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Tesla ปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ไฟฟ้าที่จะพลิกโฉมหน้า
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคต

Editor’s Note
16
ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงแห่งความสุขของใครหลายๆ คนทั่วโลก เนื่องจากเป็นเทศกาล
ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ และเป็ น หนึ่ ง ในเทศกาลส� ำ คั ญ ของคนไทยที่ ห ลายคนนิ ย ม
เดินทางกลับบ้าน เพื่อได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฉลองกับครอบครัว และแน่นอนว่าเป็น
ช่วงที่อันตรายอีกช่วงของประเทศไทย ซึ่งควรให้ความส�ำคัญในเรื่องของการขับขี่ ดังนั้น
จึงไม่ควรดื่มแล้วขับโดยเด็ดขาด
เมื่อพูดถึงเรื่องการเดินทาง คงปฏิเสธไม่ ได้ว่าส่วนใหญ่เลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ซึ่งปีหน้าเทรนด์ของรถไฟฟ้าก�ำลังจะกลายเป็นเทรนด์ท่ีน่าจับตามองของคนไทย และหาก
พูดถึงรถยนต์ ไฟฟ้า คงไม่มี ใครไม่รู้จัก Tesla ค่ายรถไฟฟ้าระดับโลกที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ
จากการมีฟังก์ชั่นที่ ไม่ต้องใช้คนขับ โดยล่าสุด Tesla ทะลายกรอบของรถไฟฟ้าไปแล้วกับ
Tesla Roadster รถสปอร์ตไฟฟ้าที่ ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงรถยนต์สปอร์ตทั่วไป และการ
เปิดตัว Tesla Semi Truck รถบรรทุกไฟฟ้าที่ทรงพละก�ำลังในการท�ำงานด้านการบรรทุก
ฉีกความเชื่อเก่าๆ ที่คิดว่ามอเตอร์ ไฟฟ้าไม่มีแรงและก�ำลัง โดย Tesla Semi Truck สามารถ
บรรทุกได้หลายสิบตันขณะที่ความเร็วยังคงอยู่
ส่วนคอลัมน์ Cover Story ฉบับนี้ขอน�ำเสนอเรื่องระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ABB Ability
Electrical Distribution Control System ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อ
ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ในการมอนิเตอร์
หรือควบคุมจัดการระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต�่ำ พร้อมซอฟต์แวร์ ใหม่ที่มีชื่อว่า ABB Ability
ซึ่งเป็นการผนวกผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันกับการบริการ และไม่ควรพลาดกับ
เรื่องราวการจัดการพัฒนาพลังงานสมบูรณ์แบบจากคุณสิทธิเดช ท้วมประถม ตามสไตล์
ที.จี.คอนโทรล ที่สัมฤทธิผลด้วยการพัฒนาระบบให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในรูปแบบ One ABB
ในช่วงรอยต่อปลายปีอย่างนี้ แหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือดูจะเหมาะกับช่วงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะดอยผาตั้งที่นอกจากจะช่วยให้สัมผัส
กับอากาศเย็นและโอโซนบริสุทธิ์แล้ว ยังมีต้นนางพญาเสือโคร่งที่เรียกได้ว่าเป็น “ซากุระ
เมืองไทย” ซึ่งอยู่ ในช่วงของดอกบานเต็มต้นรับกับอากาศเย็นช่วงนี้ ได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับปีใหม่ 2561 นี้ ขอให้เป็นปีที่ดี ในการค้าขาย และขอให้เศรษฐกิจดีรับปีสุนัขผู้ภักดี
และขอให้ทุกๆ ท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดปีจอนี้ครับ
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Monitor, Optimize and
Control Power Networks
with ABB Ability™
ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ABB Ability Electrical Distribution Control System
ช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อของเซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 ให้สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบคลาวด์ (Cloud) ในการมอนิเตอร์ หรือควบคุมจัดการระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต�่ำ
(Low-Voltage Distribution Systems)

Nicola Scarpelli
(นิโคล่า สการ์เพลลี่)
ABB Electrification Products,
Protection and Connection
(ผูพ้ ฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ระบบ
ป้องกันและการเชือ่ มต่อ
ของ ABB)
เบอร์กาโม่ ประเทศอิตาลี
(Bergamo, Italy)
nicola.scarpelli@it.abb.com

ในยุคสมัยใหม่นั้น ค่าใช้จ่าย (Cost) และความซับซ้อน
ของระบบ (Complexity) กลายเป็นปัญหาที่วิกฤต ซึ่งค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ ขึน้ นัน้ มาจากการติดตัง้ ระบบควบคุม (Control) ระบบมอนิเตอร์
(Monitor) รวมไปถึงระบบทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการ (Management)
โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบที่กล่าวมานั้นถือเป็นสัดส่วนที่มาก
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด อีกส่วนหนึ่งที่ท� ำให้ค่าใช้จ่าย
เพิม่ ขึน้ คือ การเพิม่ ความสามารถหรือเพิม่ ความซับซ้อนของระบบ
(Complexity) ในการทีจ่ ะลดค่าใช้จา่ ยเหล่านีล้ ง มีการน�ำนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ ทัง้ นวัตกรรมทีเ่ ป็นฮาร์ดแวร์ (Hardware) และนวัตกรรม
ที่เป็นซอฟต์แวร์ (Software) แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นระบบ
ดิจิทัลที่หลากหลาย (เช่น ต่างระบบหรือต่างยี่ห้อ) จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีระบบแบบครบวงจร (Fully Integrated)
ABB Ability
ช่วงปลายปี 2016 บริษัท ABB ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่
(Centralized Software Platform) ที่มีชื่อว่า ABB Ability โดยมี
จุดประสงค์หลักของซอฟต์แวร์ คือการผนวกผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
ทัง้ หมด (Digital Products) เข้าไว้ดว้ ยกันกับการบริการ (Services) โดย
แต่ละส่วนนั้นมีความแตกต่างกัน (แต่ละอุปกรณ์มีความสามารถ
แตกต่างกัน) เมือ่ น�ำแต่ละส่วนมารวมกันแล้วจะเกิดระบบทีม่ คี วาม
สมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ คุณค่าทางธุรกิจ (Business Value) เพือ่ ลูกค้า
ทุกคน นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต (IIoT,
Industrial Internet of Things) ของ ABB ให้มีประสิทธิภาพและ
มีความแพร่หลายมากขึ้น

ABB Ability นั้นต้องเผชิญกับความยากล�ำบากเนื่องจาก
ในปัจจุบันมีระบบควบคุมดิจิทัล (Digital Control Services)
มากกว่า 70,000 ระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้ามากกว่า 70 ล้านอุปกรณ์
ถูกติดตั้งไปแล้วในวงการอุตสาหกรรม
ABB Ability สร้างบนพืน้ ฐานของ Microsoft Azure เพือ่ ทีจ่ ะ
เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ (Performance) การันตีความน่าเชือ่ ถือ
(Reliability) รวมไปถึงการันตีความปลอดภัยของระบบ (Security)
ความร่วมมือระหว่าง ABB และ Microsoft นั้นช่วยให้ลูกค้าได้รับ
ประโยชน์มากขึน้ เนือ่ งจากเป็นการผนวกความเชีย่ วชาญของ ABB
และความสามารถของ Azure เข้าไว้ด้วยกัน
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Transformation) จะช่วยเพิ่มศักยภาพและก้าวข้าม
ขีดจ�ำกัดต่างๆ ทางด้านไฟฟ้า (Electrical Infrastructure) โดยที่
อุตสาหกรรมหลายๆ กลุ่ม เช่น หุ่นยนต์ (Robotics) ท่าเรือและ
การเดินเรือ (Marine and Ports) อาคาร (Building) รถยนต์ไฟฟ้า
(Electric Vehicles) พลังงานทดแทน (Renewable Energy) จะได้รบั
ประโยชน์ จ ากระบบการเชื่ อ มต่ อ ผ่ า นคลาวด์ (Cloud-Based
Integrated Connectivity Platform) ของ Microsoft Azure
Emax 2 and the ABB Ability Electrical Distribution
Control System (การท�ำงานร่วมกันระหว่าง Emax 2 และ
ABB Ability Electrical Distribution Control System)
การท�ำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (ABB
Low-Voltage Equipment) และระบบควบคุม ABB Ability Electrical
Distribution Control System จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ท�ำให้ผใู้ ช้งานสามารถปรับใช้นวัตกรรมโซลูชนั่ พลังงาน (Innovative
Energy Solution) รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการด้วย (Asset
Management Solution)
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รูปที่ 1
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2
เป็นโหนดหรือศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Data Node) ส�ำหรับ
ระบบไมโครกริดแรงดันต�่ำ
(LV Microgrid)
หรือระบบไฟฟ้าแบบอื่นๆ
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การท�ำงานร่วมกันระหว่างระบบ ABB Ability กับเซอร์กิต
เบรกเกอร์ Emax 2 นัน้ อาศัยความอัจฉริยะของ Emax 2 และการ
เชื่อมต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ท�ำให้การป้องกัน
(Protection) การปรับตัง้ ค่า (Optimization) การเชือ่ มต่อ (Connectivity)
การประมวลผล (Logic) รวมไปถึงการบริหารจัดการโหลด (Load
Management) การบริหารจัดการระบบก�ำเนิดไฟฟ้า (Generation
Management) และการบริหารจัดการระบบกักเก็บไฟฟ้า (Storage
Management) นัน้ สามารถท�ำได้โดยไม่ตอ้ งติดตัง้ อุปกรณ์ราคาแพง
เพิ่มเข้าไปในระบบ
นอกจากนีแ้ ล้วระบบควบคุม ABB Ability ยังมีความสามารถ
ในการมอนิเตอร์ (Monitor) การปรับตั้งค่า (Optimize) และการ
ควบคุ ม ระบบ (Control) ผ่ า นทางระบบคลาวด์ ข อง Azure
(Cloud-Based Azure System) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งนี่ก็คือ
คอนเซ็ปต์ที่สำ� คัญของ ABB Ability
แอร์เซอร์กติ เบรกเกอร์ Emax 2 กลายเป็นศูนย์กลางอัจฉริยะ
ของระบบจ่ายไฟแรงดันต�ำ่ (Smart Hub of Low-Voltage Distribution
Systems) เพราะว่า Emax 2 สามารถบริหารจัดการได้ทั้งพลังงาน
ไฟฟ้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Flow) -> รูปที่ 1
ระบบควบคุม ABB Ability Electrical Distribution Control
System นั้นเป็นระบบที่อยู่บนพื้นฐานของคลาวด์ (Cloud-Based
Platform) ซึ่งถูกออกแบบมาส�ำหรับ
มอนิเตอร์หรือเฝ้าสังเกตการณ์ (Monitor): การวัด
ประสิทธิภาพของโรงงาน (Plant Performance) การดูแล
ระบบไฟฟ้า (Supervise Electrical System) และการเข้าถึง
ข้อมูลที่สำ�คัญได้อย่างรวดเร็ว
ปรับตัง้ ค่า (Optimize): การรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ตา่ งๆ
นำ�มาวิเคราะห์ จากนัน้ นำ�ผลวิเคราะห์ทไ่ี ด้ไปใช้ในการตัดสินใจ
ต่างๆ ทางธุรกิจ (Business Decision)
ควบคุม (Control): ตั้งการแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติ
(Report and Alerts) ควบคุมและบริหารจัดการไฟฟ้า (Power
Management) ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 1
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ABB Ability Electrical Distribution
Control System เป็นระบบที่อยู่บนพื้นฐาน
ของคลาวด์ (Cloud-Based Platform)
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อมอนิเตอร์ (Monitor)
หรือควบคุมจัดการ (Optimize and
Control) ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต�่ำ
(Low-Voltage Distribution Systems)
ด้วยคุณสมบัตคิ วามยืดหยุน่ ทางด้านบริการ (High Scalability
of Services) และความยืดหยุน่ ของการน�ำไปประยุกต์ใช้ (Flexibility
of Applications) จึ ง ท� ำ ให้ ABB Ability นั้ น เหมาะส�ำ หรั บ
การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (Small-toMedium Industries) อาคารพาณิชย์ (Commercial Buildings) และ
อาคารสาธารณะต่างๆ (Public Building) โดยมีการออกแบบระบบ
ให้ง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานทั่วไป (End Users) ผู้จัดการฝ่าย
อาคารและสถานที่ (Facility Managers) ที่ปรึกษา (Consultant)
และผู้ติดตั้งระบบ (Panel Builder) สามารถใช้งานระบบนี้ได้
ระบบควบคุม ABB Ability Electrical Distribution Control
System นัน้ ยังมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าถึงแบบมัลติไซต์ (Multi-Site Level)
โดยที่ระบบนี้จะสามารถมอนิเตอร์ (Monitor) และเปรียบเทียบ
ศักยภาพ (Performance) ของหลายๆ สถานที่ (หลายๆ โรงงาน)
ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ระบบยังมีคุณสมบัติ User Profiling ซึ่ง
จะขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ของผูใ้ ช้งาน เช่น ผูใ้ ช้งานมีประสบการณ์
น้อย ระบบการจัดการก็จะเรียบง่าย แต่ในกรณีที่ผู้ใช้งานมี
ประสบการณ์สูง ระบบการจัดการก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้มากขึ้น
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รูปที่ 2

