5 ขั้นตอน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
กระบวนการทางอุตสาหกรรมผ่านทาง IIoT
และการแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัล
โดย สตีฟ เจ. เอลเลียต
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดอาวุโสของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

สรุปสาระสังเขป
เทคโนโลยีและแนวความคิดของ Industrial
Internet of Things (IIoT) สามารถ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความปลอดภัยใน
กระบวนการได้หากนามาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ในอดีตนั้น ความสาเร็จหรือความ
ล้มเหลวของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
ต่างต้องอาศัยโมเดลที่มีความโน้มเอียงโดย
อิงจากข้อมูลในอดีต IIoT เปิดประตูสู่มุมมอง
การคาดการณ์ล่วงหน้าเกีย
่ วกับความ
ปลอดภัยที่คาดการณ์ได้อย่างแม่นยาเมื่อ
ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกินเกณฑ์ที่จะ
ยอมรับได้ บทความนี้เป็นแนวทางสาหรับการ
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและเทคนิค IIoT
เพื่อสร้างความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมใน
ลักษณะที่ทากาไรได้
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ความต้องการของตลาดใหม่โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่งช่ว งการผลิตสั้นๆ กาลังกระตุ้นการแผ่
ขยายของอุต สาหกรรมอิน เทอร์เ น็ต ในทุก สิ ่ง (IIoT) ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี ใ น
อุต สาหกรรมต่า งๆ การหลั ่ง ไหลของเทคโนโลยีนี ้ไ ด้เ ปลี ่ย นแปลงกระบว นก า ร
ดาเนินงานของภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง ในอุต สาหกรรมที ่ม ีค วามเสี ่ย งสูง ในสภาพแวดล้อ มที่
เคลื่อ นที่เ ร็ว เช่น นี้จาเป็น ต้อ งมีร ะเบีย บวินัย สูงและการผสมผสานระหว่า งเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่สูง
เทคโนโลยี IIoT ทาให้สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วส่งผล
ให้เ กิด การตัด สิน ใจที่ร วดเร็ว และแม่น ยาสูง ความสามารถดัง กล่า วเหมาะสมอย่า งยิ่ง
สาหรับการเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม เมื่อผลิตภัณฑ์
ถูก เก็บ "ในท่อ " แทนที่จ ะเก็บ บนพื้น หรือ ในอากาศ การจัด การความเสี่ย งก็จ ะประสบ
ความสาเร็จ IIoT ช่ว ยลดความเสี่ย งโดยการปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพด้า นความปลอดภัย
ของกระบวนการโดยหลีกเลี่ย งความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้แ ละการหยุดทางานโดย
ไม่คาดคิด
อัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย IIoT และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถกาหนดค่าเพื่อ
ระบุภ ัย คุก คามที่ป รากฏขึ้น ต่อ ความปลอดภัย ของอุป กรณ์ ไ ด้ ขั ้น ตอนการปรับ ใช้ก าร
วิเ คราะห์เ ชิงคาดการณ์ ได้แ ก่ การรวบรวมข้อ มูลสิน ทรัพ ย์ข องอุป กรณ์แ ละการสร้า ง
แบบจ าลองทางคณิต ศาสตร์ที ่ส ะท้อ นถึง โหมดการท างานที ่แ ตกต่า งกัน ของอุป กรณ์
ดัง กล่า ว จากนั ้น จะรวมกับ เซ็น เซอร์ที ่ร วบรวมข้อ มูล แบบสดเพื ่อ สร้า งโปรไฟล์บ น
อุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง
เมื่อมีการกาหนดโปรไฟล์หรือซิกเนเจอร์ของอุปกรณ์ดังกล่า วแล้ว ก็จะสามารถกาหนด
แนวทางส าหรับ อุป กรณ์ชิ ้น นี ้ไ ด้ ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก วางไว้แ บบออนไลน์แ ละพื ้น ที ่เ ก็บ
ข้อ มูลมีก ารสร้า งขึ้น เพื่อ เปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพจริงกับ ประสิท ธิภ าพที่ค าดไว้ หากมี
ความคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่คาดไว้ระหว่างประสิทธิภาพที่คาดหวังและประสิทธิภาพจริง
ระบบก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมดูแลความปลอดภัยและบารุงรักษาซึ่งสามารถจัดการ
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

Profit

ผลกำไร

รูปภาพที่ 1
การปรับปรุงความปลอดภัย
ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ต้ อ ง มี
ความสมดุ ล ที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ น
ระหว่ า งผลก าไร การผลิ ต
และการลดข้อผิดพลาดของ
มนุษย์

