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Editor’s Note
ส่งท้ายปีเก่าในไอหนาวกันอีกครั้งกับ ABB in Brief ถือเป็นเรื่องดีที่ปีนี้ได้สัมผัสกับลมเย็นๆ ถึงแม้จะ
มาในเวลาไม่นานนัก แต่หากกล่าวถึงข้อมูลและสาระรอบรู้นั้น เอบีบียังคงน�ำเสนอแต่สิ่งดีๆ ให้กับคุณผู้อ่าน
และในช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวนี้ เอบีบีผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์ชาร์จแบบเร็วส�ำหรับรถไฟฟ้า (EV) ได้มีการ
พัฒนาและกระจายสถานีชาร์จไปแล้วกว่า 76 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้การขับรถท่องเที่ยวด้วยไฟฟ้านั้น
มีความสะดวกสบายในการชาร์จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของวงจรขับมอเตอร์ของเอบีบี ยังช่วยลดการใช้ไฟของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลในมาดริดได้ถึง
40% ซึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจถูกรวบรวมไว้แล้วในคอลัมน์ Cover Story
ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเอบีบี จึงมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่ช่วยตอบโจทย์ และท�ำให้การ
ท�ำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น อาทิ เซนเซอร์แบบไร้สายของเอบีบีที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน
กับความสามารถในการตรวจสภาพแบริ่ง ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย และประเมินสภาพของแบริ่ง
ได้อย่างรวดเร็ว และยังมีอุปกรณ์ที่เป็นโซลูชันที่ดีส�ำหรับป้องกันความผิดปกติจากอาร์กในแผงสวิตช์
S-ARC1 ซึ่งจะช่วยป้องกันการลัดวงจร โหลดเกิน ความผิดปกติจากอาร์กลงดิน และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์ที่เอบีบีมุ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยทั้งหมดรวมอยู่ในคอลัมน์ Product News
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คู่มือเทคนิคสำ�หรับ AFDD
(ตอนที่ 3)
กรอบระเบียบบังคับ

หากกล่าวถึงเรื่องเทคโนโลยีอันล�้ำสมัย รถไฟความเร็วสูงเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับคนไทย
เป็นอย่างมาก นอกจากช่วยย่นระยะเวลาเดินทางแล้ว ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยประหยัดพลังงาน
เพิ่มมากขึ้น แต่ในคอลัมน์ Top Story มีเทคโนโลยีท่ีคิดค้นไปไกลกว่ารถไฟความเร็วสูง นั่นคือ Hyperloop
การเดินทางผ่านท่อสุญญากาศ ที่ช่วยให้สามารถเดินทางได้เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงเสียอีก เทคโนโลยี
ระบบขนส่งแบบใหม่นี้ถูกสร้างโดย Elon Musk ซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศให้ความสนใจ และก�ำลังลุ้น
กันว่าเส้นทางแรกที่จะน�ำ Hyperloop มาวิ่งนั้นคือเส้นทางในประเทศใด
ในฉบับส่งท้ายปีแบบนี้ เอบีบีขอแนะน�ำคอลัมน์ How To กับเทคนิคในการช่วยประหยัดพลังงานเพื่อ
รักษ์โลกแบบง่ายๆ ที่ใครก็สามารถท�ำได้ เช่น การปิดไฟในบ้านดวงที่ไม่ใช้งาน 1 ดวง หากทุกคนในประเทศไทย
ท�ำได้เพียง 0.1% จะประหยัดเงินได้ถึง 1,698 ล้านบาท สามารถน�ำเงินไปต่อยอดพัฒนาประเทศได้อีก
มากมาย หรือการไม่รับถุงพลาสติกใส่สินค้า เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก
ในทุกวันนี้ การช่วยกันประหยัดพลังงานนั้นคือการร่วมใจ ร่วมมือ ในทุกภาคส่วนเพื่อให้พลังงานที่ดียัง
คงอยู่ตลอดไป

New Bearing Sensor
Enhances Safety and
Decision Making

อากาศเย็นๆ แบบนี้ หากไม่พูดถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวคงเป็นไปไม่ได้คอลัมน์ Unseen Travel ขอชวนไป
สัมผัสไอหนาวกับทะเลหมอก ภูลังกา จังหวัดพะเยา ด้วยความสลับซับซ้อนของเทือกเขา กับการเดินทาง
พิชิตยอดดอยสูงชัน ผู้ที่รักธรรมชาติต้องไม่พลาดที่นี่แน่ และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีอายุขัย
ยืนยาวถึง 100 ปี คอลัมน์ Health Tips มีวิธีการปฏิบัติตัว ปรับเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และพฤติกรรม
เพื่อความแข็งแรงของกายและใจ ให้อยู่กับคนที่คุณรักไปอีกยาวนาน
ในปีหนูทอง พุทธศักราช 2563 หรือคริสต์ศักราช 2020 ABB in Brief ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ พรั่งพร้อมด้วยเงินทอง และมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง
สุขสันต์วันปีใหม่ครับ...
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Sustainable Tourism with
ABB Technology
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดของเอบีบี
จะช่วยให้ส�ำรวจโลกได้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1
สถานีชาร์จของเอบีบี
ส�ำหรับโครงการ
Electrify America

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมของทุกประเทศก�ำลัง
เข้าใกล้ 1.8 พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 อย่างไม่น่าเชื่อ
ซึ่งตัวเลขนี้นับว่าเพิ่มขึ้นราว 29% จากปี ค.ศ. 2018 ตามข้อมูล
ขององค์การท่องเทีย่ วโลก (World Tourism Organization) ซึง่ เป็น
องค์กรของสหประชาชาติที่มีหน้าที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
เอบีบีนับเป็นผู้น�ำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
ต่อไปนีเ้ ป็นตัวอย่างของความส�ำเร็จด้านความยัง่ ยืนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของเอบีบี
เอบีบีเป็นผู้น�ำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ชาร์จแบบเร็ว
ส�ำหรับรถไฟฟ้า (EV) โดยได้ขายสถานีชาร์จแบบเร็ว ขนาด
มากกว่า 11,000 DC ไปแล้วกว่า 76 ประเทศทั่วโลก เช่น บริษัท
IONITY ซึ่งตั้งเป้าที่จะสร้างโครงข่ายของสถานีชาร์จ อันประกอบ
ไปด้วยสถานีชาร์จแบบเร็วประมาณ 400 จุด ใน 24 ประเทศ

รูปที่ 1

ทั่วยุโรป ได้เลือกเอบีบีเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีหลัก ทั้ง 2 บริษัท
ตั้งใจที่จะท�ำให้การขับรถเที่ยวยุโรปอย่างยั่งยืนเป็นความจริง
ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างสถานีชาร์จก�ำลังสูงของเอบีบี
ซึง่ สามารถขับเคลือ่ นรถได้ 200 กิโลเมตรจากการชาร์จเพียง 8 นาที
และเอบีบีก�ำลังติดตั้งสถานีชาร์จแบบเร็ว Terra HP ใน
สหรัฐอเมริกา สถานีชาร์จของเอบีบไี ด้รบั ความไว้วางใจจาก Evgo
ให้ร่วมในโครงข่ายสถานีชาร์จสาธารณะแบบเร็วที่ใหญ่ที่สุดของ
อเมริกา รวมทั้งในโครงการ Electrify America ซึ่งต้องการติดตั้ง
สถานีชาร์จกว่าร้อยสถานีภายในและรอบๆ เขตเมืองใหญ่ และ
ตามทางด่วนหลายสายทั่วประเทศ
ทัว่ โลกต่างก�ำลังใช้เทคโนโลยีกา้ วล�ำ้ ของเอบีบี ในการขนส่ง
ทางเรือแบบยัง่ ยืน ในโครงการทีน่ บั ว่าเป็นหนึง่ ในโครงการเดินเรือ
ไฟฟ้าทีโ่ ด่งดังทีส่ ดุ เอบีบไี ด้ขบั เคลือ่ นเรือเฟอร์รแี บบไฮบริดไปตาม
ฟยอร์ด (Fjord ร่องน�้ำเขาหิมะ) ของประเทศนอร์เวย์ เรือเฟอร์รี
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รูปที่ 2

รูปที่ 2
เรือเฟอร์รีไฮบริดแห่งโลก
อนาคต ก�ำลังล่องไปตาม
ฟยอร์ดในประเทศนอร์เวย์
รูปที่ 3
เรือเดินสมุทรรุ่นใหม่ 2 ล�ำ
ของ Maid of the Mist

