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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประยุกตใชระบบควบคุมการผลิตน้ําประปา ที่สงขอมูลได
รวดเร็ ว แม น ยํ าและถู ก ต อง ในกระบวนการผลิต น้ํา ประปาของสํ านั ก การประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา เพื่อใชในการบริหารจัดการระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุด กอใหเกิดเสถียรภาพและ
ความนาเชื่อถือไววางใจ
โดยการใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) รวมกับอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ (PLC) เปน
การบริหารจัดการระบบงานผานเครือขายระบบวงจรเชา (TOT Metro LAN) ซึ่งเปนการประยุกตใช
ระบบขอมูลเพื่อการควบคุมการผลิตน้ําที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบของการแสดงผลแบบกราฟฟค
และการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเปนอัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุนโดยโอกาส
ผลไดประมาณจากสภาพปญหาปริมาณน้ําสูญเสียเทียบกับตนทุนการจากการนําระบบมาใช
ผลจากการศึกษาสามารถประยุกตใชระบบการควบคุมการผลิตน้ําที่ใชงานได โดยมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจตอระบบการควบคุมที่พัฒนาขึ้น จากคณะผูบริหารทั้งสิ้นจํานวน 15 ทาน
พบวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมีระดับความพึงพอใจในการใชงานอยูในระดับดี ประสิทธิภาพการใชงานที่
ประเมิ นจากเวลาเฉลี่ยการรับรูขอมูลได จากระยะเวลาหนึ่งสัปดาหเ ปนการรับรู ขอมูลไดทัน ที
รวดเร็วและถูกตอง

สําหรับผลการวิเคราะหอัตราสวนตอเงินลงทุนไดเทากับ 1.798 ที่อัตรา

ผลตอบแทน 8 % จึงสรุปไดวาโครงการนี้มคี วามเหมาะสมแกการลงทุน
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The purpose of this study is to apply a system to supervisory control for water treatment
process. It enables to send rapid, precise and accurate data in the water treatment process of
municipal bureau of Nakhon Ratchasrima. As the acquisition of data, it can contribute to the
effective process management as higher stability and reliability. In addition, engineering economy
method is used for making decision of this Project.
This study uses Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system including
with Programmable Logic Controller (PLC) using as a part of information management system
through the leased network (TOT Metro LAN). It enables an effective information system for the
water treatment process in the form of a graphical display. Moreover B/C ratio as an engineering
economy tool to evaluate the project by using opportunity return from data of water loss and
operation and maintenance cost.
From the result of this study, the control system for water treatment process was applied
successfully. The satisfaction evaluations 15 executive members found that the level of
satisfaction is good. Effective usage was measured by the accurate data immediately retrieved by
the average time during weekly data collection. The result of the economic analysis reveals that
the B/C is 1.798 at the internal rate of return 8%. Therefore, this may imply that the SCADA
project for water treatment process is an appropriated project to invest.
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