บทที่ 3
การดําเนินงานศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับโครงการการประยุกตใชระบบควบคุม
ระยะไกล (SCADA) ที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใชในกิจการประปา โดยใชงานรวมกับอุปกรณ
ควบคุมอัตโนมัติ PLC (Programmable Logic Control) สําหรับติดตามระบบควบคุมระยะไกล ของ
สํ า นั ก การประปาเทศบาลนครนครราชสี ม า โดยมี หั ว ข อ หลั ก ๆ ที่ ทํ า การศึ ก ษาพั ฒ นาและ
ทําการศึกษา ดังนี้
1. ขั้นตอนและขอบเขตการศึกษาศึกษา
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
3. การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) ในการควบคุมการผลิต
น้ําประปา ของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
4. การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
5. การทดสอบและประเมินระบบ

3.1 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้
1. ศึกษาสภาพปญหาในระบบผลิตน้ําประปา ในปจจุบัน โดยดําเนินการสํารวจทางกายภาพ
ทั่วไป และขอมูลทุติยภูมิ ในสวนระบบประปาของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ดังนี้
- สถานีสูบน้ําดิบทั้ง 2 แหงประกอบดวยสถานีสูบน้ําดิบลําตะคอง และ สถานีสูบน้ําดิบลําแชะ
- โรงกรองน้ําทั้ง 3 แหง ประกอบดวย โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา โรงกรองน้ําอัษฏางคเดิม
สถานีจายน้ําอัษฎางคใหม โรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามและขอมูลทุติยภูมิของการประปาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
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3. การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อใชสําหรับการผลิตน้ําประปา
4. การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
5. การทดสอบและประเมินระบบ
ขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษา แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินงานศึกษาศึกษา
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ขอบเขตพื้นที่ศึกษาศึกษาจะครอบคลุมพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา มีเนื้อที่
รวมทั้งสิ้น 264.9 ตารางกิโลเมตร ภายในบริเวณเขตผังเมืองรวมฯ นอกจากจะประกอบดวย เทศบาล
นครนครราชสีมาแลวยังมีเทศบาลตําบลจํานวน 3 แหง คือ เทศบาลตําบลจอหอ ซึ่งอยูบริเวณดานทิศ
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อของพื้น ที่ ศึก ษา เทศบาลตําบลโคกกรวด และเทศบาลตํ าบลขามทะเลสอ
เทศบาลตําบลปรุใหญ ทางดานทิศตะวันตก เทศบาลตําบลหัวทะเลอยูบริเวณดานทิศตะวันออกของ
พื้นที่ศึกษา และเทศบาลตําบลหนองไผลอม, เทศบาลตําบลโพธิ์กลาง ทางดานทิศใต สวนชุมชน
นอกเขตเทศบาลนครฯจะประกอบดวยชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนชุมชนที่มีความ
เจริญเติบโตคอนขางสูง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย, องคการบริหารสวนตําบลหนอง
กระทุม และองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ, องคการบริหารสวนตําบลหนองจะบก และ
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม และ องคการบริหารสวนตําบลสุรนารี และชุมชนชนบทตาม
หมูบานและชุมชนบริเวณที่มีถนนสายสําคัญตัดผานเปนชุมชนที่มีความเจริญเติบโตคอนขางสูง
ไดแก พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ปรุใหญ บานพุดซา บานเกาะ บานจอหอ บานโพธิ์ บานมะเริง
บานหนองระเวียง ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา และตําบลโปงแดง ขามทะเลสอ ในเขตอําเภอขาม
ทะเลสอ นอกจากนี้ในการศึกษาพิจารณารวมถึงบริเวณชุมชน ตามแนวทอสงน้ําดิบที่อาจไดรับน้ํา
ดิบจากโครงการเนื่องจากการพัฒนาแหลงน้ําดิบจากอางเก็บน้ําตางๆ เชน อางเก็บน้ําลําตะคองและ
อ า งเก็ บน้ําลํา แชะ ไดแ ก เทศบาลตํ าบลลาดบั ว ขาว เทศบาลตํ าบลคลองไผ เทศบาลตําบลสี คิ้ ว
เทศบาลตําบลสูงเนิน เทศบาลตําบลกุดจิก เทศบาลตําบลแชะ เทศบาลตําบลจระเขหิน เทศบาลตําบล
โชคชัย เทศบาลตําบลดานเกวียน และบานใหมหนองบอน

