steel) และเหลก็ 
อบแขง็ (Tempered Steel)

โรงงานการผลิตกัลวาไนซ์ สายการผลิตที่ 3 ของบริษัท 
SSAB ตั้งอยู ่ในเมืองฮามีนลินนา (Hämeenlinna) ได้ผลิต 
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี (Zinc-Coated Steel Plate) ส�าหรับ 
การก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ กระบวนการผลิตที่ราบรื่น 

เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับสินค้าประเภทนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ 
ไม่สามารถผลติที่อื่นได้

การติดตั้งผลิตภัณฑ์รีโทรฟิต (A Tailored Retrofit)
หลายปีที่ผ่านมาบริษัทเอบีบีได้แจ้งไปยังบริษัท SSAB 

ว่าอนิเวอเตอร์ รุน่ ACS600 นั้นใกล้จะเข้าสูช่่วงสดุท้ายของวงจร 
ชวีติ (Life Cycle) จงึท�าให้การบรกิารหรอืการสนบัสนนุ (Support) 
รวมไปถงึอะไหล่ (Spare Part) มอีย่างจ�ากดั หลงัจากที่พจิารณา 
หลายๆ ทางเลอืกแล้ว บรษิทั SSAB เลอืกที่จะปรบัปรงุระบบเดมิ 
ที่มีอยู่ด้วยผลิตภัณฑ์รีโทรฟิต เพื่อที่จะปรับปรุงระบบให้กลับ 
เข้าสู่สภาวะ Active ในวงจรชวีติ (Life Cycle) อกีครั้ง

“การติดตั้งผลิตภัณฑ์ปรับปรุงระบบรีโทรฟิต (Retrofit) 
แบบทีละขั้นตอน (Step-By-Step) เป็นวิธีการที่ดีต่อพวกเรา” 
คุณเทโร่ ซาเรนมา ผู้จัดการฝ่ายการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ของบริษัท SSAB เมืองฮามีนลินนา (Hämeenlinna) ได้กล่าวไว้ 
(Tero Saarenmaa, Electrical Maintenance Section Manager at 
SSAB’s Hämeenlinna) และได้กล่าวอีกว่า “วิธีการแบบนั้นจะ 
ช่วยให้เราสามารถท�าการบ�ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยอะไหล่ของเดมิ (Original Spare Parts) ในขณะทีผ่ลติภณัฑ์ 
อยูใ่นช่วงทีม่กีารสนบัสนนุ (Support) และการบรกิาร (Service) 
อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ โครงการปรับปรุงนี้ยังท�าให้เรา
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เก่าที่แกะออกมาใช้เป็นอะไหล่ส�าหรับ
อินเวอเตอร์ รุ่น ACS600 ที่ยังใช้งานอยู่ได้ (ตัวเก่าที่ยังไม่ได ้
ปรับปรุง) ในขณะที่โครงการปรับปรุงยังไม่เสร็จ ความคุ้มค่า 
ในภาพรวม (Overall Cost-Effectiveness) และการลดระยะเวลา 
ทีไ่ม่เดนิเครือ่ง (Shutdown Time) เป็นปัจจัยส�าคญัส�าหรบัเรา
ในการเลือกที่จะปรับปรุงระบบครั้งนี้”

คณุแม็ตตี ้อลัโทเน่น ผูจ้ดัการฝ่ายขายผลติภณัฑ์อนิเวอเตอร์ 
(Matti Aaltonen, ABB Drives and Controls Service Sales Manager) 
ได้กล่าวว่า การเพิ่มความสามารถ (Ability) ให้กบัผลติภณัฑ์เดมินั้น 

 
รูปที่ 5
อนิเวอเตอร์ของเก่า 
ด้านซ้ายมอื 
และอนิเวอเตอร์ 
ที่ถูกปรบัปรงุแล้ว 
(Retrofitted Drive)
ด้านขวามอื

รูปที่ 5
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เป็นสิ่งจ�าเป็นโดยเฉพาะกับบริษัท SSAB “เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงระบบรีโทรฟิตรุ่นมาตรฐานไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด เราจึงจะต้องเพิ่มระบบ 
บางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของบริษัท 
SSAB ได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ัน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบ 
(Components) ท้ังหมดท่ีมอียู่ในตู ้(Cabinet) จะต้องถกูรือ้ออก 
ท้ังหมด หลงัจากน้ันชดุปรับปรุงระบบ ACS880 Tailed Retrofit 
Kits ส�าหรับตู้ ACS600MD ซึ่งกว้างกว่าจะถูกติดตั้งลงไป 
ดังที่แสดงใน -> รูปที่ 5 ส่วนการควบคุมของอินเวอเตอร์นั้น 
จะใช้ระบบควบคุม AC80 Control ของเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่จะ
มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software) ให้สามารถท�างานได้ 
ขอบเขตของโครงการนีร้วมไปถงึการว่าจ้าง (Commissioning) 
และการปรับปรุงโปรแกรมส�าหรับอินเวอเตอร์ รุ่น ACS880 
ซึง่จะท�าการปรบัปรงุในการบ�ารงุรกัษา (Maintenance Shutdown) 
ในแต่ละครัง้” 

การให้บริการที่ทันสมัย (Modern Service Business)
ถงึแม้ว่าเหตผุลในการตดัสนิใจมาเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ปรบัปรงุ

ระบบรีโทรฟิต (Retrofit) นั้นจะมีหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังมีข้อดีที่เห็นได้ชัด หนึ่งในเหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้การปรับปรุง
ระบบรโีทรฟิตกค็อื บรษิทัสามารถลงทนุทลีะขั้นได้ (Step-By-Step) 
คือทยอยปรับปรุงระบบทีละเครื่อง แทนที่จะต้องลงทุนครั้งเดียว
เป็นเงนิก้อนใหญ่

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงระบบรีโทรฟิต 

(Retrofit) แล้ว ลูกค้าจะได้รับการการันตีว่า

ผลิตภัณฑ์จะได้รับการบริการ (Service)

และการสนับสนุน (Support) อย่างเต็มรูปแบบ

ในอนาคต

ผลติภณัฑ์ปรบัปรงุระบบรโีทรฟิต ไม่เพยีงแค่ช่วยลดรายจ่าย 
ของลกูค้าลงได้ เนื่องจากการลงทนุนี้สามารถจ่ายได้ด้วยระยะเวลา 
ที่ยาวนาน (คล้ายกับผ่อนจ่าย) แต่ผลิตภัณฑ์นี้สามารถติดตั้ง
ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่หยุดพักการผลิต (Production Break) 
นอกจากนี้ ผลติภณัฑ์ปรบัปรงุระบบรโีทรฟิตนั้นจะได้รบัประโยชน์
จากเทคโนโลยใีหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพของอนิเวอเตอร์
ได้ ยกตวัอย่างเช่น อนิเวอเตอร์รุ่นใหม่นั้นมคีวามสามารถในการ
เชื่อมต่อควบคุมระยะไกล (Remote) และระบบวินิจฉัยปัญหา 
ด้วยตวัเอง (Self-Diagnostics) ดงันั้น จงึสามารถให้การสนบัสนนุ
ระยะไกล (Remote Support) มอนิเตอร์สภาวะการท�างาน 
(Condition Monitoring Service) รวมไปถึงการปรับแต่งระบบ 
(Optimization) ช่วยลดระยะเวลาในการด�าเนินการในกรณีที่ 
อนิเวอเตอร์เกดิความผดิปกตขิึ้น

