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ก
ารนัำาระบบ Automation ม่าช่วยในัการอนุัรักษ์

พล้ังงานั ผู้่านัการเพิ�ม่ปุ่ระสิทธิภาพการใช้พล้ังงานั 

ให้ส้งขึ�นั ด้้วย RENKEI Control ที�เป็ุ่นัเทคโนัโล้ยีม่าจ้ากปุ่ระเทศิญีี่�ปุุ่�นั 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัชวีติ่ผู้้ค้นั ไม่ว่า่เพื�อใชก้บัอาคารบา้นัเรอืนัที�พกัอาศิยั 

(HEMS) ที�ออฟัฟัิศิทำางานัในัอาคารส้ง (BEMS) หรือโรงงานั

อตุ่สาหกรรม่การผู้ล้ติ่ (FEMS) ต่ั�งแต่ฉ่บบัที� 303 ถงึ 307 ที�ได้ก้ล้า่ว

ม่าแล้้ว ฉบับนัี� จ้ะอธิบายต่่อถึงความ่สัม่พันัธ์ระหว่าง ISA95 

Model กบั FEMS อกีเล้ก็นัอ้ย เพราะกำาล้งัพฒันัาใหเ้ปุ่น็ัม่าต่รฐ์านั

สากล้สำาหรับโรงงานัอุต่สาหกรรม่ (IEC63376) ต่าม่ร้ปุ่ที� 1 แล้ะ

กำาล้ังม่ีสม่าชิกผู้้้เชี�ยวชาญี่จ้ากปุ่ระเทศิต่่าง ๆ เข้าร่วม่ปุ่ระชุม่กันัที�

กรุงโต่เกียว (JWG 14)ในัเด้ือนัสิงหาคม่นัี� 

ISA95 Model หรือ ISA95 Hierachies คือ ล้ำด้ับชั�นั

ของการสื�อสาร หรือเชื�อม่ต่่อในัการควบคุม่การผู้ล้ิต่ที�เปุ่็นัระบบ

อัต่โนัมั่ติ่ ตั่�งแต่่การบริหารจั้ด้การการผู้ลิ้ต่ของโรงงานัหรือธุรกิจ้ 

ไปุ่จ้นัถึงอุปุ่กรณว์ดั้ชนิัด้ต่่าง ๆ  ในัขบวนัการผู้ล้ติ่ ต่าม่ม่าต่รฐ์านัของ 

หน่ัวยงานัที�ชื�อ ISA ที�ม่าจ้าก International Society of Automation  

ที�ออกม่าในัช่วงปุ่ี 1970 แบ่งเปุ่็นัระด้ับต่่าง ๆ ได้้ด้ังนัี�

ระดั็บที่ 1 (Level 1) คือ ต่ัวอุปุ่กรณ์วัด้ต่่าง ๆ ในัขบวนั 

การผู้ลิ้ต่ เช่นั อุปุ่กรณ์นัับจ้ำนัวนั อุปุ่กรณ์วัด้ความ่ดั้นัในัหอกล้ั�นั 

อุปุ่กรณ์วัด้อุณหภ้มิ่ในัถังหมั่ก อุปุ่กรณ์วัด้ปุ่ริม่าณวัต่ถุด้ิบที�ใช้

ในัการผู้สม่ หรืออุปุ่กรณ์รับคำสั�งการต่่าง ๆ เช่นั ม่อเต่อร์ไฟัฟั้า

สำหรับขับสายพานั คอนัโทร์ล้วาล์้วสำหรับควบคุม่ปุ่ริม่าณ 

ของผู้สม่ อุปุ่กรณ์ต่่าง ๆ เหล้่านัี�จ้ะถ้กต่ิด้ต่ั�งอย้่ที�หนั้างานัเปุ่็นัหล้ัก 

ซึ�งต่้องม่ีการสื�อสารไปุ่หาระด้ับที� 2

ร้ปุ่ที� 1 แสด้งการจ้ัด้หม่วด้หม่้่การอนัุรักษณ์การใช้พล้ังงานักับม่าต่รฐ์านัสากล้
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ร้ปุ่ที� 2 แสด้ง ISA95 Model

ร้ปุ่ที� 3 แสด้งความ่สัม่พันัธ์ระหว่าง ISA 95 (ด้้านัซ้าย) กับ FEMS (ด้้านัขวา)