รูปที่ 2
ระบบที่มาพร้อมกับ
ABB Ability Electrical Ekip
Com Hub

ABB Ability นั้ น เหมาะส� ำ หรั บ การประยุ ก ต์
ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง
(Small-to-Medium Industries)
อาคารพาณิ ช ย์ (Commercial Buildings)
และอาคารสาธารณะต่างๆ (Public Building)
คุณสมบัตเิ หล่านัน้ ช่วยให้ผใู้ ช้งานเฝ้าสังเกตการณ์ประสิทธิภาพ
ของระบบ (System Performance) รวมไปถึงการวิเคราะห์ (Analysis)
หรือการตรวจสอบ (Audits) โดยที่ไม่ต้องลงไปที่หน้างาน (Site)
หรือไซต์งานเลย ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time Data) และข้อมูล
ย้อนหลัง (Historical Trend) สามารถเข้าถึงได้ ทั้งแบบไซต์เดี่ยว
(Single-Site) หรือมัลติไซต์ (Multi-Site) ดังนัน้ จึงสามารถเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของแต่ละไซต์ได้
ช่างเทคนิค (Maintenance Technician) เพียงคนเดียว
สามารถจัดการไซต์งานได้หลายไซต์ เพราะว่าระบบ ABB Ability
Electrical Distribution Control System นั้นมีระบบการวิเคราะห์
หรือวินจิ ฉัย (Diagnostics) อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า ซึง่ จะท�ำให้
การซ่อมบ�ำรุงนั้นจะถูกด�ำเนินการก็ต่อเมื่อมีความต้องการที่จะ
ซ่อมบ�ำรุงจริงๆ (ซ่อมบ�ำรุงเมือ่ มีความผิดพลาด) ระบบการวินจิ ฉัย
จะช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยให้การจัดการนัน้ ง่ายขึน้ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายนั้นลดลง

ABB Ability Electrical Distribution Control System นัน้ สามารถ
ท�ำงานร่วมกับระบบควบคุมทีซ่ บั ซ้อน (Complex Supervision Systems)
และระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automation Systems) ได้
การท�ำงานของระบบนัน้ เรียบง่ายและสามารถลดค่าใช้จา่ ยลงได้ดว้ ย
ในการติดตั้งระบบควบคุม ABB Ability Electrical Distribution
Control System ลงในระบบไฟฟ้า สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยโดยรวม
ลงได้ (Overall Cost) และยังช่วยประหยัดเวลาในการจัดการระบบ
ได้ถึง 15%
บางทีหัวใจส�ำคัญของ ABB Ability Electrical Distribution
Control System คือ ความง่ายในการควบคุมจัดการระบบไฟฟ้า
ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของการจัดการระบบไฟฟ้าลงได้
และความง่ายในการจัดการระบบนัน่ เอง คือหลักการส�ำคัญในการ
ออกแบบระบบนี้ข้นึ มา
ABB Ability Electrical Distribution Control System
Architecture (สถาปัตยกรรมของ ABB Ability Electrical
Distribution Control System)
ABB Ability Electrical Distribution Control System นั้น
เข้าถึงได้ผา่ นทางเว็บไซต์ (Web App Interface) สามารถใช้งานได้
ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางสมาร์ทโฟน (Smart Phones) แท็บเล็ต
(Tablets) และคอมพิวเตอร์ (Personal Computers) มีระบบ Multiuser
ท�ำให้เข้าใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน สามารถเชือ่ มต่อเข้ากับระบบ
แจกจ่ายไฟแรงดันต�ำ่ (Low-Voltage Power Distribution System)
ได้ทันที
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รูปที่ 3
ระบบที่ติดตั้ง Ekip E-Hub
ภายนอกเพิ่ม
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ABB Ability Electrical Distribution Control System ซึง่ เป็น
ระบบคลาวด์ (Cloud-Based Services) ยังสามารถเชือ่ มต่อเข้าได้กบั
อุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่นเก่าของ ABB ได้อีกด้วย
ระบบไฟฟ้าสามารถเชือ่ มต่อ (Connect, Plug and Play) เข้ากับ
ระบบคลาวด์ได้ผา่ นทาง Emax 2 หรือ Ekip E-Hub ซึง่ สามารถติดตัง้
เป็นระบบภายใน (Embedded) หรือติดตัง้ ภายนอก (External) ก็ได้
Embedded Solution (ระบบแบบครบวงจร)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 ที่มาพร้อมกับ Ekip Com Hub
รุ่นใหม่ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับคลาวด์ได้ -> รูปที่ 2 เพียงน�ำ
Cartridge-Type Communication Module ติดตั้งลงใน Terminal
Box และท�ำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ
ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล (Measurement and Data) กับ Ekip
Com Hub และระบบคลาวด์ได้ เพียงแค่ท�ำการติดตั้งอุปกรณ์ใด
อุปกรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ลงใน Emax 2
Ekip Com Modbus RS-485
Ekip Com Modbus TCP
Ekip Link

ABB Ability Electrical Distribution
Control System นั้ น ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ
การเข้ า ถึ ง แบบมั ล ติ ไ ซต์ (Multi-Site Level)
หรื อ การควบคุ ม หลายๆ โรงงานนั่ น เอง

รูปที่ 3

7

ABB Ability Electrical Distribution Control System นั้นถูก
ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การเชื่อมต่อ
กับ Ekip Com Hub ผ่านทางซอฟต์แวร์ Ekip Connect นัน้ ง่ายมาก
ต้องมอบความดีความชอบให้กับระบบตั้งค่าด้วยตัวเอง (SelfConfiguring Connection)
External Solution (ระบบแบบติดตั้งเพิ่มภายนอก)
อุปกรณ์จากภายนอก (Extraneous Hardware) สามารถติดตัง้
ลงใน DIN Rail ในการเก็บค่าต่างๆ ของระบบไฟฟ้า -> รูปที่ 3
และที่มากไปกว่านั้นก็คือ สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ ลงไปได้
เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensors) เซ็นเซอร์วัด
ความชื้น (Humidity Sensors) เซ็นเซอร์วัดการใช้น�้ำ (Water
Consumption Sensors) โดยติดตั้งได้ผ่านทางช่องทางแอนะล็อก
(Analog I/O) และดิจทิ ลั (Digital I/O) นอกจากนี้ ยังสามารถติดตัง้
โมดูล Wi-Fi หรือโมดูล GPRS เพิ่มเติมได้อีกด้วย
Monitoring (การเฝ้าสังเกตการณ์หรือมอนิเตอร์)
การเฝ้าสังเกตการณ์หรือมอนิเตอร์นนั้ ง่ายมาก เพราะว่ามีการ
ตั้งวิดเจ็ต (Widget) ไว้ล่วงหน้าแล้วในแผงควบคุม (Dashboard)
ของระบบ ABB Ability Electrical Distribution Control System
-> รูปที่ 4 ข้อมูลเพียงชุดเดียว หรือข้อมูลหลายๆ ชุดนัน้ สามารถถูก
ประมวลผลออกมา และแสดงอยูใ่ นรูปของการใช้พลังงาน (Energy
Consumption) และภาพรวมของระบบ (General Trend) นอกจากนี้
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้แบบเรียลไทม์ (Real-Time)
เช่น แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Trend) ปัจจัยต่างๆ
ของไฟฟ้า (Power Factor) และคุณภาพของไฟฟ้า (Power Quality)
-> รูปที่ 5
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ABB Ability Electrical Distribution Control System เป็นเครือ่ งมือ
ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information
Exchange) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกิจวัตรประจ�ำวันได้ (Daily
Basis) ทัง้ นีย้ งั ช่วยลดความเสีย่ งในการหยุดเดินเครือ่ ง (Downtime)
และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงได้ถึง 30%
รูปที่ 5
การบริหารจัดการในระบบ ABB Ability Electrical Distribution
แผงควบคุม ABB Ability
Electrical Distribution
Control System นั้นง่ายต่อการจัดวางให้อยู่ในรูปแบบที่คุ้นเคย
Control System Dashboard กล่าวคือ ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดแผนภาพ (Diagram) รูปภาพ
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
(Photo) แบบของสวิตช์บอร์ด (Switchboard Technical Drawing)
แบบโรงงานเดียว
หรือแม้กระทัง่ รูปภาพของแผงควบคุมทีใ่ ช้อยูใ่ นโรงงาน (Images of
(Single Plant) หรือหลายๆ
โรงงาน (Multiplant)
Panel) -> รูปที่ 6 โดยทีร่ ปู ภาพ หรือแผนภาพทีก่ ล่าวมานัน้ สามารถ
ติดแท็ก (Tag) และใช้ฟังก์ชั่น Drag and Drop ได้ด้วย ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น
สถานะของอุปกรณ์ (State of Devices)
ค่าทัว่ ไปของอุปกรณ์ (General Parameter) เช่น ประเภทของ
อุปกรณ์ (Type of Device) รหัสประจำ�เครือ่ ง (Serial Number)
การจัดอันดับของค่าต่างๆ (Rated Parameter)
ข้อมูลการซ่อมบำ�รุง (Maintenance Data) เช่น วันทีซ่ อ่ มบำ�รุง
ครัง้ ล่าสุด (Latest Maintenance Operation) ผูท้ ำ�การติดตัง้
(Contact Wear) จำ�นวนครั้งการทริป (Number of Trips)
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) เช่น เวอร์ชั่น
ของซอฟต์แวร์ (Software Version) ข้อมูลของรีเลย์ (Relay
Information)
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้ลงิ ก์ (Direct Links) เชือ่ มโยงไปยังเอกสาร
หรือคู่มือที่เกี่ยวข้องได้ทันที
รูปที่ 4
แผงควบคุม ABB Ability
Electrical Distribution
Control System Dashboard

Optimization (การปรับระบบให้มีความเหมาะสมที่สุด)
การเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องได้ทงั้ หมดนัน้ ท�ำให้ผใู้ ช้งานสามารถ
ปรับแต่งระบบเพือ่ เพิม่ ความเชือ่ ถือของระบบ (Maximize Reliability)
และเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ (Maximize Efficiency) ให้มากทีส่ ดุ ได้
โดยระบบ ABB Ability Electrical Distribution Control System
จะช่วยเก็บข้อมูล (Collect) และช่วยส่งออกข้อมูล (Export)

รูปที่ 4

รูปที่ 5

โดยจะรวบรวมเป็นรายงาน (Report) ซึง่ จะมีแนวโน้มย้อนหลังด้วย
(Historical Trend) ผูใ้ ช้งานจะได้รบั ข้อมูลทีม่ ากเพียงพอในการน�ำไป
วิ เ คราะห์ ร ะบบไฟฟ้ า เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งค่ า มาตรฐาน
(Benchmark) และค่าทีเ่ กิดขึน้ จริง (Best Practice) ทีม่ ากไปกว่านัน้
คือผู้ใช้งานสามารถอัปเดตหรือบันทึกการซ่อมบ�ำรุงลงในระบบ
และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางรายงาน (Report)
ABB Ability Electrical Distribution Control System
มีคุณสมบัติในการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยยกระดับการวิเคราะห์ให้
ง่ายขึน้ และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยจะมีการวิเคราะห์ทางด้าน
การแก้ปญ
ั หา หรือบรรเทาปัญหา (Power Factor Compensation)
การวิเคราะห์การจัดการพลังงาน (Energy Management) และการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Cost Allocation) ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ นัน้ (ทัง้ แบบเก็บข้อมูลจากโรงงานเดียว หรือเก็บข้อมูลจาก
หลายโรงงาน) จะช่วยให้การตัดสินใจนัน้ ง่ายขึน้ (ระบบแนะน�ำให้
ว่าจะต้องท�ำอย่างไร)
Control (การควบคุม)
ระบบ ABB Ability Electrical Distribution Control System
จะช่วยสนับสนุนระบบไฟฟ้าในหลายๆ ด้าน ด้านแรกคือ ช่วยสนับสนุน
ด้านการตรวจหาจุดทีต่ อ้ งปรับปรุงในระบบ (เช่น อาจจะต้องมีการ
ซ่อมบ�ำรุง หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม) ด้านที่สองคือ การควบคุม
ระยะไกลในการจัดการโหลดสูงสุด (Power Peak Control) และ
จัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management)

บางทีหัวใจส�ำคัญของ ABB Ability
Electrical Distribution Control System
ก็คือความง่ายในการควบคุมจัดการระบบ
ไฟฟ้า ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยาก
ของการจัดการระบบไฟฟ้าลงได้
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รูปที่ 6

รูปที่ 6
ระบบการจัดการ
ABB Ability Electrical
Distribution Control
รูปที่ 7
การแจ้งเตือน (Alerts)
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเดินเครื่อง
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รูปที่ 7

ฟังก์ชั่นในการควบคุมนั้นช่วยให้การจัดการโหลด (Load
Management) เป็นเรื่องง่าย ซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับ
ระบบ ABB Ability Electrical Distribution Control System และ
ฟังก์ชนั่ การควบคุมไฟฟ้าของ Emax 2 ซึง่ จะช่วยลดความต้องการ
ไฟฟ้า (Power Demand) โดยใช้ฟังก์ช่ันปลดโหลดและใส่โหลด
(Shedding/Inserting) กับโหลดที่มีความส�ำคัญต�่ำ (Non-Priority
Loads) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานลงได้
ABB Ability Electrical Distribution Control System มีฟงั ก์ชนั่
การแจ้งเตือน (Alert) ซึ่งใช้ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ ใน
โรงงานได้ เปรียบเหมือนสุนัขเฝ้าบ้าน (Watchdog) ของโรงงาน
นั่นเอง -> รูปที่ 7 ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าการแจ้งเตือน
ให้เหมาะสมกับความต้องการได้ และสามารถตั้งให้แจ้งเตือน
ไปยังบุคคลส�ำคัญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านทางข้อความ (Text
Messages) หรือผ่านทางอีเมล (Emails)

หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้งาน
(User) เช่น เพื่อนร่วมงาน (Partners) หรือผู้ดูแลระบบ (Staff)
ภายในไม่กี่คลิกเท่านั้น โดยแต่ละผู้ใช้งาน (User) จะสามารถ
ท�ำงานได้ในเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Specific Tasks)
และจะสามารถควบคุมได้เฉพาะโรงงานที่ระบุไว้เท่านั้น (Specific
Plants)
ไม่ต้องมีการตั้งค่าระบบที่ยุ่งยาก เพียงติดตั้ง Multiple-DIN
Rail Adapter หรือ Gateway เท่านั้นก็สามารถใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายเท่านัน้ แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ระบบที่คล้ายกันนั้น ABB Ability Electrical Distribution Control
System ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware Components) น้อยกว่า
ระบบอื่นถึง 60% นอกจากนี้ ABB Ability Electrical Distribution
Control System ยังช่วยลดเวลาในการเชื่อมต่อหรือต่อสายไฟ
ต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความยุ่งยากของระบบด้วย

Simplicity (ความเรียบง่าย)
ABB Ability Electrical Distribution Control System จะช่วย
ก�ำจัดข้อเสียของระบบควบคุมไฟฟ้าแบบเดิมไปได้ กล่าวคือ ลด
ค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบลง เพียงแค่ใช้
Cartridge-Type Communication Module และ Ekip Com Hub
รุน่ ใหม่ตดิ ตัง้ ลงใน Terminal Box เพือ่ ทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับระบบคลาวด์
นอกจากนัน้ แล้วการใช้ Ekip Connect จะท�ำให้ระบบท�ำการตัง้ ค่า
ด้วยตัวเอง (Self-Configuring Connection) ซึ่งจะใช้เวลาราวๆ
10 นาทีในการเชือ่ มต่อระหว่างแผงควบคุม (Panel) กับระบบคลาวด์
(Cloud) เป็นข้อดีของระบบ ABB Ability Electrical Distribution
Control System ทีไ่ ม่มรี ะบบไหนจะเปรียบเทียบได้เลย -> รูปที่ 8

The ABB Ability Electrical Distribution Control System
in the Field (การใช้งานจริงของระบบ ABB Ability Electrical
Distribution Control System)
ระบบ ABB Ability Electrical Distribution Control System
ได้ถูกติดตั้งครั้งแรกที่บริษัท Consorzio Di Bonifica Veronese
ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ�ำหน่ายน�้ำประปาในประเทศอิตาลี โดยที่ระบบ
ABB Ability Electrical Distribution Control System นั้นมีระบบ
การควบคุมระยะไกล (Remote Supervision) และระบบการ
แจ้งเตือน (Alert) ทีจ่ ะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปมาระหว่าง
โรงงาน (โรงสูบน�้ำ) อีกทั้งระบบยังท�ำงานแบบเชิงรุกที่จะช่วย
กู้ระบบให้กลับมาท�ำงานอย่างปกติ ช่วยหลีกเลี่ยงความผิดปกติ
ลดการซ่อมบ�ำรุงรักษา และลดเวลาการดับเครื่อง (Downtime)
มาตรการที่ ก ล่ า วมานั้ น จะช่ ว ยลดระยะเวลาการซ่ อ มบ� ำ รุ ง
(Maintenance Time) ได้ถงึ 40% และลดค่าใช้จา่ ยในการใช้ระบบ
(Operational Cost) ได้ถึง 30%
ในกรณีของโรงสูบน�้ำ อาจจะมีการเสียค่าปรับในกรณีที่
แรงดันน�ำ้ ไม่เพียงพอ (Poor Power Quality) อันเนือ่ งมาจากปัญหา
ทางด้านไฟฟ้า ซึง่ ส่วนมากจะเกิดขึน้ กับปัม๊ แบบแปรฝัน VariableLoad Water Pump ซึ่งระบบ ABB Ability Electrical Distribution
Control System จะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้มาก ท�ำให้ลด
ความเสี่ยงในการที่จะต้องเสียค่าปรับ

ABB Ability Electrical Distribution
Control System นั้ น เข้ า ถึ ง ได้ ผ ่ า นทาง
เว็ บ ไซต์ (Web App Interface) สามารถ
ใช้ ง านได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า นทางสมาร์ ท โฟน
(Smart Phones) แท็ บ เล็ ต (Tablets)
และคอมพิ ว เตอร์ (Personal Computers)
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เปิดระบบคลาวด์
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นอกจากนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบจะช่วยให้ลูกค้า
มีสิทธิ์ที่จะได้รับใบรับรองการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Energy Efficiency Certificates) ซึง่ มีมลู ค่า 25,000 เหรียญสหรัฐฯ
โดยที่ไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลาจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก
เลย ปัจจุบันลูกค้ามีแผนที่จะน�ำระบบ ABB Ability Electrical
Distribution Control System ไปปรับใช้กับโรงงาน (โรงสูบน�้ำ)
อีกหลายๆ แห่งในอนาคต

IIoT and the ABB Ability Electrical Distribution Control
System (ระบบ IIoT และระบบ ABB Ability Electrical
Distribution Control System)
ABB เป็นผู้นำ� ทางด้านเทคโนโลยี IIoT มาเป็นเวลามากกว่า
ทศวรรษ โดยเฉพาะระบบควบคุม (Control System) ระบบการ
สือ่ สาร (Communication Solution) เซ็นเซอร์ (Sensors) รวมไปถึง
ซอฟต์แวร์ (Software) ด้วย

ABB Power One of Largest Regional Solar Rooftops in
Dubai (การใช้งานร่วมกับ Solar Rooftops ที่ดูไบ)
ABB Ability Electrical Distribution Control System ได้ถูก
น�ำไปใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ที่ใหญ่ที่สุดในดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab
Emirates) ระบบโซลาร์เซลล์ Solar Rooftop ขนาด 315 kW นั้น
ถูกติดตัง้ ทีโ่ รงงาน ABB Al Quoz โดยพลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้จะถูก
น�ำไปใช้ในส�ำนักงานของ ABB (ABB Office) และพลังงานที่เหลือ
จะน�ำไปขายให้กับรัฐ (ผู้จ�ำหน่ายไฟของรัฐ)
ABB Ability Electrical Distribution Control System เชือ่ มต่อ
ระบบโซลาร์เซลล์ ABB Solar Rooftop เข้ากับเทคโนโลยี IIoT
ช่วยสร้างโปรไฟล์ของระบบโซลาร์ อีกทัง้ ยังช่วยวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ของไฟฟ้า (Power Quality) รวมไปถึงการติดตามการใช้พลังงาน
(Energy Demand) และการผลิตพลังงาน (Energy Production)
การวิเคราะห์หรือการวินจิ ฉัย (Diagnosis) ของระบบ Solar Rooftop
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงาน และยังท�ำให้
การบ�ำรุงรักษานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

ABB Ability Electrical Distribution
Control System จะช่วยเก็บข้อมูล (Collect)
และช่วยส่งออกข้อมูล (Export) โดยจะ
รวบรวมเป็นรายงาน (Report) ซึ่งจะมี
แนวโน้มย้อนหลังด้วย (Historical Trend)
ในปัจจุบนั ABB Ability เป็นเทคโนโลยี IIoT ที่มีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น ใช้ข้อมูลต่างๆ ในการปรับแต่งระบบให้เหมาะสม
(Optimize Operation) ช่วยเพิม่ ศักยภาพ (Productivity) และความ
ยืดหยุ่นของระบบ (Flexibility)
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 และระบบควบคุม ABB Ability
Electrical Distribution Control System นั้นเป็นที่หนึ่งในวงการนี้
ซึ่งจะปฏิวัติพื้นฐานของการมอนิเตอร์ (Monitor) การปรับแต่ง
(Optimize) และการควบคุมระบบไฟฟ้า (Control) ไปโดยสิ้นเชิง

รูปที่ 8a

รูปที่ 8b

รูปที่ 8c

รูปที่ 8d
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ที.จี.คอนโทรล กับแนวทางการพัฒนา
ระบบจัดการพลังงานอย่างสมบูรณ์แบบ
TG’s Solution with “One ABB”
แม้เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นในช่วงปีท่ีผ่านมา แต่ยังคงมีความผันผวนต่อการเติบโตและพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรมบางประเภท หลายอุตสาหกรรมลดก�ำลังการผลิต หลายอุตสาหกรรม
เพิ่มก�ำลังการผลิต ดังนั้น การอนุรักษ์พลังงานจึงมีความส�ำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จ�ำกัด เป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์และจัดการพลังงาน
ที่พาธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด และสวนกระแสความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

“เรามองแล้วว่าเศรษฐกิจช่วง 2-3 ปีนี้น่าจะหดตัวอยู่ที่
10-20% ภาวะเศรษฐกิจแบบนีท้ กุ คนพยายามลดการใช้จา่ ย
แต่ ที.จี.คอนโทรล ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเอาไว้
และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้บริการได้ครอบคลุม
สินค้าที่มีให้มากที่สุด ลูกค้าจึงให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น
ฐานลูกค้าเดิมหรือการขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่ ท�ำให้ช่วง
ปีทผี่ านมานี้ ที.จี.คอนโทรล เติบโตถึงปีละประมาณ 10%”

คุณสิทธิเดช ท้วมประถม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที.จี.คอนโทรล
จ�ำกัด กล่าวถึงความส�ำเร็จช่วงปีที่ผ่านมา
ประสบการณ์ตลอดหลายสิบปีของ ที.จี.คอนโทรล ได้สร้างชือ่
จากความเชีย่ วชาญในการให้บริการและจ�ำหน่ายอุปกรณ์ AC Drives
รวมไปถึงกลุ่มสินค้าอัตโนมัติ (Automation Product) การเรียนรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จึงมาเติมเต็มความต้องการให้กบั
ลูกค้า ที.จี.คอนโทรล ได้ให้ความส�ำคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ของที ม งานวิ ศ วกร รวมถึ ง เพิ่ ม การให้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า ที่ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น โดยร่วมมือกับ ABB ท�ำให้ ที.จี.คอนโทรล
เป็นบริษทั รายแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การรับรอง “Authorized
Value Provider” หรือ AVP จาก ABB อันเป็นเครื่องยืนยัน
มาตรฐานคุ ณ ภาพการบริ ก ารขั้ น สู ง ของอุ ป กรณ์ ABB จึ ง ไม่
แปลกใจที่ ที.จี.คอนโทรล จะได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า
ในทุกอุตสาหกรรม และเป็นลูกค้าที่ใช้บริการมาต่อเนื่องยาวนาน
“เราท� ำ ถึ ง ขนาดว่ า ท� ำ รายงานให้ กั บ โรงงานเพื่ อ ให้
ผู้บริหารน�ำไปพิจารณากับทีมงานว่าระบบของเราสามารถ
ประหยัดพลังงานได้จริงและเท่าไร ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
ใครท�ำ เพราะเป็นค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกอย่างเรามีการเทรนนิง่
ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น สามารถ
น�ำไปดัดแปลงในโปรดักชั่นไลน์ของเขาได้มากขึ้น คือมัน
ไม่ใช่ขายของเสร็จแล้วจบ เราต้องแนะน�ำเขาด้วย เพราะเมือ่
ผลลัพธ์สามารถท�ำได้จริงอย่างที่เราบอก ลูกค้าจะเชื่อใจ
และใช้บริการต่อเนื่องกันไป”
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ที . จี . คอนโทรล กั บ แนวทางการพั ฒ นาระบบจั ด การพลั ง งานอย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ TG’s Solution with “One ABB”

