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บทที ่1 
บทน ำ 

 

เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการพฒันาส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใชเ้คร่ืองจกัรท างานแทนคน หรือการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร ผลจากการใชเ้ทคโนโลยจีะท าให้
เกิดนวตักรรมใหม่ๆ เกิดมูลค่า เกิดความรวดเร็วในการท างาน รวมทั้งจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาส
ประสบความส าเร็จมากข้ึน 

โครงการโรงควบคุมคุณภาพน ้าเป็นโครงการท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงปัจจุบนัประกอบไปดว้ยโรงควบคุมคุณภาพน ้าขนาดใหญ่ 8 แห่งดงัต่อไปน้ี 

1.โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 5. โรงควบคุมคุณภาพน ้าทุ่งครุ 
2. โรงควบคุมคุณภาพน ้าจตุจกัร 6. โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม 
3. โรงควบคุมคุณภาพน ้าส่ีพระยา 7. โรงควบคุมคุณภาพน ้ากรุงรัตนโกสินทร์ 
4. โรงควบคุมคุณภาพน ้ายานนาวา 8. โรงควบคุมคุณภาพน ้าบางซ่ือ 
  

โรงควบคุมคุณภาพน ้ าแต่ละแห่ง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์และจดัท าแผนแม่บท 

แผนงานและโครงการดา้นการจดัการคุณภาพน ้ าของกรุงเทพมหานคร วางแผนและควบคุมการ

ก่อสร้าง และซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงควบคุมคุณภาพน ้ า ระบบรวบรวมน ้ าเสีย และระบบบ าบดัน ้ า

เสีย บริหารจดัการ การเดินระบบรวบรวมน ้าเสีย และระบบบ าบดัน ้ าเสีย เฝ้าระวงั ติดตามและแกไ้ข

ปัญหาคุณภาพน ้ าในแหล่งน ้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  บริหารการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

บ าบดัน ้ าเสียให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าและตะกอนแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจและเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนดา้นการจดัการคุณภาพน ้ า เพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลและบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าสาธารณะปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือไดรั้บมอบหมาย  

 ณ ปัจจุบนัโรงควบคุมคุณภาพน ้าบางซ่ือไดเ้ปล่ียนเป็นส านกัการระบายน ้ าและศูนยป้์องกนั

น ้ าท่วมบางซ่ือ (ส านกัการระบายน ้ า, 2561) โดยเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลผลการ

ปรับปรุงคุณภาพน ้ า จากทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้ า เพื่อใช้ในการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการ-                                                                                            
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บ าบดัน ้ าเสียในแม่น ้ าล าคลองท่ีไหลผ่านกรุงเทพมหานคร และยงัเป็นศูนยป้์องกนัน ้ าท่วม โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการบ าบดัน ้ าเสียของโรงควบคุม

คุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ทั้ ง 8 แห่งรอบเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้การก ากับดูแลของ

กรุงเทพมหานคร ขอ้มูลคุณภาพน ้ าจะถูกจดัเก็บไวท่ี้ศูนยก์ลางโรงควบคุณภาพน ้ า สถานจดัเก็บ

ขอ้มูลดงัรูปท่ี 1.1 โรงควบคุมคุณภาพน ้าบางซ่ือ ศูนยข์อ้มูลกลาง  

 

 

 

 

 

รูปที ่1.1 โรงควบคุมคุณภำพน ำ้บำงซ่ือ ศูนย์ข้อมูลกลำง 

1.1   ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ส านกัการระบายน ้ าและศูนยป้์องกนัน ้ าท่วม มีจุดประสงคใ์ห้มีระบบรวบรวมขอ้มูล จาก
โรงควบคุมคุณภาพน ้ าในจุดต่างๆ รอบกรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวน 8 โรงควบคุม เพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลส าคญัท่ีจ าเป็นต่อการประเมินผล วิเคราะห์ วางแผนงานต่อไปในอนาคต  โดยระบบ
รวบรวมขอ้มูลดังกล่าวจะตอ้งออกแบบให้สามารถเช่ือมต่อกับระบบควบคุมเดิมในแต่ละโรง
ควบคุมคุณภาพน ้ า โดยตอ้งไม่กระทบต่อการท างานของระบบควบคุมเดิม  เม่ือระบบรวบรวม
ขอ้มูลสามารถเช่ือมต่อไดก้บัระบบควบคุมอตัโนมติัในแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน ้ า  โดยเก็บขอ้มูล
ส าคญัและส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัหอ้งรวบรวมขอ้มูลบางซ่ือ ผา่นการส่ือสารแบบ 4G  และน าขอ้มูล
ท่ีไดไ้ปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล โปรแกรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์หรือ “ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอล” เพื่อ
น าไปใชป้ระเมินผล วิเคราะห์ และแสดงเป็นแผนผงัต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานใน
อนาคตได ้

โครงสร้างระบบศูนยก์ลางขอ้มูลของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ทั้ง 8 แห่งรอบ
กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้าง และขั้นตอนของกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียมีความใกลเ้คียงกนัมาก 
จึงสามารถน าขอ้มูลมารวมไวใ้นท่ีเดียวกันได้ เพื่อใช้ขอ้มูลดังกล่าวเป็นฐานขอ้มูลเพื่อวดัผล
ประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียและใชพ้ฒันาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการขอ้มูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหาการจดัเก็บขอ้มูล โดยขอ้มูลจากทุก
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โรงควบคุมคุณภาพน ้ าจะถูกเก็บและบนัทึกผลสภาพการท างานของเคร่ืองจกัรในทุกขั้นตอนการ
บ าบดัน ้ าเสีย และผลของการบ าบดัน ้ าจะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของโรงควบคุมคุณภาพน ้ า 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบ าบดัน ้าเสียเดียวกนัภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรุงเทพมหานคร 

 
ในปัจจุบนัยงัไม่มีการส่งขอ้มูลไปยงัศูนยก์ลางขอ้มูลของโรงควบคุมคุณภาพน ้ า ส่งผลให้

ขอ้มูลการบ าบัดน ้ าเสียยงัคงเป็นขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ถูกพฒันาประสิทธิภาพ ส่งผลให้เคร่ืองจักร
เส่ือมสภาพและไม่ถูกใส่ใจท าใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมต ่าลง ดงันั้นการเกบ็ขอ้มูลท่ีศูนยข์อ้มูลกลาง 
ท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึนและช่วยใหก้ารจดัการเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกโรงควบคุม
คุณภาพน ้ า โดยระบบปฏิบติัการจดัเก็บขอ้มูลทุก 1 นาที ท าใหไ้ดข้อ้มูลจริง ณ เวลาปัจจุบนั ขอ้มูล
ของเคร่ืองจกัรทุกประเภทภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้ าจะถูกบนัทึกและจะถูกส่งไปยงัศูนยข์อ้มูล
กลาง เพื่อใช้ในน าเสนอผูบ้ริหารและบุคคลากรท่ีมีความเก่ียวข้องในการพัฒนา ตลอดจน
กระบวนการจัดการควมคุมคุณภาพน ้ าให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยศูนย์ข้อมูลกลางจะเป็น
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีน าเสนอขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลการท างานของเคร่ืองจกัรทุกโรงควบคุม
คุณภาพน ้ ารอบกรุงเทพมหานคร ดงัรูปท่ี 1.1 โครงสร้างศูนยข์อ้มูลกลาง ซ่ึงเป็นแผนงานในการ
รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยโรงควบคุมคุณภาพน ้ าทั้ง 8 แห่งท่ีมีความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสีย
รอบกรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1.2 โครงสร้ำงศูนย์ข้อมูลกลำง 
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ในงานวิจยัน้ีท าการเก็บขอ้มูลของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดง เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ออกแบบระบบศูนยก์ลางขอ้มูล โดยการศึกษากระบวนการบ าบดัน ้ าและจดัท าตารางอุปกรณ์ท่ีใช้
ในขั้นตอนของการบ าบดัน ้ าตาม รูปท่ี 1.1 โครงสร้างศูนยข์อ้มูลกลาง จากนั้นท าการออกแบบ
ตูค้วบคุมจ านวน 1 ชุด ภายในตูป้ระกอบดว้ยอุปกรณ์รับส่งขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดย
สามารถท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมงและสามารถส่งขอ้มูลไดแ้บบเรียลไทมไ์ปยงัศูนยก์ลางขอ้มูลโรง
ควบคุมคุณภาพน ้ าบางซ่ือ โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชจ้ะถูกบนัทึกลง ฐานขอ้มูลโปรแกรมฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ “ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอล”  

 

1.2   วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

        วตัถุประสงคข์องงานวิจยั มีดงัน้ี 

1) จดัท าตน้แบบของการออกแบบวิธีรับส่งขอ้มูล ของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าทั้ง 8 แห่งรอบ

กรุงเทพมหานคร ไปยงัศูนยข์อ้มูลกลางโรงควบคุมคุณภาพน ้าบางซ่ือ 

2) บนัทึกผลการด าเนินงานอุปกรณ์ภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดง และจดัเก็บขอ้มูล

ต่างๆในกระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และสามารถ

น ากลบัมาใชไ้ดใ้นภายหลงั 

 

1.3  ขอบเขตของกำรวจิัย 

       ขอบเขตการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1) ท าการศึกษาสภาพการบ าบดัน ้าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้า  
2) ออกแบบระบบ รับ-ส่ง ขอ้มูลแบบเรียลไทมข์องศูนยข์อ้มูลกลาง โดยการออกแบบอุปกรณ์

ควบคุม ท่ีใชรั้บส่งขอ้มูลแบบเรียลไทม ์
3) บนัทึกผลการส่งขอ้มูลผ่านระบบปฏิบติัการ “ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอล” ในระบบภาษา

มาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล (Structured Query Language) 
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1.4   ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนการด าเนินงานมีดงัน้ี 

1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการท างานของเคร่ืองจกัรโรงควบคุมคุณภาพน ้า 
2) ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการปฎิบติัตามทฤษฎี MIS (Management Information System) 
3) วิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้า 
4) รวบรวมขอ้มลูเพื่อออกแบบระบบปฏิบติัการ รับ-ส่ง ขอ้มูลแบบเรียลไทม ์
5) ออกแบบตูค้วบคุม โดยใชโ้ปรแกรม Auto CAD 
6) ทดลองกบัอุปกรณ์จริง  
7) ประเมินผลการส่งขอ้มูล 
8) สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

 

1.5   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1) ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการโรงควบคุมคุณภาพน ้า ไดรั้บขอ้มลูแบบเรียลไทม ์
เพื่อท าการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบ าบดัน ้าเสีย 

2) ขอ้มูลถูกจดัเกบ็อยา่งเป็นระเบียบ และสามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้นภายหลงั 
3) ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถรับขอ้มูลการบ าบดัน ้ าเสียทุกขั้นตอนไดแ้บบเรียลไทม ์

ดว้ยการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากทุกท่ีทัว่โลก  
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์ 

  ค านิยามศพัทมี์ดงัต่อไปน้ี 

1) ชุดควบคุม หมายถึง อุปกรณ์ท่ีส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประกอบดว้ย
อุปกรณ์ควบคุม และชุดอุปกรณ์ รับ-ส่ง ขอ้มูล 

2) ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นภาษามาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูล สามารถใชง้านภาษา 
SQL (Structured Query Language) ไดจ้ากโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีท าการเช่ือมกบัระบบ
ฐานขอ้มูล เพื่อใช้ในการท าการดึงขอ้มูลกระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย จากฐานขอ้มูลเป็น
มาตรฐานกลางท่ีใชใ้นระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ 



 

 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาวิจยัการออกแบบระบบศูนยข์อ้มูลส าหรับโรงควบคุมคุณภาพน ้ า ไดร้วบรวม

น าเสนอ แนวความคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบระบบศูนยข์อ้มูลเป็นการศึกษาดา้น
ขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการศึกษาวิจยัต่อไป 

2.1 ทฤษฎีระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ   

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems: MIS) มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 5 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟตแ์วร์ (Software) ฐานขอ้มูล (Database) กระบวนการ 
(Procedure) และคน (People) ดงัรูปท่ี 2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีบอกรายละเอียดของการ
รับส่งขอ้มูล ทุกองคป์ระกอบน้ีท างานร่วมกนัเพื่อก าหนด รวบรวม จดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลเพื่อ
สร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศท่ีได้ให้ผูใ้ช้ เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน การ
ตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตามผลการด าเนินงานขององคก์ร 
(สุชาดา กี-ระนนัทน์, 2541) 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององคป์ระกอบท่ีท าหนา้ท่ีรวบรวม ประมวลผล จดัเก็บ และ
แจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร ในการท างานของระบบ 
สารสนเทศประกอบไปดว้ยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ (Input) การประมวลผล 
(Processing) และการน าเสนอผลลพัธ์ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะทอ้นกลบั (Feedback) 
เพื่อการประเมินและปรับปรุงขอ้มูลน าเข้า ระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบท่ีประมวลด้วยมือ 
(Manual) หรือระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์ก็ได ้ในปัจจุบนัเม่ือกล่าวถึง ระบบสารสนเทศ มกัจะหมายถึง
ระบบท่ีตอ้งอาศยัคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมชุดของกระบวนการ บุคคล และเคร่ืองมือ ท่ีจะ
เปล่ียนข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบมือหรือระบบอัตโนมัติ หมายถึง ระบบท่ี
ประกอบด้วย คน เคร่ืองจกัรกล (Machine) และวิธีการใน การเก็บขอ้มูลให้อยู่ในลกัษณะของ
สารสนเทศของผูใ้ช ้ 
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สรุปไดว้่า ระบบสารสนเทศ คือ ระบบของการจดัเก็บ ประมวลผลขอ้มูล โดยอาศยับุคคล และ
เทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินการ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีเหมาะสมกบังานหรือภารกิจ 

   

รูปที ่2.1  ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

2.1.1  Information System for Data Centering  

  ระบบขอ้มูลส าหรับศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้าประกอบไปดว้ย 

1) ขอ้มูล (Data)  หมายถึง การจดัระบบของแฟ้มขอ้มูล ซ่ึงเกบ็ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
2) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีช่วยในการป้อนขอ้มูล ประมวลจดัเก็บ 

และผลิตเอาทพ์ทุออกมาในระบบสารสนเทศ 
3) ซอฟตแ์วร์ (Software) ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยใหฮ้าร์ดแวร์ท างาน 
4) คน (People) หมายถึง เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในระบบสารสนเทศ ซ่ึง

ไดแ้ก่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบสารสนเทศ เช่น ผูอ้อกแบบ ผูพ้ฒันาระบบ ผูดู้แล
ระบบ และผูใ้ชร้ะบบ 

5) กระบวนการ (Procedure) หมายถึง ไดแ้ก่ นโยบาย กลยทุธ์ วิธีการและกฎระเบียบ
ต่างๆ ในการใชร้ะบบสารสนเทศ กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ีใชใ้น 
การจดัการศนูยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้า

ขอ้มูล (Data)  

ซอฟตแ์วร์ (Software) 

กระบวนการ (Procedure) 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

คน (People) 
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2.1.2  ข้อมูล (Data) - บทบาทและความส าคญัของการจัดการข้อมูล  

 พิศมยั จิรจีรังชยั (2534) ขอ้มูลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ การจดัการขอ้มูล (Data Management) เป็นกลยทุธ์หน่ึงในการบริหาร
องค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร คอมพิวเตอร์ท่ี
เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว การจดัการและบริหารองคก์ารให้ประสบความส าเร็จนั้น การ
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ถือเป็นหัวใจของการท าธุรกิจในยุคปัจจุบนั 
ดงันั้นการจดัการขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหอ้งคก์าร
อยูร่อดไดใ้นการแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนๆ ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ในเหตุการณ์ต่างๆ ใน
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย ท่ีไดจ้ากการสังเกต และการจดบนัทึก รวมทั้งขอ้มูลการท างานของ
เคร่ืองจกัรท่ีก าลงัด าเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ ท่ีเรียกว่าเป็นขอ้มูลดิบ โดยท่ียงัไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที ฐานขอ้มูลเป็นการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เป็นศูนยก์ลางขอ้มูล
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถใชร่้วมกนัได ้ ผูใ้ชข้อ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจะมอง
ภาพขอ้มูลในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เช่นผูใ้ชบ้างคนมองภาพของขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไวใ้นส่ือเก็บ
ขอ้มูลจริง (Physical Level) ในขณะท่ีผูใ้ชบ้างคนมองภาพขอ้มูลจากการใชง้านของผูใ้ช้ 
(External  Level) 

                     1) การจัดการข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลการประมวลข้อมูลให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ท่ีพร้อมจะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นทนัทีและการจดัการขอ้มูลจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดหรือประสิทธิภาพสูงสุดไดก้็ต่อเม่ือผูใ้ชข้อ้มูลสามารถใชข้อ้มูลท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นกลางมากท่ีสุด เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นมา
ช่วยในการตดัสินใจหรือน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ ต่อไป ในปัจจุบนัน้ีขอ้มูลต่างๆ ได้
ถูกจดัการไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ โดยเกบ็ไวใ้นส่ิงท่ีเรียกวา่ ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  

ประโยชน์ของระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
1) ในกรณีท่ีตอ้งการจะปรับปรุงฐานขอ้มูลสามารถท าไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
2)  การจดัเรียงขอ้มูลจะเป็นระเบียบ ไม่ซ ้ าซอ้น ลดขั้นตอนของการท างาน  
3)  เม่ือมีการใช้จดัการฐานขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถเขา้ไปใช ้

งานไดทุ้กคน 
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ก) เม่ือขอ้มูลมีการจดัการอย่างเป็นระเบียบแลว้  ท าให้สามารถรักษาความ
ปลอดภยัไดง่้าย 

ข) การปรับปรุงขอ้มูลท าไดง่้าย 

                    2) คุณสมบัติของข้อมูลทีด่ี วิธีจดัเกบ็ขอ้มูลจ าเป็นตอ้งมีแผนในการด าเนินการ หรือกล่าว
ไดว้า่การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยองคก์รจ าเป็นตอ้งลงทุนทั้ง
ในด้านตัวขอ้มูล เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรมารองรับ
ระบบ เพื่อให้ใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการระบบขอ้มูลจึงตอ้งค านึงถึง
ปัญหาต่าง ๆ และพยายามมองปัญหาแบบท่ีเป็นจริง ท่ีสามารถด าเนินการได้ อย่างมี
ประสิทธิผลคุม้ค่ากบัการลงทุน และขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัขั้นพื้นฐานดงัน้ี 

ก) ความถูกตอ้ง (Accuracy) ขอ้มูลท่ีดีตอ้งมีความถูกตอ้ง เพื่อให้สามารถ
น าเอาไปใชป้ระโยชน์ได้ มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและถา้ขอ้มูลท่ีเก็บมา
เช่ือถือไม่ได้จะท าให้เกิดผลเสียอย่างมาก ผูใ้ช้จะไม่กล้าอ้างอิงหรือ
น าไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงเป็นเหตุให้การตดัสินใจของผูบ้ริหารขาดความ
แม่นย  า และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลต้อง
ค านึงถึงกรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดค้วามถูกตอ้งแม่นย  ามากท่ีสุด 

ข) ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  (Update) ข้อมูลท่ีดีจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การได้มาของข้อมูล 
จ าเป็นตอ้งใหท้นัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ทนัสมยั และทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ค) ความสมบูรณ์ (Complete) ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ คือ ขอ้มูลท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวิธีการรวบรวมขอ้มูล หรือ
วิธีการประมวลผล ดงันั้นในการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลตอ้งส ารวจ
และสอบถามความตอ้งการในการใช้ขอ้มูลเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความ
สมบูรณ์ 

ง) ตรงตามความตอ้งการ (Relevance) และสอดคลอ้งตามความตอ้งการเป็น
เร่ืองท่ีส าคัญ ดังนั้ นจึงต้องมีการส ารวจเพื่อหาความต้องการของ
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หน่วยงานและองค์กร  ดูสภาพการใช้ข้อมูล  และขอบเขตข้อมูล ท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

จ) ด าเนินการตรวจสอบได ้(Verifiable) ทั้งกระชบัและชดัเจน แหล่งขอ้มูล
ท่ีน ามาใช้ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตรวจสอบได้ มีท่ีมาน่าเช่ือถือ เพื่อจะไดน้ า
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชป้ระโยชน์ 
 

                    3)   การรวบรวมข้อมูล คือ กระบวนการในการแสวงหาขอ้มูล และเก็บบนัทึกขอ้มูลไว้
เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในกรณีท่ีมีข้อมูลจ านวนมาก ฉะนั้ นการจัดเก็บขอ้มูล
จ านวนมาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัระบบการรวบรวมขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีส าคญัมี 3 วิธี คือ 

ก) การเก็บรวบรวมขอ้มูลกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียจากโรงควบคุมคุณภาพ
น ้ าคือ การพิจารณาดูส่ิงนั้นโดยตรง ภายในระยะเวลาและสถานท่ีโรง
ควบคุมคุณภาพน ้ า ดินแดง  การรวบรวมข้อมูลด้วยวิ ธีการศึกษา
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย หรือส่ิงท่ีสามารถควบคุมไดใ้นกระบวนการ
บ าบดัน ้า เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาพิจารณาจดัเกบ็ฐานขอ้มูล 

ข) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองจกัร ดว้ยวิธีการส ารวจ คือ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเคร่ืองจกัรในกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 

ค) วิธีการคน้ควา้จากเอกสารหรือขอ้มูลขั้นท่ี 2 คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการคน้ควา้ตามเอกสารจากแหล่ง เช่น ห้องสมุด หนังสือ เป็นตน้ 
หรือ จากการจดบนัทึกหรือการบอกกล่าวจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีหาไดง่้ายและมีแหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

 
                    4) กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ การท าขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการใชง้าน จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการด าเนินการ เร่ิม
ตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการประมวลผลขอ้มูลใหก้ลายเป็น
สารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการใชง้าน  
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ก) การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ควรประกอบด้วย 
                                              ก.1)  การรวบรวมขอ้มูล เป็นเร่ืองของการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีจ านวน

มาก และต้องเก็บให้ได้อย่างทันเวลา เช่น ขอ้มูลการท างานของ
เคร่ืองจักร ข้อมูลสถานะการท างานของเคร่ืองจักร ปัจจุบันมี
เทคโนโลยช่ีวยในการจดัเก็บอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น การป้อนขอ้มูล
เข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การอ่านขอ้มูลจากอุปกรณ์เซนเซอร์เป็น
วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเช่นกนั 

    ก.2) การตรวจสอบขอ้มูล เม่ือมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จ าเป็นตอ้งมี
การตรวจสอบขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ขอ้มูลท่ีเก็บเขา้ใน
ระบบจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ หากพบท่ีผิดพลาดตอ้งแก้ไข การ
ตรวจสอบขอ้มูลมีหลายวิธี เช่น การบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองจกัรหลายๆ
เคร่ืองการ ป้อนข้อมูลชุดเดียวกัน เข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้ว
เปรียบเทียบกนั การตั้งกฎเกณฑใ์หค้อมพิวเตอร์ตรวจสอบ เป็นตน้ 

 
ข) การประมวลผลข้อมูล  ประกอบด้วยกจิกรรมดังต่อไปนี ้
     ข.1) การจดักลุ่มขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจดัเก็บตอ้งมีการแบ่งแยกกลุ่มออก เพื่อ

เตรียมไวส้ าหรับการใชง้าน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการท่ีชดัเจน เช่น 
ขอ้มูลในโรงควบคุมน ้ ามีการแบ่งเป็นแฟ้มประวติัเคร่ืองจกัร และ
แฟ้มขั้นตอนบ าบดัน ้าเสีย  เพื่อความสะดวกในการคน้หา เป็นตน้ 

                   ข.2)  การจดัเรียงขอ้มูล  เม่ือจดัแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแลว้ ควรมีการจดัเรียง
ขอ้มูลตามล าดบั ตวัเลข หรือตวัอกัษร หรือเพื่อใหเ้รียกใชง้านไดง่้าย 
ประหยดัเวลา ตวัอย่างการจดัเรียงขอ้มูล เช่น การจดัเรียงทะเบียน
เคร่ืองจกัรและขอ้มูลการท างานของเคร่ืองจกัร ในคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ควบคุมระบบการท างาน เป็นตน้   

     ข.3) การสรุปผล บางคร้ังขอ้มูลท่ีจดัเก็บมีจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการ
สรุปผล หรือสรุปรายงาน เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ ข ้อมูลท่ีสรุปได้น้ี
อาจส่ือความหมายไดดี้กว่า เช่น สถิติการท างานของเคร่ืองจกัรต่อ
ขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย เป็นตน้ 
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                   ข.4) การค านวณ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมีเป็นจ านวนมากขอ้มูลบางส่วน 
เป็นขอ้มูลตวัเลขท่ีสามารถน าไปค านวณ เพื่อหาผลลพัธ์บางอยา่งได ้
ดงันั้นการสร้างสารสนเทศจากขอ้มูลจึงอาศยัการค านวณขอ้มูลท่ีเก็บ
ไวด้ว้ย  

 
ค) การดูแลรักษาข้อมูล  ประกอบด้วยกจิกรรมต่อไปนี ้

                   ค.1)  การเก็บรักษาขอ้มูล หมายถึง การน าขอ้มูลมาบนัทึกเก็บไวใ้นส่ือ
บนัทึกต่าง ๆ เช่น โปรแกรมบนัทึกขอ้มูล นอกจากน้ียงัรวมถึงการ
ดูแล และท าส าเนาขอ้มูล เพื่อใหใ้ชง้านต่อไปในอนาคตได ้เป็นตน้ 

                   ค.2) การท าส าเนาขอ้มูล การท าส าเนาเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเก็บรักษาไว ้หรือ
น าไปแจกจ่ายในภายหลงั จึงควรค านึงถึงความจุและความทนทาน
ของส่ือบนัทึกขอ้มูล 

                   ค.3)  การส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูล ขอ้มูลตอ้งกระจายหรือส่งต่อไปยงั
ผูใ้ชง้านท่ีห่างไกลไดง่้าย การส่ือสารขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองส าคญัและมี
บทบาทท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้การส่งข่าวสารไปยงัผูใ้ชท้  าไดร้วดเร็ว
และทนัเวลา 

     ค.4) การปรับปรุงขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวมี้จุดประสงคท่ี์จะเรียกใชง้าน
ไดต่้อไป ดงันั้นขอ้มูลจึงตอ้งมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
และจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบเพื่อการคน้หาไดอ้ยา่งรวดเร็ว     

 

     2.1.3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) - ประโยชน์ของการจัดเกบ็ข้อมูลแบบรวมศูนย์  

ปัจจุบนัองคก์รส่วนใหญ่ และโรงควบคุมคุณภาพน ้ าต่าง ๆ หนัมาใหค้วามสนใจกบัระบบ
ฐานขอ้มูลกนัมาก เน่ืองจากในระบบฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพควรมีฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ท่ีพร้อม
จะอ านวยความสะดวกในการบริหารระบบงานฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น
ขนาดของหน่วยความจ าความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง  อุปกรณ์น าเขา้และออกรายงาน
รวมถึงหน่วยความจ าส ารองท่ีรองรับการประมวลผลขอ้มูลในระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1) อุปกรณ์ชุดควบคุมสามารถ รับ-ส่ง สัญญาณ ไดท้ั้งระบบอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล 
โดยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ และพาวเวอร์ซัพพลายท่ีใช้แปลงกระแสไฟสลบัเป็นกระแส
ไฟตรง มีอุปกรณ์สลับการท างานกรณีช่องส่งสัญญาณช ารุด มีจุดต่อรับส่งสัญญาณ
อนาล็อกและดิจิตอล มีอุปกรณ์จดัเก็บฐานขอ้มูล มีอุปกรณ์ส าหรับควบคุมวงจรพดัลม 
และมีกล่องเกบ็สายตวัน าไฟฟ้าขนาดต่างๆ 

2) ลกัษณะการท างานของชุดควบคุมชุดแรก สามารถรับขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าโดย
รับขอ้มูลไดท้ั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล แต่ละช่องสัญญาณจะมีชุดส ารอง
เม่ือเกิดเหตุช่องสัญญาณเสียจะท าการสลบัช่องสัญญาณตวัท่ีสองอตัโนมติั สัญญาณท่ีถูก
ส่งมาจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าผ่านช่องสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลจะถูก
ส่งไปยงั อุปกรณ์รับฐานขอ้มูลท่ีช่ือว่า Data Station จากนั้นจะท าการส่งสัญญาณต่อไปยงั
โปรแกรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ช่ือว่า SQL ชุดควบคุมชุดแรกจะเป็นทางตน้ทางท่ี
รวบรวมขอ้มูลทั้ งหมดจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ า โดยรับเป็นสัญญาณอนาล็อกและ
สัญญาณดิจิตอล สัญญาณเหล่าน้ีจะถูกแปลงเป็นประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์
ภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้า เพื่อในไปใชใ้นงานศูนยข์อ้มูล 

3) ลกัษณะการท างานของชุดควบคุมชุดสอง สามารถรับขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าโดย
รับขอ้มูลไดท้ั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลเหมือนชุดควบคุมชุดแรก  ชุด
ควบคุมชุดแรกจะเป็นทางตน้ทางท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าโดย
รับเป็นสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล เม่ือเกิดกรณีชุดควบคุมชุดแรกช ารุด ไม่
สามารถรับส่งขอ้มูลได ้ชุดควบคุมชุดท่ีสองก็จะท างานร่วมกบัอุปกรณ์ภายในโรงควบคุม
คุณภาพน ้าแทนชุดแรกทนัที เรียกระบบน้ีวา่ระบบอุปกรณ์ส ารอง (Redundancy System)  

 

     2.1.4  ซอฟต์แวร์ (Software) - หลกัการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ของการจัดเกบ็ข้อมูล 

การจดัเก็บขอ้มูลแบบรวมศูนย  ์ ในยุคท่ีเทคโนโลยีกา้วเขา้สู่เทคโนโลยี 4.0 การใช้
ซอฟต์แวร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ถือเป็นเร่ืองไม่ไกลตวั เราสามารถเขา้ถึงโปรแกรม   
ต่าง ๆไดง่้ายข้ึน การใชง้านก็ไม่ยากเหมือนก่อนแลว้ ในการประมวลผลฐานขอ้มูลอาจจะใช้
โปรแกรมท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชว้่าเป็นแบบใด โปรแกรมท่ีท า
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หน้าท่ีการสร้างการเรียกใชข้อ้มูลการจดัท ารายงานการปรับเปล่ียนแกไ้ขโครงสร้าง การ
ควบคุม หรือกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงว่า ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) 
คือโปรแกรมหรือซอฟทแ์วร์ท่ีท าหน้าท่ีในการจดัการฐานขอ้มูลโดยจะเป็นส่ือกลางระหว่าง
ผูใ้ชแ้ละโปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลแต่ตอ้งอาศยัหลกัการดงัน้ี  

