
June 2022 | No. 306 |

จากฉบับที่แล้วต่อ

47

TPA news

Smart Automation

ศรีนค์ร นนทนาค์ร

Azbil (Thailand) Co.,Ltd

(IEC TC65 JWG 14 FEMS expert, TNC)

ระบบออโตเมชั่่�น
กับวิถุีชิ้ีวิตข้องผูู้�คน ตอนทำี่    4

ฉ
บัับันี้้�จะอธ์ิบัายต้่อเนี้่�องถึึงการ่นี้ำร่ะบับัออโต้เมชิั�นี้ 

มาชิ่วยเพื่ิ�มปร่ะสิทธ์ิภาพื่การ่ใชิ้พื่ลั งงานี้กับั 

ภาคส่วนี้ของโร่งงานี้อตุ้สาหกร่ร่ม ท้�มก้าร่ใช้ิพื่ลงังานี้มากท้�สดุ สำหร่บัั 

ในี้ปร่ะเทศไทยมก้าร่ใชิพ้ื่ลงังานี้สว่นี้งานี้อตุ้สาหกร่ร่มนี้้�ถึงึ 37.3% 

หร่่อเท่ากับั 21,137 KTOE (Kilotone of Oil  Equivalent) จากการ่ 

ใชิ้ปริ่มาณพื่ลังงานี้เปร่้ยบัเท้ยบักับัพื่ลังงานี้ท้�ใด้จากการ่เผาไหม้

ของนี้�ำมันี้ดิบัจำนี้วนี้ 1 ต้ันี้ ของการ่ใชิ้พื่ลังงานี้ทั�งปร่ะเทศ และ

สำหรั่บัในี้ปี พื่.ศ.2563 (Y2020) ถึึงแม้ว่าปร่ะเทศไทยจะลดการ่

ใชิ้พื่ลังงานี้ลงจากปีก่อนี้หนี้้านี้้� อันี้เนี้่�องมาจากผลกร่ะทบัจาก 

โร่คร่ะบัาด (COVID-19) แต่้ก็ถึอ่ว่ายงัสงู และร่ฐับัาลไทยได้มน้ี้โยบัาย 

การ่เพื่ิ�มปร่ะสิทธิ์ภาพื่การ่ใช้ิพื่ลังงานี้ โดยต้ั�งเป้าหมายร่วมไว้

ท้� 30% ในี้ปี พื่.ศ.2580 (Y2037) เท้ยบักับัปีฐานี้ค่อ พื่.ศ.2553 

(Y2010) และสูงสุดท้�ต้ั�งไว้ก็ค่อในี้ภาค อุต้สาหกร่ร่ม

ร่ะบับัอนีุ้ร่ักษ์พื่ลังงานี้ในี้โร่งงานี้อุต้สาหกร่ร่มน้ี้� เร่าเร่้ยก

ว่า Factory Energy Management System หร่่อ Facility Energy 

Management System เร่้ยกกันี้ย่อ ๆ ว่า FEMS ต้ามรู่ปท้�อยู่ด้านี้

ขวาม่อท้�ม้ลูกศร่ช้ิ� ซึ�งม้การ่นี้ำมาใช้ิงานี้ท้�ค่อนี้ข้างยุ่งยากกว่า 

บัา้นี้เร่อ่นี้ (HEMS) และอาคาร่ (BEMS) มากเพื่ร่าะร่ะบับัต้้นี้กำลัง 

(Utility) ของโร่งงานี้มักม้การ่ใช้ิพื่ลังงานี้ท้�สูง และร่ะบับัม้ความ

ซับัซ้อนี้มากกว่า ร่วมถึึงม้ผู้ให้บัร่ิการ่ร่ายใหญ่อยู่นี้้อยร่าย การ่นี้ำ 

FEMS มาใช้ิงานี้ได้จะต้้องม้การ่สร้่างโปร่แกร่มขึ�นี้มาเฉพื่าะ 

แต้กต้า่งจากร่ะบับั HEMS ท้�อธ์บิัายไปในี้ต้อนี้กอ่นี้หนี้า้นี้้�แลว้ ดว้ย

ม้ความยุ่งยาก และซับัซ้อนี้มากกว่า 

อย่างไร่ก็ด้แนี้วโน้ี้มความต้้องการ่ท้�จะลดการ่ใช้ิพื่ลังงานี้

สำหร่ับั Factory Automation  ม้มากขึ�นี้ ทั�งนี้้�เพื่่�อต้อบัสนี้องต้่อ

ความสำเร่็จของการ่แข่งขันี้ทางธ์ุร่กิจ และการ่ม้ส่วนี้ร่่วมในี้การ่

ดแูลร่กัษาโลก (SDGs) คณะทำงานี้กลุม่ยอ่ยของ IEC ปร่ะเทศไทย 

คณะกร่ร่มการ่วิชิาการ่ท้� 69 (กว 69) ได้ร่่วมกับัคณะทำงานี้ของ 

IEC TC65 สากล (Joint Working Group no 14) ร่่วมกันี้จัดทำ

ร่่าง IEC 63376 ท้�นี้ำเสนี้อโดยปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้ และในี้ฐานี้ะผู้อยู่ในี้

