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สวั ส ดี ห น้ า ร้ อ นที่ นั บ วั น จะทวี ค วามร้ อ นมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ แบบไม่ บั น ยะบั น ยั ง ยิ่ ง เข้ า ใกล้
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเก่าแก่ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ก็ยิ่งท�ำให้รู้ว่าอากาศ
ที่ร้อนแบบสุดๆ ก�ำลังจะมาถึง นอกจากเทศกาลสงกรานต์จะเป็นวันหยุดยาวส�ำหรับใคร
หลายๆ คนแล้ว ยังเป็นช่วงส�ำคัญทางด้านพลังงาน เมื่อแท่นขุดก๊าซธรรมชาติยาดานา
และเยตากุนที่เมียนมาจะปิดซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี นั่นหมายถึงการเตรียมแผนรับมือทุกๆ ปี
จากการพึ่งพาแหล่งพลังงานต่างประเทศ
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Assembling Flavors

ก่อนจะพลิกหน้าเข้าไปอ่านรายละเอียดข้างใน คงต้องกล่าวค�ำว่า “สวัสดีปีใหม่ ไทย… สวัสดี
เทศกาลสงกรานต์ทุกท่านนะครับ”
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ABB’s Emax 2 Protects,
Monitors and Manages Microgrids
Assembling Flavors
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตอนที่ 4
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หลบร้อนไปนอนพักที่ “เกาะพยาม”
เจ้าของฉายามัลดีฟเมืองไทย

ไม่ ใช่แค่รถยนต์ ไฟฟ้าเท่านั้น การใช้พลังงานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ ABB ให้ความสนใจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ABB Emax 2 ที่สามารถท�ำงาน
ได้ทงั้ 3 อย่างในเครือ่ งเดียว ซึง่ เป็นนวัตกรรมออลอินวัน (All-in-One Innovation) ส�ำหรับ
ระบบไฟฟ้าไมโครกริด ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ขนาดเล็ก
พร้อมไปพักผ่อนกับทะเลสีครามสวยๆ ช่วงหน้าร้อนในเทศกาลสงกรานต์ กับสถานที่เที่ยว
อย่าง “เกาะพยาม” ที่ ได้รับสมญานามว่าเป็นมัลดีฟเมืองไทย พร้อมเตรียมร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรงกับเทรนด์สุขภาพที่ปีนี้มาแน่นอน

Energy 4.0 พลังงานรองรับนวัตกรรมอนาคต

Product News

ไม่เพียงแต่เรือ่ งแผนการรับมือสถานการณ์การซ่อมบ�ำรุงดังกล่าวแล้ว เรือ่ งของ Energy 4.0
ที่เป็นนโยบายภาครัฐก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากแนวคิด
ที่ต้องการให้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรม รวมไปถึงแผนนโยบายการสร้าง
Smart City เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี และเป็นเมืองที่น่าลงทุน
ส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศ
หนึ่งในเรื่องของ Energy 4.0 คือ รถยนต์ ไฟฟ้า ยิ่งเมื่อ ABB จับมือกับมหกรรมการกีฬา
รถแข่งระดับโลกอย่าง Formula E ที่เน้นการแข่งรถยนต์สูตรหนึ่งในสไตล์ของรถยนต์ ไฟฟ้า
ซึ่งความรู้ที่ ได้จากการแข่งขันจะน�ำไปสู่การสร้างอนาคตของ e-Mobility

ABB ร่วมมือกับ Formula E สร้างอนาคตของ
e-Mobility

ABB Training Calendar 2018
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ไอเท็ม Gadget สุดเก๋ ไก๋
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ABB ร่วมมือกับ Formula E
สร้างอนาคตของ e-Mobility
“ABB FIA Formula E Championship” เป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต
FIA ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของโลก
โดยมี ABB ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีเป็นผู้สนับสนุนหลัก
ABB และ Formula E ร่วมเป็นพันธมิตรกันเป็นครัง้ แรกในการ
สนับสนุน e-Mobility ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
นั บ ตั้ ง แต่ ก ารแข่ ง ขั น ครั้ ง แรกที่ ก รุ ง ปั ก กิ่ ง ในเดื อ นกั น ยายน
ปี พ.ศ. 2557 Formula E ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองจาก
การครองอันดับหนึง่ ในการแข่งขันรถแข่งฟอร์มลู า่ ทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
พลังงานไฟฟ้าในระดับนานาชาติ และก้าวสู่การพัฒนาไปอีกขั้น
ด้วยการเข้ามาร่วมมือของ ABB ซึง่ เป็นแบรนด์ทมี่ ชี อื่ เสียง และเป็น
ผู้น�ำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก และนับจากนี้ไป
จะมีชื่อการแข่งขันว่า “ABB FIA Formula E Championship”
ด้ ว ยความเชี่ ย วชาญในระบบไฟฟ้ า และความเป็ น ผู ้ น� ำ
ด้านโซลูชนั่ การชาร์จไฟส�ำหรับรถไฟฟ้า อีกทัง้ มีฐานลูกค้าผูใ้ ช้งาน
สถานีชาร์จไฟแบบเร็วส�ำหรับรถไฟฟ้าอยู่ทั่วโลกมากที่สุด ABB
จึงนับเป็นพันธมิตรทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับ Formula E ซึง่ เป็นเวที
การแข่งขันในการพัฒนาและการทดสอบ e-Mobility ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยีดา้ นไฟฟ้าและดิจทิ ลั ซึง่ ช่วยปรับปรุงการออกแบบ และ
การท�ำงานของยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ ดิจทิ ลั
แพลตฟอร์ม จากความร่วมมือกันในครั้งนี้ ABB และ Formula E
จะสามารถผลักดันและขยายขอบเขตของ e-Mobility ได้
“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ
Formula E ในการขับเคลื่อนอนาคตของ e-Mobility” Ulrich
Spiesshofer ประธานผูบ้ ริหาร ABB กล่าว “วันนีค้ วามร่วมมือกัน
ของ ABB และ Formula E ท�ำให้เรากลายเป็นพันธมิตร
ทีล่ งตัวทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีลา่ สุดในด้าน
ไฟฟ้าและดิจิทัล และเราจะร่วมกันสร้างนิยามบทใหม่ของ
การแข่งขันทีเ่ ร้าใจและน่าตืน่ เต้น รวมถึงสนับสนุนทีมแข่งขัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เราจะร่วมกันสร้างอนาคตและการแข่งขัน
ที่น่าตื่นเต้นในแต่ละครั้ง”
Alejandro Agag ผูก้ อ่ ตัง้ และประธานผูบ้ ริหารของ Formula E
กล่าวว่า “วันนีจ้ ะเป็นวันส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์ของ Formula E
และผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ ABB ผู้น�ำเทคโนโลยี
ระดับโลก ในฐานะผูส้ นับสนุนหลักของ Formula E ด้วยพืน้ ฐาน

และความเชี่ ย วชาญในด้ า นไฟฟ้ า และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เราทั้งสองบริษัทมีความเข้าใจตรงกันในการผลักดันให้เกิด
สิ่งที่เป็นไปได้ ในฐานะพันธมิตร เราจะร่วมกันน�ำเสนอ
เทคโนโลยีทกี่ า้ วล�ำ้ ในระดับโลกแก่แฟนๆ ผูต้ ดิ ตามการแข่งรถ
ABB FIA Formula E Championship”
ในฐานะผู้น�ำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านยานยนต์
ไฟฟ้า ABB น�ำเสนอโซลูชนั่ ชาร์จไฟแบบครบวงจรส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
รถโดยสารไฟฟ้าและไฮบริด รวมทั้งโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้า
ส�ำหรับเรือและทางรถไฟ ABB ได้เข้าสู่ตลาด EV-Charging ในปี
พ.ศ. 2553 และในปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่ติดตั้งสถานีชาร์จไฟ
ส�ำหรับรถไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก
ABB FIA Formula E Championship
ABB FIA Formula E Championship เป็นรายการแข่งขัน
กีฬามอเตอร์สปอร์ตของ FIA ทีใ่ ช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ
เป็นครัง้ แรกของโลกด้วยนักขับจากนานาชาติ ซึง่ Formula E จะจัด
การแข่งรถในเมืองใหญ่ๆ ของโลก ทีม่ คี วามโดดเด่น เช่น นิวยอร์ก
ฮ่องกง ปารีส และซูริค

ในฤดูกาลที่ 4 จะมีผเู้ ข้าแข่งขัน 10 ทีม และผูข้ บั รถแข่ง 20 คน
โดยแข่งขันกันใน 11 เมือง จาก 5 ทวีป เพื่อคว้าแชมป์ ABB
Formula E การแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดที่ Marrakesh ในวันที่ 13
มกราคม โดยจะมีการแข่งขันชิงแชมป์ 2018 ในเดือนกรกฎาคม
ติดตาม Formula E ได้ที่
• www.FIAFormulaE.com
• Facebook: www.facebook.com/FIAFormulaE
• Instagram: www.instagram.com/FIAFormulaE
• Twitter: www.twitter.com/FIAFormulaE (@FIAFormulaE)
• YouTube: www.youtube.com/user/FIAFormulaE
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Energy 4.0
พลังงานรองรับนวัตกรรมอนาคต
ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าโลกได้เข้าสู่ดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีจึงมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาไปสู่อนาคต ซึ่งรัฐบาลมองเห็นถึงทิศทางของเทคโนโลยี จึงได้วางแผนนโยบาย
เศรษฐกิจ Thailand 4.0 ที่หมายถึงการใช้เทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
และขับเคลื่อนธุรกิจในทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน รัฐบาล รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
คนทั่วไปในด้านเทคโนโลยี

หากแต่ในภาคพลังงานกลับมีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อย
เนื่ อ งจากหลายอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
กระบวนการผลิต ขณะที่พลังงานไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการผลิต หากแต่เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำคัญ
ในกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตรองเท้าใช้เทคโนโลยี
ในการค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยใช้ระบบหุน่ ยนต์อตั โนมัติ
ในการผลิตรองเท้าหนึ่งคู่ พร้อมด้วยเทคโนโลยีขนส่งที่รวดเร็ว

ส่วนโรงไฟฟ้าใช้ระบบการต้มน�้ำด้วยก๊าซธรรมชาติจนไอน�้ำ
สร้างแรงดันไปปัน่ Turbine จนเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า จากนัน้ ส่งไฟฟ้า
ไปตามสายไฟฟ้าจนถึงบ้าน โดยตลอดกระบวนการผลิตไฟฟ้า
แทบจะไม่มกี ารใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลิต ทีส่ ำ� คัญความต้องการใช้
ไฟฟ้าของทุกคนคือ ไม่ต้องการให้เกิดไฟดับ ซึ่งแทบไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีใดๆ ทั้งสิ้น แต่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะไม่มีประโยชน์ต่อ
พลังงาน
รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย Energy 4.0 หรือการใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างศักยภาพให้กับพลังงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ทั้งเรื่องของ Smart Cities และเรื่องของพลังงานฐานการเกษตร
โดยเฉพาะเรือ่ งของพลังงานชีวภาพ (Bio Energy) ซึง่ มีความใกล้ชดิ
กับวิถีเกษตรกรชาวไทย
ก่อนจะมาถึงยุค Energy 4.0 ต้องยอมรับว่าพลังงานอยูค่ กู่ บั
มนุษย์โลกมาตัง้ แต่ยคุ โบราณ โดยการค้นพบไฟถือว่าเป็นยุค 1.0
ต่อมาคือยุคทีม่ กี ารค้นพบแหล่งเชือ้ เพลิง อาทิ ถ่านหิน โดยเฉพาะ
การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นยุค 2.0 ขณะที่ยุคปัจจุบันคือ
ยุ ค ที่ 3.0 การใช้ น�้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น พลั ง งานหลั ก
ในการขับเคลือ่ นโลกใบนี้ ขณะทีย่ คุ 4.0 จะเน้นไปทีก่ ารน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในการน�ำพลังงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า Energy 4.0 จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยหนึ่งในนั้นคือเรื่อง Smart Cities ซึ่งมีการพูดถึงมาระยะเวลา
สักพักใหญ่เกีย่ วกับบ้านทีม่ คี วามอัจฉริยะ โดยพลังงานทีถ่ กู ปล่อย
มาทีบ่ า้ นอัจฉริยะจะผ่านการค�ำนวณการบริโภคไฟฟ้า ซึง่ จะช่วยให้
เกิดการใช้พลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากเดิมทีม่ กี ารปล่อย
พลังงานให้บา้ นทุกหลังในอัตรา 100% ทุกหลังแม้จะไม่มคี นอยูบ่ า้ น
ก็ตาม นั่นท�ำให้เกิด Lost ของพลังงาน

เทคโนโลยีจะเข้ามาเรียนรู้ปริมาณการใช้ไฟและค� ำนวณ
การบริโภคไฟฟ้าไปยังโรงไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ขณะที่เทคโนโลยี
ทีโ่ รงไฟฟ้าจะคาดการณ์ปริมาณทีต่ อ้ งใช้จริง โดยไม่จำ� เป็นต้องส่ง
พลังงานไป 100% เพื่อให้เกิดการสูญเสียพลังงาน นอกจาก
สามารถลดการสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว ยังช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถ
ค�ำนวณการใช้ และควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ภาครัฐยังสนใจในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
ซึ่งนอกจาก Energy 4.0 จะหมายถึงการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
ส่วนส�ำคัญในการน�ำพลังงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ยังหมายถึง
ผลที่ได้จากการใช้พลังงานจนน�ำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
อีกด้วย

