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เรื่อง กองบรรณาธิการ
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ลดปัญหา Unplanned Downtime
ด้วยซอฟต์แวร์อจั ฉริยะ Aspen Mtell

ไออาร์พีซีเลือกซอฟต์แวร์การดูแลระบบแบบสมมติฐานของ AspenTech เพื่อ
ลดปัญหาการหยุดท�ำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ เสริมความพร้อม
ก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Industry 4.0
บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศ
ว่า ได้เลือกซอฟต์แวร์ Aspen Mtell ส�ำหรับใช้
ในโรงกลัน่ และโรงงานปิโตรเคมีภณ
ั ฑ์ทตี่ งั้ อยู่
ในจังหวัดระยอง ซึ่งในการปรับใช้ซอฟต์แวร์
จัดการประสิทธิภาพสินทรัพย์ Aspen Mtell
ที่สามารถวางแผนการจัดการได้ล่วงหน้าใน
ครั้งนี้ส่งผลให้ ไออาร์พีซีสามารถยกระดับ
การใช้งานทีต่ อ่ เนือ่ งของอุปกรณ์ ลดการหยุด
ท�ำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
บรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบตั งิ านและเพิม่
ผลก�ำไรให้มากขึน้ ได้อกี ด้วย
ซอฟต์แวร์แอสเพ็น เอ็มเทล (Aspen
Mtell) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย

เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งทรงประสิทธิภาพ
สามารถช่วยคาดการณ์และเตือนความเสื่อม
สภาพและความผิดพลาดของสินทรัพ ย์ได้
ล่วงหน้าอย่างแม่นย�ำ โดยเอเยนต์อิสระใน
ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell จะรวบรวมและ
ประมวลรูปแบบของข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อ
ค้นหาสาเหตุถึงการหยุดท�ำงานของระบบ
ที่ แ ม่ น ย� ำ ซึ่ ง สามารถน� ำมาใช้ จั ด การด้ า น
สินทรัพย์เสื่อมสภาพและเสียหาย รวมถึง
สามารถช่วยคาดการณ์ก่อนการหยุดท�ำงาน
ของระบบในอนาคต และช่วยวางแผนปฏิบตั ิ
งานอย่างละเอียดเพื่อลดปัญหาหรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell เป็น
ส่วนหนึ่งของตระกูลซอฟต์แวร์ aspenONE
Asset Performance Management (APM)
ที่ ร วมเทคโนโลยี แ มชชี น เลิ ร ์ น นิ่ ง ศาสตร์
การวิเคราะห์ขั้นสูงและความเชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สินทรัพย์ทงั้ หมดให้เต็มศักยภาพ
ไออาร์ พี ซี ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ซ อฟต์ แ วร์
Aspen Mtell เพือ่ เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือให้กบั
โรงงานและลดต้นทุนการบ�ำรุงรักษาต่างๆ
นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลในการตัดสิน
ใจเลือกใช้ ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน
ความแม่นย�ำและความสามารถในการตรวจ
จั บ ของความผิ ด พลาดของสิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า ง
รวดเร็ว คุณสมบัติในการป้องกันการเตือน
ที่ผิดพลาด และศักยภาพในการขยายขนาด
โซลูชนั่ ทัง้ ระบบได้อย่างราบรืน่
ด้วยการปรับใช้ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell
นีท้ ำ� ให้ไออาร์พซี มี แี นวทางปฏิบตั ใิ นด้านการ
บ�ำรุงรักษาเชิงท�ำนายและก�ำหนดล่วงหน้าที่
ดี ที่ สุ ด ในระดั บ อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต
Industry 4.0 ทั้งนี้ กลยุทธ์ในยุค 4.0 ของ
ไออาร์พซี ี - ทีพ่ ฒ
ั นาเน้นวัตถุประสงค์ 3 ด้าน
ด้วยกัน อันได้แก่ การเจริญเติบโต เทคโลยี
ดิจทิ ลั และทรัพยากรมนุษย์ - นัน้ จะเปลีย่ น
องค์กรให้เป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจน�ำปิโตรเคมีในด้าน
นวัตกรรมและบูรณาการระบบดิจิทัลภายใน
ปี 2563 นีไ้ ด้
ดร.ฟิลปิ เป้ ซอเรซ-ปินโต รองประธาน
อาวุ โ ส ฝ่ า ยตลาดที่ มี ก ารเติ บ โตแห่ ง
แอสเพ็นเทค ได้กล่าวว่า “ไออาร์พีซี ผู้อยู่
ในต�ำแหน่งผู้น�ำในอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุน
สูงนี้ ได้เลือกซอฟต์แวร์ Aspen Mtell เพือ่
ให้มนั่ ใจว่า อุปกรณ์สำ� คัญๆ ทัง้ หมดจะพร้อม
ใช้งานตามความต้องการ ซึ่งจะส่งผลช่วยให้
องค์กรบรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดมีความ
ซับซ้อนมากขึ้นนี้ องค์กรในธุรกิจปิโตรเคมี
จะสามารถก้าวไปอยู่ในต�ำแหน่งที่ได้เปรียบ
ในเวทีการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้ โดยใช้
ซอฟต์แวร์บำ� รุงรักษาทีก่ ำ� หนดไว้ลว่ งหน้าของ
แอสเพ็นเทค”
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