Process
Safety

People

ควำมปลอดภัยของ
กระบวนกำร Production
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หน่วยแจ้งเตือ นจะแจ้งให้ทีมงานทราบว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น ในอนาคตอัน ใกล้นี้ แ ละ
การด าเนิน การดัง กล่า วควรได้ร ับ การวางแผนเพื ่อ หลีก เลี ่ย งการหยุด การท างานใน
อนาคตที่ค าดไม่ถึงและปัญหาด้านความปลอดภัย ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ การพิจ ารณาถังเก็บ
ซึ่งมีก ารควบคุม ความดัน ภายในอยู่เ ป็น การเริ่มแสดงสัญ ญาณของความล้ม เหลวและ
ความเสี่ย งต่อ การระเบิด ที่เ พิ ่มขึ้น เมื่อ พิจ ารณาถึง ลาดับ ความล้มเหลวในช่ว งต้ น ของ
ปัญหาที่อ าจเกิด ขึ้น อุป กรณ์ชิ้น นี้ส ามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ในสถานการณ์ที่ไม่
ฉุกเฉินโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่สินทรัพย์จะประสบ
กับความล้มเหลวอย่างรุนแรง
ความปลอดภัย ต้อ งเสีย ค่า ใช้จ ่า ยเป็น เงิน (เป็น ผลจากการลงทุน หลายอย่า งที ่จาเป็น
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยระดับสูง ) เช่นเดียวกับการซื้อประกัน แต่ความปลอดภัย
ยัง ช่ว ยเพิ ่ม ความสามารถในการท าก าไรให้แ ก่ข ององค์ก ร (โดยการเพิ ่ม ช่ว งเวลา
ให้บริการของกระบวนการ) และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้ด้วย (โดยการลดโอกาส
ของความล้ม เหลวในด้า นความปลอดภัย ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ค่า ใช้จ ่า ยทางกฎหมายและ
ค่า ใช้จ่า ยด้า นภาพลัก ษณ์ข องบริษัท ) บทความนี้อ ธิบ ายขั้น ตอนห้า ขั้น สาหรับ การบูร
ณาการเทคโนโลยี IIoT ใหม่เ พื ่อ จัด การกับ ความเสี ่ย งและอัน ตรายให้ด ียิ ่ง ขึ ้น เพื ่อ
หลีกเลี่ยงการหยุดทางานของสินทรัพย์ แบบที่ไม่ได้คาดคิดซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก

ภูมิหลังและบริบทของ IIoT
จ านวนของ "สิ ่ง ต่า งๆ" หรือ อุป กรณ์อ ัจ ฉริย ะที ่เ ชื ่อ มต่อ กับ อิน เทอร์เ น็ต นั ้น คาดว่า จะ
เติบ โตขึ ้น เป็น เกือ บ 31 พัน ล้า นทั ่ว โลกภายในปี 2563 (ดูร ูป ภาพที ่ 2) เนื ่อ งจาก
ค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งาน IP อยู่ในระดับต่า อุปกรณ์ทุกประเภทจึงมีอิสระที่จะเข้าร่วม
เครือ ข่า ย IP แบบเปิด กว้า งได้ม ากขึ้น การเปลี่ย นพฤติก รรมของมนุษ ย์ (เช่น การใช้
โทรศัพท์มือถือ / สมาร์ทโฟนอย่างกว้างขวาง) และแรงงานที่กาลังเปลี่ยนแผลงไป (จาก
ผู้เกษียณอายุยุค baby boomers ไปเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในสังคมออนไลน์มาก
ขึ้นและมีความ "เชื่อมต่อกัน") อีกทั้งยังช่วยผลักดันการใช้เทคโนโลยี IIoT เพิ่มขึ้นด้วย
ความปรารถนาในการที่จะวัดและเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัตถุที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์
กัน น าไปสู ่ก ารเร่ง ความเร็ว ในการสร้า งข้อ มูล และการเปิด เผยข้อ มูล นั ้น มากขึ ้น
ตัว อย่า งเช่น ผู้จัด การโรงงานสามารถเข้า ถึงข้อ มูลเกี่ย วกับ โรงงานของเขาได้มากถึง
10 เท่าเมื่อเทียบกับที่เขาเคยทาได้เมื่อ 20 ปีก่อน
ส า หรับ ผู ้ม ีส ่ว นได้เ สีย ด้า นควา มปลอดภัย ในภา คอุต สา หกรรมที ่ห วัง จะ ตัก ต ว ง
ผลประโยชน์จากโอกาสที่มีข้อมูลท่วมท้นอยู่นี้ ความสาเร็จจะขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การผสานรวมเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์ของชุดข้อมูลขนาด
ใหญ่
ความปลอดภัยขั้นสูงหมายถึงการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จากสินทรัพย์ชั้นการผลิต จากทีม
ซ่อมบารุงที่ใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มเทคนิคการบารุงรักษาเชิงคาดการณ์และจากทีม

Five Steps for Enhancing Industrial Process Safety through IIoT and Digitization

Schneider Electric White Paper Rev 0

4

วิเ คราะห์ที่ใช้ข้อ มูลกระบวนการที่มีร ายละเอีย ดมากขึ้น เพื่อ เพิ่มประสิท ธิภ าพและเพิ ่ม
ความเร็วในการตัดสินใจ

รูปภาพที่ 2
การเติบโตทีค
่ าดการณ์ไว้
ของอุปกรณ์ Internet of
Things (IoT) ในหน่วย
พันล้าน (courtesy of
Statista)