นอกจากการรั ก ษาฐานลู ก ค้ า เดิ มแล้ ว หลายปี
ที่ผ่านมา ที.จี.คอนโทรล ยังขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
ในรูปแบบ Marketing Activity ร่วมกับ ABB
หรื อหน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
การออกนิทรรศการ สัมมนา โรดโชว์ รวมถึง
การเทรนนิ่งในโรงงานขนาดใหญ่
ทุ ก องค์ ป ระกอบนี้ ล ้ ว นเป็ น ฟั น เฟื อ งของความส� ำ เร็ จ
เบื้ อ งหลั ง ของความส� ำ เร็ จ นี้ ไ ม่ เ พี ย งอยู ่ ที่ ก ารรั ก ษามาตรฐาน
ของบริการหลังการขายที่ให้ความใส่ใจและเข้าใจในปัญหาของ
ลูกค้าทุกขั้นตอนเท่านั้น หากแต่ยังซ่อนอยู่ในความเชี่ยวชาญ
ในตัวบุคลากร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบ
One Stop Service ทีเ่ รียกว่า All Solution with “One ABB” อีกด้วย
“ต้ อ งบอกว่ า ตอนนี้ เราถื อ โปรดั ก ต์ ไ ลน์ ข อง ABB
ประมาณ 3-4 คอนแทค เราต้องการท�ำให้เป็น One ABB
หรือ One Stop Service ในไลน์ทเี่ ป็นระบบควบคุมของ ABB
ข้อดีของการพัฒนาระบบนี้คือ สามารถที่จะดูแลทั้งระบบ
ได้ ในจุ ด เดี ย ว ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า ลดการสู ญ เสี ย เวลาในการ
ประสานงาน เมื่อระบบมีปัญหา”
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เทคโนโลยีทกี่ ล่าวมานี้ คือ ระบบควบคุมและระบบประหยัด
พลังงานขนาดใหญ่ระดับโรงงาน “หากระบบมีปัญหาท�ำให้
ต้องหยุดการผลิตเพียงเพราะต้องติดต่อผู้ดูแลระบบจาก
หลายๆ แห่ง เพื่อมาตรวจสอบแต่ละอุปกรณ์ที่ต่างชนิดกัน
จะท�ำให้ตอ้ งเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ การหยุด
เครื่องจักรการผลิต ถ้ามาประเมินเป็นค่าเสียหายอาจถึง
วันละหลายล้านเลยทีเดียว”
นี่ เ ป็ น ปั ญ หาคลาสสิ ก ที่ ที . จี . คอนโทรล ต้ อ งเข้ า ไปให้
ค�ำปรึกษา โดยคุณสิทธิเดชแชร์ประสบการณ์ลกู ค้าอย่างเห็นภาพ
ให้ฟังว่า เวลาในการท�ำงานของเครื่องจักรเป็นสิ่งส�ำคัญ อุปกรณ์
บางชนิดไม่มีอะไหล่ในประเทศ อาจใช้เวลาสั่งเป็นเดือน ลูกค้า
ไม่สามารถรอให้เครื่องจักรหยุดท�ำงานไปเฉยๆ ได้ ท�ำให้ลูกค้า
ต้องมองทางเลือกที่ดีท่สี ุดในการแก้ปัญหา
คุ ณ สิ ท ธิ เ ดชกล่ า วอี ก ว่ า “ยกตั ว อย่ า งลู ก ค้ า ของเรา
รายหนึง่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ ประสบ
ปัญหาเหมือนกับลูกค้าส่วนใหญ่ คือ เมือ่ อุปกรณ์สว่ นหนึง่ เสีย
ก็ต้องเรียกซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่ง ถ้าอีกส่วนเสียก็ต้องเรียก
อีกเจ้าหนึง่ มาซ่อม ทัง้ ทีท่ งั้ หมดนีค้ อื โซลูชนั่ และระบบเดียวกัน
ดังนั้น การเรียกซัพพลายเออร์หลายๆ ราย ท�ำให้เสียเวลา
ในการเรียกแต่ละรายเข้ามาดูแล แต่สิ่งที่ ที.จี.คอนโทรล
มีคือ อุปกรณ์และช่างผู้ช�ำนาญระบบนั้นๆ ทั้งระบบอยู่ใน
ซัพพลายเออร์รายเดียว คือ เวลาลูกค้าเกิดปัญหา ที.จี.คอนโทรล
สามารถเสิรฟ
์ ความต้องการลูกค้าได้ทงั้ โซลูชนั่ ได้ทกุ อุปกรณ์
พร้อมๆ กัน ท�ำให้ลูกค้าลดเวลาสูญเสียในการซ่อมต่างๆ
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“อีกอย่างการใช้แบรนด์เดียวกัน จะช่วยให้การเชือ่ มต่อ
ข้ อ มู ล ในระบบเข้ า ถึ ง กั น ง่ า ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกว่ า
การซั พ พอร์ ต ระบบเมื่ อ ต้ อ งการการดู แ ลหรื อ ซ่ อ มบ� ำ รุ ง
จะท�ำได้รวดเร็วกว่า สิง่ ทีเ่ ราเข้าไปรันในตอนนัน้ คือ ระบบ
ประหยัดพลังงานทีใ่ ช้เวลาเซ็ตอัพหนึง่ เดือน พอเราท�ำส�ำเร็จ
ในโปรเจ็กต์หนึง่ เราได้รบั ความไว้วางใจให้ทำ� โปรเจ็กต์ถดั ไป
ของลูกค้าและโปรเจ็กต์อนื่ ๆ ในเครือของเขา ถึงวันนี้ ลูกค้า
รายนี้กย็ งั ใช้บริการเรามานานกว่า 4-5 ปีแล้ว” คุณสิทธิเดช
เล่าถึงข้อดีของการน�ำระบบ All Solution with “One ABB” เข้ามา
แก้ปัญหาให้ลูกค้า
เพราะความเชือ่ มัน่ ในบริการของ ที.จี.คอนโทรล ทีเ่ น้นความ
รวดเร็วในการเข้าถึง บวกกับชื่อเสียงความเป็นแบรนด์อุปกรณ์
ไฟฟ้าระดับโลกของ ABB ท�ำให้การเปิดรับ All Solution with
“One ABB” ของลูกค้าท�ำได้ไม่ยาก อีกทัง้ การให้บริการในลักษณะ
ระบบ One Stop Service นี้ ยังไม่ค่อยมีในธุรกิจแบบนี้ เนื่องจาก

Su ccess Sto r y

ต้องใช้บุคลากรที่มีความช�ำนาญแตกต่างกันมาเชื่อมต่ออุปกรณ์
ที่มีความหลากหลายไว้ในระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก
และเป็นความท้าทายส�ำหรับ ที.จี.คอนโทรล เช่นกัน
“ความท้าทายของการน�ำแนวคิดนี้มาใช้คือ อุปกรณ์
และสินค้าแต่ละตัวมี Know-How และการใช้งานไม่เหมือนกัน
ทุกผลิตภัณฑ์ เราจึงมีสเปเชียลลิสต์เข้ามาดูแล สิ่งที่ยาก
คือ ต้องคอยเทรนนิ่งสร้างทีมงาน ซึ่งเราได้รับความร่วมมือ
จาก ABB เรามีแผนการอบรมภายในขององค์กร ไม่ได้แค่
แผนรายเดือน แต่วางกันเป็นรายปีในการพัฒนาทีมงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
“สุดท้ายแล้วทุกอย่างอยู่ที่คน เราต้องบอกว่าทีมงาน
ของ ที.จี.คอนโทรล สนุกกับการเรียนรู้ กับการบริการลูกค้า
เนื้องานจึงออกมาดี และแน่นอนว่าทีม ABB แข็งแกร่ง
ในเรื่องนี้อยู่แล้ว ABB อยู่ในตลาดได้ เพราะความโดดเด่น
ในเรือ่ งบริการเหมือนกัน ลูกค้าเชือ่ มัน่ ABB เพราะว่าทีมงาน
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ที . จี . คอนโทรล กั บ แนวทางการพั ฒ นาระบบจั ด การพลั ง งานอย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ TG’s Solution with “One ABB”
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ของ ABB นั้น สนับสนุนเรื่องวิศวกรรมสูง เมื่อเขามาอบรม
ให้เรา เราก็น�ำไปพัฒนาคนของเราให้มีคุณภาพเทียบเท่า
กับเขา” คุณสิทธิเดชเสริม
ไม่เพียงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เท่าทันเทคโนโลยี
ก้าวล�้ำเท่านั้น ที.จี.คอนโทรล ยังมองไกลไปถึงการเพาะพันธุ์
คนรุน่ ใหม่ทจี่ ะก้าวขึน้ มาเป็นวิศวกรในอนาคตด้วย จากการร่วมกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการจัดท�ำหนังสือ “ทฤษฎีและการใช้งานชุดควบคุม
มอเตอร์อุตสาหกรรม” ที่ใช้เวลามากกว่าครึ่งปีในการแปลและ
ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดของนวัตกรรมนี้ เพื่อหวังเป็นคู่มือการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกับการพัฒนาหนทางใหม่ๆ เพื่อตอบรับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ ทุ ก อุ ต สาหกรรมตื่ น ตั ว และ
ให้ความส�ำคัญทั่วทั้งโลก จากประสบการณ์ของคุณสิทธิเดช
ผู้คร�่ำหวอดอยู่ในวงการอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานมานาน
หลายสิบปีมองว่า ไม่วา่ คุณจะเตรียมตัวส�ำหรับโลกยุค 4.0 หรือไม่?
การจัดการเรื่องของการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม มักจะเป็น
สิ่ ง แรกที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง แล้ ว “คุ ณจะใช้ ใครเข้ า มาบริ ก าร”
เพราะการให้บริการระบบ คือ งานทีต่ อ้ งการความต่อเนือ่ งซึง่ ABB
ไม่ใช่แค่มีประวัติยาวนาน แต่มีชื่อเสียงเรื่องบริการที่ต่อเนื่องด้วย

“จริ ง ๆ ถ้ า มองในมุ ม อุ ต สาหกรรม 4.0
ต้ อ งบอกว่ า ที . จี . คอนโทรล ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� ำ อี ก
หลายผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
4.0 ถึงวันนี้ ABB มีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย
ซึ่งก็ต้องค่อยๆ พัฒนากันไป และต้องค่อยๆ
เติมไปเรื่อยๆ เหมือนกันกับวันนี้ที่อุตสาหกรรม
4.0 เข้ า มาถึ ง แล้ ว ABB ยั ง มี โ ปรดักต์ไลน์
ที่ เ ราสามารถน� ำ เสนอ และเติ มเต็ มลูกค้าให้ได้
เพิ่ มมากขึ้ น”
อย่างทีค่ ณ
ุ สิทธิเดชยึดมัน่ ว่า การจะเป็นผูน้ ำ� ด้านการอนุรกั ษ์
พลังงานจะไม่ได้หยุดแค่จุดนี้ “ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และ
พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ”
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Tesla ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ทีจ่ ะพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคต
คงไม่มี ใครไม่รู้จักชื่อ Tesla ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของโลก นั่นเป็นเพราะ Tesla เป็นค่ายแรกที่ผสาน
เทคโนโลยียานยนต์กับ Internet of Thing เข้าไว้ด้วยกัน
หรือเรียกได้ว่า Tesla ผลิตรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ
อิน เทอร์ เ น็ ต ได้ ต ลอดเวลา และด้วยความสามารถนี้เอง
ท�ำให้ Tesla คิดค้นนวัตกรรมการขับขี่ด้วยระบบอัตโนมัติ
ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

Nikola Tesla
ผู้คิดค้นไฟฟ้ากระแสสลับ
และนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย

Elon Musk
ผู้มีแนวคิดในการประดิษฐ์
นวัตกรรมใหม่ๆ

นีท่ ำ� ให้ชอื่ Tesla กลายเป็นค่ายทีน่ า่ จับตามองด้วยการสร้าง
นวัตกรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ Tesla ยังทราบ
จุ ด อ่ อ นของรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในทั ศ นคติ ข องผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ ทั่ ว โลก
นั่นเพราะหลายคนเชื่อว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามีข้อจ�ำกัดในเรื่องของ
ความเร็ว ท�ำให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถสร้างความเร็วได้เท่ากับ
รถยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มันเป็นเชือ้ เพลิง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงพละก�ำลัง
ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถรองรับการบรรทุกของหนักได้
นี่ยังไม่รวมเรื่องแบตเตอรี่ที่เป็นหัวใจส�ำคัญของรถไฟฟ้า
Tesla จึงหันไปจัดการกับเรื่องทัศนคติของผู้ใช้รถที่มีต่อ
รถไฟฟ้า ก่อนที่จะหันไปพัฒนาต่อในเรื่องของระบบไร้คนขับ
ที่ปัจจุบนั ล�้ำหน้ากว่าค่ายรถยนต์อื่นๆ โดย 2 เรื่องที่กล่าวมาแล้ว
เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีย่ งั ไม่สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้รถยนต์
ยิ่งมาพิจารณาทัศนคติของคนไทยจะพบว่า รถไฟฟ้าเหมาะกับ
การใช้งานในพืน้ ทีจ่ �ำกัด เช่น โกดัง สนามกอล์ฟ หมู่บ้าน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ Tesla จึงได้เปิดตัวรถยนต์ 2 รุน่ ซึง่ ถือเป็นรุน่ ที่ 5
และรุ่นที่ 6 ที่จะมาไขข้อจ�ำกัดทั้ง 2 ข้อ หนึ่งในนั้นคือ Tesla
Roadster รถสปอร์ตสุดโฉบเฉีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าทีท่ ะลุขอ้ จ�ำกัด
ของรถไฟฟ้าแบบเดิมๆ แม้จะไม่มกี ารระบุถงึ ก�ำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า

แต่ก็มีการระบุว่า Tesla Roadster สามารถท�ำความเร็วสูงสุด
ที่ 250 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือราว 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรียกว่า
เร็วเทียบเท่ารถสปอร์ตเครื่องยนต์นำ�้ มันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางได้ไกลสุดถึง 620 ไมล์
หรือ เกือ บ 1,000 กิโ ลเมตรต่ อ การชาร์ จ แบบเต็ม ประจุเ พีย ง
ครั้งเดียว นั่นเพราะ Tesla Roadster มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง
200 kWh ส่งผลให้ Tesla Roadster เป็นรถสปอร์ตที่เทียบชั้น
กับรถสปอร์ตแบรนด์ดังระดับโลก ด้วยอัตราเร่งจาก 0-100 ไมล์
ต่อชัว่ โมงได้ทเี่ วลา 4.2 วินาทีเท่านัน้ โดย Tesla จะเริม่ วางจ�ำหน่าย
อย่างเป็นทางการในปี 2020
Tesla ยังปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการเปิดตัว
รถบรรทุกไฟฟ้าคันแรกของโลกกับ Tesla Semi Truck ทีอ่ ดั แน่นด้วย
ขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยให้ Tesla Semi Truck สามารถสร้าง
อัตราเร่งได้สูงระดับ 0-60 ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง 5 วินาที
เท่านัน้ ในสภาวะรถเปล่า และหากบรรทุกเต็มอัตราศึกที่ 80,000
ปอนด์หรือราว 36 ตัน จะสามารถเร่งจาก 0-60 ไมล์ต่อชั่วโมง
ด้วยเวลาเพียง 20 วินาที

โดย Tesla Semi Truck สามารถท�ำความเร็วสูงสุดได้ที่ 65 ไมล์
ต่อชั่วโมงหรือราว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่รถบรรทุก
เครือ่ งยนต์ดเี ซลสามารถท�ำความเร็วสูงสุดได้เพียง 45 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง
หรือราว 75 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ทีส่ ำ� คัญ Tesla Semi Truck ยังไม่มี
ชุดเกียร์ทเี่ พิม่ ความเร็ว ซึง่ ความเร็วทัง้ หมดเกิดขึน้ จากมอเตอร์ไฟฟ้า
จ�ำนวน 4 ตัว ที่ติดตั้งที่ล้อของรถ
เมื่อค�ำนวนค่าใช้จ่ายแล้ว Tesla ชี้ว่า Semi Truck มีอัตรา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 0.78 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลเมตร หรือราว
25 บาทต่อกิโลเมตร ขณะที่รถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลมีอัตรา
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 0.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลเมตร หรือ
ราว 32 บาทต่อกิโลเมตร เรียกว่า ประหยัดและคุม้ ค่ากว่ารถบรรทุก

