
กิจกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมสร้างข้อมูล

จำานวนมาก ในสายการผลิต อุปกรณ์ตรวจวัดและ

ควบคุมต่าง ๆ (จัดเป็น Field Level) ตรวจวัดข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ เป็นต้น แล้วส่ง

ต่อไปยังระบบประมวลและควบคุม (จัดเป็น Control Lev-

el) เช่น PLC และ PID เป็นต้น ก่อนที่จะส่ง Response 

ที่เหมาะสมกลับมายัง Control Instrument เช่น Control 

Valve เป็นต้น SCADA (จัดเป็น Supervisory Level) 

รวบรวมข้อมูลและการควบคุมจากจุดต่าง ๆ ในโรงงาน

มาไว้ที่จุดเดียวกัน และแสดงผลในรูปที่เป็นกราฟฟิก 

ทำาให้สามารถควบคุมเครื่องจักรจากพื้นที่ที่ไกลออกไป 

เช่น Control Room เป็นต้น SCADA เป็นสื่อกลางระหว่างอุปกรณ์ใน Field Level กับคน ภาพรวมของโรงงานตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิต

ภัณฑซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารของโรงงานถูกรวบรวมโดย Manufacturing Execution System หรือ MES (จัดเป็น Plan-

ning Level) ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอาจนั่งอยู่ที่สำานักงานใหญ่ไกลออกไป มีข้อมูลต่าง ๆ 

เกี่ยวกับต้นทุน การขาย บุคลากร และอื่น ๆ ที่สนับสนุนการวางแผน ข้อมูลเหล่านี้มักจะเก็บอยู่บนระบบ ERP (จัดเป็น Management 

Level) การวางแผนทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นกำาลังการผลิตหรือแผนการขายต้องใช้ข้อมูลทั้งจากโรงงาน (MES) และจาก ERP ประกอบ

การตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะลงทุนระบบข้อมูล/ควบคุมกระบวนการผลิตจนถึงระดับ 

Supervisory Level หรือติดตั้งระบบ SCADA เท่านั้น การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงงานกับส่วนกลางมักจะอาศัยการแลกเปลี่ยนผ่าน 

Spreadsheet ทำาให้มีข้อจำากัดมากมาย เช่น ต้องอยู่ที่โรงงานหรือสำานักงานเพื่อเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหาร

ล่าช้า ไม่ตอบสนองตลาดที่ผันแปร

ภายใต้แนวคิดของ Digital Transformation สำาหรับอุตสาหกรรม และ Industry 4.0 UEET ได้พัฒนาระบบที่ผนวก Level ต่าง 

ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นให้อยู่บน Platform เดียวกันเรียกว่า “Cloud-based Monitoring, Analyzing, and Predicting System หรือ 

C-MAPs” โดยรวม Function ที่เกี่ยวกับการรายงาน การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ (ตามรูปด้านล่าง) เข้่ามาเป็นระบบเดียวกัน 

คุณสมบัติที่สำาคัญของ C-MAPs ได้แก่

1. ความสามารถในการรายงานข้อมูลตั้งแต่ Field Level, Control Level, Supervisory Level, Planning Level และ Management 

Level แบบ Real Time

2. ความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่สำานักงาน ที่บ้าน บนรถระหว่างเดินทาง ตราบใดที่สามารถเข้าถึง Internet

3. ความสามารถในการคาดการณ์ Parameter ที่สำาคัญไปล่วงหน้าประมาณ 60 นาที ได้อย่างแม่นยำา

4. ความสามารถในการ Integrate ข้อมูลทั่งจากกระบวนการผลิตจนถึงข้อมูลทางบัญชี เพื่อแสดงเป็น KPIs ที่สนับสนุนผู้บริหารใน

การตัดสินใจ
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การพัฒนา Cloud-based Monitoring, Analyzing, 

and Predicting System (C-MAPs)

Management Level:
ERP

Planning Level:
MES

Supervisory Level:
SCADA/HMI

Control Level:
PLC/PID

Field Level:
Instrument

C-MAPMAPs

Automation Pyramid

แหล่งข้อมูล

• อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud

• ข้อมูลจาก SCADA หรือ DCS

• ข้อมูลจาก Data Historian

• ข้อมูลที่ Import จากแหล่งอื่น ๆ

• ข้อมูลที่ป้อนเข้า
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Dashboard แสดง Operating Conditions 

ของกระบวนการผลิต เพื่อ MONITOR 

สภาวะของกระบวนการผลิต
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Dashboard แสดงสมรรถนะ

ของกระบวนการผลิตที่ได้จากการ ANALYZE 

ข้อมูลที่ตรวจวัดและบันทึก

Dashboard แสดง ค่าตัวแปรของกระบวนการผลิต 

60 นาทีข้างหน้าที่ได้จากการคาดการณ์ (PREDICT) 

โดยใช้แบบจำาลอง (Models) สำาหรับกระบวนการ

ผลิตที่พัฒนาจากข้อมูลในอดีต ร่วมกับข้อมูลที่

ตรวจวัด และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง 

(Machine Learning) 

C-MAPs Concept