นอกจากนี้ ยงัใช้ตูข้องอนิเวอเตอร์ (Cabinet) สายไฟ (Cable) 
และมอเตอร์ (Motor) ของเดมิที่มอียู่แล้ว จงึช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย 
และเวลาของลูกค้าอย่างเห็นได้ชัด และยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่ต้อง 
มีการออกแบบ (Re-Engineer) หรือท�าการเปลี่ยนแปลงระบบ 
หล่อเยน็ (Cooling System) และระบบสายไฟ (Cabling) ใหม่

การเพิ่มของจ�านวนประชากรท�าให้ทรพัยากรที่มอียูน่ั้นเข้าสู่
สภาวะจ�ากดั ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบรษิทั (Environmental 
Impact) และการใช้ทรพัยากรจงึเป็นสิ่งส�าคญัมากขึ้น ด้วยเหตนุี้ 
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงระบบรีโทรฟิตนั้นจะช่วยลดขยะโดยการใช้ 
สายไฟ (Cable) มอเตอร์ (Motor) และกล่องหรือตู้ (Cabinet) 
ของเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ปรับปรุงระบบ
รีโทรฟิตก็น�าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมกับเครื่องมือและระบบ
วนิจิฉยัที่ดกีว่ามาใช้ ตามที่แสดงใน -> รปูที ่6 

ตามที่ได้มกีรณศีกึษา (Case Study) ปี 2015 ในอตุสาหกรรม
กระดาษและเนื้อเยื่อ (Pulp and Paper) แห่งหนึ่ง ผลติภณัฑ์ปรบัปรงุ 
ระบบรีโทรฟิตได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) 

ลงถงึ 65% เมื่อเทยีบกบัอปุกรณ์เดมิ โดยที่อปุกรณ์เดมิได้ปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) สูงถงึ 6,405 กโิลกรมั ในขณะที่ 

ผลติภณัฑ์ปรบัปรงุระบบรโีทรฟิตได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO

2
) เพยีง 2,215 กโิลกรมัเท่านั้น โดยผลิตภณัฑ์ปรบัปรงุระบบ 

รโีทรฟิตได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) จากทั้ง 

กระบวนการผลติ (Production) และการขนส่งอปุกรณ์ (Transportation)
อนิเวอเตอร์ที่ได้รบัการปรบัปรงุแล้ว (Retrofitted Drive) นั้น 

ได้รับการการันตีด้วยการใช้ระบบอินเวอเตอร์ (Drive System) 
รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ (Product 
Support) การปรับปรุงอินเวอเตอร์ (Retrofitting) เป็นวิธีการ 
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยคืนชีพอินเวอเตอร์ของเดิม 
ที่มีอยู ่แล้วในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างทันทีทันใด 
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงระบบรีโทรฟิตแล้ว ลูกค้าจะได้รับการ 
การันตีว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการบริการ (Service) และการ
สนบัสนนุ (Support) อย่างเตม็รูปแบบในอนาคตรูปที่ 6

 
รูปที่ 6
ชดุปรบัปรงุระบบ 
รุ่น ACS880 ส�าหรบั 
ตวัควบคมุ ACV700
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Product News

คู่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD (ตอนที่ 1) 

ปรากฏการณ์อาร์กผิดพร่อง

และการท�างานของ AFDD

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ ABB Low-Voltage DIN Rial Products จะช่วยสนับสนุนผู้ใช้ในด้าน

การป้องกัน การตรวจวัด และการควบคุม ในขณะเดียวกันก็มีมาตรฐานสูงสุดในด้านความน่าเชื่อถือคุณภาพ

และความปลอดภัย ทั้งในอาคารที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารอุตสาหกรรม

การตรวจพบอาร์กผิดพร่องในอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
จะช่วยให้สามารถป้องกันไฟไหม้ในอาคารที่อยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์ได้ จึงเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อุปกรณ์ S-ARC1 รุ ่นใหม่ของ ABB เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สากล “IEC 62606 - ข้อก�าหนดทั่วไปส�าหรับ
อุปกรณ์ตรวจจับอาร์กผิดพร่อง” ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกดิไฟไหม้ที่มสีาเหตมุาจากอปุกรณ์ไฟฟ้าที่บกพร่อง

คูม่อืต่อไปนี้จะช่วยผูใ้ช้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัปรากฏการณ์
ทางกายภาพของอาร์กไฟฟ้า การท�างานของอุปกรณ์ ตลอดจน
คณุสมบตัหิลกัและประโยชน์ของอปุกรณ์นี้ 

บทน�า
เครื่องตัดวงจรอาร์กผิดพร่อง (AFCI) เครื่องแรกได้รับการ

จดสิทธิบัตรเมื่อปี 1980 ในสหรัฐอเมริกา AFCI เป็นอุปกรณ์ที่
ออกแบบมาเพื่อตรวจจับอาร์กไฟฟ้าผิดพร่อง ซึ่งมาตรฐานทาง
ไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC ข้อก�าหนดด้านระบบสายไฟของสหรัฐฯ) 
แนะน�าให้ใช้เมื่อเดอืนมกราคม 2008 

มาตรฐานนี้แนะน�าให้ใช้อุปกรณ์ AFCI เพื่อปกป้องวงจร
ทั้งหมดจาก 15 / 20 A ในบางห้องของที่พกัอาศยั NEC อธบิายว่า 
“อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มุ่งปกป้องผลของอาร์กผิดพร่อง 
โดยการจดจ�าลักษณะเฉพาะของการอาร์ก และตัดพลังงาน
ของวงจรเมื่อตรวจพบอาร์กผิดพร่อง”

อปุกรณ์ตรวจจบัอาร์กผดิพร่อง (AFDD) เริ่มเข้าสูโ่ลกของ IEC 
เมื่อต้นปี 2012 และส่งผลให้เกดิการเผยแพร่มาตรฐานผลติภณัฑ์
ทางเทคนิค IEC 62606 ในเดือนสิงหาคม 2013 ซึ่งเป็นการตั้ง 
ข้อก�าหนดส�าหรบัอปุกรณ์ป้องกนัอาร์กผดิพร่อง

 ป้องกันอาร์กผิดพร่องและกระแสไฟเกินได้อย่างสมบูรณ์ 
ในความกว้าง 2 โมดูล 

  ต่อสายไฟและติดตั้งได้ง่าย 
 จ่ายไฟได้ทั้งด้านบนและล่าง 
 รูปลักษณ์ท่ีคุ้นเคยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ System pro M compact® 

 มีไฟแอลอีดีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้โดยง่าย

20 ABB in br ief Product NewsProduct News



32 % ปญหาจากระบบไฟฟา
7 % ดัจนอริมูภหณอีุมีทถุตัว

18 %  ยษนุมงอขดาลพดิผมาวค

25 % วไดุจีทฟไ

10 % งิลพเงาวบอลราก

9 % ๆนือ

 
รูปที่ 1

ขั้นตอนต่างๆ 
ของการเกดิไฟไหม้ 

 
รูปที่ 2
สาเหตขุองไฟไหม้
ในเยอรมน ี(2015)

ไฟไหม้ 

อธิบายปรากฏการณ์
ไฟ คือ การที่วัสดุท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว 