1) ลดความซ ้าซ้อนของข้อมูล เน่ืองจากการใช้งานระบบฐานขอ้มูลนั้นตอ้งมีการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อให้มีความซ ้ าซ้อนของขอ้มูลน้อยท่ีสุด จุดประสงคห์ลกัของ
การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อการลดความซ ้ าซ้อน สาเหตุท่ีต้องลดความซ ้ าซ้อน 
เน่ืองจากความยากในการปรับปรุงขอ้มูล กล่าวคือถา้เก็บขอ้มูลซ ้ าซอ้นกนัหลายแห่ง 
เม่ือมีการปรับปรุงขอ้มูลแลว้ปรับปรุงขอ้มูลไม่ครบท าให้ขอ้มูลเกิดความขดัแยง้ของ
ขอ้มูลตามมา และยงัเปลืองเน้ือท่ีการจดัเก็บขอ้มูลดว้ย เน่ืองจากขอ้มูลชุดเดียวกัน
จดัเก็บซ ้ ากันหลายแห่งนั่นเอง ถึงแมว้่าความซ ้ าซ้อนช่วยให้ออกรายงานและตอบ
ค าถามไดเ้ร็วข้ึน แต่ขอ้มูลจะเกิดความขดัแยง้กนัในกรณีท่ีตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูล
หลายแห่ง การออกรายงานจะท าไดเ้ร็วเท่าใดนั้น จึงไม่มีความหมายแต่อย่างใด และ
เหตุผลท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือปัญหาเร่ืองความขดัแยง้กนัของขอ้มูลแกไ้ขไม่ได้
ดว้ยฮาร์ดแวร์ ขณะท่ีการออกรายงานชา้นั้นใชค้วามสามารถของฮาร์ดแวร์ช่วยได ้

2) รักษาความถูกต้องของข้อมูล เน่ืองจากระบบจดัการฐานขอ้มูลสามารถตรวจสอบกฎ
บงัคบัความถูกตอ้งของขอ้มูลให้ได ้โดยน ากฎเหล่านั้นมาไวท่ี้ฐานขอ้มูล ซ่ึงถือเป็น
หนา้ท่ีของระบบจดัการฐานขอ้มูลท่ีจะจดัการเร่ืองความถูกตอ้งของขอ้มูลให้แทน แต่
ถา้เป็นระบบแฟ้มขอ้มูลผูพ้ฒันาโปรแกรมตอ้งเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมกฎระเบียบ
ต่าง ๆ (Data Integrity) เองทั้งหมด ถา้เขียนโปรแกรมครอบคลุมกฎระเบียบใดไม่ครบ
หรือขาดหายไปบางกฎอาจท าให้ขอ้มูลผิดพลาดได ้ดงันั้นความคงสภาพและความ
ถูกต้องของข้อมูลจึงมีความส าคัญมากและต้องควบคุมให้ดีเ น่ืองจากผู ้ใช้อาจ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความผดิพลาดกระทบต่อการใชข้อ้มูลของ
ผูใ้ชอ่ื้นทั้งหมดได ้ดงันั้นประโยชน์ของระบบฐานขอ้มูลในเร่ืองน้ีจึงมีความส าคญัมาก 

3) มีความเป็นอสิระของข้อมูล เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีว่าท าอยา่งไรใหโ้ปรแกรมเป็นอิสระ
จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างขอ้มูล ในปัจจุบนัน้ีถา้ไม่ใชร้ะบบฐานขอ้มูลการแกไ้ข
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โครงสร้างขอ้มูลจะกระทบถึงโปรแกรมดว้ย เน่ืองจากในการเรียกใชข้อ้มูลท่ีเก็บอยูใ่น
ระบบแฟ้มขอ้มูลนั้น ตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีเขียนข้ึนเพื่อเรียกใชข้อ้มูลในแฟ้มขอ้มูลนั้น
โดยเฉพาะ เช่น เม่ือต้องการรายช่ือเคร่ืองจักรท่ีช ารุดระหว่างท างานต่อเดือน 
โปรแกรมเมอร์ตอ้งเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลเคร่ืองจกัรและพิมพ์
รายงานท่ีแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของแฟ้มขอ้มูล เช่น ให้มีดัชนี (Index) ตามช่ือเคร่ืองจักรแทนรหัส
เคร่ืองจกัร ส่งผลให้รายงานท่ีแสดงรายช่ือเคร่ืองจกัรท่ีท างาน ณ โรงควบคุมคุณภาพ
น ้ าช ารุดต่อเดือนซ่ึงแต่เดิมก าหนดให้เรียงตามรหัสเคร่ืองจกัรนั้นไม่สามารถพิมพไ์ด ้
ท าให้ตอ้งมีการแกไ้ขโปรแกรมตามโครงสร้างดชันี (Index) ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ลกัษณะแบบน้ีเรียกว่าขอ้มูลและโปรแกรมไม่เป็นอิสระต่อกัน ส าหรับระบบ
ฐานขอ้มูลนั้นขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลจะเป็นอิสระจากโปรแกรมท่ีเรียกใช้ (Data 
Independence) สามารถแกไ้ขโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูลได ้โดยไม่กระทบต่อ
โปรแกรมท่ีเรียกใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูล เน่ืองจากระบบฐานขอ้มูลมีระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลท าหน้าท่ีแปลงรูป (Mapping) ให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ 
เน่ืองจากในระบบแฟ้มข้อมูลนั้ นไม่มีความเป็นอิสระของข้อมูล ดังนั้ นระบบ
ฐานขอ้มูลไดถู้กพฒันาข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาดา้นความเป็นอิสระของขอ้มูล นัน่คือระบบ
ฐานขอ้มูลมีการท างานไม่ข้ึนกบัรูปแบบของฮาร์ดแวร์ท่ีน ามาใชก้บัระบบฐานขอ้มูล
และไม่ข้ึนกบัโครงสร้างทางกายภาพของขอ้มูล และมีการใชภ้าษาสอบถามในการ
ติดต่อกบัขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลแทนค าสัง่ของภาษาคอมพิวเตอร์ในยคุท่ี 3 ท าใหผู้ใ้ช้
เรียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลโดยไม่จ าเป็นตอ้งทราบรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูล ประเภท
หรือขนาดของขอ้มูลนั้นๆ 

4) มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง ถา้หากทุกคนสามารถเรียกดูและเปล่ียนแปลงขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลทั้งหมดได ้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อขอ้มูลได ้และขอ้มูลบางส่วนอาจ
เป็นขอ้มูลท่ีไม่อาจเปิดเผยไดห้รือเป็นขอ้มูลเฉพาะของผูบ้ริหาร หากไม่มีการจดัการ
ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล ฐานขอ้มูลกจ็ะไม่สามารถใชเ้กบ็ขอ้มูลบางส่วนได ้
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        ระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ดังนี ้

                                  ก) มีรหัสผูใ้ช ้(User) และรหัสผ่าน (Password) ในการเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล
ส าหรับผูใ้ชแ้ต่ละคนระบบฐานขอ้มูลมีระบบการสอบถามช่ือพร้อมรหสัผา่น
ของผูเ้ขา้มาใชร้ะบบงานเพื่อใหท้ างานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยป้องกนั
ไม่ให้ผูท่ี้ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเห็นหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนท่ีต้องการ
ปกป้องไว ้

       ข) ในระบบฐานข้อมูลสามารถสร้างและจัดการตารางข้อมูลทั้ งหมดใน
ฐานขอ้มูล ทั้งการเพิ่มผูใ้ช ้ระงบัการใชง้านของผูใ้ช ้อนุญาตให้ผูใ้ชส้ามารถ
เรียกดู เพิ่มเติม ลบและแกไ้ขขอ้มูล หรือบางส่วนของขอ้มูลไดใ้นตารางท่ี
ไดรั้บอนุญาต ระบบฐานขอ้มูลสามารถก าหนดสิทธิการมองเห็นและการใช้
งานของผูใ้ช้ต่าง ๆ ตามระดับสิทธิและอ านาจการใช้งานขอ้มูลนั้น ๆ ใน
ระบบฐานขอ้มูล (DBA) สามารถใชว้ิว (View) เพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูลไดเ้ป็นอย่างดี โดยการสร้างวิวท่ีเสมือนเป็นตาราง
ของผูใ้ชจ้ริง ๆ และขอ้มูลท่ีปรากฏในวิวจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของ
ผูใ้ชเ้ท่านั้น ซ่ึงจะไม่กระทบกบัขอ้มูลจริงในฐานขอ้มูล 

       ค) ระบบฐานขอ้มูลจะไม่ยอมให้โปรแกรมใด ๆ เขา้ถึงขอ้มูลในระดบักายภาพ 
(Physical) โดยไม่ผ่าน ระบบการจดัการฐานขอ้มูล และถา้ระบบเกิดความ
เสียหายข้ึนระบบจัดการฐานขอ้มูลรับรองได้ว่าขอ้มูลท่ียืนยนัการท างาน
ส าเร็จ (Commit) แลว้จะไม่สูญหาย และถา้กลุ่มงานท่ียงัไม่ส าเร็จ (Rollback) 
นั้นระบบจดัการฐานขอ้มูลรับรองไดว้่าขอ้มูลเดิมก่อนการท างานของกลุ่ม
งานยงัไม่สูญหาย มีการเขา้รหสัและถอดรหสั (Encryption / Decryption) เพื่อ
ปกปิดขอ้มูลแก่ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เช่น มีการเขา้รหสัขอ้มูลรหสัผา่น เป็นตน้ 

5) ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง มีการควบคุมการใช้ขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลจากศูนยก์ลาง ระบบฐานขอ้มูลสามารถรองรับการท างานของผูใ้ชห้ลายคน
ได ้กล่าวคือระบบฐานขอ้มูลจะตอ้งควบคุมล าดบัการท างานให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง 
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เช่นขณะท่ีผูใ้ชค้นหน่ึงก าลงัแกไ้ขขอ้มูลส่วนหน่ึงยงัไม่เสร็จ ก็จะไม่อนุญาตให้ผูใ้ช้
คนอ่ืนเข้ามาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้ นได้ เ น่ืองจากข้อมูลท่ีเข้ามาย ังระบบ
ฐานขอ้มูลจะถูกน าเขา้โดยระบบงานระดบัปฏิบติัการตามหน่วยงานย่อยขององคก์ร 
ซ่ึงในแต่ละหน่วยงานจะมีสิทธิในการจดัการขอ้มูลไม่เท่ากนั ระบบฐานขอ้มูลจะท า
การจดัการว่าหน่วยงานใดใช้ระบบจดัการฐานขอ้มูลในระดบัใดบา้ง ใครเป็นผูน้ า
ขอ้มูลเขา้ ใครมีสิทธิแกไ้ขขอ้มูล และใครมีสิทธิเพียงเรียกใชข้อ้มูล เพื่อท่ีจะใหสิ้ทธิท่ี
ถูกตอ้งบนตารางท่ีสมควรให้ใช้ ระบบฐานขอ้มูลจะบอกรายละเอียดว่าขอ้มูลใดถูก
จดัเก็บไวใ้นตารางช่ืออะไร เม่ือมีค าถามจากผูบ้ริหารจะสามารถหาขอ้มูลเพื่อตอบ
ค าถามไดท้นัทีโดยใชภ้าษาฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพมาก คือ SQL ซ่ึงสามารถตอบ
ค าถามท่ีเกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึงท่ีเ ก่ียวข้องกับฐานข้อมูลได้ทันที โดยไม่
จ าเป็นตอ้งเขียนภาษาโปรแกรมอย่างเช่น โคบอล ซี หรือ ปาสคาล ซ่ึงเสียเวลานาน
มากจนอาจไม่ทนัต่อความตอ้งการใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เน่ืองจาก
ระบบจดัการฐานขอ้มูลนั้นสามารถจดัการให้ผูใ้ชท้  างานพร้อมกนัไดห้ลายคน ดงันั้น
โปรแกรมท่ีพฒันาภายใตก้ารดูแลของระบบจดัการฐานขอ้มูลจะสามารถใช้ขอ้มูล
ร่วมกนัในฐานขอ้มูลเดียวกนัระบบฐานขอ้มูลจะแบ่งเบาภาระในการพฒันาระบบงาน 
ถ้าการพัฒนาระบบงานไม่ใช้ระบบฐานข้อมูล (ใช้ระบบแฟ้มข้อมูล) ผูพ้ ัฒนา - 
โปรแกรมจะตอ้งจดัการส่ิงเหล่าน้ีเองทั้งหมด นั่นคือระบบฐานขอ้มูลท าให้การใช้
ขอ้มูลเกิดความเป็นอิสระระหวา่งการจดัเกบ็ขอ้มูลและการประยกุตใ์ช ้เพราะส่วนของ
การจดัเกบ็ขอ้มูลจริงถูกซ่อนจากการใชง้านจริงนัน่เอง 

 2.1.5 คน (People) - การจัดการบุคลากรเพือ่การใช้งานข้อมูลแบบรวมศูนย์   

การเขา้ถึงระบบสารสนเทศหรือระบบศูนยข์อ้มูลจะถูกจ ากดั การใชง้านท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามระดับของบุคลากรนั้น โดยสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือระดับผูบ้ริหาร ระดับ
วิศวกร ระดบัเจา้หน้าท่ี บุคลากรทางสารสนเทศ เป็นส่วนท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ เพื่อจดัการใหค้อมพิวเตอร์ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท างานร่วมกบั
ผูใ้ช ้(User) อยา่งใกลชิ้ดเพื่อการพฒันาระบบใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ชท้ัว่ไป เป็นบุคลากร
ท่ีใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูล เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงไดเ้ช่นในระบบขอ้มูลการซ่อมบ ารุง
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เคร่ืองจกัรทัว่ไป คือ พนกังานก าหนดวนัเขา้ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร โดยการป้อนขอ้มูลลงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) เป็นบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
วิเคราะห์ระบบฐานขอ้มูลและออกแบบระบบงานท่ีจะน ามาใชผู้เ้ขียนโปรแกรมประยุกตใ์ช้
งาน (Programmer) เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเขียนโปรแกรมประยกุตใ์ชง้านต่างๆ เพื่อใหก้ารจดัเก็บการ
เรียกใช้ข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของผูใ้ช้ผูบ้ริหารงานฐานข้อมูล  (Database 
Administrator: DBA) เป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหารและควบคุมการบริหารงานของระบบ
ฐานขอ้มูลทั้งหมด เป็นผูท่ี้จะตอ้งตดัสินใจว่าจะรวบรวมขอ้มูลอะไรเขา้สู่ระบบ จดัเก็บโดยวิธี
ใด เทคนิคการเรียกใชข้อ้มูลก าหนดระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลการสร้างระบบ
ขอ้มูลส ารอง การกู ้และประสานงานกบัผูใ้ชว้่าตอ้งการใชข้อ้มูลอยา่งไร รวมถึงนกัวิเคราะห์
และออกแบบระบบ และโปรแกรมเมอร์ประยกุตใ์ชง้าน  เพื่อให้การบริหารการใชง้านเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ อาศยัหลกัการดงัน้ี 

1) ใชข้อ้มูลร่วมกนัโดยมีการควบคุมจากศูนยก์ลาง มีการควบคุมการใชข้อ้มูลในฐานขอ้มูล
จากศูนยก์ลาง ระบบฐานขอ้มูลสามารถรองรับการท างานของผูใ้ชห้ลายคนได ้กล่าวคือ
ระบบฐานขอ้มูลจะตอ้งควบคุมล าดบัการท างานใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เช่นขณะท่ีผูใ้ชค้น
หน่ึงก าลงัแกไ้ขขอ้มูลส่วนหน่ึงยงัไม่เสร็จ กจ็ะไม่อนุญาตใหผู้ใ้ชค้นอ่ืนเขา้มาเปล่ียนแปลง
แกไ้ขขอ้มูลนั้นได ้เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเขา้มายงัระบบฐานขอ้มูลจะถูกน าเขา้โดยระบบงาน
ระดับปฏิบติัการตามหน่วยงานย่อยขององค์กร ซ่ึงในแต่ละหน่วยงานจะมีสิทธิในการ
จดัการขอ้มูลไม่เท่ากนั ระบบฐานขอ้มูลจะท าการจดัการว่าหน่วยงานใดใชร้ะบบจดัการ
ฐานขอ้มูลในระดบัใดบา้ง ใครเป็นผูน้ าขอ้มูลเขา้ ใครมีสิทธิแกไ้ขขอ้มูล และใครมีสิทธิ
เพียงเรียกใชข้อ้มูล เพื่อท่ีจะให้สิทธิท่ีถูกตอ้งบนตารางท่ีสมควรให้ใช้ การเขา้ถึงระบบ
สารสนเทศหรือระบบศูนยข์อ้มูลจะถูกจ ากดัการใชง้านท่ีแต่ต่างกนัออกไปตามระดบัของ
บุคลากร โดยสามารถแบ่งได ้3 ระดบัดงัน้ี 

                    ก)   ผู้บริหาร ขอ้มูลระบบสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Information 
System: EIS) เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนในงานระดบั
วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ของศูนยค์วบคุมคุณภาพน ้ า โดยท่ี EIS จะถูก
น ามาให้ค  าแนะน าผูบ้ริหารในการตดัสินใจ เม่ือประสบปัญหาแบบไม่มี
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โครงสร้างหรือก่ึงโครงสร้าง โดย EIS เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึน เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีพิเศษของผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ เช่น สถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ภายในศูนยค์วบคุมคุณภาพน ้า รวมทั้งประสิทธิผลของการบ าบดัน ้าเสีย โดยท่ี
ระบบจะต้องมีความละเอียดอ่อนตลอดจนง่ายต่อการใช้งาน เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวนมากไม่เคยชินกบัการติดต่อและสั่งงานโดยตรงกบั
ระบบคอมพิวเตอร์  

      ข)  วิศวกร ขอ้มูลระบบสารสนเทศส าหรับวิศวกร (Engineering Information 
System: ENIS) เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนในงานระดบัการ
วางแผนกลยทุธ์และแผนงานป้องกนัของศูนยค์วบคุมคุณภาพน ้ า โดยท่ี ENIS 
จะถูกน ามาใหค้  าแนะน าวิศวกรในการตดัสินใจ เม่ือประสบปัญหาการท างาน
ผิดพลาดของเคร่ืองจกัรหรือความผิดพลาดของขั้นตอนการบ าบดั โดย ENIS 
เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีพิเศษของวิศวกรในดา้น
ต่างๆ เช่นประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรขณะเดินเคร่ืองภายในศูนยค์วบคุมคุณภาพ
น ้ า รวมทั้งประสิทธิผลของการบ าบดัน ้ าเสีย โดยท่ีระบบจะตอ้งมีรวดเร็วใน
การรับส่งขอ้มูลกบัสถานะการณ์ท่ีก าลงัด าเนิน เพื่อให้วิศวกรไดต้ดัสินใน
กระบวนการ 

      ค)  เจ้าหน้าที่ ขอ้มูลระบบสารสนเทศส าหรับเจา้หนา้ท่ี (Operating Information 
System: OIS) เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนในงานระดบั
ปฏิบติัการควบคุมงานภายในศูนยค์วบคุมคุณภาพน ้ า โดยท่ี OIS จะถูกน ามา
ให้ค  าแนะน าผูป้ฏิบติังาน ในการเดินเคร่ืองจกัรเปิด-ปิด ตามช่วงเวลา หรือ
บอกสถานะเคร่ืองจกัรหยดุท างานตอ้งด าเนินการแกไ้ขเป็นตน้ โดย OIS เป็น
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงาน ทราบถึงสถานะการท างานของ
เคร่ืองจกัรในกระบวนการ เพื่อน าผลการท างานหรือประสิทธิผลการบ าบดัน ้ า
เสีย รายงานผลกบั วิศวกรและผูบ้ริหาร เพื่อใชต้ดัสินในในกระบวนการนั้น  
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2) บุคลากรทางสารสนเทศ (Information System Personnel: ISP) เป็นส่วนท่ีส าคญัของระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการให้คอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนท างานร่วมกบัผูใ้ช ้(User) อยา่งใกลชิ้ดเพื่อการพฒันาระบบใหต้รงความตอ้งการ
ของผูใ้ช้ การพฒันาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลตอ้งพิจารณาปัจจยัส าคญั 5 
ประการ ต่อไปน้ี 

                                  ก) ความสามารถ (Capability) หมายถึง ความพร้อมขององคก์ารและบุคคลใน
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องพิจารณาความสามารถของ
บุคลากร 3 กลุ่ม คือ 
ก.1) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งพร้อมท่ีจะสนับสนุนดา้นนโยบาย ก าลงัคน 

ก าลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องคก์าร 

           ก.2) ฝ่ายวิศวกรตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และต่ืนตวัในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ เพื่อให้การท างานในหน่วยงานมีความ
คล่องตวัข้ึน 

ก.3) ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและสามารถใชง้านระบบสารสนเทศ
ไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

          ข)  การควบคุม (Control) การพฒันา ISP จะให้ความส าคญักบัความปลอดภยั
ของสารสนเทศ โดยเฉพาะการเขา้ถึงและความถูกตอ้งของขอ้มูล เน่ืองจาก
ขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีของสมาชิกแต่ละคน ซ่ึงจะมี
ผลต่อกระบวนการในการท างานของแต่ละบุคคล จึงตอ้งมีการจดัระบบการ
เขา้ถึงและการจดัการขอ้มูลท่ีรัดกมุ  

        ค) ตน้ทุน (Cost) ปกติการด าเนินงานดา้นตน้ทุนท่ีสูง ขณะเดียวกนัก็จะไม่เห็น
ผลตอบแทนท่ีชดัเจน ตวัอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงขององคก์ารทั้งในดา้น
การพฒันาระบบศูนยข์อ้มูล ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ี
เดิมของแต่ละบุคคล ดงันั้นควรมีการเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อน าผลการ
เรียนรู้ท่ีไดม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รมากท่ีสุด 
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 2.1.6 กระบวนการ (Procedure) ของโรงควบคุมคุณภาพน า้ 

กระบวนการสุดทา้ยของการจดัการระบบสารสนเทศ คือ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ 
และกฎระเบียบ ในการใชร้ะบบสารสนเทศโรงควบคุมคุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ จ านวน 8 แห่ง
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการศึกษาหาขอ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ าเพื่อน าขอ้มูลมาจดัการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั โรงควบคุมคุณภาพน ้าเสียขนาดใหญ่ท่ีอยูร่อบกรุงเทพมหานคร  

1) โรงควบคุมคุณภาพน ้าส่ีพระยา 5) โรงควบคุมคุณภาพน ้าทุ่งครุ 
2)โรงควบคุมคุณภาพน ้ารัตนโกสินทร์ 6) โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 
3)โรงควบคุมคุณภาพน ้าช่องนนทรี 7) โรงควบคุมคุณภาพน ้าจตุจกัร 
4)โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม  8) โรงควบคุมคุณภาพน ้าบางซ่ือ 

โรงควบคุมคุณภาพน ้าทั้ง 8 แห่งใหบ้ริการครอบคลุมพื้นท่ีเขตการปกครอง 20 เขต  
ก)  เขตพระนคร       ข) ป้อมปราบศตัรูพา่ย     ค) สัมพนัธวงศ ์          ง) บางรัก                    
จ) ยานนาวา              ฉ) สาทร                           ช) บางคอแหล            ซ) หนองแขม                 
ฌ) บางแค                 ญ) ภาษีเจริญ                     ฏ) ทุ่งครุ                     ฎ) จอมทอง                     
ฐ) ราษฎร์บูรณะ        ฑ) ดุสิต                            ฒ) พญาไท                  ณ) ดินแดง                  
ด) จตุจกัรราชเทวี     ต) หว้ยขวาง                   ถ) ปทุมวนั 
โรงควบคุมคุณภาพน ้ ารอบกรุงเทพมีพื้นท่ีบริการบ าบดัน ้ าเสียรวม 212.7 ตาราง

กิโลเมตร มีความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสียรวม 1,132,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ใช้
กระบวนการบ าบดัทางชีวภาพเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดตะกอนเร่ง (Activated Sludge 
System) แบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. โรงควบคุมคุณภาพน ้าส่ีพระยาเป็นระบบ Contact Stabilization AS (CS.AS) 
2. โรงควบคุมคุณภาพน ้ารัตนโกสินทร์เป็นระบบ Two Stage AS  
3. โรงควบคุมคุณภาพน ้าช่องนนทรี และโรงควบคุมคุณภาพน ้าจตุจกัรเป็นระบบ 

Cyclic Activated Sludge System (CASS)  
4. โรงควบคุมคุณภาพน ้ าหนองแขมและโรงควบคุมคุณภาพน ้ าทุ่งครุเป็นระบบ 

Vertical Loop Reactor AS (VLR.AS)  
5. โรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดงเป็นระบบ Activated Sludge with Biological 

Nutrients  (Nitrogen and Phosphorus) Removal  
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แมรู้ปแบบของระบบบ าบัดน ้ าเสียจะแตกต่างกัน แต่หลกัการท างานของ
ระบบโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ถงัเติมอากาศ (Aeration Tank) 
และถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน ้ าเสียเขา้สู่ถงัเติมอากาศ ซ่ึงมีจุลินทรีย์
อยู่เป็นจ านวนมากตามท่ีออกแบบไว ้ภายในถงัเติมอากาศจะมีสภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจน   จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะท าหน้าท่ีย่อยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้าเสียใหอ้ยูใ่นรูปคาร์บอนไดออกไซด ์โดยน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้
จะไหลต่อไปยงัถงัตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน ้ าใส ตะกอนท่ีแยกตวัอยูท่ี่กน้
ถงัส่วนหน่ึง จะถูกสูบกลบัเขา้ไปถงัเติมอากาศเพื่อรักษาความเขม้ขน้ของกากตะกอน
จุลินทรีย ์(Sludge) ในถงัเติมอากาศให้ไดต้ามท่ีก าหนด อีกส่วนหน่ึงจะเป็นกาก
ตะกอนน ้ าเสียส่วนเกิน (Excess Sludge) ท่ีตอ้งน าไปก าจดัต่อไป ส าหรับน ้ าใส
ส่วนบนจะเป็นน ้าท้ิงท่ีสามารถระบายออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะได ้ ซ่ึงหลกัการท างาน
ท่ีเหมือนกนัท าให้ขอ้มูลสามารถถูกจดัเก็บไดท่ี้ศูนยเ์ดียวกนัและสามารถพฒันาให้
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั  

 
2.2 ข้อมูลความสามารถในการบ าบัดน า้เสียของโรงควบคุมคุณภาพน า้ขนาดใหญ่ 

1 )  โรงงานบ าบัดน า้เสียในปัจจุบัน 

ปัจจุบนัโรงงานบ าบดัน ้ าเสียขนาดใหญ่ในปัจจุบนักรุงเทพมหานครไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหา
น ้ าเสียโดยมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้าง มีโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมขนาดใหญ่ท่ีเปิด
ด าเนินการแลว้จ านวน 8 แห่ง ไดแ้ก่ โรงควบคุมคุณภาพน ้ าส่ีพระยา รัตนโกสินทร์ ช่องนนทรี หนอง
แขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจกัร และบางซ่ือ ครอบคลุมพื้นท่ี 212.7 ตารางกิโลเมตร สามารถบ าบดัน ้ าเสีย
รวมทั้งส้ิน 1,132,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ดงัตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลแสดงปริมาณน ้ าเสียท่ีเขา้ระบบต่อวนั 
ขนาดบ าบดัและปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบ  
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ตารางที่ 2.1 ขนาดบ าบัดและปริมาณน า้เสียเข้าระบบ ปี 2555 

 

 

ตารางที่ 2.2 โรงงานบ าบัดน า้เสียในอนาคต ปี 2563 

 

 ขอ้มูลจากตารางท่ี 2.1 ขนาดบ าบดัและปริมาณน ้ าเสียเขา้ระบบ ปี 2555 และตารางท่ี 2.2 
โรงงานบ าบดัน ้ าเสียในอนาคต ปี 2563 ท าให้ในปี 2563 กรุงเทพมหานคร สามารถบ าบดัน ้ าเสียไดถึ้ง 
1,905,000 ลบ.ม/วนั เป็นผลดีต่อคนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณกรุงเทพมหานคร (ส านกัการระบายน ้า, 2561) 
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2.3 ทฤษฎีน า้เสีย (Theory of Waste Water)  

2.3.1 น า้เสีย (Waste Water) 
น ้าท่ีปนเป้ือนมลสารหรือส่ิงเจือปนไม่พึงประสงคอ์ยูใ่นปริมาณสูงจน กลายเป็นน ้าท่ีไม่เป็นท่ี

ตอ้งการและถูกระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดปัญหาการเน่าเสียแก่ แหล่งรองรับน ้า น ้ าเสียแบ่งเป็น 
3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) น ้ าเสียชุมชน เป็นน ้ าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมของชุมชน และมาจากแหล่ง 
ก าเนิดต่างๆ อาทิ เช่น บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ ตลาดสด ร้านอาหาร ภัตตาคาร 
สถานศึกษา โรงแรม โรงพยาบาล และศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 2.2 การระบายน ้ า
เสียจากชุมชน 

 
รูปที ่2.2 การระบายน า้เสียจากชุมชน 

 
2) น ้าเสียอุตสาหกรรม เป็นน ้ าเสียท่ีเกิดจากแหล่งอุตสาหกรรม มีลกัษณะต่างจากน ้ าเสีย

ชุมชนทั้งสีและกล่ิน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของอุตสาหกรรมและกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิด
น ้ าเสียในอุตสาหกรรมนั้ นๆ น ้ าเสียอุตสาหกรรมน้ีอาจมีองค์ประกอบท่ีเป็นพิษ 
ปนเป้ือนโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกัว่ แคดเมียม ไซยาไนด์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นพิษกบั
แหล่งรองรับน ้ าเสียอุตสาหกรรม และถา้น ้ าเสีย อุตสาหกรรมน้ีถูกปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า 
เช่น คลอง แม่น ้ า ก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งคน พืช และสัตวท่ี์อาศยัแหล่งน ้ านั้นใน
การอุปโภคบริโภค และเกิดการสะสมสารพิษในห่วงโซ่อาหาร ดงัรูปท่ี 2.3 สภาพ
โรงงานอุตสาหกรรมขา้งแม่น ้า 

http://3.bp.blogspot.com/-4yHDBQyE20U/UmjglU7_LHI/AAAAAAAAAIM/hh_CBIuc48o/s1600/3.jpg
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รูปที ่2.3 สภาพโรงงานอุตสาหกรรมข้างแม่น า้ 

 

3) น ้ าเสียจากการเกษตร เป็นน ้ าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร เช่น 
การเพาะปลูก น ้ าเสียน้ีมกัปนเป้ือนยาฆ่าแมลง ปุ๋ย สารเคมีจากการเล้ียงสตัว ์เช่น ฟาร์ม
ไก่ เป็นตน้ ซ่ึงโดยมากมกัเกิดจากการท าความสะอาดคอกสัตวเ์ล้ียง โรงเรือน มีเศษ
อาหาร มูลสตัว ์น ้ าเสีย จึงมกัมีกล่ินและอาจมีเช้ือโรคปะปนมากบัน ้าเสีย ซ่ึงกข้ึ็นอยูก่บั
ปริมาณการใชน้ ้ าของแต่ละฟาร์ม ตวัอยา่งน ้ าเสียท่ีเกิดจากการเกษตร ดงัรูปท่ี 2.4 น ้ า
เสียจากบ่อเล้ียงปลา 