เครื่องยนต์ดีเซล อีกทั้ง Tesla ยังมีแผนพัฒนาแหล่งพลังงานของ
Tesla Semi Truck อีกด้วย โดยคาดว่าในปี 2050 จะสามารถสร้าง
Tesla Semi Truck ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ทั้ง หมดที่ Tesla มีชื่อ เสีย งมาได้ จ นถึง ทุก วัน นี้ ต้ อ งยก
ความดีความชอบให้กบั 2 คน ผูพ้ ลิกโฉมระบบไฟฟ้า โดยคนแรก
คือ Nikola Tesla นักวิทยาศาสตร์รว่ มสมัยผูค้ ดิ ค้นไฟฟ้ากระแสสลับ
กับ Thomas Edison ผู้คิดค้นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งปัจจุบันไฟฟ้า
ที่ใช้ทั้งในบ้านและในอุตสาหกรรมต่างๆ คือไฟฟ้ากระแสสลับ
และยังเป็นต้นก�ำเนิดชื่อค่ายรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอย่าง Tesla
และอีกคนคือ Elon Musk ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น Tony Stark หรือ
Iron Man ในโลกความจริง เพราะเขาคือคนรวยทีม่ แี นวคิดในการ
ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นี้ Elon Musk ยังให้เกียรติแก่
Nikola Tesla บิดาแห่งไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยการน�ำชื่อของเขา
มาตั้งเป็นชื่อค่ายรถยนต์ Tesla อีกด้วย
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มาตรฐาน IEC 61850 กับระบบไฟฟ้า
แรงดันต่ำ�และแรงดันปานกลาง
มาตรฐาน IEC 61850 นั้นสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronic
Devices หรือ IEDs) ระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (Low-Voltage หรือ LV) ของ ABB ได้ ตัวอย่างเช่น
การใช้งานร่วมกันระหว่าง REF MV Protection Relays และ Emax 2 LV Circuit Breakers นั้น
ท�ำให้สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและง่ายต่อการจัดการควบคุมได้ ซึ่งเป็นระบบที่ก้าวข้าม
ข้อจ�ำกัดระหว่างระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ และแรงดันปานกลาง (Medium-Voltage หรือ MV)

เอ็นริโค รากายนี
(Enrico Ragaini)
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระบบป้องกัน และระบบ
เชื่อมต่อ (เบอร์กาโม่
ประเทศอิตาลี)
enrico.ragaini@it.abb.com

นอกจากเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันดีแล้วในระบบ
ไฟฟ้าแรงดันสูง (High-Voltage หรือ HV) และแรงดันปานกลาง
ปัจจุบนั มาตรฐาน IEC 61850 ก�ำลังถูกประยุกต์ใช้มากขึน้ ในระบบ
ไฟฟ้าแรงดันต�ำ่ นัน่ แปลว่ามีการเข้าถึงมาตรฐานนีม้ ากขึน้ ปัจจุบนั
มีอุปกรณ์ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรฐาน IEC 61850 นั่นคือ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (IED) ของ ABB อย่างเช่น อุปกรณ์
ป้องกันการลัดวงจรลงดินในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (REF MV
Protection Relays) และเซอร์กติ เบรกเกอร์ในระบบไฟฟ้าแรงดันต�ำ่
(Emax 2 LV Circuit Breakers) การใช้งานร่วมกันระหว่าง REF MV

ดามิอาโน่ เบนเนเด็ทตี้
(Damiano Benedetti)
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระบบป้องกัน และระบบ
เชื่อมต่อ (ดาลมายน์
ประเทศอิตาลี)
damiano.benedetti@
it.abb.com

รูปที่ 1

Protection Relays และ Emax 2 LV Circuit Breakers นั้นท�ำให้
สามารถออกแบบระบบที่มีความปลอดภัยและง่ายต่อการจัดการ
ควบคุม ซึ่งเป็นระบบที่ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดระหว่างระบบไฟฟ้า
แรงดันต�่ำ และแรงดันปานกลาง ประโยชน์ของมาตรฐาน IEC
61850 ถูกน�ำมาใช้เพือ่ สร้างฟังก์ชนั่ ต่างๆ เช่น ระบบการเลือกสรร
ขั้นสูง (เช่น การเลือกตัดไฟฟ้าเฉพาะบางส่วน) (Advanced Logic
Selectivity) บนพื้นฐานของการสื่อสารจากอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์
(Device-to-Device Communication) และอีกฟังก์ชนั่ คือ การวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาแบบเรียลไทม์ (Real-Time Diagnostics)
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รูปที่ 1
การน�ำไปใช้ของ IEC
61850 ในอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงดันต�่ำนั้นช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและควบคุมดูแล
ในรูปภาพแสดงสวิตช์เกียร์
แบบ LV และ MV ที่ถูก
ติดตั้งในโรงงานของลูกค้า
รูปที่ 2
แผนภาพอย่างง่ายของ
ระบบการติดต่อสื่อสาร
GOOSE Communication
รูปที่ 3
ระบบการวิเคราะห์บน
พื้นฐานของ GOOSE

รูปที่ 2

รูปที่ 3

มาตรฐาน IEC 61850 กั บ ระบบไฟฟ้ า แรงดั น ต�่ ำ และแรงดั น ปานกลาง

รวมทั้งฟังก์ชั่นอื่นๆ ทางวิศวกรรมอย่างครบวงจร (Integrated
Engineering) เมือ่ ไม่นานมานี้ มีการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ในประเทศ
อิตาลี โดยมีการติดตั้งการป้องกันระบบไฟฟ้าทั้งระบบแรงดันต�่ำ
และปานกลาง ซึง่ เป็นระบบทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของ IEC 61850 (ABB
IEC 61850-Based LV and MV Protection System) ในโรงงาน
ผลิตไอศกรีม
IEC 61850 คือมาตรฐานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันดีสำ� หรับสถานียอ่ ย
อัตโนมัติ (Substation Automation) อย่างไรก็ตามแทนทีจ่ ะเลือกแค่
การสร้างกฎ (Dry Rule) แบบธรรมดา มาตรฐาน IEC 61850 นั้น
ยังเป็นพื้นฐาน หรือรากฐานที่ส�ำคัญในการออกแบบระบบที่มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในเรือ่ งของความปลอดภัย และง่ายต่อการควบคุม
จัดการ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ IEC 61850 มีความแตกต่างจากมาตรฐานอืน่ ๆ
ในระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation) นั่นคือ
IEC 61850 ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของ
ระบบสถานียอ่ ยอัตโนมัติ (Substation Automation) และมีความ
ยุง่ ยากน้อยกว่า อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์
ที่ผลิตจากบริษัทอื่นๆ ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการออกแบบเฉพาะ
(Custom-Designed Gateway) หรือการออกแบบทางด้านวิศวกรรม
ที่ซับซ้อน (Engineering-Intensive Complication)

19

ในการออกแบบระบบสถานีย่อยอัตโนมัตินั้น มาตรฐาน
IEC 61850 จะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยในทุกๆ การติดตั้ง
และการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้ ในแง่ของอุปกรณ์ระดับอุตสาหกรรม
และอุปกรณ์ตามท้องตลาดทั่วไปมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเพิ่ม
ความเที่ยงตรงของระบบ (Reliability) สมรรถนะในการปรับค่า
(Fine Selectivity) การป้องกันและการตัดไฟได้อย่างรวดเร็ว (Short
Fault Reaction Time, Implement Fault Tolerance) รวมถึงระบบ
วิเคราะห์อย่างครบวงจร (Integrated Diagnostic) ข้อดีเหล่านั้น
ท�ำให้ IEC 61850 เป็นตัวเลือกล�ำดับต้นๆ ในระบบควบคุมไฟฟ้า
โดยเฉพาะระบบต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น โรงงานเคมี แท่นขุดเจาะน�ำ้ มัน
ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) รวมไปถึงระบบการเดินเรือด้วย
GOOSE
ในมุมมองของการสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
IEC 61850 นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มความต้องการทาง
ด้านการปกป้องระบบไฟฟ้า (Electrical Protection System)
อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างของระบบป้องกันไฟฟ้า และระบบ
ควบคุมกระบวนการ (Process Control System) นั่นจึงส่งผลต่อ
วิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) ของอุปกรณ์ การควบคุม
กระบวนการ (Process Control) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุม
กระบวนการแบบ Loop (Control Loop) โดยการวัดค่าจากเซ็นเซอร์
(Sensor) แล้วส่งค่าไปทีร่ ะบบควบคุม (Controller) ซึง่ จะมีกระบวนการ
อัลกอริทึมในการคิดวิเคราะห์ (Control Algorithm) จากนั้น
จะส่งค�ำสั่งไปที่อุปกรณ์กระตุ้น หรืออุปกรณ์รับค�ำสั่ง (Actuator)
ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นจะถูกท�ำซ�้ำวนไปเรื่อยๆ โดยจะมีความถี่
(Sampling Frequency) และรอบเวลา (Cycle Time) ตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในระบบ ในกรณีทมี่ กี ารเชือ่ มต่อกับเครือข่าย (Network, Field Bus)
เข้ากับระบบควบคุม (Controller) เซ็นเซอร์ (Sensor) และอุปกรณ์
กระตุน้ หรืออุปกรณ์รบั ค�ำสัง่ (Actuator) นัน้ กระบวนการการท�ำงาน
ของระบบความคุม (Control System) หลายๆ ระบบนั้นจะแชร์
แบนด์วิดท์ที่มีอยู่ร่วมกัน (Available Bandwidth) การออกแบบ
ระบบหลายๆ ระบบที่กล่าวมานั้นจะต้องมีการจัดล� ำดับเวลา
(Scheduling) ให้สอดคล้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้
แบนด์วิดท์ที่มีอยู่ (Available Bandwidth)

มาตรฐาน IEC 61850 นั้ นเป็ นพื้นฐาน
หรื อ รากฐานที่ ส�ำ คั ญ ในการออกแบบระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย
และง่ า ยต่ อ การควบคุ มหรื อ จั ดการ
ในแต่ละรอบ (Cycle) ของกระบวนการนัน้ เซ็นเซอร์ (Sensor)
จะอ่านค่า และอุปกรณ์กระตุ้น (Actuator) จะท�ำงานเฉพาะเวลา
ที่ตั้งไว้ (Fixed Time) เท่านั้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นจะถูกก�ำหนด
โดยรอบเวลา (Cycle Duration) โดยทีร่ อบเวลา (Cycle Duration) นัน้
จะถูกก�ำหนดไว้ในช่วงของการออกแบบระบบ (System Design
Phase) ระบบนั้นจะมีดีเลย์ (Delay) บ้างเล็กน้อยในการวัดค่า
(Measurement) และสั่งงานอุปกรณ์รับค�ำสั่ง (Actuator) แต่นั่น
ก็ไม่ได้เป็นปัญหาตราบใดที่ท�ำงานได้ดีเข้ากับเวลาตอบสนอง
(Time Constant) ของระบบควบคุม
ระบบป้องกัน (Protection System) และระบบการจัดการ
และควบคุม (Supervision System) นัน้ มีคอนเซ็ปต์ หรือกระบวนการ
ที่แตกต่างกัน การวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า (Electrical Quantity)
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รูปที่ 4
การติดตั้งอุปกรณ์ที่โรงงาน
ของลูกค้า

ของทางระบบการจัดการและควบคุม (Supervision System) นั้น
ค่อนข้างทีจ่ ะช้า และค่าทีว่ ดั ได้เหล่านัน้ ไม่คอ่ ยถูกน�ำไปใช้ในระบบ
ควบคุมแบบ Control Loop

การส่ งข้ อมู ล ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก� ำ หนดการไว้
(Unscheduled Communication)
รวมถึ งความต้ องการที่ จ ะส่ ง ข้ อ มู ล ทั นที
(On-Event Communication) นั้ นเป็ น
ปั ญ หาที่ รับ มื อได้ โ ดยการใช้ ง านหนึ่ ง ใน
คุ ณ สมบั ติ ข อง IEC 61850 นั่ นคื อ
คุ ณ สมบั ติ ใ นการส่ งข้ อมู ล พิ เ ศษที่ มี ชื่ อ ว่ า
GOOSE (General Object Oriented
Substation Event)
ในกรณีทเี่ กิดความผิดปกติขนึ้ ในระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ในการ
ป้องกันนั้นจะตรวจจับความผิดปกติได้และมันต้องการที่จะส่ง
ข้อมูลความผิดปกติไปให้อุปกรณ์อื่นในทันทีท่ตี รวจพบ เพราะว่า
อุปกรณ์อื่นๆ ต้องได้รับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรตัดไฟ
โดยใช้เบรกเกอร์ตัวไหน ในการส่งข้อมูลแบบ Round-Robin หรือ
การส่งข้อมูลแบบอืน่ ๆ นัน้ อุปกรณ์ต้องรอให้อปุ กรณ์อนื่ ส่งข้อมูล
รูปที่ 4
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ให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถส่งข้อมูลได้ (รอคิวในการส่งข้อมูล)
ซึง่ นัน่ ท�ำให้เกิดความล่าช้า หรือดีเลย์ทมี่ ากเกินกว่าทีจ่ ะยอมรับได้
ปัญหาที่ได้กล่าวมานั้น รับมือได้โดยการใช้งานหนึ่งในคุณสมบัติ
ของ IEC 61850 นัน่ คือคุณสมบัตใิ นการส่งข้อมูลทีม่ ชี อื่ ว่า GOOSE
(General Object Oriented Substation Event) โดยแทนที่จะใช้
Cycle Time นัน้ GOOSE จะใช้สงิ่ ทีเ่ รียกว่า Latency แทน ความล่าช้า
ระหว่างเหตุการณ์ (Event) และการส่งข้อมูล (Transmission of
Information) นั้นแสดงอยู่ใน -> รูปที่ 2
คุณสมบัติส�ำคัญของ GOOSE Message คือ สามารถ
ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระดับเดียวกัน (Horizontal
Communication) เช่น การสื่อสารแบบ Peer-to-Peer อีกทั้งยังมี
ความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระดับที่
สูงกว่า (Vertical Communication) เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม
จัดการระบบ (Supervision System)
ดังนั้น กระบวนการในการเลือกตัดไฟ (Logic Selectivity)
หรือการท�ำ Interlock ระหว่าง 2 เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถท�ำได้
โดยการติดต่อสือ่ การกันระหว่างอุปกรณ์เอง โดยทีไ่ ม่ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั
การประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) การสื่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์ในระดับเดียวกัน (Horizontal Communication) นัน้
ช่ ว ยเพิ่ ม ทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ (การตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว และ
การใช้ช่องทางการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด) และเพิ่ม
ความเที่ยงตรงแม่นย�ำของระบบ (Reliability) (เช่น ถ้าระบบ
ประมวลผลกลางนั้นเกิดขัดข้อง กระบวนการป้องกันนั้นยังคง
สามารถท�ำงานต่อไปได้)
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รูปที่ 5
ปริทัศน์ของสวิตช์เกียร์
แบบ Low-Voltage
และ Medium-Voltage
ของ ABB ที่ถูกติดตั้ง
ในโรงงานของลูกค้า