และไม่มีการควบคุมในกระบวนการทางเคมีแบบคายความร้อน
ของการระเบดิ ซึ่งจะปลดปล่อยความร้อน แสง และปฏกิริยิาต่างๆ 
ออกมา ในการเกดิไฟจะต้องมอีงค์ประกอบพื้นฐาน 3 อย่าง คอื 
สิ่งที่ตดิไฟได้ (ไวไฟ) ออกซเิจน และอณุหภูมทิี่เหมาะสม ขั้นตอน 
ต่างๆ ของการเกดิไฟ -> รปูที ่1 ไฟใช้เวลาแค่ 3 นาทกีส็ามารถ 
กินบริเวณทั้งห้องได้แล้ว เพราะปัจจุบันเราใช้วัสดุไวไฟมากกว่า
ในอดีต ในขั้นตอนแรกคือ การติดไฟ ไอระเหยจากสารที่ติดไฟ
ได้จะเริ่มกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายระหว่าง 
ขั้นตอนการลุกลาม ความร้อนจะเติมเชื้อไฟและท�าให้อุณหภูม ิ

รูปที่ 1

เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และปล่อยควนัออกมา ในขั้นตอนนี้ไฟจะยงัโต 
ไม่เต็มที่แต่ต้องรีบจัดการเพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกวาบอย่างฉับพลัน 
ในขั้นตอนนี้จะมอีณุหภมูเิพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ และเพิ่มปรมิาณของ
วัสดุที่มีการเผาไหม้ ไฟจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงมาก (เกิน 1,000 
องศาเซลเซียส) และการเผาไหม้ก็จะควบคุมไม่ได้ตราบใดที่มี
เชื้อเพลิงและออกซิเจนอยู่ก่อนที่ไฟจะไปถึงขั้นตอนการดับลง 
ในที่สุด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส�าคัญมากที่ต้องควบคุมไฟก่อนที่จะ 
ไปถงึขั้นตอนไฟลกุวาบ

สาเหตุและสถิติ
แต่ละปีมรีายงานเหตไุฟไหม้ประเภทต่างๆ มากกว่า 2,000,000 

ครั้งในยุโรป ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว 90% เกิดขึ้นในอาคาร ท�าให้มี 
ผูเ้สยีชวีติราว 4,000 คนในยโุรป ในแต่ละปี หรอืประมาณ 11 คน 
ต่อวัน และยังท�าให้คนอีก 70,000 คน ต้องเข้าโรงพยาบาล 
ด้วยอาการบาดเจบ็สาหสั (แหล่งที่มา: firesafeeurope.eu) -> รูปท่ี 2 
แสดงสาเหตขุองไฟไหม้ในเยอรมน ี(แหล่งที่มา: 2016 IFS-ev.org) 
เหตุการณ์ไฟไหม้ส่วนใหญ่ (31.7%) เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า 
โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยูอ่าศยัในปี 2015 ไฟฟ้าเป็น 
สาเหตขุองความเสยีหายที่เกดิจากไฟไหม้ จ�านวน 230,000 ครั้ง 
(แหล่งที่มา: GDV) ซึ่งท�าให้มีผู้เสียชีวิต 343 คนจากการได้รับ 
ควนัไฟ และเปลวไฟ ตลอดจนผูเ้สยีชวีติอกี 77 คน จากการสมัผสั
กบัไฟฟ้าจนถงึแก่ชวีติ (แหล่งที่มา: destatis.de)

การผิดพร่องในอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นสาเหตุหลักๆ ของไฟไหม้
ที่เกดิจากไฟฟ้า ซึ่งรวมถงึ

 การลัดวงจร

เกิดขึ้นเมื่อตัวน�าไฟฟ ้า 2 ชิ้นสัมผัสกัน และท�าให ้ 
เกิดกระแสไฟฟ้าสูงอย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้เกิดการระเบิดของ
ตัวน�าไฟฟ้านั้น และอาจท�าให้วัสดุไวไฟที่อยู่ใกล้เคียงกันติดไฟ
ขึ้นมารูปที่ 2

32% ปัญหาจากระบบไฟฟ้า
7% วตัถทุี่มอีณุหภูมริ้อนจดั

18% ความผดิพลาดของมนษุย์ 
25% ไฟที่จดุไว้ 

10% การลอบวางเพลงิ 
9% อื่นๆ

2102l2019 คู ่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD อุปกรณ์ตรวจจับอาร์กผิดพร่อง



 
ภาระโหลดเกิน 

เกิดขึ้นเมื่อวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้ามากกว่าที่ได้รับ 
การออกแบบมาให้รับได้ ตัวน�าไฟฟ้าที่ร้อนเกินไปอาจท�าให้ 
ฉนวนเสียหาย และท�าให้เกิดไฟไหม้ขึ้น โดยท�าให้วัสดุไวไฟที่อยู่
ใกล้เคยีงกนัตดิไฟขึ้นมา

 
แรงดันไฟฟ้าเกินชั่วครู่

 
หรือไฟกระชาก

ซึ่งสัมพันธ์กับฟ้าผ่าที่ท�าให้โหลดบางอย่างเสื่อมลงอย่าง 
ฉบัพลนั และอาจท�าให้เกดิไฟไหม้ได้

 
แรงดันไฟฟ้าเกินเป็นเวลานาน

 (ตั้งแต่หลายวนิาทจีนถงึหลายนาท)ี คอื แรงดนัไฟฟ้าที่อาจ 
ไม่สูงนัก แต่เป็นเวลานานพอที่จะท�าให้ส่วนประกอบบางอย่าง 
ในอุปกรณ์ไฟฟ้าร้อนเกินจนถึงกับติดไฟ ถ้าไม่ได้รับการเตรียม 
ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพนั้นๆ แรงดันไฟฟ้าเกิน 
เหล่านี้อาจเกิดจากการบกพร่องในเครือข่ายจ่ายไฟฟ้า (ตัวน�า 
นวิตรอลฉกีขาด การลดัวงจรลงดนิของสายเครอืข่ายแรงดนัไฟฟ้า 
สงู) ปัจจบุนัการป้องกนัไฟกระชากและการปลดปล่อยแรงดนัไฟฟ้า 
เกินสามารถป้องกันปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ให้เป็นสาเหตุของ 
ไฟไหม้ได้

รูปที่ 3

 
ความเสียหายต่อฉนวน

เป็นปัญหาหนึ่ง วสัดฉุนวนชนดิใหม่มคีวามต้านทานบนพื้นผวิ 
สงูมากเพื่อป้องกนัการไหลของกระแสตดิตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป 
มลพษิกท็�าให้เกดิสิ่งยดึเกาะวสัดฉุนวน เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรกชนดิ 
ต่างๆ ฯลฯ ถ้าสิ่งยดึเกาะดูดซบัความชื้นด้วย กอ็าจเปลี่ยนพื้นผวิ 
ของฉนวนให้กลายเป็นตัวน�าไฟฟ้า ถ้าสิ่งยึดเกาะยังคงแห้งอยู ่
ความต้านทานบนพื้นผวิกจ็ะยิ่งสงูมาก จงึไม่มอีนัตรายจากกระแส 
ตดิตาม แต่เมื่อพื้นผวิของวสัดฉุนวนแห้งไมโครอาร์กอาจปรากฏขึ้น 
เฉพาะที่ (วูบวาบ) ท�าให้วัสดุฉนวนเสื่อมสภาพ และท�าให้เกิด 
คาร์บอนยดึเกาะเฉพาะที่ ซึ่งจะเพิ่มกระแสตดิตาม ถ้ากระแสไฟ 
เกิน 300 mA ความร้อนบนพื้นผิว และประกายไฟที่เกิดขึ้น 
ก็เพียงพอที่จะท�าให้คาร์บอนที่ยึดเกาะติดไฟได้ ในบางกรณี 
กระแสไฟอาจไหลผ่านสายดนิ และตรวจพบโดยอปุกรณ์ตรวจจบั
ไฟรั่ว ถ้าไม่เช่นนั้นก็จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ เช่น อุปกรณ์
ตรวจจบัอาร์กผดิพร่อง