ทัง้ นีพ้ ลังงานฐานการเกษตร Energy 4.0 จะเน้นให้มกี ารผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้ เพลิงธรรมชาติ ทีเ่ ป็นกลุม่ พืชพลังงาน ชีวมวลจากเศษเหลือใช้
ทางการเกษตร ชีวภาพจากน�้ำเสียในฟาร์มปศุสัตว์ รวมไปถึง
พลังงานแสงแดดและลม เป็นต้น รวมไปถึงการส่งเสริมไบโอดีเซล
และเอทานอลให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งานสะอาดสู ง ขึ้ น ในอนาคต
ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อีกประเด็นที่ดูจะเกี่ยวข้องกับ Energy 4.0 คือ การพัฒนา
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) ทัง้ ในการผลิต
ไฟฟ้าและยานยนต์ เพื่อให้สามารถกักเก็บพลังงานใช้ให้ได้นาน
มากขึ้น และยังช่วยลดกระบวนการผลิตไฟฟ้าลงได้อีกด้วย
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ABB’s Emax 2 Protects,
Monitors and Manages
Microgrids

รูปที่ 2
ซอฟต์แวร์ Ekip Connect 3

การเปลีย่ นจากระบบ On-Grid ไปสูร่ ะบบ Off-Grid นัน้ ต้องมี
การเปลีย่ นองค์ประกอบของโครงข่าย (Network Configurations)
รวมไปถึงการป้องกันการลัดวงจรด้วย (Short-Circuit Requirements)
ยกตัวอย่างเช่น ไมโครกริดต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เป็นระบบ
On-Grid) และต่อเข้ากับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (เป็นระบบ Off-Grid)
ระบบ Emax 2 สามารถช่วยป้องกันระบบอย่างเต็มรูปแบบ จึงมัน่ ใจ
ได้ว่าระบบจะท�ำงานอย่างสมบูรณ์ในทุกสภาวะการใช้งาน

ABB Emax 2 เป็นนวัตกรรมออลอินวัน (All-in-One Innovation) ส�ำหรับระบบไฟฟ้า
ไมโครกริด (Microgrids) ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small-Scale Power Networks) ระบบประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นที่ทันสมัย
ที่จ�ำเป็นต่อไมโครกริด (Microgirds) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถท�ำงานครอบคลุมสภาวะ
การท�ำงานแบบ On-Grid และ Off-Grid ได้อย่างง่ายดาย

ฟาบิโอ โมนาเชสซี่
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์
แอร์เซอร์กติ เบรกเกอร์
ของ ABB
เปรูจา ประเทศอิตาลี
fabio.monachesi@it.abb.com

การเปลี่ ย นแปลงขั้ น พื้ น ฐานด้ า นการใช้
พลั งงานทดแทนนั้ น สร้ างความท้ า ทายใหม่ ๆ
ให้ กั บ สถาปั ต ยกรรมเพาเวอร์ กริ ด
ในปี ค.ศ. 2016 มีการติดตัง้ และใช้งานระบบไมโครกริดไปแล้ว
ทัว่ โลกมากกว่า 1.5 กิกะวัตต์ (1.5 GW) และคาดการณ์วา่ จะสูงถึง
4 กิกะวัตต์ (4 GW) ภายในปี ค.ศ. 2020 -> รูปที่ 1

Emax 2 เป็ น เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ตั ว แรก
ที่ ม าพร้ อมกั บ ฟั งก์ ชั่ น สวิ ต ช์ อั ต โนมั ติ ATS
ที่ จ ะช่ ว ยเปลี่ ย นแหล่ งไฟฟ้ าได้ อั ต โนมั ติ
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รูปที่ 1
Emax 2 เป็นนวัตกรรม
ออลอินวัน (All-in-One)

P ro d u c t New s

ระบบไมโครกริด (Microgirds) เป็นระบบกริด หรือโครงข่ายไฟฟ้า
ในระบบไฟฟ้าแรงดันต�ำ่ (Low-Voltage Grid) ซึง่ สามารถท�ำงานได้
2 รูปแบบ แบบแรก คือ เชือ่ มต่อเข้ากับกริดอืน่ ๆ (Connected to Grid)
ส่วนแบบที่สอง คือ ท�ำงานแบบเดี่ยว (Standalone Mode)
ระบบไมโครกริด (Microgirds) ส่วนมากจะท�ำงานควบคู่กับ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าดีเซล (Diesel Generators) ร่วมกับระบบเก็บ
สะสมพลังงาน (Energy Storage Systems) เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออน (Lithium-Ion Batteries) และฟลายวีล (Flywheels) โดยมีสว่ น
เพิ่มเติมเป็นระบบพลังงานทางเลือก (Renewable Energy) เช่น
ระบบแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Generators)

A B B ’s E ma x 2 Pro te c ts , Mo ni tors a n d M a n a g e s M i c rog r i d s

ABB Emax 2
ABB Emax 2 เป็นเซอร์กติ เบรกเกอร์อจั ฉริยะ (Intelligent Circuit
Breakers) เครื่องแรกที่ท�ำงานในโครงข่ายไมโครกริดระบบไฟฟ้า
แรงดันต�ำ่ (LV Microgrid) เซอร์กติ เบรกเกอร์ Emax 2 นัน้ เพียบพร้อม
ไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ระบบการป้องกันขั้นสูง (Advanced
Protection) คุณสมบัตใิ นการเชือ่ มต่อ (Full Connectivity) คุณสมบัติ
ในการประมวลผล (Logic Capabilities) รวมไปถึงคุณสมบัตใิ นการ
บริหารจัดการโหลดไฟฟ้า การก�ำเนิดไฟฟ้า และการเก็บสะสมพลังงาน
(Load, Generation, Storage Management) เซอร์กติ เบรกเกอร์
Emax 2 จึงเป็นนวัตกรรมออลอินวัน (All-in-One Innovation)
ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ ใช้ในการปกป้องระบบไฟฟ้า การเชือ่ มต่อไฟฟ้า
รวมไปถึงการบริหารจัดการไมโครกริด
ถึงแม้ว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 มาพร้อมกับฟังก์ชั่น
ต่างๆ มายมาย แต่ Emax 2 ก็เป็นแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Air
Circuit Breakers) ที่เล็กกะทัดรัดที่สุดที่มีอยู่ในตลาด (เล็กกว่า
อุปกรณ์ประเภทเดียวกันประมาณ 30%)
การปกป้องระบบ (Protection)
เซอร์กติ เบรกเกอร์ให้การป้องกันอย่างเต็มรูปแบบทัง้ ด้านโหลด
(Loads) และด้านเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (Generators) ตัวอย่างเช่น
การเชื่อมต่อเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (Generators) เข้ากับไมโครกริด
ระบบแรงดันต�่ำ (LV Microgrids) หรือต่อเข้ากับไมโครกริดแรงดัน
ปานกลาง (MV Microgrids) โดยผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers)
การเชื่อมต่อแบบนั้นจะช่วยเพิ่มการป้องกันที่เฉพาะเจาะจงได้
(Specific Protection) เช่น เพิม่ ระบบปกป้องเครือ่ งจักร (Machine
Protection) และการซิงก์ (Synchronism) ระหว่างเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
(Generators) และกริด (Grids) เพื่อการปกป้องที่ดีย่ิงขึ้น ระบบ
Emax 2 Generator Protection Trip Unit ให้การปกป้องด้วยฟังก์ชนั่
ใหม่ๆ รวมถึงระบบการตรวจเช็กแบบคู่ขนาน (Paralleling Check)

ถึงแม้ว ่าเซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ Emax 2
มาพร้อ มกับ ฟั ง ก์ ชั่ น ต่ า งๆ มายมาย
แต่ Emax 2 ก็ เ ป็ น แอร์ เ ซอร์ กิ ต เบรกเกอร์
(Air Circuit Breakers) ที่ เ ล็ ก กะทั ด รั ด
ที่ สุดที่มีอยู่ ในตลาด ซึ่งเล็กกว่าอุปกรณ์
ประเภทเดีย วกั น ประมาณ 30%
Zone Selectivity คือ ฟังก์ชั่นที่ล�้ำสมัยมากที่สุดในการ
ประมวลผลและปกป้องระบบอย่างรวดเร็ว โดยที่ Zone Selectivity
นั้นอยู่บนพื้นฐานของระบบที่อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์สามารถรับและ
ส่งสัญญาณไปมาหากันได้ ในสภาวะผิดปกติ (Fault Conditions)
เบรกเกอร์ Emax 2 ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั จุดทีผ่ ดิ ปกติจะจัดการอย่างเหมาะสม
และส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อนื่ ให้ทำ� งานต่อไป เซอร์กติ เบรกเกอร์
อัจฉริยะ (Intelligent Circuit Breakers) จะช่วยการันตีความเชือ่ ถือได้
ของระบบ (The Highest Level of Reliability) โดยต้องมอบความดี
ความชอบให้กบั ระบบ Zone Selectivity และการประสานงานกันของ
สองโครงข่าย คือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Electrical Network) และ
ระบบโครงข่ายดิจิทัล (Digital Network, Ethernet)

รูปที่ 1

รูปที่ 2

10

รูปที่ 3
ระบบ ATS ที่ติดตั้งมาช่วย
ลดจ�ำนวนอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการสับเปลี่ยนแหล่งไฟฟ้า
รูปที่ 3a
การติดตั้งแบบปกติ (ไม่มี ATS)
รูปที่ 3b
การติดตั้งที่มีระบบ ATS ด้วย

รูปที่ 3a

รูปที่ 3b

ABB in br ief
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ระบบการป้องกันนัน้ จะต้องใช้การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage
Measurement) และการวัดค่าความถี่ (Frequency Measurement)
ในขณะที่ก�ำลังตัดการเชื่อมต่อ (Disconnecting) จากกริดหลัก
(Main Grid) ซึ่ง Emax 2 เป็นเบรกเกอร์ที่อยู่ตรงจุดต่อร่วม (PPC,
Point of Common Coupling) ระหว่างกริด โดยที่ Emax 2 มีฟงั ก์ชนั่
การวัดแรงดันและความถี่ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ตรรกะ (Logic)
ความต่อเนื่องของไฟฟ้าในไมโครกริดนั้นเป็นเรื่องที่สำ� คัญ
มาก ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าหลัก (Utility
Network) ระบบสวิตช์อตั โนมัติ (ATS, Automatic Transfer Switch)
จะสลับจากระบบไฟฟ้าหลักไปยังระบบก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง (Local
Generator Line) ให้โดยอัตโนมัติ Emax 2 เป็นเซอร์กติ เบรกเกอร์
ตัวแรกทีม่ าพร้อมกับฟังก์ชนั่ สวิตช์อตั โนมัติ ATS โดยฟังก์ชนั่ ใหม่นี้
ช่วยเพิม่ ความต่อเนือ่ งของไฟฟ้า และช่วยลดการใช้งานสวิตช์เกียร์
(Switchgear) ลงถึง 30%
การประสานกันของฟังก์ชั่นต่างๆ ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้
ของระบบ (Reliability) และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
ในระบบทีม่ กี ารเชือ่ มต่อระหว่างไมโครกริดแรงดันต�ำ่ (LV Microgrids)
และกริดแรงดันปานกลาง (MV Grids)
Emax 2 นัน้ สามารถจ�ำแนกประเภทการลัดวงจรลงกราวนด์
(Earth Fault) ทั้งแบบจ�ำกัดและไม่จ�ำกัดบริเวณ (Restricted
or Unrestricted) โดยผ่านทางช่องทางสื่อสารที่โปรแกรมได้
(Programmable Contacts) และสัง่ ให้ตดั การเชือ่ มต่อจากกริดแรงดัน
ปานกลาง (MV Grids) โดยที่ไม่ต้องติดตั้งรีเลย์ (Relays) เพิ่มอีก
เมื่อเบรกเกอร์แรงดันปานกลาง (MV Breaker) นั้นทริป
(Trip) เบรกเกอร์แรงดันต�ำ่ (LV Breaker) จะถูกเปิด (ตัดวงจร) เพือ่
ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับ (Reverse Fault Power Flow)
การใช้งานการสื่อสาร (Communication Protocol) หรือช่องทาง
สื่อสารที่โปรแกรมได้ (Programmable Contacts) ใน Emax 2
จะช่วยให้มีการประสานงานกันระหว่างฝั่ง LV และ MV
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รูปที่ 4
ระบบปลดโหลด
(Load Shedding) ช่วยลด
ความเสี่ยงของเหตุการณ์
ความถีต่ ก (Frequency Drop)
โรงงานสามารถท�ำงาน
ต่อไปได้ในโหมดอิสระ
(Standalone Mode)
โดยที่ระบบจะยังคงจ่ายไฟ
ให้กบั โหลดทีม่ คี วามส�ำคัญสูง
รูปที่ 4a
การหลีกเลี่ยงความถี่ตก
แบบกะทันหัน
(Rapid Frequency Drop)
รูปที่ 4b
การท�ำงานของระบบ
ปลดโหลด (Load Shedding)

A B B ’s E ma x 2 Pro te c ts , Mo ni tors a n d M a n a g e s M i c rog r i d s

ฟังก์ชั่น ROCOF (Rate of Change of Frequency) และจะช่วย
ปลดการเชื่อมต่อของโหลดในกรณีที่มีความไม่สมดุลในระบบ
(Imbalance Condition) -> รูปที่ 4 Emax 2 ตรวจจับและวิเคราะห์
โดยใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารดิจทิ ลั (Digital Contacts) ทีต่ ดิ ตัง้ รวมอยู่
ภายในเบรกเกอร์ หรือทีต่ ดิ ตัง้ เพิม่ เติมทางช่อง DIN Rail Modules