ระดั็บที ่2 (Level 2) คอื ระบบแสด้งผู้ล้ ระบบควบคมุ่ หรอื

ระบบสั�งการต่า่ง ๆ  เพื�อควบคมุ่กระบวนัการต่า่ง ๆ  เช่นัเพื�อควบคุม่

การปุ่ริม่าณการไหล้ของของไหล้ต่่อชั�วโม่งผู่้านัทางปัุ่ม่ท์ หรือ 

คอนัโทรล์้วาล้ว์ เพื�อการควบคมุ่การเคล้ื�อนัที�ของสายพานัผู้า่นัทาง

ม่อเต่อร์ไฟัฟั้า โด้ยม่ากอาจ้ใช้ระบบ DCS ในัการควบคุม่ Batch 

หรือ Continuous หรือใช้ PLC ในัการควบคุม่ Discrete นัี� แต่่ก็ไม่่ 

แนั่นัอนัเสม่อไปุ่ โด้ยจ้ะม่ีม่าต่ราฐ์านัสัญี่ญี่าณที�ใช้สื�อสารร่วม่กับ

ระด้ับที� 1 เช่นั สัญี่ญี่าณ 4-20 mA สัญี่ญี่าณ Fieldbus สัญี่ญี่าณ 

HART Communication สญัี่ญี่าณ RS232 สญัี่ญี่าณ RS485 แล้ะ

ระด้ับที� 3 เช่นั Industrial Ethernet แล้ะอาจ้อย้่ร่วม่กับ Level 1 

หรือแยกออกม่าเปุ่็นัสัด้ส่วนัชัด้เจ้นัต่่างหาก ก็เปุ่็นัได้้

ระด็ับที่ 3 (Level 3) คือ การจ้ัด้การควบคุม่การผู้ล้ิต่ 

Manufacturing Operations Management : MOM) เช่นั ระบบ 

MES (Manufacturing Execution System), ระบบ LIMS (Labo-

ratory Information Management System) ระบบ QMS (Quality 

Management System) ที�ฝ่�ายผู้ล้ิต่ในัโรงงานัใช้ควบคุม่การผู้ล้ิต่ 

ในัแต่่ล้ะช่วงเวล้าหรือแต่่ล้ะ Batch ด้้วยส้ต่รการผู้ลิ้ต่ต่่าง ๆ 

การเก็บรวบรวม่บันัทึกข้อม่ล้้ต่่าง ๆ  โด้ยจ้ะมี่การติ่ด้ต่่อสื�อสารล้งม่ายัง 

Level 2 แล้ะติ่ด้ต่่อสื�อสาร ขึ�นัไปุ่ยัง Level 4 ที�เป็ุ่นัการบริหาร

จ้ัด้การองค์รวม่ของธุรกิจ้ ERP (Enterprise Resourse Planing) 

SCM (Supply Chain Management) วัสดุ้คงคล้ัง คล้ังเก็บสินัค้า

ที�ผู้ล้ิต่แล้้ว การต่ล้าด้ เปุ่็นัต่้นั ต่าม่ร้ ปุ่ที� 2 แสด้ง ISA95 Model 

ข้อมูลิองค์รวัมของธุรกิิจ (Level 4) สาม่ารถแสด้งให้

เห็นัภาพรวม่การใช้พลั้งงานั การปุ่ล้่อยก๊าซคาร์บอนัได้ออกไซด้์ 

การแสด้งออกถึง (CSR) ความ่รับผิู้ด้ชอบต่่อสังคม่ ผู้้้ม่ีส่วนัได้้

สว่นัเสยี การบรหิารขอ้ม่ล้้พลั้งงานัต่าม่ม่าต่รฐ์านัด้า้นัสิ�งแวด้ล้อ้ม่ 

(ISO140001) ม่าต่รฐ์านัด้้านัการจั้ด้การพลั้งงานั (ISO50001) 

กิารจัด็กิารควับคุมกิารผลิิติ์  (Level 3) สาม่ารถแสด้ง

ปุ่ระสิทธภิาพการใชพ้ล้งังานัต่อ่หน่ัวยการผู้ล้ติ่ (Energy Intensity) 

ต่้นัทุนัการใช้พล้ังงานั การวิเคราะห์ข้อม่้ล้การใช้พล้ังงานั 

การวาวแผู้นัการใช้พล้ังงานั ร่วม่กับการผู้ล้ิต่ กิารวััด็ แลิะ

ควับคุม (Level 2&1) สาม่ารถทำ 

การเพิ�ม่ปุ่ระสิทธิภาพ (Optimiza-

tion) ผู้่านัการควบคุม่ อุปุ่กรณ์ผู้ล้ิต่

พล้ังงานัต่่าง ๆ  เช่นั Pump Control, 

Compressor Control, Inverter 

Control, Group Control, Multiple 

Unit Control, เปุ่็นัต่้นั

จ้ะเห็นัได้้ว่า FEMS หรือ

การบริหารจั้ด้การพลั้งงานัสาม่ารถ 

ทำร่วม่กับการผู้ลิ้ต่ปุ่กต่ิของโรงงานั

อุต่สาหกรรม่ ที�ใช้การสื�อสารต่าม่ 

ISA 95 ได้้โด้ยไม่่ต่้องเปุ่ล้ี�ยนัแปุ่ล้ง

อะไรม่ากหรือยุง่ยากเล้ย ฉบับหนัา้ที�

เปุ่น็ัต่อนัจ้บ จ้ะอธิบายถึงรายล้ะเอียด้ของข้อม่ล้้ (Information flow) 

ของแต่่ล้ะ Energy function จ้าก ISA95 model ในัรปุ้่ที� 2 เม่ื�อนัำม่าเชื�อม่โยงกบั FEMS 

ในัร้ปุ่ที� 3 จ้ะพบว่า FEMS (Energy) ม่ีสิ�งที�ต่้องเกี�ยวข้องกับทุก 

Level (1 ถึง 4) ด้ังนัี� 