 
การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

ในอาคารเก่าๆ เช่น การใช้สลิปเปอร์ อะแดปเตอร์ และ 
ปลั๊กต่อพ่วงอย่างไม่เหมาะสม กเ็ป็นปัญหาเช่นกนั อปุกรณ์ป้องกนั
ที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก (MCB) 
และอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) 
อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าเกนิจากความถี่ไฟฟ้า (POP) สามารถ
รับรองประสิทธิภาพในการตัดกระแสไฟเกิน กระแสไฟรั่ว 
และแรงดันไฟฟ้าเกิน ตามล�าดับ ความเสียหายต่อฉนวน และ
การติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดอาจท�าให้เกิดอาร์ก 
(แม้จะไม่มีกระแสไฟรั่ว) ซึ่งต้องป้องกันเป็นการเฉพาะโดยใช้
อปุกรณ์ป้องกนัอาร์กผดิพร่อง

 
รูปที่ 3
กราฟพาสเชน
ส�าหรบัอากาศ
และก๊าซอื่นๆ
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อาร์กไฟฟ้า

อธิบายปรากฏการณ์และโครงสร้าง
“อาร์กสัมผสั” โดยทั่วไปแล้วเกี่ยวกบัชิ้นส่วนน�าไฟฟ้า 2 ชิ้น 

ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันมาสัมผัสกันโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่าน 
เส้นทางที่มกีารน�าไฟฟ้าต�่า เช่น ชิ้นส่วนน�าไฟฟ้า ในกรณนีี้อาจเป็น 
จดุสมัผสัที่เป็นโลหะของสวติช์อนัหนึ่ง นอกจากนี้ อาร์กผดิพร่องนั้น
เป็นตวัอย่างของการผดิพร่องที่ความต้านทานไฟฟ้าไม่เท่ากบัศนูย์
และไม่สามารถมองข้ามได้ โดยอาจแบ่งเป็น 2 แบบ คอื

 อารก์ผดิพรอ่งแบบขนาน คอื การทีฉ่นวนระหวา่งชิน้สว่น
น�าไฟฟ้าที่ปกติจะอยู่แยกกันเสื่อมสภาพลง

 อาร์กผิดพร่องแบบอนุกรม คือ การขาดออกบางส่วน
ของตัวน�าไฟฟ้าท�าให้มีกระแสไฟฟ้าบางส่วนถูกปล่อยจาก 
ตัวน�าไฟฟ้าออกมา ซึ่งโดยปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน 
ตัวน�าไฟฟ้าเท่านั้น
ในแบบแรก ส่วนใหญ่แล้วอาร์กจะประกอบด้วยไอโลหะ 

(ส่วนใหญ่คือคาร์บอน) ซึ่งถูกปล่อยออกมาจากการสัมผัส 
สภาพแวดล้อมของอาร์กจะเตม็ไปด้วยอนภุาคที่มปีระจอุนัเป็นผล
มาจากการปะทะระหว่างอนภุาคเหล่านั้นและสภาพทางอณุหภูม ิ

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปคลื่นและความเสถียรของอาร์ก

 
รูปที่ 4
โครงสร้างอาร์กไฟฟ้า

 
รูปที่ 5
ลกัษณะอาร์กในสภาวะ
คงตวัแบบไซน์

การเกิดอาร์กสัมพันธ์กับแรงดันไฟฟ้า และระยะห่างระหว่าง 
ทั้งสองสิ่งที่มาสัมผัสกัน ซึ่งเป็นดัง “กราฟพาสเชน” กราฟนี้ 
จะแสดงแรงดันไฟฟ้าที่กระตุ้นให้เกิดอาร์กในก๊าซที่เป็นประจ ุ
ซึ่งเป็นฟังก์ชันของผลคูณระหว่างแรงดันกับระยะห่างของตัวน�า
ไฟฟ้า ตัวอย่าง -> รูปที่ 3 แรงดันไฟฟ้าที่กระตุ้นให้เกิดอาร์ก 
โดยแรงดนัไฟฟ้าช�ารดุต�่าสดุ (ถงึ 101 kPa และส�าหรบัระยะห่าง 
7.5 μM) เท่ากบั 327 V DC เมื่อพจิารณาอากาศระหว่างตวัน�าไฟฟ้า 
ทั้งสองตวั

นี่อาจบ่งชี้ว่า ในวงจรที่แรงดนัไฟฟ้าต�่านั้น ไม่มทีางที่จะเกดิ 
อาร์กไฟฟ้าที่ 230 V อย่างไรกต็าม เป็นที่ปรากฏว่า อนภุาคคาร์บอน 
ที่ถูกปล่อยออกมาจากการที่ฉนวนหลอมละลายนั้น จะท�าให ้
ค่าวกิฤตนี้ต�่าลง จงึท�าให้โอกาสเกดิการอาร์กเพิ่มขึ้นได้

ที่จริงแล้วตัวน�าไฟฟ้าที่เสียหายอาจท�าให้เกิดอาร์กไฟฟ้า 
ได้ง่ายขึ้นด้วยซ�้าไป เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างนี้ กระแสไฟฟ้า 
ไหลผ่านส่วนที่เสยีหาย และท�าให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้ามี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ความร้อนที่สงูขึ้นในบรเิวณที่ได้รบัผลกระทบ 
จากผลของจูล จะเริ่มท�าให้ฉนวนร้อนเกิน ทองแดงที่จุดนี้จะ 
ออกซไิดซ์และผสานกนัตามล�าดบั และเริ่มคาร์บอไนซ์ฉนวน ดงันั้น 
จึงมีสภาพช่องอากาศอยู่ระหว่างตัวน�าไฟฟ้าทั้งสองอัน และเริ่ม
เกดิอาร์กเลก็ๆ ในฉนวนโครงสร้างทางกายภาพของอาร์กโดยทั่วไป
แล้วแบ่งเป็น 3 ส่วน -> รปูที ่4

ส่วนขยายของบริเวณแคโทด และแอโนดจะถูดลดลง 
ส่วนคอลัมน์ขั้วบวกจะครอบคลุมความยาวของอาร์กไฟฟ้า 
เกอืบทั้งหมด บรเิวณแคโทดจะสมัผสัโดยตรงกบัอเิลก็โทรดที่ศกัย์
ขั้วลบ (แคโทด) และบรเิวณแอโนดจะสมัผสัโดยตรงกบัอเิลก็โทรด
ที่ศักย์ขั้วบวก (แอโนด) ทั้งสองบริเวณจะมีลักษณะเป็นบริเวณ
เปลี่ยนผ่าน โดยมคีอลมัน์ขั้วบวก (บรเิวณนวิตรอล) และบรเิวณ 
ถดัออกไปที่สมัผสักบัอเิลก็โทรด เรยีกว่า “ส่วนของประจชุ่องว่าง” 
ส่วนที่อยู ่ติดกับแคโทดจะเต็มไปด้วยประจุบวก ในขณะที่ 
ส่วนเดยีวกนัที่อยู่ตดิกบัแอโนดจะเตม็ไปด้วยอเิลก็ตรอน

