
การทาํงานและการใช้งานระบบ  SCADA 

โครงการตรวจวดัสภาพนํา้ทางไกลอตัโนมตัลิุ่มนํา้ทะเลสาบสงขลา 
1. รายละเอยีดการทาํงานของระบบ SCADA 

ระบบ SCADA มีองคป์ระกอบหลกัใหญ่ดงัน้ี  

1. SQL Server 

2. SCADA Server 

3. SCADA View 

4. 4.RTU ในส่วนของการรับและส่งขอ้มูลโทรมาตร 

 SCADA Server จะทาํหนา้ท่ีเป็นส่วนประมวลผลกลางของระบบโดยไดรั้บขอ้มูลสถานีวดัโทรมาตร

จาํนวน 11 สถานีโดยการรับขอ้มูลผา่นเขา้มาทาง Modbus TCP จากการทาํงานของระบบเบ้ืองตน้น้ี ทาํให ้SQL 

Server ไดรั้บและบนัทึกขอ้มูลใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองจาก SCADA Server ดว้ยเช่นกนัตลอดเวลา 

 SCADA View จะทาํหนา้ท่ีเป็นหนา้จอแสดงผลเสริม ทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการสามารถทาํงาน

ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน กล่าวคือ สามารถใชห้นา้จอแสดงผลในส่วนของระบบโทรมาตร 

     SQL Server นอกจากจะทาํหนา้ท่ีหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของทั้งระบบแลว้ยงัมีหนา้ท่ีหลกัท่ี

สาํคญัอีกประการหน่ึงคือ การทาํหนา้ท่ีส่งขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองไปยงั Web Server ซ่ึงใช ้SQL SERVER 2008 

เป็นระบบฐานขอ้มูล และให้บริการ Web Application ผา่นทางอินเตอร์เน็ต (Internet) สาํหรับขอ้มูลแก่บุคคล

ทัว่ไป 

 RTU ในส่วนของการรับและส่งข้อมูลโทรมาตร จะทาํหนา้ท่ีอ่านค่าจากอุปกรณ์ตรวจวดัและส่งขอ้มูล

ท่ีอ่านไดม้ายงัเคร่ือง SCADA server เพื่อทาํการประมวลผลต่อไป 

 

 



 

 

รูปที ่1-1  แสดงโครงสร้างของระบบ SCADA 

2.โปรแกรม SCADA 

 โครงการตรวจวดัสภาพนํ้ าทางไกลอตัโนมติัลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลานั้น เราพฒันาโปรแกรมประยกุต์

ระบบSCADA โดยใชซ้อฟทแ์วร์ GENESIS32  ตวัซอฟทแ์วร์นั้นมีลกัษณะการติดต่อกบัผูใ้ชเ้ป็นชนิด GUI 

(Graphical User Interface) ใชอุ้ปกรณ์ Input มาตรฐานเป็นเมาส์และคียบ์อร์ด และแสดงผลผา่นทางจอ Monitor  

ตวัโปรแกรม GENESIS32 นั้นจะติดต่อกบั RTU ผา่นทางเครือข่าย cellular ท่ีไดท้าํการเช่ือมต่อ VPN ไวก้บั 

VPN server ท่ีสถานีหลกั  เพื่อทาํใหส้ถานีสถามสามารถสามารถส่ือสารมาถึงสถานีหลกัได ้ โดย RTU นั้นจะทาํ

หนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูล จากอุปกรณ์ตรวจวดัมาตรฐานชนิดต่าง ๆ (Sensors) เช่น อุปกรณ์วดัระดบันํ้า เป็นตน้  แลว้

นาํมาประมวลผล และแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่รูปภาพกราฟฟิก สญัลกัษณ์ต่าง ๆ และขอ้มูลตวัเลขท่ี

เปล่ียนแปลงตามความเป็นจริง (Real time value) ตลอดถึงการบนัทึกประวติัขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง (Historical 

data) และสรุปผลขอ้มูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของกราฟตามชนิดของอุปกรณ์ตรวจวดัประเภทต่าง ๆ  

 การรันโปรแกรมระบบจะตอ้งเรียกใชจ้ากไฟลท์าํงานหรือไอคอน และเน่ืองจากโปรแกรมทาํงานอยู่

บนระบบปฏิบัติการแบบ Multi-tasking จึงสามารถรันโปรแกรมพร้อมกับโปรแกรมประยุกต์อ่ืน ๆ ได้ใน



ขณะเดียวกนัแต่เน่ืองจากระบบเป็นโปรแกรมท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดทาํงานตลอดเวลา เพื่อความน่าเช่ือถือของระบบ 