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่จําเปนในระบบ SCADA สําหรับกระบวนการผลิตน้ําประปา ขอมูลจะสงเขามา
บันทึกลงในฐานขอมูลที่อุปกรณชุดอํานวยการกลางเพื่อทําการวิเคราะหหาอัตราการใชงานปกติ
(N0rmal Operated) และกําหนดระดับเตือนภัย (Alarm Limit) เมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น อันเปนผลให
อัตราการใชงานผิดปกติเกินกวาหรือต่ํากวาอัตราใชงานปกติ อุปกณก็จะสงสัญญาณเตือนใหผู
ควบคุม (Operator) ทราบและสงคําสั่งไปเพิ่มหรือลดระดับการทํางานของอุปกรณที่เกี่ยวของ
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เพื่อใหอัตราใชงานเขาสูชวงปกติ เพื่อใหเปนไปตามรายละเอียดการทํางานและระบบการควบคุม
ขอมูลตางๆ ประกอบดวย
1. ขอมูลของระดับน้ําในเขื่อน, ระดับน้ําในอาคาร Intake และระดับน้ําในถังสูงเก็บน้ํา
เพื่อใชในการควบคุมปมสูบน้ําดิบ โดยติดตั้งอุปกรณวัดระดับน้ําและสงคําสั่งไปสั่งให
ปมทํางานหรือหยุดทํางาน และควบคุมการปด-เปดบานประตูน้ํา (Sliugate) ในอาคาร
Intake เพื่อใหสัมพันธกับระบบการทํางานเครื่องสูบน้ํา
2. ขอมูลของอัตราการไหลในเสนทอน้ําดิบและ เสนทอจายน้ําประปา เพื่อวัดปริมาณการ
จ า ยน้ํ า ไปยั ง โรงกรองน้ํ า และสถานี จ า ยน้ํ า อั ต ราการจ า ยกี่ ลู ก บาศก เ มตรในแต ล ะ
ชวงเวลา หรือในแตละวัน ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการจายน้ําไดตามความตองการ
ของระบบผลิต และความตองการใชน้ําของประชาชน
3. ขอมูลของแรงดันในเสนทอ เพื่อควบคุมและรักษาระดับแรงดันน้ําในเสนทอใหคงที่
ลดปญหาทอสงน้ําแตกเนื่องจากแรงดันน้ําสูงกวาปกติ
4. ขอมูลอัตราการจายสารคลอรีน และ ขอมูลอัตราการจายสารสม หรือ PAC เพื่อควบคุม
การจายสารเคมีใหสัมพันธกับปริมาณและคุณภาพน้ําดิบที่สงเขามาในกระบวนการ
ผลิต โดยติดตั้งชุดเติมสารเคมีอัตโนมัติและอุปกรณวัดคุณภาพของน้ํา เมื่อน้ําไมได
คุณภาพตามตองการ โปรแกรมจะสั่งเติมสารเคมีที่ตองการโดยอัตโนมัติ
5. ขอมูลสถานะของมอเตอรและปมสูบน้ํา