ล�ำนี้จุนักท่องเที่ยวได้ถึง 400 คน แล่นจากเมือง Flåm ไปยังเมือง
Gudvangen ตามแนว Nærøyfjord ทางตะวันตกของนอร์เวย์
เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร เมือ่ เดินทางถึงจุดทีง่ ดงามทีส่ ดุ
ของฟยอร์ด เรือเฟอร์รีล�ำนี้ก็สลับไปใช้พลังงานแบตเตอรี่ ท�ำให้
นักท่องเที่ยวได้ดื่มด�่ำกับธรรมชาติในบรรยากาศที่เงียบสงัดอย่าง
แท้จริงทีค่ วามเร็วประมาณ 8 นอต (ประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง)
ฟยอร์ดแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโก เพราะ
แทบไม่ถูกรุกรานจากการพัฒนาของมนุษย์ และเรือล�ำนี้ก็ถูก
ออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงเรื่องนี้เป็นส�ำคัญ
ในเดือนกันยายน นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปน�ำ้ ตกไนแอการา
จะได้ ช มแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส� ำ คั ญ ของอเมริ ก าอย่ า งไร้ ม ลพิ ษ
เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ล�ำใหม่ 2 ล�ำที่ชื่อ Maid of the Mist
จะเดิ น เรื อ ด้ ว ยแบตเตอรี่ แ พ็ ก ความจุ สู ง เท่ า นั้ น และเป็ น เรื อ
เดินสมุทรล�ำแรกที่เป็นเรือไฟฟ้าเต็มตัวที่เคยสร้างในประเทศ

รูปที่ 3

5

อเมริกา เรือทั้ง 2 ล�ำนี้ล�ำเลียงผู้โดยสารได้ประมาณ 1.6 ล้านคน
ต่อปีไปยังฐานของน�้ำตกไนแอการา
นอกจากนั้น เอบีบียังได้ขับเคลื่อนเรือเดินสมุทรอีก 2 ล�ำ
ของบริษัท ForSea ซึ่งจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อล่องไปเป็น
ระยะทาง 4 กิโลเมตร ระหว่างเมือง Helsingør ของเดนมาร์ก
และเมือง Helsingborg ของสวีเดน เรือเดินสมุทรทั้ง 2 ล�ำ ในชื่อ
Tycho Brahe และ Aurora จะเป็นเรือเฟอร์รไี ฟฟ้าไร้มลพิษทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในโลก และแล่นอยูบ่ นเส้นทางทีม่ คี วามหนาแน่นสูง ซึง่ รองรับ
ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 7.4 ล้านคน และยานพาหนะกว่า
1.9 ล้านล�ำ การใช้แบตเตอรี่จะช่วยลดการปล่อยมลภาวะตลอด
เส้นทางได้อย่างมหาศาล
อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยรับประกันการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน คือการช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วงจรขับมอเตอร์และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงของเอบีบี ช่วยลด
การใช้ไฟของโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลในมาดริดลงได้ถึง
40% การใช้พลังงานลดลงถึงปีละ 445,000 กิโลวัตต์ เพียงพอทีจ่ ะ
ต้มน�้ำได้ถึง 2 ล้านกา
นอกจากนั้น เอบีบียังได้ช่วยอนุรักษ์พลังงานกับเครื่องเล่น
ทีเ่ ป็นทีช่ นื่ ชอบอันดับต้นๆ ของยุโรป ทีส่ วนสนุก Liseberg Amusement Park ของสวีเดน ชิงช้าหมุน Loke Gyro Swing ซึง่ เป็นลูกตุม้
ยักษ์ทแี่ กว่งไปมาและสามารถเหวีย่ งได้แรงทีส่ ดุ ถึง 100 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ถูกควบคุมโดยวงจรขับแบบประหยัดพลังงานของ
เอบีบี วงจรขับนี้ใช้แรงเสียดทานที่เกิดจากการเบรกขณะที่ชิงช้า
หมุนช้าลงจนกว่าจะหยุด ไปใช้สร้างกระแสไฟฟ้ากลับคืนสูโ่ ครงข่าย
จ่ายไฟ ในการเหวีย่ ง 1 รอบจะสามารถเก็บเกีย่ วพลังงานคืนมาได้
1.4 กิโลวัตต์ พลังงานนี้มากพอที่จะใช้กับแอร์ขนาดใหญ่ได้นาน
1 ชั่วโมง
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เทคโนโลยีการเดินทางแบบใหม่
Hyperloop ทีให้ความเร็วมากกว่า
MagLev

รถไฟความเร็วสูงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับคนไทยจ�ำนวนมาก เนื่องจากช่วย
ย่นระยะเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก ที่ส�ำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย และประหยัดพลังงานกว่าการโดยสารรถไฟทั่วไปหรือการขนส่งโดยรถบรรทุก
แต่ถึงอย่างนั้นความเร็วสูงสุดที่รถไฟความเร็วสูงอย่างชินกันเซนญี่ปุ่น หรือรถไฟความเร็วสูง
จีนที่เคยท�ำความเร็วสูงสุดไว้ที่ 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยังอาจจะช้าไป
อี ก หนึ่ ง เทคโนโลยี ร ถไฟความเร็ ว สู ง ที่ ห ลายคนมองว่ า
สามารถท�ำความเร็วได้สงู ทีส่ ดุ ในตอนนีอ้ ย่าง MagLev (Magnetic
Levitation) หรือรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อน
โดยลักษณะของ MagLev จะเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้า เพือ่ สร้าง
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบขั้วเดียวกันระหว่างรางกับตัวรถไฟ ท�ำให้ตัว
รถไฟฟ้าลอยตัวอยู่เหนือราง และด้วยเทคนิคการปล่อยให้กระแส
ไฟฟ้าสร้างแม่เหล็กขัว้ ตรงข้ามเพือ่ สร้างแรงดึงดูดให้ตวั รถเคลือ่ นที่
เข้าหาแบบไม่มีแรงเสียดทานระหว่างล้อกับราง ท�ำให้ MagLev
สามารถท�ำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าคิดว่า MagLev เป็นรถไฟที่เร็วที่สุดแล้วละก็ นั่นก�ำลัง
คิดผิดเพราะในปัจจุบัน Elon Musk ได้สร้างระบบขนส่งแบบใหม่
ในชือ่ Hyperloop เทคโนโลยีการเดินทางผ่านท่อสุญญากาศทีช่ ว่ ยให้
สามารถเดินทางได้เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูง และช่วยประหยัด
พลังงานได้มากขึ้น โดยหลักการท�ำงานของ Hyperloop จะเป็น

ท่อขนาดใหญ่ที่ป้องกันไม่ให้อากาศไหลเข้าไปได้ โดยจะท�ำการ
ดูดอากาศออกจากท่อดังกล่าวจนหมด ท�ำให้ภายในท่อมีสภาวะ
เป็นสุญญากาศ
ขณะที่ตัวยานพาหนะจะถูกออกแบบให้คล้ายรถไฟ 1 โบกี้
ขนาดใหญ่ โดยช่วงท้ายจะติดตั้งใบพัดขนาดใหญ่ 1 ตัว เมื่อ
ต้องการเดินทางเพียงใบพัดท�ำการหมุนด้วยความเร็วต�ำ่ ก็ชว่ ยให้
Hyperloop สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วที่มากกว่า 500
กิโลเมตรต่อชั่วโมง (Hyperloop สามารถท�ำความเร็วได้มากกว่า
900 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
จึงถูกก�ำหนดให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
พร้อมด้วยระบบที่ช่วยเหลือให้ตัวยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่
ไปตามท่อได้โดยไม่ชนกับตัวท่อ นอกจากนี้ ด้านหน้าจะมีใบพัด
ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการชะลอความเร็ว
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โดยในปี 2560 Hyperloop ได้ร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
กับ Virgin เพือ่ ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี ส�ำหรับโปรเจกต์แรกของ
ความร่วมกันในครัง้ นีค้ อื การสร้างระบบขนส่งในรัฐเท็กซัส ด้วยการ
พัฒนาตัวยานพาหนะให้มขี นาดเล็กลง ขับเคลือ่ นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
แต่ยังคงอยู่ในอุโมงค์สุญญากาศเพื่อลดแรงเสียดทานในขณะวิ่ง
ปัจจุบันมีหลายประเทศให้ความสนใจกับระบบขนส่งของ
Hyperloop แต่เนือ่ งจากยังมีตน้ ทุนในระบบการวางท่อสุญญากาศ
ที่ค่อนข้างสูงและก�ำลังได้รับการพัฒนาเพื่อให้ต้นทุนถูกลงแต่ยัง
คงประสิทธิภาพสูง โดยเท่าที่มีความชัดเจนคือ UAE ที่มีความ
สนใจในการเดินทางข้ามเมืองระหว่างดูไบถึงโดฮาเป็นระยะทาง
กว่า 500 กิโลเมตร นอกจากนี้ จีนเองก็มีความสนใจและก�ำลัง
ศึกษาเส้นทางที่จะน�ำ Hyperloop มาวิ่ง แต่ที่มีลุ้นที่สุดเห็นจะ
เป็นที่อินเดียนี่เอง
ต้องดูตอ่ ไปว่า Hyperloop จะสามารถพัฒนาให้ตน้ ทุนลดลง
มามากเพียงใด เพราะแค่ผลการทดสอบเดินทางช่วงระยะทางสัน้
ก็ทำ� ให้หลายบริษทั ขนส่งเริม่ ให้ความสนใจ ทีส่ ำ� คัญหากมองในแง่
ของการประหยัดพลังงาน Hyperloop สามารถประหยัดพลังงานได้
มากกว่าระบบขนส่งใดๆ ก็ตาม ส่วนประเทศไทยคงต้องรอรถไฟ
ความเร็วสูงเส้นทางแรกให้เสร็จก่อน แล้วค่อยมาว่ากันใหม่!!!
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Trick to Save
Energy for Life
“ประหยัด” เป็นประโยคที่มีการให้ความหมาย ค�ำนิยาม หรือแสดงออก
ในการปฏิบัติต่อค�ำค�ำนี้ ตามแบบฉบับของบุคคล หรืออาจเรียกได้ว่า
“ประหยัดตามความอิสระของทัศนคติ” และด้วยความกว้างของมุมมอง
เช่นนี้ ส่งผลให้แนวทางการประหยัดพลังงานในแต่ละประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยที่ยังคงไม่อาจปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในสังคมโลก

เช่นเดียวกับการไม่ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นในการใช้พลังงาน
และความไม่ทันระวังนี้ ส่งผลกระทบตรงๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ
ค่าน�้ำ-ค่าไฟ แต่ละเดือนพุ่งทะลุจนกระเป๋าฉีก ลองสังเกตสไตล์
การใช้พลังงานในบ้านท่านว่าเป็นไปตามแนวทางการประหยัด
พลังงานหรือไม่
Start at Home เริ่มต้นที่บ้าน
• ปิดสวิตช์/ถอด/ปลด ลดไฟ เพิม่ พลังงาน หากปิด ถอด
หรือปลดสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเตาไมโครเวฟ ทีวี หรือแม้แต่ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์
“เสียบคา..กินไฟ” รวมถึงลดความถี่ในการใช้งานของเครื่องใช้
ไฟฟ้าบางตัวที่เราใช้เป็นประจ�ำ ก็จะยิ่งช่วยลดพลังงานและลด

ค่าไฟภายในบ้านได้มาก เช่นว่า การปิดไฟที่ไม่ใช้งาน 1 ดวง
หากคนไทยท�ำได้เพียง 0.1% ประเทศจะประหยัดเงินได้ถงึ 1,698
ล้านบาท สามารถน�ำเงินเหล่านี้ไปต่อยอดในประเทศด้านอื่นๆ ได้
• Save น�้ำ Save พลังงาน การอาบน�้ำ 4 นาทีเท่ากับน�้ำ
จ�ำนวน 75-150 ลิตรถูกใช้ไป ดังนัน้ การเปิดน�ำ้ ประปาทิง้ ไว้ขณะ
ท�ำกิจต่างๆ ซึ่งน�้ำประปานั้นได้จากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการ
กรองฆ่าเชือ้ ต้องอาศัยพลังงานในกระบวนการผลิตเพือ่ สามารถใช้
อุปโภคบริโภคได้ หากประหยัดการใช้น�้ำผนวกกับการพลิกแพลง
วิธี เช่น ใช้ถังน�้ำแทนสายยางตอนล้างรถ ใช้ฝักบัวอาบน�้ำแทน
การแช่อ่าง ก็ถือเป็นการประหยัดพลังงานของภาครวมไปในตัว
• ใช้อปุ กรณ์ทปี่ ระหยัดพลังงาน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
หรือเรียกหลอดนีออน ซึ่งแม้ราคาจะสูงกว่าหลอดไฟชนิดอื่น
แต่ก็ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 75% หรือ 8 เท่าของหลอดไส้
ใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ ฉี ลากเบอร์ 5 การันตี ใช้แสงธรรมชาติแทนแสงไฟ
ในช่วงเวลากลางวัน และปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่ตัวบ้าน ช่วย
ลดความร้อนภายใน พร้อมเปิดหน้าต่างระบายอากาศให้ถ่ายเท
ได้สะดวก รวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
• เลื อ กอุ ป กรณ์ ต ามความเหมาะสม กรณี ห ้ อ งที่ มี
ความสูงจากพืน้ ไม่เกิน 3 เมตร ขนาด 13X15 ตารางเมตร ควรใช้
เครื่องปรับอากาศขนาด 7,000-9,000 บีทียูต่อชั่วโมง รวมถึง
พิจารณา EER (Energy Efficiency Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วน
ความสามารถในการให้ความเย็นของเครื่อง หากเลือกใช้เครื่องที่
มีค่า EER สูงๆ จะท�ำให้ได้ประโยชน์ 2 ทางคือ มีความเย็นมาก
และเสียค่าไฟน้อยกว่าเครื่องที่มีค่าต�่ำ
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ในการควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้อง จะสามารถประหยัดพลังงาน
เครื่องปรับอากาศได้ 10% ขณะที่ระบบน�้ำเย็นในอาคารนั้น
ควรเลือกเครื่องท�ำน�้ำเย็นที่มีค่า EER สูง ปรับฉนวนท่อน�้ำเย็น
เพือ่ ลดความร้อนทีอ่ าจจะถ่ายเทเข้าสูน่ ำ�้ เย็น ช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างดี
• เลือกใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ในส่วนของผูป้ ระกอบการ
สามารถเลือกใช้ระบบการควบคุมเวลาเปิด-ปิด (Time Schedule)
ของการท�ำงานในอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความแม่นย�ำมากกว่าใช้บุคลากร ทั้งนี้ยังสามารถ
ควบคุ ม การท� ำ งานของอุ ป กรณ์ ต ามสภาพอากาศภายนอก
(Optimum Star-Stop) ซึง่ จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• ติดตั้งการตรวจค่าคาร์บอนไดออกไซด์ การติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในส�ำนักงานนั้น
เพือ่ เป็นการควบคุมการเปิด-ปิด การเข้าออกของอากาศภายนอก
ไม่ให้เข้ามาภายในอาคารมากเกินไป ในขณะเดียวกันยังสามารถ
คงรักษาปริมาณอากาศบริสทุ ธิภ์ ายในอาคารให้เพียงพออยู่เสมอ

• แยกขยะสร้างพลังงาน ปัญหายิง่ ใหญ่เท่าภูเขาอีกหนึง่ สิง่
คือ ขยะล้นเมืองอันเกิดจากการไม่คัดแยกประเภทขยะตั้งแต่
ต้นทาง ซึ่งก็คือผู้ทิ้ง นับเป็นความยุ่งยาก สิ้นเปลืองเวลา และ
พลังงาน ของเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องต่อขัน้ ตอนการน�ำขยะมาแปรรูป
เป็นพลังงานไฟฟ้าและเชือ้ เพลิง เช่นนัน้ ลองเริม่ ต้นทีก่ ารแยกถุงขยะ
ส�ำหรับทิ้งภายในบ้าน ระหว่างเศษอาหาร ขวด พลาสติก กระป๋อง
กระดาษ ขยะมีพิษ/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ แม้ปลายทางขยะจะไป
รวมกัน แต่แยกไว้ก่อนย่อมดีกว่าเสมอ
Second Home Our Office เซฟพลังงานบ้านหลังที่ 2
ทีท่ ำ� งาน หรือสถานทีป่ ระกอบการต่างๆ เปรียบเสมือนบ้าน
หลังทีส่ องของทุกท่านเลยก็วา่ ได้ เพราะบริโภคพลังงาน ณ ทีแ่ ห่งนี้
มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ฉะนั้น หากผู้ประกอบการและพนักงาน
มีนโยบายปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงานร่วมกันต่อบ้านหลังนี้
ก็ต่อยอดจิตส�ำนึกในการรักษาพลังงานได้เป็นอย่างดี
• จัดระเบียบระบบอากาศ เจ้าของกิจการสามารถประหยัด
พลังงานได้ด้วยแนวทางการลดชั่วโมงการท�ำงานของเครื่องใช้
ไฟฟ้าต่างๆ หรือแม้แต่การจัดการอุณหภูมแิ ต่ละจุดของส�ำนักงาน
เช่น ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา ในพื้นที่ส่วนกลางหรือจุดที่ท�ำงาน
ทั่วไป ตั้งอุณหภูมิ 24 องศา ในพื้นที่ท�ำงานใกล้กระจก และตั้ง
อุณหภูมทิ ี่ 22 องศา ในห้องคอมพิวเตอร์ และควรปรับปรุงบ�ำรุง
อุปกรณ์อยู่เสมอ ก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 10%
• ปรับระบบลมเย็นและระบบน�้ำเย็น ในส่วนของระบบ
ลมเย็นนัน้ ใช้เทอร์โมสตัตชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะมีความแม่นย�ำ