ขอแนะนาํใหปิ้ดโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งก่อนใชโ้ปรแกรมระบบน้ี 

 

1. การเปิดระบบ 

  เม่ือตอ้งการเร่ิมการทาํงานของโปรแกรมระบบโทรมาตรใหท้าํการกดดบัเบ้ิลคล๊ิกไอคอนดงัรูป

ท่ี 2-1 

 

รูปที ่2-1 แสดงไอคอนการเข้าโปรแกรมระบบ 

 

2. รูปแบบการแสดงผล 

หนา้จอของระบบแสดงผลจะมี 3 รูปแบบ คือ 

1. หนา้แสดงผลหลกั จะแสดงภาพรวมของของทั้งโครงการ    

2. หนา้แสดงรายละเอียดรายสถานี  จะบอกถึงขอ้มูลของแต่ละสถานี   

3. หนา้แสดงขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบกราฟรายสถานี  จะแสดงขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบกราฟของแต่

ละสถานี 

 การป้อน Input เพื่อสัง่การระบบมีรูปแบบส่วนใหญ่เป็นการใชเ้มาส์เพื่อกดเลือกบนรูปภาพ 

 

 

 



2.1 การใช้งานระบบทัว่ไป 

 เม่ือเร่ิมเขา้สู่โปรแกรมระบบหนา้จอหลกัจะแสดงดงัรูปท่ี 2.1-1 

 

รูปที ่2.1-1 หนา้แสดงผลหลกั 

 หนา้จอแสดงผลหลกัจะแสดงขอ้มูลของระบบโทรมาตรจาํนวน 11 สถานี โดยแบ่งการแสดงผลเป็น 2 

รูปแบบ ไดแ้ก่ 

2.1.1 การแจ้งเตือนภัยในลกัษณะของสัญลกัษณ์บนแผนที ่

 โดยแต่ละสถานีจะแสดงขอ้มูลเป็นสถานะตามจุดท่ีติดตั้งบนแผนท่ี  โดยไล่ตามลาํดบัดงัน้ี 

1.สถานีอู่ตะเภาตอนบน             2.สถานีอู่ตะเภาตอนล่าง           3. สถานีรัตภูมิ                           4.สถานีคลองตะ

โหมด  



5.สถานีคลองนาท่อม                  6.สถานีคลองท่าแนะ               7.สถานีปากทะเลสาบสงขลา    8. สถานีปากรอ 

9.สถานีลาํปํา                              10.สถานีบางแกว้                      11.สถานีเขาพระ 

โดยสญัลกัษณ์เตือนภยัต่างนั้นมีความหมายดงัน้ี 

 

รูปที ่2.1.1-1 แสดงรายละเอยีดสัญลกัษณ์เตือนภัยทีป่รากฏบนแผน 

 

 



2.1.2 การแสดงผลข้อมูลตรวจวดัในลกัษณะกล่องข้อความ 

 จะแสดงค่าท่ีตรวจวดัในลกัษณะของกล่องขอ้ความโดยภายกลอ้งขอ้ความนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆ

ดงัน้ี 

 

รูปที ่2.1.2-1 แสดงรายละเอยีดของข้อมูลในกล่องข้อความ 

 หมายเลข 1 คือลาํดบัสถานีและช่ือสถานี โดยหากคลิกท่ีหมายเลขน้ีจะเขา้สู่หนา้แสดงรายละเอียดของ

สถานีท่ีเราเลือก 

 หมายเลย 2 คือสถานะประตูตูข้องสถานี หากเป็นสีขาวแสดงว่าประตูตูส้ถานีปิดอยู,่สีแดงแสดงประตูตู้

สถานีถูกเปิดและสีเทาแสดงการส่ือสารขดัขอ้ง 

 หมายเลย 3 คือ ลิงคส์าํหรับคลิกเขา้ไปดูกราฟแสดงขอ้มูลยอ้นหลงัของสถานีนั้น 

 หมายเลย 4 คือ ขอ้มูลปริมาณนํ้าฝน 15 นาที ณ เวลาปัจจุบนั 

 หมายเลย 5 คือ ขอ้มูลระดบันํ้า ณ เวลาปัจจุบนั 

 



2.1.2.1 หน้าแสดงรายละเอยีดของสถานี 

 