และขอมูลสถานะของอุปกรณทางไฟฟา

เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับรูถึงการทํางานหรือหยุดการทํางานของมอเตอรและปมสูบน้ํา
หรือรับรูถึงความผิดปกติของมอเตอรและปมสูบน้ํา และคาพลังงานที่ใชไปในแตละ
ชวงเวลา โดยติ ด ตั้งอุปกรณวั ดกระแสแรงดั น และกํ าลั งไฟฟา ตลอดจนการติ ด ตั้ง
เครื่ อ งวั ด อั ต ราการไหล หรื อ ปริ ม าณน้ํ า จากนั้ น ติ ด ตั้ ง โปรแกรมชุ ด เฝ า ระวั ง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ โดยดูจากขอมูลการวัดกระแสแรงดันและกําลังไฟฟา เทียบ
กับอัตราการไหล หรือปริมาณของน้ําที่วัดได วามีสิ่งปกติในระบบหรือไม เพื่อสง
ขอมูลใหเจาหนาที่ควบคุมไดทราบผานทางจอภาพ หรือสงเสียงเตือนเพื่อใหเจาหนาที่
ควบคุมแจงกับหนวยงานบํารุงรักษาเขาไปตรวจสอบไดทันทวงที
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3.3 การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อใชสําหรับการผลิตน้ําประปา
การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อใชสําหรับการผลิตน้ําประปาจะ
ครอบคลุมถึงเครื่องมือและขอมูลที่ใชในการศึกษากําหนดสถานีหลักและสถานีลูกขายสําหรับระบบ
ควบคุมระยะไกล (SCADA) รายละเอียดระบบสื่อสาร การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกล SCADA
โปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาการประยุกต รายละเอียดอุปกรณตรวจวัด ระบบสื่อสาร และสถานะ
ของมอเตอรและปมสูบน้ําของสถานีหลักและสถานีลูกขายและใชการนําระบบ SCADA มาใช
3.3.1 เครื่องมือและขอมูลที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
- เครื่องคอมพิวเตอร
- โปรแกรมสําเร็จรูปและขอมูลจากโปรแกรมการควบคุมระยะไกล
- เครื่องมือวัดและระบบควบคุม
- ระบบ Monitor SCADA System
- ระบบสื่อสารระยะไกลสําหรับ SCADA
- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ของระบบผลิตน้ําประปา
3.3.2 กําหนดสถานีหลักและสถานีลูกขายสําหรับระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
กําหนดสถานีหลักและสถานีลูกขายสําหรับระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) ของ
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมาประกอบดวย
1. สถานีหลัก 1 สถานี โดยใชพื้นที่อาคารโรงผลิตน้ําประปาบานใหมหนองบอน ต.
ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากตั้งอยูกึ่งกลางระหวางหนวย
2. สถานีลูกขาย 3 สถานี โดยใชพื้นที่ของอาคารสถานีสูบน้ําดิบลําแชะ อาคารสถานี
สูบน้ําดิบลําตะคอง อาคารสํานักงานโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา อาคารสํานักงาน
สถานีจายน้ําอัษฎางคใหม
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3.3.3 รายละเอียดระบบสื่อสาร การพัฒนาระบบควบคุมระยะไกล SCADA
ในงานศึกษานี้ใชระบบสื่อสารระหวางสถานีหลักและสถานีลูกขาย ผานเครือขายระบบ
วงจรเชา (TOT Metro LAN) ใชระบบสายใยแกว (Fiber Optic) และระบบไรสาย (Wristlets ) มี
รายละเอียดสรุปไดตามรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 แผนผังสรุประบบสื่อสารของระบบควบคุมระยะไกล (SCADA)
3.3.4 โปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาการประยุกตใช
การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล SCADA ตามผังงานที่ออกแบบไว ใชโปรแกรม
สําเร็จรูป FactoryTalk View Site พัฒนาใน 2 สวนแรก คือ สวนคํานวณตรวจสอบระบบ กับสวน
ควบคุมการทํางานของระบบ และใชโปรแกรมภาษา Visual Basic พัฒนาในสวนขอมูลผลวิเคราะห
แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 3.3
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รูปที่ 3.3 การทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป FactoryTalw View Site
3.3.5 รายละเอียดอุปกรณตรวจวัด ระบบสื่อสาร และสถานะของมอเตอรและปมสูบน้ํา
รายละเอียดอุปกรณตรวจวัด ระบบสื่อสาร และสถานะของมอเตอรและปมสูบน้ําของ
สถานีหลักและสถานีลูกขายแสดงตามตารางที่ 3.1 ตอไปนี้
ตารางที่ 3.1 สรุปรายละเอียดอุปกรณตรวจวัดแตละสถานีและระบบสือ่ สาร
ลําดับ
1.

สถานี
สถานีหลัก

2.

สถานีลูกขาย

อุปกรณตรวจวัด
ที่ตั้ง
Level Pressure
Flow
โรงกรองน้ําบานใหมหนอง 15
4
4
บอน อ.โชคชัย
สถานีสูบน้ําดิบลําแชะ
12
4
1

3.

