บทที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
ในการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) สําหรับการผลิตน้ําประปาของสํานัก
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา สามารถสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้

5.1 สรุปผลการดําเนินงาน
บทสรุ ป ในการศึ ก ษานี้ ป ระกอบด ว ยการสรุ ป ผลการศึ ก ษาสภาพป ญ หาในระบบผลิ ต
น้ําประปา ในปจจุบัน การรับรูปญหาการประยุกตใชระบบ SCADA ในระบบการผลิตน้ําประปา
ของ กปภ. การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อใชสําหรับการผลิตน้ําประปา
การทดสอบและประเมินผลระบบ รวมทั้งการศึกษาการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
5.1.1. ศึกษาสภาพปญหาในระบบผลิตน้ําประปา ในปจจุบัน
จากการศึกษาสภาพปญหาในระบบผลิตน้ําประปา ของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ประกอบดวยสถานีสูบน้ําดิบลําตะคอง สถานีสูบน้ําดิบลําแชะ โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา โรง
กรองน้ําอัษฏางคเดิม สถานีจายน้ําอัษฎางคใหม โรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน สรุปประเด็นไดดังนี้
1. ระยะทางในการรับ-สงขอมูล จากปญหาการควบคุมระบบในกระบวนการผลิตน้ําประปา
ใหสามารถทํางานไดตามตองการ สวนใหญยังคงใชพนักงานเปนหลัก เนื่องจากพื้นที่
กวางและตั้งอยูหางกัน ทําใหเกิดความลาชาในการรับ-สงขอมูล
2. ความครบถวนและถูกตองของขอมูล พนักงานขาดทักษะการติดตอสื่อสารขอมูล และ
ขาดเกณฑ ก ารตรวจสอบรวมถึ ง การตรวจสอบเชิ ง ป อ งกั น ขาดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบหนางาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลไมแจงใหผูบริหารทราบ
3. ความคลาดเคลื่อนและความนาเชื่อถือของขอมูล เนื่องจากพนักงานขาดมาตรฐานการ
ทํางาน และทักษะการใชเครื่องมือวัด รวมทั้งประมาทเลินเลอ ขอมูลไมชัดเจน ไดขอมูล
ไมครบถวนทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนและขาดความนาเชื่อถือของขอมูล
4. รูปแบบการนําเสนอขอมูล การรายงานขอมูลไมมีรูปแบบแนนอน มักเปนรูปแบบ
เอกสารทําใหชํารุดเสียหายงาย
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5. การดูขอมูลยอนหลังเพื่อนํามาวิเคราะหและควบคุมระบบผลิต และสูบจายน้ําประปา มัก
เสียเวลาในการคนหาขอมูลยอนหลัง ไมทันเวลาและการรายงานขอมูลไมตอเนื่อง
6. ปญหาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพของการผลิตน้ําประปาจากโรงกรองน้ําอัษฏางค โรง
กรองน้ําบานมะขามเฒา และโรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน จําเปนตองปรับปรุงแกไข
ใหทันสมัย สามารถที่จะผลิตน้ําประปาใหครอบคลุมเขตบริการทั้งหมด
7. ปญหาการเอาใจใสดูแลระบบการผลิตน้ําประปาของเจาหนาที่กอปรกับการปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ ยังไมเพียงพอ หรือถูกตองไดมาตรฐาน
8. เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูในปจจุบัน มักจะขัดของหรือไมสามารถทํางานไดตามปกติ
บอยครั้ง และจะทําการแกไขเมื่อพบวาเครื่องขัดของและหยุดทํางาน ทําใหตองหยุดการ
จายน้ําประปาเกิดผลกระทบตอประชากรผูใชน้ําขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
5.1.2 ปญหาการประยุกตใชระบบ SCADA ในระบบการผลิตน้ําประปาของ กปภ.
จากการสืบคนขอมูลรายงานสรุปผลสรุปผลการสํารวจขอมูล ระบบ SCADA ของ
สํานักงานประปาทั้ง 10 เขต (ขอมูล ณ พฤศจิกายน 2548) และการสัมภาษณผูที่เกีย่ วของ พบวา
กปภ. มีสํานักงานประปาที่ตดิ ตั้งระบบ SCADA ในระบบการผลิตน้ําประปารวม 29 แหง โดยระบบ
SCADA ในสํานักงานประปาจํานวน 18 แหงไมสามารถใชงานไดในปจจุบัน การนําระบบ SCADA
มาใชในสํานักงานประปาภูมภิ าคไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรอันเนือ่ งมาจากปญหา 3 ดานดังนี้