รูปที่ 5

นอกจากนั้นแล้ว GOOSE Message ยังมีระบบวิเคราะห์
(Built-In Diagnostic Mechanism) ที่ติดตั้งภายในตัวเอง แต่ละ
อุปกรณ์นั้นสามารถถูกตั้งค่าให้ส่งสัญญาณ GOOSE Message
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ (เช่น ทุกๆ 1 วินาที) เพื่อรายงานสถานะว่า
ระบบท�ำงานอย่างปกติ (Normal Status) แต่ถ้าหากอุปกรณ์นั้น
ไม่ได้รบั ข้อความหรือสัญญาณจากอุปกรณ์อนื่ จะมีการแจ้งเตือน

(Alarm) มีการเปลี่ยนเป็นเซฟโหมด (Safe Mode) หรือการ
ตอบสนองอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ -> รูปที่ 3 การสื่อสารผ่าน
ข้อความ (Diagnostic Message) นั้นใช้ตัวกลาง หรืออุปกรณ์
ในการสื่อสารตัวเดียวกันกับการส่งข้อมูลอื่นๆ (Data Packet)
ดังนั้น จึงไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์อ่นื ๆ เพิ่มอีก
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รูปที่ 6

รูปที่ 6
แผงควบคุมของหม้อแปลง
ในโรงงานของลูกค้า

Engineering and Configuration
(การออกแบบระบบและการก�ำหนดค่า)
ข้อได้เปรียบของมาตรฐาน IEC 61850 นั้นเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการก�ำหนดค่าหรือตั้งค่า รวมไปถึงกระบวนการทาง
วิศวกรรมด้วย ด้วยความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมและจ�ำนวน
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีมาก จึงท�ำให้การออกแบบระบบต้องใช้การ
วางระบบที่ดี (Structured Process) รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา
มีส่วนช่วย (Computer-Assisted Process) โดยปกติแล้วการตั้งค่า
ระบบ (Configuration) และรายละเอียดอื่นๆ ในการออกแบบ
ระบบนั้นมีมาก ซึ่งมากมายเสียจนท�ำให้วิศวกรท�ำงานแล้วเกิด
ความผิดพลาดที่ร้ายแรงได้ (Critical Error) ในการหลีกเลี่ยง
ความผิ ด พลาดนี้ IEC 61850 จึ ง ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการ
จัดระเบียบ หรือการท�ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของอ็อบเจกต์
(Object) และประเภทของข้อมูล (Data Type) รวมไปถึงการมี
Formal Electric Description ด้วย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (IEDs) ที่ใช้ในการป้องกัน
ระบบนั้นมีความซับซ้อน โดยความซับซ้อนนั้นจะถูกจัดการด้วย
IEC 61850 โดยอาศัยการจัดกลุม่ ของอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมกันเป็น
อ็อบเจกต์ (Logical Object) ซึ่งนั่นจะถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
กลุม่ อ็อบเจกต์ (Object) นัน้ เรียบง่ายเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ประเภทอื่น หรืออุปกรณ์ยี่ห้ออื่น นั่นแปลว่า
มั น ง่ า ยเพี ย งพอที่ จ ะท� ำ ให้ วิ ศ วกรสามารถออกแบบระบบได้
ตั ว อย่ า งของอ็ อ บเจกต์ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมานั้ น สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น
ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Overcurrent Protection) ระบบ

ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (Current and Voltage
Measurement) ระบบควบคุมสวิตช์ (Control of a Switch)
หลักส�ำคัญของการจัดการข้อมูล (Data Model) ของมาตรฐาน
IEC 61850 คือการจัดกลุ่มอ็อบเจกต์ โดยค�ำนึงถึงความหมาย
ของมัน ด้วยอุปกรณ์ทกุ อุปกรณ์ทที่ ำ� งานภายใต้มาตรฐาน IEC 61850
นัน้ จะใช้ออ็ บเจกต์ทเี่ หมือนกันในการใช้ฟงั ก์ชนั่ นัน้ ๆ ท�ำให้สามารถ
ท�ำการรวมอ็อบเจกต์ได้ นั่นเป็นผลให้มีความง่ายต่อการน�ำไป
ประยุกต์ใช้
ซึ่ ง การจั ด การข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ไปในมาตรฐานเดี ย วกั น
(Standardization) นั้น ยังรวมถึงการตั้งชื่อของอ็อบเจกต์ (เช่น
PTOC หมายถึ ง การป้ อ งกั น กระแสไฟฟ้ า เกิ น Overcurrent
Protection) ท�ำให้ง่ายต่อการจดจ�ำและง่ายต่อการน�ำไปใช้
ส่วนประเภทของข้อมูล (Data Type) นั้น ยังคงถูกก�ำหนด
โดยมาตรฐาน IEC 61850 ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการวัดค่าต่างๆ
(Measurements) จะประกอบไปด้วยหน่วยของค่าวัด (Measurement
Units) รวมไปถึงตัวชี้วัดคุณภาพ (Quality Indicators) ดังนั้น
จึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้

คุณสมบัติส�ำคัญของ GOOSE Message
คือ สามารถใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
(Peer-to-Peer) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ
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รูปที่ 7
ระบบเลือกตัดไฟ
เฉพาะส่วน บนพื้นฐาน
ของ GOOSE

รูปที่ 7
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เพือ่ ทีจ่ ะให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ มาตรฐาน IEC 61850
นั้นได้มีการระบุการจัดรูปแบบ (Electronic Format) ของอุปกรณ์
และของระบบไว้ อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์จะถูกระบุไว้ในไฟล์ ซึ่งเป็น
ไฟล์ทเี่ ขียนในภาษา SCL (Substation Configuration Description
Language) ประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านคุณสมบัติและข้อมูล
ทางด้าน Logical Objects
ไฟล์ SCL นั้นจะถูกอ่าน หรือจัดการแก้ไขโดยผ่านทาง
ซอฟต์แวร์ (IEC 61850 Software Engineering Tools) ซึง่ จะท�ำให้
การท�ำงานนั้นลื่นไหลและช่วยลดความผิดพลาดลงได้ การใช้
SCL ยังช่วยให้อปุ กรณ์จากต่างค่ายต่างยีห่ อ้ สามารถท�ำงานร่วมกัน
ได้ดี ตราบใดที่มีการใช้ไฟล์ SCL หรือสื่อสารผ่านทางภาษา SCL
ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องกังวลว่าระบบภายในท�ำงานอย่างไร

IEC 61850 ทีต่ ดิ ตัง้ ในโรงงานไอศกรีม
การท�ำงานร่วมกันของสวิตช์เกียร์ (Switchgear) ในไฟฟ้า
แรงดันต�ำ่ (Low-Voltage) และแรงดันปานกลาง (Medium-Voltage)
ได้ถูกติดตั้งที่เมือง Ferentino ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นโรงงานผลิต
ไอศกรีมยี่ห้อดัง ขนาดโรงงานนั้นใหญ่ที่สุดในวงการการผลิต
ไอศกรีมเลยทีเดียว

IEC 61850 Joining the LV and MV World
(มาตรฐาน IEC 61850 เชือ่ มระบบไฟฟ้าแรงดันต�ำ่
และแรงดันปานกลางเข้าด้วยกัน)
ในอดี ต นั้ น อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ (IED) เช่ น
Protection Relay จะถูกใช้ในระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (Medium
-Voltage) แต่อย่างไรก็ตาม ข้อดีทเี่ ห็นได้ชดั เมือ่ มีการน�ำมาตรฐาน
IEC 61850 มาใช้ในระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ (Low-Voltage) ท�ำให้
เป็นไปได้ทจี่ ะใช้ระบบเซอร์กติ เบรกเกอร์ Emax 2 Circuit Breaker
ซึ่งเป็นแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวแรกที่สามารถท� ำ งานร่ ว มกั บ
IEC 61850 ได้
นอกจากนี้ อุปกรณ์ปอ้ งกันระบบไฟฟ้าแบบดิจทิ ลั ABB Ekip
Digital Protection Unit นั้นสามารถติดตั้งลงบน Emax 2 ได้ ซึ่ง
ครอบคลุมกระแสสูงถึง 800 แอมป์ จนถึง 6,300 แอมป์ และยัง
มาพร้อมการสื่อสารภายใต้มาตรฐาน IEC 61850 (IEC 61850
Communication Protocol) ส่งผลให้การท�ำงานร่วมกันของระบบ
ป้องกันและระบบควบคุมในระบบไฟฟ้าแรงดันต�ำ่ (Low-Voltage)
และแรงดันปานกลาง (Medium-Voltage) เป็นไปอย่างราบรื่น
ช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงแม่นย�ำของระบบ ท�ำให้ระบบการจัดการ
และควบคุม (Supervision System) ท�ำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