ในความเป็น จริง นั ้น จากมุม มองของวิศ วกรด้า นความปลอดภัย การปรับ ปรุง ความ
น่าเชื่อถือของกระบวนการขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลจะช่วยปรับปรุงความปลอดภั ย ใน
ขณะที่สินทรัพย์เกิดความล้มเหลวน้อยลง ซึ่งหมายความว่าการมีส่วนร่วมของมนุษย์ จะ
น้อ ยลงและลดความเสี ่ย งต่อ ความผิด พลาดของมนุษ ย์ ด้ว ย เนื ่อ งจากผู ้ใ ห้บ ริก ารอาจ
ไ ด้ร ับ สิท ธิ ์ใ ห้เ ข ้า ถึง ข ้อ มูล ก า ร ด า เนิน ง า น แ บ บ เรีย ล ไ ท ม์พ ร้อ ม กับ ก า ร ค ว บคุม
กระบวนการและข้อ มูลความเสี่ย งที่น่าเชื่อ ถือ แบบเรีย ลไทม์ การตัด สิน ใจของพวกเขา
จึงสามารถสร้างความปลอดภัยและผลกาไรได้โดยตรง ผู้ประกอบการจะสามารถปรับจุด
กาหนดและเห็นผลกระทบที่การปรับตัวของพวกเขามีต่อความปลอดภัยในกระบวนการ
ความสามารถในการทากาไรและความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์
เหตุก ารณ์ค วามปลอดภัย ในภาคอุต สาหกรรมส่ว นใหญ่ม ัก เกิด จากเหตุก ารณ์เ ดี ่ย ว
บ่อยครั้งที่มันเป็นผลรวมของเหตุการณ์เล็กๆ ที่ดูไม่เหมือนกันซึ่ง เมื่อรวมกันได้ส่งผลให้
เกิด เหตุก ารณ์หนึ่งขึ้น เครื่อ งมือ การวิเ คราะห์ใหม่จ ะช่ว ยให้ส ามารถกาหนดแนวโน้ม
พฤติก รรมทางด้า นสิน ทรัพ ย์ ไ ด้อ ย่า งแม่น ย ามากขึ ้น ในยุค ใหม่ข องการแปลงข้อ มูล
ดิจิท ัล ขั ้น สูง นี ้ วิศ วกรด้า นความปลอดภัย จะต้อ งมีเ ครื ่อ งมือ วิเ คราะห์ด ัง กล่า วเพื ่อ ท า
ความเข้า ใจเกี ่ย วกับ ความสัม พัน ธ์แ ละการพึ ่ง พาระหว่า งจุด ข้อ มูล รูป แบบข้อ มูล
ประสิท ธิภ าพของสิน ทรัพ ย์ส ามารถเริ่มปรากฏเร็ว กว่าที่เป็น ไปได้ก่อ นหน้า นี้ ด้ว ยวิธีน้ี
ผู ้ป ระกอบการและผู้เ ชี่ย วชาญด้า นความปลอดภัย สามารถรับ รู ้สัญ ญาณเบื้อ งต้น ของ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นก่อนที่สถานการณ์นั้นจะหมุนวนออกจากการควบคุม

การเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง IT / OT
แนวโน้มของ IIoT เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมกันของทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
เทคโนโลยีก ารด าเนิน งาน (OT) "โลก" ทั ้ง สองนี ้ม ีค วามแตกต่า งกัน ในด้า นการ
ประยุกต์ใช้ สถาปัตยกรรมและการปกครอง ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลที่ ชานาญในด้าน IT
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มัก ไม่ค ่อ ยช านาญในด้า นความปลอดภัย ของกระบวนการเกี ่ย วกับ OT และในทาง
กลับกัน
IT และ OT มีว ิว ัฒ นาการไปในทิศ ทางและช่ว งเวลาที ่แ ตกต่า งกัน โดยมัก ใช้ข ้อ มูล
ประเภทต่า งๆ และโครงสร้า งข้อ มูล ที ่แ ตกต่า งกัน ทั ้ง หมดนี ้ม ีค วามแตกต่า งกัน โดย
สิ้น เชิงในวัตถุป ระสงค์และลัก ษณะเพื่อ ก่อ ให้เ กิด อุปสรรคที่ทาให้เ ข้ากัน ได้ทั้ งการรวม
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

Converging worlds

I
T

Information
Resource
Planning

Asset
Management

Maintenance
Management

Performance
and Reporting

Finance

Scheduling

Work
Authorization

Incident
Management

Environment,
Health, Safety

CONVERGENCE
รูปภาพที่ 3
การหลอมรวมโลก: การ
เชือ
่ มต่อขัน
้ สูงจะผสานรวม
IT เข้ากับโครงสร้าง
พืน
้ ฐานทางกายภาพของ
องค์กร