Zone Selectivity คือ ฟังก์ชั่นที่ล�้ำสมัย
มากที่สุด ในการประมวลผลและปกป้อ งระบบ
อย่างรวดเร็ว
การลดความต้องการก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) และ
การเลื่อนช่วงการใช้ไฟฟ้า (Load Shifting) เป็นวิธีการที่ใช้ในการ
ควบคุมการไหลของไฟฟ้าในไมโครกริด (Microgrid Power Flow)
เพือ่ ลดความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีค (Peak Demand) และ
ยังช่วยจัดการพลังงานเหลือทิ้ง (Plant Absorption) ให้เหมาะสม
อีกด้วย นอกจากนี้ Emax 2 ยังรองรับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเสมือน
(Virtual Power Plant) รวมถึงเทคโนโลยีการตอบสนองด้านโหลด
(Demand Response) ทัง้ นีต้ ้องมอบความดีความชอบให้กบั ระบบ
การสือ่ สาร (Communication Protocols) ซึง่ ระบบการจัดการไฟฟ้า
(Power Management) ทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ถูกติดตัง้ รวมลงใน Emax 2 แล้ว
Emax 2 มาพร้อมกับฟังก์ชั่นมากมายที่บรรจุไว้ในอุปกรณ์
เพียงอุปกรณ์เดียว สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์หลายๆ ชิน้ ช่วยลด
ความยุ่งยากลงได้ ที่สำ� คัญคือ Emax 2 นั้นเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ
ที่มีราคาไม่แพงอีกด้วย
ไมโครกริดแรงดันต�่ำ (LV Microgrid) จะมี 4 สภาวะในการ
ท�ำงาน คือ Islanding, Islanded, Reconnection และ Grid-Connected
โดยที่ Emax 2 รองรับและสามารถท�ำงานได้ทงั้ 4 สภาวะการท�ำงาน

การเชื่อมต่อ (Connectivity)
เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analyzer) ถูกติดตั้ง
มาใน Emax 2 ซึง่ จะช่วยแปลผลคุณภาพของไฟฟ้า (Power Quality)
และแปลผลค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า (Electrical Measurement) ระบบที่
รวมกันเป็นหนึง่ นีจ้ ะช่วยการันตีวา่ มีการเชือ่ มต่ออย่างสมบูรณ์แบบ
ผ่านทางช่องทางการสื่อการ (Communication Protocol) เช่น
IEC 61850, Modbus TCP Modbus RTU, Ethernet IP, ProfiBus,
ProfiNet, DeviceNet, Ekip Link และ OpenADR หรือแม้กระทั่ง
Ekip Control Panel MicroScada
The ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System คือ
ระบบทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของคลาวด์ (Cloud-Based) ทีส่ ามารถวัดค่า
และวิเคราะห์การไหลของไฟฟ้าได้ (Flow of Power) ซึง่ ระบบนีไ้ ด้รบั
ประโยชน์จากความสามารถในการเชื่อมต่อและความชาญฉลาด
ของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 Air Circuit Breakers ทั้งนี้
ระบบยังมีความสามารถในการประเมินค่าแบบออนไลน์ (Evaluation
of Live Data) ความสามารถในการควบคุมระยะไกล (Remote
Control) รวมไปถึงการควบคุมและจัดการระบบไฟฟ้า (Control
and Management) ของโรงงานหรืออาคารต่างๆ
การจัดการระบบ (Management)
การปลดโหลดอย่างรวดเร็ว (Fast Load Shedding) จะช่วย
ในการ Islanding ในไมโครกริดในขณะที่ไมโครกริดก�ำลังเปลี่ยน
จากระบบ On-Grid เป็นระบบ Off-Grid โดยที่ Emax 2 จะเรียกใช้

รูปที่ 4a

รูปที่ 4b
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Microgrid Islanding
Emax 2 ส่วนมากนัน้ จะถูกติดตัง้ ไว้ทางด้านท้าย (Downstream)
ของหม้อแปลง (LV/MV Transformers) ที่จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ไมโครกริด (Microgrids) และกริดหลัก (Main Grids) ในกรณีทเี่ กิด
ความผิดปกติในกริดแรงดันปานกลาง (MV Grids) นั้น Emax 2
จะสามารถตรวจจับได้ การเปลี่ยนแปลงแรงดัน (Voltage) และ
ความถี่ (Frequency) ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วจะท�ำให้ระบบป้องกันนัน้
เริ่มท�ำงาน ระบบป้องกันที่อยู่ในเบรกเกอร์นั้นจะตัดการเชื่อมต่อ
ไมโครกริดจากกริดหลัก และปล่อยให้ระบบท�ำงานในโหมดอิสระ
(Standalone Mode) จากนั้น Emax 2 จะเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ
ของระบบป้องกัน (Feeder Protection System) โดยอัตโนมัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขสภาวะการท�ำงาน ในทางปฏิบัติแล้ว
ระบบป้องกันการลัดวงจร (Short-Circuit Protection) จะถูกลดค่า
ลงมาเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากกริดภายนอกแล้ว ทั้งนี้
ต้องขอบคุณระบบป้องกันที่สามารถปรับเปลี่ยนไปในทุกสภาวะ
การใช้งาน ท�ำให้ระบบยังคงท�ำงานได้อย่างสมบูรณ์ถึงแม้ว่า
จะอยู่ในโหมด Off-Grid ก็ตาม

Emax 2 มาพร้ อมกั บ ระบบปลดโหลด
อย่างรวดเร็ ว (Fast Load Shedding)
โดยอาศัย ระบบวั ด แรงดั น (Voltage)
และกระแสไฟฟ้ า (Current) เพื่ อที่ จะลด
ความเสี่ย งของเหตุ ก ารณ์ ค วามถี่ ต ก
(Frequency Drop)
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รูปที่ 6
ฟังก์ชั่น Synchro-Reclosing
จะช่วยให้ไมโครกริด
เชื่อมต่อกับกริดหลักได้
โดยไม่ต้องใช้อปุ กรณ์
Synchronizer ภายนอก

A B B ’s E ma x 2 Pro te c ts , Mo ni tors a n d M a n a g e s M i c rog r i d s

ค่าต่างๆ สามารถท�ำโดยผ่าน GUI (Graphical User Interface)
ถ้าหากปรับแต่งค่าจนพอใจแล้ว สามารถอัปโหลดไปทีอ่ ปุ กรณ์ได้
ทันที การปรับแต่งค่าสามารถท�ำผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
กระบวนการเหล่านี้จะช่วยลดเวลาในการตั้งค่าต่างๆ ได้ถึง 95%

เครื่อ งมือ วิเคราะห์เครือ ข่าย (Network
Analyzer) ถูกติด ตั้งมาใน Emax 2 จะช่ว ย
แปลผลคุณ ภาพของไฟฟ้า (Power Quality)
และแปลผลค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า (Electrical
Measurement)
Microgrid Reconnection
ความสามารถในการซิงโครไนซ์ (Resynchronize) ระหว่าง
ไมโครกริด (Microgrids) และกริดหลัก (Grids) ในขณะทีอ่ ยูใ่ นสภาวะ
คงที่ (Steady-State Condition) นัน้ เป็นอีกหนึง่ ฟังก์ชนั่ ทีร่ วมอยูใ่ น
Emax 2
ในกระบวนการเทียบซิงก์ (Paralleling Operation) นัน้ ไม่ตอ้ งใช้
อุปกรณ์รีเลย์ภายนอก (External Synchrocheck Relay) และ
อุปกรณ์ซิงโครไนซ์ (Synchronizing Device) ต้องการเพียงแค่
เซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage Sensors) ที่ติดตั้งในด้าน
ไมโครกริดเท่านั้น ซึ่งเซ็นเซอร์นี้มีอยู่ใน Emax 2 แล้ว ดังนั้นจึงมี
หม้อแปลงเฟสเดียว (Single-Phase Transformers) เท่านั้น ที่ต้อง
ติดตั้งเพิ่มในด้านกริดหลัก (Main Grids)
การใช้งาน Ekip Synchrocheck Cartridge Modules จะช่วยให้
Emax 2 สามารถสังเกตการณ์หรือมอนิเตอร์ค่าต่างๆ ที่สำ� คัญใน
กระบวนการเชือ่ มต่อ (Reconnect) และยังช่วยปรับเปลีย่ นค่าแรงดัน

รูปที่ 5

รูปที่ 5
ไมโครกริดทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ
ABB Ability Ekip Com Hub

Ekip Link เป็นอุปกรณ์การสื่อสาร (Bus Tool) ของ ABB
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งเบรกเกอร์ (Horizontal
Communication) นั้นง่ายขึ้น การสื่อสารกันโดยตรงระหว่าง
เบรกเกอร์ Emax 2 ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการ รวมไปถึง
ช่วยเพิ่มความเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย
ในขณะทีไ่ มโครกริดนัน้ ก�ำลังเปลีย่ นไปสูโ่ หมด Islanding นัน้
มันเป็นเรื่องส�ำคัญมากที่จะต้องหลีกเลี่ยงการลดลงของความถี่
หรือความถีต่ ก (Frequency Drop) เพราะมันเป็นต้นเหตุของความ
ไม่สเถียรของระบบ (Instability) หรือแม้กระทัง่ ไฟฟ้าดับ (Blackout)
Emax 2 มาพร้อมกับระบบปลดโหลดอย่างรวดเร็ว (Fast
Load Shedding) โดยอาศัยระบบวัดแรงดัน (Voltage) และกระแส
ไฟฟ้า (Current) เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของความผิดปกติ เช่น
ความถี่ตกหรือไฟฟ้าดับ ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับอัตรา
การใช้ไฟฟ้า รวมถึงความถีไ่ ฟฟ้า ระบบปลดโหลด (Load Shedding)
จะท�ำการปลดโหลดที่มีความส�ำคัญน้อย (Less Critical Loads)
ออกก่อน เพือ่ ทีจ่ ะรักษาความสมดุลของระบบและหลีกเลีย่ งไฟฟ้า
หลังจากการ Islanding เสร็จแล้ว มีความเป็นไปได้คือ มีแหล่ง
พลังงานเพิม่ เติม หรือสูญเสียแหล่งพลังงาน (เช่น เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
ส�ำรองเริม่ ท�ำงาน หรือมีระบบป้องกัน Anti-Islanding เริม่ ท�ำงาน)

The ABB Ability TM Electrical
Distribution Control System
เป็ น ระบบคลาวด์ (Cloud-Based)
ที่ ส ามารถมอนิ เ ตอร์ แ ละวิ เ คราะห์ การไหลของ
ไฟฟ้ า (Flow of Power) จากที่ ไ หนก็ ไ ด้

ระบบปลดโหลด (Load Shedding) ในเบรกเกอร์ Emax 2
นั้นมีการตั้งค่าของระบบเฉพาะงาน การตั้งค่าแบบแรกส�ำหรับ
เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรองในกรณีฉกุ เฉิน การตัง้ ค่าแบบที่ 2 ส�ำหรับ
ระบบโซลาร์เซลล์ (เช่น การเอียง ทิศทาง และขนาดของแผง
โซลาร์เซลล์)
Microgrid Islanded
ในขณะที่ไมโครกริดอยู่ในโหมดอิสระ (Standalone Mode)
มีความเป็นไปได้ทจี่ ะเดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า (เช่น เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า
ส�ำรอง) อย่างทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นว่า Emax 2 มีระบบสวิตช์อตั โนมัติ
(ATS) ทีจ่ ะช่วยเปลีย่ นการใช้ไฟฟ้าจากกริดหลัก (Main Grids) มาใช้
ไฟฟ้าในระบบส�ำรองฉุกเฉินแทน (Emergency Line) ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะ
ลดปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติจากกริดภายนอก (MV Grid)
ระบบสวิตช์อตั โนมัติ (ATS) ของ ABB นัน้ เป็นระบบควบคุม
ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Energy Automation System) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูง ซึง่ ง่ายต่อการติดตัง้ และควบคุม ระบบ ATS นัน้ ท�ำงานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ Ekip Connect 3 -> รูปที่ 2 และเบรกเกอร์ Emax 2
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ระบบมีความเชือ่ ถือได้ รวมไปถึงท�ำให้ระบบมีขนาด
เล็กกะทัดรัดอีกด้วย -> รูปที่ 3 ระบบ ATS นี้มีความเล็กกะทัดรัด
เท่าๆ กันกับ Emax 2 เนื่องจากไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม
นอกจาก Internal Trip Unit และ Ekip Link แต่ในกรณีที่ต้องการ
ระบบตรวจสอบแบบคู่ขนาน สามารถติดตั้ง Ekip Synchrocheck
Modules เพิ่มได้
ระบบสวิตช์อัตโนมัติ (ATS) ที่มีอยู่ใน Emax 2 นั้นง่ายต่อ
การโปรแกรม (ใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม PLC และความรู้
ด้านไฟฟ้าน้อยลง) โดยจะมีเทมเพลตมาตรฐานมาให้ใช้ได้เลย
เพียงแค่ทำ� การทดสอบ จากนัน้ สามารถท�ำงานได้ทนั ที การปรับแต่ง

