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40 ปี เอบีบีบนฐานธุรกจิอันแข็งแกร่งในประเทศไทย

ขับเคลือนโลกดจิิทลัสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทลีาํหน้า

จากความสาํเร็จตลอด 40 ปี ในฐานะผู้นาํเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรม บริษัท เอบบีี ประเทศไทย ยงัคงเดินหน้าริเริม

เทคโนโลยีใหม่ๆ อยา่งต่อเนือง ในด้าน electrification products, robotics and motion, industrial automation และ power

grids ทีให้บริการแก่ลกูค้าทัวโลกครอบคลมุทังในภาคสาธารณปูโภค อุตสาหกรรม การขนส่งและระบบโครงสร้างพนืฐาน

ปัจจบุนั ABB กําลงัสร้างอนาคตใหม่ภายใต้ยคุอตุสาหกรรมดจิิทลัซึงครอบคลมุตงัแตก่ารผลติและนําพลังงานไฟฟ้าจากแหลง่

พลงังานเบืองต้นไปสูผู้่ใช้ไฟฟ้าทุกหนแหง่ รวมถึงการเสริมศกัยภาพอตุสาหกรรมด้วยระบบอตัโนมตัติงัแต่การใช้วตัถดุบิจาก

แหลง่ธรรมชาติจนถงึการผลติเป็นสนิค้าสาํเร็จ ภายใต้กระบวนการขบัเคลอืนสูก่ารปฏิวติัพลงังานและการปฏิวตัอิตุสาหกรรม

ครงัที (Energy and Fourth Industrial Revolutions) ซึงสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยทีจะมุง่สูโ่มเดลเศรษฐกจิใหม่

ไทยแลนด์ .

คณุชยัยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอบบีี ประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพชูา และลาว เปิดเผยว่า นบัเป็นเวลา 

ปีที ABB ได้เข้ามาดําเนินธุรกจิในประเทศไทยตงัแต่เมือปี พ.ศ.  และตลอดระยะเวลาทีผา่นมานนั  ABB ก็ได้รับการ

สนบัสนนุจากผู้ทีเกยีวข้องในแวดวงอตุสาหกรรมไฟฟ้าและพลงังานมาด้วยดี โดยเมือปี พ.ศ.  ABB ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุจากบีโอไอ จดัตงัโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยเพอืผลติระบบเกบ็ประจไุฟฟ้าแรงดันตํา หรือ Low Voltage Capacitors

และโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้ากําลงั บนพนืทีกว่า  ไร่ ในนิคมอตุสาหกรรมบางปู เพือจาํหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยัง

ประเทศในเอเชียใต้ รวมถงึออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ นบัเป็นก้าวสาํคัญในการทดแทนการนําเข้าและสร้างรายได้ให้กบั

ประเทศจากการสง่ออกเป็นมูลค่านบัพนัล้านบาทตอ่ปี รวมถึงเป็นการถ่ายทอดทกัษะและเทคโนโลยีให้กบับุคลากรไทยอยา่ง

ต่อเนืองจนสามารถพดูได้ว่าโรงงานดงักลา่วสามารถบริหารจดัการได้โดยบุคลากรไทยทงัหมด

นอกจากนนั ABB ยงัมีโรงงานประกอบตู้สวิทช์เกียร์ Robot Application Center และศนูย์บริการรวมทงัหมด  แห่งใน

ประเทศไทย อกีทงัยงัมีสาํนกังานตวัแทนการตลาดในประเทศเมียนมาร์ ลาว และกมัพชูา โดยยงัคงมีเป้าหมายให้บริการใน 

ตลาดหลกั ได้แก่ ด้านสาธารณปูโภค (Utility) โรงงานอุตสาหกรรม (Industry) และ ด้านการขนสง่และโครงสร้างพนืฐาน

(Transport and Infrastructure) ซึง ABB มุ่งเน้นพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ออกสูต่ลาดอย่างต่อเนืองเพอืเพมิ

ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการพลงังาน เพมิผลผลิตและคุณภาพ ลดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อม และให้มีความปลอดภัย

สงูขนึควบคู่ไปกบัการพฒันาของประเทศ

ภาคสาธารณูปโภค

ABB มีโซลชูนัส์ในด้านบริหารจดัการพลงังานแบบครบวงจร ครอบคลมุทงักระบวนการผลติ ระบบสายสง่และระบบจําหน่าย

