บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานศึกษาที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาการนําเทคโนโลยีระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) มาประยุกตใช
ในการผลิตน้ําประปา ของสํ านั กการประปาเทศบาลนครนครราชสี มา โดยผู ศึก ษาได นําเสนอ
เอกสาร งานศึกษา ทฤษฏีที่เกี่ยวของเฉพาะประเด็นสําคัญ เพื่อใหสอดคลองสัมพันธกับจุดมุงหมาย
ของงานศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และเปนขอมูลพื้นฐานที่นําไปสูกรอบความคิดในการศึกษา

2.1 กรอบความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การศึกษานีไ้ ดศึกษากรอบความคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของกับ
1. ระบบผลิตน้ําประปา
2. ทฤษฎีขอมูลและระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
3. การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
2.1.1 ระบบผลิตน้ําประปา
ระบบผลิตน้ําประปา ประกอบดวย
1)
2)
3)
4)

ประเภทของระบบประปา
กระบวนการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ขอมูลเทศบาลนครนครราชสีมา
การพัฒนากิจการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา

ความตองการใชน้ําสะอาด หรือน้ําประปาของชุมชนตางๆเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยาง
มากในการออกแบบระบบผลิตน้ําประปา นอกเหนือไปจากการประมาณการจํานวนประชากรที่
อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวไดอยางใกลเคียงกับความเปนจริงที่สุด และขอมูลปริมาณการใชน้ํา ขอมูล
ที่ไดมาจะเปนประโยชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตอการออกแบบระบบประปา ปจจัยที่มีผลตอ
ปริมาณการใชน้ํา หรือความตองการใชน้ําประปา ไดแก ขนาดและชนิดของชุมชน จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีอยูในพื้ น ที่ดัง กลาว คุณ ภาพน้ํ าประปาที่ ผลิต ได ราคาน้ํ าประปา การแจกจาย
น้ําประปาไปยังพื้นที่ที่มีความตองการน้ําประปา และระบบจัดการและการบริหารงานของกิจการ
ประปา เปนตน
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2.1.1.1 ประเภทของระบบประปา
ระบบประปาแบงออกได 4 ประเภท
1. ระบบผลิตน้ําประปาไดในระดับนครหลวง (Metropolitan Level)
2. ระบบผลิ ต น้ํ า ประปาในระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ เทศบาล หรื อ เทศบาลนคร (Municipal
Level)
3. ระบบผลิตน้ําประปาในระดับเขตสุขาภิบาล (Sanitary District)
4. ระบบผลิตน้ําประปาในระดับหมูบาน (Village Level)
ระบบการผลิตน้ําประปาระดับนครหลวง มักมีความสลับซับซอนคอนขางมาก มีเงินลงทุน
คอนขางสูง มีคาใชจายในการดูแลระบบและตองการผูควบคุมระบบที่มีความชํานาญคอนขางมาก
และตองการทีมงานที่มีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และทันถวงที แตอยางไรก็
ตามคุณ ภาพของน้ํ าที่ไ ด อ อกมานั้ น คอ นขางมีคุณ ภาพที่ดี และผ า นเกณฑมาตรฐานน้ํ าดื่ ม หรื อ
น้ําประปา
ระบบผลิตน้ําประปาในระดับภูมิภาค หรือเทศบาล หรือเทศบาลนคร (Municipal Level) มี
ความยุงยากนอยกวาแบบที่ 1. คุณภาพของน้ําประปาที่ไดสวนใหญแลวพบวา มีคุณภาพใกลเคียงกับ
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีคาใชจาย ตองการผูควบคุมที่ชํานาญ คอนขางต่ํากวาแบบที่ 1. แตอยางไรก็
ตามการผลิตน้ําประปาแบบนี้ เหมาะสมกับสวนภูมิภาคตางๆ ที่หางไกลจากเขตเมืองหลวง ที่ไมมาก
นัก
ระบบผลิตน้ําประปาในระดับเขตสุขาภิบาล (Sanitary District) เปนระบบการผลิต
น้ําประปาซึ่งส วนใหญ แ ลว มั กเจอในพื้น ที่ที่หางไกลออกจากเขตเทศบาล ระบบประปาแบบนี้
ประกอบดวยกรรมวิธีที่ไมมีความสลับซับซอนมากนัก และคุณภาพของน้ําที่ไดไมมีคุณภาพดีนัก
ระบบผลิตน้ําประปาในระดับหมูบาน (Village Level) เปนระบบประปาแบบที่เหมาะกับ
พื้นที่ที่อยูหางไกลจากชุมชนที่มีความเจริญ ระบบการผลิตน้ําประปาที่พบเห็นสวนใหญเปนระบบ
งายๆ ซึ่งอาจจะใหญ เปนตน หรือระบบการตกตะกอนดวยสารสม คุณภาพของน้ําในระบบแบบนี้
สวนใหญแลวจะดีมาก หรือนอยขึ้นอยูสภาพแวดลอม คุณภาพของน้ําดิบที่นํามาผานกระบวนการ
ผลิตน้ําประปา แตอยางไรก็ตามสวนใหญน้ําประปา พบวาน้ําประปาที่เกิดขึ้นจากระบบนี้ มักเปน
สาเหตุที่ทําใหคนในทองที่ดังกลาวมีอาการของโรคนิ่ว
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2.1.1.2 กระบวนการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
กระบวนการผลิตน้ําและการจายน้ําประปาไปตามครัวเรือนของผูใชน้ําในเจตเทศบาลนคร
นครราชสีมามีการดําเนินการ 2 รูปแบบคือ
1. ระบบกรองชา (Slow sand filter)
2. ระบบกรองเร็ว (Rapid sand filter)
(เอกสารบรรยาย ฝายผลิต สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา, 2549)
ระบบกรองชา (Slow sand filter) กระบวนการผลิตประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้
1) การสูบน้ําดิบ กระบวนการผลิตน้ําจะเริ่มจากอาคารสูบน้ําดิบ (Intake Tower) สูบน้ํา
ดิบจากอางเก็บน้ําลําตะคองขึ้นถังรับน้ําดิบและสงน้ํามาตามทอสงน้ําดิบ โดยแรงโนม
ถ ว งของโลก (Gravity) หรื อ จากคลองธรรมชาติ ที่ ไ หลผ า นพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง อาคารผลิ ต
น้ําประปาบริเวณโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จั งหวัด
นครราชสีมา เพื่อสงเขากระบวนการผลิต น้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปาจะตองไมมีสี
ไมมีกลิ่น ไมมีรส และสิ่งปนเปอนเกินกวาที่กําหนด และประการสําคัญคือปริมาณของ
น้ําดิบจะตองมีความมั่นคงและเพียงพอตอการผลิตน้ําประปาตลอดเวลา
2) การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ น้ําดิบที่สูบมาแลวจะตองผานการฆาสิ่งที่มีชีวิตที่เจือปน
มากับน้ําดิบดวยคลอรีนในเบื้องตนกอน (Pre - Chlorination) เพื่อทําการปรับปรุง
คุณภาพของน้ําดิบและกําจัดหอยที่จะเกาะผนังทอสงน้ําดิบ
3) การกรอง ภายหลังที่น้ําดิบผานการปรับปรุงคุณภาพแลวจะถูกสงขึ้นอาคารแบงน้ําซึ่ง
ทําหนาที่ควบคุมปริมาณน้ําและสงน้ําเขาถังกรองตางๆใหเหมาะสม ในการกรองจะใช
ทรายกรองละเอียดเพียงชนิดเดียวเพื่อทําการรองรับตะกอนที่มีขนาดเล็ก เมื่อน้ําซึม
ผานชั้นทรายน้ําจะมีความใสเพิ่มมากขึ้น ตามมาตรฐานน้ําดื่มขององคกรการอนามัย
โลก ความขุนของน้ําดื่มตองไมเกิน ๕ หนวยความขุน เมื่อทําการกรองน้ําไประยะหนึ่ง
ผิวหนาทรายกรองเริ่มอุดตันจะตองทําการปาดผิวหนาทรายออกใหลึกโดยประมาณ ๕
เซนติเมตร การปาดผิวหนาทรายออกแลวเสร็จจะตองทําการเปดน้ําจากถังกรองคูกัน