สถานีลูกขาย

โรงกรองน้ําอัษฎางคใหม

12

1

4

ระบบสื่อสาร
Fiber
Optic Cable
Fiber Optic Cable
และWireless
Fiber Optic Cable

4.

สถานีลูกขาย

โรงกรองน้ําอัษฎางคเกา

10

3

4

Fiber Optic Cable

5.

สถานีลูกขาย

โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา

6

1

4

Fiber Optic Cable
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3.3.6 การนําระบบ SCADA มาใช
ในการควบคุมขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการผลิตน้ําประปา ดังนี้
1. การควบคุมปมสูบน้ําดิบ โดยติดตั้งอุปกรณวัดระดับน้ําและสงคําสั่งไปสั่งให
ปมทํางานหรือหยุดทํางานเมื่อไดระดับน้ําตามตองการ
2. การเติมสารเคมีอัตโนมัติ โดยติดตั้งชุดเติมสารเคมีอัตโนมัติและอุปกรณวัด
คุณภาพของน้ําเมื่อน้ําไมไดคุณภาพตามตองการ โปรแกรมก็จะสั่งเติมสารเคมีที่ตองการ
โดยอัตโนมัติ
3. การควบคุมปมสูบน้ําขึ้นหอสูงเพื่อจายน้ําเขาระบบสงจายน้ํา โดยติดตั้ง
อุปกรณวัดระดับน้ําบนหอสูงและสั่งคําสั่งไปสั่งใหปมทํางานหรือหยุดทํางาน เมื่อระดับ
น้ําในหอสูงอยูในระดับที่ตองการ
4. การตรวจสอบประสิทธิภาพของปมน้ําและอุปกรณตนกําลัง โดยการติดตั้งอุปกรณวัด
กระแสแรงดั น และกํ า ลัง งานไฟฟา ตลอดจนการติด ตั้ ง เครื่องวั ด อัต ราการไหล หรื อ
ปริมาณน้ําจากนั้นติดตั้งโปรแกรมชุดเฝาระวังประสิทธิภาพของอุปกรณ โดยดูจาก
ขอมูลการวัดกระแสแรงดันและกําลังไฟฟาเทียบกับอัตราการไหลหรือปริมาณของน้ําที่
วัดไดวามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบหรือไม เพื่อสงขอมูลใหเจาหนาที่ควบคุมไดทราบ
ผานทางจอภาพหรือสงเสียงเตือน เพื่อใหเจาหนาที่คบคุมแจงกับหนวยงานบํารุงรักษา
เขาไปตรวจสอบไดทันทวงที
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รูปที่ 3.4 ผังงานโปรแกรมสําหรับสวนควบคุมการทํางานของระบบ
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รูปที่ 3.5 ผังงานโปรแกรมสําหรับสวนเก็บขอมูล และ ผลวิเคราะห
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3.4 การทดสอบและประเมินระบบ
ทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจจากคณะผูบริหารจํานวน 15 ทาน โดยผูศึกษา
กําหนดเกณฑในการประเมินระบบ ดังตารางที่ 3.2 และตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.2 เกณฑการใหคะแนนของการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
ความพึงพอใจของผูใชตอระบบอยูในระดับดีมาก
ความพึงพอใจของผูใชตอระบบในระดับดี
ความพึงพอใจของผูใชตอระบบในระดับปานกลาง
ความพึงพอใจของผูใชตอระบบในระดับนอย
ความพึงพอใจของผูใชตอระบบในระดับนอยมาก

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของการประเมิน

รายการประเมิน
1.การใชงานระบบใชไดงายและรวดเร็ว
2.ขอมูลที่ไดรับ-สง มีความถูกตองแมนยํา
3.การเตรี ย มข อ มู ล นํ า เข า การประมวลผล
และการนําผลรายงาน นํามาใชไดทันเวลา
ทันตอเหตุการณ
4.ความเหมาะสมในการออกแบบระบบ
5.ความเหมาะสมในการวางองคประกอบ
โดยรวม
6.ประโยชนโดยรวมของระบบ
7.ความสามารถของระบบในการชวย
สนับสนุนการตัดสินใจ

