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ทุก
โรงงานล้วนแต่ต้องการมมีาตรฐานทีเ่ป็นสากล และต้องการ

ได้รบัการรบัรองหรอืยอมรบัจากลูกค้า ในขณะน้ีได้มกีารจดั

ท�าเพื่อก�าหนดมาตรฐานของกลุ่มคนจากประเทศต่างๆ เพื่อสร้าง

มาตรฐานใหม่ ภายใต้หน่วยงานสากลหรอืปรบัปรงุมาตรฐานเดมิเพือ่

รองรบัความเปลีย่นแปลงทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในปัจจบุนั และต่อเนือ่งใน

อนาคต เช่น หน่วยงาน IEC, ISO, ITU เราลองมาดกูนัว่าเขามทีศิทาง

ของมาตรฐานทางด้านเครือ่งมอืวดั และควบคมุกนัอย่างไรในอนาคต

ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ในเร็วๆ นี้

IEC ย่อมาจาก International Electrotechnical Commission 

ทีก่่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 1906 ปัจจบุนัเป็นองค์กรสากล หนึง่ในสามเช่นเดียว

กบัอีกสององค์กร คอื ISO และ ITU ทีพ่ฒันาทางด้านมาตรฐานสากล

ทางด้าน electrical, electronics และเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่เรียก

กันทั่วไปว่า Electrotechnology

TC65 คือ Technical Committee ที่ 65 เกี่ยวกับ Industrial-

Process Measurement, Control and Automation เป็นคณะท�างาน

ที่มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานสากลให้กับระบบการวัดควบคุม อัตโนมัติ

ทางอุตสาหกรรมการผลิตท้ังแบบ Continuous และ Batch และ

ประสานงานกบัหน่วยงานมาตรฐานอืน่ มกีารแบ่งเป็นสีก่ลุม่ย่อย และ

คณะท�างาน Working Group (WG) ต่างๆ (ดูรูปแสดงผังประกอบ) 

ได้แก่ 

IEC TC 65 A System Aspect เกี่ยวกับความปลอดภัย 

(Functional Safety, Batch Control, Alarm Management เป็นต้น)

IEC TC65 B Device เกี่ยวกับ เครื่องมือวัด (Transmitter) 

เครื่องวิเคราห์ PLC, Control Valve และ Analyzer 

IEC TC65C Industrial Network เกีย่วกบัการสือ่สาร รวมถงึ 

ระบบเชือ่มต่อแบบไร้สาย (Fieldbus, industrial Ethernet, network, 

Wireless)

IEC TC65 E Integration เกี่ยวกับคุณลักษณะของ LOP 

(Enterprise control system, Function block, EDDL FDT/DTM, 

FDI, OPC)

IEC TC65 WG ต่างๆ เกี่ยวกับ Digital Factory, การเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน, Cyber Security และอื่นๆ

ปัจจุบัน IEC TC65 มีสมาชิกทั้งหมด 46 ประเทศรวมถึง

ประเทศไทยด้วยทีพ่ึง่เข้าเป็นสมาชกิเมือ่ปลายปี 2014 ทีผ่่านมา จาก

จ�านวนสมาชิกทั้งหมด มีสมาชิกแบบ Participating หรือที่เรียกกัน

ย่อๆ ว่า P-Member มีอยู่ 27 ประเทศ และแบบ Observer หรือที่

เรียกกันย่อๆ ว่า O-Member มี 19 ประเทศ ที่ประเทศไทยโดย ส�านัก

มาตรฐานอตุสาหกรรม (สมอ.) ของไทยสมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชิกแบบ

นี้ (O-Member) ในปัจจุบัน โดยคณะตัวแทนของประทศไทยได้เข้า

ร่วมประชุม กับคณะ IEC TC65 จากทั่วโลก ที่เมืองโอซากา ประเทศ

ญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

ต่ออนาคตอุตสาหกรรมประเทศไทย

เรื่องของมาตรฐานสากล

ศรีนคร นนทนาคร  
Yamatake (Thailand) Co., Ltd. 