ดันยอนกลับทางกับการกรองน้ําเพื่อทําการไลอากาศที่อยูในชั้นทรายกรองออกแลวจึง
เปดน้ําเขาถังกรองใหมีระดับสูงกวาผิวหนาทรายกรองประมาณ ๑ เมตร แลวจึงกรอง
น้ําตามปกติ น้ําที่ผานการกรองแลจะถูกสงไปเก็บที่ถังเก็บน้ําใส(Clear-water basin)
4) การฆาเชื้อโรค น้ําที่ผานการกรองแลวจะมีความใส แตอาจยังคงมีเชื้อโรคเจือปนมา
ดวยเพราะชองวางของเม็ดทรายกรองมีขนาดโตกวาเชื้อโรคนั้น ดังนั้นการฆาเชื้อโรค
ดวยคลอรีนจึงมีความสําคัญ และน้ําที่ผานการฆาเชื้อโรคแลเรียกวาน้ําประปา สามารถ
นําไปใชอุปโภคบริโภคไดตามวัตถุประสงคตางๆไดอยางปลอดภัย
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5) การควบคุ มคุณ ภาพน้ํ าประปา เปน ขั้น ตอนที่สําคัญ น้ํา ประปาที่ผานการผลิต แล ว
จะต อ งทํ า การตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ํ า โดยทํ า การตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ํ า ใน
เบื้องตนที่บริเวณแหลงผลิตน้ําประปา คือ การตรวจวัดคาคลอรีนเหลือในน้ําประปา คา
ความขุน คาความเปนกรด – ดาง อยางสม่ําเสมอ
6) การจายน้ําประปา การใหบริการแกประชาชนผูใชน้ําประปาตามอาคารบานเรือน จะ
ทําการสงไปตามทอสงน้ํา การจายน้ําประปานั้นสามารถกระทําได ๒ ลักษณะ คือ การ
จายโดยใชหอถังสูง ถาตองจายในพื้นที่ที่ไกลจากสถานีสูบจายน้ําตองสูบจายโดย
เครื่ อ งสู บ น้ํ า เพื่ อ ที่ ส ามารถส ง ไปได ไ กลและทั่ ว ถึ ง จะเห็ น ว า กระบวนการผลิ ต
น้ําประปาระบบทรายกรองชา (Slow sand filter) เปนกระบวนการผลิตน้ําที่ไมมี
กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า ดิ บ ก อ นเข า ระบบกรองซึ่ ง ประกอบด ว ย การใส
สารเคมี เช น สารส ม ปูนขาว เพื่อ ใหต กตะกอนดียิ่งขึ้ น และจะไมมีถัง ตกตะกอน
เพื่อใหเกิดกระบวนการตกตะกอน จึงเปนระบบผลิตน้ําประปาที่มีขอดี คือ ลดตนทุน
ทางดานการใชสารเคมีชวยในการตกตะกอนได อยางไรก็ตามระบบนี้ยอมมีขอเสีย
มากเมื่อนํามาใชในประเทศไทย กลาวคือ ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะแหลงน้ําดิบในประเทศไทยขาดการควบคุมคุณภาพน้ําดิบ เมื่อแหลงน้ํามีความ
ขุนสูงประสิทธิภาพในการกรองจะลดลงอางรวดเร็ว สิ้นเปลืองงบประมาณในการจาง
ทําความสะอาดผิวหนาทราย และซื้อทรายกรองน้ํามาเพิ่มใหมีความหนาตามการ
ออกแบบ
ระบบกรองเร็ว (Rapid sand filter) กระบวนการผลิตประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังนี้
1) การสูบน้ําดิบ กระบวนการผลิตน้ําจะเริ่มจากอาคารสูบน้ําดิบ (Intake Tower) สูบน้ําดิบ
จากอางเก็บน้ําลําตะคองขึ้นถังรับน้ําดิบและสงน้ํามาตามทอสงน้ําดิบ โดยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) หรือจากคลองธรรมชาติที่ไหลผานพื้นที่ที่ตั้งอาคารผลิตน้ําประปา
บริเวณโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา ตําบล บานใหม อําเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสงเขา กระบวนการผลิต น้ําดิบที่นํามาผลิตน้ําประปาจะตองไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมมีรส
และสิ่งปนเปอนเกินกวาที่กําหนด และประการสําคัญ คือ ปริมาณของน้ําดิบจะตองมี
ความมั่นคงและเพียงพอตอการผลิตน้ําประปาตลอดเวลา
2) การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบที่สูบขึ้นมาแลวจะตองเติมสารเคมีชวยในการตกตะกอนกอน
เชน สารสม ปูนขาว และอาจผานการฆาสิ่งที่มีชีวิตที่เจือปนมากับน้ําดิบดวยคลอรีนใน
เบื้องตนกอน (Pre - Chlorination) เพื่อทําการปรับปรุงคุณภาพของน้ําดิบสารละลายของ
สารสมทําหนาที่ชวยในการรวมตัวของตะกอนและชวยใหตะกอนตกตะกอนเร็วยิ่งขึ้น
และสารละลายของปูนขาวจะชวยชะลอการเจริญเติบโตของสาหรายหรือตะไครน้ําที่เจือ
ปนมากับน้ําได
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3) การตกตะกอน ภายหลังที่เติมสารเคมีชวยในการตกตะกอน คือ สารละลายของสารสม
และสารละลายของปู น ขาวแลว น้ําดิบ จะถูก ส งไปยังถั งตกตะกอน (Sedimentation
basin) น้ํ า ดิ บ จะถู ก ทํ า ให เ กิ ด การหมุ น เวี ย น เพื่ อ เกิ ด การคลุ ก เคล า ระหว า งน้ํ า กั บ
สารละลายสารสมและปูนขาวและเกิดการรวมตัวของตะกอนใหมีขนาดใหญมากขึ้น
และเมื่อมีน้ําหนักถวงเฉพาะมากกวาน้ํา ตะกอนจะตกลงสูกนถังในบริเวณสวนของถัง
ตกตะกอนที่มีความเร็วของน้ําต่ําและถูกระบายทิ้งไป น้ําสวนที่มีความใสจะไหลเขาสู
รางรับน้ําและเขากระบวนการกรองน้ําตอไป
4) การกรอง ในชั้นทรายกรองจะประกอบดวยกรวดขนาดตางๆ และทรายละเอียดเพื่อ
รองรับตะกอนที่มีขนาดเล็กที่เจือปนมากับน้ํา เมื่อน้ําซึมผานทรายกรองจะมีความใส
มากขึ้น และความขุนที่เหลือควรไมเกิน ๕ หนวยความขุน ทรายกรองเมื่อทําการกรอง
ไดระยะเวลาหนึ่งจะทําการลางถังกรองโดยการนําน้ําที่มีแรงดันดันยอนกลับสวนทางกับ
การกรองเพื่ อ ล า งตะกอนและสิ่ ง อุ ด ตั น ช อ งว า งของเม็ ด ทรายกรองเป น การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการกรอง และน้ําที่ผานการกรองแลจะถู ก สงไปเก็บไว ที่ถัง เก็บน้ํา ใส
(Clear-water basin)
5) การฆาเชื้อโรค น้ําที่ผานการกรองแลวจะมีความใส แตอาจยังคงมีเชื้อโรคเจือปนมาดวย
เพราะชองวางของเม็ด ทรายกรอง มีขนาดโตกวาเชื้อโรค ดังนั้นการฆาเชื้อโรคดว ย
คลอรีนจึงมีความสําคัญ และน้ําที่ผานการฆาเชื้อโรคแลวเรียกวาน้ําประปา สามารถ
นําไปใชอุปโภคบริโภคไดตามวัตถุประสงคตางๆไดอยางปลอดภัย
6) การควบคุมคุณภาพน้ําประปา เปนขั้นตอนที่สําคัญ น้ําประปาที่ผานการผลิตแลจะตอง
ทําการตรวจสอบคุณภาพของน้ํา โดยทําการตรวจสอบคุณภาพของน้ําในเบื้องตนที่
บริเวณแหลงผลิตน้ําประปา คือการตรวจวัดคาคลอรีนเหลือในน้ําประปา คาความขุน คา
ความเปนกรด – ดาง อยางสม่ําเสมอ
7) การจายน้ําประปา การใหบริการแกประชาชนผูใชน้ําประปาตามอาคารบานเรือน จะทํา
การสงไปตามทอสงน้ํา การจายน้ําประปานั้นสามารถกระทําได ๒ ลักษณะ คือ การจาย
โดยใชหอถังสูง ซึ่งสามารถจายไดในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับหอถังสูง ถาตองจายใน
พื้นที่ที่ไกลจากสถานีสูบจายน้ําตองสูบจายโดยเครื่องสูบน้ําเพื่อที่สามารถไปไดไกลและ
ทั่วถึง
การผลิตน้ําประปาระบบกรองเร็วแมจะมีกระบวนการผลิตที่มากกวาระบบกรองชา เมื่อ
พิจารณาถึงขอดีและขอเสียเทียบกันแลวผูศึกษาเห็นวา สําหรับประเทศไทยแลวควรใชระบบกรอง
เร็วเพราะเหตุวา ตองคํานึงถึงแหลงน้ํา คุณภาพของน้ํา การควบคุมแหลงน้ําและการแกไขปญหา
เรื่องคุณภาพของน้ําดิบในชวงแตฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไดงายกวาระบบกรองชา
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รูปที่ 2.1 แสดงแผนผังกระบวนการผลิตน้ําประปา