รูปที่ 6
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(Voltage) รวมถึงความถี่ (Frequency) ของไมโครกริดให้สอดคล้อง
กับกริดหลักด้วย ส่วนเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง (Local Generators)
จะถูกควบคุมโดย Generator Controller ผ่านทาง Ekip Signaling
เพือ่ ให้การซิงโครไนซ์สำ� เร็จอย่างราบรืน่ เซอร์กติ เบรกเกอร์จะท�ำการ
ปิดวงจร (ต่อไฟ) อัตโนมัติหลังจากที่การซิงโครไนซ์นั้นส�ำเร็จ
การตรวจสอบท�ำได้โดยอาศัย Ekip Synchrocheck ร่วมกับ Closing
Coil ที่อยู่ภายใน -> รูปที่ 5
Microgrid Grid-Connected
การใช้งานไฟฟ้าในปริมาณมาก (Power Peak) หมายถึง
การจ่ายค่าไฟฟ้าในปริมาณที่มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ระบบการ
ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) จะต้องควบคุมการไหล
ของไฟฟ้าที่จุดต่อร่วม (PPC) โชคดีท่ี Emax 2 นั้นมาพร้อมกับ
ระบบจัดการพลังงาน (Power Management) ที่จะช่วยลดโหลด
(Slow Load) ช่วยในการตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
(Disconnecting) รวมไปถึงช่วยปรับค่าไฟฟ้าต่างๆ (Power Modulation)
อัลกอริทึม (Algorithm) นั้นอยู่บนพื้นฐานของขีดจ�ำกัดการไหล
ไฟฟ้าเฉลี่ย (Limit of Average Power Flow) ซึ่งสอดคล้องกับ
ขีดความสามารถของหม้อแปลง (Transformer Power-Handling
Capability) ทั้งนี้อัลกอริทึม (Algorithm) ยังท�ำงานตามสัญญาณ
ที่ได้รับมาจากระบบตอบสนองด้านโหลด (Demand Response)
ซึ่งในกรณีหลังนี้ Emax 2 จะท�ำการเปิดใช้ OpenADR Protocol
เพื่อสื่อสารกับด้านโหลด (Load Aggregator) หรือด้านจ่ายไฟ
(Utilities) หรือด้านปลายวงจร (Virtual End Node) -> รูปที่ 6
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มี ก ารใช้ ร ะบบอั ต โนมั ติ ใ นอุ ต สาหกรรมมานานหลาย
ทศวรรษแล้ว และอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในสาขาที่ได้รับ
ประโยชน์ อย่างไรก็ดี มีหลายกระบวนการทีเ่ ริม่ มีความซับซ้อนขึน้
เสียจนไม่สามารถท�ำระบบอัตโนมัติให้เสร็จสมบูรณ์แบบภายใน
เวลาที่ก�ำหนด จ�ำเป็นต้องใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพกว่าวิธีดั้งเดิม
-> รูปที่ 1 ความซับซ้อนยังแปลว่า ต้องพึง่ พาบริษทั ผูผ้ ลิตมากกว่า 1
ในการจัดหาองค์ประกอบสายการผลิต ซึ่งแต่ละบริษัทมีความ
แตกต่างกัน ส่วนประกอบจึงอาจท�ำงานร่วมกันล�ำบาก

โดย : Soenke Kock

แนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ที่อิงกับโซลูชั่น IoTSP (Internet of Things,
Services and People) ท�ำให้ซอฟต์แวร์ Automation Builder
ของ ABB สามารถสร้างแบบจ�ำลองเสมือ นจริงและสามารถแยกออก
จากกันได้ของกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
และอื่นๆ

เรามักเห็นพาดหัวข่าวบ่อยๆ เกี่ยวกับการก้าวกระโดดทาง
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงาน แต่ที่เรามักไม่ทราบก็คือ
เบื้องหลังความส�ำเร็จด้านเทคโนโลยีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ
หากแต่ต้องผ่านการวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติที่มีความซับซ้อน
และกระบวนการที่มีความยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆ และในกระบวนการ
ทีว่ า่ นี้ ยังต้องมีการใช้เครือ่ งมือทางวิศวกรรมต่างๆ ส�ำหรับการเขียน
โปรแกรม การปรับแต่งค่า (Configuration) และออกแบบอุปกรณ์
ที่ มี ค วามสามารถมากขึ้ น เพื่ อ สรรสร้ า งเป็ น ระบบอั จ ฉริ ย ะที่
สามารถท�ำงานได้อย่างอิสระ และไม่ต้องขึ้นกับระบบส่วนกลาง
(Decentralized) แต่อปุ กรณ์ตา่ งๆ ของระบบมักมาจากบริษทั ผูผ้ ลิต
ทีห่ ลากหลาย ท�ำให้การแลกเปลีย่ นข้อมูลและการทดสอบอุปกรณ์
เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Content ของซอฟต์แวร์
ทีเ่ ป็นเทคโนโลยีขนั้ สูง เป็นสาเหตุทตี่ อ้ งใช้เวลานานในการพัฒนา
อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งสูงและไม่สามารถทดสอบได้หากอยูใ่ นขัน้ ต้น
ของการพัฒนา เนือ่ งจากฮารด์แวร์ยงั ไม่พร้อมทีจ่ ะรองรับ ด้วยเหตุนี้
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาคือ การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดย Automation
Builder ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์กลุ่มของ ABB ทีม่ คี วามครอบคลุมและ
เชือ่ มโยงการท�ำงาน ช่วยให้ผอู้ อกแบบเครือ่ งจักรและผูเ้ ชือ่ มต่อระบบ
สามารถเห็นภาพเสมือนจริงของระบบอัตโนมัติอันซับซ้อนโดย
ไม่ตอ้ งเผชิญกับความยุง่ ยากทัง้ หลาย Automation Builder ไม่เพียง
ใช้งานได้ดีในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับ
อุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการระบบอัตโนมัติเพื่อการใช้งานจริงจัง

อุตสาหกรรม 4.0
เพื่อให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ สหรัฐฯ และเยอรมนีมีการ
ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ส�ำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart
Manufacturing) และแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
ตามล�ำดับ โดยแนวคิดเหล่านีใ้ ช้ IIoT (Industrial Internet of Thing)
เป็นพืน้ ฐาน ซึง่ จะเชือ่ มโยงระหว่างเครือ่ งจักร Sensor และ Actuator
ผ่านทาง Internet Protocols นอกจากนี้ แนวคิดทัง้ 2 ข้อทีก่ ล่าวข้างต้น
ยังมีลักษณะร่วมกัน คือท�ำให้การเชือ่ มต่อและการสือ่ สารระหว่าง
แต่ละส่วนประกอบในโรงงานผลิตท�ำได้งา่ ยขึน้ ไม่วา่ จะเป็น Sensor
หรือ Actuator หรือตัวควบคุม หรืออุปกรณ์ในการผลิตและอื่นๆ
โดยมีเงื่อนไขด้านวิศวกรรม 2 เรื่องที่ต้องบรรลุให้ได้ เพื่อที่
วางโครงการระบบอัตโนมัติจะได้ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในหน่วยที่มีการเชื่อมโยงกัน และเวลาด�ำเนินการ
โครงการที่สั้นลง
. เงื่อนไขที่ 1 การพัฒนาศาสตร์ (Discipline) ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น วิศวกรรมเครือ่ งกล อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์
จะต้องมีการทำ�งานคูข่ นานกันมากขึน้ ซึง่ แปลว่า Conceptual
Design จะต้องครอบคลุมศาสตร์วิชาทั้งหมด และการ
เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละศาสตร์จะต้องระบุรายละเอียด
อย่างชัดเจน

Control Logic ที่ออกแบบขึ้นมาจะต้องสามารถ
น�ำไปทดสอบการใช้งานได้โดยยังไม่มีฮาร์ดแวร์
ควบคุ ม จริ ง
. เงื่อนไขที่ 2 จะต้องมีอุปกรณ์ต้นแบบเสมือนจริงในทุกช่วง

โครงการระบบอัตโนมัติ
ในปัจจุบนั ก�ำลังมีความ
ซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
แนวทางอุตสาหกรรม 4.0
ที่อิงกับโซลูช่นั IoTSP
และเทคโนโลยีเสมือนจริง
คือกุญแจส�ำคัญในการ
ควบคุมและจัดการ
ทั้งในเชิงต้นทุนและเวลา

ของกระบวนการ เพื่อที่ว่าจะได้ทดสอบการใช้งานได้ทันที
ที่มีการพัฒนา Control Logic ที่ออกแบบขึ้นมา ซึ่งจะต้อง
สามารถนำ�ไปทดสอบการใช้งานได้โดยยังไม่มีฮาร์ดแวร์
ควบคุมจริง
เงือ่ นไขที่ 2 นีเ่ องทีท่ ำ� ให้มคี วามยากในการพัฒนา โดยแบบ
จ�ำลองเสมือนจริงของกระบวนการ ซึ่งมี Actuator และ Sensor
ระบบควบคุม หรือทั้งคู่ ซึ่ง Automation Builder ของ ABB จะ
ช่วยได้ในเรื่องนี้
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รูปที่ 2
ซอฟต์แวร์ Automation
Builder คือวิธีแก้ปัญหา
ที่ง่ายและรวดเร็วในการ
จัดการกับระบบอัตโนมัติ
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

ท�ำให้เกิดแนวคิดในการใช้ Virtual Time ซึง่ จะต่างจาก Real
Time เพราะ Virtual Time ช่วยให้ความเร็วในการท�ำงานของ
แบบจ�ำลองเสมือนจริงลดลงเมื่อถึงจุดที่เป็นขีดความสามารถ
สูงสุดของ PC
Automation Builder เป็นซอฟต์แวร์แบบ Open Source ซึ่ง
แปลว่าหากองค์ประกอบ (Component) ของแบบจ�ำลองเสมือนจริง
ขาดหายไป ผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เอง หรือดาวน์โหลดจาก
ชุมชนออนไลน์ของ Robot Studio และ PowerPac ABB-Ins และมี
Interface หลากหลายให้เลือกไปใช้สำ� หรับอุปกรณ์และ Signal Data
Exchange เช่น Microsoft Excel, CAD Format ส�ำหรับ EPLAN
Electric P8 หรือ Zuken E3

แนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ยังเอื้อต่อการใช้งาน
Automation Builder ในหลายๆ ด้ า น
แนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ยังเอือ้ ต่อการใช้งาน Automation
Builder ในหลายๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น ท�ำให้อปุ กรณ์และเครือ่ งมือจาก
บริษทั ผูผ้ ลิตทีต่ า่ งกันสามารถสือ่ สารข้อมูลมาตรฐาน ยิง่ ไปกว่านัน้
อุตสาหกรรม 4.0 ใช้การสือ่ สารทีอ่ งิ กับอีเธอร์เน็ท และมี Bandwidth
กว้างขึ้น ท�ำให้สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

รูปที่ 1

รูปที่ 1
เครื่องมือทันสมัยเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นที่จะสามารถดูแล
จัดการโครงการระบบ
อัตโนมัติท่มี ีความซับซ้อน
สูงขึ้น

Automation Builder
Automation Builder ของ ABB คือซอฟต์แวร์กลุม่ (Software
Suite) ทีม่ คี วามครอบคลุม เหมาะส�ำหรับผูอ้ อกแบบเครือ่ งจักรและ
ผู้เชื่อมต่อระบบที่ต้องการพัฒนาเครื่องจักร และระบบอัตโนมัติ
เพื่อความสามารถในการผลิต -> รูปที่ 2
Automation Builder คือการผสมผสานเครือ่ งมือต่างๆ ทีใ่ ช้
ในการปรับแต่งค่า เขียนโปรแกรม และบ�ำรุงรักษาโครงการระบบ
อัตโนมัติ ด้วย Intuitive Interface โดย Automation Builder
สามารถเชื่อมต่อกับ AC500 Programmable Logic Controller,
Programmable Drives, แผงควบคุม และจักรกล รวมเป็นโซลูชั่น
ระบบอัตโนมัตหิ นึง่ เดียว ซึง่ รวมถึงการจัดการข้อมูล การแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบทัง้ ในด้านไฟฟ้าและเครือ่ งกล
โดยการเชื่อมโยงชุดข้อมูลเหล่านี้ และแบบจ�ำลองในการสร้าง
หรือการทดสอบต้นแบบก็สามารถท�ำได้เร็วขึน้ Automation Builder
ยังสามารถสร้างแบบจ�ำลองเสมือนจริงของเครือ่ งกล หรือสายการผลิต
ทั้งหมด ทั้งยังให้ความส�ำคัญต่อองค์ประกอบส�ำคัญที่สุดของ
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม นั่นคือซอฟต์แวร์
Automation Builder มีให้ดาวน์โหลดในหลากหลาย Edition
ผูใ้ ช้สามารถเลือกให้เหมาะสมกับโครงการ ทัง้ ยังมี Setup ง่ายๆ ท�ำให้
สะดวกต่ อ การปรั บ แต่ ง ค่ า ในการติ ด ตั้ ง โปรแกรมและจั ด การ
ลงทะเบียน License ของโปรแกรมบ�ำรุงรักษา และอัปเดตซอฟแวร์

Automation Builder ของ ABB คือซอฟต์แวร์
กลุม่ ทีม่ คี วามครอบคลุม เหมาะส�ำหรับผูอ้ อกแบบ
เครือ่ งจักร และผูเ้ ชือ่ มต่อระบบทีต่ อ้ งการพัฒนา
เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติเพื่อความสามารถ
ในการผลิ ต
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก Automation Builder จะถูก
ส่งผ่านไปยังโมเดลของระบบซึ่งรวมถึงข้อมูลจาก Robot Studio®
ซึง่ เป็นเครือ่ งมือการเขียนโปรแกรมและท�ำนองจักรกลแบบออฟไลน์
Robot Studio ซึ่งรวมอยู่ใน Automation Builder เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ ซึง่ จะมีแผงควบคุมเสมือนจริง HMI
และไดรฟ์ตา่ งๆ ผสมผสานกับอุปกรณ์ตน้ แบบเสมือนจริง (Virtual
Mechanical Prototype) ซึ่งจะมีการสื่อสารทั้งระหว่างเครื่องมือ
และภายในโลกเสมือนจริง ส่วนการทดสอบความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวของระบบ (Scalability) โดยไม่ตอ้ งพึง่ คอมพิวเตอร์
ความเร็วสูง
รูปที่ 2