อาร์กหนึ่งๆ อาจแสดงด้วยกราฟบอกลกัษณะ (กระแสแรงดนั 
ไฟฟ้า) ซึ่งจะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการรักษาอาร์ก 
เพื่อเปลี่ยนแปรกระแสของมัน ลักษณะอาร์กในสภาวะคงตัวแบบ
ไซน์จะมทีั้งค่าบวกและค่าลบ -> รปูที ่5 ซึ่ง Ua คอื แรงดนัไฟฟ้า 
อาร์ก และ i คอื กระแสไฟฟ้า

2302l2019 คู ่มือเทคนิคส�าหรับ AFDD อุปกรณ์ตรวจจับอาร์กผิดพร่อง



รูปที่ 8

 
รูปที่ 6
ความแตกต่างระหว่าง
กระแสไฟฟ้าแบบไซน์
กบักระแสอาร์ก
(ที่ความถี่ 60 Hz)

 
รูปที่ 7
รูปคลื่นแรงดนัไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า
ของอาร์ก
(ที่ความถี่ 60 Hz)

 
รูปที่ 8
กระแสอาร์กในกรณขีอง
วงจรที่มแีรงดนัไฟฟ้า
115 V rms (ด้านบน)
และวงจรที่มแีรงดนัไฟฟ้า 
230 V rms (ด้านล่าง)

รูปที่ 6 รูปที่ 7

กราฟในควอดแดนท์ที่ 1 (ตรงกับค่ากระแสไฟฟ้าบวก) 
ในตอนแรกจะเพิ่มขึ้นแล้วจึงลดลง และจะเป็นเช่นเดียวกันนี้ 
อกีในควอดแดนท์ที่ 3 แต่จะเป็นในทศิทางตรงข้าม (กลบัขั้วไฟฟ้า) 
กระแสอาร์กแตกต่างจากกระแสไฟฟ้าแบบไซน์ในอุดมคติอีกด้วย 
กระแสอาร์กจะมีรูปร่างแบบมี “บ่า” ที่ศูนย์ ซึ่งตัดกับคลื่นกระแส
ไฟฟ้าในอดุมคต ิ -> รปูที ่6 ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะแหล่งจ่ายไฟ
ไม่สามารถรองรบัอาร์กชั่วขณะสั้นๆ เหล่านั้น แผนภาพคลื่นกระแส
ไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าอาร์กที่แสดงถงึโหลดความต้านทานกป็รากฏ
ใน -> รปูที ่6 และ 7 ด้วย

จากคลื่นก่อนหน้านั้น จะเห็นได้ว่า ลักษณะคลื่นไซน์ของ 
วงไฟฟ้าจะถูกบิดเบือนโดยอาร์กที่จุดตัดศูนย์ ทั้งของแรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า โดยเป็นผลที่เกิดจากการปิดสวิตช์และเกิดการ 
กระชากของไฟฟ้าในล�าดบัต่อมา

โดยทั่วไปแล้วเราคาดเดาโอกาสที่อาร์กจะเกิดขึ้นได้ยาก 
ตลอดจนความรุนแรงของอาร์ก รวมทั้งรูปคลื่นและความสามารถ
ในการท�าให้เกดิไฟไหม้กข็ึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น

 แรงดันไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วนน�าไฟฟ้า
 ระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนน�าไฟฟ้า
 โหลดไฟฟ้า (ถ้ามี) ท่ีต่อแบบอนุกรม หรือแบบขนานกับ 

โหลดน้ัน
 สภาพการสลายความร้อนเฉพาะที่
 วัสดุใกล้เคียงที่อาจติดไฟ คาร์บอไนซ์ หรือปล่อยก๊าซที่ 

ติดไฟได้
การเพิ่มระดบัแรงดนัไฟฟ้า (และกระแสไฟฟ้า) จะท�าให้อาร์ก 

มคีวามเสถยีรยิ่งขึ้น ลองดตูวัอย่างจากแรงดนัไฟฟ้าที่ต่างกนั 2 ระดบั 
คอื 115 Vrms และ 230 Vrms กระแสอาร์กในกรณขีองแรงดนัไฟฟ้า 
230 Vrms จะลดลงมากกว่าเมื่อเทยีบกบัแรงดนัไฟฟ้า 115 Vrms 
-> รูปที่ 8 ท�าให้มีอิเล็กตรอนถูกปล่อยออกมาจากการสัมผัส 
ความร้อนมากขึ้น และมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดขึ้นใหม่หลังจาก 
จดุตดัศูนย์

ที่มา: ABB Group แผนกชาร์จและแปลงพลังงานไฟฟ้า
ผลติภณัฑ์เพื่อการสร้างธรุกจิ www.abb.com/lowvoltage

24 ABB in br ief Product News



อาการที่ส่งผลเป็นอนัดบัแรกๆ คอื โรคภมูแิพ้ เมื่อห้องหรอื 
ที่ท�างานซึ่งใช้ชีวิตอยู่เป็นประจ�า มีฝุ่นที่สะสมเป็นจ�านวนมาก 
หรือเครื่องปรับอากาศไม่ได้ท�าความสะอาดและล้างเครื่องกรอง
อย่างสม�่าเสมอก็อาจท�าให้เกิดภูมิแพ้ มีน�้ามูก ระคายเคืองจมูก 
และอาจส่งผลให้เกดิโรคทางเดนิหายใจได้ หากต้องคลกุคลอียูก่บั
กองเอกสารที่เตม็ไปด้วยฝุน่ละออง หรอืในบรเิวณทางเดนิที่ปูด้วย
พรม ซึ่งเป็นตวักกัเกบ็เชื้อโรคได้เป็นอย่างด ีเมื่อสูดเข้าสู่ร่างกาย
ทุกวันก็จะท�าให้เกิดโรคหืดหอบ หรือวณัโรคได้ ดังนั้น ควรล้าง
ท�าความสะอาดเครื่องปรบัอากาศอยูเ่สมอ รวมถงึท�าความสะอาด
บ้านพกัอาศยัหรอืบรเิวณโต๊ะท�างานให้ปราศจากฝุ่นละออง กจ็ะ
สามารถช่วยป้องกนัได้

นอกจากโรคที่เกี่ยวกบัทางเดนิหายใจแล้ว ยงัมโีรคออฟฟิศ
ซนิโดรม เนื่องจากอากาศร้อนทะลุเป้าแบบนี้ ท�าให้ไม่อยากจะ
ขยับเขยื้อนร่างกายมากนัก นั่งอยู่ในท่าเดิมๆ ตลอดเวลา หรือ
จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาการปวดเมื่อยบริเวณ
ต้นคอหรอืหลงั รวมถงึตาเกดิอาการพร่ามวักจ็ะตามมา บางราย
ถงึขั้นต้องไปพบหมอเพื่อบ�าบดัอาการออฟฟิศซนิโดรมเลยทเีดยีว 
วิธีหลีกเลี่ยงออฟฟิศซินโดรม ควรยืดเส้นยืดสายเมื่อรู้ว่านั่งอยู่ 