รูปที่ 2.1 แผนผังกระบวนการผลิตน้ําประปา
ที่มา : เอกสารบรรยาย ฝายผลิต สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
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2.1.1.3 การพัฒนากิจการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา
การพัฒนากิจการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการกอสรางระบบผลิต
น้ําประปาครั้งแรก ในป พ.ศ. 2478 คือการกอสรางโรงกรองน้ําที่ 1 เปนระบบกรองเร็ว (Raw water
reservoir) จากลําน้ําลําตะคอง บริเวณโรงกรองน้ําอัษฎางค มีประชาชนใชน้ําประปา จํานวน 320
ครัวเรือน
ป พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2515 ซึ่งนับเปนการกอสรางระบบผลิตเพื่อเพิ่มกําลังผลิตน้ําประปา
ชวงแรกของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา รวมทั้งหมด 7 ครั้ง จนถึงป พ.ศ.2515 มีโรงกรอง
น้ําทั้งหมด จํานวน 8 โรงกรอง ความสามารถในการผลิตน้ําประปารวมทั้งสิ้น 30,000 ลบ.ม./วัน ใช
แหลงน้ําดิบและบริเวณกอสรางที่เดิม มีประชากรใชน้ําประปา จํานวน 7,762 หลังคาเรือน ปริมาณ
น้ําประปาที่จาย รวม 13,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 43.33 ของกําลังผลิตน้ําประปาทั้งหมด
และน้ําประปาที่จําหนาย รวม 7,960 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 61.00 ของปริมาณน้ําที่จาย
ทั้งหมด
จากการที่การประปาเทศบาลนครนครราชสีมาใชแหลงน้ําดิบจากลําน้ําลําตะคอง ซึ่งอยู
ตอนล า งของอ า งเก็ บ น้ํ า ลํ า ตะคอง การที่ ลํ า น้ํ า ไหลผ า นย า นชุ ม ชนเมื อ ง เกษตรกรรมและย า น
อุตสาหกรรม และอยูห างจากเทศบาลนครนครราชสีมา เปนระยะทางประมาณ 120 กิ โลเมตร
ปริมาณน้ําดิบที่เปดระบายผานอางเก็บน้ําลําตะคองและที่ไหลมาถึงบริเวณโรงกรองน้ําของเทศบาล
นครนครราชสีมาไมแนนอน เพราะเหตุวา ระหวางทางน้ําดิบจะถูกใชเพื่อการเกษตรกรรม การ
อุปโภคบริโภคและนําไปใชในอุตสาหกรรมและระยะตอมาการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชน้ําจากเดิม กลาวคือจากการที่เคยใชน้ําเพื่อเพียงการทํานาปและเมื่อเก็บเกี่ยวขาว
แลวเกษตรกรจะสูบน้ําหรือปดกั้นทํานบ ฝาย เพื่อทดน้ําเขานาใหดินมีความชุมชื้นเพียงพอแลว
ระบายน้ําลงลําน้ําลําตะคองตามเดิม เพื่อปลูกพืชหมุนเวียนคือถั่วเขียวและจะไมตองการใชน้ําอีก
จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต แตปจจุบันเกษตรกรเปลี่ยนมาทํานาปรังในปหนึ่งจะทํานาปรัง 2-3 ครั้ง
และขาวเปนพืชที่ตองการน้ําหลอเลี้ยงตลอดเวลาน้ําจากลําน้ําลําตะคอง จึงถูกนําไปใชในการเกษตร
กรรมมากขึ้น ประกอบกับความเจริญเติบโตของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยูริมลําน้ําลําตะ
คอง ตางตองการใชน้ําเพิ่มมากขึ้นทั้งสิ้น จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงและแยงชิงน้ํากันบอยครั้ง และ
ทําใหน้ําดิบที่จะนํามาผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาไมเพียงพอ ประกอบ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) กําหนดแนวทางการพัฒนา
เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนฐานเศรษฐกิจและการจางงาน โดยการปรับโครงสราง
การผลิตภาคเกษตรกรรม กระจายอุตสาหกรรม บริการสูภูมิภาค ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัด

19

หนึ่ ง ที่ ถู ก เลื อ กเป น เมื อ งศู น ย ก ลางความเจริ ญ ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ดั ง นั้ น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ จึงใหความสํ าคัญของปญหาการขาดแคลน
น้ําประปาเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคเพราะจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของจังหวัดนครราชสีมาตอไป และไดเชิญหนวยงาน กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน และ
เทศบาลนครนครราชสี ม า เพื่ อ ประชุ ม วางแผนการนํ า น้ํ า ดิ บ จากอ า งเก็ บ น้ํ า ลํ า ตะคองมาผลิ ต
น้ําประปาที่เทศบาลนครนครราชสีมาโดยตรงและมีมติให กรมชลประทานเปนเจาของเรื่องใน
การศึกษาแนวทางการสงน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปา
ป พ.ศ. 2531 – 2549 การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการกอสรางระบบผลิต
เพื่อเพิ่มกําลังผลิตน้ําประปา เปนระยะที่สอง โดยเริ่มป พ.ศ. 2531 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.
2533 โดยกอสรางระบบผลิตน้ําประปาเปนระบบกรองชา (Slow Sand filter) สามารถผลิตน้ําประปา
ได 58,000 ลบ.ม./วัน เมื่อรวมกับการผลิตน้ําประปาระยะแรก การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
สามารถผลิตน้ําประปาไดทั้งหมด 88,000 ลบ.ม./วัน จะพบวาระยะการกอสรางระบบผลิตน้ําประปา
จากระยะหนึ่งถึ ง ระยะสองนั้น ระยะเวลาหางกั น ถึง 16 ป และเมื่ อป พ.ศ. 2534 เทศบาลนคร
นครราชสีมา มีประชากรรวม 204,650 คน เพศชาย 104,180 คน เพศหญิง 100,215 คน มีบานเรือน
49,808 หลังคาเรือน มีผูใชน้ํา 19,525 หลังคาเรือน คิดเปนอัตรารอยละ 39.90 ของบานเรือนทั้งหมด
ปริมาณน้ําประปาที่จาย รวม 52,020 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 59.11 ของกําลังผลิตน้ําประปา
ทั้งหมด และปริมาณน้ําจําหนายรวม 32,140 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 61.78 ของปริมาณน้ําที่
จายทั้งหมด ป พ.ศ. 2537 ดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาเปนระบบกรองชา ความสามารถ
ในการผลิต 8,300 ลบ.ม./วัน เมื่อรวมกับความสามารถในการผลิตน้ําประปาเดิม รวม 96,000 ลบ.ม./
วัน ในปเดียวกันนี้เทศบาลนครนครราชสีมามีประชาชน รวม 206,612 คน เพศชาย 104,465คน เพศ
หญิง 101,747 คน บานเรือน 54,662 หลังคาเรือน มีผูใชน้ํา 28,191 คิดเปนอัตรารอยละ 51.57 ของ
จํานวนบานเรือนทั้งหมด ปริมาณน้ําจาย 63,830 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 66.50 ของกําลังผลิต
ทั้งหมด ประมาณน้ําจําหนาย 39,840 ลบ.ม/วัน คิดเปนอัตรารอยละ 62.42 ของปริมาณน้ําที่จาย
นับตั้ ง แต ป พ.ศ. 2537 เป น ตนมาการประปาเทศบาลนครนครราชสี ม า ประสบปญหา
คุณภาพน้ําดิบที่อางเก็บน้ําลําตะคอง มีสารปนเปอน สารแขวนลอย และสาหรายชนิดตางๆ เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ไมเหมาะสมที่จะนํามาผลิตน้ําประปาในระบบทรายกรองชา เพราะสาเหตุดังกลาว
สง ผลให ผิ ว หน า ทรายอุ ด ตั น เร็ ว กวา ปกติ ปริ ม าณน้ํ า ประปาจึ ง ไม ส ามารถผลิ ต ได ทั น ต อ ความ
ตองการของประชาชน เพราะวาระบบกรองชาเป นระบบผลิตน้ําประปาที่ไมมีกระบวนการใส
สารเคมีชวยในการตกตะกอนเขาระบบการกรอง ในป พ.ศ. 2539 ไดดําเนินการกอสรางระบบผลิต
น้ําประปาเปนระบบกรองเร็ว โดยการใชน้ําดิบจากแหลงน้ําลําตะคอง บริเวณโรงกรองน้ําบาน
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มะขามเฒา ความสามารถในการผลิตน้ํา 12,000 ลบ.ม./วัน เพื่อทดแทนการผลิตน้ําประปาของระบบ
กรองชาที่มีประสิทธิ์ลดลง รวมความสามารถในการผลิตน้ําทั้งหมด 108,000 ลบ.ม./วัน เทศบาลมี
ประชาชน 206,612 คน เพศชาย 104,465 คน เพศหญิง 101,747 คน บานเรือน 54,616 หลังคาเรือน มี
ผูใชน้ําประปา จํานวน 33,342 หลังคาเรือน คิดเปนอัตรารอยละ 61.00 จองจํานวนหลังคาเรือน
ทั้งหมด ปริมาณน้ําจาย 73,270 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 67.84 ของความสามารถในการผลิต
น้ําประปาทั้งหมด ปริมาณน้ําที่จําหนาย 45,980 ลบ.ม./วัน คิดเปนอัตรารอยละ 62.75 ของปริมาณน้ํา
จาย ป พ.ศ. 2548 กอสรางระบบผลิตน้ําประปาระบบกรองเร็ว ความสามารถในการผลิต 24,000 ลบ.
ม./วัน และป พ.ศ. 2549 กอสรางระบบผลิตน้ําประปาระบบกรองเร็วความสามารถในการผลิต
24,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้น ป พ.ศ. 2549 การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถผลิตน้ําประปา
ไดทั้งหมด 165,000 ลบ.ม./วัน
ดังที่กลาวมาแลว นับตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา คุณภาพของน้ําดิบที่อางเก็บน้ําลําตะคอง
และตามลําน้ําลําตะคอง มีคุณภาพเสื่อมลง จึงเปนอุปสรรคตอระบบการกรองระบบกรองชาอยาง
รุนแรง กลาวคือการอุดตันของผิวทรายกรองอยางรวดเร็วจึงสงผลทําใหปริมาณการกรองไมสามารถ
กรองน้ําประปาไดตามปริมาณที่ออกแบบไวและไมเพียงพอตอความตองการใชน้ําอุปโภคบริโภค
ของประชาชน การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา จึงจําเปนตองลดการผลิตน้ําประปาระบบกรอง
ชาลง จากวันละ 66,000 ลบ.ม./วัน ลงเหลือ 24,000 ลบ.ม./วัน น้ําดินที่สูบสงลงมาตามทอสงน้ําดิบ
จากอางเก็บน้ําลําตะคองสวนที่เหลือสงเขาในระบบกรองเร็วที่บริเวณโรงกรองน้ํามะขามเฒา จาก
เหตุดังกล าว ป พ.ศ. 2549 การประปาเทศบาลนครนครราชสีมาจึงมีความสามารถในการผลิ ต
น้ํ า ประปาได ที่แ ท จ ริ ง รวม 114,000 ลบ.ม./วั น และในปเ ดีย วกั น เทศบาลนครนครราชสีม า มี
ประชาชน 172,844 คน เพศชาย 82,006 คน เพศหญิง 90,838 คน ประชาชนแฝงประมาณ 38,026 คน
ป พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดดําเนินการกอสรางระบบ
ผลิตเพื่อเพิ่มกําลังผลิตน้ําประปา เปนระยะที่สามโดยเริ่มป พ.ศ. 2550 ซึ่งปจจุบันกอสรางแลวเสร็จ
โดยกอสรางระบบผลิตน้ําประปาเปนระบบกรองเร็ว (Rapid Sand filter) สามารถผลิตน้ําประปาได
100,000 ลบ.ม./วัน เมื่อรวมกับการผลิตน้ําประปาระยะแรก และระยะที่สอง การประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมาสามารถผลิตน้ําประปาไดทั้งหมด 200,000 ลบ.ม./วัน แตยังไมสามารถสูบน้ําดิบจาก
อางเก็บน้ําลําแชะมาผลิตน้ําประปาได เนื่องจากศาลปกครองมีคําพิพากษาสั่งหามสูบน้ําจากอางเก็บ
น้ําลําแชะมาผลิต จึงตองใชน้ําดิบจากลําน้ํามูลบริเวณโรงกรองน้ํามาผลิตน้ําประปา ดังนั้น ในป
พ.ศ. 2555 การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถผลิตน้ําประปาไดทั้งหมดเพียง 120,000
ลบ.ม./วัน และในปเดียวกันเทศบาลนครนครราชสีมา มีประชาชน 138,532 คน เพศชาย 65,346 คน
เพศหญิง 73,186 คน ประชาชนแฝงประมาณ 30,477 คน
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2.1.2 ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) Supervisory C0ntrol And Data Acquisition
ทฤษฎีขอมูลและระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) ภายในองคกรประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

ความหมายของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
ความสําคัญของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
องคประกอบของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
หลักการทํางานของระบบ SCADA สําหรับการผลิตน้ําประปา

2.1.2.1 ความหมายของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
SCADAยอมาจากคําวา Supervisory C0ntrol And Data Acquisition หมายถึงระบบที่มีการ
รวบรวมขอมูลจากที่ตางๆ (Collection of Information) สงไปยังศูนยควบคุม (Transferring Data to a
Central Site) วิเคราะหและประมวลผล (Analyze for data processing) แลวสงผลไปควบคุมการ
ทํางานของอุปกรณในระบบได (Control) แสดงสถานการณทํางานของอุปกรณในระบบ (Monitor)
หรือหมายถึง ระบบตรวจวัดขอมูลตางๆ เชน คาแรงดันน้ําอัตราการไหลของน้ําจากสถานีตรวจวัด
ระยะไกล (Remote Station) แลวสงขอมูลไปยัง Server Computer ที่อยูที่สถานีหลัก (Master
Station) โดยอัตโนมัติทําใหไดขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นทันที (Real Time Data Collection)
ขอมูลที่ไดจะนําเสนอและเก็บรวบรวมเพื่อใชในการวิเคราะห และจัดการระบบสูงจายน้ํา และยัง
รองรั บ การควบคุ ม การทํ า งานต า งๆ ของอุ ป กรณ ที่ ติ ด ตั้ ง ที่ ส ถานี ต รวจวั ด อั ต โนมั ติ ร ะยะไกล
(Remote Station) จาก Server Computer ที่อยูที่สถานีหลัก
Daneelsand Salter (2003a) ไดใหความหมายของระบบ SCADA วาเปนระบบที่
ควบคุมดูแลและไดรับขอมูลอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ตองการแตโดยทั่วไปแลวจะไมเปนระบบที่
เต็มรูปแบบ อธิบายไดคือการตอบสนองตอขอมูลที่รับมายังคงตองมีการตัดสินใจรวมกันระหวาง
เครื่องเองทางดานตรรกะหรือที่เรียกกันวา PLC (Programmable Logic Controllers) มีเจาหนาที่
ผูดูแลเครื่องหรือในบางครั้งอาจจะรับขอมูลมาเพียงอยางเดียวเพื่อการวิเคราะหเปนตน
สุเธียร (2542) ไดใหคําจํากัดความของ ระบบควบคุม (control systems) หมายถึง การ
นําเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมปฏิบัติหนาที่รวมกัน เพื่อตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมใหดําเนินไปตามวัตถุประสงคของกระบวนการผลิต
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การไฟฟาสวนภูมิภาค (2539) ใหคําจํากัดความของ Automatic คือ การทํางานของ
ขบวนการหรืออุปกรณภายใตเงื่อนไขที่กําหนดสามารถทํางานนั้นไดโดยไมตองทํางานโดยบุคคล
และกลาวถึง Automatic control คือ การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมระบบไฟฟา สําหรับปลดสับ
อุปกรณ
กลาวโดยสรุป ระบบควบคุมในปจจุบัน หมายถึงการนํา เครื่องจักร กระบวนการ เครื่องมือ
วัดและเครื่องมือควบคุมเพื่อปฏิบัติงานรวมกัน โดยเครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุม ทําหนาที่
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตใหสามารถดําเนินไปเอง
โดยอัตโนมัติ
2.1.2.2 ความสําคัญของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
ระบบประปาเปนระบบที่ตองมีการบํารุงรักษาตลอดเวลา เริ่มตั้งแตแหลงน้ําดิบไปจนจบ
กระบวนการทีร่ ะบบทอสูบสงและสูบจาย เนื่องจากเปนระบบที่มีขนาดใหญมากจึงเปนการยากที่จะ
ใชแรงงานคนเขามาตรวจสอบระบบไดทั้งหมด ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเขามามีบทบาทสําคัญ เพื่อชวย
ในการดําเนินงานและตรวจสอบระบบเปนไปอยางถูกตองและเต็มประสิทธิภาพ
ระบบ SCADA (Supervisory C0ntrol And Data Acquisition) เปนระบบที่ใชในการ
รวบรวมจัดการขอมูล แสดงผลของขอมูลการทํางานและควบคุมการทํางานของอุปกรณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกับอุปกรณที่อยูห างไกลออกไปจากศูนยควบคุมและไมมีคนอยูที่สถานีนั้นๆ (Manless
Station)
เนื่องจากระบบ SCADAเปนระบบควบคุมและแสดงผลขอมูลระยะไกล ซึ่งอาศัยโครงขาย
การสื่อสารและอุปกรณสื่อสารตางๆ ในการติดตอระหวางศูนยควบคุมและสถานีสนามตางๆ ดังนัน้
ระบบสื่อสารจึงมีความสําคัญมากๆและจะตองมีความเชื่อถือไดสูงมาก เพื่อใหศูนยควบคุมสามารถ
ที่จะติดตามสถานะตางๆและควบคุมอุปกรณที่ติดตั้งอยูท ี่สถานีสนามไดตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหการ
ติดตามสถานการณตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นเปนไปอยางถูกตองและตอเนื่อง
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2.1.2.3 องคประกอบของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
องคประกอบของระบบตรวจวัดขอมูลกระบวนการผลิตน้ําประปา แบงออกเปน 3 สวน
หลัก ไดแก
1. ชุดชุดอํานวยการกลาง (Master Station or Center Unit) ซึ่งประกอบดวยอุปกรณเก็บ
ขอมูลและประมวลผลกลาง และ อุปกรณควบคุม (Operator Console)
2. อุปกรณควบคุมปลายทาง (Remote Terminal Unit – RTU)
3. ระบบการสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณอํานวยการกลางกับอุปกรณควบคุมปลายทาง
(Communication Network)
2.1.2.4 การประยุกตใชเทคโนโลยีระบบ SCADA ในกิจการประปาในตางประเทศ
การนําระบบ SCADA มาประยุกตใชในกิจกรรมการประปา