SAVE Big Home SAVE Society
การประหยัดพลังงานในภาคสังคม ซึง่ จะเห็นการรณรงค์จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะกิจกรรมระดับ
ประเทศ ที่ล่าสุดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED องค์กร WWF
ประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชัว่ โมงเพือ่ ลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour
2019) พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
พร้อมปิดไฟสถานที่ส�ำคัญๆ อย่าง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 เป็นต้น นี่คือ
การแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551
ซึ่ ง การที่ ทุ ก คนร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ท� ำ กิ จ กรรมเช่ น นี้ เ พี ย ง
วันเดียว สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้มากถึง 2,002 เมกะวัตต์
ลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 1,062 ตัน และสามารถลดค่าใช้จา่ ย
ได้มากกว่า 7.8 ล้านบาท (ข้อมูลปี 2561)
หรือแม้แต่กิจกรรมขนาดย่อม ด้วยการขอความร่วมมือ
ผู้ใช้บริการไม่รับถุงพลาสติกใส่สินค้า หรือกรณีร้านสะดวกซื้อ
บางแห่งประกาศงดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าในวันที่ 4 ของ
ทุกเดือน เป็นกฎตายตัวไม่มียกเว้น! ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับ
ความเด็ดขาดในแนวทาง ที่แม้จะต้องประสบปัญหากับความ
ไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจของผู้ใช้บริการบางรายก็ตาม
อันที่จริงแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด ก่อนที่จะลงถึงวิธีการประหยัด
พลังงาน ประการแรกที่ต้องน�ำเสนอก่อนคือ การผูกจิตส�ำนึก
ร่วมกันกับธรรมชาติ ว่ากันง่ายๆ เลยคือ “ใจเรา..ใจโลก” การมอง
ภาพรวม เข้าใจ และ “ยอมรับความจริง” ของสภาวะปัญหา
ทรัพยากรโลกในปัจจุบนั บวกกับการน�ำใจตัวเองลงไปในธรรมชาติ
ก็จะเกิดปฏิกิริยา การร่วมใจ ร่วมมือ ที่จะหวงแหนพลังงานต่างๆ
ที่เหลืออยู่บนโลกโดยอัตโนมัติ
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ABB launches first range of
fully - connected network
analyzers
เอบีบี บริษัทชั้นน�ำด้านเทคโนโลยีได้เปิดตัวเครื่องวิเคราะห์ระบบเครือข่ายไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อ
ทางบลูทูธได้เป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยรับประกันการวัดสัญญาณทางไฟฟ้าได้อย่างแม่นย�ำ
รวมทั้งตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนย่อยต่างๆ ทั้งหมด อุปกรณ์ใหม่นี้มีชื่อว่า
M4M จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการพลิกโฉมอาคารต่างๆ ให้เป็นดิจิทัลด้วยการใช้บริการจัดการ
อุปกรณ์ลูกข่ายและพลังงานของเอบีบี ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของโครงข่ายได้อย่าง
ง่ายดาย

เมื่อลูกค้าต่างมองหาทางที่จะเพิ่มผลิตภาพ และต้องการ
ลดการใช้พลังงานไปพร้อมกัน เอบีบีจึงพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์
เครือข่ายไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันชุดใหม่ในชื่อ M4M เพื่อ
สามารถวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการใช้ไฟและตรวจสอบการใช้พลังงาน
ได้อย่างแม่นย�ำ
ด้วยการออกแบบทีค่ ำ� นึงถึงผูใ้ ช้งานเป็นหลัก อุปกรณ์วเิ คราะห์
เครือข่าย M4M จะรวบรวมข้อมูลส�ำหรับระบบจ่ายพลังงานและ
เชือ่ มต่อข้อมูลนัน้ กับระบบควบคุมและจ่ายไฟ ABB AbilityTM ซึง่ เป็น
ระบบที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ (ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) ที่ช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้พลังงานและ
แนวโน้มการผลิตพลังงานที่ไซต์งานได้ทันที
Oliver Lltisberger กรรมการผู้จัดการของแผนกธุรกิจอาคาร
อัจฉริยะของเอบีบี กล่าวว่า “เอบีบเี ป็นแนวหน้าของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซงึ่ เชือ่ มต่อกับคลาวด์และรองรับการขยายตัวได้มา
โดยตลอด ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ช่วยน�ำเสนอมิติใหม่
ในการจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนย่อยและการใช้พลังงาน ด้วย
คุณลักษณะทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับคลาวด์และการเข้าถึงข้อมูล
ที่ใช้งานง่าย ท�ำให้ M4M ช่วยเสริมและขยับขยายบริการ
การตรวจสอบการใช้พลังงานแบบดิจทิ ลั ซึง่ ถูกออกแบบมาเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมลง”
ผูใ้ ช้งานสามารถลดเวลาในการติดตัง้ และทดสอบระบบลงได้
ถึง 40% ด้วยหน้าจอส�ำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายแทบ
ไม่ตอ้ งอ่านคูม่ อื และแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์เชือ่ มต่อ
ที่สามารถถอดออกได้ทั้งชุด รวมทั้งแอปพลิเคชันส�ำหรับติดตั้ง
บนโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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นอกจากนั้ น M4M ยั ง ให้ ข ้ อ มู ล ที่ แ ม่ น ย� ำ และมี ข ้ อ มู ล
ครอบคลุมเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
ตั้งแต่ตัวแปรพื้นฐานทางไฟฟ้าไปจนถึงตัวชี้วัดคุณภาพการใช้
พลังงานขั้นสูง แสดงผลในรูปคลื่นหรือเป็นกราฟ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และช่วยให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับคุณภาพของการจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ชุดนี้มีให้เลือกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ M4M 20 และ
M4M 30 ซึ่งมีจอสัมผัส ทั้งคู่มีการติดตั้งโปรแกรมส�ำหรับการ
สือ่ สารแบบเต็มรูปแบบ ในขณะทีร่ นุ่ ทีส่ ามารถใช้งานกับหม้อแปลง
กระแสแบบแกนอากาศ (Rogowski Coils) จะช่วยให้การบูรณาการ
การติดตั้งกับอุปกรณ์เดิมหรืออุปกรณ์ใหม่ที่ใช้หม้อแปลงแกน
อากาศเป็นไปอย่างง่ายดาย และจะช่วยลดการใช้สายไฟลงได้
ถึง 70%
การใช้งาน
อาคารพาณิชย์ การบูรณาการกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
ส�ำหรับการจัดการพลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนย่อยของเอบีบี
ซึ่งรองรับการขยายตัวได้ จะช่วยให้การใช้พลังงานและตรวจสอบ
การใช้พลังงานแบบเรียลไทม์มีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล
มากขึ้น ช่วยลดค่าไฟและค่าต้นทุนการผลิตไฟที่ไม่จ�ำเป็นลง
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ในโรงงานอุตสาหกรรม M4M จะช่วยให้การตรวจสอบ
และควบคุมโครงข่ายจ่ายไฟง่ายขึ้น ช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ไฟดับ อันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและการหยุดเดินเครือ่ งซึง่ ก�ำลัง
ปฏิบตั งิ านส�ำคัญต่างๆ ซึง่ ค่าเสียหายทีต่ ามมาจะสูงมาก การแจ้งเตือน
ที่ ผู ้ ใ ช้ ส ามารถก� ำ หนดเงื่ อ นไขได้ เ องจะช่ ว ยเสริ ม ให้ ส ามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบโครงข่าย
จ่ายไฟได้เร็วขึ้น ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และการ
บ�ำรุงรักษาระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนัน้ เครือ่ งวิเคราะห์ระบบเครือข่าย M4M ยังเหมาะ
ทีจ่ ะใช้งานในศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) เพราะช่วยให้ระบบส่งจ่าย
พลังงานมีความเสถียร มีการตรวจสอบคุณภาพของระบบไฟฟ้า
ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่ออุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งาน และ
ป้องกันอุปกรณ์ตัดไฟท�ำงานหรือใช้ก�ำลังไฟเกิน ซึ่งจะส่งผลให้
การท�ำงานต้องหยุดชะงักและมีความเสียหายมากมายตามมา
เครือ่ งวิเคราะห์ระบบเครือข่าย M4M สามารถใช้งานร่วมกับ
ABB Ability TM ซึ่ ง เป็ น บริ ก ารสถานี ดิ จิ ทั ล ที่ ใ ช้ ไ ด้ กั บ หลาย
อุตสาหกรรม ให้การเชื่อมต่อผ่านเว็บและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถใช้งานได้หลายๆ รูปแบบ รวมถึงการตรวจสอบทางไกล
และการตั้งค่าต่างๆ ของระบบจ่ายไฟ
“นวัตกรรมลักษณะนี้จะเป็นที่ต้องการมากส�ำหรับการ
ควบคุมและใช้พลังงานในอนาคตอันใกล้นี้ ช่วยให้ลกู ค้าสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการเชือ่ มต่อ เมือ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการ
โครงข่ายและการใช้พลังงาน ผูใ้ ช้งานก็จะสามารถลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยลง เพิม่ ขีดความสามารถในการท�ำงาน
ซึ่งนับว่าเป็นก้าวส�ำคัญไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้
เขียวขึ้น” Lltisberger กล่าวเพิ่มเติม
เอบีบี (หรือ ABBN : ในตลาดหุน้ SIX Swiss Ex) เป็นผูน้ ำ� และ
บุกเบิกเทคโนโลยีซึ่งมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมส�ำหรับหลากหลาย
อุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยประวัติศาสตร์การสร้างนวัตกรรมอัน
ยาวนานกว่า 130 ปี ทุกวันนี้เอบีบีเป็นผู้น�ำในหลายอุตสาหกรรม
ดิจิทัล โดยครอบคลุม 4 ลูกค้ากลุ่มธุรกิจชั้นน�ำระดับโลก ได้แก่
โรงไฟฟ้ า และการผลิ ต ไฟฟ้ า ระบบอั ต โนมั ติ ใ นอุ ต สาหกรรม
อุ ต สาหกรรมรถยนต์ หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ แ บบดิ จิ ทั ล
เสริมด้วยระบบเชือ่ มต่อแบบดิจทิ ลั ABB AbilityTM ซึง่ ใช้งานได้กบั
ทุกกลุ่มธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้า เอบีบีเป็นเจ้าตลาดอยู่จะย้าย
ไปเป็นของ Hitachi ในปี 2020 เอบีบปี ฏิบตั กิ ารอยูใ่ น 100 ประเทศ
มีพนักงานร่วม 147,000 คน
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Deep Learning
คอลัมน์ Buzzword Demystified
เราจะมาท�ำความรู้จักกับค�ำว่า Deep Learning (การเรียนรู้เชิงลึก)

