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กัารนำระบับั Smart Automation มาช่�วยเพิ�มประสิู่ที่ธิภาพ

กัารใช่้พลังงานให้สู่่งข้้�น ดื้วย RENKEI Control ที่ี�เป็นเที่ค่โนโลยี

จากัประเที่ศัญี�ป่่น ที่ี�เกัี�ยวข้้องกัับัช่ีวิตผ่้ค่น ไม�ว�าเพื�อใช่้กัับัอาค่าร

บั้านเรือนทีี่�พักัอาศััย (HEMS) ทีี่�ออฟัฟิัศัที่ำงานในอาค่ารสู่่ง 

(BEMS) หรือโรงงานอ่ตสู่าหกัรรมกัารผลิต (FEMS) ตั�งแต�ฉบัับัที่ี� 

303 ถง้ 308 ทีี่�ไดืก้ัล�าวมาแล้ว ฉบับัันี� จะเป็นตอนสู่ด่ืท้ี่ายข้องเรื�องนี� 

โดืยจะอธิบัายเสู่ริมถ้งกัารสู่ื�อสู่ารข้้อม่ลระหว�าง ISA95 Model 

กับัั FEMS และค่วามสู่มัพนัธก์ันัข้องข้อ้มล่ และหนา้ที่ี�ข้องกัารเพิ�ม

ประสู่ิที่ธิภาพกัารใช้่พลังงานจากั RENKEI Control ใน Facility 

Energy Management System

หน้าที่ี�สู่ำค่ัญหลักัใน Facility Energy Management Sys-

tem แสู่ดืงตามร่ปที่ี� 1 จากัซ้ายไปข้วามือ ค่ือกัารรวบัรวมข้้อม่ล 

1. Monitoring and Reporting จากัอป่กัรณ์ว์ดัืค่�า (sensor) 

ต�าง ๆ เพื�อนำมาแสู่ดืง และรายงาน โดืยแยกัข้้อม่ลที่ี�จะรายงาน

ออกัจากัข้้อม่ลกัารค่วบัค่่มอัตโนมัติปกัติ และจัดืที่ำเป็นร่ปแบับั 

ที่ี�ดื่ไดื้ง�าย เห็นภาพพจน์เปรียบัเที่ียบัไดื้ เห็นแล้วเข้้าใจไดื้ง�าย 

เปรียบัเที่ียบักัารเพิ�มข้้�นหรือลดืลง มากักัว�าหรือน้อยกัว�าไดื้ง�าย 

(สู่ังเกัต่ร่ปที่ี� 3 ประกัอบั) 

2. Enhancement of FEMS ค่ือ ค่วามสู่ามารถในกัาร

วิเค่ราะห์ หรือที่ำกัารปรับัให้เหมาะสู่ม (Optimization) เพื�อลดื

ต้นท่ี่น (Minimize Cost) หรือเพื�อเพิ�มผลกัารผลิต (Maximum 

Output) หรือที่ำกัารสู่ร้างกัารประเมินทิี่ศัที่างเพื�อค่าดืกัารณ์์กัาร

ใช่้พลังงานในอนาค่ตจากัข้้อม่ลที่ี�ผ�านมาร�วมกัับัข้้อม่ลกัารผลิต

หรือค่วามต้องกัารกัารใช่้พลังงานไดื้ 

3. Cooperation with other systems เพื�อกัารร�วมมือกัับั

ระบับัอื�น ๆ ที่ี�เกัี�ยวข้้องในระบับัอัตโนมัติที่ี�ใช่้อย่�ในระดืับัที่ี� 3 ข้อง 

ISA 95  เช่�น MOM (Manufacturing Operations Management) 

MES (Manufacturing Execution System) LIMS Laboratory 

Information Management System หรอื QMS (Quality Manage-

ment System) หรอืในระดืบััที่ี� 4 ข้อง ISA95 เช่�น ERP (Enterprise 

Resource Planing) หรือ Smart Grid เป็นต้น ข้้อม่ลที่ี�จำเป็น 

จะต้องสู่ามารถใช่้ และสู่ื�อสู่ารร�วมกัันไดื้

Information flow ในร่ปที่ี� 2 ให้เห็นกัารไหลข้องข้้อม่ล

ภายในโค่รงสู่ร้างข้อง ISA95 Model ดื้านซ้าย และสู่ำหรับั FEMS 

ดื้านข้วาข้องร่ป ข้้อม่ลจากัอ่ปกัรณ์์วัดื (measured data) ต�าง ๆ  ที่ี�

อย่�ที่ี� Level 1 ถ่กัสู่�งให้กัับักัารค่วบัค่่มที่ี�อย่�ที่ี� Level 3 เพื�อที่ำกัาร

ประมวลผลดืา้นพลังงาน แลว้สู่�งผลกัารประมวลผลนั�นใหก้ับััระบับั

ค่วบัค่ม่ใน Level 2 ที่ำกัารค่วบัค่ม่กัารผลติพลงังาน (Production) 

