
ใ นยุคอุตสำหกรรม 4.0 มีกำรน�ำ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ  เข้ำมำประยกุต์ใช้
ในโรงงำนอุตสำหกรรม หนึ่งใน

ระบบ Automation ถอืเป็นส่วนส�ำคญั
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได ้ เช ่นเดียวกับ
เทคโนโลยีต ่ ำ ง  ๆ ที่ เข ้ ำมำ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของอุปกรณ์
แต่ละอย่ำง ช่วยเพิม่ควำมสำมำรถและ
ก�ำลังกำรผลิตให้แก่ผู ้ประกอบกำร 
ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทใน
ชวีติประจ�ำวนั และกำรแข่งขนัในตลำด
ที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกวันนี้อีกด้วย

AUTOMATION SYSTEM ระบบออโตเมชันในโรงงาน
ด้วยเซนเซอร์ออโตเมชัน (Sensors Automation)

 ค�ำหนึ่งที่มำควบคู่พร้อมกับระบบออโตชัน นั่นคือค�ำวำ่ IoT หรือ Internet of 
Thing อนิเทอร์เนต็เชือ่มทกุสิง่ ในปัจจบุนัหลำย ๆ  อุตสำหกรรม รวมไปถงึอตุสำหกรรม
โรงงำนกำรผลิต ได้มกีำรน�ำ IoT เข้ำมำประยกุต์ใช้งำนให้เข้ำกบัเครือ่งจกัร กำรน�ำข้อมลู
เข้ำสู่ระบบคลำวด์ เพื่อประมวลผลกำรแสดงภำพกระบวนกำร ตลอดจนกำรได้เข้ำถึง
ข้อมูล กำรประเมิน วิเครำะห์และกำรจัดเก็บข้อมูลถำวร สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ทุกที่
ไม่ว่ำผู้ใช้งำนจะอยู่ที่ใดได้ง่ำยขึ้น ด้วยกำรใช้เพียงเว็บเบรำว์เซอร์ทั่วไป สำมำรถ
มอนิเตอร์จำกทำงไกลมำที่ระบบ SCADA หรือ PLC โดยไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำโรงงำน
 ประโยชน์ของกำรน�ำข้อมลูเข้ำมำประยกุต์ใช้บนระบบคลำวด์ ร่วมกบั Industrial 
IoT 
				•	Global	Access/การเข้าถึงได้ทั่วโลก
				•	High	Level	of	Data	Security/ความปลอดภัยของข้อมูลอยู่ในระดับสูง
				•	Alarm	Management/การจัดการ	Alarm
				•	Unlimited	Access/การเข้าถึงแบบไม่จ�ากัด
 ผู้ประกอบกำรในโรงงำนอุตสำหกรรมแต่ละแห่ง ล้วนต้องกำรเพิ่มผลผลิตและ 
ลดต้นทนุในกระบวนกำรให้มำกทีส่ดุ นัน่จงึเป็นอกีปัจจยัหลกัทีท่�ำให้ระบบออโตเมชนั 
เข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในอุตสำหกรรมกำรผลิตอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