คณะนี้้�ม้ความเห็นี้ว่านี้่าจะเป็นี้ปร่ะโยชินี้์ต้่อปร่ะเทศไทย จึงขอนี้ำ

บัางชิว่งบัางต้อนี้มานี้ำสนี้อ ถึงึวิธ์ก้าร่ท้�จะดำเนิี้นี้การ่ (implement) 

เพื่่�อให้แนี้่ใจว่าไม่เส้ยเวลาโดยเปล่าปร่ะโยชินี้์ หร่่อเส้ยโอกาสไป

กับัการ่ลงทุนี้ท้�ไม่คุ้ม ต้าม 5 ขั�นี้ต้อนี้ (5-step Procedure) ดังนี้้�

รู่ปแสดงการ่จัดหมวดหมู่การ่ใชิ้พื่ลังงานี้กับัมาต้ร่าฐานี้สากล
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รู่ปแสดง 5 ขั�นี้ต้อนี้การ่ดำเนี้ินี้งานี้ ของ RENKEI Control
(หมายเหตุ้ ความหมายของ RENKEI Control สามาร่ถึหาย้อนี้อ่านี้

ในี้ฉบัับัก่อนี้ ๆ หนี้้านี้้�ได้)

ข้ั�นติอนที่่� 1 การเริ�มติ้นโค้รงการ (Project Initiation) 

เพื่่�อเป็นี้การ่ศึกษาความเป็นี้ไปได้ก่อนี้เริ่�มงานี้จร่ิง เพื่ร่าะ

การ่ใชิ้พื่ลังงานี้ในี้ส่วนี้นี้้�ม้ปร่ิมาณท้�มาก และแต้่ละโร่งงานี้จะม้

ความแต้กต่้างกันี้ในี้ปริ่มาณการ่ใช้ิพื่ลังงานี้ และเง่�อนี้ไขต่้าง ๆ 

ในี้ขั�นี้ต้อนี้นี้้�จะทำการ่กำหนี้ดขอบัเขต้ท้�จะทำการ่อนีุ้ร่ักษ์ เร่้ยกว่า 

Boundary ของการ่ใชิพ้ื่ลงังานี้ขั�นี้ต้น้ี้ (Primary energy) เชิน่ี้ ไฟัฟัา้ 

นี้�ำมนัี้ ถึา่นี้หนิี้ เศษวัสด ุเพื่่�อมาผลิต้พื่ลงังานี้ขั�นี้ท้�สอง (Secondary 

energy) เชิ่นี้ พื่ลังงานี้อากาศอัดความดันี้ พื่ลังงานี้ความร่้อนี้ 

พื่ลังงานี้ความเย็นี้ พื่ลังงานี้ไอนี้�ำ เป็นี้ต้้นี้ เป็นี้ขั�นี้ต้อนี้ท้�จะเล่อก

หร่่อกำหนี้ดท้มงานี้เพื่่�อให้มาทำงานี้

ข้ั�นติอนที่่� 2 การที่บุที่วนโค้รงการ (Project Review)

ท้มงานี้ท้�เล่อกจะเข้าทำการ่สำร่วจหน้ี้างานี้จริ่ง เพื่่�อดู 

วา่มก้าร่ใช้ิเคร่่�องจักร่ (facilities) อะไร่ผลิต้พื่ลังงานี้บ้ัาง เช่ินี้ใช้ิ Air 

Compressor, Boiler, Chiller, Pump, Heater แต้่ละเคร่่�อง 

มค้ณุลกัษณะ (characteristic) หร่อ่ปร่ะสทิธ์ภิาพื่เปน็ี้เชิน่ี้ไร่ มก้าร่

ดำเนี้ินี้งานี้ (operation) ของการ่ผลิต้อย่างไร่ มักม้การ่สอบัถึาม

ขอ้มูลผูค้วบัคุมด้วย ขั�นี้ต้อนี้นี้้�มักมก้าร่ต้กลงเร่่�องการ่เปิดเผยข้อมูล 

หร่่อการ่ร่ักษาความลับัของข้อมูลกันี้ โดยท้มงานี้จะปร่ะเมินี้ว่า

สามาร่ถึชิว่ยปร่ะหยดัพื่ลงังานี้ไดเ้ทา่ไร่ (Energy saving estimate) 

และต้ัดสินี้ใจว่าจะดำเนี้ินี้การ่ต้่อหร่่อไม่ 

ขั้�นติอนที่่� 3 ค้วามเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสติร์ 

การลงทีุ่น (Financial & Economical Analysis) 