Divya Sheel
ABB Corporate Research
Center
Bangalore, India
divya.sheel@in.abb.com
รูปที่ 1
ภาพข้อมูลที่ปรากฏขึ้น
ตามที่เห็นเป็นเพียง
ข้อมูลภาพที่ซ้อนกัน
หลายชั้นโครงข่าย (Layer)
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผลข้อมูลสิ่งที่เห็น
(Visual Information)
ได้ถูกรวบรวมโดย
Deep Learning
รูปที่ 2
Deep Learning
ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการจดจ�ำข้อมูลภาพ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หุ่นยนต์อตุ สาหกรรม
อย่าง ABB YuMi
ดังในภาพสามารถท�ำงาน
ที่มีความซับซ้อนขึ้น

Deep Learning คือวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการ
เลียนแบบการท�ำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neurons)
โดยน�ำระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network) มาซ้อนกัน
หลายชั้น (Layer) และท�ำการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกน�ำไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบ (Pattern) หรือจัด
หมวดหมู่ข้อมูล (Classify the Data) ตัวอย่างเช่น -> รูปที่ 1 แสดง
รูปภาพจากแต่ละชั้นของโครงข่าย ที่จะท�ำให้เกิดความสามารถ
ในการจดจ�ำ เช่น ใบหน้า ซึ่งจะต้องใช้ชั้นของโครงข่าย (Layer)
จ�ำนวนมากมายซ้อนกัน
จะมีการเรียนรู้ชั้นของข้อมูลตัวอย่างโดยระบบโครงข่าย
ประสาท จัดเป็นการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)
ประเภทหนึ่ ง โดยทั่ ว ไประบบโครงข่ า ยประสาทจะเรี ย นรู ้ ไ ด้
เพียงไม่กี่ชั้น เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสอน (Training Data) หรือ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ยงั ไม่สงู พอ อย่างไรก็ดี ช่วงหลายปี
มานี้ เทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น จึงท�ำให้มีข้อมูลชั้นของ
โครงข่ายได้งา่ ยขึน้ และมากขึน้ ยิง่ มีซอ้ นกันหลายชัน้ โครงข่ายก็ยงิ่
มีความซับซ้อนและลึกขึ้น จึงเป็นที่มาของค�ำว่า Deep Learning
ตามรูปแบบของ Machine Learning โดยทัว่ ไป เมือ่ มีขอ้ มูลดิบ
เข้ามา จะไม่มีการประมวลโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องอาศัยความรู้
เฉพาะทาง (Domain Knowledge) ส�ำหรับคุณลักษณะในการ
จัดหมวดหมู่ข้อมูลบางประเภท (Hand-Craft Features)

รูปที่ 1

รูปที่ 2

04l 2019

แต่ถา้ เป็น Deep Learning จะรับข้อมูลดิบเข้าทันที และท�ำการ
ประมวลอัตโนมัติเพื่อหาข้อมูลตัวอย่างที่จ�ำเป็นในการตรวจจับ
รู ป แบบหรื อ จั ด หมวดหมู ่ ข ้ อ มู ล ความสามารถในการเรี ย นรู ้
คุณลักษณะอัตโนมัตทิ ำ� ให้ Deep Learning เป็นประโยชน์อย่างยิง่
ส�ำหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ
สิง่ ท้าทายทีย่ งั ต้องเผชิญ คือการหาโครงข่ายระบบประสาท
ที่เหมาะสมและการค้นหาตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะในการสอน
(Training Performance) ของโครงข่าย ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะ
รู ้ ไ ด้ ว ่ า Deep Learning สามารถเรี ย นรู ้ คุ ณ ลั ก ษณะใดบ้ า ง
นอกจากนี้ Deep Learning ยังมีลักษณะไม่ต่างจาก Machine
Learning นั่นคือ ยังไม่สามารถจัดการข้อมูลรับเข้าที่มีความ

Deep Learning
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ละเอียดเฉพาะทาง (Carefully Crafted Input) จึงอาจท�ำให้โมเดล
เกิดการอนุมานผิดพลาด (Wrong Inferences) ซึ่งประเด็นเหล่านี้
เป็นสิ่งที่นักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจอยู่
เมื่อเร็วๆ นี้ Deep Learning ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
ในด้านการจดจ�ำใบหน้าและค�ำพูด -> รูปที่ 2 Deep Learning
อาจมีอิทธิพลมากกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ เพราะมันอาจส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมหลายสาขา และก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
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New Bearing Sensor
Enhances Safety
and Decision Making
เอบีบีได้เปิดตัวเซนเซอร์แบบไร้สาย (Wireless) ที่มีความสามารถในการตรวจสภาพแบริ่ง
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและเป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจของลูกค้า ข้อมูลที่
เซนเซอร์แสดงจะท�ำให้ลูกค้าสามารถประเมินสภาพของแบริ่งได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้ว่า
ควรมีการซ่อมบ�ำรุงเมื่อใด ส่วนการเสริมสร้างความปลอดภัยคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ�ำรุงรักษา
ไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใกล้เครื่องจักรกลที่ก�ำลังท�ำงานขณะประเมินสภาพแบริ่ง

Michael Konruff
ABB Motors and
Generators Greenville,
SC, United States
michael.konruff@
us.abb.com

แบริ่งแบบติดตั้ง (Mounted Bearing) มีบทบาทส�ำคัญ
ในอุปกรณ์มากมายหลายชิ้น ตัวอย่างเช่น การจัดการกับวัตถุดิบ
ของที่เก็บเมล็ดพืช อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการ
ท�ำเหมืองแร่ การที่เครื่องจักรต้องหยุดท�ำงานชั่วคราว เนื่องจาก
แบริ่งเสีย อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ เพราะไม่เพียงแต่
ต้องสูญเสียในเชิงการผลิต แต่จะเกิดความเสียหายที่ต่อเนื่องกัน
มาด้วย หลายครั้งที่แบริ่งติดตั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่เข้าถึงยากหรือ
อยู่ในที่ห่างไกล ท�ำให้การตรวจสอบสภาพตามปกติกลายเป็น
เรือ่ งยากและเสียเวลา ด้วยปัญหาท้าทายเหล่านี้ เอบีบจี งึ ได้พฒ
ั นา
เซนเซอร์อจั ฉริยะส�ำหรับแบริง่ (Ability Smart Sensor for Mounted
Bearing) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ABB Ability Digital Powertrain
เซนเซอร์ จ ะช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า ติ ด ตามสภาพแบริ่ ง โดยไม่ จ�ำ กั ด ว่ า
มันอยู่ที่ใด นอกจากนี้ เซนเซอร์ยังให้ข้อมูลวิเคราะห์ที่เปิดโอกาส
ในการส�ำรวจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เซนเซอร์ยังให้ข้อมูลวิเคราะห์ที่เปิดโอกาส
ในการส�ำรวจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของลูกค้า
แม้ว่าเอบีบีได้มีการใช้เซนเซอร์กับผลิตภัณฑ์แบริ่งมาก่อน
แต่ยังมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ยังขาดความชัดเจน จนกระทั่ง
น�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าสุด เพื่อให้เข้าใจความต้องการ
และเงื่อนไขของลูกค้า เอบีบีท�ำการส�ำรวจความเห็นลูกค้าแบบ

ชุดทดสอบแบริ่ง
ในห้องทดลองด้าน
การพัฒนาขั้นสูง
(Advanced Development
Lab) ที่ส�ำนักงานเอบีบี
ในกรีนวิลล์ รัฐเซาท์
แคโรไลนา การทดสอบ
แบริ่งที่มีจดุ บกพร่อง
ด้านต่างๆ ชุดทดสอบนี้
ถูกน�ำมาใช้เพื่อทดสอบ
การท�ำงานของเซนเซอร์
อัจฉริยะ

04l 2019

New Bear ing Senso r E nhances Safet y and Decisio n Maki ng

ครอบคลุมทั่วถึง โดยได้มีการสัมภาษณ์ลูกค้าประเภทต่างๆ กว่า
100 ราย ซึง่ รวมถึงผูจ้ ดั การซ่อมบ�ำรุง ผูจ้ ดั การปฏิบตั กิ าร ตัวแทน
จ�ำหน่ายในภาคอุตสาหกรรม วิศวกรที่ดูแลด้านความน่าเชื่อถือ
(Reliability) ผูร้ บั จ้างผลิตสินค้าให้บริษทั (OEM) และอืน่ ๆ ซึง่ ล้วนเป็น
ผูใ้ ช้แบริง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์จะถูกรวบรวมและแยกเป็น
หมวดหมู่ความต้องการของลูกค้า และท�ำการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2
เพื่อทดสอบผลการจัดล�ำดับความต้องการดังกล่าว