การติดตัง้ นัน้ ประกอบไปด้วย แผงควบคุมหลักขนาด 20 kV
(20 kV Panel) ท�ำงานร่วมกับสวิตช์เกียร์ (UniSec Switchgear)
ในการเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Main Grid) และ
แผงควบคุมรอง (Panel) ทีป่ อ้ นไฟให้กบั หม้อแปลงขนาด 4MVA และ
3MVA (4MVA, 3MVA Transformers) หม้อแปลงจะจ่ายไฟให้กบั
แผงควบคุมขนาด 6 kV (6 kV Panel) และแผงควบคุมนัน้ จะจ่ายไฟ
ต่อให้กับมอเตอร์และสวิตช์บอร์ดแรงดันต�่ำ (LV Switchboard)
(ในระบบนี้จะใช้ LV Switchboard ที่เป็นสินค้ายี่ห้ออื่น ร่วมกับ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2)
อุปกรณ์รเี ลย์ (MV Relay) (REF661, REF542+ and RIO600)
และอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ (REM Motor Protection) นั้น
เชื่อมต่อกันผ่านช่องทางของ IEC 61850 รวมไปถึงการต่อเข้ากับ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 Circuit Breaker อีก 3 ตัวซึ่งท�ำหน้าที่
ตัดไฟขาเข้า (Incomer) ของระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ -> รูปที่ 4-6
การใช้งาน IEC 61850 ในระบบป้องกัน (ในไฟฟ้าแรงดันต�ำ่
ร่วมกับไฟฟ้าแรงดันปานกลาง) นั้นท�ำให้เกิดผลดีขึ้นมากมาย
คุณลักษณะทีส่ ำ� คัญมาก ก็คอื ระบบการเลือกสรร Logic Selectivity
(การเลือกตัดไฟฟ้าเฉพาะบางส่วน) ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
(Short Circuit)
ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit) ในส่วนของ
ตัวป้อนไฟให้มอเตอร์ (MV Motor Feeder) รีเลย์ (Protection
Relay) ภายในตัวเองนั้น จะส่งข้อความ GOOSE Message ไปยัง
อุปกรณ์ป้องกันในส่วนต้นของวงจร (Upstream) เพื่อป้องกัน
การสับสวิตช์ตัดไฟทั้งระบบ จะมีเพียงแค่ “เซอร์กิตเบรกเกอร์
ที่ใกล้กับจุดที่ลัดวงจร” ท�ำการตัดวงจร (ไม่ตัดไฟทั้งระบบ
แต่จะตัดไฟแค่สว่ นทีใ่ กล้กบั จุดทีเ่ กิดปัญหา) ดังนัน้ ระบบนีจ้ ะช่วย
หลีกเลี่ยงการตัดไฟในส่วนที่ไม่เกิดปัญหาได้
ในท�ำนองเดียวกัน กรณีทเี่ กิดไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)
ในฝั่งของระบบไฟฟ้าแรงดันต�่ำ Emax 2 จะช่วยท�ำการตัดไฟ
ในส่วนที่เกิดปัญหา และในขณะเดียวกันก็ส่งข้อความ GOOSE
Message ไปยังอุปกรณ์ REF เพื่อป้องกันการตัดไฟในส่วนของ
ระบบไฟฟ้าแรงดันปานกลางถ้าหากไม่จำ� เป็น
การใช้การสือ่ สารผ่านทางช่องทางเดียวกัน (Single Protocol)
ในทุกๆ ระบบนั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเลือกสรร
ขั้นสูง (Logic Selectivity) เช่น การเลือกตัดไฟฟ้าเฉพาะบางส่วน
และเพิม่ ความเทีย่ งตรงแม่นย�ำของระบบโดยรวม (Overall Reliability)
นอกจากนัน้ การใช้ Single Protocol ในระบบควบคุมและติดตาม
ตรวจสอบ (Supervision and Monitoring) จะท�ำให้ข้อมูลที่ได้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบสามารถท� ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Emax 2 Circuit Breaker
เป็ นแอร์ เ ซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ ตั ว แรกที่ส ามารถ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ IEC 61850 ได้
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“เจ็บหน้าอก”
สัญญาณเตือนโรคร้ายที่คุณอาจไม่เคยรู้
มีหลายเหตุผลที่ท�ำให้คุณ “เจ็บหน้าอก” โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจเสมอไป ซึ่งอาการ
เจ็บหน้าอกมีชื่อทางการแพทย์ว่า “Angina Pectoris” เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจลดลง
จากการที่เส้นเลือดตีบหรืออุดตัน และอาจเกิดขึ้นซ�้ำๆ หรือเฉียบพลันจนร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
สถิติจากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้ที่มี
อาการเจ็บหน้าอกมักเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เยื่อหุ้มหัวใจ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน งูสวัด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับอ่อน
อักเสบ ฯลฯ ที่ส�ำคัญต้องแยกให้ออกว่า อาการเจ็บหน้าอกนั้น
เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหรืออาหารไม่ย่อยกันแน่?
แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า อาการเจ็บหน้าอกมีที่มาจากโรคหัวใจ
หรือโรคอืน่ ๆ ทีน่ า่ กลัวไม่แพ้กนั วิธสี งั เกตอาการเบือ้ งต้นในกรณีที่
อาการเจ็บหน้าอกนั้นเกิดจากโรคหัวใจ คุณจะรู้สึกแน่นหน้าอก
เหมือนมีอะไรมากดทับ เจ็บร้าวไปที่ส่วนหลัง คอ ขากรรไกร ไหล่
และแขนโดยเฉพาะข้างซ้าย หายใจหอบเหนือ่ ยหรือหายใจไม่ทวั่ ท้อง
เหงื่อซึมแต่ตัวเย็น อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน โดยอาการจะเป็น
มากขึน้ ระหว่างออกก�ำลังกายหรือออกแรงมาก เมือ่ พักแล้วจะรูส้ กึ
ดีขึ้น ซึ่งอาการดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นต้น
ส่วนอาการเจ็บหน้าอกทีไ่ ม่ได้มาจากโรคหัวใจนัน้ อาจจะมี
อาการเรอเปรี้ยวในล�ำคอจากกรดไหลย้อน เจ็บหน้าอกมากขึ้น
หรือน้อยลงเมือ่ ไอ เปลีย่ นอิรยิ าบถ หรือหายใจเข้า-ออกลึกๆ รู้สกึ
เจ็บแปลบเหมือนถูกของมีคมทิ่มแทงกลางหน้าอก ฯลฯ ทั้งหมด
อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคร้ายที่คุณอาจไม่เคยรู้ ได้แก่
1. ถุงน�ำ้ ดีหรือตับอ่อนอักเสบ: ผูท้ มี่ อี าการตับอ่อนอักเสบ
จะรู้สึกเจ็บหน้าอกส่วนล่างขณะนอนราบ และรู้สึกดีขึ้นเมื่อนั่ง
เอนตัวไปข้างหน้า ส่วนถุงน�้ำดีอักเสบมักรู้สึกจุก แน่น หรือเจ็บ

บริเวณด้านล่างขวาของหน้าอก โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร
เสร็จแล้ว
2. กล้ามเนือ้ และเอ็นกล้ามเนือ้ บริเวณหน้าอกบาดเจ็บ:
การออกก�ำลังกายที่หักโหมหรือยกของหนัก แม้แต่การไอเรื้อรัง
ก็อาจส่งผลให้เส้นใยกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกฉีกขาดได้เช่นกัน
3. โรคปอดบวมหรือลิ่มเลือดอุดกั้นปอด: ผู้ที่มีอาการ
ปอดบวมมักจะรู้สึกเจ็บลึกบริเวณหน้าอกทันที มีไข้สูง ไอ และมี
หนองปนออกมา ส่วนผูป้ ว่ ยลิม่ เลือดอุดกัน้ ปอดมักจะรูส้ กึ เจ็บแปลบ
ตรงกลางหน้าอก หายใจไม่สดุ ไอเป็นเลือด มีไข้ และหัวใจเต้นเร็ว
4. โรคกรดไหลย้อน: อาการแสบร้อนกลางหน้าอกเป็น
สัญญาณเตือนของโรคนี้ โดยผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนจะรู้สึก
เจ็บบริเวณหน้าอกและท้องส่วนบน ท้องอืด เรอเปรี้ยว และรู้สึก
แสบร้อนหลังดืม่ เครือ่ งดืม่ ร้อนๆ หรือหลังรับประทานอาหาร หลายคน
มัก สับ สนระหว่ า งกรดไหลย้ อ นกับ โรคหัว ใจ เพราะหัว ใจและ
หลอดอาหารมีเส้นประสาทร่วมกันนั่นเอง
5. ความกลัวและความกังวล: กังวลมากไปหรือกลัวไปก่อน
ก็ไม่ดี เพราะร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนด้วยการเจ็บหน้าอก
หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก หายใจไม่สุด คลื่นไส้อาเจียน และ
เวียนศีรษะได้
หากคุณหรือคนข้างกายมีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยทิ้งไว้
ให้สายเกินดูแล เพราะคุณอาจมองข้ามสัญญาณเตือนโรคร้าย
จากร่างกาย และน�ำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพในที่สุด
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“ดอยผาตั้ง” งดงามราวภาพฝัน
กับรักครั้งนั้นที่ยังตราตรึง
เป็นเวลาเกือบสิบโมงเช้าแล้ว แต่หมอกขาวยังเคลื่อนตัวเอื่อยผ่านทิวเขานับสิบลูกเบื้องหน้า
สีชมพูหวานของดอกนางพญาเสือโคร่งเจ้าของฉายา “ซากุระเมืองไทย” เพิ่มความโรแมนติก
ให้ลอยฟุ้งในอากาศ ลมหนาวพัดผ่านจนเราต้องเอามือซุกเข้าไปในเสื้อกันหนาว บนความสูง
เหนือระดับน�้ำทะเล 1,653 เมตร ผืนดินแห่งประวัติศาสตร์ของ “ดอยผาตั้ง” เต็มไปด้วย
ความงดงามของธรรมชาติ และการหลอมรวมสองวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างกลมกลืน

หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องสิน้ สุดลงใน พ.ศ. 2488 กองพล 93
น�ำโดยนายพลหลี่ และชาวจีนฮ่อส่วนหนึ่งได้เดินเท้าอพยพมายัง
ดินแดนเหนือสุดของเมืองไทย และอาสาสมัครร่วมรบเคียงบ่า
เคียงไหล่เพือ่ ปกป้องแผ่นดินสยามร่วมกับกองทัพไทย เมือ่ ชาวจีน
อพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานบนดอยผาตัง้ ทีอ่ ยูบ่ นเทือกเขาดอยผาหม่น
กิง่ อ�ำเภอเวียงแก่น ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 160 กิโลเมตร พวกเขา
ได้อาศัยร่วมกับชาวเขาเผ่าม้ง เย้า และชนพื้นเมืองบนดอยสูง
ท�ำให้สิ่งปลูกสร้างหลายอย่างบนดอยผาตั้งเต็มไปด้วยกลิ่นอาย
ของวัฒนธรรมจีน ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง
และเย้าอย่างไม่ขัดเขิน ชาวจีนยึดอาชีพเกษตรกรรมด้วยการ
ปลูกผักและผลไม้เมืองหนาว อาทิ ลูกท้อ บ๊วย แอปเปิล สาลี่ ชา
ฯลฯ กลายเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ท�ำให้รู้สึกราวกับหลุดเข้าไป
ในดินแดนห่างไกลของจีนแผ่นดินใหญ่

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง การเดินทางมายังดอยผาตั้งจึง
สะดวกสบายขึน้ มาก คุณสามารถขับรถมาจอดบนดอยหรือเช็กอิน
เข้าที่พักที่มีให้เลือกหลายแห่งบนภูชี้ฟ้า จะกางเต็นท์นอนชมดาว
และพระอาทิตย์ตกดินก็โรแมนติกไม่แพ้กัน ดอยผาตั้งพร้อมให้
คุณปลดปล่อยความเหนื่อยล้าและความวุ่นวายของเมืองใหญ่
ไปกับชีวติ ทีเ่ นิบช้า พร้อมชมความงดงามของจุดท่องเทีย่ วทัง้ 5 แห่ง
ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของดอยผาตั้ง ที่บางจุดนั้นงดงามราวภาพฝัน
จนตราตรึงในความทรงจ�ำ
ผาตั้งต้อนรับเราด้วย “ผาบ่อง” เจ้าของฉายา “ประตูรัก
แห่ ง ขุ น เขา” หรื อ “ประตู ส ยามสู ่ ล าว” ด้ ว ยลั ก ษณะทาง
ธรรมชาติของหน้าผาหินทีม่ ชี อ่ งว่างขนาดใหญ่คล้ายประตูรปู หัวใจ
เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นกลางระหว่างไทยและลาวไว้อย่าง
สุขสงบและร่มรืน่ สบายตา จากจุดนีส้ ามารถมองเห็นความสวยงาม
ของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวได้ อ ย่ า งชั ด เจน
เพิม่ ความโรแมนติกด้วยไอหมอกขาว มอส เฟิรน์ และดอกไม้เล็กๆ
ที่เกาะตามแนวหินชื้นหมอก ผาบ่องเป็นเจ้าของต�ำนานความรัก
ทีเ่ ชือ่ กันว่า หากคู่รักเดินจับมือกันก้าวผ่านประตูรักแห่งขุนเขา
จะช่วยให้ความรักของทั้งคู่แข็งแกร่งและมั่นคงดุจหินผา ทั้งยัง
ตราตรึงในความทรงจ�ำไปแสนนาน
ห่างจากผาบ่องเพียง 15 เมตรเป็นที่ตั้งของ “พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวดอย
ศาลาเก๋งจีน และป่าหินยูนนาน อีกหนึ่งจุดชมวิวธรรมชาติที่
สวยงามด้วยทิวเขาน้อย-ใหญ่และเนินหินเรียงรายสลับซ้อนดูคล้าย
ป่าหินยูนนานในประเทศจีน ใกล้กันคือ “จุดชมวิวช่องผาขาด”
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นช่องผาหินขนาดใหญ่แยกออกจากกัน เผยให้เห็น
จุดชมวิวทีโ่ อบล้อมด้วยไอหมอกหนาและทิวเขา ในวันทีท่ อ้ งฟ้าโปร่ง
คุณจะมองเห็นทัศนียภาพของฝั่งลาวและแม่น�้ำโขงอันงดงาม
เดินเท้าจากจุดชมวิวช่องผาขาดราว 300 เมตร เป็นที่ตั้ง
ของ “จุดชมทะเลหมอกเนิน 102” หนึ่งในจุดชมทะเลหมอก
สีขาว พระอาทิตย์ขนึ้ และพระอาทิตย์ตกทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก
จากนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ “จุดชมทะเลหมอกเนิน 103”
ทีอ่ ยูห่ า่ งจากเนิน 102 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว 500 เมตร

04 l 2017

“ดอยผาตั้ ง ” งดงามราวภาพฝั น กั บ รั ก ครั้ ง นั้ น ที่ ยั ง ตราตรึ ง

27

มีลกั ษณะเป็นเนินหินขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงาม
และเส้ น ทางอั น คดเคี้ ย วบนดอยผาตั้ ง ได้ ก ว้ า งไกลสุ ด สายตา
ทั้งยังได้รับการยกย่องว่า เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด
บนดอยผาตั้งเลยทีเดียว
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงดอยผาตั้ง
คือ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยผาตั้ง” ศูนย์พัฒนาและ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ด้ า นการปลู ก ผั ก และผลไม้ เ มื อ งหนาว รวมถึ ง
การเลีย้ งสัตว์เพือ่ หล่อเลีย้ งชุมชน เช่น แพะ ไก่กระดูกด�ำ และหมู
นอกจากนี้ มูลนิธโิ ครงการหลวงยังได้พฒ
ั นาปรับปรุงพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ในเชิงท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และต้นน�ำ้ ล�ำธาร
ให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

หากคุณอยากสัมผัสกับความสวยงามของ
นางพญาเสือโคร่ง ลมหนาว หมู่ดาว ทะเลหมอก
และพระอาทิตย์ขึ้น-ตกที่มีเสน่ห์ไม่ซ�้ำใคร
ดอยผาตั้งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่จะเพิ่มความสุข
และชาร์จพลังในวันหยุดยาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เพือ่ กลับมาเผชิญชีวติ ในป่าคอนกรีตได้
อย่างแน่นอน
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ต้อนรับเทศกาลส่งความสุข
ด้วยไอเท็มแก็ดเจ็ตสุดชิค
แก็ดเจ็ตเทคโนโลยีสุดไฮเทคนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถูกมอบ
เป็นของขวัญ หรือของรางวัลที่ทันสมัยซึ่งสามารถตอบสนอง
ทุกไลฟ์สไตล์ได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับใครที่ก�ำลังมองหาของขวัญ
ในช่ ว งเทศกาลปลายปี ขอแนะน� ำ ไอเท็ ม แก็ ด เจ็ ต ฟั ง ก์ ชั่ น ล�้ ำ
ดีไซน์สุดเก๋ไก๋ เท่ และคูล ไว้เป็นตัวเลือกส�ำหรับคนพิเศษ