จะทําใหสามารถควบคุม

กระบวนการตางๆ ในการผลิตและจายน้ําประปามีคุณภาพและรวดเร็วมากขึ้น กิจการประปาใน
ตางประเทศได ประยุกตใชระบบ SCADA

ในการคบคุมการผลิต สูบสง และจายน้ําประปา

ตัวอยางเชน โรงงานผลิตน้ํา Seymour Reverse Osmosis Plant

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบมากกวา 3,000 คน มีกําลังการผลิต 7,600 ลบ.ม. ตอวัน และสามารถ
ขยายกําลังการผลิตสูงสุดไดถึง 11,400 ลบ.ม. ตอวัน ไดมีพัฒนาเทคโนโลยีระบบ SCADA และ
อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ (PLC) มาใชในการคบคุมการทํางานของอุปกรณการผลิตสวนตางๆ อาทิ
การแจงสถานะของโรงงานผลิตน้ําการสูบน้ําเขา-ออก สถานะของ สารเคมี ฯลฯ โดยระบบการ
จัดเก็บขอมูลจะใชโปรแกรม Excel เพื่อใชติดตามดูแลการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานผลิตน้ํา
ได นอกจากนี้ยังสามารถคบคุมการทํางาน จากสํานักงานใหญ MECO

ที่นิวออรลีนส ซึ่งมี

ระยะหางจากโรงงานผลิตน้ําประมาณ 1,072 กิโลเมตร เปนตน
การนําเทคโนโลยีระบบ SCADA มาใชจะทําใหการดําเนินงานตางๆ สามารถลดขอจํากัด
ดานบุคลากรไดทางหนึ่ง รวมถึงการลดคาใชจายและประหยัดเวลาจากการเดินทางไปโรงกรองน้ํา
แตละแหงที่อยูหางกันไดเปนอยางดี
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การนําระบบ SCADA มาประยุกตใชในกระบวนการตางๆ ในการผลิตและจายน้ําประปา
สามารถดําเนินการได 2 แบบ ไดแก
1. ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ
2. ระบบควบคุมกึ่งอัตโนมัติ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ ประกอบดวยอุปกรณชุดอํานวยการกลาง ซึ่งใชคอมพิวเตอรติดตั้ง
โปรแกรม ชุดควบคุมอัตโนมัติในการคบคุมการทํางานของปมสูบน้ําเพื่อควบคุมระดับน้ําใหอยู
ในระดับที่ตองการหรือติดตั้งโปรแกรมเติมสารเคมีสารเคมีอัตโนมัติตามระดับคุณภาพของน้ําที่วัด
ได รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมคบคุมระดับน้ําเพื่อใหไดระดับน้ําและแรงดันน้ําที่ตองการ ซึ่ง
โปรแกรมอัตโนมัติจะดําเนินการเฝาประมวลผลและเฝาระวังและควบคุมอุปกรณในระบบตามเงื่อน
ที่ผูใชงานกําหนดใหและสงคําสั่งออกไปควบคุมการทํางานของอุปกรณตามที่เราตองการแบบครบ
วงจร โดยไมตองอาศัยบุคลากรควบคุม
ระบบควบคุมกิ่งอัตโนมัติจะทํางานเหมือนระบบควบคุมอัตโนมัติแตไมสามารถควบคุม
แบบครบวงจรไดตองอาศัยบุคลากรการควบคุมการทํางานของอุปกรณในบางสวน
หลักการทํางานของระบบ SCADA สําหรับการผลิตและจายน้ําประปาการประยุกตใช
ระบบ SCADA เพื่อติดตามควบคุมกระบวนงานตางๆ ในการผลิตน้ําประปา ดัง รูปที่ 2.2 จะแสดง
องคประกอบ การเชื่อมโยงของทั้งระบบ รวมถึงอุปกรณควบคุมยอยและหนาที่การทํางาน
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รูปที่ 2.2 องคประกอบการเชื่อมโยงของระบบSCADAทั้งระบบ
สรุปรายละเอียด หลักการทํางานระบบ SCADA สําหรับการผลิตและจายน้ําประปา ดังนี้
1. ชุดอํานวยการกลาง (Master Station or Center Unit) ซึ่งประกอบดวยอุปกรณเก็บขอมูล
และประมวลผลกลาง และอุปกรณควบคุม (Operator Console)
2. สถานีแมขาย (Master Station) ประกอบดวย File Server , Operator Console และ
Event and Report Printer
• File Server เปนอุปกรณคอมพิวเตอรติดตัง้ โปรแกรมโดยมีหนาที่ (Function)
ดังนี้
- สแกนขอมูลอุปกรณแตละสถานี และตรวจสอบระบบสื่อสาร (Network
Scan and Network Management)
- System Monitor
- สถานะของมอเตอรและปมสูบน้ํา (Status of Motor Pump ( Run/Off ))
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-

สถานะของวาลว (Status of Valve (On / Off ))
ระบบน้ํา (Water Level)
เหตุการณในระบบสูบจาย (System Event and Alarm)
คาวัดทางไฟฟาของมอเตอรและปมสูบน้ํา (Energy of Motor Pump such as
Volt, Amp, Watt, Var, KWh etc)
ระบบบริหารและตรวจสอบมอเตอรและปมสูบน้ํา (Motor Pump Performance)
โดยการตรวจสอบความผิดปกติของ อัตราการกินไฟของมอเตอรวากระแสสูง
ผิดปกติ (High Current) หรือแรงดันต่ําผิดปกติ (Low Voltage)
ระบบรายงาน (Report) ประกอบดวย รายงาน รายชั่วโมง (Hourly Report)
รายงานรายวัน (Daily Report) รายงานรายสัปดาห (Weekly Report) รายงาน
รายเดือน (Monthly Report) และรายงานรายป (Yearly Report)
ระบบจัดเก็บประวัตแิ ละสํารองขอมูล (Historical Data and Backup) เพือ่ นํา
ขอมูลมาวิเคราะหภายหลัง (Data Analyzed)
ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Management) เชน การตรวจจับวามี
การเปดประตูสถานีสูบจายหรือตูควบคุมถูกเปด (Status of Door Open)
บริหารและจัดการระบบสือ่ สาร (Network Management)