A ss e m b l i n g F l avors

17

เมือ่ เริม่ มีหลายองค์กรเกีย่ วกับการร่วมกันช่วยเหลือด้านเทคนิค
ผ่านทางชุมชนโซเชียลเน็ตเวิรก์ เพิม่ มากขึน้ ก็เริม่ มีความคาดหวังว่า
จะต้องมีการช่วยเหลือผู้ที่ท�ำงานด้าน Automation ซึ่งแน่นอนว่า
ABB ได้มีการริเริ่มด้านนี้แล้วด้วย RobotApp ซึ่งมี Application
มากมายส�ำหรับนักพัฒนาหุ่นยนต์
การสร้างภาพเสมือนจริง ถือเป็นการขยายขอบเขตให้ธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น แบบจ�ำลอง Resource-Intensive ของกระบวนการ
ต่างๆ สามารถส่งผ่าน Cloud ท�ำให้ผใู้ ช้ไม่จำ� เป็นต้องมีคอมพิวเตอร์
เป็นของตนเอง หรือการ Setup ระบบการผลิตสามารถท�ำช่างภาพ
เสมือ นจริง ได้ แล้ ว น�ำ มาดู ว ่ า จะเกิด ผลอย่ า งไรต่ อ ค่ า ที่ตั้ง ไว้
หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปบ้าง
โดยวิธีน้ีท�ำให้สามารถวางแผนประหยัดพลังงาน โดยใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตน้อยที่สุด แม้แต่
การอบรม นักปฏิบัติการก็สามารถท�ำได้ผ่านอุปกรณ์เสมือนจริง
ABB Review ในฉบับถัดๆ ไปในอนาคตจะกลับมาพูดถึง
Automation Builder โดยจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในแง่ความสามารถ
ของซอฟต์แวร์กลุ่มส�ำหรับระบบอัตโนมัติที่ท�ำให้การออกแบบ
วิศวกรรมมีความเป็นไปได้ในโลกเสมือนจริง และในเวลาเสมือนจริง
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ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ตอนที่ 4
เมื่อครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อก�ำหนด
ของวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชานูปถัมภ์ (วสท.) เล่มที่ 3
ซึ่ งได้ถูกเรียบเรียงขึ้นตามมาตรฐาน IEC 62305 Part 3 ที่ว่าด้วยความเสียหาย
ทางกายภาพต่ อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และอั น ตรายต่ อ ชี วิ ต จากฟ้ า ผ่ า ไปแล้ ว 1 ตอน
ซึ่งในครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องส่วนประกอบ ลักษณะและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ย วข้ อง และหลั กเกณฑ์ในการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกบางส่วน
ในตอนนี้จะขอพูดถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่าภายนอกเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ในการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
1. ตัวน�ำล่อฟ้า (Air Terminal Network)
ก่อนที่จะก�ำหนดต�ำแหน่งติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้า เพื่อป้องกัน
โครงสร้างอาคารสิง่ ปลูกสร้าง เราควรทราบเรือ่ งระดับการป้องกัน
(Lightning Protection Level) ซึ่งมาตรฐาน IEC 62305 Part 3
ได้ก�ำหนดระดับการป้องกันทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งหมายถึง ระดับ
ความสามารถในการป้องกันกระแสฟ้าผ่าที่เกิดขึ้น โดยระดับที่ 1
จะมีระดับความสามารถสูงทีส่ ดุ ทีร่ องรับกระแสฟ้าผ่าได้ตงั้ แต่ขนาด
3-200 kA ระดับ 2 ตั้งแต่ 5-150 kA ระดับ 3 ตั้งแต่ 10-100 kA
และระดับ 4 ตั้งแต่ 16-100 kA ดังแสดงใน -> ตารางที่ 1

ตารางที่ 1
แสดงความสามารถในการ
ป้องกันกระแสฟ้าผ่าของ
แต่ละระดับการป้องกัน
ตารางที่ 2
แสดงรัศมีลูกทรงกลมกลิ้ง
และขนาดตาข่าย
ที่เหมาะสมกับ
ระดับป้องกัน

ตารางที่ 1

Lightning Protection Level
(LPL)
I
II
III
IV

Lightning Current
Maximum (kA)
200
150
100
100

Minimum (kA)
3
5
10
16

ตารางที่ 2

ระดับการป้องกัน (LPL)
I
II
III
IV

รัศมีทรงกลมกลิ้ง (ม.)
20
30
45
60

ขนาดตาข่าย (ม.)
5x5
10 x 10
15 x 15
20 x 20

ระยะห่างของตัวนำ�ลงดิน (ม.)
10
10
15
20

โดยผู้ออกแบบสามารถก�ำหนดต�ำแหน่งติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้า
ตามมาตรฐานได้ โดยเลือกน�ำแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีทั้ง 3 วิธี
มาใช้ อันได้แก่
. ทฤษฎีลูกทรงกลมกลิ้ง (The Rolling Sphere Method)
เป็นวิธีท่ีใช้ในการพิจารณาพื้นที่ภายนอกของสิ่งปลูกสร้าง
ที่อาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่า และควรพิจารณาให้มีการ
ป้องกัน โดยใช้ทรงกลมกลิง้ ทีม่ ขี นาดตามรัศมีทไี่ ด้กำ�หนดไว้
สัมพันธ์กบั ระดับป้องกันทีเ่ หมาะสม โดยทำ�การลากสัมผัสกับ
ลักษณะกายภาพของอาคาร เพือ่ ค้นหาจุดสัมผัสของอาคาร
ที่มีความเสี่ยงจากฟ้าผ่า ซึ่งได้แสดงตัวอย่างการใช้ทฤษฎี
ลู ก ทรงกลมกลิ้ ง เพื่ อ กำ�หนดพื้ นที่ ติ ด ตั้ ง ตั ว นำ�ล่ อ ฟ้ า ใน
-> รูปที่ 1 และขนาดของลูกทรงกลมกลิง้ เมือ่ เทียบกับระดับ
ป้องกันจาก -> ตารางที่ 2
ทฤษฎีนสี้ ามารถน�ำมาใช้ปอ้ งกันวัตถุ หรืออุปกรณ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณ
พื้นราบ โดยก�ำหนดให้แท่งตัวน�ำล่อฟ้า 2 ต้นคลุมพื้นที่ไม่ให้
ลูกทรงกลมกลิ้งสัมผัสกับวัตถุ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันได้
ดังแสดงใน -> รูปที่ 2

. ทฤษฎี มุ ม ป้ อ งกั น (The Protective Angle Method)

เป็นวิธีที่ใช้ในการพิจารณาพื้นที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่าภายใต้
มุมป้องกัน (Protective Angle) ทีท่ ำ�เป็นรูปกรวยจากแท่งตัวนำ�
ล่อฟ้า (ดูลักษณะการใช้ทฤษฎีมุมป้องกันใน -> รูปที่ 3)
มุมป้องกันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงสัมพัทธ์
กับระดับพืน้ ทีท่ ตี่ ้องการป้องกัน โดยเบือ้ งต้นจะต้องก�ำหนดระดับ
ป้องกันที่เหมาะสมก่อน และก็ค�ำนวณระดับความสูง นับจาก
ต�ำแหน่งสูงสุดของแท่งตัวน�ำล่อฟ้า ก็จะทราบถึงมุมป้องกัน
ที่ครอบคลุมในรูปทรงกรวยที่สามารถป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ดังแสดงเป็นตัวอย่างใน -> รูปที่ 4 และ 5
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Catenary condutors
(air termination)

Striking
distance
(or last step)

Air termination
required

Rolling sphere
radius

Space protected by
vertical air rod

s

p

รูปที่ 1

Referenced
plane

Connection to
air termination
network

Connection to
air termination
network

Physical height of catenary conductors above the reference plane
Separation distance
Penetration distance of the rolling sphere

h

Protective
angle

a
s

40

รูปที่ 4
มุมป้องกันที่เหมาะสม
ตามระดับป้องกัน
และระดับความสูง

I

20

รูปที่ 3

รูปที่ 3
ลักษณะการใช้ทฤษฎี
มุมป้องกันเพื่อพิจารณา
พื้นที่ปลอดภัย

ตัวอย่างการออกแบบตัวน�ำล่อฟ้าของระบบป้องกันฟ้าผ่า
ภายนอกไม่แยกอิสระบนหลังคาแนวราบของสิ่งปลูกสร้าง

60

0
2

Radius of
protected area

รูปที่ 2
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ทรงกลมกลิ้งเพื่อป้องกัน
วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ

รูปที่ 6

80

Reference
plane

รูปที่ 1
ตัวอย่างการใช้ทฤษฎี
ลูกทรงกลมกลิ้ง
เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่ง
ติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้า

Reference plane

Physical height of air rod above the reference plane
Protective dangle (alpha)
Separation distance

h

รูปที่ 2
Height of an air
termination rod
above the reference
plane of the area
to be protected
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Vertical air rod
(air termination)

Catenary conductors
(air termination)

Space protected
by two parallel
catenary conductors
Connection to
air termination
network

Tip of air termination
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II

Class of LPS

10

20

30

III
40

IV
50

60

m : ขนาดตาข่าย

h (m)

IEC 2142/05

รูปที่ 4

ทฤษฎีนเี้ หมาะกับสิง่ ปลูกสร้างทีม่ รี ปู ทรงภายนอกทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
โดยมีข้อจ�ำกัดว่าไม่สามารถใช้กับอาคารที่มีความสูงเกินกว่า
60 เมตร จากระดับพื้นดินได้ ซึ่งก็คือไม่เกินกว่าระยะของรัศมี
ลูกทรงกลมกลิ้งที่จ�ำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 60 เมตร ดังนั้น ทฤษฎี
มุมป้องกันก็คือทฤษฎีที่ประยุกต์มาจากทฤษฎีลูกทรงกลมกลิ้ง
เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
ทฤษฎีนี้ยังประยุกต์ใช้ในการป้องกันวัตถุ หรืออุปกรณ์
ที่อยู่บนหลังคาอาคารไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่า เช่น
เครือ่ งปรับอากาศแบบ Chiller หรือ AHU แผงโซลาร์จานดาวเทียมได้
โดยสามารถเลือกแท่งตัวน�ำล่อฟ้าให้มรี ะดับความสูงทีค่ รอบคลุม
กับอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันด้วย ซึ่งการออกแบบและก�ำหนด
ต� ำ แหน่ ง ตั ว น� ำ ล่ อ ฟ้ า ควรค� ำ นึ ง ถึ ง ระยะปลอดภั ย ที่ จ ะต้ อ ง
เว้นช่วงห่างระหว่างตัวน�ำล่อฟ้ากับวัตถุ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการ
ป้องกัน เพื่อป้องกันความเสียหายในขณะเกิดฟ้าผ่าขึ้น ดังแสดง
ใน -> รูปที่ 6

รูปที่ 5
มุมป้องกันที่พิจารณา
ตามระดับความสูงของ
พื้นระนาบที่ต่างกัน

รูปที่ 7

. ทฤษฎีป้องกันแบบตาข่าย (The Mesh Method)

เป็ น วิ ธีที่ เ ลื อ กใช้ ตั ว นำ�ล่ อ ฟ้ า แบบตาข่ า ยมาติ ด ตั้ ง บน
พื้นหลังคาสิ่งปลูกสร้างหรือผนังอาคาร โดยขนาดตาข่าย
จะขึน้ อยูก่ บั ระดับป้องกันทีเ่ หมาะสม ดังแสดงใน -> ตารางที่ 2
และเดินตามแนวขอบอาคาร พืน้ หลังคา และผนัง (ดูลกั ษณะ
การใช้ทฤษฎีป้องกันแบบตาข่ายใน -> รูปที่ 7) หากมี
อุปกรณ์หรือสิง่ ปลูกสร้างอืน่ ทีย่ นื่ หรืออยูส่ งู กว่าแนวป้องกัน
ของตัวนำ�ล่อฟ้าแบบตาข่าย จะต้องมีการติดตั้งแท่งตัวนำ�
ล่อฟ้าเพิ่มเติม เพื่อป้องกันเพิ่มเติมต่างหาก

ส�ำหรับอาคาร หรือสิง่ ปลูกสร้างทีม่ คี วามสูงเกินกว่า 60 เมตร
จากระดับพืน้ ดิน ควรมีการติดตัง้ ตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่ายเพิม่ เติม
บริเวณผนังด้านข้างของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้ า ง เพื่ อ ป้องกัน
อันตรายจากฟ้าผ่าเข้าบริเวณด้านข้างของอาคาร บริเวณจุด มุม
หรือขอบผนังอาคาร โดยก�ำหนดให้ครอบคลุมความสูงคิดเป็น 20%

รูปที่ 6
แสดงถึงการเลือกใช้
แท่งตัวน�ำล่อฟ้าป้องกัน
อุปกรณ์ โดยใช้ทฤษฎี
มุมป้องกัน และค�ำนึงถึง
ระยะปลอดภัยอุปกรณ์
รูปที่ 7
ลักษณะการติดตั้งตัวน�ำ
ล่อฟ้าแบบตาข่าย
บนพื้นหลังคาสิ่งปลูกสร้าง
แบบต่างๆ
ตารางที่ 3
แสดงความหนาของ
แผ่นหลังคาโลหะ
ที่สามารถใช้เป็นตัวน�ำ
ล่อฟ้าธรรมชาติตาม
มาตรฐาน IEC 62305 ได้

ของระดับความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนับจากด้านบน
หลังคาลงมา ซึ่งอาจเลือกใช้วัสดุที่ท�ำจากโลหะมาปกคลุมแทน
การเดินสายตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่ายได้ ทัง้ นีโ้ ลหะทีน่ ำ� มาเลือกใช้
จะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าค่าทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ใน -> ตารางที่ 3
ตัวอย่างเช่น หากอาคารสูง 100 เมตรจากระดับพื้นดิน จะต้อง
มีการติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่ายบริเวณผนังอาคารที่ระดับ
ความสูงตั้งแต่ระดับ 80 ถึง 100 เมตร ซึ่งคิดเป็นระดับความสูง
ของการติดตั้งตัวน�ำล่อฟ้าแบบตาข่าย 20 เมตร เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ต ามมาตรฐาน IEC 62305 ได้ ก� ำ หนดให้ ห ลั ง คา
สิ่งปลูกสร้างที่เป็นโลหะสามารถใช้เป็นตัวน�ำล่อฟ้าธรรมชาติ
เพือ่ ใช้ทดแทนตัวน�ำล่อฟ้าแบบแท่งตัวน�ำ หรือแบบตาข่ายได้ ทัง้ นี้
ผู้ออกแบบจะต้องค�ำนึงถึงความหนาของโลหะที่ใช้ท�ำเป็นหลังคา
ว่าควรจะมีความหนาอย่างน้อยไม่ตำ�่ กว่าค่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้
ดังแสดงใน -> ตารางที่ 3 เช่นกัน