                

รูปที ่2.4 น า้เสียจากบ่อเลีย้งปลา 

http://4.bp.blogspot.com/-ke1YdzDo_Cs/UmjglfCcQUI/AAAAAAAAAII/sZ2pbAuIKcU/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-WLAcFA3yfho/UutQm_C-9cI/AAAAAAAAAPM/Eo6lUbr93dA/s1600/SV101588.JPG
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2.3.2   ชีวภาพน า้เสีย (Biological Waste Water) 

ส่ิงเจือปนท่ีท าให้คุณภาพน ้ ากลายเป็นน ้ าเสีย ไดแ้ก่ สภาพความเป็นกรด-เบส น ้ ามนั 
และไขมนั ของแข็งแขวนลอยทั้ งหมด แอมโมเนีย ในโตรเจน บีโอดี ของแข็งตกตะกอน 
ไฮโดรเจนซลัไฟต ์เป็นตน้ ลกัษณะของน ้าเสียแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ไดแ้ก่ สี กล่ิน อุณหภูมิ ความขุ่น 
และปริมาณของแขง็แขวนลอยทั้งหมด เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก) สี (Color) ถา้น ้ าเสียมีสีปนเป้ือน จะท าให้น ้ านั้นเป็นท่ีรังเกียจ ไม่พึงประสงค ์

ตวัอยา่งของ สีท่ีพบ เช่น น ้ าตาล เทา ด า แดง ม่วง เป็นตน้ 
ข) กล่ิน (Odor) เป็นกล่ินจากน ้ าเสียของโรงพยาบาลอาจเกิดจากน ้ าเสียมีปริมาณ

แบคทีเรียท่ีท าให้เกิด กล่ินในปริมาณสูง หรือเกิดจากยาท่ีใชใ้นกิจกรรมของโรง
ควบควบคุมคุณภาพน ้าหรือสารเคมีท่ีเจือปนในน ้าเสีย 

ค) อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิของน ้ามีความส าคญัต่อการเกิดปฏิกิริยาในน ้า ถา้
น ้ าเสียท่ีปล่อยออก มามีอุณหภูมิสูง จะท าให้ออกซิเจนละลายในน ้ าน้อยลง มี
ผลกระทบต่อปฏิกิริยาทางชีวภาพของน ้าเสียนั้น 

ง) ความขุ่น (Turbidity) น ้าเสียท่ีมีความขุ่นสูง ท าใหแ้สงผา่นสู่น ้ าเสียนอ้ยเน่ืองจากมี
อนุภาคแขวนลอย อยูใ่นน ้าเป็นจ านวนมาก เป็นผลใหพ้ืชน ้าไม่สามารถสังเคราะห์
แสงได ้และเช้ือโรคท่ีอยูใ่นน ้ากถู็กท าลายไดน้อ้ยลง 

จ) ปริมาณของแขง็ (Solids) ของแขง็ท่ีปนเป้ือนในน ้ าเสียอาจมีทั้งสารอินทรียแ์ละ
สารอนินทรีย ์เช่น ของแขง็ แขวนลอย (Suspended Solids) คือ ของแขง็ท่ีลอยอยู่
ในน ้ า ไม่จมตวัหรือตกตะกอน สามารถแยกออกไดโ้ดยการกรอง ส่วนของแขง็ท่ี
ละลายอยูใ่นน ้าเสียเป็นของแขง็ท่ีไม่อยูใ่นรูปของสารละลาย มกัมีประจุไฟฟ้าและ
ตกตะกอนด้วยวิธีธรรมดาได้ยาก จึงเรียกว่า ของแข็งท่ีละลายได้ (Dissolved 
Solids) ส่วนของแขง็ท่ีจมตวัหรือตกตะกอนไดง่้าย เรียกวา่ Settleable Solids 

2) ลกัษณะทางชีวภาพ (Biological Characteristics) เป็นเหตุใหน้ ้ าเน่าเสียมาก เน่ืองจาก
จุลินทรีย์จะดึงออกซิเจนจากน ้ านั้ นไปใช้ในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต 
จุลินทรียท่ี์มีอยูใ่นน ้ าเสีย ไดแ้ก่ แบคทีเรีย ซ่ึงเป็นสัตวเ์ซลลเ์ดียวขนาดเลก็ มองดว้ยตา
เปล่าไม่เห็น และมีรูปร่างต่าง ๆ กนั เช่น ทรงกลม (Coccus), แท่ง (Bacillus), แท่งโคง้
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งอ (Vibrio) หรือแท่งยาวเป็นเกลียว (Spirillum) รวมถึงโปรโตซวั รา สาหร่าย  เป็นตน้ 
สารอินทรียท่ี์เป็นองคป์ระกอบหลกัในน ้ าเสียจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรีย ปริมาณ 
ความตอ้งการออกซิเจนท่ีมีอยู่ในน ้ าเสีย  สามารถหาค่าไดโ้ดยการวดัปริมาณบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) คือ การวดัปริมาณการใชอ้อกซิเจนในน ้ าโดย
แบคทีเรียในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นช่วงเวลา 5 วนั ท่ีอุณหภูมิ 20 °C นัน่คือ ถา้น ้ า
เสียมีปริมาณสารอินทรีย์สูง แบคทีเรียก็ต้องใช้ออกซิเจนมากในการย่อยสลาย
สารอินทรียเ์หล่านั้น ปริมาณบีโอดีกจ็ะสูง (น ้ ามีออกซิเจน นอ้ย) เกิดสภาพเน่าเสีย  

3) ลักษณะทางเคมี (Chemical Characteristics) ลกัษณะทางเคมีของน ้ าเสีย
ประกอบดว้ยค่าความเป็นกรด-เบส ปริมาณน ้ ามนัและ ไขมนั ปริมาณซลัไฟด ์ปริมาณ
ไนโตรเจน และปริมาณโลหะหนกั เป็นตน้ 
ก) ความเป็นกรด-เบส (pH) เป็นค่าท่ีบอกถึงลกัษณะของน ้ าเสียว่ามีสภาพเป็นกรด

หรือเป็นเบส คือ ถา้น ้ าเสียมีสภาพเป็นกรด ค่า pH ของน ้ าเสียจะนอ้ยกว่า 7 แต่ถา้
น ้ าเสียมีสภาพเป็นเบส จะมีค่า pH มากกว่า 7 ส่วนน ้ าเสียท่ีมีสภาพเป็นกลางจะมี
ค่า pH เท่ากบั 7 

ข) ปริมาณน ้ามันและไขมัน (Oil and Grease) น ้ ามนัและไขมนัส่วนใหญ่มาจาก
กิจกรรมในโรงอาหาร ไขมนัเป็นสารท่ียากแก่การยอ่ยสลายโดยแบคทีเรีย น ้ ามนั
และไขมนัเป็นตวัปิดกั้นการถ่ายเทออกซิเจนท่ีผิวน ้ ากบัอากาศ ท าให้ออกซิเจน
จากอากาศถ่ายเทสู่น ้ าไม่ได ้น ้ านั้นจึงขาดออกซิเจน น ้ าเสียชุมชนส่วนใหญ่จะมี
ปริมาณไนมนัท่ีผวิน ้ าจ  านวนมาก 

ค) ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) น ้ าเสียส่วนใหญ่มกัมีสารประกอบซลัไฟด์เกิดข้ึน เช่น 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีอยูใ่นรูปของแก๊สท่ีท าให้เกิดกล่ินเหมน็ 
หรือท่ีเรียกวา่ แก๊สไข่เน่า จึงมีความจ าเป็นตอ้งวดัปริมาณซลัไฟดใ์นน ้าเสีย  

ง) ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) ไนโตรเจนทั้งหมดเป็นสารท่ีแบคทีเรียในน ้ าเสียใช้
ในการเจริญเติบโต แต่ในน ้ าเสียชุมชนจะมีปริมาณไนโตรเจนมากเกินความ
ตอ้งการของแบคทีเรีย ท าใหเ้กิดสาหร่ายในน ้าเสียนั้นมากข้ึน (Algae Bloom) เป็น
เหตุให้ตอนกลางคืนเกิดเป็นสภาพไร้อากาศ ในการบ าบดัน ้ าเสียให้เป็นน ้ าท้ิงจึง
จ าเป็นตอ้งทราบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดท่ีมีในน ้ าเสีย เพื่อการออกแบบระบบ
บ าบดัน ้าเสียใหส้ามารถควบคุมปริมาณไนโตรเจนในช่วงท่ีเหมาะสมได ้ 
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จ) ปริมาณโลหะหนัก (Toxic Heavy in Water) ถา้น ้ าเสียมีปริมาณโลหะหนกัเจือปน
อยู ่เช่น แคดเมียม ตะกัว่ และปรอท ก็จะ เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตทั้งมนุษย ์สัตว ์
และพืชได ้เน่ืองจากแคดเมียม ตะกัว่ และปรอทเป็นโลหะหนกัท่ีมีความเป็นพิษ
สูงเม่ือเขา้สู่ร่างกายมนุษย ์และ สัตว ์ 

 

2.3.3 ระบบบ าบัดน า้เสียแบบธรรมชาติ (Stabilization Treatment System) 

ส าหรับโรงควบคุมคุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดประชากรจ านวน
มากควรเลือกระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการบ าบดัน ้ าเสีย ส่วนเขต
ชุมชนขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดประชากรจ านวนไม่มาก ควรเลือกการบ าบดัน ้ าเสียทางชีวภาพ (Biological 
Treatment System) ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน การบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายท่ีจะ
เกิดข้ึน ส าหรับประเทศไทย ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบธรรมชาติยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป 

ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบธรรมชาติเป็นระบบบ าบดัท่ีอาศยัจุลินทรียท่ี์มีอยูต่ามธรรมชาติ ในการ
ช่วยยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย โดยไม่ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีซบัซอ้น ระบบน้ี นิยมใชก้นั
การบ าบดัน ้ าเสียชุมชน เช่น น ้ าเสียจากโรงพยาบาลขนาดเล็กในประเทศไทย เพราะไม่ส้ินเปลือง
ค่าใชจ่้ายและง่ายต่อการดูแลรักษา ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบธรรมชาติน้ีแบ่งเป็นดงัน้ี 

1) บ่อไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Pond)  เป็นบ่อท่ีสามารถรองรับน ้ าเสียท่ีมีปริมาณบีโอดีสูงไดดี้ 
เน่ืองจากจุลินทรียท่ี์กน้บ่อเป็นประเภทไม่ใชอ้ากาศซ่ึงสามารถยอ่ยสลายสารอินทรียไ์ด ้ท าให้
เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์มีเทน และแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด ์ซ่ึงมีกล่ินเหมน็ ประสิทธิภาพ 
ในการลดปริมาณบีโอดี คือ ประมาณ 80 - 90% น ้ าเสียท่ีไดจ้ะตอ้งผา่นเขา้สู่ขั้นตอนการ บ าบดั
ต่อไป 

2) บ่อใช้อากาศ (Aerobic Pond) เป็นบ่อบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีการแลกเปล่ียนออกซิเจนท่ีผวิหนา้ของ
บ่อ และถา้มีแสงแดดส่องถึง จะท าใหเ้กิดสาหร่ายภายในบ่อย ประสิทธิภาพในการลดปริมาณ
บีโอดี คือ ประมาณ 80 - 95% 

3) บ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative Pond) เป็นบ่อท่ีมีการย่อยสลายสารอินทรียแ์บบผสมของ
แบคทีเรียชนิดใชอ้ากาศ (Aerobic Bacteria) ในตอนบนของบ่อ และแบคทีเรียชนิดไม่ใช ้
อากาศ (Anaerobic Bacteria) ในส่วนกน้บ่อ โดยในเวลากลางวนั มีการแลกเปล่ียนออกซิเจน 
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ระหว่างอากาศกบัน ้ าท่ีผิวหนา้ ขณะเดียวกนัแสงแดดก็ส่องถึง ท าให้เกิดสาหร่ายข้ึนซ่ึงจะยอ่ย 
สลายสารอินทรียแ์บบใชอ้ากาศ ส่วนในเวลากลางคืนจะเกิดปฏิกิริยาแบบหมกัซ่ึงส่งกล่ินเหมน็ 
แต่พอรุ่งเชา้ สาหร่ายจะสังเคราะห์แสง ให้ออกซิเจนกบัน ้ าท าให้จุลินทรียแ์บบใชอ้อกซิเจน
ยอ่ย สลายสารอินทรียไ์ดอี้กคร้ัง จดัไดว้า่เป็นระบบพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งแบคทีเรียท่ีใชอ้ากาศ 
เช่น สาหร่าย และแบคทีเรียท่ีไม่ใชอ้ากาศ เป็นตน้ 

4) บ่อบ่ม (Maturation Pond) เป็นบ่อท่ีรองรับน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้จากบ่อประเภท ต่าง ๆ 
เพื่อให้สาหร่ายท่ีปะปนมากบัน ้ าจมตวัลง คงเหลือเพียงน ้ าใส จึงปล่อยออกสู่แหล่งน ้ าต่อไป 
ระบบน้ีมีประสิทธิภาพประมาณ 60 - 80%  

5)  ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศ เป็นระบบบ าบดัทางชีวภาพท่ีอาศยัจุลินทรียท่ี์มีอยู่ในน ้ า
เสียเป็นอาหาร และใหอ้อกซิเจนแก่น ้าโดยการเติมอากาศ  

6) ระบบบ าบัดน า้เสียเลยีนแบบธรรมชาติ ไดแ้บ่งเทคโนโลยกีารบ าบดัออกเป็น 4 ระบบ ดงัน้ี 

        ก)  ระบบบ่อบ าบดัน ้ าเสีย (Lagoon Treatment) เป็นระบบท่ีอาศยัการกกัพกัน ้ าเสียไวใ้น
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับปริมาณความสกปรกของน ้ าการเติมออกซิเจนด้วย
กระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน และสาหร่าย อาศยัแรงลมช่วยในการ
พลิกน ้ าเติมอากาศ การยอ่ยสลายสารอินทรียด์ว้ยจุลินทรีย ์และระยะเวลากกัพกัน ้ าจะ
ช่วยฆ่าเช้ือโรค ระบบบ่อบ าบดัน ้ าเสียของโครงการฯ ประกอบดว้ย ระบบบ่อบ าบดัน ้ า
เสีย 3 ประเภท จ านวน 5 บ่อ ในการออกแบบโดยการสร้างบ่อดิน 3 ประเภท ความ
ลาดชนั 1:1000 ต่อตน้  แบบอนุกรม ให้น ้ าเสียเติมเตม็ทุกวนัแลว้ปล่อยน ้ าดีไหลผา่น
ขา้มสู่บ่อถดัไป ระบบน้ีใชห้ลกัการบ าบดัน ้ าเสียโดยอาศยักลไกใหส้าหร่ายสังเคราะห์
แสงเพื่อใหอ้อกซิเจนแก่จุลินทรียส์ าหรับการหายใจและยอ่ยสลายกดักินของเสีย โดยมี
ลมพดัช่วยเติมอากาศลดอุณหภูมิและแสงแดดเป็นตวัช่วยฆ่าเช้ือโรคอีกทางหน่ึง 
ระบบน้ีเหมาะส าหรับเมืองในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยลดความสกปรกในรูปของบี
โอดีไดถึ้งร้อยละ 85-90 

              ข)  ระบบพืชและหญา้กรองน ้าเสีย (Plant and Grass Filtration) เป็นระบบท่ีใหพ้ืชช่วยดูด

ซับธาตุอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ท่ีพืชต้องการของ

จุลินทรียใ์นดิน การปลดปล่อยออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์แสงจากระบบ

ราก สาหร่าย และแพลงคต์อน โดยการปล่อยให้น ้ าเสียไหลผ่านแปลงพืชหรือหญา้ 
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โดยน ้ าเสียจะไหลผ่านผิวดินและตน้พืชหรือหญา้เป็นระยะทางอย่างน้อย 50 เมตร 

ระดับความสูงของน ้ าเสียท่ีกักขังบริเวณท้ายแปลงเท่ากับ30 เซนติเมตร ส าหรับ

ระยะเวลาเก็บกกัท่ีเหมาะสม คือ ขงัน ้ าเสียไว ้5 วนั แลว้ปล่อยให้แห้ง 2 วนั เพื่อให้

จุลินทรียไ์ดพ้กัตวั ส าหรับพืชและหญา้ท่ีใช้ในการบ าบดัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หญา้

อาหารสตัว ์ไดแ้ก่ หญา้คาลล์า หญา้โคสครอส และหญา้สตาร์ พืชทัว่ไป ไดแ้ก่ ธูปฤาษี 

กกกลม (กกจนัทบูร) และหญา้แฝกพนัธ์ุอินโดนีเซีย เม่ือครบระยะเวลา 45 วนั (ยกเวน้

ธูปฤาษี 90 วนั) จะตดัพืชและหญา้เหล่านั้นออก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบ ซ่ึงหญา้เหล่าน้ีน าไปใชใ้นการเล้ียงสตัวไ์ด ้เน่ืองจากการปนเป้ือนของมลสารไม่

เกินมาตรฐานส าหรับสตัว ์ส่วนพืชทัว่ไปน าไปใชใ้นการจกัสานไดเ้ป็นอยา่งดี ระบบน้ี

อาศยัหลกัการใชดิ้นเป็นตวักรองของเสียและจุลินทรีย ์ในดินท าหนา้ท่ีเป็นตวัยอ่ยของ

เสีย ของเสียท่ีย่อยแล้วพืชจะเป็นตัวดูดเอาไปใช้ในการเติบโต ท าให้ของเสีย

เปล่ียนเป็นมวลชีวภาพ น ้าเสียท่ีผา่นระบบจะมีคุณภาพดีและสามารถระบายสู่แหล่งน ้า

ธรรมชาติได ้

       ค) ระบบพื้นท่ีชุ่มน ้ าเทียม (Constructed Wetland) เป็นระบบท่ีใชห้ลกัการและกลไกใน
การบ าบดัน ้าเสียเช่นเดียวกบัระบบพืชและหญา้กรอง จะแตกต่างกนัท่ีวิธีการ กล่าวคือ 
การปล่อยให้น ้ าเสียขงัในแปลงพืชน ้ า ท่ีระดบัความสูง 30 เซนติเมตรจากพื้นแปลง 
โดยใหน้ ้ าเสียมีระยะเวลากกัพกัอยา่งนอ้ย 1 วนั ใชก้ารเติมน ้ าเสียใหม่ลงสู่ระบบใหไ้ด้
ระดบัความสูง 30 เซนติเมตร ซ่ึงเท่ากบัปริมาณน ้ าเสียท่ีสูญหายไปโดยกระบวนการ
ระเหยในแต่ละวนั  หลกัการของระบบน้ีคลา้ยกบัระบบขอ้ ข) คือใชพ้ืชหรือหญา้กรอง
น ้ าเสีย เป็นระบบเติมออกซิเจน ในดินจากใบสู่รากเช่นเดียวกบัระบบท่ี 2)  แต่ต่างท่ี
การกกัน ้ าเสียให้ขงัอยู่ท่ีแปลงพืชให้น ้ าเสียเกิดการระเหยและปล่อยน ้ าเสียใหม่ให้
ผลกัดนัน ้ าเสียเก่าออกไปจากระบบ พืชน ้ าโดยทัว่ไปมีความสามารถในการปรับตวัอยู่
ในสภาพน ้ าขงัไดโ้ดยการดึงเอาออกซิเจนจากอากาศ ส่งผา่นระบบเน้ือเยื่อในส่วนล า
ตน้ลงสู่ระบบล าตน้ใตดิ้นและราก ซ่ึงอากาศในส่วนน้ีจะปลดปล่อยออกไปสู่บริเวณ
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รอบรากพืชท าให้จุลินทรียใ์นดินสามารถย่อยของเสียท่ีถูกดินกรองไดแ้ลว้เปล่ียนไป
เป็นสารท่ีพืชรวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

             ง) ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest Filtration) เป็นระบบเทคโนโลยีการ
บ าบดัน ้ าเสียตามแนวพระราชด ารินั้น พระองคท์รงตอ้งการให้เป็นเทคโนโลยีท่ีง่าย 
สะดวกและเป็นวิธีการท่ีอาศยัธรรมชาติให้ช่วยเหลือธรรมชาติดว้ยกนัเอง โดยอาศยั
การเจือจางน ้ าเสียดว้ยน ้ าทะเล การผสมน ้ าเร่งการตกตะกอน การกกัน ้ าเสียท่ีผสมกบั
น ้าทะเล ระบบรากของพืชป่าชายเลนช่วยในการเติมออกซิเจนใหก้บัน ้ าเสีย กรองหรือ
ฟอกน ้ าให้สะอาดข้ึน หลกัการระบบน้ีอาศยัตามแบบธรรมชาติตามการข้ึนลงของน ้ า
ทะเลในแต่ละวนั  โดยการกกัน ้ าเสียกบัน ้ าทะเลเขา้ดว้ยกนัในระยะเวลาหน่ึง  หรือให้
มีการตกตะกอนของน ้าเสีย  ใชห้ลกัการเจือจางระหว่างน ้ าเสียกบัน ้ าทะเล โดยใชพ้นัธ์ุ
ไมโ้กงกางใบใหญ่และแสม  ซ่ึงเป็นพืชป่าชายเลนท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยพืชน ้ า  สามารถ
ด ารงชีพอยูใ่นสภาวะน ้าท่วมขงัได ้

 การก าจดัขยะและน ้ าเสียตามแนวพระราชด าริ ในโครงการศึกษาวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม
แหลมผกัเบ้ียอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยใชห้ลกั“กลไกธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ใชเ้ทคโนโลยีท่ี
สร้างไดง่้าย และประหยดั” ดงัพระราชด ารัสวา่ 

“...ปัญหาส าคญั คือ เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองน ้ าเสียและขยะ ไดศึ้กษามาแลว้เหมือนกนั ท าไม่ยากนัก 
ในทางเทคโนโลยที าได ้แลว้ในเมืองไทยเองกท็  าได.้..” 

“…โครงการท่ีจะท าน้ีไม่ยากนกัถือวา่ กม็าเอาส่ิงท่ีเป็นพิษออก พวกโลหะหนกัต่างๆ เอาออก ซ่ึงมีวิธีท า 
ต่อจากนั้นก็มาฟอกใส่อากาศ บางทีก็อาจไม่ตอ้งใส่อากาศ แลว้ก็มาเฉล่ียใส่ในบึง หรือเอาน ้ าไปใส่ใน
ทุ่งหญา้แลว้ก็เปล่ียนสภาพของทุ่งหญา้เป็นทุ่งเล้ียงสัตว ์ส่วนหน่ึงเป็นท่ีส าหรับปลูกพืชปลูกตน้ไปไม้
...” 

“…แลว้กต็อ้งท าการเรียกว่าการกรองน ้ า ใหท้  าน ้ านั้นไม่ใหโ้สโครก แลว้ก็ปล่อยน ้ าลงมาท่ีเป็นท่ีท าการ
เพาะปลูก หรือท าทุ่งหญา้ แลว้จากนั้นน ้าท่ีเหลือกล็งทะเล โดยท่ีไม่ท าใหน้ ้ านั้นเสีย...” 

ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร.) 
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2.4 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง (Related Research) 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาการบ าบดัน ้าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนก โรงควบคุมคุณภาพขนาดใหญ่ซ่ึงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพของน ้ าแต่กระบวนการบ าบดัยงัคงคลา้ยคลึงกนัทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้ า 
พนกังานภายในมกัท างานตามท่ีวางแผนไวเ้สมอแต่ในทางตรงกนัขา้มน ้ าเสียในแม่น ้ าล าคลองกลบัมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ส่งผลใหก้ารท างานแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน ้ามีประสิทธิภาพการบ าบดั
น ้ าท่ีแตกต่างกนั ท าให้การบริหารจดัการไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เน่ืองจากน ้ าในแม่น ้ าล าคลองมกั
ประกอบดว้ยของเสียท่ีเป็นตะกอนสารละลาย สารซกัฟอก ยาฆ่าเช้ือโรค แก๊สท่ีไม่พึงประสงค ์สารพิษ 
สารกดักร่อน โลหะหนกั และเช้ือโรค เป็นตน้ จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการบ าบดัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนั คือ มาตรฐานการบ าบดัน ้าเสียของศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพ เสียก่อน จากนั้น จึงผา่นเขา้สู่
การบริหารจดัการโดย ศูนยข์อ้มูล (Data Centering) จนกระทัง่ได ้เป็นน ้ าท้ิงท่ีเป็นท่ียอมรับตามเกณฑ์
มาตรฐานของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ส่ิงแวดลอ้ม จึงสามารถปล่อยออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มได ้

การศึกษาและงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาประกอบดว้ย
งานวิจยัดา้นการพฒันาระบบการจดัเก็บฐานขอ้มูล การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การจดัการฐานขอ้มูล
ระบบฐานขอ้มูลสัมพนัธ์ และงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบระบบศูนยข์อ้มูลส าหรับโรง
ควบคุมคุณภาพน ้าเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา 

 
ธนชั รักษศรี (2555) การวิเคราะห์ความประหยดัพลงังานในโรงบ าบดัน ้ าเสียศูนยก์ารแพทย์

กาญจนาภิเษก โดยการใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่วมกบัอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์  ปัจจุบนั
ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าในการบ าบดัน ้ าเสียเป็นตน้ทุนส าคญัของสถาน พยาบาล โดยพลงังานท่ีใช้
ในการบ าบดัน ้ าเสียเกือบทั้งหมดจะถูกใชไ้ปส าหรับระบบเติมอากาศ แมใ้นช่วงท่ีปริมาณออกซิเจนอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานแลว้ แต่กย็งัไม่มีกระบวนการปรับลดปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  

บุญธิดา สุรทินธนากร (2552) ไดว้ิจยัเร่ืองการวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ บริหารจดัการจงัหวดั จากการศึกษาระบบฐานขอ้มูลการบริหารจดัการ
งานจงัหวดัในปัจจุบนั ทั้งจาก งานวิจยั จากขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี และจากระบบฐานขอ้มูลท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั เม่ือท าการตรวจสอบขอ้มูล พบวา่ระบบฐานขอ้มูลจงัหวดัยงัมีปัญหาอยูม่าก 
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ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์, เอมอร เบญจวงศก์ุลชยั, สุพจน์ พฒันะศรี, พิชญ รัชฎาวงศ,์ พิบูลย ์เกิด
โภคทรัพย,์ วรรณดารา อินทรปัญญา, จนัทรวรรณ ตนัเจริญ (2530) วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาวิจยั
คุณภาพน ้ าท้ิงภายในบริเวณคณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มี 3 ประการ คือ เพื่อ
ศึกษาวิจยัคุณภาพน ้ าท้ิงของอาคารต่างๆ เพื่อศึกษาวิจยัปริมาณโลหะหนกัในน ้ าท้ิงของอาคารต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ แคดเมียม (Cd) ตะกัว่ (Pb) และปรอท (Hg) และเพื่อศึกษาขอ้มูลในเชิงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
จากการใชว้สัดุทางทนัตกรรม สารเคมีและวตัถุอนัตรายภายในคณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยก าหนดต าแหน่งท่ีเก็บตวัอยา่งน ้ าเสีย/น ้ าท้ิง และน ้ าดี จากอาคารต่างๆ ภายในบริเวณ
คณะฯ จ านวน 10 จุด และก าหนดช่วงเวลาการเก็บดว้ยวิธีการสุ่มวนัละ 3 คร้ังเป็นเวลา 7 วนัต่อเน่ือง 
โดยพิจารณาคดัเลือกจากช่วงระยะเวลาท่ีมีการเรียนการสอนภายในหอ้งปฏิบติัการทดลอง  

พิศมัย จิรจีรังชัย (2534) วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เป็นการออกแบบและพฒันาโปรแกรมการ
สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้แบบโตต้อบกบัแฟ้มขอ้มูลอกัขระ ในลกัษณะพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ไดด้ว้ย
ค าถามท่ีไม่ไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ ท าให้ลดปัญหาการท่ีตอ้งเขียนโปรแกรมในลกัษณะเฉพาะรูปแบบ
ของแต่ละงานแต่ละค าถาม ซ่ึงท าให้สามารถใชง้านไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพข้ึน โดยใชแ้นวทาง
คุณสมบติัการสอบถามขอ้มูลในลกัษณะภาษาเอสคิวแอลของระบบฐานขอ้มูลความสัมพนัธ์ ผนวกกบั
ความเป็นอิสระของโครงสร้างกบัโปรแกรม 

วีรพล สัมฤทธ์ิ (2530) ในปัจจุบนัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัแห่งหน่ึงก็คือ 
รายงานรายไดป้ระชาชาติของประเทศไทย จากส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซ่ึงจะรายงานสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในแต่ละปี แต่เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ีมีเป็น
จ านวนมาก จึงไม่สะดวกต่อการคน้หา และขอ้มูลบางส่วนมกัจะมีการเปล่ียนแปลง ดงันั้นอาจท าให้
ขอ้มูลจากรายงานรายไดป้ระชาชาติของรายการเดียวกนัมีมูลค่าไม่สอดคลอ้งกนั 

สิรเดช ชาตินิยม (2539) วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับ
การควบคุมกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม ในโรงงานอุตสาหกรรมตูค้วบคุมไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า 
มุ่งเน้นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ระบบงานผลิต ระบบเอกสารและระบบทางเดินเอกสารท่ีโรงงานตวัอย่างมีใชง้านอยู่ในปัจจุบนัเพื่อ
ออกแบบระบบเอกสาร แบบบนัทึกและรายงานท่ีใหส้ารสนเทศท่ีส าคญัและก าหนดการไหลของระบบ
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เอกสารทั้งหมดให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน จากการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตของโรงงาน
ตวัอยา่งมีขอ้บกพร่องในการควบคุมสายการผลิต  

สุภทัรา สุวรรณหงส์ (2554) ไดว้ิจยัและพฒันาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
สนบัสนุนการจดัการความรู้ของวิทยาลยัราชพฤกษ ์เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาโปรแกรมระบบและท า
การทดสอบกระบวนการท างานของระบบ (System Testing) โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้ดสอบ หลงัจากนั้นไดท้  า
การทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test) ดว้ยการทดสอบระบบโดยกลุ่มตวัอยา่งและท าการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรมระบบท่ีพฒันาเป็นท่ีเรียบร้อย 

สุชาดา กีระนนัทน์ (2541) หนงัสือเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 
จดัเก็บขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีไดใ้ห้ ผูใ้ชเ้พื่อ
ช่วยสนบัสนุนการทาํงาน การตดัสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม การวิเคราะห์ และติดตาม
ผลการดาํเนินงานขององคก์ร ปัจจุบนัจะเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ร กบัระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศชดัเจนมากข้ึน  และเน่ืองจากการบริหารงานในองคก์รมีหลายระดบั   กิจกรรม
ขององคก์รแต่ละประเภทอาจจะแตกต่างกนั 