Operations

O
T

Operate

Engineer
Control

Maintain
Protect

Measure
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IT มีวิวัฒนาการมาจากบนลงล่างโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจ เป็นหลัก (เช่น
การดาเนิน งานขององค์ก รและระบบที่จาเป็น ต่อ การจัด การธุร กิจ โดยส่ว นใหญ่มาจาก
มุมมองทางการเงิน ) อีกทั้งยังถือว่า IT เป็นนัยยะสาคัญของ "ผู้บริโภค" เนื่องจากระบบ
IT มีอ ยู่ทั้ง ในคอมพิว เตอร์สาหรับ ใช้ในบ้า นและคอมพิว เตอร์สาหรับ ใช้ ในธุร กิจ หลาย
ล้านเครื่อง ระบบไอทีเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับซึ่งสามารถรองรับการรวม
และจัดการข้อมูลจานวนมากทั่วทั้งองค์กรได้
ในทางกลับ กัน ระบบ OT ได้เ ติบ โตขึ ้น จากด้า นล่า งสู ่ด ้า นบน โดยมีร ะบบที ่เ ป็น
กรรมสิทธิ์ซึ่งแตกต่างกันไปและมักเป็นระบบซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้ผลิตรายอื่นเพื่อ
ควบคุม กระบวนการและอุป กรณ์ที ่เ ฉพาะเจาะจงในสภาพแวดล้อ มแบบเรีย ลไทม์
เทคโนโลยี OT มักใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและโดยทั่วไปมักมีความทนทานต่า
ต่อ คว า มล้ม เหลวแ ละ ควา มต้อ งกา รที ่ส า คัญ ส า หรับ กา รกู ้ค ืน แ ละ คว า มซ้ า ซ้อ น
สภาพแวดล้อมของ OT มีรูปแบบการกากับดูแลที่เน้น ในกระบวนการที่มีการปรับให้เข้า
กับ บริบ ทอย่า งสูง บริษัท ต่า งๆ เช่น Schneider Electric ได้พัฒ นาความเชี่ย วชาญทั ้ง
ในโดเมนเหล่า นี้แ ละมีตาแหน่งที่ดีเ พื่อ ช่ว ยให้อ ุต สาหกรรมได้ใช้เ ทคโนโลยี IIoT ได้
ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของกระบวนการความ
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ปลอดภัย ด้ว ย และท้า ยที ่ส ุด คือ การได้ร ับ ผลก าไรเพิ ่ม เติม จากมาตรการด้า นความ
ปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย IIoT
หนึ ่ง ในเป้า หมายระดับ สูง ของการควบคุม IIoT และผลประโยชน์ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การ

ขั้นตอนที่ 1: ทาให้เป็น
ดิจิทัลและเชื่อมต่อ

แปลงข้อมูลคือ การเพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมให้คุ้มค่าใช้จ่าย ขั้นตอนแรกใน
กระบวนการคือการจับข้อมูลที่หลั่งไหลออกจากเครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย
เช่น Safety Instrumented Systems (SIS), Safety Instrumented Functions (SIF),
Layer of Protection Analysis systems (LOPA), Process Hazards Analysis tools
(PHA) แ ล ะ Hazard and Operability tools (HazOp) ข ้อ ม ูล นี ้ค ว ร ร ว ม เ ข ้า ไ ว ้ใ น
ฐานข้อ มูล ดิจิท ัล เพื ่อ ช่ว ยให้ข ้อ มูล การออกแบบด้า นความปลอดภัย ที ่ส าคัญ นี ้ม ีค วาม
สอดคล้องรวดเร็วในการเข้าถึงและใช้งานง่าย
เครื่องมือความปลอดภัยแบบดั้งเดิมเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองพารามิเตอร์
ด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามวิธีใช้งานนั้นอาจแตกต่างจากจุดประสงค์
ของการออกแบบดั ้ง เดิม ดัง นั ้น ข้อ มูล "ตามที ่ไ ด้ร ับ การออกแบบ" (เช่น อัต ราความ
ต้อ งการ ช่ว งการทดสอบเวลาในการบายพาส) จึง ควรเชื ่อ มต่อ แบบดิจ ิท ัล กับ ข้ อ มูล
"ขณะทางาน" เพื ่อ ให้ค วามเสี่ย งด้า นความปลอดภัย ที่อ าจเกิด ขึ้น จากความเสื่อ มของ
ระบบนั ้น สามารถประเมิน ได้ใ นแบบเรีย ลไทม์ ( ตัว อย่า งเช่น การระบุ ช ่อ งว่า งที ่อ าจ
เกิดขึ้นใน Instrument Protection Layers และการมองเห็นว่าผลกระทบในโลกความ
เป็นจริงมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างไร) ในการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลกับระบบที่
มีอ ยู ่แ ละแหล่ง ข้อ มูล นั ้น จ าเป็น ที ่จ ะต้อ งมีก ารรวบรวมข้อ มูล ด้ว ยตนเอง การจัด การ
ข้อมูลจะลดลงและข้อมูลเรีย ลไทม์ใหม่ๆ จะสามารถเติมเต็มข้อมูลด้านความปลอดภัย ที่
รวบรวมได้จากรายงานที่มีอยู่ การแปลงข้อมูล ดิจิทัลนี้ให้บริบทที่มีความหมายมากกว่า

