
November 2022 | No. 311 |

47

TPA news

Smart Automation

ศุรีนค์ร นนทนาค์ร

Azbil (Thailand) Co.,Ltd

(IEC TC65 JWG 14 FEMS expert, TNC)

มาตรฐานสากล ติอนที�	2

S
mart Automation ในต่อนมาต่รฐานสากล (Inter-

national standard) ที่่� 2 น่�จะกล่าวถึึงน่�ม่ช่�อว่า ITU 

หร่อช่�อเต่็มค่อ International Telecommunication Union ภาษา

ไที่ยเร่ยกว่า สหภาพัโที่รคมนาคมระหว่างป็ระเที่ศึ ที่่�จัดเป็็น 1 ใน 

3 องค์กรหลกัที่่�ดแ้ลเร่�องมาต่รฐานที่่�เก่�ยวข�องกบัระบบออโต่เมชั�น 

และได�กล่าวถึึง IEC ไป็เม่�อฉบับที่่�แล�วโดย องค์กรหลัก 3 องค์กร

ที่่�ว่า ค่อ

1. IEC (International Electrotechnical Commission) 

2. ITU (International Telecommunication Union)

3. ISO (International Organization Standard) 

ITU จัดเป็็นองค์กรสากลท่ี่�เก่าแก่มาก ๆ ม่หน�าที่่�ในการ

พััฒนามาต่รฐาน และกฎระเบ่ยบสำหรับการส่�อสารวิที่ยุ และ

โที่รคมนาคมระหว่างป็ระเที่ศึ อ่กที่ั�งกำหนดย่านคล่�นความถ่ึ� 

ในการใช�งานส่�อสารต่่าง ๆ ก่อต่ั�งขึ�นที่่�กรุงป็าร่ส ป็ระเที่ศึฝีรั�งเศึษ 

ในป็ี พั.ศึ. 2408 ส่วนในป็ัจจุบันม่สำนักงานใหญ่อย้่ที่่� นครเจน่วา 

ป็ระเที่ศึสวิสเซอร์แลนด์ ใกล� ๆ กับสำนักงานสหป็ระชาชาต่ิ และ

ถึ่อเป็็นหน่วยงานพัิเศึษที่่�อย้่ภายใต่�สหป็ระชาชาต่ิ (UN) ในขณะน่�

มป่็ระเที่ศึสมาชิกอย่้ 191 ป็ระเที่ศึ และยังมภ่าคธุรุกิจอตุ่สาหกรรม 

และสมาคมต่่าง ๆ เข�าร่วมอ่ก 725 ราย สำหรับป็ระเที่ศึไที่ยได�เข�า

รว่มเป็น็สมาชิก ITU ตั่�งแต่่ปี็ พั.ศึ. 2426 และเคยได�รับเลอ่กให�เป็น็ 

กรรมการบริหารของสภาสหภาพัโที่รคมนาคมระหว่างป็ระเที่ศึ

มาแล�วถึึง 7 สมัยด�วยกัน ในป็ระเที่ศึไที่ยม่หน่วยงานที่่�เก่�ยวข�อง 

เป็็นที่่�ร้�จักกันโดยที่ั�วไป็ม่ช่�อเร่ยกที่ั�วไป็ว่า กสที่ช. (www.nbtc.

go.th) ซึ�งเป็็นหน่วยงานบริหารจัดการ และกำกับด้แลหลักของ

ป็ระเที่ศึที่่�ที่ำหน�าที่่�ด้แล 1. กิจการโที่รคมนาคม 2. กิจการกระจาย

เสย่งโที่รที่ศัึน ์3. บรหิารคล่�นความถึ่� 4. กจิการดาวเที่ย่มส่�อสาร ITU 

หรอ่ กสที่ช.ยงัครอบคลมุถึงึการต่ดิต่อ่ส่�อสาร การใช�คล่�นความถึ่�ใน

ภาคอตุ่สาหกรรม และการใช�งานเคร่�องมอ่วดับางป็ระเภที่ ที่่�ต่�องใช�

คล่�นความถึ่�ในการวัดด�วย 

ในการเข�าส้ก่ารส่�อสารในยคุ IoT ที่่�จะนำข�อม้ลจากอปุ็กรณ์

วัดต่่าง ๆ (Sensor และ Actuator) ให�เช่�อมโยงกัน และสามารถึ

ถึา่ยที่อดข�อมล้เข�าส้โ่ลกของอินเที่อรเน็ต่ได� จากตั่วเคร่�องมอ่วัดใน 

Field Level (Sensor, Actuator), Automation (DCS, PLC), Ap-

plication (MES, AMS), solution (special package application) 