อรณิชา บวรพิพฒันชัย (2552) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัระบบฐานขอ้มูลทางการผลิต: 
กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์นั้นไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป คือ Microsoft 
Excel ในการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลของขอ้มูลในโรงงานตวัอยา่งน้ี โดยการออกแบบคือวิธีการท่ีใชใ้น
การสร้างระบบ สารสนเทศข้ึนมาใหม่เพื่อช่วยในการสนบัสนุนการดาํเนินงาน การนาํเอาความตอ้งการ
ของระบบมาเป็นแบบแผนในการสร้างแบบจาํลองระบบสารสนเทศใหใ้ชง้านไดจ้ริง   



   
  

                                                             บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 
การด าเนินงานวิจยัเพื่อการออกแบบระบบศูนยข์อ้มูล ส าหรับโรงควบคุมคุณภาพน ้ าของ

ส านกัการระบายน ้ า และศูนยป้์องกนัน ้ าท่วม ส าหรับระบบรวบรวมขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพ

น ้ าในจุดต่างๆ รอบกรุงเทพมหานคร มีวิธีการด าเนินงานวิจยัดว้ยการเก็บรายละเอียดทางเทคนิค 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ รายละเอียดทางเทคนิคของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ชุดควบคุม 

รายละเอียดทางเทคนิคของซอฟต์แวร์ (Software) จดัท าโปรแกรมกระบวนการรับส่งขอ้มูล

รายละเอียดทางเทคนิค รวมทั้งกระบวนการน าขอ้มูลไปใชง้าน และการใชง้าน SQL Server 2008 

Import and Export Data 

3.1 รำยละเอยีดทำงเทคนิคของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าในจุดต่างๆ รอบ

กรุงเทพฯ ของส านกัการระบายน ้ าและศูนยป้์องกนัน ้ าท่วม โดยมีจ านวน 8 โรงควบคุม เพื่อท าการ

บนัทึกขอ้มูลส าคญัท่ีจ าเป็นต่อการประเมินผล วิเคราะห์ วางแผนงานต่อไปในอนาคต  โดยระบบ

รวบรวมขอ้มูลดงักล่าว จะตอ้งออกแบบให้สามารถเช่ือมต่อกบัระบบควบคุมเดิมในแต่ละโรงควบ

คุณคุณภาพน ้ า โดยตอ้งไม่กระทบต่อการท างานของระบบควบคุมเดิม  เม่ือระบบรวบรวมขอ้มูล

เช่ือมต่อไดก้บัระบบควบคุมอตัโนมติัในแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน ้า  แลว้สามารถเก็บขอ้มูลส าคญั

และส่งขอ้มูลดงักล่าวไปยงัหอ้งรวบรวมขอ้มูลรวมท่ีบางซ่ือ โดยผา่นการส่ือสารแบบ 4G  และน า

ขอ้มูลท่ีได้ไปเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลโปรแกรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (ไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล

เซิร์ฟเวอร์)  เพื่อน าไปใชป้ระเมินผล วิเคราะห์ และแสดงเป็นแผนผงัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

วางแผนงานในอนาคตได ้ระบบขอ้มูลส าหรับศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ าประกอบไปดว้ยตวั

แปรส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) ขอ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้า   

3) ระบบบ าบดัขั้นตน้ กระบวนการบ าบดัขั้นตน้ 
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4) ระบบบ าบดัขั้นท่ีสอง 

5) ระบบบ าบดัขั้นท่ีสาม 

 

3.1.1 กำรวเิครำะห์ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลโรงควบคุมคุณภำพน ำ้  

ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้าผา่นการรวบรวมขอ้มูล 

และผา่นกระบวนการในการแสวงหาขอ้มูล เก็บบนัทึกขอ้มูลไวเ้พื่อใหง่้ายต่อการน าไปใชใ้น

กรณีท่ีมีขอ้มูลจ านวนมากๆ ฉะนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัระบบการรวบรวมขอ้มูล โดย

วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัมี 3 วิธี คือ 

1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการรวบรวมขอ้มูล เช่น จ านวนเคร่ืองจกัรทั้งหมดท่ีอยูใ่น

กระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรเหล่าน้ีถูกควบคุมดว้ยชุดควบคุมเคร่ืองจกัรท่ีมีความสามารถ

รับส่งขอ้มูล และ มีความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ดงัภาพท่ี 3.1 ขอ้มูล

ชุดควบคุมภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

 

รูปที ่3.1 ข้อมูลชุดควบคุมภำยในโรงควบคุมคุณภำพน ำ้ 
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ชุดควบคุมแต่ละกระบวนการมีหน้าท่ี รับส่งข้อมูลจากเคร่ืองจักรโดยแต่ละ

กระบวนการก็จะมีปริมาณเคร่ืองจกัรไม่เท่ากนั และ รับส่งขอ้มูลทั้งสัญญาณดิจิตอล (DI) 

สัญญาณอนาล็อก (AI) ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกรวบรวมผ่านอุปกรณ์เมเนจสวิสช่ิงฮบัท่ีมี

มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อส่งขอ้มูลไปยงั ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ดงัรูปท่ี 3.2 การรับส่ง

ขอ้มูลภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

 

            รูปที ่3.2 กำรรับส่งข้อมูลภำยในโรงควบคุมคุณภำพน ำ้ 

       2) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลกระบวนการ ดว้ยวิธีการส ารวจ คือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน

กระบวนการบ าบดัน ้าต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 8 กระบวนการท่ีส าคญัดงัน้ี 

   ก)  กรองละเอียด กรองหยาบ แยกขยะออกจากน ้า (Coarse Screen) 
   ข)  การสูบน ้าเขา้โรงบ าบดั ป๊ัมน ้าเสีย (Sewage Pump) ป๊ัมน ้าดิบ (Raw Water Pump) 
   ค)  กระบวนการบ าบดัน ้าบ่อตกตะกอน บ่อน ้าใส  สารส้ม  เติมอากาศ 
   ง)   ท าน ้ าใส่ วดัประมาณสารก่อนปล่อยน ้า (Clarifier) 
   จ)   กวนตะกอน (Sludge Thickener Drive Unit) 
   ฉ)  คอมเพลทเซอร์ (Turbo Blower) 
   ช)  เติมอากาสเล้ียงเช้ือ (Air Blower) กรองละเอียด (Fine Screen) 
   ซ)  ก่อนปล่อยน ้าเสีย (Return Sludge Pump) 
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ผลจากกระบวนการบ าบัดน ้ า เ สียจะออกมาอยู่ในรูปแบบค่ามาตรฐานท่ี

กรุงเทพมหานครก าหนด ท าใหข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพน ้าก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น ้ า

ล าคลอง ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกเก็บและส่งไปยงัชุดควบคุมและแสดงผลบนระบบ SCADA 

ของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าและถูกบนัทึกเป็นรายงานประจ าวนั นอกจากการเก็บขอ้มูลใน

แต่ละกระบวนการบ าบดัแลว้จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยการส ารวจ สถานะเคร่ืองจกัรว่ามี

สภาพเก่ามากเพียงใดและยงัสามารถส่งขอ้มูลไดอ้ยู่หรือไม่ จากการเก็บขอ้มูลภายในโรง

ควบคุมคุณภาพน ้ า พบว่ามีเคร่ืองจกัรท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดแ้ละเก็บขอ้มูลไม่ไดเ้น่ืองจาก

มีสภาพเก่าและช ารุด  ดงัรูปท่ี 3.3 อินเวอร์เตอร์ใหม่ท่ีรับส่งขอ้มูลไดแ้ละรูปท่ี 3.4 ชุด

ควบคุมท่ีช ารุดไม่สามารถรับส่งขอ้มูล 

 

รูปที ่3.3 อนิเวอร์เตอร์ใหม่ที่รับส่งข้อมูลได้ 

 

รูปที ่3.4 ชุดควบคุมทีช่ ำรุดไม่สำมำรถรับส่งข้อมูล 

จากการรวบรวมขอ้มูลประสิทธิภาพของโครงการควบคุมคุณภาพน ้ าทั้ง 8 แห่งท าให้ได้

ขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีท าใหท้ราบถึงประสิทธิภาพท่ีโรงควบคุมคุณภาพน ้ าทั้ง 8 แห่งสามารถบ าบดัน ้ าเสีย

ได ้และมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัมาตรฐานคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด ดงัตารางท่ี 

3.1 มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด 
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ตำรำงที ่3.1 มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทิง้ทีก่รุงเทพมหำนครก ำหนด 

DO

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT OUT

1. โรงควบคุมคุณภาพน ้ารัตนโกสินทร์ 68.12 10.04 54.75 12.90 8.25 5.16 3.80 1.32 5.78 1.55 4.65
2. โรงควบคุมคุณภาพน ้าส่ีพระยา 52.52 4.99 83.02 6.25 11.91 8.83 1.54 1.07 9.36 1.94 3.97
3. โรงควบคุมคุณภาพน ้ายานนาวา(ช่องนนทรี) 32.46 5.95 52.97 9.57 10.69 6.56 2.08 1.31 9.15 1.39 6.21

4. โรงควบคุมคุณภาพน ้าจตุจกัร 32.94 6.86 32.94 6.86 14.13 7.60 2.05 1.17 11.16 1.99 6.84

5. โรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดง 34.45 4.97 41.25 9.69 14.35 7.98 1.91 1.24 12.09 2.27 6.43

6. โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม 43.19 5.07 72.58 6.82 11.63 6.01 1.93 0.64 6.75 0.88 6.18

7. โรงควบคุมคุณภาพน ้าทุ่งครุ 31.53 4.11 51.68 6.80 10.62 6.07 1.55 0.74 7.04 0.60 6.92

8. โรงควบคุมคุณภาพน ้าบางซ่ือ 35.53 6.84 55.49 9.36 19.85 7.32 2.44 0.82 6.40 1.61 5.89

มาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้ ที่กรุงเทพมหานคร ก าหนด

1.  BOD               ≤ 20 mg/l

2.  SS                   ≤ 30  mg/l

3. Total - N          ≤ 10 mg/l 

4.  Total - P          ≤  2  mg/l

5.  NH3 - N          ≤  3  mg/l

STATION
BOD SS Total-N Total-P NH3-N

 

3) วิธีการคน้ควา้จากเอกสาร หรือสอบถามขอ้มูล คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการคน้ควา้

ตามเอกสารจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด หนงัสือ เป็นตน้ หรือจากการจดบนัทึก การ

บอกกล่าวจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีหาไดง่้ายและมีแหล่งขอ้มูล

อา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้สามารถน ามาต่อยอดกระบวนการงานวิจยัได ้เช่น การพดูคุยสอบถาม

บุคคลากรภายในโรงคุมคุมคุณภาพน ้ า ว่ากระบวนการขั้นตอนน้ีท าอย่างไรและมี

เคร่ืองจกัรใดในกระบวนการหรือรายช่ือเคร่ืองจกัรและมีเคร่ืองจกัรใดท่ีช ารุด เป็นตน้  

ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาวิจยัและเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือได ้ตวัอยา่งเอกสารขอ้มูลท่ีไดจ้าก

จากหนา้ท่ีใชง้านมาเป็นเวลา 10 ปี  
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3.1.2 ข้อมูลโรงควบคุมคุณภำพน ำ้  

หลกัการท างานของระบบโดยทัว่ไปประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ถงัเติมอากาศ         

(Aeration Tank) และถงัตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดยน ้ าเสียเขา้สู่ถงัเติมอากาศ ซ่ึงมี

จุลินทรียอ์ยู่เป็นจ านวนมากตามท่ีออกแบบไว ้ภายในถงัเติมอากาศจะมีสภาพท่ีเอ้ืออ านวยต่อการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์ใชอ้อกซิเจน จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะท าหนา้ท่ียอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย

ให้อยูใ่นรูปคาร์บอนไดออกไซด ์โดยน ้ าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้จะไหลต่อไปยงัถงัตกตะกอนเพื่อ

แยกตะกอนออกจากน ้ าใส ตะกอนท่ีแยกตวัอยูท่ี่กน้ถงัส่วนหน่ึง จะถูกสูบกลบัเขา้ไปถงัเติมอากาศ

เพื่อรักษาความเขม้ขน้ของกากตะกอนจุลินทรีย ์(Sludge) ในถงัเติมอากาศให้ไดต้ามท่ีก าหนด อีก

ส่วนหน่ึงจะเป็นกากตะกอนน ้ าเสียส่วนเกิน (Excess Sludge) ท่ีตอ้งน าไปก าจดัต่อไป ส าหรับน ้ าใส

ส่วนบนจะเป็นน ้ าท้ิงท่ีสามารถระบายออกสู่แหล่งน ้ าสาธารณะได ้ขั้นตอนบ าบดั ดงัตารางท่ี 3.2 

ระบบบ าบดัและขั้นตอนการบ าบดั 
 

ตำรำงที ่3.2 ระบบบ ำบัดและขั้นตอนกำรบ ำบัด มีทั้งหมด 4 ระบบ 

Primary Treatment 

ระบบบ ำบัดขั้นต้น 

Secondary Treatment 

ระบบบ ำบัดขั้นทีส่อง 

Tertiary Treatment 

ระบบบ ำบัดขั้นทีส่ำม 

Disinfection 

ระบบบ ำบัดขั้นทีส่ี่ 

- ก าจดัของแขง็ขนาดใหญ่      

- ก าจดัของแขง็แขวนลอย      

- ก าจดัไขมนัและน ้ามนัท่ี  

  ไม่ละลายน ้า                               

- ปรับสภาพ เช่น ปรับ pH 

- ก าจดัสารอินทรียท่ี์

ละลายน ้า (บีโอดี) และ

แขวนลอยท่ียอ่ยสลายได้

ดว้ยกระบวนการทาง

ชีวภาพ 

- ก าจดัสารอินทรียท่ี์จุลชีพยอ่ยไม่ได ้                                           

- ก าจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัส                              

- ก าจดัสีและกล่ิน                          

- สารแขวนลอยอ่ืนๆ 

- ก าจดัเช้ือจุลินทรีย์

ต่างๆ 

 

 

 

จากตารางท่ี 3.2 ระบบบ าบดัและขั้นตอนการบ าบดั มีทั้งหมด 4 ระบบ ดงัน้ี 

        1) ระบบบ าบดัขั้นตน้ เป็นกระบวนการแยกขยะและเตรียมน ้าส าหรับบ าบดั 
        2) ระบบบ าบดัขั้นท่ีสอง เป็นกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 
        3) ระบบบ าบดัขั้นท่ีสาม เป็นกระบวนการแยกน ้าดีน ้าเสียและบ าบดัซ ้ า 
        4) ระบบบ าบดัขั้นท่ีส่ี เป็นกระบวนการท าน ้ าใสวดัผลและปล่อยน ้าคืน 
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รูปที ่3.6 ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย Activated Sludge with Biological Nutrients 
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3.1.3 ระบบบ ำบัดขั้นต้น กระบวนกำรบ ำบดัขั้นต้น  
ระบบบ าบดัขั้นตน้ เป็นกระบวนการแยกขยะและเตรียมน ้าส าหรับบ าบดั 
1) กรองละเอียด กรองหยาบ แยกขยะออกจากน ้า (Coarse Screen) ท าหนา้แยกขยะ

ท่ีเป็นลกัษณะของแขง็ออกจากน ้าเป็นขั้นตอนการบ าบดัเบ้ืองตน้ ดงัรูปท่ี 3.7 กรองละเอียด 
กรองหยาบ แยกขยะออกจากน ้า (Coarse Screen) 

  

รูปที ่3.7 กรองละเอยีด กรองหยำบ แยกขยะออกจำกน ำ้ (Coarse Screen) 

กระบวนการกรองละเอียด และกระบวนการกรองหยาบ เป็นกระบวนการในการแยกขยะ

ออกจากน ้ า และ จดัการขยะเหล่านั้นดว้ยการบีบอดัเป็นกอ้นรอการท้ิง จากรูปท่ี 3.7 สังเกตุเห็นว่า

กระบวนการน้ีสามารถบอกสถานะของมอเตอร์ รับส่งขอ้มูลดว้ย สัญญาณดิจิตอล (DI) สามารถ

ตรวจเช็ตสถานะไดด้งัน้ี 

1. Coarse Screen No.1 สถานะหยดุการท างาน OFF 

2. Screw Compaction No.1 สถานะก าลงัท างาน ON    

3. Belt Conveyor No.1 สถานะหยดุการท างาน OFF 
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2) การสูบน ้ าเขา้โรงบ าบดั ป๊ัมน ้ าเสีย (Sewage Pump) ป๊ัมน ้ าดิบ ท าหนา้ท่ีเป็น

สถานีป๊ัมน ้ าสูบน ้ าเสียท่ีผ่านการกรองหยาบเขา้สู้กระบวนการบ าบดัต่อไป และ ยงัท า

หนา้ท่ีวดัปริมาณน ้าท่ีเขา้สู่ระบบ ดงัรูปท่ี 3.8 กระบวนการสูบน ้าเขา้โรงบ าบดั 

 

รูปที ่3.8 กระบวนกำรสูบน ำ้เข้ำโรงบ ำบัด 

 กระบวนการสูบน ้ าเขา้โรงบ าบดัเป็นกระบวนการท่ีผา่นการกรองหยาบ และกรองละเอียด

ท าใหน้ ้ าในกระบวนการน้ีจะเป็นน ้าดิบท่ีไม่มีขยะปะปนอยู ่ในกระบวนการน้ีสามารถจบัปริมาณน ้า

ท่ีจะเขา้กระบวนการบ าบดั และ ปริมาณน ้ าตอ้งไม่มากเกิดก าลงัการบ าบดัน ้ าเสีย เม่ือน ้ ามีปริมาณ

มากเกินน ้ าดิบเหล่าน้ีก็จะถูกเดรนท้ิงออกสูบล าคลอง โดยท่ีไม่มีขยะปะปนแล้ว สามารถวดั

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดงัน้ี 

1. Level Meter การวดัปริมาณน ้าท่ีเขา้ในระบบ 

2. Inverter อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ สูบน ้าเขา้ระบบ และถูกเซตไวท่ี้ 1,845 

รอบต่อนาที  

3. Inlet Sewage Pump ท าหนา้ท่ีส่งน ้าเขา้กระบวนการบ าบดักระบวนการบ าบดั ดว้ยอตัรา 

50.5 ลูกบาศกลิ์ตร ต่อ 9.27 นาที ปริมาณน ้าถูกส่งไปรวม 1,404 ลูกบาศกลิ์ตร (ก าลงัสูงสุด

ของการบ าบดัน ้าเท่ากบั 1,400 ลูกบาศกลิ์ตร ต่อชัว่โมง)  

4. Raw Water Drain ปริมาณน ้าท่ีเกินจากการบ าบดัน ้าเสีย วดัได ้4 ลูกบาศกลิ์ตรต่อชัว่โมง 
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3) กระบวนการบ าบดัน ้ าบ่อตกตะกอน บ่อน ้ าใส สารส้ม เติมอากาศ (Processed) 

กระบวนการบ าบดัน ้ าเสียประกอบไปดว้ยขั้นตอนดงัน้ี การตกตะกอน การท าน ้ าใส การ

เติมสารส้มและการเติมอากาศ ในขั้นตอนน้ีจะท าการวดัค่าพารามิเตอร์ ดังรูปท่ี 3.9 

กระบวนการบ าบดัน ้าบ่อตกตะกอน 

 

รูปที ่3.9 กระบวนกำรบ ำบดัน ำ้บ่อตกตะกอน 

 กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย คือการผสมสารต่างๆ เพื่อใหน้ ้ าตกตะกอน และน ้ าท่ีเป็นตะกอน

น้ีจะสูบไปสู่กระบวนการกวนตะกอน ส่วนน ้ าท่ีผ่านการตกตะกอนจะเป็นน ้ าสุดท้ายไปสู่

กระบวนการท าน ้ าใส ในกระบวนการบ าบดัน้ีจะเห็นวา่สามารถวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ค่า pH วดัค่าได ้5.8 ใกลเ้คียง 7 ตามมาตรฐาน 

2. ค่า Turbidity หรือค่าความขุน่ขั้นตน้ ถึงกระบวนการท าน ้ าใหใ้ส 

3. ค่า Submersible Agitator หรือ ตรวจจบัค่าน ้าเสีย 

4. ค่า Floating Bridge หรือ ตรวจค่าความใส 

5. จุดเพิ่มค่า สารสม้ในน ้า Alum Feed Pump ท าหนา้ท่ีเพิ่มระดบัสารสม้ขั้นตน้ ก่อนวนัค่า pH 

6. จุดปริมาณน ้าก่อน เขา้สูการวดัความใส 

7. สถานะของเคร่ืองสูบตะกอนกน้ถงั Dry Sludge Hopper 
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3.1.4 ระบบบ ำบัดขั้นทีส่อง 

 ระบบบ าบดัขั้นท่ีสอง เป็นกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 

1)  ขบวนการท าน ้ าใส วดัประมาณสารก่อนปล่อยน ้ าใส (Clarifier) กระบวนการ

ท าน ้ าใส่ท าหน้าท่ีวดัปริมาณสารต่าง ๆ หลงัจากการเติมปูนขาวเพื่อเร่งปฎิกิริยาการ

ตกตะกอนของตะกอน ก่อนปล่อยน ้าเขา้สู่ระบบกวนตะกอนจะตอ้งท าการวดัสารเคมีต่างๆ 

เพื่อใหส้ารเคมีเร่งปฎิกิริยาการตกตะกอนซ ้าในขั้นตอนการบ าบดัน ้าซ ้ า 

 

รูปที ่3.10 ขบวนกำรท ำน ำ้ใส วดัประมำณสำรก่อนปล่อยน ำ้ 

 กระบวนการวดัประมาณสารก่อนปล่อยน ้ า ตะกอนท่ีไดจ้ากเคร่ืองสูบตะกอน (Dry Sludge 

Hopper) ในกระบวนการบ าบดัน ้ า ผา่นการเติมปูนขาว และ สารอ่ืนเพื่อใหน้ ้ าเหล่าน้ีตกตะกอนอีก

คร้ัง เข้า สู่กระบวนการกวนตะกอนและกระบวนการบ าบัดน ้ าซ ้ าต่อไป โดยสามารถวัด

ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1. เคร่ืองวดัปริมาณแอมโมเนีย Ammonium Analyzer สามารถวดัค่าได ้2.1 mg/l 

2. เคร่ืองวดัปริมาณฟอสเฟส Other-Phosphate analyzer สามารถวดัค่าได ้5.32 mg/l 

3. เคร่ืองวดัปริมาณไนเตรด Nitrate Analyzer สามารวดัค่าได ้1.23 mg/l 

4. เคร่ืองวดัความใสของน ้าเสีย  Floating Braid for Clarifier สามารวดัค่า 4.56 mg/l 
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2) กวนตะกอน (Sludge Thickener Drive Unit) ขั้นตอนน้ี ท าหนา้ท่ีกวนตะกอนท่ี

ไดม้าจากการตกตะกอนในกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียและเม่ือกวนตะกอนไดส้ักระยะจะ

เกิดตะกอนแขวนลอย ซ่ึงตะกอนดงักล่าวไม่สามารถบ าบดัไดด้ว้ยการใชเ้ช่ือจุลินทรีย ์กิน

สารอินทรีย ์ดงันั้นตะกอนแขวนลอยจะถูกสูบไปยงักระบวนการบีบอดัตะกอนต่อไป ดงั

รูปท่ี 3.11 กวนตะกอน 

 

รูปที ่3.11 กวนตะกอน 

 กระบวนการกวนตะกอนเป็นกระบวนการท่ีน ้ าก่ึงตะกอนท่ีไดจ้ากกระบวนการบ าบดัท่ี

ผา่นกระบวนการเติมสารและวดัสารต่างๆ น ้ าเหล่าน้ีจะถูกส่งมาเขา้ระบบกระบวนการกวนตะกอน 

เพื่อใหน้ ้ าก่ึงตะกอนกลายเป็นตะกอนแขง็ โดยอาศยัหลกัการละเหยของน ้ า กากตะกอนลอยแขง็จะ

ถูกส่งไปยงักระบวนการบีบอดัตะกอนรอการท้ิง ส่วนตะกอนท่ีจมจะถูกสูบเขา้ไปบ าบดัซ ้ า สามารถ

ควบคุมการระเหยของน ้าดว้ยการกวน เพื่อเร่งปฏิกิริยากวนระเหย (Oxide Catalyst) โดยการควบคุม

ความเร็วรอบของมอเตอร์ วดัค่าพารามิเตอร์ไดด้งัน้ี 

1. Sludge Thickener Drive Unit หรือเคร่ืองกวนตะกอน ท าหนา้ท่ีกวนน ้ าก่ึงตะกอน ใหเ้ป็น

กากตะกอนของแขง็ลอย ดว้ยการปรับความเร็วรอบท่ีมอเตอร์ (Filtrate Return) ให้อยู่ท่ี

ความเร็บ 51 รอบต่อนาที โดยความเร็วรอบน้ีจะข้ึนอยูก่บักระสัง่การ 
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3.1.5 ระบบบ ำบัดขั้นทีส่ำม 

  ระบบบ าบดัขั้นท่ีสาม เป็นกระบวนการ แยกน ้าดี น ้ าเสีย และบ าบดัซ ้ า 

1) คอมเพลทเซอร์ (Turbo Blower) กระบวนการล าเลียงตะกอนท้ิงหรือเรียกว่าการ

บีบอดัตะกอนเพื่อให้เป็นกอ้นเพื่อความสะดวกในการขนยา้นและท าลายท้ิง รูปท่ี 3.12 

คอมเพลทเซอร์ กระบวนการล าเลียงตะกอนท้ิง 

 

รูปที ่3.12 คอมเพรสเซอร์ กระบวนกำรล ำเลยีงตะกอนทิง้  

 กระบวนการล าเรียงตะกอนท้ิง เป็นกระบวนการสูบตะกอนแข็งจากกระบวนการต่าง ๆ 

ดว้ยแรงดนัรวมทั้งขยะจากกระบวนการกรองละเอียดและกรองหยาบ เขา้มาบดอดัรวมใหเ้ป็นกอ้น

และรอด าเนินการก าจดัท้ิงต่อไป กระบวนการน้ีสามารถวดัค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. MCP Control Panel เคร่ืองล าเลียงตะกอนก าลงังานอยู ่สถานะ Auto หมายถึงท างาน
อตัโนมติั เม่ือประตูถูกเปิดอยู ่

2. Temperature Meter In Air Pipe อุณหภูมิตะกอนท่ีถูกล าเลียงในท่อมีอุณหภูมิ 29 องศา
เซลเซียส  ประตูล าเลียงจึงเปิดออก 

3. Pressure Meter Air Pipe ถูกส่งมาดว้ยแรงดนัของ Turbo Blower แรงดนัอากาศในท่อส่งท่ี
วดัได ้2.3 บาร์ 

4. Automatic Sludge Gate ประตูล าเลียงถูกเปิดอยูเ่น่ืองจากอุณหภูมิไม่เกิน  35 องศาเซลเซียส 
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                   2)  เติมอากาศเล้ียงเช้ือ (Air Blower) และกรองละเอียด (Fine Screen) กระบวนการ

น้ีท าหนา้ท่ีเติมอากาศในท่อเพื่อให้จุลินทรียมี์ชีวิต และเจริญแพร่พนัธ์ เพื่อกดักินสารอินทรียท่ี์

อยูใ่นน ้ าเสีย เม่ือสารอินทรียเ์หล่าน้ีตกตะกอนก็จะท าใหเ้กิดน ้ าใสข้ึน และกระบวนการน ้ ายงัมี

ขั้นตอนการกรองละเอียดเพื่อดกัเศษขยะ ไม่ใหข้ยะเหล่าน้ีหลงเหลือเขา้ไปในบ่อเล้ียงเช้ือ 

 

 

รูปที ่3.13 เติมอำกำศเลีย้งเช้ือ กรองละเอยีด  

 กระบวนการเติมอากาศเข้าสู่ถังเล้ียงเช้ือ อาศัยหลักการเติมอากาศเข้าในท่อน ้ าดิบ                    

(Aeration Pipe) เขา้สู้ถงับ าบดัดว้ยจุลินทรียชี์พ (Aeration Tank) เพื่อให้จุลินทรียชี์พเจริญเติบโต 

และ กระบวนการน้ียงัมีเคร่ืองกรองละเอียด (Mechanical Grit) เพื่อกรองตะกอนละเอียดดงัรูปท่ี 

3.13 เติมอากาศเล้ียงเช้ือ กรองละเอียด ซ่ึงสามารถวดัค่าพารามิเตอร์ไดด้งัน้ี 

1. Mechanical Grit Scraper เคร่ืองจบัเศษตะกอน อยูท่ี่สถานะ ON โดยดกัตะกอนละเอียดเป็น m/l 

2. Temporary Air Blower เคร่ืองเติมอากาศปล่อยปริมาณลมเท่าเดิม 50 m/s เพ่ือรักษาแรงดนัน ้ า

ในท่อส่งน ้ า 
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3.1.6 ระบบบ ำบัดขั้นทีส่ี่  

 ระบบบ าบดัขั้นท่ีส่ี เป็นกระบวนการท าน ้ าใสวดัผลและปล่อยน ้าคืน 

1) ก่อนปล่อยน ้ าดี (Return Sludge Pump) หลกัการของการบ าบดัขั้นสุดทา้ยคือ

การท าน ้ าให้ใสและการเติมอากาศเพื่อให้น ้ าท่ีบ าบัดมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อ

ส่ิงมีชีวิตในแม่น ้าล าคลอง  

 

รูปที ่3.14 ขบวนกำรก่อนปล่อยน ำ้ดี 

 กระบวนการก่อนปล่อยน ้ าดี (Return Sludge Pump) กระบวนการสุดทา้ยของการบ าบดัน ้ า

เสีย น ้ าจากกระบวนการน้ีมาจากกระบวนการบ าบดัท่ีวดัค่า pH ผา่นใกลเ้คียงระดบั 7 ตามมาตรฐาน

การบ าบดัน ้า ค่า (Turbidity) หรือค่าความขุ่นไม่มาก และมีค่า (Submersible Agitator) หรือตรวจจบั

ค่าน ้ าเสีย ผ่านมาตรฐาน สุดทา้ยค่า (Floating Bridge) หรือตรวจค่าความใสผ่าน จนสามารถ

มองเห็นพื้นน ้ า และ มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า  กระบวนการน้ี

สามารถวดัค่าพารามิเตอร์ไดด้งัน้ี 

1. Level meter for Return Excess Sludge ระดบัปริมาณตะกอนท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน ถา้อยูใ่น

ระดบั HIGH จะถูกส่งเขา้ไปกวนตะกอนในระบบ 

2. Level Meter for Garbage เป็นเคร่ืองวดัระดบัปริมาณขยะต่อลิตร ท่ีอยูใ่นกระบวนการกรอง

ละเอียดและเติมอากาศ 
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3. Level Meter For Filter Screen เป็นเคร่ืองวดัระดบัปริมาณระดบัตะกอนละเอียด ต่อลิตรท่ี

อยูใ่นกระบวนการกรองละเอียดและเติมอากาศ 

4. Dissolved Oxygen Meter No.1 เคร่ืองวดัปริมาณออกซิเจนในกระบวนการน ้ าท่ีผ่าน

กระบวนการบ าบดัแลว้วดัเป็น มิลลิกรัมต่อลิตร 

5. Flow Meter for Excess Sludge เคร่ืองวดัปริมาณตะกอนส่วนเกินท่ีเหมาะสมและสามารถ

ปล่อยลงสู่แม่น ้าล าคลองได ้

6. Return Sludge Pump ปริมาณน ้าท่ีผา่นกระบวนการบ าบดั 

7. Excess Sludge Pump ปริมาณน ้ าท่ีไม่ผา่นกระบวนการและตอ้งกลบัไปบ าบดัซ ้ ายงัถงักวน

ตะกอน 

8. Exhaust Fan พดัลมระบายแก๊สในในถงัเติมอากาศท่ีผา่นกระบวนการบ าบดัน ้าเสีย 

 

3.2 กำรออกแบบตู้ควบคุมโดยใช้โปรแกรม Auto CAD  

ในการออกแบบตูค้วบคุมทั้งหมดประกอบไปดว้ย อุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดควบคุมดว้ยโปรแกรม

พีแอลซี (Programmable Logic Controller Program: PLC) อุปกรณ์จดัเก็บฐานขอ้มูล ออกแบบโดย

ใชโ้ปรแกรม (Auto CAD)  และด าเนินการจดัสร้างตูค้วบคุมจริงเพื่อใชง้านในระบบศูนยข์อ้มูล 

ตูค้วบคุมน้ีมีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลแบบเรียลไทม ์และมีมาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถ

รองรับขอ้มูลรับส่งขอ้มูลดว้ยระบบดิจิตอล และ อนาลอ็ก ขั้นตอนการออกแบบระบบตูค้วบคุมท่ี

ใชรั้บส่งขอ้มูล ดว้ยโปรแกรม (Auto CAD)  ดงัน้ี 

1) รายละเอียดขนาดสายไฟฟ้าและสีของสายไฟฟ้า 
2) รายละเอียดดา้นหนา้ตูแ้ละอุปกรณ์ 
3) รายละเอียดดา้นหลงัตูแ้ละอุปกรณ์ 
4) รายละเอียดดา้นในตูแ้ละอุปกรณ์ดา้นหนา้ 
5) รายละเอียดดา้นในตูแ้ละอุปกรณ์ดา้นหลงั 
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การออกแบบระบบตูค้วบคุมท่ีใชรั้บส่งขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม (Auto CAD) ออกแบบเพื่อ

เป็นตวัอย่างของชุดควบคุมท่ีสามารถรับส่งขอ้มูลได้แบบเรียลไทม์ จดัท าข้ึนเพื่อเป็นตน้แบบ

อุปกรณ์ ดา้นฮาร์ดแวร์ ท่ีใชส้ าหรับรับส่งขอ้มูลท่ีศูนยข์อ้มูลส าหรับโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

 

รูปที ่3.15 รำยละเอยีดขนำดสำยไฟฟ้ำและสีของสำยไฟฟ้ำ 

 

3.2.1 ขั้นตอนกำรเลอืกใช้สำยไฟฟ้ำให้เหมำะกบักำรใช้งำน 

 การออกแบบระบบสายไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในตูค้วบคุมถือเป็นเร่ืองส าคญัมากเน่ืองจากปริมาณ

กระแสไฟฟ้าท่ีใชไ้ม่เท่ากนัและการใชป้ระเภทไฟฟ้าก็แตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอุปกรณ์นั้นว่า

ตอ้งการกระแสไฟฟ้า AC หรือ DC ขนาดเท่าใด โดยค านวณจากมาตรฐาน ขนาดสายไฟฟ้า มอก.