ในท่าเดมิมาเป็นเวลานาน หรอืมองออกไปนอกหน้าต่าง เพื่อมอง 
หาพื้นที่สีเขียว หรือมองออกไปที่ไกลๆ พักสายตาไม่ให้เมื่อยล้า 
หากอากาศร้อนมากๆ ควรหาเครื่องดื่มคลายร้อน อาท ิน�้าผลไม้ 
น�้าใบบัวบก น�้ามะเขือเทศ หรือสมูทตี้ที่ไม่หวานมากนัก เพราะ
อาจจะท�าให้เกดิโรคอ้วนตามมา หรอืทางที่ดคีวรดื่มน�้าในปรมิาณ 
ที่พอเหมาะทกุๆ วนั (8-10 แก้ว) และออกก�าลงักายอยูเ่ป็นประจ�า 
ก็จะช่วยรีเฟรชร่างกายให้สดชื่นและสดใส ห่างไกลโรคออฟฟิศ
ซนิโดรม   

เครื่องปรับอากาศให้ความเย็นสบาย ช่วยลดอุณหภูมิที่ 
ร้อนระอุของร่างกาย แต่ต้องไม่ลืมภัยเงียบที่มากับความเย็น 
หากไม่ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม�่าเสมอและถูกวิธีแล้ว แทนที่จะได้รับความเย็นสดชื่น กลับได้
โรคภยัต่างๆ ตามมา

ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือการดูแลรักษาและ
ท�าความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกภายในเครื่องปรับอากาศ
หรือแอร์ให้หมดไปอยู่เสมอ อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อให้ 
เครื่องปรบัอากาศของคณุมอีายกุารใช้งานที่ยาวนาน 

ภัยเงียบที่มากับความเย็น

Health Tips

อากาศในบ้านเราตอนนี้ร้อนอบอ้าวเหลือเกิน อุณหภูมิสูงข้ึนจนแทบละลาย คนส่วนใหญ่จึงหลบ 

อยู่แต่ ในบ้าน ที่ท�างาน หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อเปิดรับความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในกลางวัน 

และกลางคืน จนลืมนึกไปว่า การรับความเย็นจากเคร่ืองปรับอากาศเป็นเวลานานๆ อาจเกิดผลกระทบ 

ต่อร่างกาย นอกจากค่าไฟที่เพิ่มข้ึนแล้ว...
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พักร้อนไปติดเกาะเหลาเหลียง

มนตร์เสน่ห์แห่งท้องทะเลตรัง
ขอบคุณรูปภาพ: Laoliang Beach เหลาเหลียง บีช

อีกหนึ่งจุดหมายที่คนรักท้องทะเลต้องไม่พลาด

“เกาะเหลาเหลียง” จังหวัดตรัง ไข่มุกแห่งท้องทะเลอันดามัน 

ในหมู่เกาะเภตรา ที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติไว้ดังเดิม

Unseen Travel

เกาะเหลาเหลียงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 
จงัหวดัตรงั ประกอบด้วยเกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ และเกาะบรวิาร 
ต่างๆ รวม 22 เกาะ เกาะเหลาเหลยีงเป็นเกาะแฝดที่ตั้งเคยีงคูก่นั 
เรียกว่าเกาะเหลาเหลียงน้อง และเกาะเหลาเหลียงพี่ ซึ่งแต่เดิม
ชาวประมงใช้เป็นที่ก�าบังลมพายุ เกาะแห่งนี้จะปิดเกาะในช่วง
มรสุม และจะเปิดเกาะให้เที่ยวชมความสวยงามอีกครั้งในช่วง
ปลายเดอืนตลุาคม-กลางเดอืนพฤษภาคม

Unseen Travel

เกาะเหลาเหลียงน้อง (เหนือ) ห่างจากท่าเรือปากปรน 
อ.หาดส�าราญ จงัหวดัตรงั ประมาณ 22 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง 
โดยเรอืเรว็ประมาณ 35-40 นาท ีและเรอืทวัร์ประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาท ีเกาะเหลาเหลยีงน้องมลีกัษณะเป็นภเูขาหนิปนู โอบรอบ
ด้วยหน้าผาสูงกว่าร้อยเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด น�้าทะเล
ใสบรสิทุธิ์ อดุมสมบูรณ์ด้วยปะการงัที่สวยงามสมบูรณ์และใต้น�้า 
เต็มไปด้วยกอดอกไม้ทะเล ฝูงปลาการ์ตูน และปลาสายพันธุ ์
ต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งส�าหรบัด�าน�้าตื้นด้วยท่อหายใจ (Snorkeling) 
นอกจากนี้ บนเกาะยังมีกิจกรรมเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้
ร่างกายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพายเรอืคายกัรอบเกาะ ลอดอโุมงค์ 
ทะเล เที่ยวชมเกาะด้วยเส้นทางเดนิเท้า ไต่หน้าผา ชมทะเลจาก
มมุสงู ด�าน�้าแบบ Skin ตกปลายามเยน็กบัท้องทะเลสวยๆ ฟ้าใสๆ 
และก้อนเมฆสีขาว ดูปูแม่ไก่ตอนหัวค�่า และที่พลาดไม่ได้คือ 
ชมถ�้ารงันก ซึ่งจะมองเหน็ได้เฉพาะในช่วงเวลาน�้าลดเท่านั้น

ส่วนเกาะเหลาเหลยีงพี่ (ใต้) ตั้งอยูท่ศิใต้ของเกาะเหลาเหลยีง 
น้อง ระยะห่างประมาณ 300 เมตร มีหาดทรายขาวสะดุดตา 
ใต้น�้าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิด 
โดยชาวประมงจะใช้เกาะเหลาเหลียงพี่เป็นที่พักชั่วคราวส�าหรับ
หลบลมและพักอาศัยเวลาออกทะเลหาปลาหาปู นอกจากนี้ 
ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทั้งสองเหลาเหลียงอีกด้วย 
อย่างไรกต็าม เกาะนี้เป็นเกาะที่ไม่ให้นกัท่องเที่ยวเข้าพกั เนื่องจาก
เป็นเกาะสัมปทานรังนก ให้เพียงแค่ชื่นชมความสวยงามของ 
หาดทราย โลกใต้ทะเลสวยๆ ปลาดาว และสัตว์น�้ามากมาย 
หลากหลายชนดิ
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คุณสามารถมาเที่ยวแบบ One Day Trip หรือค้างคืนก็ได ้
โดยติดต่อผ่านเหลาเหลียงบีช ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการท่องเที่ยว 
และกจิกรรมบนเกาะเหลาเหลยีง

Laoliang Beach เป็นอีกเกาะหนึ่งที่นักท่องเที่ยวยังรู้จักกัน
ไม่มาก หากได้ไปแล้วรับรองว่าต้องบอกต่อกันถึงความสวยงาม
ที่ธรรมชาตไิด้รงัสรรค์ไว้ให้กบัท้องทะเลไทย ทั้งด�าน�้า ปีนหน้าผา 
นั่งชิลล์รับลมริมทะเลสวยๆ และนอนมองดาวที่ประกายอยู่เต็ม
ท้องฟ้า