1. ปญหาดานบุคลากร
- ความไมเพียงพอของจํานวนบุคลากรดานเทคนิคและวิศวกรขั้นสูง
- การขาดความตอเนื่องในการพัฒนาบุคลากร และองคความรูดานวิศวกรรม
- การโยกยายตําแหนงงานของบุคลากรดานวิศวกรรม
- ความไมพรอมรับเทคโนโลยีสมัยใหมของบุคลากร
2. ปญหาดานการใชงาน
- จํานวนอุปกรณไมเพียงพอตอความตองการใชงาน
- ความพรอมของการเชื่อมโยงขอมูล
- การขาดงบประมาณที่เพียงพอในการบํารุงรักษาอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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3. ปญหาดานการบริหารจัดการ
- ขาดความชัดเจนในดานนโยบาย ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และขาดความตอเนื่องในการพัฒนาระบบ
- ไมมีหนวยงานหลักที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานประปาในพื้นที่
- ขาดการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีที่นํามาใชในการ
ผลิต
5.1.3 การประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) เพื่อใชสําหรับการผลิตน้ําประปา
จากการประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรมเพื่ อ ใช เ ป น ระบบควบคุ ม ระยะไกล (SCADA) สํ า หรั บ
กระบวนการผลิตน้ําประปา สามารถกลาวไดวาเปนการนําแนวทางการดําเนินการตามระบบการ
ควบคุมโดยมีการรับ – สงขอมูลที่มีระยะในการสงไกล มีขอมูลเปนจํานวนมาก และสามรถควบคุม
กระบวนการผลิตน้ําประปาของโรงกรองน้ําทั้ง 3 แหงและสถานีสูบน้ําดิบ 2 แหง ใหสามารถอานสง
ขอมูลที่รวดเร็ว แมนยําและถูกตอง และสามารถควบคุมกระบวนการทํางานตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน
ตามที่ตองการ กอใหเกิดเสถียรภาพและความนาเชื่อถือไววางใจ โดยเปรียบเทียบการทํางานระบบ
เดิมกับการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล SCADA จากขอมูลคาระดับ (Level Transmitter)
ขอมูลคาอัตราการไหล (Flow Transmitter) ขอมูลคาแรงดัน (Pressure Transmitter) ขอมูลสถานะ
ของวาลว และสถานะของมอเตอรและเครื่องสูบน้ํา ระบบเดิมใชพนักงานผลิตทํารายงานทุกสัปดาห
สงเขาสวนกลางใหผูบริหารไดรับรูขอมูล ใชเวลาประมาณ 7 วันในการประมวลผลขอมูล หากใน
กรณีฉุกเฉินที่ตองการตัดสินใจเรงดวน จะใชโทรศัพทติดตอและรายงาน ใชเวลาประมาณ 15 นาที
แตเปนขอมูลเฉพาะเพียงคาเดียว
เมื่อนําระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) มาประยุกตใชสําหรับกระบวนการผลิตน้ําประปา
สามารถรายงานผลขอมูลทันทีทุกนาที สามารถประมวลผลแบบทันที (Real-Time Processing)
และมีจัดเก็บประวัติและสํารองขอมูลยอนหลัง รวมทั้งสามารถควบคุมกระบวนการทํางานตางๆให
ไดมาตรฐาน ลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน เนื่องจากเทศบาลมีนโยบายไมเพิ่มบุคลากร
การนําระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) มาสนับสนุนการดําเนินงานจะทําใหสามารถควบคุม
กระบวนการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณในจุดตาง ๆ ไดจากศูนยควบคุมแหงเดียว การประปา
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จึงสามารถบริหารจัดการบุคลากรไดอยางเหมาะสมและลดคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานตามจุด
ตาง ๆ ที่หางออกไปได
5.1.4 การทดสอบและประเมินผลระบบ
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบระบบควบคุมระยะไกล
(SCADA) ของกระบวนการผลิตน้ําประปาของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ไดทําการ
หาเฉลี่ยคาเฉลี่ยเลขคณิตจากแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ ไดผลออกมาดังตอไปนี้
ผลการประเมินผลความพึงพอใจตอระบบ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยหัวขอที่