11-2553 เป็นหลกัเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั สายท่ีใชเ้ป็นสายไฟฟ้าท่ีเกิดควนันอ้ยเพื่อไม่ให้

อุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสูงภายในตูเ้กิดความเสียหายจากการท่ีสายไฟฟ้าลดัวงจร สูตรการเลือกสายไฟฟ้า

ท่ีมีค่ามากกว่า     ขนาดตวัคูณปรับค่า (   ,    )       : อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม   : จ านวนกลุ่ม

เดินสายไฟฟ้า หาขนาดกระแสไฟฟ้าท่ีตอ้งการ (  ) ไดเ้ป็นดงัน้ี 

 

   =    / (  x   )              (3.1) 
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การแยกสายไฟฟ้าท่ีมีแรงดนัต่างกนั ให้อยูใ่นกล่องสายไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัระหว่างไฟฟ้า

กระแสสลบั (AC) และ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพื่อความปลอดภยัในการซ่อมบ ารุงรักษา หรือการ

เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด สายน าไฟฟ้าภายในตูท้ ั้งหมดถูกวางลงบนกล่องสายไฟฟ้าท่ีออกแบบให้มี

ขนาดพื้นท่ีวา่งมากวา่ 40 % เพื่อการระบายความร้อนท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผา่นตวัน าไฟฟ้า 

การออกแบบระบบสายกราวด ์2 วงจรภายในตูค้วบคุมดงัน้ี 

        1) Safety Earth คือสายกราวด์อุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ออกแบบให้มีขนาด

สายไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่าสายตวัน าฟ้าท่ีจ่ายให้อุปกรณ์ท่ีใชก้ระแสสูงสุด เพื่อใหก้ระแส

ลดัวงจรไหลผ่านสายกราวด์ไดส้ะดวก และป้องกนัอุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง (DC) 

ช ารุดเสียหาย 

         2) Safety Instrument คือสายกราวดอุ์ปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง (DC) ออกแบบใหมี้ขนาด

สายไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่าสายตวัน าไฟฟ้าท่ีจ่ายให้อุปกรณ์ท่ีใช้กระแสสูงสุด เพื่อให้

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านสายกราวด์ได้สะดวก และป้องกันอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) ช ารุดเสียหาย 

สาเหตุท่ีท าการแยกสายกราวด ์และบสับาร์ ระหว่าง  Safety Earth กบั Safety Instrument 

ออกจากกนัเพื่อป้องกนัไม่ให้กระแสไฟฟ้าลดัวงจรระหว่างไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) และไฟฟ้า

กระแสตรง (DC) สัมผสักนัโดยตรงเน่ืองจากความความต่างศกัยร์ะหว่างไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)  

ค่าสูงกว่าไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรอาจท าให้อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้า 

กระแสตรง (DC)  เสียหายได ้
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ตำรำงที ่3.3 ขั้นตอนกำรเลอืกใช้สำยไฟให้เหมำะกบักำรใช้งำน 
Types Colors Sizes 

Main AC Line 220V < 32 A Blown 4.0 sq.mm ,6.0 sq.mm 

Main AC Neutral  220V < 32 A Blue 4.0 sq.mm ,6.0 sq.mm 

AC Line  220V  <  2 A Blown 2.5 sq.mm 

AC Neutral  220V  <  2 A Blue 2.5 sq.mm 

Power for DC Positive  24V < 0.5A Red 1.0 sq.mm 

Power for DC Negative 24V < 0.5A Black 1.0 sq.mm 

PLC  DC Positive 24V < 0.5A Red 1.0 sq.mm 

 PLC DC Negative Black 1.0 sq.mm 

Safety Earth Green with Yellow Stripe 4.0 sq.mm ,6.0 sq.mm 

Safety Instrument Green 1.5 sq.mm 

 

ขอ้ควรระวงัในการเลือกใชง้านสายไฟฟ้าดงัตารางท่ี 3.3 และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1. ชนิด และขนาดของสายไฟฟ้า ไม่เหมาะสมกบัตวัต่อสายหรือขั้วต่อสายของบริภณัฑต์วัต่อ

สายและขั้วต่อสายตอ้งเหมาะสมกนัทั้งชนิดและขนาด 

2. ตรวจสอบขั้วต่อของสายให้ใชง้านไดท่ี้ก าหนดโดยผูผ้ลิต การขยายตวัของสายไฟฟ้าเม่ือมี

กระแสไหลมากและหดตวัเม่ือกระแสลดลง ท าใหจุ้ดต่อสายหลวมได ้ ถา้ไม่ไดท้อร์คตามท่ี

ก าหนดซ่ึงอาจมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป 

3. การบีบสายไม่เหมาะสม เกิดกบัตวัต่อสายท่ีตอ้งใชว้ิธีบีบใหแ้น่น 

4. สายไม่เขา้ท่ีมกัเกิดกบัตวัต่อสายชนิดเสียบแน่น (Quick Connection Terminal) เม่ือเสียบ

สายแลว้สายอาจไม่ตรงต าแหน่งท่ีตอ้งการ ท าใหห้นา้สมัผสัร้อนและเกิดความร้อนสูงได ้



54 
  

 

รูปที ่3.16 รำยละเอยีดด้ำนหน้ำตู้และอุปกรณ์ 

3.2.2 ขั้นตอนกำรเลอืกใช้อุปกรณ์ ด้ำนหน้ำตู้ 

 ตูค้วบคุมออกแบบให้มีความทนัสมยัและประสิทธิภาพเดียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  การติดตั้งระบบแสดงสถานะการท างานของตู ้โดย

ใชห้ลอด LED แสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ พร้อมทั้งติดแผงฟิลเตอร์ (Filter) เพื่อเป็นช่อง

ดูดลมเขา้ภายในตูค้วบคุมและระบายออกดา้นหลงัของตูค้วบคุม เพื่อลดความร้อนจากอุปกรณ์

ภายในตูค้วบคุม ดงัตารางท่ี 3.4 เลือกใชอุ้ปกรณ์ดา้นหนา้ตูค้วบคุม 

ตำรำงที ่3.4 กำรเลอืกใช้อุปกรณ์ด้ำนหน้ำตู้ควบคุม 

1 2 LED compact system light 40W, 24Vdc RITTAL SZ 4140.840
2 1 LED interconnecting cable for through-wiring RITTAL SZ 4315.830
3 2 Door operated switch with LED connection cable RITTAL SZ 4315.810
6 2 SZ Wiring plan pocket, plastic, DIN A4, portrait RITTAL SZ 2514.000
8 4 SK fan and filter units TopTherm, 230 m/h, 24Vdc RITTAL SK 3241.124

ITEM QTY DESCRIPTION MANUFACTURING MODEL
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รูปที ่3.17 รำยละเอยีดด้ำนหลงัตู้ควบคุมและช่ืออุปกรณ์ 

3.2.3 ขั้นตอนกำรเลอืกใช้อุปกรณ์ ด้ำนหลงัตู้ควบคุม 

 ผูว้ิจยัออกแบบอุปกรณ์ดา้นหนา้ตูค้วบคุมให้มีความทนัสมยั และ ประสิทธิภาพเดียวกบั

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้ใชง้านไดย้าวนานข้ึน 

ผูว้ิจยัติดตั้งระบบแสดงสถานะการท างานของตูค้วบคุม โดยใชห้ลอด LED แสดงสถานะอุปกรณ์

ก าลงัท างาน พร้อมทั้งติดพดัลมจ านวน 4 ตวั โดยใช ้2 วงจรควบคุม วงจรแรกจะท างานเม่ืออุณหภูมิ

ภายในตูสู้งเกิน 35 องศาเซลเซียส และวงจรท่ีสองจะท างานเม่ือวงจรแรกเกิดความเสียหาย โดยจะ

ส่งสัญญานไปยงัชุดควบคุมพร้อมแจง้สถานะการท างานของพดัลมชุดท่ีสอง ท าให้ตูค้อลโทรมี

ระบบระบายความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการส่งขอ้มูลแบบ ดงัตารางท่ี 3.5 การ

เลือกใชอุ้ปกรณ์ดา้นหลงัตูค้วบคุม 

ตำรำงที่ 3.5 กำรเลอืกใช้อุปกรณ์ด้ำนหลงัตู้ควบคุม 

1 2 LED compact system light 40W, 24Vdc RITTAL SZ 4140.840
2 1 LED interconnecting cable for through-wiring RITTAL SZ 4315.830
3 2 Door operated switch with LED connection cable RITTAL SZ 4315.810
4 2 SK outlet filter, Standard, WHD: 255 x 255 x 25mm RITTAL SK 3240.200
5 2 SZ Wiring plan pocket, plastic, DIN A4, portrait RITTAL SZ 2514.000
6 2 Red complete pilot light OD 22 mm. ,LED 230...240V SCHNEIDER XB4-BVM4
7 1 Name Plate LOCAL

ITEM QTY DESCRIPTION MANUFACTURING MODEL
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รูปที ่3.18 รำยละเอยีดภำยในตู้ด้ำนหน้ำและอุปกรณ์ 

3.2.4 ขั้นตอนกำรเลอืกใช้อุปกรณ์ภำยในตู้ควบคุมด้ำนหน้ำ 

 ผูว้ิจัยเลือกอุปกรณ์ชุดควบคุม ท่ีสามารถ รับ-ส่ง สัญญาณได้ทั้ งระบบอนาล็อกและ

สัญญาณดิจิตอล โดยมีเซอร์กิตเบลกเกอร์และพาวเวอร์ซัพพลาย ท่ีใช้แปลงกระแสไฟสลบัเป็น

กระแสไฟตรง อุปกรณ์จะสลบัการท างานกรณีช่องส่งสัญญาณช ารุด อุปกรณ์จดัเก็บฐานขอ้มูล  

อุปกรณ์ส าหรับควบคุมวงจรพดัลม และกล่องเก็บสายตวัน าไฟฟ้าขนาดต่างๆ ลกัษณะการท างาน

ของชุดควบคุมชุดแรกสามารถรับขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าโดยรับขอ้มูลไดท้ั้ง สัญญาณ

อนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล แต่ละช่องสัญญาณจะมีชุดส ารองเม่ือเกิดเหตุช่องสัญญาณเสียจะท า

การสลบัช่องสัญญาณตวัท่ีสองอตัโนมติั สัญญาณท่ีถูกส่งมาจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าผ่านช่อง 

สัญญาณอนาล็อ และสัญญาณดิจิตอล จะถูกส่งไปยงัอุปกรณ์รับฐานขอ้มูลท่ีช่ือว่า (Data Station) 

จากนั้นจะท าการส่งสัญญาณต่อไปยงัโปรแกรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ช่ือว่า (SQL) ชุดควบคุมชุด

แรกจะเป็นทางตน้ทางท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้ งหมดจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดงโดยรับเป็น 

สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล สัญญาณเหล่าน้ีจะถูกแปลง เป็นประสิทธิภาพการท างาน

ของอุปกรณ์ภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้ า มีอุปกรณ์ ดงัตารางท่ี 3.6 การเลือกใชอุ้ปกรณ์ภายใน

ตูค้วบคุมส่วนหนา้ 



57 
  

ตำรำงที ่3.6  กำรเลอืกใช้อุปกรณ์ภำยในตู้ควบคุมส่วนหน้ำ 

13 2 Controllogix power supply 240VAC ALLEN-BRADLEY 1756-PA75R
14 2 Controllogix controllers module ALLEN-BRADLEY 1756-L72
15 2 Controllogix communication module ALLEN-BRADLEY 1756-EN2TR
5 6 Controllogix communication module ALLEN-BRADLEY 1756-AI
6 6 Controllogix communication module ALLEN-BRADLEY 1756-DO
7 6 Controllogix communication module ALLEN-BRADLEY 1756-AO
8 6 Controllogix communication module ALLEN-BRADLEY 1756-DI

17 2 Controllogix Redundant module ALLEN-BRADLEY 1756-RM2
18 2 Miniature Circuit Breakers IC60N 2P/32A (For UPS1 & UPS2) SCHNEIDER A9K27232
21 12 Miniature Circuit Breakers IC60N 2P/6A SCHNEIDER A9K27206
23 34 Fuse Terminal WEIDMULLER WSI6
24 1 Safety Earth busbar LOCAL -
25 1 Instrument busbar LOCAL -
26 2 Quint-PS/1AC/24vdc/20 PHOENIX CONTACT 2866776
27 1 Quint-Diode/12-24dc/2x20/1x40 PHOENIX CONTACT 2320157
28 2 Quint-PS/1AC/24vdc/10 PHOENIX CONTACT 2866763
29 1 Quint-Diode/12-24dc/2x20/1x40 PHOENIX CONTACT 2320157
30 1 Industrial Unmanaged Ethernet Switches REDLION 108TX
31 3 Thermostat Enclosure internal thermostat RITTAL SK.3110.000
32 13 Miniature Plug-in relay 1NO/1NC 24VDC 6A OMRON G2R-S
33 150 Feed-through terminal block WEIDMULLER WDU2.5
34 20 End Plate WEIDMULLER WAP2.5-10
35 20 End Bracket WEIDMULLER EW35
36 4 CT Tranasmitter In:0-5A AC, Out:4-20mA DC, Power:24VDC M-System M2CA-5A-R
37 2 Two Poles Distribution Block, 40A Erico BD40A
38 1 Embedded Ethernet/IP Tap ALLEN-BRADLEY 1783-ETAP
39 4 Feed-through terminal block PHOENIX CONTACT UK6N
40 1 Data station REDLION UK6N
41 4 Ground terminal block PHOENIX CONTACT USLKG6
42 4 Socket plug 2 gang HAGO PG102
43 1 Cable Duct CD-HF 100x100 PHOENIX CONTACT 3240472
44 3 Cable Duct CD-HF 80x100 PHOENIX CONTACT 3240360
45 7 Cable Duct CD-HF 60x100 PHOENIX CONTACT 3240355
46 8 Din Rail 2.0m NS 35-15 PERF PHOENIX CONTACT 1201730
47 2 TIMER SCHNEIDER RE17LAMW

MANUFACTURING MODELITEM QTY DESCRIPTION
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รูปที ่3.19 รำยละเอยีดเลอืกใช้อุปกรณ์ภำยในตู้ควบคุมส่วนหลงั 

3.2.5 ขั้นตอนกำรเลอืกใช้อุปกรณ์ภำยในตู้ควบคุมส่วนหลงั 

 ผูว้ิจยัเลือกอุปกรณ์ชุดควบคุมท่ีสามารถ รับ-ส่ง สัญญาณไดท้ั้ง ระบบสัญญาณอนาล็อก 

และสัญญาณดิจิตอล โดยมีพาวเวอร์ซพัพลายท่ีใชแ้ปลงไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มี

อุปกรณ์สลบัการท างานกรณีช่องส่งสัญญาณช ารุด และจุดต่อรับส่งสัญญาณอนาลอ็กและสัญญาณ

ดิจิตอล ลกัษณะการท างานของชุดควบคุมชุดสองสามารถรับขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าโดย

รับขอ้มูลไดท้ั้งสัญญาณอนาลอ็กและสัญญาณดิจิตอล แต่ละช่องสัญญาณจะมีชุดส ารองเม่ือเกิดเหตุ

ช่องสัญญาณเสียจะท าการสลบัช่องสัญญาณตวัท่ีสองอตัโนมติั สัญญาณท่ีถูกส่งมาจากโรงควบคุม

คุณภาพน ้ าผา่นช่องสัญญาณอนาลอ็กและสัญญาณดิจิตอลจะถูกส่งไปยงัอุปกรณ์รับฐานขอ้มูลท่ีช่ือ

วา่ (Data Station) จากนั้นจะท าการส่งสญัญาณต่อไปยงัโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ช่ือว่า 

(SQL) ชุดควบคุมชุดแรกจะเป็นทางตน้ทางท่ีรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าดิน

แดงโดยรับเป็นสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล เม่ือเกิดกรณีชุดควบคุมชุดแรกช ารุด ชุด

ควบคุมชุดท่ีสองจะท างานร่วมกบัอุปกรณ์ภายในโรงควบคุมคุณภาพน ้ าทนัที แทนชุดแรกทนัที 
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ระบบน้ีเรียกว่า (Redundancy System) ดงัตารางท่ี 3.6  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ภายในตูค้วบคุมส่วน

หลงั 

ตำรำงที ่3.7 กำรเลอืกใช้อุปกรณ์ภำยในตู้ควบคุมส่วนหลงั 

67 7 Cable duct - CD-HF 60X100 GREY PHOENIX CONTACT 3240472
68 2 Cable duct - CD-HF 80X100 GREY PHOENIX CONTACT 3240360
69 2 Cable duct - CD-HF 100X100 GREY PHOENIX CONTACT 3240355
70 6 DIN Rial @ 2.00 m., NS 35-15 PERF PHOENIX CONTACT 1201730
71 1 Safety Earth busbar LOCAL -
72 1 Instrument Earth busbar LOCAL -
73 66 Surge protection devices MTL SD32X
74 2 Air flow switch DEGREE S400-1-1-2-1-2
75 40 Miniature Plug-in relay 1NO/1NC 24VDC 6A OMRON G2R-S

MANUFACTURING MODELITEM QTY DESCRIPTION

 

3.3 โปรแกรมกระบวนกำรรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์  

กระบวนการเช่ือมต่อโปรแกรม กระบวนการด้านซอฟแวร์เป็นกระบวนการท่ีให้

ความส าคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองการเป็นกระบวนการตน้แบบ ขั้นตอนการด าเนินงานวิธีการในการ

ผลกัดนัขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้า เพื่อใหข้อ้มูลสามารถน ามาใชง้านเป็นฐานขอ้มูลส่วนกลาง 

รวมทั้งยงัเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีสามารถด าเนินการคน้ควา้ศึกษากระบวนการ ต่าง 

ๆ และน ามาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อ

การพฒันาส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้คร่ืองจกัรท างานแทนคน หรือการใชเ้ทคโนโลยีในการ

ส่ือสาร ผลจากการใชเ้ทคโนโลยีจะท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ ๆ เกิดมูลค่า เกิดความรวดเร็วในการ

ท างาน รวมทั้งจะช่วยใหธุ้รกิจมีโอกาสประสบความส าเร็จมากข้ึน  

 ปัจจุบนัโรงควบคุมคุณภาพน ้ าบางซ่ือไดเ้ปล่ียนเป็นส านกัการระบายน ้ า และศูนยป้์องกนั

น ้ าท่วม (บางซ่ือ) โดยเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลท่ีมีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลผลการปรับปรุงคุณภาพน ้ า จาก

ทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้า เพื่อใชใ้นการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพ การบ าบดัน ้ าเสียในแม่น ้ าล าคลอง

ท่ีไหลผา่นกรุงเทพมหานคร และ ยงัเป็นศูนยป้์องกนัน ้ าถ่วม ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการส่งขอ้มูลไป

ยงัศูนยก์ลางขอ้มูลของโรงควบคุมคุณภาพน ้ า ส่งผลให้ขอ้มูลการบ าบดัน ้ ายงัคงเป็นขอ้มูลดิบท่ียงั

ไม่ถูกพฒันา ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรบางตวัลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวม
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ต ่าลง ดงันั้นการเก็บขอ้มูลท่ีศูนยก์ารขอ้มูลท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน และ การจดัการง่าย

ข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้ าสูง โดยระบบปฏิบติัการจดัเก็บขอ้มูลทุก 1

นาที ท าใหไ้ดข้อ้มูลจริง ณ เวลาปัจจุบนั ขอ้มูลของเคร่ืองจกัรทุกประเภทภายในโรงควบคุมคุณภาพ

น ้ าจะถูกบนัทึก ในระบบภาษามาตรฐานของ (ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์) ในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลและ

จะถูกส่งไปยงัศูนยข์อ้มูลกลาง เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละส่วนการควบคุมคุณภาพน ้ า โดย

ศูนยข์อ้มูลกลางจะเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมขอ้มูลการท างานของเคร่ืองจกัรของทุกโรง

ควบคุณคุณภาพน ้ารอบกรุงเทพมหานคร    

ในกระบวนการน้ี จะท าการเก็บขอ้มูลของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดงเพื่อเป็นขอ้มูลใน

การออกแบบระบบศูนยก์ลางขอ้มูล สามารถส่งขอ้มูลไดแ้บบเรียลไทม ์จากนั้นจะเร่ิมด าเนินการ

เช่ือมต่อขอ้มูลโดยวิธีการ จ าลองการท างานของขอ้มูลและด าเนินการเช่ือมต่ออุปกรณ์จริงตามล าดบั

โดยขอ้มูลท่ีน ามาใชจ้ะถูกบนัทึก ในระบบภาษามาตรฐานในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์หรือ 

“ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์” 

วธีิกำรใช้งำนโปรแกรม น ำข้อมูลจำกโรงควบคุมคุณภำพน ำ้มำประยุกต์ใช้กบัระบบใหม่ 

 1)  วิธีการบนัทึกไฟลท่ี์เป็นขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

 2)  วิธีการเช่ือมต่อโปรแกรมระหวา่งโรงควบคุมคุณภาพน ้าไปยงัฐานจดัเกบ็ขอ้มูล (Data Station) 

 3)  การบนัทึกผลลงในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์) 
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3.3.1 วธีิกำรบันทกึไฟล์ทีเ่ป็นข้อมูลจำกโรงควบคุมคุณภำพน ำ้ 

วิธีการบนัทึกไฟล์ท่ีเป็นขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ า ท าการเปิดไฟล์ขอ้มูลจากโรง

ควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดง และ ด าเนินการบนัทึกไฟลจ์ากโปรแกรมชุดควบคุม (Studio 5000) มี

ขั้นตอนการบนัทึกไฟลด์งัน้ี 

File                            Save as                       ตั้งช่ือไฟล ์และใชน้ามสกลุ . L5K 

ไฟล ์. L5K เป็นนามสกุลขอ้มูลของโปรแกรม (Studio 5000) ไฟล ์L5K เก็บขอ้มูลบางประเภทท่ีใช้

ส าหรับการเขียนโปรแกรม PLC ดงัรูปท่ี 3.20 ขั้นตอนการบนัทึกไฟลจ์ากโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

 

รูปที ่3.20 ขั้นตอนกำรบนัทึกไฟล์จำกโรงควบคุมคุณภำพน ำ้ 

         วิธีเปิด:  ประเภทไฟลน้ี์ไม่ไดส้ามารถเปิดไดโ้ดยตรง โดยท่ีไม่มีซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถเปิด

และใชง้าน หรือ ไม่มีขอ้มูลในแหล่งสาธารณะเก่ียวกบัการเปิดไฟลป์ระเภทน้ี ท า

ให้เป็นกรณีของไฟลข์อ้มูลภายในแคชไฟลช์ัว่คราว ฯลฯ ไฟล ์L5K ไม่สามารถ

แปลงเป็นรูปแบบไฟล์อ่ืนได้ คือกรณีของระบบการก าหนดค่าชั่วคราวหรือ

ไฟลข์อ้มูลท่ีมีขอ้มูลซ่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์รูปแบบไฟล ์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ  

เพื่อปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูพ้ฒันา 
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รูปที ่3.21 ขั้นตอนเลอืกไฟล์นำมสกลุ .L5K 

ขั้นตอนเลือกไฟลน์ามสกลุ .L5K การเปล่ียนนามสกุลไฟลเ์ป็น .L5K เพื่อท่ีจะเอาขอ้มูลจาก

ชุดควบคุม บนัทึกลงอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Data station) ดงัรูปท่ี 3.21 ขั้นตอนเลือกไฟลน์ามสกุล 

.L5K จ  าเป็นตอ้งแปลงไฟลเ์ป็น นามสกุล .L5K เท่านั้น ประเภทไฟล ์L5K ไม่สามารถแปลงเป็น

รูปแบบไฟลอ่ื์นได ้น้ีเป็นกรณีของระบบ การก าหนดค่าชัว่คราวหรือไฟลข์อ้มูลท่ีมีขอ้มูลซ่ึงเป็นเอก

สิทธ์ิของซอฟต์แวร์ เพียงหน่ึงเดียวและถูกใช้เพื่อวตัถุประสงค์ของตัวเอง รูปแบบไฟล์ท่ีเป็น

กรรมสิทธ์ิหรือปิดไม่สามารถแปลงเป็นไฟลท์ัว่ไปไดเ้พื่อปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูพ้ฒันา 

วิธีแกปั้ญหาไฟล ์L5K เช่ือมโยงส่วนขยายไฟล ์. L5K กบัแอปพลิเคชนัท่ีถูกตอ้งบน: Windows 
        1. คลิกขวาท่ีไฟล ์. L5K ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" 

ตอนน้ีเลือกโปรแกรมอ่ืนและท าเคร่ืองหมายท่ีช่อง "Always use this app to open 
*.L5K files" 

         2. อปัเดตซอฟตแ์วร์ของคุณท่ีควรเปิด . L5K เป็นขอ้มูล RS Logix 5000 เฉพาะรุ่น
ปัจจุบนัรองรับรูปแบบไฟล ์. L5K ล่าสุด 

         3. เพื่อใหแ้น่ใจว่าไฟล ์. L5K ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสใหรั้บไฟลอี์กคร้ังและ
สแกนดว้ยซอฟตแ์วร์ป้องกนัไวรัส 
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3.3.2 วธีิกำรเช่ือมต่อโปรแกรมระหว่ำงโรงควบคุมคุณภำพน ำ้ไปยงัฐำนจัดเกบ็ข้อมูล  

 ขั้นตอนการใชโ้ปรแกรมคิมสัน (Crimson 3.1) โดยดาวน์โหลด โปรแกรมคิมสัน                   

(Crimson 3.1) มาจากเวบ็ไซต ์WWW.REDLION.COM ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถดาวน์โหลดได้

โดยท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย โปรแกรมสามารถใชง้านร่วมกบัผลิตภณัฑ ์ของบริษทั Redlion เท่านั้น เม่ือ

ด าเนินการดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อย ให้ท าการติดตั้งโปรแกรมคิมสัน (Crimson 3.1) เม่ือ

ด าเนินการติดตั้งแลว้เสร็จใหท้ าการเลือกผลิตภณัฑท่ี์ใชโ้ดยผูว้ิจยัจะท าการเลือกเป็นอุปกรณ์จดัเก็บ

ฐานขอ้มูล  

 

 รูปที ่3.22 ขั้นตอนกำรใช้โปรแกรมคมิสัน (Crimson 3.1) 

 

 

 

http://www.redlion.com/
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ขั้นตอนเลือกรุ่นผลิตภณัฑ์จดัเก็บขอ้มูล (Data Station) ผูว้ิจยัท าการเช่ือมต่อ                                  

(Configuration) เลือกรุ่นผลิตภณัฑจ์ดัเก็บขอ้มูล (Data Station) ใหต้รงกบัฮาร์ดแวร์ (Hardware) ท่ี

ออกแบบไวภ้ายในตูค้วบคุม ผูว้ิจยัเลือกรุ่นผลิตภณัฑจ์ดัเก็บขอ้มูล (Data Station Plus) เน่ืองจาก

สามารถท าหนา้ท่ีติดต่อกบัชุดควบคุม (PLC Controller) ต่าง ๆ ไดม้ากมายกว่า 200 แบบซ่ึงภายใน

โรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดงมีชุดควบคุม (PLC Controller) ต่างๆมากกว่า 10 ชนิด และอุปกรณ์

จดัเก็บขอ้มูล (Data Station Plus) ยงัสามารถตรวจสอบไดร์เวอร์ (Driver) ส าหรับชุดควบคุม           

(PLC Controller) ยีห่อ้ต่างๆ ได ้

โรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดงมีโปรโตคอลจ านวนมากและไม่สะดวกท่ีจะใช ้OPC Server  

ส าหรับแต่ละโปรโตคอล หรือ แต่ละยีห่อ้เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส าหรับ OPC Server  ต่างๆ รวมกนัมี

ราคาสูง ดงันั้นการใชอุ้ปกรณ์แปลงหรือ (Gateway) ท่ีสามารถรับอุปกรณ์หลากหลายโปรโตคอลได้

จึงเป็นทางออกท่ีน่าสนใจ จึงเลือกใช ้ (OPC Server) เพียงชุดเดียวต่อกบัอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล    

(Data Station Plus) ซ่ึงเสมือนเป็น (Gateway) แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีเป็น Web Server และ Data Log ได้

ดว้ย ดงัรูปท่ี 3.23 ขั้นตอนเลือกรุ่นผลิตภณัฑจ์ดัเกบ็ขอ้มูล (Data Station) 

 

รูปที ่3.23 ขั้นตอนเลอืกรุ่นผลติภัณฑ์ (Data Station) 
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ขั้นตอนการเช่ือมต่อ (Setting Communication) น้ีเป็นการเช่ือมต่อกนัระหว่างชุดควบคุม   

(PLC) กบัโปรแกรมคิมสัน (Crimson 3.1) โดยท าการเลือกโปรโตคอล (Protocol) เพื่อเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ในตูค้วบคุมกบัโปรแกรม  

PLC Controller                          Program Crimson3.1                          Data station 

ขั้นตอนการเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายในตูค้วบคุม อุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งเปิดใชง้านอยู ่และ เช่ือมต่อกนั

ดว้ยสายแลน (LAN) ตอ้งเซตไอพี (IP) วงแลนใหอ้ยูใ่นวงเดียวกนั เพื่อใหอุ้ปกรณ์ภายในตูค้วบคุม

ทั้งหมดเช่ือมต่อกนั และพร้อมใชง้าน จากนั้นด าเนินการเช่ือมตูค้วบคุมกบัคอมพิวเตอร์ท่ีเปิด

โปรแกรมคิมสัน (Crimson 3.1) และด าเนินการเซตค่า ดงัรูปท่ี 3.24 ขั้นตอนการเช่ือมต่อ             

(Setting Communication) 

Communication                    Network                   Protocol                  Driver Selected 

 

รูปที ่3.24 ขั้นตอนกำรเช่ือมต่อ (Setting Communication) 
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ขั้นตอนเลือกไดร์เวอร์ (Driver) ท าการเซตค่าไดร์เวอร์ใหต้รงกบัอุปกรณ์ในตูค้วบคุม ดงัน้ี 

  Driver Picker for Ethernet Port                       Manufacturer                   Allen-Bradley                   

  Driver Picker for Ethernet Port                            Driver                         Native Tags via L5K File 

เน่ืองจากไฟลท่ี์ท าการบนัทึกมาจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าเป็นไฟลเ์ฉพาะท่ีเป็นนามสกุล  

.L5K ดงันั้นใหเ้ซตไดร์เวอร์เป็น Native Tags via  .L5K File เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูลจากโรงควบคุม

คุณภาพน ้า กบัระบบอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล (Data Station) ดงัรูปท่ี 3.25 ขั้นตอนเลือกไดร์เวอร์  

 

 

รูปที ่3.25 ขั้นตอนเลอืกไดร์เวอร์ 
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ขั้นตอนเซตไอพีโปรแกรม (IP Program) เม่ือด าเนินการเซตไอพี (IP) ของอุปกรณ์ภายในตู ้

ทั้งหมดและเลือกไดร์เวอร์ใหด้ าเนินการ เซตไอพีอุปกรณ์ (IP Data Station) เพื่อใหอุ้ปกรณ์ทั้งหมด

อยูใ่นวงแลนเดียวกนั   

Driver Identification                        IP Address                  192.168.1.2 

 ในกระบวนการเซตไอพีอุปกรณ์ทุกตัวตอ้งเซตให้อยู่ในวงแลนเดียวกันเสมอ เพื่อให้

อุปกรณ์สามารถส่ือสารกนัได ้โดยรหสัสามชุดหนา้ตอ้งเหมือนกนัและรหัสตวัสุดทา้ยตอ้งแตกต่าง

กนั รหสัตวัสุดทา้ยหมายถึงตวัเลขแทนอุปกรณ์นั้น ๆ ขั้นตอนน้ีจึงถือว่ามีความส าคญัเพราะถา้รหสั

สามชุดหนา้ต่างกนัจะไม่สามารถส่ือสารกนัไดแ้ละถา้รหสัชุดสุดทา้ยเหมือนกนัหมายถึงอุปกรณ์ตวั

เดียวกัน ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเช่ือมต่อกันได้เน่ืองจากเน็ตเวิร์คเขา้ใจว่าเป็นอุปกรณ์ตวัเดียวกัน 

เพราะฉะนั้ นต้องเปล่ียนรหัสชุดสุดท้ายให้แตกต่างกันเสมอ ดังรูปท่ี 3.26 ขั้นตอนเซตไอพี

โปรแกรม 

 

รูปที ่3.26 ขั้นตอนกำรเซตไอพโีปรแกรม 
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ขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูล (Import Tag) ของชุดควบคุม (Controller PLC) จากตอนตน้

งานวิจยัดา้นซอฟแวร์ท าการแปลงไฟลเ์ป็น .L5K จากระบบควบคุมสกาดา้ของโรงควบคุมคุณภาพ

น ้ า เพื่อจะน าขอ้มูลแทก (Tag data) ของเคร่ืองจกัรน าไปใชง้าน โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกเซตไอพี (IP 

Address) ใหอ้ยูใ่นวงแลนเดียวกนัแลว้ จึงเร่ิมกระบวนการน าช่ือแทก (Tag) ขอ้มูลหรือรายละเอียด

ขอ้มูล (Data) ไปใชง้านขอ้มูลของเคร่ืองจกัรท่ีเซตไวจ้ะถูกถ่ายทอดผา่นกระบวนการน้ี ก่อนจะถึง

จัดเก็บไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ (โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล

เซิร์ฟเวอร์)  ดงัรูปท่ี 3.27 ขั้นตอนการน าเขา้ขอ้มูล  

 

รูปที ่3.27 ขั้นตอนกำรน ำเข้ำข้อมูล  

3.3.3 กำรบนัทกึผล ลงในฐำนข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ ไมโครซอฟต์ เอสควิแอลเซิร์ฟเวอร์  

 ขั้นตอนในการบนัทึกผล ลงโปรแกรมไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ เป็นขั้นตอน

สุดทา้ย ผลของขอ้มูลเคร่ืองจกัรและประสิทธิภาพการท างานเคร่ืองจกัรจะถูกถ่ายทอดลงโปรแกรม

น้ี และขอ้มูลน้ีเองจะเป็นขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ า ดงันั้นกระบวนการจะเสร็จ

ส้ินในโปรแกรมไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ขอ้มูลเหล่าน้ีถูกส่งไปท่ีศูนยข์อ้มูลเพื่อน าไป
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พฒันาบนเวบ็ไซต ์เป็นแดชบอร์ด (Dashboard) หรือ หนา้กระดานท่ีใชใ้นการสรุปขอ้มูลแบบ 

Executive ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถดูไดง่้ายๆ ใชเ้วลาในการตีความสั้นๆ และสามารถตอบ

โจทยใ์นทางธุรกิจไดใ้ชใ้นการติดตามเร่ืองท่ีสนใจ เพื่อเห็นการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลตลอดเวลา

แบบเรียลไทมน์ั้นเอง ดงัรูปท่ี 3.28 โปรแกรมไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 

 

รูปที ่3.28 โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสควิแอลเซิร์ฟเวอร์ 

 

3.4 รำยละเอยีดทำงเทคนิค กระบวนกำรน ำข้อมูลไปใช้งำน  

กระบวนการ (Procedure) หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัท่ีใชใ้นการจดัการ 

ศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ากระบวนการมาตรฐานเดียวกนัจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

3.4.1 การแกปั้ญหาการเขา้ถึงขอ้มูลของผูมี้ส่วนร่วมระดบัสูง 2 ประการ คือ การก าหนด

นโยบายทุกๆ ดา้น เพื่อระวงัป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบักระบวนการบ าบดัน ้ าเสียอนั

เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางออ้มแก่ทรัพยสิ์นส่วนร่วม 
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1) ก าหนดนโยบายทุกดา้นภายในศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ า  เป็นการก าหนด

ว่าองค์กรท าการตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมการใช้งานระบบศูนยข์อ้มูลมาก

เพียงใด เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2) การจดัการความเส่ียง ดา้นการใชง้าน ขอ้มูลท่ีน ามาใชง้านมีความถูกตอ้งเท่ียงตรง

มากเพียงใดและการใชโ้ปรแกรมเหล่าน้ีเกิดประโยชน์มากเพียงใด 

3.4.2 การป้องกนัชนิดต่างๆเพื่อรับมือปัญหาในอนาคตมี 5 ปัจจยัท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อความ

ง่ายในการจดัการ จ าเป็นตอ้งแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาทางป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

     กำรป้องกนัข้อมูล            กำรป้องกนัทำงเทคนิค          กำรป้องกนัด้ำนคน 

- ขอ้มูลท่ีใชมี้ความ  

   ถูกตอ้งสูงสุด 

- การเช่ือมต่ออุปกรณ์ถูกตอ้ง 

   แม่นย  าสามารถตรวจสอบได ้

- มีการติดตั้งไฟลว์อเพื่อรับมือ 

   บุคคลภายนอก 

- ขอ้มูลถูกจดัการ   

   ดว้ยวิธีการท่ี   

   ถูกตอ้ง 

- ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ตอ้ง  

   พร้อมใชง้านไม่ช ารุด 

- การจดัการการบ ารุงรักษาเชิง 

   ป้องกนัและเชิงแกไ้ข 

 
3.4.3 การตรวจสอบมาตารฐาน เก่ียวขอ้งกบั 3 ส่วน 
       1) การวิเคราะห์บนัทึกกิจกรรมต่างๆมาตรฐานศนูยข์อ้มูล คือ กรอบนโยบายของศูนย์

ขอ้มูลเพื่อใหโ้รงควบคุมคุณภาพน ้ าทั้ง 8 แห่งมีมาตรฐานการบ าบดัน ้ าเสียเดียวกนั
คือ ประสิทธิผลรวมนั้นเองซ่ึงประสิทธิผลรวม คือค่ามาตารฐานในการปล่อยน ้ า
เสียลงแม่น ้ าล าคลองต่างๆ ซ่ึงถูกก าหนดไวว้่ามีความปลอดภยัต่อส่ิงมีชีวิตและไม่
เป็นพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นขอ้ก าหนดท่ีกรุงเทพมหานครก าหนดไว ้ดงัตารางท่ี 
3.8 มาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิงท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด  
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ตำรำงที่ 3.8 มำตรฐำนคุณภำพน ำ้ทิง้ทีก่รุงเทพมหำนครก ำหนด 
มาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้ ที่กรุงเทพมหานคร ก าหนด

1.  BOD               ≤ 20 mg/l

2.  SS                   ≤ 30  mg/l

3. Total - N          ≤ 10 mg/l 

4.  Total - P          ≤  2  mg/l

5.  NH3 - N          ≤  3  mg/l

6. DO                   ≥ 5  mg/l  

                     2) การทดสอบระบบและตรวจสอบผลการด าเนินงานกระบวนการในการทดสอบ 
ระบบ และ ตรวจสอบเป็นหนา้ท่ีหลกัของวิศวกร ท่ีตอ้งเขา้มาจดัการขอ้มูลเหล่าน้ี
รวมถึงควบคุมการด าเนินงานต่างๆใหอ้ยูภ่ายใตน้โยบายและขอ้ก าหนดท่ีผูบ้ริหาร
ระดับสูงก าหนด เพื่อให้กระบวนการต่างบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ ง ต้องมีการ
ทดสอบระบบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและวิ ธีการนั้ นถูกต้องตาม
กระบวนการบ าบดัน ้าเสียและเป็นไปตามมาตารฐานเดียวกนั 

 

 

รูปที ่3.29 วศิวกรตรวจสอบระบบ 

กระบวนการในการตรวจสอบระบบ ดงัรูปท่ี 3.29 วิศวกรตรวจสอบระบบ วิศวกร
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการต่างและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่
เจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจะส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานและเกิดผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประสิทธิผล
รวมออกมาเป็นไปตามมาตารฐานท่ีตั้งไว ้

3) การส ารวจ และเรียนรู้จากการท างาน การศึกษารูปแบบและวิธีการพฒันาระบบ
ศูนยข์อ้มูล กระบวนการน้ีเป็นหนา้ท่ีและเป็นวิสัยทศัน์ของเจา้หนา้ท่ี ท่ีตอ้งมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานภายใตข้อ้ก าหนดศูนยข์อ้มูล ควรมีการส ารวจเคร่ืองจกัร
เสมอ มีการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกันและการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขและ
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ศึกษากระบวนการท างานของระบบต่างๆ ให้เกิดความช านาญและสามารถแกไ้ข
สถานะการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีวิสัยทศัน์ในการพฒันา
กระบวนการต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  

    3.4.4  วงจรการพฒันาระบบงาน (SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE: SDLC) 
ในการพฒันาระบบนั้น ไดมี้การก าหนดใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ ก าหนด

ขั้นตอนท่ีเป็นแนวทางในการวิเคราห์ระบบโดยพยายามให้มีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุดเพราะ
งานการวิเคราะห์ระบบในปัจจุบนัมีความซันซ้อนของงานมากกว่าสมยัก่อน จึงไดมี้การ
คิดคน้วงจรการพฒันาระบบข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของการใช้งานระบบศูนย์
ขอ้มูล  
วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน 

               1) ก าหนดปัญหา (Problem Definition) เจา้หนา้ท่ีตอ้งก าหนดปัญหาท่ีพบเจอ 
      2) วิเคราะห์ (Analysis) เจา้หนา้ท่ีตอ้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้นไดว้่าเกิดจาก

สาเหตุใด 
      3) ออกแบบ (Design) เจา้หน้าท่ีตอ้งออกแบบวิธีการแกปั้ญหาโดยการก าหนด

ขั้นตอนอยา่งเหมาะสม 
     4) พฒันา (Development) ออกแบบวิธีการแกปั้ญหาแลว้ตอ้งพฒันาไม่ให้เกิดปัญหา

เกิดซ ้าไดอี้ก หรือเกิดไม่บ่อย 
     5) ทดสอบ (Testing) เจา้หนา้ท่ีตอ้งทดสอบระบบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหเ้คร่ืองจกัรไม่

เกิดการปัญหาระหวา่งวนั 
     6) ด าเนินงาน (Implementation) เจา้หน้าท่ีตอ้งด าเนินงานตามขอ้ก าหนดหรือ

นโยบายต่าง ๆ ตามแผนท่ีวางไว ้
     7) บ ารุงรักษา (Maintenance) เจา้หนา้ตอ้งบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ ตาม

แผนการบ ารุงรักษา 
  

      3.4.5 ขั้นตอนการน าขอ้มูลจากไมโครซอฟ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ไปใชเ้พื่อท าแดชบอร์ด 

โดยทัว่ไปแลว้ฐานขอ้มูลจะท าหนา้ท่ีในการจดัการกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บ ในส่วนของ

การน าเขา้ และ แสดงขอ้มูลจะเป็นเร่ืองของแอปพลิเคชัน่ (Application) ต่างๆ ท่ีพฒันาข้ึน

เพื่อจัดการน าเข้าข้อมูลหรือน าข้อมูลมาแสดงในรูปแบบต่างๆ แต่แอปพลิเคชั่น                    

(Application) เหล่านั้นจะตอ้งมีส่วนในการติดต่อฐานขอ้มูลหรือการน าเขา้ขอ้มูลจาก
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ฐานขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับในหวัขอ้น้ี จะกล่าวถึงการ น าขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

Microsoft SQL server management studio มาใชง้านใน รูปแบบ  CSV text data file  และ  

Excel ไฟลก์ารน าขอ้มูล โดยบนัทึกในรูปแบบ ไฟล์ CSV text data file ส าหรับน าขอ้มูล

จากตารางขอ้มูลมาใชง้านขั้นตอนในการน าขอ้มูล จาก SQL Server 2008 Express Edition  

ออกมาในรูปแบบ ไฟล ์CSV text data file ดงัต่อไปน้ี 

                     1) คลิกเลือกตารางขอ้มูลท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล คลิกเมาส์ปุ่มขวา คลิกเลือกเมนู         

(Select Top 1000 Rows) ดงัรูปดา้นล่าง 

 

รูปที ่3.30 เลอืกตำรำงข้อมูล 

           2) จะปรากฏหนา้ต่าง ดงัรูปดา้นล่าง ซ่ึงมีสองส่วน คือ ส่วนแสดงค าสัง่ (SQL) และ 

ส่วนแสดงขอ้มูลผลลพัธ์ ดงัรูปดา้นล่าง 

 

รูปที ่3.31 ตำรำงข้อมูล 

 

3.5 กำรใช้งำน SQL Server 2008 Import and Export Data 

SQL Server 2008 Import and Export Data เป็นเคร่ืองมือ SQL Server มีมาใหผู้ใ้ช ้เพือ่ให้

ง่ายในการน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาใชง้าน มีขั้นตอนในการน าขอ้มูลออกมาดงัน้ี 
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1) คลิกเลือก โปรแกรมดงักล่าวท่ี Windows Start menu เลือก SQL Server 2008 Import and 

Export Data  

        2) จะปรากฏหนา้ต่าง แรกของ SQL Server Import and Export Wizard คลิกปุ่ม Next > 

 
รูปที ่3.32 หน้ำแรก (SQL Server Import and Export) 

3) จะปรากฏหนา้ต่างเพื่อเลือก ประเภทของขอ้มูลตน้ทาง ส าหรับฐานขอ้มูล SQL Server 

Database  ใหค้ลิกเลือก ประเภทของขอ้มูล  Microsoft OLE DB Provider for SQL 

Server  จากนั้นเลย  Data Base Server ดงัรูปดา้นล่าง จากนั้น คลิกเลือกวิธีการเขา้ถึง

ขอ้มูล Authentication  ซ่ึงจะตอ้งเลือกตามท่ีติดตั้งไว ้ในตวัอย่างเลือก แบบ Use 

Windows Authentication  ดงัรูปดา้นล่าง 

    

รูปที ่3.33 Choose a Data source 

4)  จากนั้นคลิกเลือกฐานขอ้มูล (Database) โดยเลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการน าขอ้มูลมาใชง้าน 

ดงัรูปดา้นล่างคลิกปุ่ม Next > เพื่อไปหนา้ต่างถดัไป 

        5) หนา้ต่าง ถดัมาเป็น หนา้ต่าง Choose a Destination ใหผู้ใ้ชค้ลิกเลือกรูปแบบของขอ้มูลท่ี

ตอ้งการน าออกไปใชง้าน ตวัอยา่งใหค้ลิกเลือก Microsoft Excel จากนั้น คลิกเลือกปุ่ม 
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Browse… เพื่อเลือกไฟล ์ Excel  และต าแหน่งท่ีไฟล ์ปลายทางจดัเกบ็อยู ่ดงัรูปดา้นล่าง

คลิกเลือก ไฟล ์Excel  และคลิกปุ่ม Open  

 
รูปที ่3.34 Export Data from Excel 

6) คลิกเลือก ใหก้ าหนดวา่ แถวแรกใหเ้ป็นช่ือของ คอลมัน์หรือไม่ ถา้ใช่ ใหค้ลิกเช็คท่ีช่อง

ดา้นหนา้ คลิกปุ่ม Next > 

7)  หนา้ต่างน้ี เป็นหนา้ต่างส าหรับเลือกวา่ จะน าขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูลท่ีเลือกแบบใด มีให้

เลือกสองแบบ  

        ก) Copy data from one or more tables or views เลือกน าขอ้มูลจากตาราง

หรือวิวขอ้มูล 

                     ข) Write a query to specify the data to transfer เขียนค าสัง่ SQL  เพื่อเลือก

ขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ 

 

รูปที ่3.35 Specify Table Copy or Query 

8) เลือกน าขอ้มูลจาก ตารางขอ้มูลหรือวิวขอ้มูล เม่ือคลิกปุ่ม Next > จะปรากฏหนา้ต่างให้

เลือกตารางขอ้มูล หรือวิวขอ้มูล ท่ีตอ้งการน าขอ้มูลออกมาใชง้าน ในช่องดา้นซ้ายช่อง
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ดา้นขวา จะเป็นแผน่ ขอ้มูลของ Excel File ท่ีเลือกให้เป็นท่ีเก็บขอ้มูลจากฐานขอ้มูล เม่ือ

เลือกเรียบร้อยแลว้คลิกปุ่ม Edit Mappings คลิกปุ่ม Next > 

        9) จะปรากฏหนา้ต่างสุดทา้ยของตวัช่วยในการน าขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล คลิกปุ่ม Next > 

จะเป็นการเร่ิมการท างานเม่ือส าเร็จแลว้ จะปรากฏหนา้ต่างการท างานส าเร็จ 

 
รูปที ่3.36 Complete the Wizard 

10) เม่ือเปิด Excel File ดงักล่าว จะพบขอ้มูลท่ีน าส่งมาจากฐานขอ้มูล ดงัรูปดา้นล่าง 

 
รูปที ่3.37 Excel Data 

11) หากเลือก Write a query to specify the data to transfer เขียนค าสัง่ SQL เพื่อเลือกขอ้มูล

ตามท่ีตอ้งการในหวัขอ้ 7) เม่ือคลิกปุ่ม Next > จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปท่ี 3.38 Provide a 

Source Query 
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รูปที ่3.38 Provide a Source Query  

      12) พิมพ ์ค  าสั่ง SQL ในช่อง SQL Statement ดงัรูปดา้นบนหรือคลิกปุ่ม Browse เพื่อน าเขา้

ไฟลค์  าสั่ง SQL จากนั้นคลิกปุ่ม Parse เพื่อตรวจสอบค าสั่งว่าถูกตอ้งหรือไม่จากนั้นคลิก

ปุ่ม Next >  

13) หนา้ต่างถดัมาเป็นหนา้ต่างใหเ้ลือกวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าสัง่ SQL ใหเ้กบ็ท่ีแผน่ขอ้มูลใดข้อง 

Excel ไฟล ์ดงัรูปดา้นล่าง คลิกปุ่ม Next > 

14)  คลิกปุ่ม Edit Mapping จะปรากฏหนา้ต่างใหจ้บัคู่ระหวา่งขอ้มูลท่ีมาจากค าสัง่ SQL และ 

คอลมัน์ท่ีสร้างไวแ้ลว้ ในแผน่ขอ้มูลของ Excel ไฟล ์ดงัรูปดา้นล่าง… 

 

รูปที ่3.39 Column Mappings 

15) เม่ือคลิกเลือกจบัคู่ เรียบร้อยแลว้ จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปดา้นล่าง จากนั้น คลิกปุ่ม OK… 

     16) หนา้ต่างถดัมา จะเป็นหนา้ต่าง แสดง การจบัคู่ ของขอ้มูลท่ีเลือกมากบั คอลมัน์บน 

แผน่ขอ้มูล ของ Excel File ท่ีเลือกมาดงัรูปท่ี 3.40 Review Data Type Mapping 
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รูปที ่3.40 Review Data Type Mapping 

17) หนา้ต่างถดัมาเป็นหนา้ต่าง เตรียมท างาน คลิกปุ่ม Next > หรือ Finish  เพื่อเร่ิมท างาน 

18)  หน้าต่างถัดมาเป็นหน้าต่าง สรุปผล ของการเตรียมการน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมายงั              

Excel ไฟล ์ดงัหนา้ต่างดา้นล่าง คลิกปุ่ม Finish เม่ือการน าขอ้มูลออกไปยงั Excel เรียบร้อย

จะปรากฏหนา้ต่างแสดงดงัรูปดา้นล่าง คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดเคร่ืองมือ Import and Export 

Data  

 

รูปที ่3.41 The Successful Execution  

19)  เม่ือเปิด Excel File ท่ีท าการน าขอ้มูลเขา้มาจากฐานขอ้มลูจะปรากฏขอ้มูล ดงัรูปท่ี 3.42 

Export Excel 
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รูปที ่3.42 Export Excel  

      20) น าขอ้มูลดงักล่าวมาท ารายงาน ดว้ย Excel tool สร้างเป็น แผนภูมิ หรือน ามาวิเคราะห์ 

ขอ้มูลโดยใช ้Tool ของ Excel น าเสนอในรูปแบบท่ีสวยงามเช่นตวัอยา่งในรูปดา้นล่าง                                

 

รูปที ่3.43 Convert Charts 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการด าเนินงาน 

 
จากการออกแบบระบบศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้

งานวิจยัน้ีเป็นตน้แบบของการออกแบบระบบศูนยข์อ้มูล ท่ีสามารถจดัเก็บขอ้มูลจากโรงควบคุม

คุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ทั้ง 8 แห่งรอบกรุงเทพมหานาคร เพื่อน าขอ้มูลท่ีจะเก็บมาใชภ้ายหลงัเพื่อใช้

วิเคราะห์และแกปั้ญหาการท างานผดิพลาดของเคร่ืองจกัรและการพฒันาศกัยภาพรวมเคร่ืองจกัรให้

มีประสิทธิภาพและพร้อมใชง้านอยู่เสมอ ระบบศูนยข์อ้มูลสามารถปรับปรุงขอ้มูลการท างานของ

เคร่ืองจกัรให้ถูกตอ้งอยูเ่สมอและยงัช่วยป้องกนัขอ้มูลจากการท าลายหรือลกัลอบแกไ้ขการท างาน

ของเคร่ืองจกัรโดยมิชอบ รวมทั้งป้องกนัขอ้มูลจากอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดวินาศภยัหรือขอ้บกพร่องใน

ระบบคอมพิวเตอร์ ในงานวิจยัท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าไปใชใ้นการออกแบบศูนยข์อ้มูลโรง

ควบคุมคุณภาพน ้ า ปัญหาท่ีพบคือ ขอ้มูลการบ าบดัน ้ ายงัคงเป็นขอ้มูลดิบท่ียงัไม่ถูกพฒันา 

ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรบางตวัลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมต ่าลง ดงันั้น

การเก็บขอ้มูลท่ีศูนยก์ลางขอ้มูลท าให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและจดัการง่ายข้ึน เป็นไปในทิศ

ทางการแกปั้ญหาเดียวกนัทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

 

4.1 สรุปขอบเขตการวิจัย 

ขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้าแบ่งออกเป็น 8 SMCC (Section Motor Control Center) 

ด าเนินการเกบ็ขอ้มูล จากสถานีบ าบดัน ้าภายในโดรงควบคุมคุณภาพน ้าดินแดงโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

              SMCC1 กรองละเอียด กรองหยาบ แยกขยะออกจากน ้า  

SMCC2 การสูบน ้าเขา้โรงบ าบดั 

SMCC3 กระบวนการบ าบดัน ้า 

SMCC4 วดัประมาณสารก่อนปล่อยน ้า 

SMCC5 กวนตะกอน 

SMCC6 การบวนล าเลียงตะกอนท้ิง 

SMCC7 เติมอากาศเล้ียงเช้ือ 

SMCC8 ก่อนปล่อยน ้าเสีย
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กระบวนการบ าบัดน า้เสีย 
 

SMCC3 
กระบวนการบ าบัดน  ้ า

SMCC2 
                          

SMCC1
                                      

SMCC5
         

       

SMCC7 
                    

SMCC8 
                          

SMCC4 
                         

SMCC6 
                          

                        

    

                     

             

 

 

รูปที ่4.1 กระบวนการบ าบดัน า้เสีย 
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4.2 ผลการเกบ็ข้อมูลเพือ่น ามาใช้ในงานวจิัย 

 ผูว้ิจยัด าเนินการส ารวจกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าดินแดง ผล

ปรากฏว่ามีกระบวนการการบ าบดัน ้ าเสียอยู่ 8 กระบวนการโดยแต่ละกระบวนการผูว้ิจยัจะน าผล

การท างานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เก็บไวท่ี้ชุดควบคุมท่ีออกแบบไวใ้นบทท่ี 3 เพื่อน าขอ้มูลเหล่าน้ี

ส่งไปยงัฐานจดัเกบ็ขอ้มูลต่อไป หลงัจากท่ีส ารวจผูว้ิจยัพบวา่ อุปกรณ์ต่างๆ ในแต่ละกระบวนการมี

จ านวนมาก เพื่อให้งานวิจยัลุล่วงผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลเคร่ืองจกัรบางส่วนในแต่ล่ะกระบวนการมาใช้

เพื่อพิสูจน์ การรับส่งขอ้มูลผา่นระบบท่ีผูว้ิจยัออกแบบไวโ้ดยจดัเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.1 อุปกรณ์ SMCC1 

SMCC1 กรองละเอียด กรองหยาบ แยกขยะออกจากน ้า

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S6-SCT-01 SCREW COMPACTOR NO1 อดัตะกอน 6 DI

S7-MCS-01 COARSE SCREEN NO1 ดกัขยะ 7 DI

S8-BC-01 BELT CONVEYOR NO1 สายพานล าเลียงตะกอน 8 DI
 

ตารางที ่4.2 อุปกรณ์ SMCC2

SMCC2 สูบน ้ำเขำ้

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-LE-01 LEVEL METER เคร่ืองวดัระดบัน ้ำ 1 AI

S2-INV-01 INVERTOR เคร่ืองปรับควำมเร็วรอบของป๊ัม 2 DI

S3-SP-01 INLET SEWAGE PUMP NO1 ป๊ัมสูบน ้ำเสีย 3 DI

S3-DP-01 RAW WATER DRAIN NO1 ป๊ัมสูบน ้ำดิบ 4 DI
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ตารางที ่4.3 อุปกรณ์ SMCC3

SMCC3 กระบวนการบ าบดัน ้า

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-DHP-01 DRY SLUDGE HOPPER ขนยา้นตะกอนแห้ง 1 AI

S2-LE-01 LEVEL METER FOR RETURN EXCESS SLUDGEวดัปริมาณ กวนตะกอน 2 AI

S3-ADO-01 DISSLOVED OXYGEN METER NO1 เคร่ืองวดัออกซิเจน 3 AI

S4-ADC-01 DISSLOVED OXYGEN EFFLUENT NO2 เคร่ืองวดั ออกซิเจน น ้าปล่อยออก 4 AI

S5-FE11-01 FLOW METER AT SAND WASHING TANK NO1 เคร่ืองวดัอตัราการไหลของน ้าท่ีถงักรอง 5 AI

S6-APH-01 PH METER AT EFFLUENTN O1 เคร่ืองวดัคา่ความเป็นกลางของน ้าปล่อยทิง้ 6 AI