เป็ดิไป็ยัง cloud ต่วัเช่�อมที่่�จะใช�ได�ดตั่่วหนึ�งคอ่ HART IP (Internet 

protocol) ซึ�งเป็น็เหมอ่นป็ระต่ ้(gateway) ระหวา่ง Field Level ไป็

ส้่ Cloud ผู้่านอินเที่อร์เน็ต่ ด้ร้ป็โครงสร�าง IoT จาก FCG

ร้ป็ภาพัสัญลักษณ์สากลของ ITU
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เม่�อมองด้การส่�อสารที่่�เป็็นมาต่รฐานของ HART IP และ

ความเร็วของการส่�อสารในระดับ 10 MB/Sec น่าจะต่อบสนอง

ต่่อการใช�งานได�เป็็นอย่างด่ และพัร�อมที่่�จะเป็ิดส้่โลกอินเที่อร์เน็ต่

ได� ITU ยังได�กำหนดมาต่รฐาน โครงสร�างข�อม้ลสารสนเที่ศึสากล 

(Global Information Infrastructure) อินเที่อร์เน็ต่ โป็รโต่คอล 

(Internet Protocol Aspects) เครอ่ขา่ยยคุใหม่ (Next Generation 

ร้ป็ภาพัแสดงไอเด่ยของการต่ิดต่่อส่�อสารด�วย MQTT กับอุป็กรณ์ ในระบบสมารที่์ออโต่เมชั�น

ร้ป็แสดงโครงสร�าง IoT จาก FieldComm Group (FCG)

Networks) IoT and Smart Cities และที่่�เก่�ยวข�องโดยต่รงกับการ

ส่�อสารในโรงงานอตุ่สาหกรรม ที่่�จะขอกลา่วถึงึ คอ่ MQTT protocol 

(Message Queuing Telemetry Transport) ที่่�พััฒนามาต่รฐาน

น่�ขึ�นมา เพั่�อสนับสนุนระบบเช่�อมโยงข�อม้ลอินเที่อร์เน็ต่กับสิ�งของ 

ต่า่ ง ๆ  (IoT) ที่่�ที่ำงานแบบม ่Broker หรอ่ server (ต่วักลางในการรบัสง่ 

ข�อม้ล) และ Network (ต่ัวส่ง ต่ัวรับข�อม้ล) แบบ Publish - Sub-

scribe ที่่�สามารถึส่งข�อม้ลได�แบบ Real time โดยใช�พั่�นที่่�ในการ

รับส่ง (Bandwidth) ที่่�น�อย ใช�พัลังงานต่�ำ เป็็นการต่่อยอดมาจาก 

TCP/IP ที่่�ส่งแบบ 1:1  มาเป็็นแบบ 1 ต่่อทีุ่กสิ�ง ที่ำให�สามารถึส่ง

ข�อมล้ระหวา่งตั่วอปุ็กรณ ์ท่ี่�มโ่ครงสร�างเครอ่ขา่ย ดงัต่วัอยา่ง เคร่�อง

มอ่วดัต่า่ง ๆ  ในโรงงานที่่�ใช�ในกระบวนการผู้ลติ่ นอกจากใช�ในการ

ควบคมุ (SCADA, DCS) ที่่�เป็น็ MQTT Clients  แล�วสามารถึนำไป็

เกบ็บนัที่กึ (data Historian) อก่ MQTT Clients ไป็ยงั application 

ต่า่ง ๆ  (MES Analytics) อก่ MQTT Clients ผู้า่นระบบ MQTT โดย

ม่ MQTT Broker เป็็นต่ัวกลาง ดังน่�แล�ว ข�อม้ลจาก ต่ัววัดต่่าง ๆ ที่่�

ม่ข�อม้ลจำนวนมากผู้่านการส่�อสารด�วย HART Communication 

ถึ้กแป็ลงเป็็น HART IP เข�าระบบอินเที่อร์เน็ต่ แล�วส่งให� MQTT 

Client หนึ�งต่ามร้ป็เพั่�อผู้่านไป็ยัง MQTT Clients อ่�น ๆ แน่นอนว่า

ยงัต่�องพัจิารณาเร่�องความป็ลอดภยัของข�อมล้ ซึ�งรายละเอย่ดของ 

MQTT จะได�นำมากล่าวในฉบับต่่อ ๆ ไป็