ที่พักบนเกาะเหลาเหลียง ตั้งอยู่บนเกาะเหลาเหลียงน้อง 
มเีพยีงเตน็ท์ขนาดใหญ่ (เท่านั้น) มใีห้เลอืกสองแบบ คอื Garden 
View จะอยู่แนวด้านหลงัตดิกบัภูเขา ให้บรรยากาศที่ร่มรื่น ส่วน 
อกีแบบ นั่นคอื เตน็ท์ Sea View ตดิหน้าหาด รบัลมทะเลเตม็ๆ 
เย็นสบาย ภายในเต็นท์มีฟูกนุ ่มๆ พัดลม โคมไฟ พร้อมสิ่ง 
อ�านวยความสะดวกเลก็ๆ น้อยๆ เตรยีมไว้ให้ สามารถใช้ไฟฟ้าได้ 
ในเวลา 17.00-09.00 น. ห้องน�้าแยกส�าหรบัชายหญงิ นอกจากนี้ 
ยงัมบีาร์รมิหาด จดุชลิล์ และมมุถ่ายรูปทั่วเกาะ ใครที่กงัวลเรื่อง 
อัปรูปลงโซเชียลแล้วละก็ ขอบอกเลยว่าหายห่วง เพราะมี
สัญญาณโทรศัพท์ให้ไม่พลาดการเชื่อมต่อโลกปัจจุบันแน่นอน 
ถงึแม้จะตดิเกาะกต็าม

พักร้อนไปติดเกาะเหลาเหลียง มนตร์เสน่ห ์แห่งท้องทะเลตรัง 2702l2019



Gadgets

Fanbrella 
นวตักรรมใหม่จากญี่ปุน่ Thanko ที่คดิค้นร่มนามว่า Fanbrella 

ภายนอกเหมอืนร่มทั่วไป แต่ด้านในจะตดิตั้งพดัลมเพิ่มความเยน็ 
ถ้าอยากได้ความชุม่ชื้นกแ็ค่ใส่น�้าเข้าไปตรงก้านจบัซึ่งมปีุม่กดกจ็ะ 
กลายเป็นพดัลมพ่นละอองน�้าออกมา โดยจะมกีลไกส�าหรบัเสยีบ 
ขวดน�้าดื่มเข้าไป ได้ทั้งขวดเล็กหรือขวดลิตรที่มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางของปากขวด 28 มิลลิเมตร ตัวร่มใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ขนาด AA จ�านวน 4 ก้อน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 
5 ชั่วโมง ทั้งในโหมดพัดลมปกติหรือพัดลมละอองน�้า ใครสนใจ
สามารถสั่งซื้อได้ผ่านร้านออนไลน์ของ Thanko สนนราคาประมาณ 
1,740 บาท

มาแล้ว! สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมล�้าๆ Gadget ไฮเทคสุดเจ๋ง 

ที่คัดสรรมาอัปเดตกันแบบรัวๆ เพราะของมันต้องมีที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์

คนรุ่นใหม่ มาเติมสีสันให้ชีวิตด้วยไอเทมที่น่าจับตา ใช้งานได้จริง 

มีแต่ของน่าซื้อ แต่จะเด็ดจริงไหม ต้องลองไปส่องดูกัน

ปักหมุดเทรนด์ Gadget 

สุดล�้าที่ต้องร้องว้าววว

DJI OSMO Action
DJI เปิดตวักล้อง Action Camera ตวัแรกของค่ายในชื่อว่า 

OSMO Action กล้องสายลยุ มากฟีเจอร์พร้อมระบบกนัสั่นแบบ EIS 
แม่นย�าสงูที่เรยีกว่า RockSteady  โดยมเีลนส์ขนาดใหญ่พรอ้มจอ 
แสดงผลสทีั้ง 2 ด้านแบบ IPS LCD ด้านหน้าขนาด 1.4 นิ้ว ด้านหลงั 
2.2 นิ้ว ทชัสกรนีได้ พร้อมเซนเซอร์ขนาด 1/2.3 ความละเอยีด 
12 ล้านพกิเซล รองรบัการถ่ายวดิโีอสงูสดุที่ 4K 60FPS และ HDR 
ได้แบบ 30FPS ส่วนการถ่าย Slowmotion รองรับที่ 240 FPS 
ความละเอยีด 1080P และ 720P ตวัเครื่องลงน�้าได้ลกึ 11 เมตร 
โดยไม่ต้องใส่ Housing ทั้งยังเชื่อมต่อกับ Smart Phone ผ่าน 
Bluetooth และ WiFi รองรบั Application DJI MIMO ตวัเดยีวกบั 
OSMO Pocket สนนราคาประมาณ 12,000 บาท

Lockbook
สมดุโน้ตไฮเทค Lockbook ที่ช่วยเกบ็ความลบัผ่านการลอ็ก

อย่างแน่นหนาด้วยเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่อยู่ตรงขอบสมุด 
สามารถบนัทกึลายนิ้วมอืได้สงูสดุ 2 นิ้ว และปลดลอ็กได้ในเวลาแค่ 
1 วนิาทเีท่านั้น ตวัเซน็เซอร์มแีบตเตอรี่ในตวัขนาด 160 mAh ชาร์จ
ผ่านพอร์ต USB ตวัปกผลติด้วยวสัดหุนงั PU คณุภาพสงู ทนต่อแรง
ขดีข่วน กนัน�้า แถมยงัท�าความสะอาดได้ง่าย ไส้ในเป็นแบบห่วง
สามารถซื้อกระดาษมาเปลี่ยนได้เมื่อใช้หมดแล้ว หรอืจะเพิ่มซอง 
ใส่รปู ใส่บตัร หรอืเอกสารส�าคญัไว้ด้านในกไ็ด้ สนนราคาเริ่มต้น 
เล่มละประมาณ 1,380 บาท
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UNO Magnetic Cable
พกเส้นเดยีวชาร์จได้หลายอปุกรณ์ด้วยสาย UNO Magnetic 

Cable โดยปลายด้านหนึ่งเป็นหวั USB-C อกีด้านเป็นหวัแม่เหลก็
ถอดเปลี่ยนเป็นพอร์ตที่ต้องการได้ ทั้ง Lightning, Micro USB และ 
USB-C ซึ่งใช้แม่เหลก็ Neodymium เกรด N52 ตรงหวัต่อมไีฟ LED 
แสดงสถานะการท�างาน เชื่อมต่อและรองรบั USB 2.0 รบัส่งข้อมูล 
ได้ที่ความเรว็ 480 Mbps รองรบั Quick Charge 4.0 และ Apple Fast 
Charge มาพร้อมการรบัประกนันานถงึ 10 ปี สายถกัมคีวามยาว 
ให้เลือก 1.5 เมตร และ 2.5 เมตร ใครสนใจสามารถสั่งได้จาก 
Kickstarter โดยของลอตแรกจะเริ่มส่งในเดอืนกรกฎาคม

Playdate
Panic บรษิทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์รุน่เก๋าหนัมาเปิดตวั Paydate 