S7-TUR-01 TURBIDITY METER AT EFFLUENTN เคร่ืองวดัความขุน่ 7 DI

S8-SMX-01 SUBMERSIBLE AGITATOR NO1 เคร่ืองตรวจจบัน ้าเสีย 8 DI

S8-SWP-01 SPARY WASHING PUMP NO1 ป๊ัมสเปรย ์ดบักล่ิน 9 DI

S8-SFC-01 FLOATING BRIDGE FINAL CLARFIER เคร่ืองวดัน ้าใส 10 DI

S8-AFP-01 ALUM FEED PUMP NO1 ป๊ัมสารสม้ 11 DI  
 

ตารางที ่4.4 อุปกรณ์ SMCC4

SMCC4 วดัประมาณสารก่อนปล่อยน ้า

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-AAM-01 AMMONIUM ANALYZER เคร่ืองวดัปริมาณแอมโมเนีย 1 AI

S2-AOP-01 ORTHO-PHOSPHATE ANALYZER เคร่ืองวดัปริมาณฟอสเฟส 2 AI

S1-AAM-01 NITRATE ANALYZER เคร่ืองวดัปริมาณไนเตรด 3 AI

S1-SIC-01 FLOTING BRID FOR CLARIFIER เคร่ืองวดัความใสของน ้าเสีย 4 DO  
 

ตารางที ่4.5 อุปกรณ์ SMCC5

SMCC5 กวนตะกอน

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-TUD-01 SLUDGE THICKENNEER DRIVE UNIT NO1 เคร่ืองกวนตะกอน 1 DI  
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ตารางที ่4.6 อุปกรณ์ SMCC6 
SMCC6 การบวนล าเลียงตะกอนท้ิง

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-MCP-01 MCP CONTROL PANEL อุปกรณ์จบัเศษ 1 AI

S2-TE-01 TEMPERATURE METER IN AIR PIPE เคร่ืองวดัเติมอากาศในทอ่ 2 AI

S2-PE-01 PRESSURE METER IN AIR PIPE เคร่ืองวดัแรงดนัอากาศในทอ่ 3 AI

S3-ABL-01 AOTOMATIC SLUIT GATE NO1 ประตูขนยา้ยตะกอน 4 DI
 

ตารางที ่4.7 อุปกรณ์ SMCC7 

SMCC7 เติมอากาศเล้ียงเช้ือ

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-GSS-01 MECHANICAL GRIT SCRAPER NO1 อุปกรณ์จบัเศษ 1 AI

S2-TAB-01 TEMPORARY AIR BLOWER NO1 เคร่ืองเติมอากาศ 2 AI

  

 

ตารางที ่4.8 อุปกรณ์ SMCC8 

SMCC8 ก่อนปล่อยน ้าเสีย

TAG-ID DEVICE NAME DESCRIPTION MODULE TYPE

S1-LE-01 LEVEL METER FOR RETURN EXCESS SLUDGE เคร่ืองวดัปริมาณสูบตะกอน 1 AI

S1-LE-02 LEVEL METER FOR GARBAGE เคร่ืองวดัปริมาณขยะ 2 AI

S1-LE-03 LEVEL METER FOR FILTER SCREEN เคร่ืองวดัปริมาณการกรองขยะ 3 AI

S2-ADO-01 DISSLOVED OXYGEN METER NO1 เคร่ืองวดัปริมาณออกวิเจน 4 AI

S3-FE-01 FLOW METER FOR EXCESS SLUDGE เคร่ืองวดัปริมาณตะกอนส่วนเกิน 5 AI

S1-RSP-01 RETURN SLUDGE PUMP NO1 สูบตะกอน 6 DI

S2-ESP-01 EXCESS SLUDGE PUMP NO1 กวนตะกอน 7 DI

S3-MFS FILTER SCREEN กรองตะกอน 8 DI

S4-RSV-01 ROTARY SHUTER DISK VALUE NO1 9 DI

S5-EXF-01 EXHUAST FAN NO1 พดัลมระบายอากาศ 10 DI
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4.3 ผลการด าเนินงาน  

ผูว้ิจยัด าเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลและกระบวนการทั้งหมดของโรงควบคุมน ้า เพื่อน ามาก าหนด

เป็นเง่ือนไข โดยใชโ้ปรแกรม Factory Talk View ซ่ึงเป็น Software ของชุดควบคุมท่ีผูว้ิจยัออกแบบ

ในบทท่ี 3 ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกส่งมาในรูปแบบ Boolean Logic และ Binary-Coded Decimal: BCD 

ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกจดัเกบ็ไวใ้นการ์ดของชุดควบคุมซ่ึงประกอบการ์ดขอ้มูลดงัน้ี 

1. AO (Analog Output) การ์ดท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลเคร่ืองจกัรประเภทอนาลอ็ก โดยค่าต่าง ๆ จะ

เป็นตวัเลขในรูปแบบ Binary-Coded Decimal: BCD ส่งไปยงัอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล         

(Data Station) 

2. AI (Analog Input) การ์ดท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลเคร่ืองจกัรประเภทอนาลอ็ก โดยค่าต่างๆ จะ

เป็นตวัเลขในรูปแบบ Binary-Coded Decimal: BCD โดยรับขอ้มูลมาจากโรงควบคุม

คุณภาพน ้า 

3. DO (Digital Output) การ์ดท าหนา้ท่ีส่งขอ้มูลเคร่ืองจกัรประเภทดิจิตอล โดยค่าต่างๆ จะ

เป็นตวัเลขในรูปแบบ Boolean Logic ส่งไปยงัอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูล  

4. DI (Digital Input) การ์ดท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลเคร่ืองจกัรประเภทดิจิตอล โดยค่าต่างๆ จะเป็น

ตวัเลขในรูปแบบ Boolean Logic โดยรับขอ้มูลมาจากโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

ตูค้วบคุมท่ีผูว้ิจยัออกแบบในบทท่ี 3 ควบคุมการท างานโดยการรวบรวมขอ้มูลจากกระบวนการ

ต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัน ้ าเสีย โดยรวบรวมความสามารถของเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ

บ าบดัน ้ าเสีย ส่งไปยงัฐานจดัเก็บขอ้มูล Data Station ท าให้สามารถควบคุมเคร่ืองจกัรเคร่ืองจกัร

ผา่นโปรแกรม Microsoft SQL Server  

ผูว้ิจยัใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตสั่งการขอ้มูลจาก Microsoft SQL Server ผา่นอุปกรณ์จดัเก็บ

ขอ้มูล ท่ีถูกเช่ือมต่อกบัชุดควบคุมท่ีผูว้ิจยัออกแบบไวใ้นบทท่ี 3 โปรแกรม Factory Talk View ท่ี

เป็นโปรแกรมของชุดควบคุมมีความสามารถควบคุมเคร่ืองจกัรทุกตวั ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัการ์ดดงัท่ี

กล่าวในผลการด าเนินงาน ท าให้สามารถทราบขอ้มูลเคร่ืองจกัรจากศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพ

น ้ าขณะเคร่ืองจกัรยงัคงท างานอยู่ในขณะนั้น และในอนาคตศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ า

สามารถสร้างชุดควบคุมอีกชุดท่ีสามารถควบคุมการท างานของเคร่ืองจักร ผ่านโปรแกรม 

Microsoft SQL Server เป็นตน้ 
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4.4 การทดลองกบัอุปกรณ์และกราฟแสดงข้อมูลการท างานของเคร่ืองจักรในแต่ละกระบวนการ

บ าบัดน า้ 

 กราฟแสดงขอ้มูลการท างานของเคร่ืองจกัรในแต่ละกระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย ขอ้มูลแสดง

สถานะการท างานและการตรวจวดัค่าพารามิเตอร์จะน ามาวาดกราฟไดด้งัน้ี 

ช่ืออุปกรณ์ 14:37:16 14:38:16 14:39:16 14:40:16 14:41:16 14:42:16 14:43:16

Coarse Screen No.1  ON OFF ON ON OFF OFF ON

Screw Compaction No.1 ON ON ON ON ON ON ON

Belt Conveyyor No.1 ON OFF ON ON ON ON ON

ตารางที ่4.9 กรองละเอยีด กรองหยาบ แยกขยะออกจากน า้ (Coase Screen)

 

ตารางที ่4.10 กระบวนการบ าบัดน า้บ่อตกตะกอน, บ่อน า้ใส, สารส้ม, เติมอากาศ (Procesed)

ช่ืออุปกรณ์ 14:50:16 14:51:16 14:52:16 14:53:16 14:54:16 14:55:16 14:56:16

DRY SLUDGE HOPPER OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

LEVEL METER FOR RETURN EXCESS SLUDGEHIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH

DISSLOVED OXYGEN METER No.1 7.8 7.6 7.5 6.6 7.2 7.4 7.1

DISSLOVED OXYGEN EFFLUENT No.2 4.1 4.3 4.4 4.5 4.3 4.2 4.6

FLOW METER AT SAND WASHING TANK No.110.5 10.2 12.2 11.4 13.2 13.1 12.9

PH METER AT EFFLUENTN No.1 5.0 5.8 5.9 6.2 6.1 6.3 6.5

TURBIDITY METER AT EFFLUENTN 450 454 468 489 457 431 489

SUBMERSIBLE AGITATOR No.1 0.5 0.4 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1

SPARY WASHING PUMP No.1 1.3 1.3 1.4 1.2 1.2 1.3 1.2

FLOATING BRIDGE FINAL CLARFIER LOW LOW LOW LOW LOW LOW LOW

ALUM FEED PUMP No.1 0.5 0.5 0.8 0.7 1.1 1 0.9
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                กราฟที่ 4.2 กระบวนการวัดความเน่าเสีย 

 

           กราฟที่ 4.3 กระบวนการวัดระดับน า้เพือ่สารส้ม 
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กระบวนการวัดความเน่าเสียและก าจัดกลิ่น 
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กระบวนการวัดระดับน า้เพื่อเพิ่ม สารส้ม 
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FLOW METER AT SAND WASHING TANK NO1 

ALUM FEED PUMP NO1 

10.2 

12.2 
11.4 
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3 

กระบวนการวดัความใส่ของน ้า NTU 

 (Nephelometric Turbidity Units)  

กระบวนการน้ีคือกระบวนการวดัความขุ่น

ของน ้ าท่ีอยู่ในกระบวนการบ าบัด ซ่ึงน ้ าใน

กระบวนการบ าบดัจะมีสีน ้ าตาลเขม็ถือวา่เป็น

น ้ าดีตะกอนในน ้ าสามารถแยกออกจากน ้ าได้

ง่ายค่าท่ีวดัไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่ 431-489 NTU 

ความขุ่นของน ้าปะปาปัจจุบนัอยูท่ี่ไม่เกิน  

5 NTU 

       กระบวนการวดัความเน่าเสียและก าจัด

กล่ิน คือกระบวนการวดัความเน่าเสียของน ้าใน

ระบบบ าบดัน ้ า น ้ าท่ีเน่าเสียเป็นแหล่งก าเนิด

ของจุลินทรีย์หมู่1-หมู่5 ท่ีท าหน้า ท่ีกัดกิน

ตะกอนท าให้ตะกอนในน ้ าถูกก าจัดเหลือไว้

เพียงน ้าใส่ แต่ดว้ยกล่ินท่ีมากบัน ้าเน่าท าใหเ้กิด

มลพิษทางอากาศจึงตอ้งมีการก าจัดกล่ินดว้ย

เคร่ือง สเปรยว์อชช่ิงป๊ัม ซ่ึงมีผลท าให้น ้ าเน่า

ไม่เกิดกล่ินฟุ้ งกระจาย ค่าเฉล่ียของน ้ าเน่าใน

ระบบอยูท่ี่ 0.1-0.7 ลกูบาศกเ์มตรต่อนาที 

     กระบวนการวดัระดบัน ้ าเพื่อเพิ่ม สารส้ม

เขา้สู้ระบบน ้ าเสียเพื่อให้น ้ าปรับสภาพเป็น

กรดอ่อน เพื่อใหจุ้ลินทรียเ์จริญพนัธ์ โดยปกติ

น ้ าในแม่น ้ าล  าคลองจะเป็นกรดหรือด่าง

ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยเช่นน ้ าทะเลหนุนหรือ

พายุฝนเป็นตน้ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งปรับน ้ าให้

เป็นกลางเพื่อใหจุ้รินทรียเ์ติบโตขยายพนัธ์ได้

ดีท่ีสุด ค่าเฉล่ียของ ปริมาณน ้ าดิบ 11.9

ลู กบาศก์ เ มตร ต่อป ริมาณสารส้ม   5 . 5 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ เวลา 7นาทีจะ

ท าใหไ้ดค้่า 5.9 pH 

กราฟที่ 4.1 กระบวนการวดัความขุ่น

ของน ้า
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          กราฟที่ 4.4 กระบวนการวัดความเป็นกลางของน า้ 

 

    กราฟที่ 4.5 กระบวนการวัดออกซิเจนในระบบบ าบัด 

ตารางที ่ 4.11  การสูบน า้เข้าโรงบ าบัด ป๊ัมน า้เสีย (Sewage pump), ป๊ัมน า้ดิบ(Raw water pump)
ช่ืออุปกรณ์ 14:55:16 14:56:16 14:57:16 14:58:16 14:59:16 15:00:16 15:01:16

LEVEL METER HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH

INVERTOR 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845

INLET SEWAGE PUMP NO1 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

INLET SEWAGE PUMP NO2 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

INLET SEWAGE PUMP NO3 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

RAW WATER DRAIN NO1 4 4 4 4 4 4 4
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กระบวนการปรบัคา่PH 
p

Acidit 

Alkaline 

     กระบวนการวัดความเป็นกลางของน ้ าใน

กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย  จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ท่ี

สามารถยอ่ยสลายสารตะกอนในน ้าเน่าเสียประเภท

หมู่ท่ี 1-5 สามารถเจริญพนัธ์ไดดี้ในน ้ าท่ีเป็นกรด

อ่อน ดงันั้นน ้าดิบท่ีด าเนินการสูบจากแม่น ้าล  าครอง

จะถูกปรับสภาพดว้ยสารส้มและปูนขาวเพื่อให้ได้

น ้ าท่ีมีค่าความเป็นกลางมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียของ

น ้าในกระบวนการบ าบดัอยู ่5.0 - 6.5 pH 

   

     ก ร ะบ วนก า ร วัด อ อ ก ซิ เ จ น ในน ้ า  เ ป็ น

กระบวนการวัดปริมาณออกซิเจนเพื่อให้น ้ ามี

ออกซิเจนท่ีเพียงพอต่อการเพิ่มก าลงัขยายพนัธ์

ของจุลินทรีย์กระบวนการเติมออกซิเจนจะเติก

มท่ีกระบวนการบ าบดัเล้ียงเช้ือและกระบวนการ

ปล่อยน ้ าสุดทา้ย ในกระบวนการวดัออกซิเจนน้ี

เป็นกระบวนการวดัในระบบบ าบัดน ้ าเล้ียงเช้ือ 

โดยวดัปริมาณออกซิเจนท่ีเติมในน ้ าอยู่ท่ี 6.6-7.8 

มิลิกลัมต่อลิตร และวัดระดับออกซิเจนในบ่อ

บ าบดัอยูท่ี่ 4.1-4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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           กราฟที่ 4.6 กระบวนการสูบน า้เข้าระบบ 

 

ตารางที ่4.12 กวนตะกอน (Sludge Thickenneer Drive unit)
ช่ืออุปกรณ์ 15:05:16 15:06:16 15:07:16 15:08:16 15:09:16 15:10:16 15:11:16

SLUDGE THICKENNEER DRIVE UNIT NO150 51 50 50 52 53 51
 

 

 

 

 

 

 

            

              กราฟที่ 4.7 ปรับความเร็วรอบกวนตะกอน 
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ปริมาณสูบน ้าท่ีเขา้ระบบ ไม่เกิน 1,400 ต่อชัว่โมง 

50.5 
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50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 

m 3 

3 

3 

Raw Water Drain    4    m /h     
3 

     กระบวนการกวนตะกอนเป็นกระบวนการท่ี

ส่งมาจากระบบระบายตะกอนของระบบบ าบดั

น ้ าเสีย โดยตะกอนเหล่าน้ีถูกเพิ่มปูนขาวและ

สารเคมีอ่ืนๆเพื่อเร่งกระบวนการแขวนตะกอน

ลอยน ้ าส่วนดีจะถูกผนัเขา้ระบบบ าบดัซ ้ าส่วน

ตะกอนแขวนลอยและตะกอนหนกัท่ีจมถูกยา้ย

ไปเข้าเคร่ืองอัดตะกอนและรอการท้ิงต่อไป 

กระบวนการกวนตะกอนใช้หลักการปรับ

ความเร็วรอบมอเตอร์ท าให้เกิดการระเหยของ

น ้ าบางส่วนเกิดตะกอนแขวนลอยและตะกอน

หนักจม โดยอาศยัปรับความเร็วรอบของการ

กวนตะกอน 50-53 RPM ขอ้มูล ณ เวลา 7 นาที

ท่ีบนัทึก 

     กระบวนการสูบน ้ าเขา้ระบบ โรงควบคุมคุณภาพ

น ้ า ดินแดงสามารถบ าบัดน ้ าได้สู งสุด  350 ,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เฉล่ียสามารถรับน ้ าได้ไม่เกิน 

1,400 ลกูบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ซ่ึงท าใหป๊ั้มน ้าหมุนน ้า

ดิบเขา้ระบบปริมาณสูงสุดไม่เกิน 1,400 ลูกบาศก์

เมตรต่อชัว่โมง  กรณีท่ีหมุนน ้ าเขา้ระบบมากเกินก็จะ

ผนัน ้ าดิบออกจากระบบ โดยป๊ัมสูบน ้ า 3 ตวัท างาน

ตามความเร็วรอบมอเตอร์ท่ีปรับไว้ 1 ,845 RPM 

เฉล่ียนท่ี 50.5  ลูกบาศก์ลิตรต่อ 9  นาที ท าให้ได้

ปริมาณน ้าเตม็ระบบสูงสุด 1,404 ลูกบาศกเ์มตรต่อชวั

โมง เหลือ 4 ลูกบาศก์เมตรจะไหลโอเวอร์โฟลว ์ลง

คลองน ้า 
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ตารางที ่4.13 ท าน า้ใส่ วัดประมาณสารก่อนปล่อยน า้ (Clarifier)
ช่ืออุปกรณ์ 15:16:16 15:17:16 15:18:16 15:19:16 15:20:16 15:21:16 15:22:16

AMMONIUM ANALYZER 2.10 2.10 2.10 4.20 4.20 3.12 3.12

ORTHO-PHOSPHATE ANALYZER 5.32 5.32 5.32 6.24 6.24 4.71 4.71

NITRATE ANALYZER 1.23 1.23 1.23 1.48 1.48 2.21 2.21

FLOTING BRID FOR CLARIFIER 4.56 4.56 4.56 3.41 3.41 3.41 3.41

 

 

 

 

 

 

 

                กราฟที่ 4.8 กระบวนการวัดปริมาณสาร  

 

 

ตารางที ่4.14 คอมเพลทเซอร์ (Turbo Blower)
ช่ืออุปกรณ์ 15:22:16 15:23:16 15:24:16 15:25:16 15:26:16 15:27:16 15:28:16

MCP CONTROL PANEL AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO

TEMPERATURE METER IN AIR PIPE 29 29 31 35 33 32 31

PRESSURE METER IN AIR PIPE 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 2.3 2.2

AOTOMATIC SLUIT GATE NO1 OPEN OPEN OPEN CLOSE OPEN OPEN OPEN
  

     กระบวนการเติมสารเคมีและวดัสารเคมีเพื่อเร่ง

การเกิดตะกอน เป็นกระบวนการท่ีรับน ้ าเสียมาจาก

กน้ตะกอนของถงับ าบดัน ้ า น ้ าตะกอนเหล่าน้ีจะถูก

น ามาเติมปูนขาวและสารเคมีอ่ืนเพื่อเร่งปฎิกิริยาการ

ตกตะกอน ก่อนจะส่งไปถงักวนตะกอน โดยค่าเฉล่ีย

ของแอมโมเนียจะอยูท่ี่ 2.10-4.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, 

ค่าฟอสฟอรัสจะอยู่ท่ี 4.71-6.24 มิลลิกรัมต่อลิตร, 

ค่าไนเตรทจะอยู่ท่ี 1.23 – 2.21 มิลลิกรัมต่อลิตร, 

สารท าน ้ าใสจะอยู่ท่ี 3.41- 4.56 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ปริมาณการวนัอยูใ่นช่วง 7 นาที 
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                 กราฟที่ 4.9 กระบวนการวดัอุณหภูมิ 

 

ตารางที ่4.15. เติมอากาสเลี้ยงเช้ือ(Air Blower) กรองละเอยีด (Fine Screen)
ช่ืออุปกรณ์ 15:33:16 15:34:16 15:35:16 15:36:16 15:37:16 15:38:16 15:39:16

MECHANICAL GRIT SCRAPER NO1 ON ON ON ON ON ON ON

TEMPORARY AIR BLOWER NO1 50 51 55 54 53 51 50
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     กระบวนการวัดอุณหภูมิในท่อส่งตะกอน เป็น

กระบวนการสูบตะกอนแห้งผ่านท่อแรงดันเข้า

เคร่ืองอดัตะกอนในกระบวนการน้ีอุณหภูมิในท่อ

จะมีอุณหภูมิสูงจากสารเคมีและแรงดัน หาก

อุณหภมิูสูงเกิด 35 องศาเซลเซียสประตูรับตะกอน

แห้งจะปิดและกระบวนการจะหยุด เม่ืออุณภูมิต ่า

กว่า 35 องศาเซลเซียส  ประตูจะเปิดและ

กระบวนการจะด าเนินต่อ เพื่อป้องกนัอนัตรายจาก

ความร้อนสะสมของตะกอนเหล่าน้ี ซ่ึงหากมี

อุณหภมิูสะสมมากเกินจะท าใหเ้กิดการเผาไหมไ้ด ้

     กระบวนการเติมอากาศเขา้สูระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

โดยอาศยัหลกัการเติมอากาศเขา้ท่อส่งน ้ าท าให้น ้ ามี

แรงดันไปสู้กระบวนการอ่ืน และเพิ่มปริมาณ

ออกซิเจนในน ้ า เพื่อให้ เ กิดการเจริญพันธ์ของ

จุลินทรีย ์ท่ีใชใ้นการก าจดัตะกอน ในกระบวนการน้ี

จะเติมอากาศเขา้ระบบดว้ยแรงดนั 50-55 เมตรต่อ

วินาทีภายในท่อส่งน ้ า เม่ือมีแรงดนัในท่อน ้ าท าให้

สามารถดกัเศษตะกอนละเอียดไดด้ว้ยโดยเคร่ืองดกั

ตะกอนละเอียดและเคร่ืองดักตะกอนจะท างาน

พร้อมเคร่ือมเติมอากาศควบคู่กนั 
   กราฟที่ 4.10 กระบวนการวัดแรงดันอากาศในท่อ
ส่งน า้ 
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ตารางที ่4.16 ก่อนปล่อยเสีย (Return Sludge Pump)
ช่ืออุปกรณ์ 15:38:16 15:39:16 15:40:16 15:41:16 15:42:16 15:43:16 15:44:16

LEVEL METER FOR RETURN EXCESS SLUDGEHIGH HIGH MEDIUM MEDIUM HIGH HIGH MEDIUM

LEVEL METER FOR GARBAGE HIGH HIGH MEDIUM MEDIUM HIGH HIGH MEDIUM

LEVEL METER FOR FILTER SCREEN LOW LOW LOW LOW LOW LOW LOW

DISSLOVED OXYGEN METER NO1 2.5 2.4 3.2 2.7 3.1 3.1 2.9

FLOW METER FOR EXCESS SLUDGE 46.2 46.8 47.6 47.2 47.5 46.2 45.1

RETURN SLUDGE PUMP NO1 23.2 23.6 23.4 22.1 23.4 22.3 23.1

EXCESS SLUDGE PUMP NO1 15.4 15.1 15.2 15.4 15.5 15.4 15.5

FILTER SCREEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

ROTARY SHUTER DISK VALUE NO1 135 134 134 122 132 134 133

EXCESS FAN NO1 45 47 34 32 40 41 45
  

 

 

 

 

 

 

 

                       กราฟที่ 4.11 กระบวนการแยกน า้ 

 

 

 

        

 

                             กราฟที่ 4.12 ปริมาณน า้ดี 

     กระบวนการแยกน า้ อาศยัหลกัการในการวดัคุณภาพ

น ้ าในกระบวนการบ าบดั น ้ าท่ีผ่านกระบวนการบ าบดั

จะถูกแยกกระบวนการปล่อยน ้ าคืนสู้แม่น ้ าล  าคลอง 

ส่วนน ้ าท่ีไม่ผ่านกระบวนการบ าบดัจะสูบไปรวมกับ

ตะกอน เพื่อเติมเคมีและกวนตะกอนต่อไปและน าน ้ามา

บ าบดัซ ้ า ในกระบวนการน้ีน ้าท่ีผา่นกระบวนการบ าบดั 

อยู่ระหว่าง 22.1-23.6 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที และน ้ าท่ี

ไม่ผ่านกระบวนการบ าบัดอยู่ระหว่าง  15.1 -15.5

ลกูบาศกเ์มตรต่อนาที   ปริมาณน ้าโดยขอ้มูล 7 นาที 

     กระบวนการปล่อยน ้าลงสู่แม่น ้าล าคลอง น ้ าส่วน

หน่ึงจากการบ าบดัน ้ าจะถูกน ามาลา้งถนนและลดน ้ า

ตน้ไม ้ส่วนท่ีเหลือจะปล่อยคืนสูแม่น ้าล  าคลอง โดยน ้า

ท่ีสามารถบ าบัดความเน่าเสียจนเป็นน ้ าท่ีใส จะอยู่

ระหว่าง 45.1-47.6 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที คิดเป็น

อตัราส่วน 35%  หรือ 1 ส่วน 3 ของน ้ าดิบท่ีสูบจาก

แม่น ้าล  าคลอง 

23.2 23.6 23.4 22.1 23.4 22.3 23.1 

15.4 15.1 15.2 15.4 15.5 15.4 15.5 
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กระบวนการแยกน า้  
EXCESS SLUDGE PUMP NO1   

RETURN SLUDGE PUMP NO1    

m 
 

3 
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4.5 ประเมินผลการส่งข้อมูล และ การน าข้อมูลไปใช้งานทีศู่นย์ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน า้ 

 โปรแกรมไมโครซอฟต์ เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์หรือท่ีเรียกว่าฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีผลิตโดยไมโครซอฟต ์คอร์ปอเรชัน่เป็นฐานขอ้มูลท่ีอยูบ่นคราวด ์(Cloud) อินเตอร์เน็ต 
สามารถบนัทึกขอ้มูลไดจ้ากทุกท่ีบนโลกน้ีท่ีสามารถเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตและสามารถรับขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีบนัทึกไดจ้ากทุกท่ีทัว่โลก เช่นกนั ดงันั้นการฝากขอ้มูลไวบ้นคราวด์ ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอล
เซิร์ฟเวอร์ จึงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากการวิจยัขอ้มูลของโรงควบคุม
คุณภาพน ้ า ท าให้ทราบกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ทั้ง 8 แห่ง 
รอบกรุงเทพมหานคร มีกระบวนการบ าบัดน ้ าเสียใกล้เคียงกันและผลการบ าบัดน ้ าเสียเป็น
มาตรฐานเดียวกนั คือมีการวดัค่าต่าง ๆ ก่อนปล่อยน ้ าเสีย ดงันั้นเพื่อให้ไดคุ้ณภาพหรือมาตรฐาน
ท่ีตั้ งไวโ้ดยกรุงเทพมหานคร  จึงตอ้งน าขอ้มูลส าคญัมาเก็บบนัทึกไวท่ี้ศูนยข์อ้มูลโรงควบคุม
คุณภาพน ้ า หรือเรียกว่าศูนยก์ารเรียนรู้การบ าบดัน ้ าเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2563 นัน่เอง รวมทั้งเป็น
การเก็บขอ้มูลการบ าบดัน ้ าเสียของทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้ าให้เป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ หรือบ๊ิก
เดตา้ (Big Data) เพื่อน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์หากระบวนการบ าบดัน ้ าเสียท่ีดีท่ีสุด และสามารถ
แกปั้ญหาต่างๆ หรือหาขอ้ผิดพลาดในกระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุดในการ
บ าบดัน ้าเสีย 

 ตัวอย่างการน าข้อมูลจาก “ไมโครซอฟต์ เอสควิแอลเซิร์ฟเวอร์” ใช้ท าแดชบอร์ด  

 

รูปที ่4.2 แดชบอร์ดทีอ่อกแบบให้สามารถรับส่งข้อมูลมาตราฐานการปล่อยน า้ทิง้ 
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 ลกัษณะการท างาน 

 ขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ า 8 แห่งรอบกรุงเทพมหานครจะ
ถูกส่งมาท่ีศูนยข์อ้มูลดงัตวัอยา่ง กรณีท่ีค่าการบ าบดัน ้ าเสียใดไม่ตรงตามมาตรฐาน จะแสดงผลดว้ย
แถบสีแดงและแสดงสัญญาณเตือน โดยบุคลากรท่ีบริหารจัดการมีสามระดับได้แก่  ผูบ้ริหาร 
วิศวกรและพนกังาน สามารถเขา้สู่ระบบโดยการลอ็กอินเขา้จาก หนา้จอแดชบอร์ดและแกไ้ขขอ้ผดิ
ผลาด ซ่ึงแต่ละบุคคลมีการเขา้ถึงขอ้มูลไดไ้ม่เท่ากนั ยกตวัอยา่งผูบ้ริหารลอ็กอินเขา้สู่ระบบสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลทุกระดบัรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัในองคก์ร  ส่วนวิศวกรเม่ือลอ็กอินเขา้ถึงขอ้มูลใน
ส่วนการปรับจูนเคร่ืองจักรต่างๆ ผ่านหน้าจอแดชบอร์ด และพนักงานก็จะสามารเขา้ไปพิมพ์
รายงานไดเ้พียงอยา่งเดียว เป็นตน้ 

 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย 

 