Connectการวิเคราะห์ดั้งเดิมของ KPI ของความปลอดภัยซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถมองเห็นสิ่ง
ที่กาลังเกิดขึ้นแทนที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์หลังจากข้อเท็จจริงนั้น

Leverage existing information, minimise data collection, complement existing reports

Connect

กำรเชื่อมต่อ

รูปภาพที่ 4
การทาให้เป็นดิจิทล
ั ช่วยให้
สามารถระบุชอ
่ งว่างด้าน
ความปลอดภัยได้เนือ
่ งจาก
ชั้นการป้องกันทีเ่ ป็นอิสระจะ
เปลีย
่ นจากการออกแบบไปสู่
การทางานจริง

As Designed
ตามที
่ออกแบบมา
(Assumptions)
(สันนิษฐาน)
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ขั้นตอนที่ 2: ใช้การ
วิเคราะห์เพื่อระบุ
แนวโน้ม

7

เมื่อข้อมูลด้านความปลอดภัยถูกรวบรวมจากส่วนกลางแล้ว ส่วนที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
ส าหรับ การใช้ป ระโยชน์จ าก IIoT คือ การใช้ก ารวิเ คราะห์เ พื ่อ ให้ไ ด้ข ้อ มูล เชิง ลึก ที ่มี
ความหมายและสามารถดาเนิน การได้จ ากข้อ มูล และระบบที่แ ตกต่า งกัน ก่อ นที ่จ ะใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ใด ๆ อย่างไรก็ตามต้องกาหนดประเภทของการวิเคราะห์ที่จาเป็นด้วย
ด้านล่างนี้เป็นรายการประเภทของการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งควรได้รับ
การพิจารณา:
• การวิเ คราะห์เ ชิง พรรณนา – การวิเ คราะห์เ หล่า นี ้แ สดงให้เ ห็น ถึง สิ ่ง ที ่เ กิด ขึ ้น

โดยรอบเหตุการณ์ความปลอดภัยเฉพาะและตอบคาถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ล้มเหลว
และเวลาที่ใช้

• การวิเ คราะห์ข ้อ มูล เพื่อ วิน ิจ ฉัย – จุด ข้อ มูล เหล่า นี ้จ ะอธิบ ายเหตุผ ลของการที ่มี

เหตุการณด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นและจะระบุสาเหตุหลักของความล้มเหลวใน
การบ่งชี้ว่าเกิดความสัมพันธ์ใดขึ้นระหว่างอัตราความล้มเหลวที่ไม่ซ้ากันหรือไม่

• การวิเ คราะห์เ ชิง คาดการณ์ – ข้อ มูล ประเภทนี ้จ ะคาดการณ์ว ่า เหตุก ารณ์ค วาม

ปลอดภัยประเภทใดที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และอนาคตที่ห่างออกไป การ
คาดการณ์ที ่ม ีขึ ้น จะเชื ่อ มโยงกับ การตัด สิน ใจทางธุร กิจ (เช่น เมื ่อ ท าการ
บ ารุง รัก ษา) เครื ่อ งมือ วิเ คราะห์จ ะใช้ก ฎตามเงื ่อ นไขที ่แ ท้จ ริง หรือ รูป แบบ
พฤติก รรมและตัว ชี ้ว ัด ชั ้น น าเพื ่อ ระบุว ่า ชิ ้น ส่ว นหรือ อุป กรณ์ใ ดมีแ นวโน้ม ที ่จ ะ
ล้มเหลว

• การวิเ คราะห์แ บบก าหนดไว้ล ่ว งหน้า - การวิเ คราะห์เ หล่า นี ้ใ ช้เ พื ่อ แจ้ง ให้

เจ้า หน้า ที่ด ้า นความปลอดภัย ทราบถึง การดาเนิน การที่จ ะมีขึ้น เครื ่อ งมือ เหล่า นี้
รวมแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นการติดตามบุคลากรและสภาวะแวดล้อมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถที่กาหนดไว้
การวิเ คราะห์ข้อ มูลนี้จ ะช่ว ยให้บุค ลากรของโรงงานสามารถกาหนดกิจ กรรมการผลิต
และการบารุงรักษาที่เหมาะสมที่สุดในหลายๆ สินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงสะสมและเพื่ อ
ลดการหยุดชะงักได้
จากมุมมองด้านความปลอดภัยนี้ ข้อมูลที่รวบรวมจะเป็นประโยชน์สาหรับบริษัทที่ทางาน
ร่ว มกับ หน่ว ยงานก ากับ ดูแ ลอุต สาหกรรมเพื ่อ ช่ว ยรับ รองระดับ ความปลอดภัย ของ
โรงงานของตน
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Insight

รูปภาพที่ 5
ใช้เครือ
่ งมือและเทคนิคใน
การวิเคราะห์เพือ
่ สร้าง
ความเข้าใจทีม
่ ีความหมาย
และสามารถดาเนินการได้