หากท่ า นต้ อ งการค้ น หารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบป้องกันฟ้าผ่าของเอบีบี สามารถค้นหา
ได้ จ ากลิ ง ก์ http://new.abb.com/low-voltage/products/
earthing-lightning-protection/furse/literature หรื อ ติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คุณกานต์พันธ์ สุวรรณศิลป์ อีเมล์ karnphon.
suwanasin@th.abb.com ได้ตลอดเวลาครับ
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Damage to Structures & Life Hazard)
[3]
Furse : A Guide to BS/EN 62305:2006 Protection Against Lightning
[4]
ABB Group. 06/2015. ABB Furse Product Catalogue 2015 (Earthing &
lightning protection - Total solution catalogue)

ตารางที่ 3

ระดับการป้องกัน
I-IV

(1)
(2)

รูปที่ 5

วัสดุที่ใช้ทำ�หลังคา
ตะกั่ว
เหล็ก (สเตนเลส, กัลวาไนซ์)
ไทเทเนียม
ทองแดง
อะลูมิเนียม
สังกะสี

ความหนา (มม.) (1)
4
4
5
7
-

ความหนา (มม.) (2)
2.0
0.5
0.5
0.5
0.65
0.7

เป็นระดับความหนาของแผ่นหลังคาขั้นต�่ำที่สามารถป้องกันไม่ให้หลังคาทะลุ เกิดฮอตสปอตและเกิดการลุกไหม้ หากมีกระแสฟ้าผ่าผ่านได้
เป็นระดับความหนาของแผ่นหลังคาขั้นต�่ำที่มาตรฐานยอมรับให้ใช้งานเป็นตัวน�ำล่อฟ้าธรรมชาติได้ โดยผู้ใช้งานยอมรับให้หลังคาทะลุ เกิดฮอตสปอต
หรือเกิดการลุกไหม้ได้หากมีกระแสฟ้าผ่าผ่านได้
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ABB Product Training
Schedule
Electrification Products
Division
เอบีบีน�ำเสนอโปรแกรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจโดยทั่วไป เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความรู้ และความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเอบีบี ทั้งด้านเทคนิคในระดับพื้นฐาน จนถึงเทคนิคในระดับเชี่ยวชาญ โดยวิทยากร
ของเอบีบีซึ่งล้วนเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์โดยตรง
ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมจากเอบีบีมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

EP01
EP02
EP03
EP04
EP05
EP06
EP07
EP08
EP09
EP10

Course Title
พื้นฐานและเทคโนโลยีของแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB), โมลเดสเคส
เซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB) และพื้นฐานการเลือกใช้งานสวิตช์์และฟิวส์
ฟังก์ชั่นการป้องกันขั้นสูง รวมถึงวิธีการออกแบบระบบการป้องกันให้ทำ�งานสัมพันธ์กัน
โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Coordination System), ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ
เพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน (Smart Management System for Sustainable Energy)
และการป้องกันความเสียหายของการเกิด Arc Flash ในตู้ Switchgear
ABB E-Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ขั้นต้น)
*
กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย
ABB E-Design โปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ขั้นสูง)
*
กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Laptop) มาด้วย
การออกแบบความปลอดภัยของระบบและเครื่องจักรโดยใช้ผลิตภัณฑ์เอบีบี
และเทคโนโลยีปัจจุบัน พร้อมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์รเี ลย์แรงดันต�่ำ
พื้นฐาน การใช้งาน วิธีการเลือกและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
รวมถึงเทคโนโลยีและการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ด้วย
Universal Motor Controller (UMC)
ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและประหยัดพลังงาน
ด้วยการใช้งานผ่านสวิตช์ และเน็ตเวิร์ก (Tablet, Smartphone)
รวมถึงระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ (Door Entry System)
พื้นฐาน เทคโนโลยี และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า
ประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCB) และอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด (RCD)
รวมถึงพื้นฐานของระบบป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protection)
ระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามมาตรฐาน IEC 62305 และหลักการประเมินความเสี่ยง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพื้นฐาน
และเทคโนโลยีของอินเวอร์เตอร์ (Solar Inverter)

คอร์สฝึกอบรมบรรยายเป็นภาษาไทย

Mar

Apr

May

13

Jun

Jul

Aug

Sep

Terms and Conditions

วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ จั ด ขึ้ น นี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งถูกก�ำหนดไว้ตลอดทั้งปี โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดหลักสูตรอบรมคือ เพื่อช่วยให้ลูกค้า
เข้าใจความรูพ้ นื้ ฐาน เทคโนโลยี และวิธกี ารใช้งานของผลิตภัณฑ์
เอบีบีได้ดียิ่งขึ้น
Oct

Nov

17

14

ข้อก�ำหนดและข้อแนะน�ำ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมก่อนเข้าร่วมหลักสูตร
วิทยากร
วิ ท ยากรของบริ ษั ท เอบี บี เป็ น ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเทคนิคเป็นอย่างดี

18

20

21

21

22
25

18

26

19

ขั้นตอนการสมัครเข้าฝึกอบรม
ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนส� ำหรับหลักสูตรของเอบีบี
โดยการกรอกข้อมูลทีถ่ กู ต้อง และเบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้
ในแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณดาราวรรณ เงินลายลักษณ์
อีเมล: darawan.ngernlailuck@th.abb.com
โทรศัพท์: 0 2665 1000

15

20

16

21

22

9

23

10

การแจ้งยืนยันการส�ำรองที่นั่ง
ท่านจะได้รับการยืนยันการส�ำรองที่นั่งของหลักสูตรคอร์ส
ฝึกอบรมต่างๆ ทางอีเมลภายใน 5 วันก่อนวันฝึกอบรม โดยทาง
เอบีบีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา โปรแกรม
การฝึกอบรมและสถานทีใ่ นการฝึกอบรม โดยจะท�ำการแจ้งให้ทา่ น
ทราบล่วงหน้าอีกครั้งในกรณีที่ไม่มีที่นั่งในคอร์สฝึกอบรมที่ท่าน
ต้องการ ท่านจะได้รบั การแจ้งเตือนทันที และหากมีคอร์สฝึกอบรม
เปิดเพิ่มเติม ทางเอบีบีจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายหลัง

ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมทัง้ หมดไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ ยกเว้น
หลักสูตรการปฏิบตั เิ ชิงลึกทีร่ ะบุคา่ ใช้จา่ ยไว้ โดยทางเอบีบจี ะเป็น
ผู้จัดเตรียมเอกสารในการฝึกอบรม รวมถึงอาหารว่างและอาหาร
กลางวันให้แก่ผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน
ที่พักและการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านที่พัก
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเอง
การยกเลิก
หลักสูตรการอบรมอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิก หากมีผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม น้อยกว่า 10 ท่าน และเนื่องจากทุกหลักสูตรมีจำ� กัด
จ�ำนวนผูเ้ ข้าฝึกอบรม (ไม่เกิน 20 ท่าน) ดังนัน้ ในกรณีทมี่ กี ารยกเลิก
ผูส้ มัครกรุณาแจ้งกลับทางเอบีบโี ดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ให้ผสู้ มัครท่านอืน่
ที่สนใจจะเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเข้าฝึกอบรมแทนได้
*
ที่นั่งของท่านสามารถโอนให้กับบุคคลอื่นในบริษัท หรือ
หน่วยงานของท่านได้*
สถานที่ฝึกอบรม
ABB ส�ำนักงานใหญ่:
161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ชัน้ 1-4 ซอยมหาดเล็กหลวง 3
ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลาในการฝึกอบรม 09.00 - 16.00
เบอร์ติดต่อ 0 2665 1000
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://new.abb.com/th/about/product-training-calendar
ลงทะเบียน Online:
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เทรนด์สุขภาพมาแรงแห่งปี 2018
เดี๋ยวนี้จะหันไปทางไหนก็เห็นแต่เทรนด์คนรักสุขภาพมาแรง โดยเฉพาะปีนี้ที่คนทั่วโลกหันมาใส่ ใจเรื่องสุขภาพ
กันจริ งจั ง ทั้ งการออกก�ำลังกาย การรับ ประทานอาหาร และเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้
อย่างสะดวกสบายขึ้น มาส�ำรวจเทรนด์การดูแลสุขภาพที่นักโภชนาการ และสถาบันเพื่อสุขภาพระดับโลก
คาดการณ์ว่าจะมาแรงในปี 2018 กันดีกว่า
สายธรรมชาติมาแรง: บอกลา “สารเคมี” ได้เลย เพราะปีนี้
เทรนด์อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตจากธรรมชาติ
และออร์แกนิกมาแรงสุดๆ จากผลส�ำรวจของบริษทั ยูบเี อ็ม เอเชีย
(ประเทศไทย) พบว่า 89% ของผูบ้ ริโภคเลือกซือ้ อาหารและเครือ่ งดืม่
ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ 84% ค�ำนึงถึงอาหารทีป่ ราศจากสารเคมี และ 82%
ชอบสินค้าที่มีฉลาก Clean Label โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง
จะเลือ กซื้อ สิน ค้ า ที่มีคุณ ภาพมากกว่ า ราคา พร้ อ มสนับ สนุน
กระบวนการผลิตทีค่ �ำนึงถึงความยัง่ ยืนของโลก และเน้นส่วนผสม
ทีม่ าจากพืชพรรณธรรมชาติ เช่น โปรตีนจากพืช สีผสมอาหารจาก
ผัก-ผลไม้ เป็นต้น
กินอาหารเป็นยา ไม่ใช่กินยาเป็นอาหาร: ครั้งหนึ่ง
บิดาแห่งการแพทย์โลกอย่าง “ฮิปโปเครติส” กล่าวว่า “Let food
be your medicines.” ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ฮิตมาแรงในปัจจุบัน
เมือ่ คนทัว่ โลกตัง้ ค�ำถามถึงการกินอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
และช่วยบ�ำรุงสุขภาพในเวลาเดียวกัน แทนการกินวิตามินและ
อาหารเสริมเป็นก�ำมือ หรือเรียกว่า “Nutraceutical” ซึง่ เกิดจากการ
ผสมผสานค�ำว่า “Nutrition” (โภชนาการ) เข้ากับ “Pharmaceutical”
(ยา) รวมถึงการกินอาหารเสริมเพือ่ สุขภาพและความงามทีม่ าจาก
ธรรมชาติแท้และออร์แกนิก
คนขี้แพ้มาทางนี้: หากคุณเป็นคนแพ้ไปหมดทุกสิ่ง หรือ
เริม่ มีอาการภูมแิ พ้ คุณอาจต้องเพิม่ ทักษะในการเป็นคนช่างสังเกต