ในี้ขั�นี้ต้อนี้นี้้� ท้มงานี้จะร่วบัร่วมข้อมูลการ่ใชิ้

พื่ลงังานี้จริ่ง และต้ร่วจสอบัปร่ะสิทธ์ภิาพื่ของเคร่่�องจกัร่

ผลิต้พื่ลังงานี้ว่าของจริ่งเป็นี้เช่ินี้ไร่ และทำการ่ปร่ะเมินี้

อย่างละเอ้ยด นี้ิยมใชิ้การ่จำลองปร่ะกอบั (Simula-

tion) เพื่่�อดูว่าจะต้้องลงทุนี้มูลค่าเท่าไร่ และลดการ่ใชิ้

พื่ลังงานี้ (Minimize cost) หร่่อเพิื่�มการ่ผลิต้พื่ลังงานี้ 

(Maximum energy/profit) เพื่่�อดูร่ะยะเวลาคุ้มทุนี้ 

(ROI) มักเร่้ยกขั�นี้ต้อนี้นี้้�ว่า การ่ศึกษาความเป็นี้ไปได้ 

(Feasibility Study) ในี้ขั�นี้ต้อนี้น้ี้�จะม้การ่กำหนี้ด 

baseline ว่าม้การ่ใชิ้พื่ลังงานี้เป็นี้เชิ่นี้ไร่ ก่อนี้การ่ 

ดำเนี้ินี้งานี้ ม้การ่กำหนี้ด KPI ว่าหลังจากดำเนี้ินี้การ่

แล้วจะม้ผลลัพื่ธ์์เป็นี้เช่ินี้ไร่ เป็นี้ขั�นี้ต้อนี้ท้�โร่งงานี้จะใช้ิ

ข้อมูลนี้้�เพื่่�อการ่ต้ัดสินี้ใจ 

ข้ั�นติอนที่่� 4 การดำเนินการพัฒนาระบุบุ 

(System Development)

เป็นี้ขั�นี้ต้อนี้ท้�เร่ิ�มจากการ่ออกแบับั เพื่่�อวางแผนี้ดำเนี้นิี้การ่จร่งิ 

ม้การ่เต้ร่้ยมร่ะบับัท้�จะต้้องใชิ้ เชิ่นี้ จัดหาเคร่่�องคอมพื่ิวเต้อร่์ การ่

ทดสอบัร่ะบับัการ่ส่�อสาร่ร่ะหวา่งเคร่่�องควบัคมุเคร่่�องจักร่กบััร่ะบับั

ใหม่ท้�จะต้้องติ้ดตั้�งเพื่ิ�มเติ้ม (ถ้ึาม้) การ่ทดสอบัร่ะบับัการ่ควบัคุม 

ในี้ขั�นี้ต้อนี้นี้้�ท้มงานี้จะติ้ดต้ามผลเปร่้ยบัเท้ยบักับัขั�นี้ต้อนี้ท้� 2 ท้�ม้

การ่กำหนี้ด baseline ไว้

ข้ั�นติอนที่่� 5 การใช้้งานจริง และการบุำารุงรักษาระบุบุ 

(Operation and Maintenance)

เป็นี้ขั�นี้ต้อนี้การ่ใชิ้งานี้จร่ิง และต้ิดต้ามวัดผลว่า เป็นี้ไป

ต้ามร่ายงานี้ Feasibility Study ท้�เคยทำไว้หร่่อไม่ โดยขั�นี้ต้อนี้นี้้� 

ทางโร่งงานี้ไม่ต้้องกังวลว่าการ่ผลิต้ (demand) จะนี้้อยหร่่อมาก 

เพื่ร่าะท้มงานี้จะเปร่้ยบัเท้�ยบักับั baseline ว่าถึ้าไม่ได้ทำโคร่งการ่

จะมก้าร่ใช้ิพื่ลังงานี้เท่าใด ร่วมถึงึการ่เต้ร่ย้มการ่เพื่่�อเพื่ิ�มผลลพัื่ธ์ใ์ห้

ด้ยิ�งขึ�นี้ หร่่อการ่บัำรุ่งร่ักษาร่ะบับัต้่อไปในี้อนี้าคต้ 

ทั�ง 5 ขั�นี้ต้อนี้ของการ่นี้ำ RENKEI Control มาใชิ้กับั 

ภาคอุต้สาหกร่ร่มจะช่ิวยเร่่ งการ่เ ข้าสู่ เ ป้าหมายการ่เพื่ิ�ม

ปร่ะสิทธ์ิภาพื่การ่ใชิ้พื่ลังงานี้ขึ�นี้ ต้ามนี้โยบัายปร่ะเทศ ชิ่วย 

ผู้ปร่ะกอบัการ่โร่งงานี้ลดต้้นี้ทุนี้ ชิ่วยดูการ่ปล่อยก๊าซเร่่อนี้กร่ะจก

เป็นี้การ่ชิ่วยดูแลโลกของเร่าร่่วมกันี้