Analytics

การใช้โซลูชันการวิเคราะห์สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆเน้น
องค์ประกอบด้านความปลอดภัยและคานวณผลสะสมของการเบี่ยงเบนหลาย ๆ สภาวะ
หรือสภาวะที่เสื่อมโทรม นอกจากนี้ ด้วยการรวมปัจจัยต่างๆ และการเปรียบเทียบ
เงื่อนไขในอดีตและรูปแบบประสิทธิภาพแล้ว แนวโน้มสาหรับสถานการณ์ ที่ไม่คานึงถึง
ก็อาจเกิดขึ้นได้ เงื่อนไขอาจบานปลายไปยังสถานะที่ไม่ปลอดภัยหากยังไม่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง
อินเทอร์เฟซที่ใช้กับเครื่องมือในการวิเคราะห์สามารถให้คาอธิบายภาพได้ตามบริบทที่
Confidential Property of Schneider Electric | Page 3ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า ใจได้ง่า ยและรวดเร็วในปัจจุบันและระบุปัญหาที่เป็นไปได้ก่อ นที่
จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงและแชร์ข้อมูลจากระยะไกลเพื่อให้การบริหาร
ความปลอดภัยไม่ต้องยึดติดกับห้องควบคุมสานักงานหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่
เฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนที่ 3: ใช้
โซลูชันคลาวด์เพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่าย

ข้อมูลดังกล่าวให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การดาเนินงาน การบารุงรักษา
วิศวกรรม ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของบุคลากร ด้วยความเข้าใจในระดับ
ความเสี่ยงในการดาเนินงาน (เช่น ทางานภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ คิดไว้)
และเตือนผู้บริหารเกี่ยวกับสภาวะที่เบี่ยงเบนไป ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงสะสม
จะรับรู้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อจากัด เกิดขึ้นใน Instrument Protection
Layer (IPL) ดังนั้นการบริหารความปลอดภัยที่ดีที่สุดจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
Cloud computing และ / หรือ Software as a Service (SaaS) กาลังขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกระบวนการ ในอดีต ผู้จัดการโรงงานอาจมีเพียงไม่กี่
ตัวเลือกในการเสริมระบบความปลอดภัย การแก้ปัญหาคือการซื้อซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่อจัดการโครงสร้างพื้นฐานและหวังว่าจะสามารถ
ทางานได้ทั้งหมด สิ่งเหล่าเสียค่าใช้จ่ายสูงมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีอัตรากาไร
ต่า แต่ Cloud computing กาลังเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมให้ ขณะนี้ผู้ให้บริการบุคคลที่
สามสามารถเสนอโซลูชันผ่านค่าสมัครรายเดือนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
สาหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
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คลาวด์นี ้ถ ือ ได้ว ่า เป็น จุด รวมศูน ย์แ ละมีว ิธ ีล ดค่า ใช้จ ่า ยด้า นโครงสร้า งพื ้น ฐา นและ
ค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องมือ ด้านความปลอดภัย แอพพลิเคชั่นและข้อมูล (แต่เป็น
เฉพาะในสถานที ่แ ละเวลาที ่เ หมาะสม) โมเดล Cloud computing / SaaS ช่ว ยให้

สามารถน
าข้อ มูล ด้า นความปลอดภัย และบริบ ทไปใช้ก ับ ผู ้เ ชี ่ย วชาญทุก แห่ง ในโลก
Consider the Cloud as a central rallying
point
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ IPL แยกกันเพื่อให้การตัดสินใจด้านความปลอดภัยสอดคล้อง
กันมากขึ้น
ON PREMISES
OFF PREMISES
Public – Third Party

ON PREMISES

รูปภาพที่ 6
พิจารณาคลาวด์เป็นจุด
ศูนย์รวม

ON PREMISES

OFF PREMISES
Public – SW vendor
DEPLOYMENT

OFF PREMISES
Private
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ขั้นตอนที่ 4: แนะนาการ
จาลองเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัย

การแก้ปัญหาดังกล่า วยังทาให้เ กิด ความโปร่งใสทั่ว ทั้งองค์ก รและขจัด อุป สรรคดั้งเดิม
ภายในแผนก โครงสร้า งการจัด การ สิน ทรัพ ย์แ ละ / หรือ ส่ว นของสิน ทรัพ ย์ การใช้
คลาวด์เ ป็น "แหล่ง ความจริง " ส าหรับ การออกแบบ วิเ คราะห์แ ละตรวจสอบความ
ปลอดภัยแบบดิจิทัลทาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายทุกที่และทุกเวลา
ระบบการฝึกอบรมผู้ประกอบการยุคใหม่ (OTS) ใช้เทคโนโลยีการจาลองแบบไดนามิก
เพื ่อ สร้า งระบบการประมวลผลอุต สาหกรรมที ่ม ีค วามละเอีย ดสูง รวมถึง อุป กรณ์
กระบวนการและขั้นตอนการควบคุมแบบอัตโนมัติ เครื่องมือที่ทันสมัย จะรวบรวมข้อ มูล
เกี่ยวกับตัวแปรนับหมื่น ข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้เพื่อให้โมเดลสามารถปรับ ให้
เข้า กับ ระบบควบคุมโรงงานได้ ดังนั้น เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงแบบจาลองที่นาไปใช้ก ับ
ระบบการผลิต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสาหรับโรงงาน
จากมุมมองด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โมเดลเสมือ นที่เ รีย กว่า "คู่ดิจิทัล " จะวิเ คราะห์ข้อ มูลที่ร วบรวมแล้ว นาไปใช้เ พื่อ จาลอง
ผลการปฏิบ ัต ิง านและเปรีย บเทีย บประสิท ธิภ าพเพื ่อ ช่ว ยให้ผู ้ป ระกอบการโรงงาน
สามารถระบุตาแหน่งที่สามารถทากาไรได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ การจับคู่ทั้งโลกเสมือ น