ความจ�ำเป็นต้องใช้เซนเซอร์อัจฉริยะเกิดจาก
การที่ช่างซ่อมบ�ำรุงทักษะสูงเริ่มขาดแคลน
และยากที่จะหาใครมาทดแทน
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ผลที่ได้คือ ลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในด้าน
การซ่อมบ�ำรุงและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์แบริ่ง สาเหตุหนึ่งคือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้ท�ำอาชีพช่าง ช่างซ่อมบ�ำรุงทักษะ
สูงที่มีประสบการณ์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแบริ่ง
โดยพิจารณาจากเสียงหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไป แต่ในตอนนี้ช่าง
ถึงวัยเกษียณอายุและบริษัทไม่สามารถหาช่างที่มีความสามารถ
เท่าเทียมมาแทนได้ แม้ว่าจะหาช่างมาทดแทนได้ แต่ช่างรุ่นใหม่
มักจะมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีทักษะ
ด้านช่างเท่ากับช่างรุ่นเก่า
นอกจากนี้ ลูกค้าหลายคนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการ
บ�ำรุงรักษาตามสภาพ (Condition Monitoring Technology) หรือ
วิธีการประเมินข้อมูลการติดตามสภาพหรือวิธีการประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการติดตามสภาพ ลูกค้าบางคนจ้างบุคคลภายนอก
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รูปที่ 1
เซนเซอร์อจั ฉริยะ
ส�ำหรับแบริ่ง
(Ability Smart Sensor for
Mounted Bearing)
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจ
สภาพแบริ่งซึ่งติดตั้งอยู่
ในที่ที่ยากจะเข้าถึง
และตรวจจับปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้นได้แต่แรก
ในภาพนี้คือเซนเซอร์
ที่ใช้ในอุปกรณ์พัดลม
รูปที่ 2
เซนเซอร์อจั ฉริยะ
ซึ่งอยู่ในอุปกรณ์ที่ท�ำการ
รวบรวมวัตถุดิบ
ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

รูปที่ 1
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มาท�ำงานดังกล่าวซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง บ่อยครั้งที่ผู้วิเคราะห์ข้อมูล
ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องแบริ่ง มีลูกค้าอีกจ�ำนวนหนึ่งเริ่มใช้
โปรแกรมติดตามสภาพแล้ว แต่ยังมีอีกมากที่ไม่ใช้โปรแกรม
ที่เหมาะสมอย่างจริงจัง พวกเขาขาดแหล่งข้อมูล หรือมองว่า
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์นั้นสูงเกินไป

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านอิเล็กทรอนิกส์
ความเชื่อมโยง เซนเซอร์ และคลาวด์ถือเป็น
จุดเปลี่ยน
อย่ า งไรก็ ดี ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ ม องเห็ น ประโยชน์ จ ากการ
ตรวจสอบตามสภาพซึง่ ถือเป็นทรัพย์สนิ บริษทั และส่งผลดีต่อการ
ท�ำงานของเครือ่ งจักร นอกจากนี้ เทคโนโลยีดา้ น Internet of Things
ก�ำลังมีการพัฒนามากขึน้ ลูกค้าทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เชือ่ ว่ามันจะส่งผล
อย่างมากในการลดอุปสรรคหลายข้อที่ท� ำให้โซลูชันด้านการ
บ�ำรุงรักษาตามสภาพเป็นที่ยอมรับแพร่หลายยิ่งขึ้น
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การส�ำรวจความคิดเห็นลูกค้าท�ำให้เอบีบไี ด้ขอ้ สรุปว่า ระบบ
ติดตามสภาพ ซึ่งใช้งานได้ง่ายและราคาไม่แพงจะเป็นที่ต้องการ
ของลูกค้า ข้อสรุปนี้อาจฟังดูง่ายแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วว่า เอบีบไี ด้เคยใช้เซนเซอร์กบั แบริง่ มาก่อน แต่ได้รบั
การตอบรับจากตลาดไม่มากนัก ถ้าเช่นนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะ
ต่างจากเดิมอย่างไร ค�ำตอบก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ความเชื่อมโยง เซนเซอร์ และคลาวด์
ถือเป็นจุดเปลี่ยน
ความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่ลดลง
เซนเซอร์ตรวจแบริง่ รุน่ ใหม่ถกู พัฒนาขึน้ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างเอบีบกี บั Vendors ภายนอก เอบีบจี งึ มีเซนเซอร์แบบไร้สาย
ที่ ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า สามารถประเมิ น สภาพแบริ่ ง ได้ ใ นเวลารวดเร็ ว
เซนเซอร์จะแจ้งเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารทีโ่ รงงานทราบเมือ่ แบริง่ มีปญ
ั หา
และให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนแบริ่งใหม่เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายร้ายแรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย

รูปที่ 2

04l 2019

New Bear ing Senso r E nhances Safet y and Decisio n Maki ng

ลูกค้าสามารถก�ำหนดได้ว่าเมื่อใดถึงเวลา
ต้องสั่งอะไหล่มาเปลี่ยนและเมื่อใดควรได้เวลา
ซ่อมบ�ำรุง
เนือ่ งจากเซนเซอร์เป็นแบบไร้สาย ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ จึง
น้อยกว่าเซนเซอร์ดงั้ เดิม เซนเซอร์รนุ่ ใหม่นยี้ งั ช่วยลดความต้องการ
เจ้าหน้าที่ไปซ่อมบ�ำรุง จนถึงอุปกรณ์ในการตรวจสภาพ หรือการ
อ่านข้อมูลด้วยเครื่องมือขนาดพกพา และภายในตัวอุปกรณ์ยังมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งจะช่วยลดความต้องการ
ในการวิเคราะห์การติดตามสภาพ นอกจากนี้ เนือ่ งจากเครือ่ งจักร
ต้องท�ำงานจึงจะสามารถอ่านตัววัดค่าต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สภาพ
เทคโนโลยีใหม่นจี้ งึ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระเมิน
ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใกล้เครื่องจักรหรือต้องสัมผัสตัววัดอุณหภูมิ
ทั้งหมดที่กล่าวมาท�ำให้เห็นว่าไม่เพียงแต่การให้บริการมีความ
ปลอดภัยขึน้ แต่ยงั ช่วยให้ลกู ค้าตัดสินใจได้ดขี นึ้ แน่นอนว่าเพราะ
ข้อมูลที่ได้รับจาก Ability Smart Sensor รุ่นใหม่น้ี ท�ำให้ลูกค้า
สามารถก�ำหนดได้ว่าการใช้งานเครื่องจักรในสภาพการท�ำงาน
ที่แตกต่างกันมีผลต่ออายุเครื่องจักรอย่างไร เมื่อใดที่ถึงเวลาต้อง
สั่งอะไหล่มาเปลี่ยน และเมื่อใดควรได้เวลาซ่อมบ�ำรุง
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เซนเซอร์รนุ่ ใหม่นตี้ ดิ ตัง้ ได้งา่ ย และสามารถติดในตัวเสือ้ แบริง่
ได้โดยใช้เครื่องมือทั่วๆ ไป ดัง -> รูปที่ 1 และ 2 ตัวเสื้อรุน่ ใหม่
สามารถปรับเพื่อรองรับเซนเซอร์ และมีปลอกปรับขนาดเพลา
ที่ติดตั้งเพิ่มเติม (a Retrofit Adapter) ให้ส�ำหรับฐานที่ติดตั้ง
ตั ว เซนเซอร์ ซึ่ ง ท� ำ งานโดยแบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มขนาดเล็ ก แบบใช้
ครั้งเดียว แบตเตอรี่ดังกล่าวมีวงจรอายุประมาณ 3 ปี ซึ่งรวม
เครื่องวัดความเร่ง (Accelerometer) เพื่อวัดการสั่นสะเทือนและ
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อวัดอุณหภูมิของแบริ่งและอุณหภูมิ
ภายในเซนเซอร์ ตัวเสื้อของเซนเซอร์ (Sensor Housing) จะมีตรา
รับรองมาตรฐานอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย (ATEX
Certification)
ตั้งแต่การตรวจสอบแบบรวดเร็วไปจนถึงแบบเจาะลึก
Bluetooth ได้ถูกน�ำมาใช้ในการเชื่อมต่อกับมือถือระบบ
Android หรือ iOS โดยใช้แอปพลิเคชันเดียวกันอย่าง Smart Sensor
for Motors หรือผ่าน Gateway ในการเชื่อมกับ ABB Ability หรือ
ระบบความน่าเชื่อถือส�ำหรับลูกค้า ลูกค้าจะมีทางเลือกที่ช่วย
ให้ชีวิตง่ายขึ้นเมื่อสามารถเข้าไปที่ Interface ของ ABB Ability
เพือ่ ตรวจสอบสภาพของแบริง่ หรือมอเตอร์ของลูกค้า ยังมีทางเลือก
ในการดูขอ้ มูลค่าสัน่ สะเทือนและอุณหภูมิ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ด้านความน่าเชื่อถือของโรงงาน แอปพลิเคชันบน
มือถือจะให้ขอ้ มูลสรุปเกีย่ วกับสภาพของแบริง่ ในรูปแบบสัญญาณ
ไฟจราจร (Stop Light Format) และให้ ข ้ อ มู ล เกี่ย วกับ ด้ า น
อุณหภูมแิ ละแรงสัน่ สะเทือน หากลูกค้าต้องการข้อมูลโดยละเอียด
แอปพลิเคชันใน ABB Ability ส�ำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถเข้าไปดูเส้นแนวโน้ม (Trend Lines) หรือเลือกข้อมูลเพื่อ
น�ำไปวิเคราะห์เอง
ในไมโครโปรเซสเซอร์ของเซนเซอร์ (รุ่นนี้) จะมีอัลกอริทึม
ขั้นสูง ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยเอบีบีเพื่อตรวจจับความผิดปกติ
(Faults) ของแบริ่ง การตรวจสอบอัลกอริทึม และการท� ำงาน
ของเซนเซอร์จะท�ำได้โดยผ่านการทดสอบแบบครอบคลุมของ
ห้องทดลองด้านการพัฒนาขัน้ สูงทีเ่ มืองกรีนวิลล์ ซึง่ ท�ำการทดสอบ
แบริ่งด้วยข้อบกพร่องที่เตรียมไว้ (Seeded Faults) การทดสอบ
การท�ำงานที่แท้จริงคือดูว่าเซนเซอร์ท�ำงานอย่างไรในสภาพการ
ท�ำงานจริง ดังนั้น จึงมีการทดสอบเบต้า (Beta Test) ที่โรงงาน
ลูกค้าหลายครั้งเพื่อตรวจสอบเซนเซอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าจะมีทางเลือกที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น
เมื่อเข้าไปที่ Interface ของ ABB Ability
เพื่อตรวจสอบสภาพของแบริ่งหรือมอเตอร์
ของลูกค้า
ผลตอบรับเป็นไปในทางบวก เซนเซอร์มีความสามารถ
ในการเก็บข้อมูลนาน 30 วัน ดังนัน้ ลูกค้าสามารถดูแนวโน้มได้จาก
เซนเซอร์โดยตรง ส่วนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware) เวอร์ชัน
ใหม่ๆ จะท�ำผ่านอุปกรณ์ภายในตัวเซนเซอร์เอง
เซนเซอร์อัจฉริยะส�ำหรับแบริ่งคือเทคโนโลยีล่าสุดที่เอบีบี
ยินดีน�ำเสนอในฐานะอุปกรณ์ติดตามสภาพ และยังท�ำงานได้ดี
ร่วมกับเซนเซอร์อัจฉริยะส�ำหรับมอเตอร์ เซนเซอร์ทั้งสองชนิดนี้
สามารถระบุสภาพของอุปกรณ์ทจี่ ะช่วยให้ลกู ค้าของเอบีบสี ามารถ
ดูแลอายุการใช้งานเครื่องจักรให้นานขึ้น
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ตารางที่ 1:
เวลาในการปลดวงจรส�ำหรับค่ากระแสต�ำ่
2.5 A 5 A 10 A 16 A 32 A 63 A
ทดสอบ
กระแสอาร์ก
(ค่า r.m.s.)
เวลายับยั้งสูงสุด