(generation, transmission and distribution) แก่ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทงัภาครัฐและเอกชน สาธารณูปโภคด้านประปา

บําบัดนําเสยี รวมถึงระบบชลประทานด้วย โดย ABB ได้พฒันาดิจิทัลโซลชูันส์ภายใต้ common platform ABB AbilityTM ที
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สามารถเชือมโยงการทํางานของอปุกรณ์ต่างๆ ผ่าน ABB AbilityTM Platform รวมทงั software ทีเกยีวข้องเพือให้ลกูค้า

สามารถพฒันากระบวนการผลิตให้ทนัสมยั ด้วยการให้ข้อมลูเชิงลกึทีช่วยเพิมประสทิธิภาพการวางแผนและการควบคุมการ

ปฏิบติัการซึงสามารถตอบสนองได้ทนัที (real-time operations) โดยล่าสดุ ABB ได้เปิดตวัหม้อแปลงไฟฟ้าระบบดจิิทลัเป็น

รายแรกของโลกในงานแสดงสนิค้าและนวตักรรมด้านเทคโนโลยีระดบัโลก Hannover Fair 2018 ทปีระเทศเยอรมนั เมือชว่ง

เดือนเมษายนทีผ่านมา นบัเป็นนวตักรรมทีนํา digital technology มาใช้ในการทํางานของระบบหม้อแปลงไฟฟ้ากาํลงัทจีะ

ช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลตวัแปรตา่งๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพมิความแนน่อนและการใช้ประโยชน์ของ

โครงขา่ยไฟฟ้าได้มากขนึ ขณะเดยีวกนัในสว่นของการผลติพลงังานหมนุเวียน  ABB ก็มีการพฒันาโซลชูนัทีเหมาะสมกบั

กระบวนการผลติพลงังานหมนุเวยีนซึงมีบทบาทมากขึนในปัจจบุนั

ภาคอุตสาหกรรม

ลกูค้าในกลุม่นีครอบคลมุทุกภาคอตุสาหกรรมการผลติ ทงั process industry รวมถึง discrete manufacturing industry อาทิ

อตุสาหกรรมปิโตรเคมี กระดาษ ซีเมนต์ อาหารและเครืองดืม และ อิเล็คโทรนคิส์ เป็นต้น ซึง ABB มีผลติภัณฑ์และโซลชูันส์

รวมถึงงานเซอร์วิสในระบบการผลติแบบอัตโนมติั ทีทําให้มนัใจได้ว่าลกูค้าของเราสามารถปรับปรุงและพฒันากระบวนการ

ผลติให้ถึงจดุทมีีคณุภาพและมคีวามแมน่ยําในระดบัสงูสดุ และสามารถลดผลกระทบตอ่สิงแวดล้อม ตวัอย่างเช่น การนําเสนอ

มอเตอร์ทีมปีระสิทธิภาพสงู (High-efficiency motors) ในคลาส IE3 และ IE4 ทีถือวา่เป็นมาตรฐานสากลสงูสดุ นอกจากนี

ABB ยงัเป็นผู้นําระดบัโลกในด้านอปุกรณ์ควบคมุความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้า (variable speed drive: VSD) ซึงเป็นอปุกรณ์

ควบคมุและปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทํางานสมัพนัธ์ตามความต้องการของโหลดเทา่ทจํีาเป็นเพือประหยดัพลงังาน

สาํหรับกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมยานยนต์ อาหารและเครืองดมื อิเลคทรอนกิส์ และเครืองจักรกล ต่างกม็ีแนวโน้มเติบโตทีดี

เช่นเดียวกนั ซึง ABB กม็นีวตักรรมทีสามารถช่วยเพมิประสทิธิภาพและคณุภาพของอตุสาหกรรมเหลา่นีเชน่กนั อาทิ Robot,

Asset Management Software และ IOT Solutions

ภาคธุรกิจโครงสร้างพืนฐานและการขนส่ง

ธุรกจิบริการเดินรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือง จากการขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายใหม่ทีเชือมต่อ

ยา่นธรุกิจกบัเขตรอบนอกกรุงเทพฯ โดยในชว่งทีผ่านมา ABB ได้สง่มอบอปุกรณ์ไฟฟ้าให้กบัการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่ง

ประเทศไทย (MRTA) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) สําหรับติดตงัใช้งานในระบบ Power supply ของสถานีรถไฟฟ้า