Five Steps for Enhancing Industrial Process Safety through IIoT and Digitization

Schneider Electric White Paper Rev 0

10

และโลกทางกายภาพ (ฝาแฝด) จะช่วยแก้ปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นเพื่อ ป้องกันอันตราย
จากสถานการณ์ด้านความปลอดภัย
คู ่ด ิจ ิท ัล สามารถน ามาใช้ไ ด้ ตัว อย่า งเช่น เพื ่อ ตรวจสอบการออกแบบระบบความ
ปลอดภัยก่อนที่จะมีการผลิตระบบทางกายภาพ โดยสามารถใช้งานในโหมด 'ออฟไลน์'
เพื่อ เรีย กใช้ส ถานการณ์ส มมติ "ได้ต ามต้อ งการ" โดยพิจ ารณาจากระดับ ความเสี่ย งที่
เพิ่มขึ้น ด้ว ยการใช้ในโหมด 'ออนไลน์' นี้ คู่ดิจิทัล สามารถให้โ มเดลแบบไดนามิกของ
สินทรัพย์ที่ใช้งานได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นหรือเพื่อระบุสาเหตุของปัญหา
Digital Twin
Cyber Physical World

Physical World

Digital Twin

Define and Asses
Process
Hazard
Analysis

SIL/SIF
Calcs

LOPA

SRS

รูปภาพที่ 7
แบบจาลองเสมือนเช่นฝาคู่
ดิจท
ิ ัลช่วยลดความเสีย
่ ง
ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งานอุปกรณ์โรงงานได้

Design and Implement
Engineer

Test

Document

Operate and Maintain
Operation

Maintenance

Testing

Demands

Health
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ขั้นตอนที่ 5: รวมกลยุทธ์
ความปลอดภัยใน
โลกไซเบอร์

แม้ว่า IIoT และโครงการริเริ่มด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องจะมีโอกาสมากมายในการปรับปรุง
ด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในวงกว้างยังก่อให้ เกิด
ความเสี ่ย งใหม่ใ นการน าระบบความปลอดภัย ไปสู ่ก ารโจมตีท างไซเบอร์ด ้ว ย เพื ่อ
ต่อ ต้า นภัย คุก คามนี ้ กลยุท ธ์ด ้า นความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์ที ่ก าลัง ด าเนิน ก ารอยู่
จะต้องมีการนามาใช้เพื่อเติมเต็มกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย
ในทุก กรณีนั ้น ทีม รัก ษาความปลอดภัย ในท้อ งถิ ่น ต้อ งตรวจสอบว่า การเชื ่อ มต่อ
อิน เทอร์เ น็ต ของระบบความปลอดภัย นั ้น เป็น ไปได้ห รือ ไม่แ ละถ้า เป็น เช่น นั ้น จะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขใด ในบางกรณี เครื่องมือเช่น นักประวัติ ศาสตร์โรงงานอาจต้องเข้า ถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อีกทั้งความเสี่ยงแบบดิจิทัลจะต้องได้รับการประเมิน
เป็น กรณีๆ ไป มาตรฐานที ่เ กี ่ย วกับ ความปลอดภัย ที ่อ ัพ เดตแล้ว เช่น IEC61511 และ
IEC62443 สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการคานวณความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์ได้
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจะต้องรวมการปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อปกป้อง "มนุษย์จาก
เครื่องจักร" (กล่าวคือ วิธีที่ระบบความปลอดภัยช่วยปกป้องแรงงานจากความเสี่ย งจาก
กระบวนการทางเคมีแ ละทางจัก รกล) ด้ว ยการปฏิบัติใหม่เ พื่อ ปกป้อ ง "เครื่อ งจัก รจาก
มนุษย์" (กล่าวคือ อุปกรณ์ได้รับการป้องกันจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตภายนอก)
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แหล่งที่มาของภัย คุก คาม ได้แ ก่ แฮกเกอร์ที่ไม่เ พีย งแต่มองไม่เ ห็น ซึ่งกาลัง ท่อ งอยู ่ ใ น
อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานภายในและซัพพลายเออร์
ภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ เขตอุตสาหกรรมด้วย การเชื่อมโยงที่อ่อนแอที่สุดคือผู้ ที่บริหาร
และใช้ร ะบบ การกระทาของพวกเขาโดยเจตนาหรือ ไม่ เ จตนาอาจเพิ่มความเสี่ย งด้าน
ความปลอดภัย ให้กับระบบขึ้น ดังนั้นการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในโลก
ไซเบอร์ข องพนัก งานและซัพ พลายเออร์ภ ายนอกจึงมีค วามสาคัญ พอๆ กับ การใช้โ ซลู
ชันซอฟต์แวร์ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
ผู้ผลิตระบบควบคุมที่มีความรับผิดชอบกาลังออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยในโลก
ไซเบอร์ไว้ในทุกโมดูลที่พวกเขาสร้างและส่งมอบเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการสร้าง
ระบบรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์หลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ไป
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตอย่าง Schneider Electric ใช้แนวทาง Secure Development Life
Cycle (SDL) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้บริบทของ SDL การวิเคราะห์การออกแบบ
ที่มีค วามปลอดภัย จะดาเนิน การการสร้า งแบบจาลองภัย คุก คามของการออกแบบการ
รัก ษาความปลอดภัย ในแนวความคิด ที ่เ กิด ขึ ้น มีก ารใช้ก ฎการเข้า รหัส ที ่ป ลอดภัย
เครื่องมือพิเ ศษที่ใช้ในการวิเคราะห์รหัสและการทดสอบความปลอดภัยของผลิต ภัณ ฑ์
จะได้รับ การดาเนิน การ การกระทาเหล่า นี้ช่ว ยให้ผ ลิตภัณฑ์ 'แข็งแกร่ง ' ทาให้มีค วาม
ยืด หยุ ่น มากขึ ้น กับ การโจมตีท างอิน เทอร์เ น็ต ได้ท ัน ทีที ่เ ริ ่ม ใช้ง าน ด้ว ยวิธ ีนี ้เ มื ่อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เปลี่ยนไป ระบบทั้งหมดจะมีวิวัฒนาการเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นในโลกไซ
เบอร์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ย วข้อ งกับ ความปลอดภัยของ Schneider Electric ที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้ว และได้ร ับ การรับ รองระดับ Achilles Level 2 ได้แ ก่ ชุด Triconex
(Tricon, Trident, Tri-GP) Modicon M580 control และ ePACs เพื่อความปลอดภัย