• Operator Console เปนอุปกรณสําหรับเจาหนาที่คบคุม เฝาดูระบบ และสง
คําสั่งไปยังอุปกรณปลายทาง ประกอบดวย
- จอแสดงผล (LCD Monitor)
- แปนคียตวั อักษร (Keyboard)
- เมาส (Mouse)
• Event and Report Printer เปนอุปกรณรายงานผลเหตุการณในระบบและ
รายงานตางๆ
3. สถานีลูกขายปลายทาง (Remote Terminal Unit) ประกอบดวย อุปกรณควบคุม
อัตโนมัติ (Programmable Logic Conteol - PLC) ซึ่งมีหนาที่ ดังนี้
• มีชุดของคําสั่งอัตโนมัติภายใน เพอรับคําสั่งจาก Master Station มาประมลผล
และสงคําสั่งไปควบคุมอุปกรณตนกําลัง เชน มอเตอรปมสูบน้ํา หรือวาลว เปน
ตน และยังสามารถทํางานอัตโนมัติดวยตัวเองได (Local Control) เมื่อ
ระบบสื่อสารขาดจากสถานีแมขาย
• อานขอมูลจากอุปกรณวดั ทางไฟฟา เชน แรงดัน (Voltage) กระแส (Ampere)
กําลังงานไฟฟา (Watt and Var) อัตราคาไฟฟา (KWh) เพือ่ สงขอมูลใหสถานี
แมขายตามที่รอ งขอมา
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• อานขอมูลระดับน้ํา (Level) แรงดัน (Pressure) และ/หรือ อัตราการไหล (Flow)
ของน้ํา
• ติดตอกับอุปกรณสื่อสารตามมาตรฐานการรับสงสัญญาณ (Communication
Protocol)
4. ระบบสื่อสาร (Communication Network) ประกอบดวย โมเด็ม (Modem) ซึ่งในรูป
ขางตนจะใชโมเด็มแบบจีพีอารเอส (GPRS Modem) เปนโมเด็มในระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) โดยปกติจะรับสงขอมูลผานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่และ
ผานเขาระบบเครือขายสาธารณะ (Internet) และใชการสื่อสารตามมาตรฐานการรับสง
สัญญาณที่เรียกวา TCP/IP Protocol
การประยุกตใชเทคโนโลยีระบบ SCADA มีใชทั้งในกิจการประปาในตางประเทศและใน
ประเทศไทยสําหรับระบบกระบวนการผลิตน้ําประปาและสงจายน้ําประปา
2.1.3 การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีระบบ SCADA สําหรับ
ระบบกระบวนการผลิ ต น้ํ า ประปาและส ง จ า ยน้ํ า ประปาของการประปาเทศบาลนครราชสี ม า
ประกอบดวยการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง
1.
2.
3.
4.

มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV)
ผลประโยชนตอเงินลงทุน(Benefit/Cost analysis, B/C)
การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return, IRR)
เวลาคืนทุน(Payback Period, PB)

2.1.3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ
ในการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร จะใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบคือ การเทียบเทาเงินลงทุน
และคาใชจายที่ประเมินไวในแตละโครงการใหเปนคาเงินเทียบเทาปจจุบัน (present worth) แลวนํา
คาเงินเทียบเทานี้มาเปนเครื่องชี้บงความคุมคาในการลงทุน
การคํานวณคาเงินเทียบเทานี้เรียกอีกอยางหนึ่งไดวา “discounting” และอัตราดอกเบี้ยที่ใชก็
เรียกวา “discount rate” ในแงของการลงทุนอัตราดอกเบี้ยก็คือ อัตราผลตอบแทน (rate of return)
นั่นเอง โดยปกติการลงทุนในโครงการใดก็ตามจะไมไดรับความสนใจ ถาหากอัตราผลตอบแทนที่
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คํานวณไดมีคานอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู การเทียบเทามูลคาปจจุบันสุทธิดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกู
จึงถือเปนเกณฑในการพิจาณาถามูลคาสุทธิปจจุบันเปนบวกจะถือไดวาผลตอบแทนรับสูงกวา
รายจายตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูนั้น
ถาโครงการตาง ๆ ที่ถูกนําเสนอเพื่อการเปรียบเทียบ มีรายละเอียดของคาใชจายประจําป
ของแตละโครงการอยูในลักษณะคงที่และเทากันตลอด รวมทั้งโครงการตาง ๆ นี้ก็มีอายุโครงการ
เทากันดวย การคํานวณคาเงินตนเทียบเทาปจจุบันของแตละโครงการจะชัดเจนคือ โครงการใดที่มี
คาเทียบเทาปจจุบันสูงกวาโครงการนั้นยอมดีกวาในเชิงเศษฐรศาสตร
ถาโครงการที่จะนํามาเปรียบเทียบมีรายละเอียด ของคาใชจายประจําปของ แตละโครงการ
อยูในลักษณะไมคงที่หรือคงที่เปนชวง ๆ ตามระยะเวลา แตอายุการใชงานของแตละโครงการยัง
เทากันอยู การคํานวณคาเงินตนเทียบเทาโดยการใชการคิดอัตราดอกเบี้ยเดียวกันปรับเทียบเปนเงิน
เทียบเทาปจจุบัน แลวสรุปผลรายรับบวก รายจายลบ ใหไดมูลคาเทียบเทารวมในปจจุบันจะสามารถ
เปรี ย บเที ย บโครงการได จ ากยอดผลรวมของโครงการที่ สู ง ที่ สุ ด คื อ โครงการที่ ดี ที่ สุ ด ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร
ในการเปรียบเทียบโครงการหรือสิ่งของที่มีอายุการใชงานไมเทากัน โดยการคิดคาเทียบเทา
เปนเงินตนที่ปจจุบันนั้นจําเปนที่จะตองคํานวณหาระยะเวลาที่จะทําการเปรียบเทียบกอนซึ่งคํานวณ
ไดจากตัวคูณรวมนอย ของอายุการใชงานของโครงการหรือสิ่งของแตละอยางเปนเกณฑจํานวนปที่
ใชเปรียบเทียบ ผลรวมของมูลคาสุทธิปจจุบันของโครงการจะเปนเครื่องชี้บงความไดเปรียบเชิง
เศษฐรศาสตรของโครงการ
การเปรียบเทียบโครงการหรือแผนการตาง ๆ ที่มีอายุการใชงานไมเทากัน ระยะเวลาที่จะทํา
การเปรียบเทียบคอนขางยาวนาน นอกจากจะใชคาตัวคูณรวมนอยของอายุการใชงานขงแตละ
โครงการหรือแผนการแลว ยังสามารถเปรียบเทียบโดยใชชวงระยะเวลานิรันดร คาเงินตนเทียบเทา
ปปจจุบันของแตละโครงการเมื่อใชชวงระยะเวลาเปรียบเทียบเปนนิรันดร เรียกวา เงินลงทุนนิรันดร
(capitalized cost)
ขอผิดพลาดในการเปรียบเทียบเมื่อใชคาเงินตนเทียบเทาที่ปปจจุบันอาจจะเกิดขึ้นได 3 กรณี คือ
1. การคํานวณหาคาเทียบเทาเงินลงทุนนิรันดร ทางปฏิบัติอาจจะพบวาอายุใชงานจริงของ
โครงการมีคานอยกวาคาที่สมมุติไวมาก การเปรียบเทียบโครงการอาจแตกตางกันมาก
2. เกิดความสับสนไดในทางปฏิบัติในการคิดคาเสื่อมราคาตอป
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3. อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ใ ช ใ นการเปรีย บเทีย บมีค าน อ ยเกิน จะเป น เหตุ ใ ห ก ารคิ ด คา เงิ น ต น
เทียบเทาของโครงการไมสามารถชี้บงความไดเปรียบเสียเปรียบได
โดยสรุปแลว การเปรียบเทียบโครงการตาง ๆ โดยวิธีคิดคาเงินตนเทียบเทาที่ปปจจุบัน
สามารถนํามาใชกับโครงการที่มีอายุการใชงานเทากันหรือไมเทากันก็ได ในกรณีที่อายุการใชงาน
ไมเทากัน ระยะเวลาขงการเปรียบเทียบใชคาตัวคูณรวมนอยของอายุการใชงานของโครงการที่จะ
เปรียบเทียบหรือใชระยะเวลานิรันดรก็ได ถาใชระยะเวลานิรันดรคาเงินตนเทียบเทาที่ปปจจุบันเรียก
ใหมวา เงินลงทุนนิรันดร โดยอัตราดอกเบี้ยที่จะใชในการปรับเทียบคาตาง ๆ ควรจะเปนอัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดวาเหมาะสมที่สุดและคุมคากับการลงทุน
ขอดีของการเปรียบเทียบคาเงินเทียบเทาปจจุบันคือ
1.
2.
3.
4.

รูสึกไดถึงมูลคาของกิจการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการลงทุน
ใชในการพิจารณากระแสเงินสดที่เกีย่ วของตลอดทั้งโครงการ
ใชในการพิจารณาคาของเงินในเวลาที่ตางกัน
ใชในการพิจารณาความเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนาคต

จุดออนของการเปรียบเทียบคาเงินเทียบเทาปจจุบันคือ
1. ตองประมาณการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการเพื่อใชในการคํานวณ
2. แสดงออกมาเปนจํานวนเงินซึ่งอาจจะเขาใจยากกวาแสดงเปนอัตรารอยละ
3. เปนการสมมติใหกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับในแตละปนําไปลงทุนตอโดยไดรับอัตรา
ผลตอบแทนเทากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่าํ ที่ตองการซึ่งคงที่ตลอดอายุโครงการ ซึ่งความ
จริงอาจไมเปนเชนนัน้
2.1.3.1 การวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน
การวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน (Benefit/Cost analysis Benefit/Cost ratio B/C
ratio) เปนวิธีการที่นิยมใชในการวิเคราะหความเหมาะสมการลงทุนของโครงการรัฐ เนื่องจาก
โครงการของรั ฐ บาลนั้ น ส ว นใหญ ไ ม ไ ด ดํ า เนิ น การเพื่ อ แสดงหาผลประโยชน แต เ ป น ไปเพื่ อ
สาธารณะประโยชน ดังนั้นผลประโยชนที่เ กิ ดขึ้น อาจไม อยู ใ นรูปของตั ว เงิ น ที่ รัฐ ไดตอบแทน
กลับมา แตจะอยูในรูปของประโยชนที่ชุมชนไดรับ อาทิ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การประหยัดคาใชจาย
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ในการเดินทาง การเพิ่มรายไดหรือผลผลิต ความปลอดภัย หรือ สุขภาพจิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้น
เปนตน ในการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน ผลประโยชนที่ไดรับเหลานี้จะถูกแปลงใหอยูใน
รูปของมูลคาเงินเพื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ลงทุนไปในโครงการเหลานั้น
จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาการวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุนนั้น มีตัวแปรสําคัญ
อยู 2 ตัวแปร ไดแกผลประโยชน และเงินลงทุน ผลประโยชน (Benefit) ของโครงการ คือ สิ่งที่เปน
ประโยชนซึ่งไดรับเพิ่มขึ้นทัง้ ในดานทรัพยสินและสวัสดิการจากโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพการณทยี่ ังไมมีการดําเนินงานตามโครงการ (วัชรินทร วิทยกุล,2539) ผลประโยชนในรูปของ
สาธารณประโยชนอันเนื่องมาจากโครงการรัฐ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก
ผลประโยชนที่ไดรับในรูปของการเพิ่มรายไดหรือเพิ่มผลผลิต อาทิ รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บเงิน
คาผานทาง เปนตน และผลประโยชนที่ไดรับในรูปของการประหยัดคาใชจายและความเสียหาย อาทิ
การตัดถนนเสนใหมอาจชวยใหเดินทางถึงที่หมายเร็วขึ้น เปนการประหยัดพลังงาน และคาใชจายใน
การเดินทางเปนตน
เงินลงทุน (Cost) ของโครงการ คือคาใชจายทั้งหมดทีต่ องชําระตลอดการดําเนินงานตาม
โครงการ จึงเปนผลรวมของคาใชจายลงทุนเริ่มแรกของโครงการและคาใชจายในการดําเนินงาน
รวมถึงคาใชจา ยอื่นๆ อันเนือ่ งมาจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและชุมชนในบริเวณโครงการ อาทิ
คาใชจายเพื่อชดเชยการเวนคืนที่ดิน คาใชจา ยในการปรับสภาพแวดลอมของชุมชนหลังการกอสราง
เปนตน (วัชรินทร วิทยกุล,2539) รายละเอียดปลีกยอยของรายละเอียดเงินลงทุนและผลตอบแทนนั้น
จะแตกตางกันไปแตละโครงการ ซึ่งไดนําเสนอตอไปในตัวอยางการคํานวณจากทีก่ ลาวมาทั้งหมด
สามารถวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุนไดจากสมการตอไปนี้
โครงการที่มีคา B/C ratio มากกวา 1 เปนโครงการที่นาลงทุน ถา B/C ratio นอยกวา 1 จัดวา
เปนโครงการที่ไมเหมาะสมตอการลงทุน และถา B/C ratio เทากับ 1 หมายความวาโครงการนั้นคุม
ทุนพอดี ไมไดกําไรหรือขาดทุน
เนื่องจากผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ และคาใชจา ยหรือเงินลงทุนที่ตองชําระนั้น
อาจไมไดเปนเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงตองใชหลักการแปลงคาเงินซึ่งเปน

31

มูลคาของผลประโยชนและเงินลงทุนใหมาอยูในชวงเวลาเดียวกันตามหลักการแปลงคาเงินที่ได
กลาววาแลวตอนตน
การจําแนกของผลประโยชน, เงินลงทุนและผลเสียประโยชน (อ.เฉลิมเกียรติ: Engineering
Economy,2556)
 ผลประโยชน (Benefit) คือผลได ผลที่ปรารถนาเห็นดวยสนับสนุนของโครงการตอ
สาธารณชน
 เงินลงทุน หรือ ตนทุน (Cost) คือ เงินทุนที่ลงทุนโดยรัฐ สําหรับเงินทุนเริ่มตน คา
ดําเนินการ การบํารุงรักษา
 ผลของการเสียประโยชน (Disbenefit) คือผลเสีย ผลที่เกิดความเสียหายแกสาธารณชน
อัตราสวนผลประโยชนตอเงินลงทุน(The Benefit/Cost Ratio)
=
2.1.3.1 การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน
การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนการลงทุน เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบอัตราผลตอบแทน
การลงทุนของโครงการตามระยะเวลาของการวิเคราะหเพื่อใหไดตัวเลขอัตาผลตอบแทนเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยในทางการเงินวาไดเปรียบหรือเสียเปรียบในเชิงการลงทุน
อัตราผลตอบแทนคือ ผลไดเปนอัตรารอยละเมื่อเทียบตอเวลาหนึ่งปที่ไดจากการลงทุนที่
ลงทุนไป อีกสนัยหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยนั้นเอง ตางกันที่ผูลงทุนเปนผูมีสิทธิที่จะไดอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดเปนอัตราผลตอบแทนตอป
อัตราผลตอบแทนสําหนับหรับนักลงทุนตาง ๆ จึงไมเทากันแลวแตชนิดของโครงการและ
ลัก ษณะของผลไดในโครงการนั้น การหาอัตราตอบแทนของโครงการตาง ๆ จึ งเปน วิธีห นึ่งที่
สามารถชวยใหกําหนดความพึงพอใจในการลงทุนในโครงการได กลาวคือโครงการลงทุนตองได
อัตราผลตอบแทนสุงกวาภายใตเงื่อนไขที่กําหนด