รูปแสดงผังของคณะท�างาน IEC TC 65
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ไม่ว่าจะเป็นการรักษาข้อมูล ไม่ให้ถูกโจรกรรม ไม่ให้ใครเข้ามา

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล เป็นต้น

รูปโครงสร้าง IEC TC65 Control System Enterprise model

Digital Factory เป็นการสร้างข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูล 

ทางอิเล็คทรอนกิส์ ของระบบ Enterprise ระบบการผลิต และผลติผล

ที่ผลิตได้ ท�าให้สามารถติดตาม วงจรชีวิต (life cycle of plant) ของ

การผลิตในแต่ละช่วง (phase) และความเชื่อมโยงของผลิตภัณท์ที่

ผลิตได้ต่อการผลิต รวมถึงการเก็บฐานข้อมูลร่วมเป็นแบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ ตามรูปด้านล่าง 

IoT (Internet of Thing) ถือเป็นความท้าทายใหม่ของ

อตุสาหกรรม ทีจ่ดัเป็นตวัแปรส�าคญัในการเพิม่ประโยชน์ในระบบการ

วัด และควบคุม ให้ผู้ประกอบการการผลิต อันเนื่องมาจากข้อมูล

จ�านวนมหาศาล ความซบัซ้อน ความเรว็ในการเข้าถงึข้อมลู ตามแบบ

ของยคุ digital และตอบโจทย์ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมใน

ธุรกิจ เช่น

1)  การเพิม่ความซบัซ้อนขึน้ในขบวนการผลติ เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการ และการแข่งขันในตลาด 

2)  การให้ความส�าคัญด้านความปลอดภยั สุขภาพของผูค้น

ที่เกี่ยวข้อง ต่อสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

3)  ปัญหาด้านบุคลากร อันเนื่องมาจาก รูปแบบการใช้ชีวิต

ของคนรุ่นใหม่ ประสบการณ์ของผู้ด�าเนินการผลิต

4)  ต้องเพิ่มศักยภาพของการจัดการข้อมูล และความเร็วใน

การส่งถ่ายข้อมูล เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูล

ระบบ Automation ในอนาคตจะเกี่ยวข้องกับ Industrial IoT 

หรือที่เรียกกันว่า IIoT มากขึ้นด้วยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นจากอุปกรณ์

ต่างๆ ในระบบที่สามารถติดต่อทาง Internet ผ่านสาย (wired) หรือ 

ผ่านระบบไร้สาย (wireless) ผ่านเครือข่ายต่างๆ ได้ ด้วย IPv6 (In-

ternet Protocol Version 6) 128 bits address ส่งผลให้ Cyber 

Physical System เป็นเรื่องส�าคัญตามมา เพราะมันหมายถึงทุกสิ่ง

ทุกอย่าง (every Thing) ของการเชื่อมต่อ

พร้อมทั้งมีการอบรม และดูงานในประเทสญี่ปุ่น เพื่อเป็นองค์ความรู้

พื้นฐานให้คณะท�างาน IEC TC65 ของไทยต่อไป

การพัฒนาในอนาคตอันใกล้นี้ มีการพูดถึงกันอย่างมากใน

ระดับสากล ถึงการเปลี่ยนแปลง ท่ีมองว่าเป็นย่างก้าวของ Next 

Generation คือ Industry 4.0 หรือ Smart Manufacturing ที่มีแก่น

การพัฒนาอยู่ที่การพัฒนา computer และ internet ให้มีการเชื่อม

ต่อกันได้มากข้ึนท�าให้การแชร์การใช้ข้อมูลกันและกันเป็นไปอย่าง

สะดวก ภายใต้มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น รุ่น-ยี่ห้อของอุปกรณ์ 