และใส่ใจในสิง่ ทีเ่ ลือกกิน หรือทาบนผิวพรรณมากขึน้ เพราะทุกวันนี้
โลกเผชิญกับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการภูมแิ พ้เพิม่ ขึน้ ทุกปี ท�ำให้สหภาพยุโรป
ก� ำ หนดมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ว างขายต้ อ งมี สั ญ ลั ก ษณ์
“Allergen Labels” ลงในอาหารและผลิตภัณฑ์บางกลุม่ ซึง่ กลายเป็น
เทรนด์ ฮิ ต ในอเมริ ก าและญี่ ปุ ่ น เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย เช่ น เดี ย วกั บ
ในเมืองไทยที่บางผลิตภัณฑ์มีการเขียนค�ำเตือนว่า มีสารที่อาจ
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกสิ่งที่เหมาะสมส�ำหรับ
พวกเขาและหลีกเลี่ยงการแพ้นั่นเอง
Wabi-Sabi: ปรั ช ญายอดฮิ ต ของชาวญี่ ปุ ่ น ในปี 2017
ยังคงมาแรงต่อเนื่อง Wabi-Sabi ว่าด้วยเรื่องของการยอมรับ
ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและมองเป็นสิ่งที่สวยงาม รวมถึง
การเห็นคุณค่าของทุกสิง่ ในชีวติ เพือ่ ช่วยให้เรามีชวี ติ ทีเ่ ต็มไปด้วย
ความสุขในยุคทีท่ กุ สิง่ เกิดขึน้ รวดเร็วไปหมด ทัง้ ยังเน้นการใช้ชวี ติ
อยูก่ บั ธรรมชาติ มีความสุขกับสิง่ เล็กๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน อย่างการ
จิบกาแฟยามเช้า หรือแม้แต่การฟังเสียงนกร้อง เพือ่ ขอบคุณชีวติ
ในวันใหม่ และเยียวยาจิตใจให้สงบสุขมากขึ้น
ดูเหมือนว่าเทรนด์สขุ ภาพมาแรงแห่งปี 2018 จะไม่ยากเกิน
ความตั้ ง ใจของคนยุ ค ใหม่ ขอแค่ “ใส่ ใจ” ในสิ่ ง ที่ เ ลื อ กกิ น
หรือบ�ำรุงผิวพรรณ และเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบวาบิ-ซาบิ เท่านี้
ชีวิตก็ Happy-Healthy แล้วล่ะ
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หลบร้ อ นไปนอนพั ก ที่ “เกาะพยาม” เจ้ า ของฉายามั ล ดี ฟ เมื อ งไทย
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หลบร้อนไปนอนพักที่ “เกาะพยาม”
เจ้าของฉายามัลดีฟเมืองไทย
ไม่ต้องใช้ความพยายามให้เหนื่อยหนัก คุณก็ออกเดินทางไปพักร้อนที่
“เกาะพยาม” เจ้าของฉายามัลดีฟแห่งเมืองไทยได้อย่างสะดวกสบาย
พร้อมสัมผัสกับความสวยงามราวภาพฝันกลางฤดูร้อนของน�้ำทะเลสีฟ้าใส
หาดทรายขาวละเอียด พระอาทิตย์ตกดวงกลมโตกับอุโบสถรูปดอกบัว
สีขาวหม่นที่ยื่นไปในท้องทะเล และต้องมนตร์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
ที่ยังคงความบริสุทธิ์ ไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
ก่อนจะลาพักร้อนแล้วออกเดินทางไปพักผ่อนที่ “เกาะพยาม”
ไข่มุกงามแห่งทะเลอันดามันในจังหวัดระนอง แนะน�ำให้เลือก
ทีพ่ กั ในแบบทีต่ รงจริต ซึง่ มีให้เลือกมากสไตล์บนเกาะพยาม ตัง้ แต่
ทีพ่ กั สุดหรูกบั วิวระดับมัลดีฟ จนถึงกระท่อมหลังเล็กทีแ่ สนอบอุ่น
จากนั้นก็เก็บกระเป๋าแล้วเริ่มจัดทริปได้ทันที จะขับรถส่วนตัว
ขึ้นเครื่องบิน หรือรถบัสก็เลือกได้ตามสะดวก แต่ขอบอกก่อนว่า
เกาะพยามไม่เหมาะกับคนที่อยากพักร้อนแล้วไปตามหาแสง
สีดนตรีสการิมหาดทราย แต่เหมาะมากส�ำหรับคนที่อยากหนี
อุโบสถรูปดอกบัวขาว
ที่ยื่นลงไปกลางทะเลสีคราม
ความวุ่นวายไปติดเกาะราว 3 วัน 2 คืน
เชื่อมต่อด้วยสะพาน
จากท่ า เรื อ ปากน�้ ำ ในตั ว เมื อ งระนอง มี เ รื อ ให้ เ ลื อ กชิ ล
ที่ทอดตัวยาวให้เหล่าผู้ศรัทธา
ไปเกาะพยามถึง 2 สไตล์ ส�ำหรับคนที่มีเวลากินลมชมทะเลราว
เดินไปสักการะพระพุทธรูป
ปางลีลาได้อย่างสะดวกสบาย 2 ชั่วโมง คุณสามารถเลือกใช้บริการเรือโดยสาร (200 บาท)

ส่วนคนทีม่ เี วลาไม่มาก แต่อยากเทีย่ วครบทุกอ่าวบนเกาะ แนะน�ำ
ให้เพิม่ งบอีกสักหน่อยแล้วนัง่ สปีดโบททีใ่ ช้เวลาเพียง 30-40 นาที
เท่านั้น (350 บาท) จากนั้นคุณก็เช็กอินที่อ่าวแม่หม้าย-ท่าเรือ
สาธารณะหนึง่ เดียวบนเกาะพยามทีเ่ นืองแน่นด้วยอาคารสีลกู กวาด
ร้านอาหาร มินิมาร์ท และบริการรถให้เช่าที่มีให้เลือกมากมาย
เกาะขนาดใหญ่ราว 35 กิโลเมตรแห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของ
ชนพื้นเมืองและชาวพม่ามาช้านาน ส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมง
และเกษตรกรรมอย่างสวนยางพารา มะม่วงหิมพานต์ และมะพร้าว
บนเกาะพยามไม่มรี ถยนต์วงิ่ กันวุน่ วาย จะมีกแ็ ต่มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
มอเตอร์ไซค์ให้เช่า (ราคาเช่าวันละ 200-250 บาท) และรถแต๊กๆ
หรือรถอีแต๊ก (รถไถนาดัดแปลงให้มีที่นั่งพ่วงด้านหลัง) รองรับ
ผู้โดยสารได้คราวละ 6-8 คน สามารถเช่าเหมาทัวร์รอบเกาะ
ในราคา 1,200 บาท (ใช้เวลาราว 2-3 ชั่วโมงก็เที่ยวครบทุกอ่าว)
เรียกว่า ลงเรือที่อ่าวแม่หม้าย คุณก็มองหารถที่ใช่ในแบบที่ชอบ
ได้ทันที
เกาะพยามแห่ ง นี้ มี ช ายหาดให้ เ ลื อ กชิ ล มากถึ ง 4 อ่ า ว
ยอดนิยม ได้แก่ อ่าวกวางปีบ อ่าวใหญ่ อ่าวเขาควาย และอ่าว
แม่หม้าย ซึ่งเป็นอ่าวแรกที่จะต้อนรับคุณเมื่อมาเยือนเกาะพยาม
ต�ำนานเล่าว่า “ยายใจ” ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะมานานปี
เฝ้ารอสามีอยู่ที่อ่าวแห่งนี้ตั้งแต่คุณตาออกทะเลไปหาปลา ทว่า
การออกเดินเรือครัง้ นัน้ คุณตาไม่เคยกลับมา และยายใจก็เฝ้ารออยู่
ทุกวันจนตรอมใจตายในทีส่ ดุ อันเป็นทีม่ าของชือ่ “อ่าวแม่หม้าย”
ที่มีลักษณะเป็นโขดหินและน�้ำทะเลสีเขียวมรกต
ขี่ ม อเตอร์ ไ ซค์ ขึ้ น ไปจนเหนื อ สุ ด ของเกาะเป็ น ที่ ตั้ ง ของ
“อ่าวกวางปีบ” ทีค่ ณ
ุ ต้องอาศัยความช�ำนาญในการขีม่ อเตอร์ไซค์
ไต่เส้นทางลาดชัน หรือจะออกเดินเท้าไปสัมผัสกับความสวยงาม
ของหาดทรายขาวละเอียด น�้ำทะเลใสบริสุทธิ์ ชวนให้ลงเล่นน�้ำ
ได้อย่างสบายใจ มีโขดหินและธรรมชาติอันสุขสงบเป็นเสน่ห์ที่
ท�ำให้หลายคนหลงรักอ่าวที่มีความเป็นส่วนตัวสูงแห่งนี้

ทิศตะวันตกของเกาะพยามเป็นที่ตั้งของสองอ่าวยอดนิยม
อย่าง “อ่าวเขาควาย” และ “อ่าวใหญ่” แนะน�ำให้เริ่มชิล
จากอ่าวเขาควายที่มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แบ่งเป็น
อ่าวเขาควายเหนือ กลาง และใต้ ซึง่ มีความสวยงามของทัศนียภาพ
แตกต่างกันไป โดยอ่าวเขาควายเหนือ หรือ “อ่าวตาเหงี่ยม”
ได้ชอื่ ว่ามีชายหาดที่สวยงามที่สุด ส่วน “อ่าวเขาควายกลาง”
จะพบเห็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติจากโขดหินที่มีรูตรงกลาง
และกลายเป็นมุมมหาชนทีส่ วยงามแปลกตา และ “อ่าวเขาควายใต้”
หาดทรายทีย่ งั คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้อย่างครบครัน
ทั้งป่าชายเลน ต้นโกงกาง ฝูงนกเงือก และฝูงลิงป่า

จากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยที่สุด
บนเกาะที่ “อ่าวใหญ่” ชายหาดยอดนิยมของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ด้วยความโรแมนติกของท้องฟ้าสีวานิลลายามพระอาทิตย์ตก
และหาดทรายที่มีลวดลายแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น
ท�ำให้อ่าวใหญ่ค่อนข้างเนื้อหอมอย่างมาก อบอุ่นด้วยรีสอร์ต
บังกะโล ร้านอาหาร และกิจกรรมเซิรฟ์ บอร์ด ทว่าหลังสามทุม่ ไปแล้ว
ภาพความสนุกสนานและเสียงดนตรีจะค่อยๆ เงียบสงบลง เพือ่ ให้
นักท่องเที่ยวปรับเข้าสู่โหมดพักผ่อนกันอย่างเต็มที่
ความชิ ล อี ก อย่ า งของการใช้ ชี วิ ต บนเกาะพยามอยู ่ ที่
การขี่รถมอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปบนถนนขนาดเล็กๆ ที่ตัดผ่าน
สวนมะพร้าว สวนยางพารา และสวนมะม่วงหิมพานต์ ว่ากันว่า
มะม่วงหิมพานต์บนเกาะแห่งนี้มีรสชาติหอมมันอย่าบอกใคร
แถมความสดใหม่ของอาหารทะเลจากชาวประมงท้องถิน่ ทีเ่ ข้ากับ
การปรุงรสจัดจ้านของอาหารอาหารทีม่ เี ครือ่ งแกงใต้ โดยมีแกงเหลือง
เป็นเมนูระดับ Signature ดั่งมนตร์เสน่ห์ที่ทำ� ให้ใครๆ ตกหลุมรัก
เกาะพยามอย่างถอนตัวไม่ขึ้น
ปิดท้ายการพักผ่อนบนเกาะพยามด้วยการแวะไปไหว้พระที่
“วัดเกาะพยาม” วัดแห่งเดียวบนเกาะ ที่ครอบครองวิวระดับ
เอ็กซ์คลูซีฟแสนตราตรึง จุดเด่นอยู่ที่อุโบสถรูปดอกบัวขาวที่ยื่น
ลงไปกลางทะเลสีคราม เชื่อมต่อด้วยสะพานที่ทอดตัวยาวให้
เหล่ า ผู ้ ศ รั ท ธาเดิ น ไปสั ก การะพระพุ ท ธรู ป ปางลี ล าได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบาย แถมยั ง สามารถมองเห็ น อุ โ บสถหลั ง นี้ ไ ด้ จ าก
เรือโดยสารอีกด้วย
ที่ เ หลื อ ก็ แ ค่ แ พลนวั น หยุ ด ยาวและเคลี ย ร์ ต ารางงานให้
พร้ อ มสรรพ แล้ ว ออกเดิ น ทางไปสั ม ผั ส กั บ ความสุ ข สงบบน
“เกาะพยาม” ไข่มุกงามแห่งอันดามันที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว
อย่างอบอุ่นกันดีกว่า
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ไอเท็ ม Gadget สุ ด เก๋ ไ ก๋ ที่ ค วรค่ า น่ า ครอบครอง!!!
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ไอเท็ม Gadget สุดเก๋ ไก๋
ที่ควรค่าน่าครอบครอง!!!
Picolor
พร้อ มโลดแล่ นในทุ ก จังหวะของชีวิต ด้วยแก็ดเจ็ต เจ๋งๆ กับอุปกรณ์
อุ ป กรณ์ Picolor เครื่ อ งผสมสี น�้ ำ อั ต โนมั ติ ที่ ผ สมกี่ ค รั้ ง
สุดไฮเทคแปลกใหม่ล�้ำสมัย ตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจบนอินเทอร์เน็ต
ก็ได้สเี ดิมตลอด ด้วยดีไซน์มาเป็นกล่องสีเ่ หลีย่ ม พร้อมมีสใี ห้เลือก
แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้น ไอเท็มสีสันสดใส ด้วยดีไซน์เก๋ไก๋ มากกว่า 1 ล้านสี โดยเครือ่ งจะผสมสีให้เอง ภายในจะบรรจุสหี ลักๆ
เอาไว้ 5 สีคอื ไซแอน มาเจนตา สีเหลือง สีดำ� และสีขาว สีไหนหมด
ใครโดนใจชิ้นไหนก็รีบไปสอยกันเลย!
ก็ถอดเปลี่ยนได้เหมือนตลับหมึกเครื่องพิมพ์ ตัวเครื่องจะท�ำงาน
เชื่อมต่อกับแอปฯ บนสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ เปิดแอปฯ ขึ้นมา
จิม้ เลือกสีที่ต้องการ ระบบจะท�ำการผสมให้อัตโนมัติ เสร็จแล้ว
รินใส่ขวดให้เพื่อน�ำไปใช้ระบายสีได้ทันที นอกจากนั้น สีที่ผสม
ออกมาไม่ใช่แค่ใช้เป็นสีนำ�้ ได้อย่างเดียว แต่เขามีปากกามาร์กเกอร์
แบบพิเศษแถมมาให้ด้วย เทสีที่ผสมลงมาในด้ามปากกาก็ใช้
วาดภาพระบายสีได้ทันที เรียกว่าใช้หมดแล้วก็เติมได้เรื่อยๆ ทั้ง
ประหยัดและลดปริมาณขยะปากกาเหลือทิ้งได้สองต่อ ส�ำหรับ
คนที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ทเี่ ว็บ Kickstarter โดยจะเริม่
ส่งมอบของในเดือนธันวาคมปีนี้

BedBox

กระเป๋าเดินทาง BedBox ขนาดเล็ก แต่มคี วามจุภายในถึง
20 ลิตร ส�ำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ สามารถน�ำขึน้ เครือ่ งได้อย่าง
สบายๆ เหมาะกับทีน่ งั่ ชัน้ ประหยัดทีป่ รับเอนไม่ได้มาก ซึง่ สามารถ
น�ำกระเป๋ามาท�ำเป็นทีร่ องขาส�ำหรับเด็ก โดยฝาด้านบนสามารถปรับ
ระยะให้ยนื่ ออกมาได้ ด้านในมีเบาะรองนอน และเบาะกันกระแทก
ด้านข้างจึงสามารถเปลีย่ นทีน่ งั่ เป็นเตียงนอนได้สบายๆ สิง่ เหล่านี้
จะเพิม่ ความสบาย และลดความเครียดของเด็กระหว่างการเดินทาง
ให้งอแงน้อยลง แถมยังใช้งานสนุก เริม่ ตัง้ แต่การติดล้อด้านล่าง
ที่หมุนได้ 360 องศา สามารถใช้งานเป็นรถขนาดเล็กนั่งขี่ได้
และรองรับน�้ำหนักตัวสูงสุด 35 กิโลกรัม หรือจะใช้เชือกลากก็ได้
ส�ำหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บได้ในราคาประมาณ
6,200 บาท