โครงการที่มีความเหมาะสมในการลงทุน
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เชิงเศรษฐศาสตรจะตองมีอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน โดยมีผลไดจากการ
ลงทุนดีกวา
การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรโดยทั่ว ๆ ไป ไมวาจะวิทีเปรียบเทียบเงินตนเทียบเทาเงิน
ปจจุบัน เงินเทียบเทาอนาคต หรือเงินรายจายรายปเทากัน โดยมากเราจะใชสมมุติฐาน คือ อัตรา
ดอกเบี้ ย หรืออัตราตอบแทนมาตรฐานมีคาคงที่ ตลอด การกํา หนดอั ต ราดอกเบี้ย ที่จ ะใชใ นการ
วิเคราะหจึงตองพิจารณาตามอัตราผลตอบแทนที่ยอมรับไดและใชในอัตราซึ้งมีแหลงเงินทุนตาง ๆ
สามารถจัดใหได
ในการหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ หรือการวิเคราะหสวนเพิ่งของการลงทุนจะใช
คาประเมิ นผลรับและผลจ ายในอนาคต ผลลัพ ธของอัตราผลตอบแทนจากการประมาณการจะ
ถูกตองแมนยําไดแคไหนจะขึ้นกับความแนนอนของอนาคตดวย ดังนั้นในการหาอัตราผลตอบแทน
ที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง จะกระทําไดก็ตอเมื่อโครงงานที่เกี่ยวของไดเสร็จสิ้นไปแลว
2.1.3.4 ระยะเวลาคืนทุน
ในการประเมินความคุมคาของโครงการ นอกจากจะใชหลักการประเมินความคุมคาของ
โครงการดวยการพิจารณาผลตอบแทน (BENEFIT) และคาใชจาย (Expenses) ทั้งที่ที่มีตัวตนและที่
ไมมีตัวตน แลวมีการใชวิธีการคํานวณหาระยะเวลาคืนทุน โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
• การพิจารณาขอเสนอของโครงการลงทุน
• การประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุน
• การประเมินคาโครงการลงทุน
• การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
• การดําเนินงานตามโครงการลงทุน
• การติดตามและประเมินผลโครงการลงทุน
ขอดีของวีธีระยะเวลาคืนทุนกรณีกระแสเงินสดสุทธิเทากันทุกป
1.คํานวณไดงาย ไมยุงยากซับซอน
2.ทําใหทราบสภาพคลองของโครงการโดยโครงการที่คืนทุนเร็ว ยอมมีสภาพคลองสูงกวา
3.เปนตัววัดความเสี่ยงของโครงการได โดยโครงการที่คืนทุนเร็ว ยอมมีความเสี่ยงนอยกวา
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ขอเสียของวีธีระยะเวลาคืนทุนกรณีกระแสเงินสดสุทธิเทากันทุกป
1.ไมไดคํานึงถึงกระแสเงินสดภายหลังจากการคืนทุนแลว
2. ไมไดคํานึงถึงคาของเงินในระยะเวลาที่ตางกันวามีคาไมเทากัน
3.ไมคํานึงถึงความสี่ยงของกระแสเงินสด ที่จะไดรับในอนาคต
4.ไมมีเกณฑการตัดสินใจที่บงชี้ใหเห็นวาการลงทุนนั้น ๆ มีสวนเพิ่มมูลคาของกิจการ
อยางไร

2.2 งานศึกษาที่เกี่ยวของ
การศึกษางานที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
นายประยุทธ พันธุอายุวัฒนะ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสําหรับโรงงานผลิตน้ํา
บางเขน มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการนําเสนอขอมูลที่ใชในการผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้ําบางเขน
การประปานครหลวง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการกําหนดนโยบาย การวางแผน
งาน รวมไปถึงการแกไขปญหาตาง ๆ ของการประปานครหลวง เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผานเครือขายภายในขององคกร (Intranet) ในรูปแบบของการแสดงผลแบบกราฟฟค และมีการ
จัดเก็บขอมูลลงระบบฐานขอมูลของการประปานครหลวง ซึ่งสามารถเรียกดูยอนหลังไดทั้งแบบ
กราฟ และแบบตารางตัวเลข เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0
จากการประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้น พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีระดับความพึงพอใจใน
การใชงานอยูในระดับดี สามารถนําไปประยุกตใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ
นายณัฐสิทธิ์ บุญแปลง (2547) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบชวยในการตัดสินใจทางดาน
วิศวกรรมการผลิต บนเครือขายองคกรของบริษัทอินโนเวกซ(ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงค
เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการในการจั ด เก็ บ สื บ คั น และวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางด า นการผลิ ต ใน
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะ ซึ่งการออกแบบจะสนองความตองการของผูใชอยางกวางขวางหลาย
ระดับ มีความงายในการเขาถึงขอมูล มีตัวเลือกที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหา และจัดการ
ข อ มู ล ได โ ดยสะดวก อี ก ทั้ ง มี เ ครื่ อ งมื อ ทางวิ ศ วกรรมอี ก หลายอย า งรวมอยู ใ นโปรแกรม เช น
ระบบรวลรวมขอมูลออนไลน (Online Data Summary) ระบบเฝาระวังประสิทธิภาพการผลิตแบบ
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เวลาจริง (Real time yield monitor) ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการศึกษาปญหาดานการจัดการขอมูลทาง
วิศวกรรมและความพยายามในการใชระบบสารสนเทศมาทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และลดต น ทุน ซึ่ งหลั งจากเริ่ ม ใชระบบแลว จะทํา ใหการทํ างานมีประสิทธิ ภาพและลดจํา นวน
ผูปฏิบัติงานไดมากเมื่อเทียบกับการจัดการเดิม
นายจักรภพ พัฒนานิธิ (2547) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใช
ควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง Developing Computer Program to
Control the Operation of Activated Sludge Treatment System มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการควบคุม
การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณใหสามารถทํางานไดตามตองการ เนื่องจากปจจุบันไดนํา PLC
(Programmable Logic Controller) ควบคุมเครื่องจักร พรอมกับเชื่อมตอ PLC เขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการทําระบบควบคุมอัติโนมัติ และระบบดังกลาวออกแบบโดยวิศวกร
และผูเชี่ยวชาญทางดานงานระบบไฟฟาและอิเลคโทรนิคส ทําใหโปรแกรมจะเนนไปเฉพาะที่การ
ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ ดังนั้นการเพิ่มความสามารถในการคํานวณที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเขาไปไวในโปรแกรม ชวยใหผูควบคุมระบบปฏิบัติงานไดสะดวก
รวดเรวขึ้น และชวยใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาคม งามเพริศพริ้ง (2549) ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการวิเคราะห
และตัดสินใจในการแกปญหาใหกับผูใชงานคอมพิวเตอรผานเครือขายอินทราเน็ตโดยใชวิธีการ
ประมวลผลวิเคราะหขอมูลออนไลน โดยนําวิธีการประมวลผลวิเคราะหขอมูลออนไลน (OLAP) มา
ใชวิเคราะหขอมูลและออกรายงานสําหรับผูบริหาร

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร ระบบพัฒนาขึ้นโดยใชภาษาเอเอสพี (ASP) เปนเครื่องมือ
ที่ในการพัฒนาระบบ

ใชระบบจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟตเอสคิวแอลเซิรฟเวอร

2000

(Microsoft SQL Server 2000) และโปรแกรมไมโครซอฟตอนาไลซิสเซอรวิส (Microsoft Analysis
Service) สําหรับวิเคราะหและพัฒนาคลังขอมูล จากการประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยวิธีการแบบแบลกบ็อกซ (Black-Box Testing) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และผูใชงานทั่วไป
จํานวน 15 ทาน
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สราวุธ มาลัยเปย (2549) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบติดตามแผนงานและโครงการผาน
เครือขายอินทราเน็ตกรณีศึกษา ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรโดยมีการออกแบบระบบภายใตเทคโนโลยีแบบเว็บแอพพลิเคชั่น มีการทํางานแบง
ออกเปน 3 สวน คือ สวนของผูบริหาร สวนของผูใชระบบ และสวนของผูดูแลระบบ ซึ่งในการ
พัฒนาระบบนี้ไดใชโปรแกรมภาษาเอเอสพีเปนตัวกลางในการรับผลแสดงผลขอมูล ผานทางเว็บ
เพจ และติดตอกับระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งใช Microsoft SQL Server 2000
บุษกร นางงามสาโรง

รายงานเกี่ยวกับ การวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุน Internal

Rate of Return (IRR) เพื่อประเมินความคุมคาในการลงทุนเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการ
น้ําประปา โดยพิจารณาอัตราผลตอบแทนเปนทางเลือกหนึ่ง เพื่อใชวิเคราะหการลงทุนเชนเดียวกับ
วิธีการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เปนการใหความสาคัญกับคาของเงินตาม
ระยะเวลา ในการคานวณดวย NPV จะใชอัตราคิดลด (discount rate) ของเงินทุนก็ได ซึ่งเปนคาที่
ถูกกําหนดขึ้น แลวนํามาถัวเฉลี่ยถวงนาหนัก แลวนามาใชในคิดลดกระแสเงินสด โดยการหาร
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในแตละปดวย (1+r)**n ซึ่งในที่นี้ r คืออัตราคิดลด และ n คือระยะเวลา (ป)