ดีมาก
5

ระดับประสิทธิภาพ
ดี
ปานกลาง นอย นอยมาก
4
3
2
1
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3.5 การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
สิ่งที่เปนปจจัยประกอบการตัดสินใจอนุมัติโครงการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล
SCADA ใหสามารถดําเนินการตอไปได คือ เรื่องของตนทุนและผลกําไร หรือผลตอบแทนที่จะ
ได รั บ ซึ่ ง ในงานศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป จ จั ย ที่ ใ ช เ ป น หลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณา คื อ การวิ เ คราะห เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร หรือความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility)
ความเปนไปไดดานเศรษฐศาสตร (Economic Feasibility) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost – Benefits Analysis) เปนการศึกษาถึงผลตอบแทนทาง
การเงินและตนทุนที่เกิดจากโครงการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล SCADA โดยมีวิธีการ
ดังตอไปนี้
- การพิจารณาผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการ
- พิจารณาตนทุนของโครงการ
- คํานวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุน
3.5.1 การพิจารณาผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการ
ผลตอบแทนของโครงการเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารใหความสนใจเทียบเทาตนทุนที่ตอง
ใช การที่ โ ครงการประยุ ก ต ใ ช ร ะบบจะสามารถเพิ่ ม ผลประโยชน ที่ อ ยู ใ นรู ป ของกํ า ไรให กั บ
หน ว ยงานได นั่ น หมายถึ ง ใช ต น ทุ น น อ ยนั่ น เอง ซึ่ ง การพิ จ ารณาถึ ง ผลตอบแทนของโครงการ
สามารถจําแนกลักษณะได 2 ประเภทดังนี้
1. ผลตอบแทนที่จับตองได (Tangible Benefits)
2. ผลตอบแทนที่จับตองไมได (Intangible Benefits)
3.5.2 พิจารณาตนทุนของโครงการ
ตนทุนสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ ตนทุนที่จับตองได (Tangible Costs) และ
ตนทุนที่จับตองไมได (Intangible Costs)
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3.5.3 คํานวณอัตราผลตอบแทนตอตนทุน
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน(Benefit Cost Ratio : BCR) เปนตัวบงชี้ทางเศรษฐกิจและ
การเงินตัวหนึง่ ที่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย การที่โครงการหนึ่งเปนที่ยอมรับวาเหมาะสมแกการ
ลงทุนนั้น มูลคาของผลประโยชนที่ไดหักลดแลว ควรจะมากกวามูลคาของคาใชจายที่ไดหกั ลดแลว
เชนกัน อัตราผลตอบแทนตอตนทุนหาไดจากการนํามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับหารดวย
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจาย พิจารณาสูตรตอไปนี้

BCR
Bt
Ct
t
n
i

=
=
=
=
=
=

อัตราผลตอบแทนตอตนทุน
ผลตอบแทนในปที่ t
ตนทุนหรือคาใชจายในปทtี่
ป
อายุโครงการ
อัตราสวนลดหรือคาเสียหายโอกาสของเงินทุน

ถา BCR มีคานอยกวา 1 หมายความวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนมีคานอยกวามูลคา
ปจจุบันของตนทุนนั่นคือผลตอบแทนนอยเกินไปไมคุมกับตนทุน ก็ควรนําเงินไปฝากธนาคารถาได
ดอกเบี้ยเทากับอัตราสวนลดหรือไปลงทุนโครงการอื่นที่ดีกวา แตถา BCR มากกวาหนึ่งก็ถือวาเปน
โครงการที่ลงทุนได ดังนั้นสรุปหลักเกณฑการตัดสินใจสําหรับอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนได
ดังนี้
1. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง
BCR > 1 หมายความวา ยอมรับขอเสนอโครงการ
2. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคานอยกวาศูนย
BCR > 1 หมายความวา ปฏิเสธขอเสนอโครงการ
3. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคาเทากับศูนย
BCR = 1 หมายความวา ไมมีผลกระทบใดๆ ไมวาจะยอมรับหรือปฏิเสธขอเสนอ
โครงการ