เครื่องเล่นเกมบอยสเีหลอืง ขนาดกะทดัรดั หน้าจอแสดงผลขาว-ด�า 
LCD ของ Sharp ขนาด 2.7 นิ้ว ความละเอยีด 400x240 ไม่ม ี
Backlighting มปีุ่มควมคมุแบบ d-pad และ 2 ปุ่ม A B ด้านข้าง
มข้ีอเหวี่ยงคล้ายๆ เบด็ตกปลาที่คอยควบคมุทศิทางโดยการหมนุ
ไปข้างหน้าหรือหมุนถอยหลัง ส่วนระบบฮาร์ดแวร์มี Teenage 
Engineering ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติสวีเดนเข้ามา
ดูแล โดยวางแผนเกมชุดแรกทั้งหมด 12 เกม ซึ่งจะปล่อยเกม
ออกมาสัปดาห์ละเกม พร้อมรองรับ Wi-Fi, Bluetooth, USB-C 
และช่องเสยีบหูฟัง คาดว่าจะวางขายในช่วงต้นปีหน้า สนนราคา
ประมาณ 4,800 บาท

Oclean X
Xiaomi เปิดตัวแปรงสีฟันอัจฉริยะ Oclean X ที่มีหน้าจอ 

แสดงผลและสามารถดูรายละเอียดพฤติกรรมการแปรงฟันบน 
สมาร์ตโฟนว่าเหมาะสมหรอืไม่ ด้วยนวตักรรมการใส่ Gyroscope 
หกแกนในตวัแปรงสฟัีน จากนั้นแปรงสฟัีนจะรายงานข้อมลูกลบัไป 
ยังสมาร์ตโฟนผ่าน Bluetooth และตัวแปรงสีฟันยังมีระบบ
ท�าความสะอาดตัวเองถึง 32 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าว่า
ต้องการแบบไหน นอกจากนี้ตวัแปรงสฟีันยงัสามารถตรวจจบัสิ่ง
ผดิปกตใินช่องปากได้อกีด้วย สนนราคาประมาณ 1,130 บาท 

Mi Business Casual
กระเป๋าเป้ Mi Business Casual Backpack สไตล์ Minimalist 

ด้วยวสัดภุายนอกใช้โพลเีอสเทอร์ 600D มคีวามทนทานสงู เล่นส ี
ทโูทนขาว-เทา มาพร้อมคณุสมบตักินัน�้า IPX4 ด้านหลงัมหีลูากแบบ 
ดงึขึ้นได้เวลาที่ใส่ของเยอะๆ ไม่อยากสะพายให้เมื่อยไหล่ มช่ีองลบั 
ด้านข้างส�าหรับใส่กระเป๋าสตางค์หรือของมีค่ากันการโดนขโมย 
ด้านข้างเป็นช่องยางยดืส�าหรบัใส่ขวดน�้า ภายในตกแต่งด้วยสเีทา 
บวุสัดกุนักระแทก มช่ีองแยกส�าหรบัใส่แลป็ทอ็ป ความจรุวม 21 ลติร 
หนกัแค่ 500 กรมั สนนราคาประมาณ 910 บาท ตอนนี้มโีปรโมชั่น 
ลดราคาเหลอืแค่ 455 บาท พร้อมรบัประกนั 6 เดอืน ใครสนใจ
สามารถสั่งซื้อผ่าน Mi India Store
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01 Bann & Beyond Expo 2018

บริษัท เอบีบี จ�ากัด ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน 
Bann & Beyond Expo 2018 ระหว่างวนัที่ 28 กนัยายน - 7 ตลุาคม 2561 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มของเซอร์กติเบรกเกอร์ เพื่อใช้ป้องกนัไฟเกนิ ไฟชอ็ต ไฟรั่ว และไฟดูด 
ส�าหรบัตดิตั้งใช้งานภายในที่พกัอาศยั อาคารส�านกังานและโรงงานอตุสาหกรรม
ต่างๆ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ รวมถึงม ี
ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าปรกึษา แนะน�า และออกแบบระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ให้แก่ลูกค้าที่สนใจซื้อผลติภณัฑ์อกีด้วย

02 งานสัมมนาการติดตั้งออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

 และการประยุกต์ ใช้งานอุปกรณ์

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ร่วมกบั บรษิทั ภทัรเมธากจิ จ�ากดั จบัมอืคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจดัอบรมเสรมิความรู้การตดิตั้งออกแบบ
ตู้ควบคมุไฟฟ้าและการประยกุต์ใช้งานอปุกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมเชงิปฏบิตักิาร
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนช่างไฟฟ้าก�าลังและครูผู้ฝึกสอน 
ในสถานประกอบการ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน
อตุสาหกรรมในยคุประเทศไทย 4.0 และเพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัมาตรฐาน
การตดิตั้งไฟฟ้า มาตรฐานการออกแบบตูค้วบคมุไฟฟ้า และการประยกุต์ใช้งาน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 

03 Revolutionize the energy grid through 

 digitalization of PV system

บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้เข้าร่วมบรรยายภายใต้หวัข้อเรื่อง “Revolutionize 
the energy grid through digitalization of PV system” รวมถงึออกบธูน�าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ Solar Inverters รุ่น UNO2.0, 
PVS100, React รวมถงึตู ้String Combiner ที่ใช้ในงาน Solar โดยเฉพาะในงาน 
Solar Professional Training จดัขึ้นวนัที่ 26 ตลุาคม 2561 ณ บรษิทั Premier 
Product Public Co., Ltd. ซึ่งภายในงานได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
เป็นอย่างมาก

04 ABB Channel Partner Annual Meeting 2019

เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2562 บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ได้จดังาน “ABB Channel 
Partner Annual Meeting 2019” เป็นกิจกรรมส�าคัญที่จัดเป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดยีวกนั และเพื่อให้มจีดุมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกนั 
ภายในงานจะมกีารประชมุและพูดคยุกบัทาง Channel Partner ไม่ว่าจะเป็น 
ทิศทางการท�างาน การเติบโตของยอดขาย และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละป ี
ข้างหน้า อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมพิเศษในงานนี้ คือ การมอบโล่ให้กับ 
Channel Partner เพื่อสร้างสมัพนัธไมตรแีละช่วยให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น โดยงานจดัขึ้นที่อาคารเอสจ ีทาวเวอร์

05 Industrial Robotics 101 Training  

เมื่อวนัที่ 1-5 มนีาคม 2562 บรษิทั เอบบี ีจ�ากดั ร่วมกบัสถาบนัคนีนั 
แห่งเอเซยี จดักจิกรรมเพื่อสงัคมในงาน “Industrial Robotics 101 Training” 
ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science” เพื่ออบรมและให้ความรูแ้ก่คณะครู
ภาควชิาหุน่ยนต์ในงานอตุสาหกรรม วทิยาลยัเทคนคิ ภายในงานจะมกีารอบรม
วธิกีารใช้งานหุน่ยนต์ เอบบี ีรุน่ IRB 120 เพื่อให้ครอูาชวีะสามารถน�าไปปรบัใช้ 
ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากเอบีบี มาเป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดความรู้ ซึ่งงานได้จัดขึ้นที่โรงแรม 
เดอะ ทวนิ ทาวเวอร์ กรงุเทพฯ
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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

วิธีการง่ายๆ 

> เพียง Add LINE@ ผ่าน ID: @askabb 

หรือสแกน QR Code #คุณถามมา #เราตอบไป

สอบถามข้อมูล

เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์

รับข้อมูลเชิงวิชาการ

และนวัตกรรม

ติดตามข้อมูล

หลักสูตรฝกอบรม

ร่วมกิจกรรม

รับของรางวัลมากมาย

สมัครสมาชิกใหม่

ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกวารสาร ABB In Brief

สามารถสแกน QR Code

เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
สามารถสอบถามได้ที่
บรษิทั เอบบี ีจ�ำกดั
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