Airfree Tulip
ชีวิตดีแค่ไหนเมื่อได้รับอากาศบริสุทธิ์เพียงพอด้วย Airfree
Tulip เครือ่ งฟอกอากาศทีไ่ ม่มแี ผ่นกรอง ไม่มพี ดั ลม และไม่ตอ้ งดูแล
จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคต เทคโนโลยีลิขสิทธิ์ใหม่เฉพาะของ
Airfree จากประเทศโปรตุเกส มาตรฐานดี ปลอดภัย ฐานการผลิต
น�ำเข้าจากยุโรป ไม่มพี ดั ลมจึงท�ำให้กนิ ไฟน้อย ท�ำงานไร้เสียง 100%
สามารถฟอกอากาศได้ตอ่ เนือ่ ง 24 ชม. ครอบคลุมพืน้ ทีห่ อ้ ง 32 ตร.ม.
มีลูกเล่นเป็นไฟ LED ทีเ่ ปลีย่ นสีได้ ด้วยดีไซน์ทเี่ รียบง่ายเข้าได้กบั
ทุกห้อง สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมดถึง 99.99% รับประกัน 1 ปี
สนนราคาประมาณ 22,900 บาท

CarWink

Dyson Supersonic

CarWink จอ LED ทรงกลมส�ำหรับติดกับกระจกท้ายรถทีช่ ว่ ย
สื่อสารกับรถคันอื่นง่ายขึ้น เพื่อแสดงข้อมูลให้รถคันที่ตามมา
ได้รู้ สามารถแสดงได้ทั้งข้อความ อีโมจิ รวมถึงสัญลักษณ์แบบ
ง่ายๆ ได้ และสามารถสัง่ การด้วยเสียง ท�ำให้ไม่ตอ้ งละสายตาจาก
ท้องถนน เสี่ยงอุบัติเหตุ โดยจะต้อง Sync การท�ำงานกับแอปฯ
บนสมาร์ทโฟนก่อน ทั้งนี้สามารถรองรับได้ทั้ง iOS และ Android
ตัวเครือ่ งมีขนาดเล็กกะทัดรัด มีแบตเตอรีใ่ นตัว สามารถชาร์จแบต
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมือ่ เราไม่ใช้งานก็พบั เก็บเป็นลูกบอลได้
นอกจากนั้น ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมส�ำหรับตกแต่งตัวเครื่องอีกด้วย
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Kickstarter ถ้าหากได้เงินสนับสนุน
ตามเป้าก็จะวางขายจริงช่วงเดือนมิถุนายน

ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic จากเจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่าง
เจมส์ ไดสัน นักประดิษฐ์และเจ้าของบริษัทไดสัน ใช้เวลาหลายปี
กับวิศวกรอีกกว่าพันคน คิดค้นและวิจยั สร้างไดร์เป่าผมทีจ่ ะดูแล
เส้นผมของคุณอย่างทะนุถนอม และทรงพลังด้วยมอเตอร์เอกสิทธิ์
เฉพาะของไดสัน หรือไดสันดิจทิ ลั มอเตอร์ V9 แถมยังมีเทคโนโลยี
การควบคุมความร้อนที่ชาญฉลาดในการวัดอุณหภูมิ 20 ครั้งต่อ
วินาที จึงมั่นใจได้ว่าเส้นผมจะไม่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป
ส�ำหรับท่านที่ซื้อเครื่องก่อนสิ้นปีนี้จะได้รับกระเป๋า รุ่น Limited
Edition สีแพลตินมั และสีมว่ ง สามารถเก็บไดร์เป่าผมและสิง่ ของได้
มากมาย แถมยังกันความร้อนและพับปิดด้วยแม่เหล็กเพื่อพกพา
ไปได้ทุกที่ สามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำ
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Portal by Razer

LID

Portal เป็น Wi-Fi ที่มาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อ
ด้วยความเร็วระดับ Gigabit รวมถึงพัฒนาฟีเจอร์ส� ำหรับการ
เล่นเกมผ่าน Wireless แถมยังครอบคลุมการใช้งานในบ้านทีม่ พี นื้ ที่
557 ตารางเมตร ส่วนฟีเจอร์อนื่ ๆ ก็มี WiFi AutoPilot ทีจ่ ะเปลีย่ น
ไปใช้แชนแนลอืน่ ทีเ่ ร็วกว่าในกรณีทจี่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ได้ประสิทธิภาพ
การท�ำงานที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้น ตัวเครื่องยังรองรับ
Quad-Stream 802.11ac พร้อม Wave-2 MU-MIMO สามารถสัง่ ซือ้
ได้จากเว็บของ Razer สนนราคาขายอยู่ที่ประมาณ 7,500 บาท

สุดยอดหมวกกันน็อก LID ย่อขนาดได้ เหมาะส�ำหรับคนเมือง
ทีใ่ ช้จกั รยานเป็นพาหนะหลัก ตัวหมวกจะแบ่งเป็น 5 ส่วน ออกแบบ
ให้ปีกด้านข้างทั้งสองฝั่งสามารถหดให้มีขนาดเล็กลงท�ำให้พกพา
ได้สะดวก และเก็บใส่กระเป๋าเป้ได้ ตอนทีห่ ดกลับนัน้ จะใช้แม่เหล็ก
เป็นตัวล็อกไม่ให้เลื่อนหลุด โดยแต่ละส่วนจะเพิ่มความสามารถ
ในการดูดซับแรงกระแทก การออกแบบนัน้ จะใช้หลักแอโรไดนามิกส์
เพื่ อ ช่ ว ยในการลดแรงต้ า นอากาศขณะขั บ ขี่ ด้ า นหน้ า ติ ด ตั้ ง
หลอดไฟส่องสว่างได้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บระดมทุน
Indiegogo สนนราคาประมาณ 4,700 บาท

MOTO MOD

Moleskine

Polaroid ร่วมกับ Motorola เปิดตัว Moto Mod รุ่นใหม่
Polaroid Insta-Share Printer ที่จะรองรับกับ Moto Z Series
การใช้งานเพียงน�ำ Moto Mod แนบติดที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
และใส่กระดาษเข้าไป ซึ่ง Polaroid Insta-Share Printer ถ่ายภาพ
แล้วสัง่ พิมพ์ออกมาได้ทนั ที โดยใช้กระดาษ ZINK Zero-Ink ขนาด
2x3 นิ้ว สามารถสั่งพิมพ์ภาพถ่ายจาก Facebook, Instagram
หรือ Google Photos เพิ่มฟิลเตอร์ กรอบรูป และตกแต่งภาพ
ก่อนสัง่ พิมพ์ได้ แบตเตอรีใ่ นตัว 500mAh จะใช้พอร์ตชาร์จ USB-C
สามารถพิมพ์ภาพได้ 20 รูป ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง และสามารถ
ใส่กระดาษ ZINK ได้ครั้งละ 10 แผ่น พร้อมวางจ�ำหน่ายในราคา
6,600 บาท

Moleskine จับมือ Livescribe พัฒนาปากกาและสมุดจดโน้ต
ทีห่ ลอมรวมยุคแอนะล็อกและดิจทิ ลั เข้าด้วยกัน ในส่วนของปากกา
Moleskin Pen+ นั้นจะติดตั้งกล้องเอาไว้ที่หัวปากกาเพื่อเอาไว้
จับภาพสิ่งที่คุณเขียนลงบนสมุด แล้วส่งต่อไปยังแอปฯ Moleskin
Notes ในสมาร์ทโฟน บนหน้าสมุดนั้นจะฝังเทคโนโลยี Ncoded
Paper ช่วยให้จับภาพและต�ำแหน่งสิ่งที่คุณเขียนได้แม่นย�ำขึ้น
สามารถจดโน้ตหรือไอเดียต่างๆ ลงบนกระดาษได้งา่ ยดาย แต่ขอ้ เสีย
ก็คือปากกานี้จะใช้งานกับสมุดรุ่นอื่นๆ ของ Moleskine ไม่ได้
ส�ำหรับคนทีส่ นใจตอนนีส้ ามารถสัง่ ซือ้ จากเว็บของ Moleskine ได้
สนนราคาชุดละประมาณ 6,800 บาท ซึ่งจะได้ทั้ง Moleskine
Pen+ และ Paper Tablet Notebook มาครอบครอง
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บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ร่วมออกบูธในงาน สถาปนิก’60 (Architect’17)
งานแสดงวัสดุและเทคโนโลยีกอ่ สร้างทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน ครัง้ ที่ 31
เมือ่ วันที่ 2-7 พ.ค. 60 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรม ABB-Free@home® Wireless ระบบควบคุมบ้าน
อัจฉริยะใหม่จากเอบีบี ที่สามารถควบคุมฟังก์ชั่นภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน
บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ไม่วา่ จะเป็นการเปิด-ปิดไฟ เครือ่ งปรับอากาศ และ
ฟังก์ชนั่ อืน่ ๆ อีกมากมายทีส่ ามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้
ยังมีสวิตช์ไฟฟ้ารุน่ Zenit, รุน่ Step, ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ KNX System,
Door Entry, Sound System และ Enclosure ซึ่งมีการออกแบบที่สวยงาม
มีเอกลักษณ์ สะดวก และลงตัวกับการใช้งาน พร้อมเน้นการประหยัดพลังงาน
สูงสุด สามารถตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นบ้านเรือน ทีพ่ กั อาศัย อาคารส�ำนักงาน
คอนโดมิเนียม และโรงแรม

02 งานสัมมนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมใหม่จากเอบีบี
บริษทั เอบีบี จ�ำกัด ร่วมกับ บริษทั บางกอก แอบโซลูท อิเลคทริค แอนด์ คอน
จ�ำกัด จัดงานสัมมนาเรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า
ด้วยนวัตกรรมใหม่จากเอบีบี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 60 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมใหม่จากเอบีบี รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่น�ำเสนอนวัตกรรม
มากมาย อาทิ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย
ผ่านระบบคลาวด์, เทคโนโลยีของ Emax 2-Power Controller, การต่อเชือ่ มระบบ
ไฟฟ้ากลับแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วชั่วขณะด้วยระบบ Auto-Reclosing,
การเพิม่ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าด้วยแมกเนติกส์คอนแทกเตอร์ รุน่ AF, ระบบ
ควบคุมการท�ำงานและป้องกันมอเตอร์แบบอัจฉริยะด้วยอุปกรณ์ปอ้ งกันมอเตอร์
UMC เป็นต้น

03 งาน Manufacturing Expo 2017

อีกครัง้ กับบูธเอบีบใี นงาน Manufacturing Expo 2017 ทีไ่ ด้ขนนวัตกรรมใหม่
ล่าสุดอย่างแขนกลอัจฉริยะ YuMi มาพร้อมกับโซลูชั่นการท�ำบรรจุภัณฑ์สินค้า
ทีส่ ามารถช่วยลดต้นทุน เสริมก�ำลังการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้
ยังมีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ ACS580 ที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน
และล�ำ้ สมัยด้วยฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ อีกทั้งยังมีกิจกรรม VR (Virtual
Reality) ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 21-24 มิ.ย. 60
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04 งาน Palmex Thailand 2017

บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ได้เข้าร่วมงาน Palmex Thailand 2017 เมื่อวันที่
17-18 ส.ค. 60 ณ อาคารจัดแสดงสินค้าสหกรณ์สรุ าษฎร์ธานี (CO-OP Exhibition
Centre, Surat Thani) โดยได้น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นน�ำต่างๆ อาทิ
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์, แขนกลอัตโนมัติ SCARA, อุปกรณ์ป้องกัน
และควบคุมระบบไฟฟ้า, ระบบควบคุมอัตโนมัติ DCS, เครือ่ งมือวัด Flow Meter
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก พร้อม
ไฮไลท์ VR (Virtual Reality) ที่พาทุกท่านทดลองใช้งานและสัมผัสกับอุปกรณ์
ต่างๆ ที่มีความล�ำ้ หน้าทางเทคโนโลยีจากเอบีบีอีกด้วย

05 งาน “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017”

บริษทั เอบีบี จ�ำกัด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์งาน “ดิจทิ ลั ไทยแลนด์บกิ๊ แบง
2017” เมือ่ วันที่ 12 ก.ย. 60 น�ำโดยคุณศิรโิ ชติ สิงห์ษา Vice President - Robotics
and Motion Division ได้รบั เกียรติอย่างสูงในการพาเจ้าหุน่ ยนต์สองแขนกลอัจฉริยะ
YuMi ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ท�ำเนียบ
รัฐบาล ซึง่ YuMi ได้โชว์ลลี าแบบ Robot Barista ชงกาแฟมอบให้ทา่ นนายกได้ดม่ื
อีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าชมงาน

06 งาน Pack Print 2017

บริษทั เอบีบี จ�ำกัด น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตมาจัดแสดง
ในงาน Pack Print 2017 เมื่อวันที่ 20-23 ก.ย. 60 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา โดยเอบีบไี ด้นำ� หุน่ ยนต์ IRB4600 มาใช้ใน Palletizing and
Depalletizing Process ซึง่ ช่วยให้ผใู้ ช้งานลดเวลาในการท�ำงาน เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต ระบบการจัดวางและเรียงสินค้า พร้อมให้ผู้เข้าชมงาน
ได้สัมผัสการท�ำงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

04 l 2017

Register

Reg i ste r

ร่วมสนุกกับ ABB
เพียงสแกน QR Code เพื่อตอบค�ำถามชิงรางวัล
“ถุงผ้า ABB” จ�ำนวน 20 รางวัล

สมัครสมาชิกใหม่
ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกวารสาร ABB In Brief
สามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลฝากประวัติได้ง่ายๆ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท เอบีบี จ�ำกัด
161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชด�ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2665 1000 แฟกซ์ 0 2665 1043
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