สายต่างๆ

ขณะเดยีวกนั ABB มีการพฒันาเทคโนโลยีเพอืสนบัสนนุยานยนต์ทีขับเคลอืนด้วยพลงังานไฟฟ้า (E-mobility) ตอบสนอง

ความต้องการใช้รถพลงังานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle ทีเพิมสงูขึน

แนวโน้มการพฒันาระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric vehicle ในประเทศไทยนนั ขณะนีได้เริมทดลองนํามาใช้งาน โดยที

ผ่านมา ABB ได้สนับสนนุเครืองชาร์จไฟฟ้าสาํหรับรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for

Electric Vehicles ติดตงัทีการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ เพอืการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็ว

สาํหรับรถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกนั ABB ยงัได้สง่มอบเครืองชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสาํหรบัสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพอืการศึกษาวจิยัด้าน Smart Grid และ Smart Mobility
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ABB ถือเป็นผู้นําในการพฒันาเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าแบบครงวงจรสาํหรบัรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้าและไฮบริด รวมทงั

เทคโนโลยีด้านพลงังานไฟฟ้าสําหรับเรือและรถไฟด้วย โดย ABB ได้เข้าสูต่ลาด EV Charging ตังแต่ปี  และมีฐานลกูค้า

ทีติดตงัสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีจาก ABB มากกว่า ,  แห่งทัวโลก และล่าสดุ ABB ได้เปิดตวัสถานีชาร์จไฟฟ้ารุ่น

ใหม่ขนาด 350 kW Terra HP High Power charger เมือปลายเดือนเมษายน 2561 เพือรองรับความต้องการสถานีชาร์จ

ไฟฟ้าทมีีประสทิธิภาพสงูขึน โดย EV Charger ตวัใหมน่ีจะใช้เวลาในการชาร์จเพยีงแค่ 8 นาที สําหรับการเดินทางได้ถึง 200

กิโลเมตร

นอกจากน ีABB ได้ประกาศเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรครังแรกกบั FIA Formula E เพอืสนบัสนนุเทคโนโลยีด้าน E-mobility ให้เกดิ

การพฒันาอย่างยงัยืนในอนาคต โดย ABB FIA Formula E Championship นบัเป็นรายการแข่งขนัมอเตอร์สปอร์ต FIA ที

ขบัเคลอืนด้วยพลงังานไฟฟ้าอยา่งเต็มรูปแบบเป็นครังแรกของโลก ซึงจะมกีารจดัการแข่งขนัในเมืองใหญ่ๆ ของโลก เช่น

นิวยอร์ค ปารีส ซูริค และซาอดุีอาระเบีย เป็นต้น

ABB รุกอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดมื

อตุสาหกรรมอาหารและเครืองดืมมีแนวโน้มเติบโตสงู โดยเป็น  ใน  อตุสาหกรรมทีรัฐบาลให้การสง่เสริมสนับสนนุ เนืองจาก

ประเทศไทยมีวตัถุดบิภายในประเทศอยู่แล้ว เพียงแต่ทาํอย่างไรให้เกดิเป็นมลูค่าเพิมเพอืสร้างประโยชน์ตอ่ประเทศมากยงิขนึ

อยา่งไรกต็าม อตุสาหกรรมอาหารและเครืองดมืก็ต้องเผชิญกบัความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานฝีมือทีมี

ความต้องการสงูขนึ รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยทีเีกยีวข้องกบัผู้ผลติ ผู้ ค้าปลกี และผู้บริโภค ตลอดจนต้นทนุพลงังาน วตัถดุิบ

และการขนส่งทีสงูขึน

คณุชยัยศ กล่าวว่า  ABB มุ่งเน้นขยายตลาดในภาคอตุสาหกรรมอาหารและเครืองดมืมากขนึ โดยภายในปี  นี ABB มี

แผนงานทีจะเปิดตัวศนูย์ Food & Beverage Ingredient Center บนพนืทีกว่า ,  ตารางเมตร ในนิคมอตุสาหกรรมบางปู

ซึงคาดหมายว่าจะสามารถเปิดดําเนินการได้ในไตรมาสที  ของปีนี เพือเป็นพืนทีจดัแสดงเทคโนโลยีและนวตักรรมให้กับกลุม่

ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหารและเครืองดืม เชน่ โรงงานนําตาล โรงสข้ีาว ได้สมัผสักบัผลติภณัฑ์ เทคโนโลยีและ

Digital Solutions ทีสามารถชว่ยเพมิประสทิธิภาพในกระบวนการผลิต ทงันี ABB ถือเป็นหนึงในผู้นําเทคโนโลยีสําหรับ