รูปภาพที่ 8
กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยแบบไซเบอร์จะ
สอดคล้องกับความ
ปลอดภัยของกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม
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โลกแห่ง ความปลอดภัย ของกระบวนการมีม านานหลายปีต ามปรัช ญาในการจั ด การ
ระบบความปลอดภัย ซึ่งเป็น หน่ว ยงานแยกต่า งหาก เป็น อิส ระ ไม่เ ชื่อ มต่อ และแยกตัว
ออกจากอิน เตอร์เ น็ต อย่า งมากที่สุด เท่า ที่จ ะเป็น ไปได้ แนวทางนี้กาลังเปลี่ย นแปลงไป
ประโยชน์ที ่ไ ด้จ ากการแปลงเป็น ข้อ มูล ดิจ ิท ัล และการใช้ข ้อ มูล ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ ความ
ปลอดภัยจะมีมากกว่าความเสี่ยงของการเชื่อมต่อที่เปิดกว้างมากขึ้น (หากว่ามีการใช้กล
ยุท ธ์ด ้า นความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์แ บบดิจ ิท ัล ) การปรากฏขึ ้น ของอิน เตอร์เ น็ต
อุตสาหกรรมสิ่งต่างๆและเทคโนโลยีการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมสามารถวิเ คราะห์ปัญ หาด้า นความปลอดภัย จากมุมมอง
ในอดีต ปัจ จุบ ัน และในอนาคตได้ สิ ่ง นี ้น าไปสู ่ก ารท าให้เ ข้า ใจง่า ยเกี ่ย วกับ ความ
ปลอดภัย ในสองประเด็น หลัก คือ การจัด การความเสี่ย งและการจัด การการด าเนิ น งาน
และช่วยในการรวมทั้งสองอย่างในชีวิตประจาวัน เข้าไว้ด้วยกัน
การใช้เครื่องมือและเทคนิค IIoT แสดงถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่สาหรับการปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วย
ให้พ นัก งานในภาคอุต สาหกรรมสามารถทราบข้อ มูลการดาเนิน งานและการตัด สิน ใจ
ทางธุรกิจที่ดีขึ้นช่วยให้ดาเนินงานได้อย่างมีผลกาไรและปลอดภัย

สตีฟ เอลเลียต เป็นผู้อานวยการอาวุโสของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ฝ่ายกระบวนการ
ทางการตลาดอัตโนมัติ รับหน้าที่ในการกาหนดทิศทางในอนาคตและกลยุทธ์
นาเข้าสู่ตลาด เป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจาก TÜV พร้อม
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในกระบวนการควบคุมและอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ เขามีประสบการณ์มากมายในการออกแบบระบบความปลอดภัยและวงจร
ชีวิตความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
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