1 0.5 0.25 0.15 0.12 0.12
วินาที วินาที วินาที วินาที วินาที วินาที

ตารางที่ 2:
จ�ำนวนของครึง่ คลืน่ ทีย่ นื ยันว่ามีกระแสไฟฟ้าสูง
ทดสอบ
75 A 100 A 150 A 200 A 300 A 500 A
กระแสอาร์กa
(ค่า r.m.s.)
Nb
12 10
8
8
8
8

20
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รูปที่ 2

รูปที่ 3

Pro du c t News

คู ่ มื อ เทคนิ ค ส� ำ หรั บ AFDD (ตอนที่ 3) กรอบระเบี ย บบั ง คั บ

04l 2019

รูปที่ 4

รูปที่ 5

คลื่นรูป “บ่า”

รูปที่ 6

รูปที่ 7
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รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12
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S-ARC1 characteristics
Standards
Poles
Tripping characteristics
Rated current In
Rated short-circuit capacity Icn
Rated frequency
Rated voltage
Threshold for protection
against overvoltage
Dimensions H x D x W

IEC / EN 62606
IEC / EN 60898-1
1P+N
B, C
6, 10, 13, 16, 20 A
6 kA, 10 kA (S-ARC1 M)
50/60 Hz
230–240 V
275 V
85 x 69 x 35 mm
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การบ่งชีข้ องไฟแอลอีดี
สีเขียว
(ค้างนิง่ )
สีแดงกะพริบ
(1 ครัง้ /วินาที
เป็นเวลา 5 วินาที)
สีแดงกะพริบ
(2 ครัง้ /วินาที
เป็นเวลา 5 วินาที)
สีแดงกะพริบ
(3 ครัง้ /วินาที
เป็นเวลา 5 วินาที)

การปลดวงจร (on-off) ด้วยมือ
กดปุม่ ทดสอบ กระแสไฟฟ้าเกิน
อาร์กแบบอนุกรม
หลังผ่านไป 5 วินาที
ไฟแอลอีดจี ะต้องเปลีย่ นเป็นสีเขียว
อาร์กแบบขนาน
หลังผ่านไป 5 วินาที
ไฟแอลอีดจี ะต้องเปลีย่ นเป็นสีเขียว
แรงดันไฟฟ้าเกิน
หลังผ่านไป 5 วินาที
ไฟแอลอีดจี ะต้องเปลีย่ นเป็นสีเขียว

02l 2019
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ทะเลหมอก ณ ภูลง
ั กา
จังหวัดพะเยา
เมื่อหน้าหนาวมาเยือน ได้เวลาไปสัมผัสหมอกและไอหนาวบนยอดดอย
ให้ฉ�่ำใจกันอีกครา กับที่นี่ วนอุทยานภูลังกา หรือ ภูลังกา อ�ำเภอเชียงค�ำ
และอ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา

วนอุทยานภูลงั กา มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ
1,700 เมตร ชาวเขาบนยอดดอยเรียกภูน้ีว่า ฟินจาเบาะ หรือ
ภูเทวดา คือที่สถิตของเหล่านางฟ้าและเทวดา ผู้ปกปักรักษา
สถานที่แห่งนี้ ไฮไลต์คือ แท่นเทวดา ที่เป็นแผ่นหินบางๆ โดยใน
ทุกๆ ปี ชาวเขาจะท�ำพิธเี ซ่นไหว้ขอพรให้ทา่ นช่วยปกป้องคุม้ ครอง
ดูแล และยังมีเรือ่ งเล่าอีกว่า ในวันพระ ขึน้ 15 ค�ำ 
่ ชาวเขาด้านล่าง
จะเห็นแสงสีขาวส่องประกายบนยอดภูลังกา ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า
เป็นการชุมนุมของเทวดา
วนอุทยานภูลังกา มีพื้นที่ประมาณ 7,800 ไร่ เป็นภูเขา
สูงชันอยู่ในเทือกเขาสันปันน�้ำ  มีล�ำห้วยที่ไหลผ่านมากมาย อาทิ
ห้วยน�ำ้ ต้ม ห้วยคะแนง ห้วยป่ายาว โดยทัง้ หมดจะไหลลงสูแ่ ม่นำ�้
ยม พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของทีน่ เี่ ป็นป่าดงดิบเขาและดงดิบห้วย มีตน้ ไม้
ขนาดใหญ่ ต้นสน และพันธุ์ไม้หายาก เช่น ก่อเดือย ก่อใบเลื่อม
ก่อแป้น นางพญาเสือโคร่ง กางหลวง สาบแล้งสาบกา สัตว์ป่า
ที่พบในวนอุทยาน เช่น เก้ง กระจง เลียงผา กระรอก เสือโคร่ง
หมี ชะมด นก และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ

U nseen Travel
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เมื่อมาถึงยังที่แห่งนี้แล้วถ้าไม่ไปสัมผัสกับ 3 ดอยต่อไปนี้
คงจะไม่ได้ เริ่มจาก ดอยหัวลิง หากมองทางทิศเหนือหรือใต้
จะเห็ น คล้ า ยกั บ หั ว ของลิ ง หั น หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ที่นี่มีความสูงชัน และมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้ชัดเจน ต่อมา
ดอยภูนม มีความสูงประมาณ 1,600 เมตร มองเห็นทิวทัศน์
ของขุนเขาที่ลดหลั่นกันอย่างสวยงาม สุดท้ายคือ ดอยภูลงั กา
ที่ความสูง 1,720 เมตร บนนี้สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก
ได้แบบ 360 องศา สันเขาแคบๆ ปกคลุมด้วยหญ้า มีลมพัดแรง
และมีหมอกลอยผ่านบางๆ ใครที่ชื่นชอบทะเลหมอกต้องชอบ
ทีน่ แี่ น่ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถมองเห็นสาธารณรัฐประชาชนลาว
อีกด้วย
นอกจากดอยที่น่าสนใจแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีก
เช่น ลานหินล้านปี คือ ลานหินโบราณบนสันดอยภูลังกา ที่มี
ดอกไม้ป่า และพันธุ์ไม้แปลกหายาก เช่น กล้วยไม้ป่า โคลงเคลง
เทียนป่า จะสวยงามมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว หรือ น�ำ้ ตกภูลงั กา
น�ำ้ ตก 2 ชัน้ ทีม่ คี วามสูงรวม 50 เมตร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ
ป่าดงดิบ ถึงแม้จะเป็นน�้ำตกที่มีขนาดเล็กก็ตาม แต่นักท่องเที่ยว
ชอบมาเล่นน�้ำกันในบริเวณนี้ เพราะน�้ำใสไหลเย็นท�ำให้สมั ผัสกับ
ธรรมชาติได้แบบเต็มอิ่ม
ด้วยความสลับซับซ้อนของเทือกเขา จึงเหมาะอย่างยิ่ง
ส�ำหรับนักเดินป่า ผู้ที่รักธรรมชาติ และชอบพิชติ ยอดดอยที่สูงชัน
ยิง่ ในช่วงหน้าหนาว สัมผัสกับไอหมอก ยิง่ เพิม่ ความสุขให้กบั การ
ท่องเที่ยวของคุณได้อกี มากมาย

ทะเลหมอก ณ ภู ลั ง กา จั ง หวั ด พะเยา
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การเดินทาง
จากตัวเมืองพะเยาใช้ทางหลวงหมายเลข 1092 เพื่อเข้าสู่
อ�ำเภอเชียงค�ำ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 1148 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนืออีก 12 กิโลเมตร
จะถึงวนอุทยานภูลังกา รถยนต์ธรรมดาเดินทางได้ถึงห้องเรียน
ธรรมชาติเท่านั้น เพราะเป็นเขาสูงชันและแคบคดเคี้ยว ต้องเป็น
รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น ถึงจะไปต่อได้ คนขับควรมีความ
ช�ำนาญและเชี่ยวชาญในเส้นทางหฤโหดบนภูเขาพอสมควร
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวบนยอดภูประมาณ 5 หลัง
พร้อมห้องน�้ำ  และลานกางเต็นท์ไว้บริการ สามารถน�ำเต็นท์
อุปกรณ์แคมป์ปง้ิ และอุปกรณ์สอ่ งสว่างมาเองได้ เพราะบนยอดภู
ไม่มีไฟฟ้า รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม หรือลองติดต่อไปยัง
เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม  
วนอุทยานภูลงั กา
เบอร์ติดต่อ 08-1883-0307 หรือ 0-5371-1402
ช่วงแนะน�ำในการท่องเที่ยวคือ เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์
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01 ASEANSustainable Energy Week 2019

บริษัท เอ บีบี จ�ำกัด เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในงาน
นิทรรศการ นวัตกรรมทางด้านพลังงานทางเลือกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน
หรืองาน ASEAN Sustainable Energy Week 2019 โดยเอบีบีได้รับเกียรติ
จาก ดร. ศิริ จิระพงษ์พนั ธ์รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงานและประธานในพิธี
เข้าเยี่ ย มชมนวั ตกรรมใหม่ๆ ที่บูธเอบีบีได้นำ� มาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็น  Solar
Inverter, EV Charging Station, ABB AbilityTM Electrical Distribution Control
System (EDCS) และอืน่ ๆ อีกมากมาย โดยงานได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 6-9 มิถนุ ายน
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา

05

02 งานสัมมนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้า และการพัฒนาระบบตู้ไฟฟ้า
ไปสู่ยุคอนาคต

บริษทั เอบีบี จ�ำกัด ได้จดั งานสัมมนาภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “เทคโนโลยีใหม่
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและแก้ปญ
ั หาระบบไฟฟ้า และการพัฒนาระบบตูไ้ ฟฟ้า
ไปสู่ยุค อนาคต” จัดขึ้น ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26
มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ภายในงานเอบีบไี ด้นำ� ผลิตภัณฑ์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
ไปน�ำเสนอให้กบั กลุม่ ลูกค้าในภาคใต้อกี ด้วย ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วม
สัมมนาเป็นจ�ำนวนมาก

03 งานสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน
และเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตยุคใหม่

ในวันที่ 14 สิง หาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ร่วมกับ บริษัท
เกษตรไฟฟ้า จ�ำกัด และ บริษทั เชียงใหม่ทลู ส์ จ�ำกัด จัดงานสัมมนาในหัวข้อ
“นวัตกรรมเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิผลในการ
ผลิตยุคใหม่” โดยได้นำ� นวัตกรรมมากมาย อาทิ Motor Smart Sensor นวัตกรรม
ทีช่ ว่ ยวิเคราะห์สขุ ภาพของมอเตอร์ และยังมี Ultra-Low Harmonic Drives ช่วยแก้
ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าจากการใช้อปุ กรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไม่เพียง
แค่นนั้ เอบี บียั งน�ำเสนอ Multi-Pumps แนวคิดใหม่ในการออกแบบระบบปั๊ม
เพือ่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด โดยงานจัดขึน้ ที่ @Nimman Convention
Centre จังหวัดเชียงใหม่

04 TEMCA 2019

บริษทั เอบีบี จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั ที.จี.คอนโทรล จ�ำกัด จัดแสดงสินค้า
ในงาน TEMCA 2019 โดยได้นำ� นวัตกรรม Ultra-Low Harmonic Drives เพือ่ ตอบโจทย์
ลูกค้าในกลุม่ อาคาร การสาธิตการประหยัดพลังงาน โดย Multi-Pumps Demo
และยังมีสนิ ค้าอีกมากมาย ซึง่ งานได้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 23-24 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา
ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล

05 ABB at TSG Innovation day 2019

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน ทีผ่ า่ นมา บริษทั เอบีบี จ�ำกัด ได้รบั เกียรติเข้าร่วม
จัดแสดงนวัตกรรมจากทางเอบีบี ในงาน “TSG Innovation day 2019” โดย
กลุม่ บริษัทไทยซัมมิท (Thai Summit Group) ซึง่ ในงานนีไ้ ด้นำ� เสนอเทคโนโลยี
หุน่ ยนต์และผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ไม่วา่ จะเป็นหุน่ ยนต์
งานเชื่อมโลหะ รุ่น IRB1520ID พร้อมฟังก์ชัน Laser Smart track ช่วยแก้ไข
เส้นทางการเชือ่ มโดยอัตโนมัติ หรือจะเป็นหุ่นยนต์หยิบจับชิน้ งาน รุ่น IRB120
พร้อมเทคโนโลยีตรวจหาต�ำแหน่งชิน้ งานอัตโนมัตดิ ว้ ยกล้อง 3 มิติ นอกจากนี้
ยังมี Motor Smart Sensor นวัตกรรมทีช่ ว่ ยวิเคราะห์สขุ ภาพของมอเตอร์ พร้อม
ฟังก์ชนั ทีท่ นั สมัยในการเก็บข้อมูลบน Cloud ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมาก
โดยงานจัดขึ้นที่พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
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Register

Ask ABB
อีกหนึ่งช่องทางในการให้คำาปรึกษาและแนะนำาด้านเทคโนโลยีโดยตรงจากเอบีบี
หากคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิค หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเอบีบี ต้องการปรึกษาขอค�าแนะน�าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เราเปิดช่องทางใหม่ ในการสื่อสาร เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วผ่าน Official Line Account @askabb
เรามีทีมงานที่พร้อมและยินดี ให้ค�าปรึกษากับทุกๆ ท่าน ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิค ผู้รับเหมา นักออกแบบตกแต่งภายใน
ที่ปรึกษา ครู อาจารย์ และผู้ใช้งานทั่วไป
เพียง Add เป็นเพื่อนกับ @askabb ได้แล้ววันนี้

สอบถามข  อ มู ล
เกี ่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ 

รั บ ข  อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ
และนวั ต กรรม

ติ ด ตามข อ มู ล
หลั ก สู ต รฝ ก อบรม

ร ว มกิ จ กรรม
รั บ ของรางวั ล มากมาย

วิ ธ ี ก ารง า ยๆ
> เพี ย ง Add LINE@ ผ า น ID: @askabb
หรื อ สแกน QR Code #คุ ณ ถามมา #เราตอบไป
@askabb

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท เอบีบี จ�ำกัด
161/1 อำคำรเอสจีทำวเวอร์ ซอยมหำดเล็กหลวง 3
ถนนรำชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์ 0 2665 1043

สมัสมั
ครสมาชิ
กใหม่
ครสมาชิ
กใหม่ / อัปเดต
QR กCode
ท่านทีสามารถสแกน
่สนใจสมัครสมาชิ
วารสาร ABB In Brief
เพื่
อ
กรอกข้
อ
มู
ล
ได้
ง
สามารถสแกน QR Code่ายๆ
เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ
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