IoT Platform for Reliable Process
 อย่ำงที่ทรำบกันดีว่ำ ได้มีกำรน�ำระบบ Cloud  
Computing มำประยุกต์ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมเป็น
ระยะเวลำหนึ่งแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในภำคอุตสำหกรรม 
กำรเข้ำถงึข้อมลูกำรวดัและประมวลผลจำกทุกทีใ่นโรงงำน
มีควำมส�ำคัญมำก ด้วยโซลูชันระบบคลำวด์ข้อมูลไซโล 
(Silos Data) ซึ่งหน่วยงำนแต่ละหน่วยในโรงงำนเดียวกัน
นัน้ มหีน้ำทีใ่นกำรจดักำรข้อมลูของตวัเอง ท�ำให้หน่วยงำน
บำงหน่วยที่ต้องกำรข้อมูลอำจเข้ำถึงข้อมูลได้ยำก และ 
มีควำมลำ่ช้ำ
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SENSORS AUTOMATION
ออโตเมชันเซนเซอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 เซนเซอร์	(Sensor) เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมส�ำคัญ
เป็นอย่ำงยิ่งในงำนอุตสำหกรรม โดยเฉพำะระบบ  
Automation ของเครื่องจักร ซึ่งเซนเซอร์ท�ำหน้ำที ่
ตรวจจับ ตรวจวัด หรือใช้เพื่อก�ำหนด ตรวจจับ คัดแยก 
คุณสมบัติภำยนอกของวัตถุ เช่น ต�ำแหน่ง ระยะทำง 
เซนเซอร์ยังสำมำรถใช้ในกำรประเมินลักษณะภำยใน 
เช่น อุณหภูมิและสี เซนเซอร์ที่ใช้ในโรงงำนหลัก ๆ  
ยกตวัอย่ำงเช่น Pressure Sensor เป็นอปุกรณ์ตรวจวดั
ควำมดันของของเหลว ก๊ำซ ลักษณะกำรท�ำงำนคือ 
เซนเซอร์จะส่งสญัญำณทำงไฟฟ้ำทีส่มัพนัธ์กับควำมดนั 
สำมำรถวัดได้ด้วยกำรเปล่ียนแปลงควำมต้ำนทำน  
(Resistance) หรือกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเก็บประจุ 
(Capacitors) และมกีำรพฒันำมำเรือ่ย ๆ  ส�ำหรบัใช้งำน
ในช่วงควำมดนัต่ำง ๆ  เช่น Pressure Switch, Pressure 
Transmitter, Pressure Gauge แล้วแต่ประเภท เลอืก
ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน Sensor เหล่ำนี้จะตรวจจับ
และรับคำ่สัญญำณเชิงกล

 แปลงเป็นสัญญำณแอนะล็อกในรูปแบบ เช่น 
0-20mA, 4-20mA, 0-5 vdc, 0-10 vdc สำมำรถ 
ใช้ร ่วมกับอุปกรณ์แสดงผล หรืออุปกรณ์ควบคุม  
เป็นระบบออโตเมชัน สัญญำณที่เซนเชอร์ตรวจจับได้ 
จะถูกแปลงเป ็นสัญญำณทำงไฟฟ้ำ เข ้ำสู ่หน ่วย 
ประมวลผลกลำง (Central Processing Unit) ซึ่ง 
จะจดักำรข้อมลูกำรก�ำหนดค่ำและพำรำมเิตอร์ท้ังหมด
ของทั้งระบบ
 JUMO variTRON เป็นอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือน
หน่วยประมวลผลกลำง โดยมีอินพุตรับสัญญำณจำก
เซนเซอร์ ภำยในตัวซอฟต์แวร์จะส่งข้อมูลทั้งหมดที่
เกีย่วข้องกบัอปุกรณ์ทีไ่ด้แล้วเชือ่มต่อไปที ่smartWARE, 
Cloud ผ่ำนโพรโทคอล HTTPS, MQTTS สำมำรถ 
ส่งค�ำสั่งออกไปจัดกำรกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

 ส�ำหรับประเทศไทย โรงงำนจ�ำนวนมำกเริม่รูจ้กัและน�ำแพลตฟอร์ม IoT 
มำใช้งำนอย่ำงจรงิจงั ซอฟต์แวร์เหล่ำนีจ้ะรวมข้อมลู ซึง่ผูป้ระกอบกำรสำมำรถ
แสดงภำพ ตรวจสอบ และวิเครำะห์กระบวนกำรต่ำง ๆ ในโรงงำนและข้อมูล
กำรวดัได้จำกทกุทีท่ัว่โลกผ่ำนเบรำว์เซอร์ทัว่ไป เพยีงเชือ่มต่อเข้ำกับ Internet 

SaaS “Software as a Service” 
 “SaaS” ย่อมำจำก Software as a Service คือ กำรให้บริกำรในด้ำน
ซอฟต์แวร์ผำ่นระบบคลำวด์หรือคลำวด์โฮสติง ช่วยให้เข้ำถึงโปรแกรมต่ำง ๆ 
ได้ทุกที่ทุกเวลำผ่ำน Internet ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้อย่ำงชัดเจน  
เช่น Google Drive, Dropbox ไม่จ�ำเป็นต้องดำวน์โหลดโปรแกรมมำติดตั้ง
ในเครื่องพีซี โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ใช้ได้กับระบบปฏิบัติกำรทุกระบบ 
ทั้ง Windows, iOS และ Android
 นอกจำกสำมำรถท�ำงำนได้ทุกที่ทุกเวลำแล้ว ยังช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย
อีกด้วย SaaS จึงมีควำมส�ำคัญและประโยชน์อย่ำงมำกในกำรเปล่ียนผ่ำน 
ยุคอุตสำหกรรมในอดีตมำสู่อุตสำหกรรมยุคดิจิทัล