มีคาเฉลี่ยเลขคณิตสูงสุด คือ ประโยชนโดยรวมของระบบ ไดคาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 3.90 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 การประเมินความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยที่ 3.58 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.11 เทากับเปนการประเมินความพึงพอใจในเกณฑดี แสดงใหเห็นถึงประโยชน
โดยรวมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยสารสนเทศแบบเวลาจริง วาสามารถใชงานไดจริง
และผูบริหารระดับสูงมีความพึงพอใจตอการประยุกตใชระบบ
5.1.5. การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของโครงการ
จาการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม สามารถสรุปผลการวิเคราะหผลประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล(SCADA) สําหรับกระบวนการผลิตน้ําประปา ของ
สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ตอเงินลงทุน (Benefit/Cost ratio : B/C ratio ) ที่คาเสีย
โอกาสเงินลงทุนระหวางรอยละ 8, 10 และ 12 พบวาผลการคํานวณปรากฏวา B/C มีคาเทากับ
1.798 , 1.599 และ 1.433 ตามลําดับ
ผลการศึกษาครั้งนี้ไดตอบสนองวัตถุประสงคการศึกษา คือ การประยุกตใชระบบควบคุม
ระยะไกล (SCADA) สําหรับการผลิตน้ําประปาของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
สามารถนําเสนอขอมูลที่ใชในการผลิตน้ําประปา ติดตามขอมูล และการประเมินผลตางๆเปนไป
อยางรวดเร็วและถูกตอง อีกทั้งยังสามารถประหยัดแรงงาน กําลังคน และประหยัดคาใชจาย สามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การลดตนทุนการผลิต และเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร รวม
ไปถึงการนําขอมูลตางๆไปใชในงานของการประปาสวนทองถิ่นอื่นหนวยงานอีกดวย
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โดยการศึกษาครั้งนี้มีการนําเสนอขอมูลระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) แบบเวลาจริง
(Real-time Information) ที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใชในกิจการประปา โดยใชงานรวมกับอุปกรณ
ควบคุมอัตโนมัติ PLC (Programmable Logic Control) สําหรับติดตามควบคุมระยะไกลในการผลิต
น้ําประปาและการสูบสงในโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา โรงกรองน้ําอัษฏางค และโรงกรองน้ําบาน
ใหมหนองบอน ซึ่งเปนแหลงผลิตน้ําประปา ของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ผาน
เครือขายระบบวงจรเชา (TOT Metro LAN) ในรูปแบบของการแสดงผลแบบกราฟฟค และมีการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล ลงระบบฐานข อ มู ล ของการประปาเทศบาลนครนครราชสี ม า ซึ่ ง สามารถเรี ย กดู
ยอนหลังไดทั้งแบบกราฟ และแบบตารางตัวเลข
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก รวดเร็วและถูกตอง
มากกว า เดิ ม ซึ่ ง เป น การให ข อ มู ล ผ า นทางระบบโทรศั พ ท ภ ายในขององค ก รและรายงานการ
ปฏิบัติงานประจําสัปดาห ถึง 2 เทา อีกทั้งยังสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังในรูปแบบกราฟ สรุป
รายงานประจําวันไดอีกดวย

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและดําเนินการติดตามการประยุกตใชระบบ SCADA
ประโยชนของโปรแกรมในดานตาง ๆ เชน
•
•
•
•

ครั้งนี้ทําใหเห็นถึง

การเขาถึงขอมูลที่สะดวก รวดเร็วขึ้นทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน
การนําขอมูลไปใชสําหรับการประชุมดานตาง ๆ ของผูบริหาร
ลดความผิดพลาดในการใหขอมูลผานการสนทนาทางโทรศัพท
ลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร

จึงเห็นสมควรเสนอใหงานศึกษานี้เปนโครงการตนแบบใหกับโรงงานผลิตน้ําอื่น ๆ ของการ
ประปาทองถิ่นไดนําโปรแกรมไปพัฒนาตอยอด เพื่อประโยชนของทองถิ่นอื่นตอไปในอนาคต