เปดิืปดิืปมัที่ ์มอเตอร์ ปรับัอนิเวอรเ์ตอร ์หรือปรบััวาลว์ค่วบัค่ม่ ตาม

วฏัิจักัร (Control cycle) วิ่ดั้ค่า  สั�งกัาร้ควิ่บคุม  ปฏ่ิบตัิต่ิาม 

ร่ปที่ี� 1 แสู่ดืงหน้าที่ี�สู่ำค่ัญข้อง FEMS



September 2022 | No. 309 |

TPA
news

48 TPA news

Smart Automation

ร ่ปที่ี� 2 แสู่ดืง ISA95 Model กัับัข้้อม่ลที่ี�ใช่้สู่ื�อสู่าร (Information flow)

ร่ปที่ี� 3 แสู่ดืงตัวอย�างกัารแสู่ดืงผลพลังงาน จากั Azbil Corporation

 ทิำกัาร้ผล่ติ เป็นวงล้อเช่�นนี� ระบับัอัตโนมัติข้องโรงงานอาจมี

กัารใช่้ ระบับัช่�วยบัริหารกัารผลิต หรือระบับักัารวางแผนกัารผลิต 

หรือระบับัอื�น ๆ ใน Level ที่ี� 3 นี� ข้้อม่ลต�าง ๆ กั็สู่ามารถใช่้สู่ื�อสู่าร

ถ้งกัันไดื้ หรือรวมถ้งกัับั Level ที่ี� 4 เช่�น ระบับั CSR ข้องโรงงาน 

ซ้�งอาจต้องกัารข้้อม่ลกัารปล�อยก๊ัาซเรือนกัระจกั หรือกัารเกิัดืก๊ัาซ

ค่าร์บัอนไดืออกัไซดื์จากักัารผลิต หรือข้้อม่ลกัารใช่้พลังงานข้ั�นต้น 

(ปริมาณ์น�ำมัน ถ�านหิน ไฟัฟั้า) หรือ Smart Grid ระบับัข้องกัารรับั

กัารจ�ายไฟัฟั้าศั่นย์กัลาง เป็นต้น ตามร่ปที่ี� 3 จะเห็นไดื้ว�า ข้้อม่ลที่ี�

ตอ้งใช่สู้่ำหรบัั FEMS อาจเป็นข้อ้มล่เดืยีวกับัั ข้้อมล่ในกัารค่วบัค่ม่

กัารผลิตปกัติอย่�แล้ว แค่�เพิ�มสู่�วนข้องกัารบัริหารจัดืกัารข้้อม่ล

เราสู่ามารถเปรียบัเที่ียบัปริมาณ์กัารใช่้วันนี�กัับัค่�าเฉลี�ย 1 สู่ัปดืาห์

กั�อนหน้า เสู่้นตรง 2 เสู่้นดื้านบันค่ือค่�าข้ีดืจำกััดืกัารใช่้สู่่งสู่่ดื สู่�วน

กัราฟัแที่�งสีู่อ�อนด้ืานข้วามือ หลังเวลาปัจจ่บัันคื่อกัารค่าดืกัารณ์์

ปรมิาณ์กัารใช่พ้ลงังานไฟัฟัา้ที่ี�ระบับั FEMS แสู่ดืงใหด้ืล่�วงหนา้โดืย

นำปจัจยัต�าง ๆ  มาร�วมดืว้ย อาที่ ิกัารผลติ (Demand Side RENKEI 

control) และอาจจะมีสู่ภาพอากัาศัจากักัารพยากัรณ์ ์บัรษิทัี่ Azbil 

Corporation ไดื้ใช่้ Kalman filter prediction โมเดืลมาใช่้ในกัาร

ค่ำนวณ์ เพื�อค่าดืกัารณ์์ล�วงหน้าแบับัอัตโนมัติ แสู่ดืงตัวอย�างเพื�อ

ให้เหน็ภาพที่ี�ไม�ซบััซอ้น จากักัารนำข้อ้มล่ (Information flow) และ

หน้าที่ี�กัารที่ำงานระหว�าง ISA95 model และ FEMS

สู่ำหรับักัารผลิตพลังงาน (FEMS) แล้ว 

สู่�งข้้อม่ลต�อให้กัับัระบับัค่วบัค่่มปกัติที่ี�

โรงงานใช่้อย่�เดืิม  

จากัรป่ที่ี� 3 แสู่ดืงตัวอย�างกัารแสู่ดืง- 

ผล Monitoring and Reporting แบับั 

visualization ในรป่แบับัแผนภ่ม ิโดืยมแีกัน- 

นอนค่ือเวลา แกันตั�งดื้านซ้ายค่ือปริมาณ์-

กัารใช้่กัำลังไฟัฟ้ัา (KW) กัราฟัแที่�งสีู่เข้้ม

ค่ือปริมาณ์กัารใช่้กัำลังไฟัฟั้าจริงข้องวัน

นี�ตั�งแต�เทีี่�ยงค่ืน ถ้งปัจจ่บััน 17.00 น.) 

กัราฟัเสู่้นดื้านล�างค่ือปริมาณ์กัารใช้่ไฟัฟั้า

เฉลี�ยข้องสู่ัปดืาห์ที่ี�ผ�านมา (หรืออาจเป็น

ค่�าเฉลี�ยย้อนหลังข้องเดือืน หรือปีที่ี�ผ�านมา) 