MARS

หูฟงั แปลภาษา MARS แบบเรียลไทม์ รองรับ Clova AI ทีไ่ ด้รบั
รางวัล Best of Innovations จากงาน CES 2018 ทีม่ รี ะบบป้องกัน
เสียงรบกวนอัตโนมัติ และรองรับการแปลได้ทั้งหมด 10 ภาษา
ได้แก่ เกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน สเปน ฝรั่งเศส เวียดนาม ไทย
และอินโดนีเซีย พร้อมเชือ่ มต่อกับชีวติ ประจ�ำวันด้วย Clova ซึง่ เป็น
แพลตฟอร์ม AI ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาร่วมกันระหว่าง LINE และ NAVER
ซึง่ ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมมิง่ เพลง ตรวจสอบสภาพ
อากาศ และควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้โดยใช้คำ� สัง่ เสียงง่ายๆ ทีส่ ร้างขึน้
จากข้อมูลและเนื้อหาดิจิทัลที่กว้างขวางของ LINE Clova ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์ม AI แบบเดียวที่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานส�ำหรับผู้ใช้ใน
เอเชีย โดยจะมีวางจ�ำหน่ายในเกาหลีกอ่ น ต่อด้วยในญีป่ น่ ุ และประเทศ
อื่นๆ ต่อไป

SonarPen

VHOOP

MyLiFi

AirBolt

ส�ำหรับ iPad รุ่นเก่าที่ไม่รองรับ Apple Pencil ขอแนะน�ำ
SonarPen สไตลัสที่ใช้งานจับแรงกดได้ใกล้เคียงกันหลายระดับ
และ Palm Rejection ช่วยให้การวาดภาพบนจอสะดวกขึน้ ใช้งานง่าย
เพียงเสียบกับช่องหูฟัง 3.5 มม. ก็ทำ� งานได้ทันที ไม่ต้องเชื่อมต่อ
บลูทธู หรือชาร์จแบตเตอรี่ โดยหัวปากกาจะติดตัง้ เซ็นเซอร์โซนาร์
เอาไว้ ซึง่ จะปล่อยคลืน่ เสียงออกมาเวลาทีส่ มั ผัสจอ ด้วยการตรวจเช็ก
การจับคูก่ ารส่งสัญญาณจากทัง้ สองฝัง่ สามารถใช้งานกับแอปฯ อืน่ ๆ
ได้ทงั้ แอปฯ วาดภาพ หรือจดโน้ต แถมยังตัง้ ปุ่มลัดบนตัวปากกา
ให้เรียกใช้แอปฯ ใช้งานประจ�ำได้ทนั ที พร้อมทัง้ ยังรองรับการใช้งานกับ
ไอโฟนรุน่ ทีข่ ายตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2011 ส่วนรุน่ ใหม่ทไี่ ม่มชี อ่ งหูฟงั
ก็เสียบผ่านอแดปเตอร์ Lightning ได้เลย สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่ Kickstarter ถ้าสัง่ ล่วงหน้าตอนนีม้ สี ว่ นลด คาดว่า
จะวางขายในเดือนมิถุนายนนี้ สนนราคาประมาณ 950 บาท

โคมไฟสุดล�ำ้ นามว่า MyLiFi ที่ช่วยส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ผ่านแสง สไตล์มนิ มิ อล วัสดุหลักเป็นอะลูมเิ นียมทีม่ คี วามแข็งแรง
ทนทาน ส่วนหลอดไฟทีใ่ ช้จะเป็นหลอดไฟ LED คุณภาพสูง ใช้งาน
ได้นานถึง 50,000 ชัว่ โมง สามารถปรับความสว่าง และเปลีย่ นสีได้
ตามความต้องการ โดยควบคุมผ่านแอปฯ ได้ ซึง่ ใช้แสงในการเชือ่ มต่อ
อินเทอร์เน็ตแทนการใช้คลื่นวิทยุแบบเดิมๆ แต่ที่คอมพิวเตอร์นั้น
จะต้องมีตัวรับสัญญาณติดไว้ด้วยถึงจะใช้งานได้ ซึ่งวิธีนี้จะมี
ความปลอดภัยสูงกว่า เพราะแฮกเกอร์จะท�ำการเจาะระบบได้กต็ อ้ ง
มาอยูใ่ นระยะเขตของแสงทีพ่ งุ่ ออกมาจากโคมไฟ ส่วนข้อเสียก็คอื
มีระยะการท�ำงานทีส่ นั้ กว่าเท่าทีแ่ สงของโคมไฟจะไปถึงในความเร็วที่
23 Mbps สนนราคาอยู่ที่ดวงละประมาณ 34,900 บาท

ฮูล่าฮูป VHOOP ที่ใส่ความไฮเทคท�ำให้ฉลาดขึ้น พร้อม
คุณสมบัติ Water Resistant ภายในติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคลือ่ นไหว วัดการหมุน มีระบบแจ้งเตือนให้คณ
ุ ลุกขึน้ มายืดเส้น
ยืดสาย โดยการท�ำงานเชื่อมต่อบลูทูธกับแอปฯ บนสมาร์ทโฟน
ส�ำหรับแสดงข้อมูลและความก้าวหน้าในการออกก�ำลัง เช่น เห็นผล
ทันทีวา่ เผาผลาญไปกีแ่ คล ใช้เวลาออกแรงไปนานแค่ไหน พร้อมแท็บ
Leaderboard ส�ำหรับเชื่อมต่อกับเพื่อนและผู้ใช้คนอื่นๆ โดยมี
ตารางเก็บคะแนนให้แข่งกันเหมือนเล่นเกม พร้อมวัสดุทมี่ คี วามแข็งแรง
ทนทาน และสามารถถอดแยกออกมาประกอบได้ง่ายเป็น 8 ชิ้น
พกพาสะดวก น�ำ้ หนักเบา ใช้เวลาชาร์จ 1.30 ชัว่ โมงต่อการใช้งานได้
สูงสุด 15 วัน ส�ำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด
และสั่งได้ผ่าน Indiegogo

ตัวล็อกอัจฉริยะ AirBolt มาตรฐาน TSA จากหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยในการเดินทางของอเมริกา การท�ำงานเชือ่ มต่อบลูทธู
กับสมาร์ทโฟน โดยใช้แอปฯ บนมือถือเป็นตัวปลดล็อกแทนการ
ใช้กุญแจ กดปุ่มเดียวก็ปลดล็อกได้ทันที ในกรณีที่เผลอปลดล็อก
โดยไม่ได้ตั้งใจก็จะสามารถล็อกตัวเองอัตโนมัติให้ทันที ส่วนใคร
ทีก่ ลัวว่ามือถือหาย หรือแบตหมดจะเปิดกระเป๋ายังไง ก็สามารถยืม
มือถืออืน่ มาใช้ปลดล็อกได้ โดยแอปฯ จะให้ใส่รหัสทีค่ ณ
ุ ตัง้ ไว้เป็น
ตัวปลดล็อก นอกจากนัน้ ตัวเครือ่ งจะฝัง GPS มาให้ดว้ ย ส�ำหรับช่วย
ติดตามพิกดั เวลาทีก่ ระเป๋าหาย รวมถึงแจ้งเตือนให้รเู้ วลาทีก่ ระเป๋า
มีการขยับ ภายในมีแบตเตอรี่ในตัว สามารถชาร์จไฟผ่านพอร์ต
MicroUSB นอกจากนัน้ ยังมาพร้อมคุณสมบัติ Weather Resistant
ใช้งานได้ทกุ สภาพอากาศ สนนราคาขายอยูท่ ปี่ ระมาณ 2,500 บาท
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เอบีบี ผู้น�ำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติเข้าร่วมงาน
ASEAN Sustainable Energy Week 2017 ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 7-10 มิถนุ ายน
ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยภายในงานได้นำ�
อุปกรณ์เกีย่ วกับพลังงานทางเลือกมาน�ำเสนอมากมาย ไม่วา่ จะเป็น Solar Inverter,
EV Charger, อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์, Instrument รวมถึงอุปกรณ์
ทางด้านแรงดันต�ำ่ (Low Voltage Products) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ท�ำงานของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ได้หลากหลายมากขึ้น

02 TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017
บริษัท เอบีบี จ�ำกัด เข้าร่วมบรรยายภายใต้หัวข้อเรื่องหลักการท�ำงาน
วิธีติดตั้งใช้งาน และตรวจสอบการท�ำงานของเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ
(อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟรัว่ ไฟดูด) เพือ่ ความปลอดภัย และการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบคลาวด์ (ABB AbilityTM Electrical Distribution
Control System) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยวิศวกรผู้ช�ำนาญการ
ณ ห้องพัทยา 1 รวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำ� หรับการแข่งขันทดสอบมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับมืออาชีพ ในงาน TEMCA FORUM
& EXHIBITION 2017 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัด
ชลบุรี เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา

03 ABB Robotics Machine Tending Limited

เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทางเอบีบจี ดั พิธเี ปิดตัวบริษทั ABB Robotics
Machine Tending Limited โดยได้รบั เกียรติอย่างสูงจากท่านสตัฟฟาน แฮร์สเติรม์
(Staffan Herrström) เอกอัคราชทูตสวีเดนประจ�ำประเทศไทยและภริยา มาเป็น
ประธานในการเปิดงาน โดยมีทมี ผูบ้ ริหาร คุณศิรโิ ชติ สิงห์ษา Vice President - ABB
Robotics and Motion และ Ari Christain Kesti, Regional Sales Manager,
Machine Tending Solutions เป็นผู้ต้อนรับ
ABB Robotics Machine Tending Limited เป็นอีกหนึง่ ก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะช่วย
ตอบโจทย์ผ้ปู ระกอบการทีม่ องหาโซลูชนั่ และเทคโนโลยีส�ำหรับระบบการผลิตที่
เรียกว่า Automated Machine Tending ที่ตอบสนองความต้องการทั้งภายใน
ประเทศและนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ยุค Industrial 4.0

04 ACH580 Product Launch
เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา บริษทั เอบีบี จ�ำกัด น�ำโดย คุณศิรโิ ชติ
สิงห์ษา Vice President Robotics and Motion พร้อมด้วยคุณเจริญสันต์ ทรงสุโรจน์
Local Business Unit Manager Low Voltage Drives Channel Sales ร่วมกันเปิดตัว

06
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ACH580 จากเอบีบี ในงาน ACH580 Product
Launch ณ Avani Riverside Bangkok Hotel ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก Mr.Jukka Juottonen
BU Drives Industry Segment Manager และ Mr.Vesa Makela Product Manager
มาให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ พร้อมให้สมั มนาในหัวข้อ HVAC Initiative Status
& Go-to-Market Model ซึง่ ACH580 ตัวใหม่ลา่ สุดนีเ้ ป็นมิตรต่อผูใ้ ช้งานมากขึน้
ทั้งด้านการใช้งานและความปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป

05 METALEX 2017

อีกครั้งกับงาน METALEX 2017 ที่ได้ขนเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้
ผูเ้ ข้าร่วมงานได้สมั ผัสและแลกเปลีย่ นความรูก้ นั อีกด้วย อีกหนึง่ ไฮไลท์ นัน่ ก็คอื
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ACS580 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี IP55
สามารถกันน�้ำ ทนทาน แข็งแรง และยังตอบโจทย์ในการลดใช้พลังงาน ทั้งยัง
ล�้ำสมัยด้วยฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธที่ท�ำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายๆ
และยังมี ABB Smart Sensor เทคโนโลยีทจี่ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบสภาพ
และการท�ำงานของมอเตอร์ของคุณผ่านระบบ Cloud ได้อย่างง่าย สะดวก เหมาะกับ
การเข้าสูย่ คุ Industrial 4.0 ทั้งนี้ยังมีโรบอทส�ำหรับงานเชื่อม IRB1520 ID และ
IRB6700 อีกด้วย โดยงานได้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา เมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

06 Food & Beverage Industry Revolution 4.0

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ร่วมกับบริษัท
ยู-อินดัสเทรียล เทค จ�ำกัด และบริษทั เกษตรไฟฟ้า จ�ำกัด จัดงาน Food & Beverage
Industry Revolution 4.0 by Digitalization Technology and Innovation โดยได้นำ�
นวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่นมาจัดแสดง และยังมีการสัมมนาที่ให้ข้อมูลความรู้
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ พร้อมไฮไลท์ในการจ�ำลองการท�ำงานส�ำหรับอุตสาหกรรม
ในโรงสีข้าว ทั้งเครื่องขัดขาว เครื่องกะเทาะ และการจัดเรียงกระสอบข้าวสาร
โดยใช้แขนกลหุน่ ยนต์ เพือ่ ให้ทา่ นได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเอบีบสี ามารถตอบโจทย์
ธุรกิจของท่านได้อย่างลงตัวเพียงใด โดยงานนีไ้ ด้จดั ขึน้ ณ เมาเท่น ครีค กอล์ฟ
รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนท์ จังหวัดนครราชสีมา

Re g iste r

ร่วมสนุกกับ ABB
เพียงสแกน QR Code
เพื่อตอบค�ำถามชิงรางวัล
“สมุดโน้ต 360 องศา”
จ�ำนวน 5 รางวัล

สมัครสมาชิกใหม่
ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกวารสาร ABB In Brief
สามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท เอบีบี จ�ำกัด
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