5.1 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุท่ีเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการพฒันาส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใชเ้คร่ืองจกัรท างานแทนคน หรือการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสาร ผลจากการใชเ้ทคโนโลยจีะท าให้
เกิดนวตักรรมใหม่ๆ เกิดมูลค่า เกิดความรวดเร็วในการท างาน รวมทั้งจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาส
ประสบความส าเร็จมากข้ึน ณ ปัจจุบนัโรงควบคุมคุณภาพน ้ าบางซ่ือไดเ้ปล่ียนเป็นส านกัการระบาย
น ้ าและศูนย์ป้องกันน ้ าท่วม (บางซ่ือ) โดยเป็นศูนยก์ลางขอ้มูล มีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลผลการ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า จากทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้า เพื่อใชใ้นการจดัการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบดั
น ้ าเสียในแม่น ้ าล าคลองท่ีไหลผ่านกรุงเทพมหานครและเป็นศูนยป้์องกนัน ้ าเสียกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาโครงสร้างของระบบศูนยก์ลางขอ้มูลของโรงควบคุมคุณภาพน ้ าขนาดใหญ่ทั้ง 8 แห่ง
ท่ีอยูร่อบกรุงเทพมหานคร พบว่ามีโครงสร้างท่ีคลา้ยกนัเกือบทุกขั้นตอนของกระบวนการบ าบดัน ้ า
เสีย มีความใกลเ้คียงกนัมาก จึงสามารถน าขอ้มูลมารวมไวใ้นท่ีเดียวกนัได ้เพื่อใชข้อ้มูลดงักล่าวเป็น
ฐานขอ้มูลวดัผลประสิทธิภาพการบ าบดัน ้ าเสียและใชพ้ฒันาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
จดัการฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหาการจดัเก็บขอ้มูล โดยขอ้มูลจาก
ทุกโรงควบคุมคุณภาพน ้ าจะถูกเก็บและบนัทึกผลการท างานของเคร่ืองจกัรในทุกขั้นตอนของการ
บ าบดัน ้ าเสียรวมทั้งผลของน ้ าท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ จะเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของโรงควบคุม
คุณภาพน ้า เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบ าบดัน ้าเสียเดียวกนัโรงควบคุมคุณภาพน ้า  

 จากท่ีไดอ้อกแบบตูค้วบคุมท่ีเป็นมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม สามารถท างานไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง ภายในตูค้วบคุม มีระบบควบคุม 2 ชุดสลบักนัท างานกรณีชุดควบคุมชุดแรกเสียก็จะ
สลบัการท างานเป็นชุดท่ีสองทนัที เรียกว่าระบบอุปกรณ์ส ารอง (Redundancy System) ซ่ึงระบบชุด
จดัเก็บขอ้มูลจะท าหน้าท่ีเป็นทางเช่ือมต่อ รับ-ส่ง ขอ้มูลจากโรงควบคุมคุณภาพน ้ าต่างๆ เขา้ไปท่ี
ระบบฐานขอ้มูล “ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์” หรือระบบการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
ท่ีเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการจดัการฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้ าบน
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คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่ืนในเครือข่ายท่ีใชเ้ทคโนโลยี 4.0 สามารถดึงขอ้มูลจากอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล 
ส่งขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยระบบปฏิบติัการจดัเก็บขอ้มูลทุก 1 นาที ท าให้ได้
ขอ้มูลจริง ณ เวลาปัจจุบนัและยงัแสดงสถานะการท างานของเคร่ืองจกัรท่ีก าลงัท างาน ผูดู้แลระบบ
สามารถดูการท างานของเคร่ืองจกัรผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดทุ้กสถานท่ีและน าขอ้มูลดงักล่าวมาใช้
เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรให้ดียิ่งข้ึน เหมาะส าหรับการจดัเก็บ
ขอ้มูลเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้า 

             การออกแบบศูนยข์อ้มูล ประกอบดว้ยหลกัการอินฟอร์เมชัน่ซิสเตม็ (Information System) 
ประกอบดว้ย ขอ้มูล ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ บุคลากรและกระบวนการ ซ่ึง 5 ตวัแปรน้ีเป็นตวัการท่ีท า
ให้เกิดนวตักรรมด้านเทคโนโลยี 4.0 นั่นหมายถึงการใช้เคร่ืองจักรให้ท างานแทนคน โดยคน
สามารถบริหารงานหรือควบคุมเคร่ืองจักร จากท่ีไหนก็ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อ
ฐานขอ้มูลท่ีถูกเก็บบนคราวด ์“ไมโครซอฟต ์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์”  จึงท าใหล้ดเวลาการท างานท่ี
ยุง่ยากลง 

 การใชเ้ทคโนโลยีก็มีขอ้ควรระวงั คือ เทคโนโลยีมีโอกาสผิดพลาดไดเ้สมอหากขาดการ
บ ารุงรักษา หรือกล่าวได้โดยง่าย คือ ควรใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็น 
“ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์” ก็ตอ้งมีการบ ารุงรักษาอยู่เสมอ หากละเลยอาจเกิดผลกระทบอย่าง
มหาศาล ในศูนยข์อ้มูลโรงควบคุมคุณภาพน ้า  

 ขอ้เสนอแนะ คือ หลงัจากการเดินหนา้เขา้สู่ระบบเทคโนโลยี 4.0 หรือยคุนวตักรรม การ
พฒันาขั้นต่อไปคือการสั่งให้เคร่ืองจกัรเรียนรู้งานและสามารถปฏิบติังานแทนคนได ้บุคลากรควร
ยอมรับและเขา้ถึงกระบวนการพฒันาเทคโนโลย ีและปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ในทุก
วนัและโดยอาศัยหลักการ “ใช้เคร่ืองจักรท างานแทนคนเพื่อทุนแรงในการท างาน” ไม่ใช่น า
เคร่ืองจกัรมาแข่งขนัคน   ดงันั้นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยจึีงเป็นส่ิงส าคญัในการใชชี้วิต 
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การออกแบบระบบจะใช้วิธีดึงข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลทุก 1 นาที ท าให้ได้ข้อมูลจริง ณ เวลาปัจจุบัน ข้อมูลของเครื่องจักรทุกประเภท
ภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ าจะถูกบันทึก ในระบบภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล และจะถูกส่งไปยังศูนย์
ข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการด าเนินงานของแต่ละส่วนการควบคุมคุณภาพน้ า โดยศูนย์ข้อมูลกลางจะเป็นฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลการท างานของเครื่องจักรของทุกโรงควบคุณคุณภาพน้ ารอบกรุงเทพมหานคร    

ผลการวิจัยพบว่าระบบศูนย์ข้อมูลโรงควบคุณคุณภาพน้ า แสดงสถานะการท างานของเครื่องจักรที่ก าลัง
ท างาน ผู้ดูแลระบบสามารถดูการท างานของเครื่องจักรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น เหมาะส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้การด าเนินงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ า 
 
ค้าส้าคัญ : การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูล  โรงควบคุมคุณภาพน้ า   เทคโนโลยี 
 
Abstract 

This research presents a data centering system for water environment control plants designed for 
quality control of machine operation using data collection while the machine is running.  

The design of the system used data retrieval methods to send data via high speed internet from the 
storage devices. Operating system stores the data within a minute interval, resulting in real-time data. All 
types of machinery information within the water quality control plant could be recorded in the standard 
language for the database system. After that, they are sent to the central data center for operating water 
quality control of each section. The central data center is a large database that collects data on the 
operations of the machines within Bangkok’s water environment control plants.  

The results found that the system showed real time status of the machine operations. The system 
administrator could view the machine operation via the internet from all zones and locations. The use of 
such information can analyze and increase the efficiency of the machines and work efficiency was 
achieved. Moreover, the system design was suitable for storing data as a large database with 
management under the operation of the water environment control plant.  
  
Keywords : Design of Data Centering System, Water Environment Control Plants, Technolog
1. บทน้า ( Introduction ) 

เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรท างาน

แทนคน หรือการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ผลจากการใช้
เทคโนโลยีจะท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดมูลค่า เกิดความ
รวดเร็วในการท างาน รวมทั้งจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาศประสบ
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ความส าเร็จมากขึ้น ณ ปัจจุบันโรงควบคุมคุณภาพน้ าบางซื่อ
ได้เปลี่ยนเป็นส านักการระบายน้ าและศูนย์ป้องกันน้ าท่วม     
( บางซื่อ ) โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล
ผลการปรับปรุงคุณภาพน้ า จากทุกโรงควบคุมคุณภาพน้ า 
เพื่อใช้ในการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียใน
แม่น้ าล าคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานคร และยังเป็นศูนย์
ป้องกันน้ ากรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาโครงสร้างของระบบศูนย์กลางข้อมูลของ
โรงควบคุมคุณภาพน้ าขนาดใหญ่ทั้ ง  8 แห่งที่อยู่ รอบ
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีโครงสร้างที่คล้ายกันทุกขั้นตอน
ของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียมีความไกล้เคียงกันมาก จึง
สามารถน าข้อมูลมารวมไว้ในที่เดียวกันได้ เพื่อใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลวัดผลประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย
และ ใช้พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหา
การจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลจากทุกโรงควบคุมคุณภาพน้ าจะ
ถูกเก็บและบันทึกผลการท างานของเครื่องจักรในทุกขั้นตอน
ของการบ าบัดน้ าเสียรวมทั้งผลของน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 
จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโรงควบคุมคุณภาพน้ า 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบ าบัดน้ าเสียเดียวกัน 

 
 
 
1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลไปยังศูนย์กลาง
ข้อมูลของโรงควบคุมคุณภาพน้ า ส่งผลให้ข้อมูลการบ าบัดน้ า
ยังคงเป็นข้อมูลดิบที่อยู่เฉพาะโรงควบคุมคุณภาพน้ านั้น ๆ 
ส่งผลให้ข้อมูลเครื่องจักรและผลการบ าบัดน้ ายังคงไม่ถูก
พัฒนา ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรบางตัวลดลง 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าน้อยลง ท าให้การผลการ
บ าบัดน้ าเสียด้อยลงจากเดิม และ ไม่เป็นไปตามมาตารฐาน
การบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้นการเก็บข้อมูลที่ศูนย์การข้อมูลท าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขั้น และ การบริหารจัดการง่าย
ขึ้น สามารถตรวจเช็คข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโรงควบคุม
คุณภาพน้ า น าไปในการบริหารแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน้ า
ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันทุกโรงควบคุมคุณภาพน้ า ในงานวิจัย
นี้ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลของโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดง
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบศูนย์กลางข้อมูล  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
        วัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีดังนี้ 
1) จัดท าต้นแบบของการออกแบบวิธีรับส่งข้อมูล ของโรง 

ควบคุมคุณภาพน้ าทั้ง 8 แห่งรอบกรุงเทพมหานคร ไป

ยังศูนย์ข้อมูลกลางโรงควบคุมคุณภาพน้ าบางซื่อ 
2) บันทึกผลการด าเนินงานอุปกรณ์ภายในโรงควบคุม 

คุณภาพน้ า ดินแดง  และจั ด เก็ บข้ อมู ลต่ า งๆใน
กระบวนการบ าบัดน้ า เสีย  เพื่ อบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และสามารถน ากลับมาใช้ได้ใน
ภายหลัง 

 
 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1) ท าการศึกษาสภาพการบ าบัดน้ าเสียของโรงควบคุม 

คุณภาพน้ า  
2) ออกแบบระบบ รับ-ส่ง ข้อมูลแบบเรียลไทม์ของศูนย์ 

ข้อมูลกลาง โดยการออกแบบอุปกรณ์ควบคุม ที่ใช้
รับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

3) บันทึกผลการส่งข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการ  
“ไมโครซอฟต์ เอสคิวแอล” ในระบบภาษามาตรฐาน
ในการเข้าถึงฐานข้อมูล (Structured Query 
Language) 

 
1.4 ขั นตอนการด้าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี้ 
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการท างานของเครื่องจักรโรง 
       ควบคุมคุณภาพน้ า 
2) ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการปฎิบัติตามทฤษฎี MIS  
       ( Management Information System ) 
3) วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ า 
4) รวบรวมข้อมูลเพ่ือออกแบบระบบปฏิบัติการ รับ-ส่ง  
       ข้อมูลแบบเรียลไทม ์
5) ออกแบบตู้ควบคุม โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 
6) ทดลองกับอุปกรณ์จริง  
7) ประเมินผลการส่งข้อมูล 
8) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้ 

1) ผู้บริหาร และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการโรงควบคุม 
คุณภาพน้ า ได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อท าการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลการบ าบัดน้ าเสีย 

2) ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และสามารถน า
กลับมาใช้ได้ในภายหลัง 

3) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูลการบ าบัดน้ า 
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เสียทุกขั้นตอนได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต จากทุกที่ทั่วโลก 
 

 
1.6 ค้านิยามศัพท์ 

ค านิยามศัพท์มีดังต่อไปนี้ 
1) ชุดควบคุม หมายถึง อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม 
และชุดอุปกรณ์ รับ-ส่ง ข้อมูล 

2) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล สามารถใช้งานภาษา SQL (Structured 
Query Language) ได้จากโปรแกรมต่าง ๆ ที่ท าการ
เชื่อมกับระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการท าการดึงข้อมูล
กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย จากฐานข้อมูลเป็นมาตรฐาน
กลางที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ 

 
2. วิธีวิจัย ( Research Methodology ) 
 ท าการออกแบบตู้ควบคุม 1 ชุดภายในตู้จะมีอุปกรณ์
รับส่งข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดยสามารถท างานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง และ สามารถส่งข้อมูลได้แบบเรียลไทร์ 
จากนั้นจะเริ่มด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลโดยวิธีการจ าลอง
ข้อมูล และด าเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์จริงตามล าดับโดย
ข้อมูลที่น ามาใช้จะถูกบันทึก ในระบบภาษามาตรฐานในการ
เข้าถึงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” 
 
2.1 รายละเอียดโครงสร้าง ( Data Centering ) 
 ส านั กการระบายน้ าและศูนย์ป้ องกันน้ าท่ วมมี
จุดประสงค์ให้มีระบบรวบรวมข้อมูล จากโรงควบคุมคุณภาพ
น้ าในจุดต่าง ๆ รอบกรุงเทพฯ โดยมีจ านวน 8 โรงควบคุม 
เพื่อท าการบันทึกข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการประเมินผล 
วิเคราะห์ วางแผนงานต่อไปในอนาคต  โดยระบบรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว จะต้องออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ควบคุมเดิมในแต่ละโรงควบคุณคุณภาพน้ า โดยต้องไม่
กระทบต่อการท างานของระบบควบคุมเดิม  เมื่อระบบ
รวบรวมข้อมูลสามารถเชื่อมต่อได้กับระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในแต่ละโรงควบคุมคุณภาพน้ า  ก็จะต้องสามารถเก็บข้อมูล
ส าคัญและส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังห้องรวบรวมข้อมูลรวมโดย
ผ่านการสื่อสารแบบ 4G และ น าข้อมูลที่ได้ไปเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล”เพื่อ
น าไปใช้ประเมินผล วิเคราะห์ และแสดงเป็นแผนผังต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานในอนาคตได้ 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างศูนย์ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ า 

 

 
ภาพที่ 2 โครงการศูนย์การศึกษาฯ บางซื่อ 

(สถานที่รวบรวมข้อมูลการบ าบัดน้ า) 
     
2.2 การออกแบบตูค้วบคุม (Design of Controller) 
 ตู้ควบคุม : ขั้นตอนการออกแบบตู้ควบคุมที่ใช้รับส่ง
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม “ออโต้แคด” ในการออกแบบ
ตู้ควบคุม ผู้วิจัยการออกแบบระบบสายไฟที่ ใช้ภายใน
ตู้ควบคุม จากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่เท่ากันและการใช้
ประเภทไฟฟ้าก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นว่า
ต้องการกระแสไฟฟ้ากระแสตรง หรือ กระแสไฟฟ้า
กระแสสลับ ขนาดเท่าใด ผู้วิจัยจะค านวณจากมาตรฐาน 
ขนาดสายไฟ มอก.11-2553 เป็นหลักเพื่อให้เป็นมาตราฐาน
เดียวกันตลอดงานวิจัย สายที่ใช้เป็นสายไฟที่เกิดควันน้อย
เพื่อไม่ให้อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงภายในตู้เกิดความเสียหายจาก
การที่สายไฟฟ้าลัดวงจร ผู้วิจัยใช้สูตรการเลือกสายไฟฟ้าที่มี
ค่ามากกว่า     ขนาดตัวคูณปรับค่า (     ,    ) 

    : อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 
    : จ านวนกลุ่มเดินสาย 

ขนาดกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ    ตามสมการที่ (1) 

http://4.bp.blogspot.com/-kijrIAKw0Ts/Umje3RIO5QI/AAAAAAAAAHc/RXFHaQks1pg/s1600/2.jpg
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   =   / (    x    )     (1) 
 
ได้ออกแบบอุปกรณ์ด้านหน้าและด้านหลังตู้ควบคุมให้

มีความทันสมัย และ ประสิทธิภาพเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประสิทธิภาพการท างานที่ยาวนาน
ขึ้น ผู้วิจัยติดตั้งระบบแสดงสถานะการท างานของตู้โดยใช้
หลอดไฟแอลอีดี แสดงสถานะอุปกรณ์ก าลังท างานพร้อมทั้ง
ติดพัดลมจ านวน 4 ตัว โดยใช้ 2 วงจรควบคุม ลักษณะการ
ท างานวงจรแรกจะท างานเมื่ออุณหภูมิภายในตู้สูงเกิน 35 
องศาเซลเซียส และ วงจรที่สองจะท างานเมื่อวงจรแรกเกิด
ข้อผิดพลาดเช่นตัวจับอุณหภูมิชุดแรกเสียท าให้พัดลมไม่
ท างานโดยจะส่งสัญญานไปยังชุดควบคุมที่สองพร้อมแจ้ง
สถานะการท างานของพัดลมชุดที่สอง ท าให้ตู้ควบคุมมีระบบ
ระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยเลือกอุปกรณ์ชุดควบคุม ที่สามารถรับ -ส่ง 
สัญญาณได้ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยมีเซอร์กิตเบรก
เกอร์ และ ไฟเลี้ยงวงจรที่ใช้แปลงกระแสไฟสลับเป็นกระแส
ไฟตรง มีอุปกรณ์สลับการท างานกรณีช่องส่งสัญญาณช ารุด 
มีอุปกรณ์ชุดจัดเก็บข้อมูล  อุปกรณ์ส าหรับควบคุมวงจรพัด
ลมและกล่องเก็บสายตัวน าไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ      

ลักษณะการท างานของชุดควบคุมชุดแรกสามารถรับ
ข้อมูลจากโรงควบคุมคุณภาพน้ าโดยรับข้อมูลได้ทั้งสัญญาณ 
อนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล แต่ละช่องสัญญาณจะมีระบบ
อุปกรณ์ส ารองเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง หรือช่องสัญญาณเสียจะ
ท าการสลับช่องสัญญาณตัวที่สองอัตโนมัติ สัญญาณที่ถูกส่ง
มาจากโรงควบคุมคุณภาพน้ าผ่านช่องสัญญาณอนาล็อกและ
สัญญาณดิจิตอลจะถูกส่งไปยัง ชุดจัดเก็บข้อมูล จากนั้นจะ
ท าการส่งสัญญาณต่อไปยังระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” 

 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบอุปกรณ์ด้วย 

โปรแกรมออโต้แคด 

 
ภาพที่ 4 ตู้ควบคุมที่ใช้งานส าหรับระบบศูนย์ข้อมูล 

 
รับส่ งข้อมูล  : กระบวนการเชื่ อมต่อโปรแกรม

กระบวนการด้านซอฟแวร์เป็นกระบวนการที่ผู้ วิจัยให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากเนื่องการเป็นกระบวนการต้นแบบ
ขั้นตอนการด าเนินวิธีการในการผลักดันข้อมูลจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ าเพื่อให้ข้อมูลสามารถน ามาใช้งานเป็นฐานข้อมูล
ส่วนกลาง รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถ
ด าเนินการค้นคว้าศึกษากระบวนการต่างๆ และน ามาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยี
มีความส าคัญต่อการพัฒนาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
เครื่องจักรท างานแทนคน หรือการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร ผลจากการใช้เทคโนโลยีจะท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 
เกิดมูลค่า เกิดความรวดเร็วในการท างาน รวมทั้งจะช่วยให้
ธุรกิจมีโอกาศประสบความส าเร็จมากขึ้น 

 
ขั นตอนการจัดการฐานข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั นตอนดังนี  

1) วิธีการบันทึกไฟล์ข้อมูลจากโรงควบคุมคุณภาพน้ า 

2) วิธีการเชื่อมต่อโปรแกรมระหว่างโรงควบคุม
คุณภาพน้ าไปยังชุดจัดเก็บข้อมูล 

3) วิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลไปยัง ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์“ไมโครซอฟ เอสคิวแอล” 

 
ภาพที่ 5 ข้อมูลบันทึกลง“Microsoft SQL Server” 

 
3. ผลการวิจัย (Results)    

ผลการออกแบบได้ตู้ควบคุมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
ประสิทธิภาพเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตู้ควบคุมอุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งข้อมูลแบบ
อนาล็อกและข้อมูลดิจิตอล อุปกรณ์ภายในตู้สามารถท างาน
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในตู้ควบคุมมีอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด 
สามารถสลับการท างานกันได้ในกรณีชุดควบคุมเกิดความ
ผิดพลาด ข้อมูลทั้งหมดจากของโรงควบคุมคุณภาพน้ า
สามารถส่งเข้าศูนย์ข้อมูลได้ผ่านชุดควบคุม   

 
3.1 กระบวนการและขั นตอนการบ้าบัดน ้าเสีย 
 กระบวนการบ าบัดน้ าเสียแบ่ง เป็น 8 กระบวนการดัง 
ผังงานนี ้

SMCC2 
                   

SMCC3 
                          

SMCC1
                                      

SMCC4
         

       

SMCC7 
                    

SMCC8 
                          

SMCC5 
                         

SMCC6 
                          

                        

    

                     

             

 
ภาพที่ 6 แผนผังการท างานกระบวนการบ าบัดน้ าเสีย 
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกระบวนการบ าบัดน้ าเสียโดย

ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ าดินแดงส่งไปที่
ตู้ควบคุมที่ออกแบบไว้และส่งข้อมูลไปยัง ฐานข้อมูล
“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” 
 
3.2 ผลการเก็บข้อมูลเพื่อน ้ามาใช้ในงานวิจัย 

ได้ด าเนินการส ารวจกระบวนการบ าบัดน้ าเสียจากโรง
ควบคุมคุณภาพน้ าดินแดงผลปรากฏว่ามีกระบวนการการ
บ าบัดน้ าเสียอยู่ 8 กระบวนการโดยแต่ล่ะกระบวนการผู้วิจัย
จะน้ าผลการท างานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆเก็บไว้ที่ชุดควบคุม
ที่ออกแบบไว้ใน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นส่งไปยังฐานจัดเก็บ
ข้อมูลต่อไป หลังจากที่ส ารวจผู้วิจัยพบว่า อุปกรณ์ต่างๆใน
แต่ละกระบวนการมีจ านวนมาก เพื่อให้งานวิจัยลุล่วงผู้วิจัย
จะน าข้อมูลเครื่องจักรบางส่วนในแต่ล่ะกระบวนการมาใช้
เพื่อพิสูจน์ การรับส่งข้อมูลผ่านระบบที่ผู้วิจัยออกแบบไว้โดย
จัดเก็บข้อมูลดังนี้ 
ตารางที่ 3.1 อุปกรณ์ (SMCC2) 

 
( ก ) ตารางจัดอปุกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูล 

 
( ข ) ผลบันทึกข้อมูลเชิงสัมพันธ์“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” 

 
จะเห็นผลของเครื่องจักรท างานและได้บันทึกข้อมูลลง

ใน ฐานข้อมูล“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล”เป็นที่เรียบร้อย ผล
จากชุดจัดเก็บข้อมูลที่ดึงข้อมูลจาก ชุดควบคุมบันทึกลงใน 
ฐานข้อมูล “ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” จะบันทึกทุก ๆ 1 
นาที จะเห็นข้อมูลของการบ าบัดน้ าที่บันทึกลงใน ฐานข้อมูล 
“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” ค่าที่ส าคัญๆ เอาไว้ท าข้อมูลวิ
เคราห์ย้อนหลัง ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงบ าบัดน้ า โดย
ใช้ข้อมูลทีมี่การเปลี่ยนไปตามกระบวนการ 
 
3.4 ผลการด้าเนินงาน 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดของ
โรงควบคุมน้ า เพ่ือน ามาก าหนดเป็นเงื่อนไข โดยใช้โปรแกรม 
“แฟคทอรี่ ทอค์วิว” ซึ่งเป็น ซอฟแวร์ ของชุดควบคุม รับส่ง
ข้อมูลต่างๆในรูปแบบ “บูลลีนลอจิก” และ “ไบนารี่-โค้ด-เด
ซิมอล” ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในการ์ด ของชุดควบคุม
ซึ่งประกอบการ์ดข้อมูลดังนี้ 

1. AO ( Analog Output ) การ์ดท าหน้าที่ส่งข้อมูล
เครื่องจักรประเภทอนาล็อก โดยค่าต่างๆจะเป็นตัวเลขใน
รูปแบบ “ไบนารี่-โค้ด-เดซิมอล” ส่งไปยังชุดจัดเก็บข้อมูล  

2. AI ( Analog Input ) การ์ดท าหน้าที่รับข้อมูล
เครื่องจักรประเภทอนาล็อก โดยค่าต่างๆจะเป็นตัวเลขใน
รูปแบบ “ไบนารี่-โค้ด-เดซิมอล” โดยรับข้อมูลมาจากโรง
ควบคุมคุณภาพน้ า 

3. DO ( Digital Output ) การ์ดท าหน้าที่ส่งข้อมูล
เครื่องจักรประเภทดิจิตอล โดยค่าต่างๆจะเป็นตัวเลขใน
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รูปแบบ “บูลลีนลอจิก”  ส่งไปยังชุดจัดเก็บข้อมูล  
4. DI ( Digital Input ) การ์ดท าหน้าที่รับข้อมูล

เครื่องจักรประเภทดิจิตอล โดยค่าต่างๆจะเป็นตัวเลขใน
รูปแบบ “บูลลีนลอจิก” โดยรับข้อมูลมาจากโรงควบคุม
คุณภาพน้ า 

ตู้ควบคุมที่ผู้วิจัยออกแบบสามารถควบคุมการท างาน
โดยการรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการต่างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการบ าบัดน้ าเสีย โดยรวบรวมความสามารถของ
เครื่องจักรที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย ส่งไปยังฐานชุดจัดเก็บ
ข้อมูล ท าให้สามารถควบคุมเครื่องจักรเครื่องจักรผ่าน
ฐานข้อมูล“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล” 

ผู้วิจัยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตสั่งการข้อมูลจากฐานข้อมูล
“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล”ผ่านอุปกรณ์ชุดจัดเก็บฐานข้อมูล 
ที่ถูกเชื่อมต่อกับชุดควบคุมที่ผู้วิจัยออกแบบ ใช้โปรแกรม 
“แฟคทอรี่ ทอค์วิว” ที่เป็นโปรแกรมของชุดควบคุมมี
ความสามารถควบคุมเครื่องจักรทุกตัว ที่มีการเชื่อมต่อกับ
การ์ดต่างดังที่กล่าวในผลการด าเนินงาน ท าให้สามารถทราบ
ข้อมูลเครื่องจักรจากศูนย์ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ าขณะ
เครื่องจักรยังคงท างานอยู่ และในอนาคตศูนย์ข้อมูลโรง
ควบคุมคุณภาพน้ าสามารถสร้างชุดควบคุมอีกชุดที่สามารถ
ควบคุมการท างานของเครื่องจักร ผ่านโปรแกรม ฐานข้อมูล
“ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล”เป็นต้น 
 
5. สรุปผล (Conclusion) 

 จากที่ ได้ออกแบบตู้ควบคุมที่ เป็นมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม สามารถท างานได้ตลอด 24ชั่วโมง 
ภายในตู้ควบคุม มีระบบควบคุมสองชุดสลับกันท างานกรณี
ชุดควบคุมชุดแรกเสียก็จะสลับการท างานเป็นชุดที่สองทันที 
เรียกว่าระบบ“ระบบอุปกรณ์ส ารอง” ได้ท าการเชื่อมต่อ
ระบบตู้ควบคุมเข้ากับระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ชื่อ “ชุด
จัดเก็บข้อมูล” ซึ่งระบบชุดจัดเก็บข้อมูลจะท าหน้าที่เป็นทาง
เชื่อมต่อ รับ-ส่ง ข้อมูลจากโรงควบคุมคุณภาพน้ าต่างๆเข้าไป
ที่ระบบฐานข้อมูล “ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล ” หรือ ระบบ
การจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่เป็นซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่
หลักในการจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูล มีหน้าที่หลักในการ
จัดเก็บ และ เรียกข้อมูลตามค าขอของแอพพลิเคชัน-
ซอฟต์แวร์ ซึ่งท างานได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือ
บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี 4.0 
โดยวิธีการเก็บข้อมูลขณะเครื่องจักรก าลังท างาน สามารถดึง
ข้อมูลจากอุปกรณ์จัด เก็บข้อมูล ส่ งข้อมูลผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
ทุก 1 นาที ท าให้ได้ข้อมูลจริง ณ เวลาปัจจุบัน และยังแสดง
สถานะการท างานของเครื่องจักรที่ก าลังท างาน ผู้ดูแลระบบ

สามารถดูการท างานของเครื่องจักรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
ทุกสถานที่ และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการวิเคราะห์เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น เหมาะ
ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้การ
ด าเนินงานของศนูย์ข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ า 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยได้รับความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างสูงของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วิภาวัลย์ 
นาคทรัพย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
สยามทุกท่าน ซึ่ ง เป็นผู้ ให้ค าแนะน าและติดตามทั้งใน
การศึกษา การท างานวิจัยและการให้ความรู้ต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างสูงสุดมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน
ของบริษัทแอดวานซ์เทคโนโลยี่ ที่ได้มอบความช่วยเหลือ
สนับสนุนข้อมูล และอนุมัติการด าเนินงานวิจัย รวมถึงยังเป็น
ที่ปรึกษาในปัญหาต่างๆ ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดจีนเกิดผลส าเร็จของงานวิจัยนี้สามารถใช้งานได้จริง 
 
7. เอกสารอ้างอิง  
7.1 เอกสารอ้างอิงภาษาไทย 
   [1] นางสาวบุญธิดา สุรทินธนากร, การวิเคราะห์และการ

ออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
บริหารจัดการจังหวัด, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสยาม, (2557) 

   [2] อรณิชา บวรพิพัฒนชัย, การจัดระบบฐานข้อมูล  
ทางการผลิต: กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์ปรับ 
ความเร็วรอบมอเตอร,์ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสยาม, (2552)  

   [3]  ธนัช รักษศรี, การวิเคราะห์ความประหยัดพลังงานใน
โรงบ าบัดน้ าเสียศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยการ
ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงร่ วมกับอุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร,์ วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2555)  

7.2 ข้อมูลอ้างอิงเวิลด์ไซต์เว็ป 
[1]  ส านักงานการระบายน้ าhttp://dds.bangkok.go.th 

/about2_8.php] 
  [2]   ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ าท่วม, http://weather. 

bangkok.go.th:8080/ 
[3]  อุปกรณ์จากเว็ปไซต์ Advanced technologies  

http://www.adtech.co.th/contactus.php 
  [4]   อาจารย์ ลื อชั ย  ทองนิล  มาตรฐาน มอก -2553, 

http://weather/


การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม   
นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562 

 

 

http://www.coe.or.th/coe-2/newsPic/N-
20160907144339-4.pdf 
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