อตุสาหกรรมอาหารและเครืองดมืของโลก โดยเมือเดือนเมษายน  ABB ได้เข้าซือกจิการบริษทั บแีอนดอ์าร์ ประเทศ

ออสเตรีย ซงึเป็นผู้นําทางด้าน Factory Automation ทําให้ ABB เพิมความแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครืองดืม

มากยิงขนึจากการรวมเอาความเป็นผู้นําในระบบอัตโนมัตขิอง ABB (DCS) เข้ากบั Factory Automation รวมถึง Internet of

Things (IoT) Solutions ของ B&R ภายใต้ ABB AbilityTM Platform

หุ่นยนต์…ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรม

หุน่ยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในอตุสาหกรรมนมีากขึนอย่างแนน่อน ซึงไม่เพียงแตจ่ะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว

หุน่ยนต์ยงัช่วยเพิมประสทิธิภาพในการผลติเพราะสามารถทํางานได้ตลอด  ชวัโมง และอีกประการทีคนมกัจะมองข้ามไปคือ

คณุภาพของสินค้าทีมีความสมําเสมอ ลดปัญหาความผดิพลาดจากคน (human error) ABB ได้แนะนําหุน่ยนตแ์บบสองแขน

ภายใต้ชือ YuMi ทีได้รับการออกแบบพฒันาให้สามารถปฏบิตัิงานร่วมกบัมนษุย์ (collaborative robots) ได้อย่างปลอดภัย

นบัเป็นนวตักรรมทมีีความสําคญัและจะมีบทบาทมากยิงขึนในอนาคต
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สาํหรับในประเทศไทย ABB ได้เปิดศนูย์ Robotics Application Center ตงัแต่ปี ทีนิคมอตุสาหกรรมบางป ูซึงมคีวาม

พร้อมทงัด้าน Application ของหุ่นยนตที์หลากหลาย และพนกังานทีได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีมากกว่า 40 คน เพอืเผยแพร่

ความรู้ และให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถาบนัการศกึษา ให้เห็นถึงประโยชน์จากการนําหุ่นยนต์มา

ประยกุต์ใช้ในการเพมิประสิทธภิาพของกระบวนการผลติ โดยในปีทีผ่านมา เอบบี ีได้นําหุน่ยนต์  YuMi เข้าร่วมจดัแสดงเพอื

ประชาสมัพนัธ์งาน “ดิจิทัลไทยแลนด์บิกแบง ” ณ ทาํเทียบรฐับาล

สาํหรับปีน ีคณุชยัยศ กลา่วเพมิเตมิว่า ABB ได้เข้าร่วมงาน Propak Asia 2018 ซึงเป็นงานแสดงสินค้าอตุสาหกรรมและ

เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจภัุณฑ์ แหง่ภูมภิาคเอเชีย ครังที  ระหว่างวนัท ี -  มิถนุายน 

ณ ไบเทค บางนา โดยเทคโนโลยีหุน่ยนต์สําหรับระบบการผลติแบบอตัโนมติัจะเป็นไฮไลท์ที ABB ต้องการนําเสนอ อาทิเช่น

หุน่ยนต์สาํหรับงานหยิบจบั การบรรจ ุและการจดัเรียง (picking, packaging and palletizing) สําหรับอตุสาหกรรมอาหาร

และเครืองดืม ซึงปัจจุบนัหุน่ยนต์ของ ABB ถือเป็น Connected Robot โดยระบบทํางานของหุ่นยนต์อยู่บนพนืฐานของคลาวด์

เพือให้ลกูค้าสามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data, predictive maintenance  ในการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพสงูขนึ

นอกจากนี ABB ยงัมีผลติภณัฑ์ทางด้านซอฟท์แวร์ (MES) ซึงเป็นนวตักรรมทีสาํคญัทีจะช่วยในเรืองระบบติดตามสนิค้า

(product tracking) และการวางแผนการผลติ (production planning) ซึงจะสง่ผลตอ่คุณภาพความปลอดภัยของอาหารด้วย

ขณะทีระบบการบริหารจดัการพลงังานกเ็ป็นอีกส่วนสําคญัสําหรับอตุสาหกรรมอาหารและเครืองดืมเชน่เดียวกัน

ABB หนุนขบัเคลือนสมาร์ทซติี

เพอืตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองในยคุปัจจุบนั ABB มีโซลชัูนทีนําเสนอระบบอตัโนมติัมากมายภายใต้แนวคิด Smart