คุณสมบัติเฉพาะของการวัดน้ันๆ อันเป็นข้อมูลเฉพาะตัว (Device 

Profile) ของครื่องมือวัดนั้นๆ ภายใต้การก�าหนดมาตรฐานเดียวกัน 

ในลักษณะ Function Block ตามมาตรฐาน ISA88 และ ISA95 ที่ได้

มีการก�าหนดทิศทางไว้ และปัจจุบันได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน IEC61512 

และ IEC62264 แล้ว ยกตัวอย่างเช่น มีการก�าหนดการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลทางธุรกจิระหว่างการผลติ และการขนส่ง หรอืแลกเปลีย่นข้อมลู

ระหว่างแต่ละขบวนการผลิตด้วยกันตามรูป

รูปโครงสร้างการเชื่อมต่อ Enterprise Control System

การติดต่อแบบ Top-down จาก Enterprise system (level 

4) ผ่านระบบควบคุม สู่ตัวอุปกรณ์ (level 0) และ Bottom-up จากตัว

อุปกรณ์ (Level 0) ผ่านระบบควบคุมสู่ Enterprise system (level 4) 

ด้วย โครงสร้างของอุปกรณ์เครื่องมือวัดแบบ digital ตามพัฒนาการ

ของคอมพิวเตอร์ และ IT ต่อตัวอุปกรณ์ และระบบ ที่เรียกว่า Digita-

lization และมี LOP ( List of Properties ) เป็นพื้นฐานส�าคัญ ส่งผล

ให้ Cyber security ต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อให้มีความปลอดภัย  
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รูปแสดง Digital Factory ในมุมมองของ IOT ทางอุตสาหกรรม (IIOT)

Cyber Physical System กล่าวได้ว่า เป็นระบบการเชื่อมต่อ

ของ sensor ต่างๆ รวมกับ  Cyber space

Industry 4.0 หรือ  Smart Manufactuer เป็นเป้าหมายในการ

เปลีย่นแปลงระบบโรงงานการผลติแบบเดมิๆ  สูร่ะบบ Digitalization 

manufacturer หรือ Smart Manufacturer โดยใช้พืน้ฐานจาก Cyber 

Physical System ร่วมกบั IoT เทคโนโลย ีถอืเป็นอตุสาหกรรมยุคใหม่ 

หรือยุคที่ 4 นั่นเอง ที่ค�านึงถึงการใช้พลังงาน ในการผลิตด้วย และ

อาจจะง่ายหากต้องเปล่ียนรูปแบบการผลิตจาก mass production 

เป็น customize production เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยน

ไป และหลากหลายขึน้ ใน Industry 4.0 นัน้จะมกีารใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องจักรกับ

เครื่องจักรด้วยกัน ซึ่งแน่นอนว่ามาตรฐานการสื่อสารต้องเป็น

มาตรฐานสากล มีการร่วมมือกันของทีม เครื่องกล ไฟฟ้า และ IT

ส.ส.ท. ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะส่ง

ผลกระทบต่ออตุสาหกรรม จงึก�าหนดจดัการอบรมเพือ่เผยแพร่ความ

รูใ้ห้กบัอตุสาหกรรมไทยในเดอืนตลุาคม 2558 สอบถามรายละเอยีด

เพิม่เตมิได้ที ่ฝ่ายพฒันาและจดัการความรู ้โทร.0 2717 3000-29 ต่อ 

751, 752, 790 คุณอังค์วรา  คุณอันนาวี  คุณนภัส

 

ข้อมูลสนับสนุน

     ISO ย่อมาจาก International Organization Standardization

 เป้าหมายมุ่งสร้างมาตราฐานนอกเหนือจาก IEC และ ITU

   

 ITU ย่อมาจาก International Telecommunication Union

  เป้าหมายมุ่งสร้างมาตราฐานด้านการสื่อสาร 

 (Information, Communication Technology)

อ้างอิง

เอกสารอบรมของ Mr.Hisashi Sasajima 

Chairman of IEC TC65 Japan National Committee, 2012

Chairman of Society of Instrument and Control Engineers , 2012-

2015

Chairman of Japanese Electric Measuring Instruments Manufac-

ture , 1999-2001