smartWARE SCADA
 หำกผู้ใช้งำนต้องกำรจัดเก็บข้อมูลเอง ก็สำมำรถท�ำได้ด้วยกำรใช้งำน 
smartWARE SCADA ซึ่งมีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่อิงกับ Cloud นอกจำกนี้ยังมี
อินเทอร์เฟซและโพรโทคอลอื่น ๆ ออกมำรองรับอีกมำกมำย เช่น Modbus, 
BACNet, OPC UA และอื่น ๆ 
 ซอฟต์แวร์ SCADA ช่วยให้เข้ำถึงข้อมูลกำรวัดได้อย่ำงสะดวกผ่ำนเว็บ 
เบรำว์เซอร์ทั่วไป และมีฟังก์ชันส�ำหรับกำรแสดงภำพกระบวนกำร ตลอดจน
กำรประมวลผลและกำรเก็บข้อมูลถำวรที่ได้รับ smartWARE SCADA 

Analyses and Reports
 สำมำรถสร้ำงแดชบอร์ดส�ำหรับกระบวนกำรและข้อมูลกำรวัด ช่วยให้
ได้ข้อมูลอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกกำรแสดงภำพข้อมูลแล้วยังได้รับประโยชน์
จำกฟังก์ชันกำรวิเครำะห์และกำรสร้ำงรีพอร์ตอย่ำงง่ำย

Alarms Notification by E-mail, SMS
 JUMO Cloud มีระบบกำรแจ้งเตือนสัญญำณ Alarm และกำรตั้งเวลำ
สแตนด์บำยส�ำหรับเหตุกำรณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่ำงขั้นตอนกำรผลิตหรือ
เหตุกำรณ์อื่น ๆ

From Sensor to Cloud
Complete sensor and automation solutions
 มีโซลูชันที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับกำรใช้งำนตั้งแต่ Sensor, Transmitter 
และ Controller ส�ำหรับควบคุมระบบอัตโนมัติ เช่น JUMO VariTRON ซึ่ง
เปรียบเสมือนตัวน�ำข้อมูลขึ้น JUMO Cloud ใช้งำนผ่ำนโพรโทคอล MQTTS 
ที่มีควำมปลอดภัยสูง 

Modern Drivers 
 เนื่องจำกอินเทอร์เฟซและโพรโทคอลท่ีทันสมัย Cloud และ smart-
WARE SCADA สำมำรถเชื่อมต่อได้อย่ำงง่ำยดำยกับระบบ Cloud อำศัยกำร
ส่งผ่ำนข้อมูลที่ปลอดภัยผ่ำน MQTTS เพรำะพัฒนำต่อมำจำก TCP/IP  
อีกทอดนั้น กลำยเป็นโพรโทคอลมำตรฐำนส�ำหรับระบบ IoT และเนื่องจำก 
สร้ำงมำจำก TCP/IP ท�ำให้ MQTTS รับประกันว่ำข้อมูลที่ส่งกันระหว่ำง
อุปกรณ์นั้นไม่มีกำรหล่นหำยระหว่ำงทำงแน่นอน ในขณะที่ smartWARE 
SCADA ก็สำมำรถเข้ำกันได้กับโพรโทคอล MQTTS, OPC UA, REST API 
และอื่น ๆ อีกมำกมำย

บริษัท INTECH2000

ผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัด ระบบ
ออโตเมชัน ส�าหรับงานอุตสาหกรรม 
Control Valve, Pressure, Temperature, 
Flow Rate Display อุปกรณ์วัดระดับ  
ระบบออโตเมชัน คอนโทรลเลอร์อัตโนมัติ 
อุปกรณ์วัดแก๊ส อากาศ ไอน�้า รวมถึง
บริการให ้ค�าปรึกษาแนะน�าอุปกรณ์ 
เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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