Mobility, Smart Home และ Smart Building ทีช่วยสนับสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิตให้มีความสะดวกสบายมากขนึ ชว่ยให้

ใช้พลงังานได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ และมีความปลอดภยัสงูขึน โดย ABB มีระบบควบคมุบ้านอัจฉริยะ free@home ที

สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคมุและปรับแตง่ฟังก์ชนัตา่งๆ ภายในบ้านได้เพียงปลายนวิสมัผสัผ่านแอพพลเิคชนับน

สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ เชน่ ระบบควบคุมแสงไฟ (Light Control) อย่างมีประสทิธิภาพ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิด-ปิด

ไฟเฉพาะในแต่ละห้องหรือไฟทกุดวงภายในบ้านได้ รวมถึงระบบควบคมุประตูเข้า-ออกอตัโนมัติ (Door Entry System) ทีช่วย

ให้เจ้าของบ้านหรืออาคารสามารถเห็นภาพและสนทนากบัผู้มาติดต่อได้บนหน้าจอสัมผัสแม้ในขณะนันจะไมไ่ด้อยูภ่ายในบ้าน

ก็ตาม  รวมไปถึงสมาร์ทเซอร์กิตเบรกเกอร์ทีมีฟังก์ชนั Power Controller ซึงเป็นเทคโนโลยีล่าสดุทช่ีวยเพิมประสิทธิภาพใน

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้ และเทคโนโลย ีSolar Rooftop ทีจะช่วยให้เจ้าของบ้านหรืออาคารสาํนักงานสามารถใช้

ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทติย์ได้อย่างสงูสดุ

นอกจากบ้านพกัอาศยัแล้ว ABB ยงัสามารถตอบสนองความต้องการของอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ได้ครบวงจร

โดยเฉพาะอยา่งยิงโครงการอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสานททํีางาน ทีอาศัย แหล่งช้อปปิง (Mixed-use project) ทีกาํลงัขยาย

ตวัอย่างมากในประเทศไทย ABB มีโซลชูนัทีทําให้สามารถบริหารจดัการพลงังานได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพทัง

โครงการ ไม่ว่าจะเป็นทพีกัอาศยั สํานกังาน รวมไปถงึร้านค้า
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 ปี เอบีบ ีประเทศไทย

คณุชยัยศ กลา่วทิงท้ายวา่ ในปี  น ีนบัเป็นปีท ีบริษทั เอบบี ีจาํกดั ได้ดาํเนินธรุกจิอยูใ่นประเทศไทยมาครบ  ปี โดย

ตลอดระยะเวลาทผ่ีานมานัน ABB ได้ทํางานร่วมกบับุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะลกูค้าทงัในภาค

สาธารณูปโภค ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการขนสง่และระบบโครงสร้างพนืฐานต่างๆ มากมาย ส่งมอบเทคโนโลยีและ

โซลชูนัส์ต่างๆ ทีช่วยให้ลกูค้าของเราสามารถทีจะพฒันาศักยภาพของตนเอง ซึงนนัทําให้เราได้ร่วมเติบโตไปพร้อมๆ กบัลกูค้า

ของเรา และจากวันนต่ีอเนืองไปในอนาคต ABB จะยงัคงมุ่งมนัทจีะชว่ยให้ลกูค้าของเรายกระดบัขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัให้เตบิโตและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างยงัยืน

คณุชยัยศ กล่าวเพิมเติมอกีว่า ABB เดนิหน้าคิดค้นพัฒนานวตักรรมอย่างตอ่เนือง เพือตอบสนองความต้องการของ

อตุสาหกรรมทีกําลงัเปลยีนผา่นโมเดลธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ Digitalization ทีเข้ามามีบทบาท

สาํคัญในการเพิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการพลงังานและการดาํเนนิงานทรีวดเร็ว ทงันี ABB มีเป้าหมายพฒันาเทคโนโลยี

สาํหรับอตุสาหกรรม จาก Automated Operation ไปสู่ระบบทีสามารถทํางานได้อย่างอิสระ Autonomous Operation โดยใช้

เทคโนโลย ีInternet of Things (IoT) ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning ซึง

ABB มี partners ทีมีความรู้ความเชียวชาญแต่ละด้าน เช่น Microsoft Azure, IBM, Watson ทีสามารถให้บริการลกูค้าได้

อย่างครบวงจร