รูปที ่2.1.2.1-1 หน้าแสดงรายละเอยีดของสถานี 

รายละเอียดของหนา้แสดงรายละเอียดของสถานี มีดงัน้ี 

 หมายเลข 1 คือ ช่ือและภาพถ่ายสถานี 

 หมายเลข 2 คือ ขอ้มูลจุดติดตั้งของสถานีและขอ้มูลท่ีสถานีนั้นทาํการตรวจวดั 

 หมายเลข 3  จะแสดงค่าการตรวจวดั ณ เวลาปัจจุบนัของสถานีนั้น ,ค่าระดบัการแจง้เตือนภยัของสถานี

นั้น, นํ้าฝนรวมใน 1วนัและระดบันํ้าสูงสุด-ตํ่าสุด 

 หมายเลข 4 จะแสดงขอ้มูลสถานะการเปิด-ปิดประตูตูส้ถานีและระดบัแรงดนัของแบตเตอร่ี ณ เวลา

ปัจจุบนั  

 หมายเลข 5 แสดงขอ้มูลภาพตดัลาํนํ้ า,ระดบัตล่ิงซ้าย-ขวา,ระดบัทอ้งนํ้ าและระดบันํ้ าปัจจุบนัพร้อม

ระดบัเตือนภยั 



 หมายเลข 6 จะเป็นไอคอนเพ่ือไวใ้ชค้ลิกสาํหรับกลบัสู่หนา้จอแสดงผลหลกั 

2.1.2.2 หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลงัในรูปแบบกราฟ 

 

รูปที ่2.1.2.2-1 หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลงัในรูปแบบกราฟ 

รายละเอียดของหนา้แสดงขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบกราฟ มีดงัน้ี 

 หมายเลข 1 คือ ช่ือของสถานี 

 หมายเลข 2 คือ กราฟแสดงขอ้มูลปริมาณนํ้าฝนยอ้นหลงั 

 หมายเลข 3 คือ กราฟแสดงขอ้มูลปริมาณระดบันํ้ายอ้นหลงั 

 หมายเลข 4 คือขอ้มูลล่าสุดของปริมาณนํ้าฝนท่ีทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูลพร้อมทั้งเวลาท่ีทาํการบนัทึก 

 หมายเลข 5 คือขอ้มูลล่าสุดของปริมาณระดบันํ้ าท่ีทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูลพร้อมทั้งเวลาท่ีทาํการ

บนัทึก 

 หมายเลข 6 จะเป็นไอคอนเพ่ือไวใ้ชค้ลิกสาํหรับกลบัสู่หนา้จอแสดงผลหลกั 



2.1.2.2.1 ขั้นการปรับช่วงแกน X และ แกน Y บนกราฟ 

 แกน  x นั้นเป็นส่วนของช่วงเวลา และ แกน y นั้นคือช่วงของค่าขอ้มูลท่ีเราทาํการตรวจวดั 

โดยเราจะปรับค่าช่วงของแกน x เพื่อดูค่ายอ้นหลงัในช่วงเวลาท่ีเราตอ้งการ และปรับค่าแกน y เพื่อใหค่้าท่ีเรา

ตรวจวดันั้นอยูใ่นช่วงท่ีกราฟแสดงค่า  โดยขั้นตอนการตั้งค่ามี ดงัน้ี 

1. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีหนา้กราฟท่ีเราตอ้งการปรับช่วงแกน x,y 

 

จะปรากฏแถบเคร่ืองข้ึนมาดงัรูปดา้นล่าง 



 

2. คลิกเลือกท่ีไอคอน  (Edit Trend) เพื่อปรับช่วงแกน Y ในท่ีน้ีจะเป็นช่วงของระดบันํ้ าสูงสุด-ตํ่าสุด

ท่ีแสดงบนกราฟ 

โดยเม่ือคลิกแลว้จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปดา้นล่าง 

 



 โดย หมายเลข 1 คือในส่วนของค่าตํ่าสุดของแกน Y ค่าท่ีนาํมาใส่ควรจะเป็นค่าทอ้งนํ้า 

 หมายเลข 2 คือค่าสูงสุดของแกน Y ค่าท่ีนาํมาใส่ควรจะเป็นค่าระดบันํ้ าสูงท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดข้อง

สถานีนั้น 

 หมายเลข 3 คือ จาํนวนเสน้ Grid ในแนวแกน X ยิง่มีเพิ่ม ยิง่อ่านค่าแกน X ไดล้ะเอียดยิง่ข้ึน  

 หมายเลข 4 คือ จาํนวนเสน้ Grid ในแนวแกน Y ยิง่มีเพิ่ม ยิง่อ่านค่าแกน Yไดล้ะเอียดยิง่ข้ึน 

3. หากตอ้งการกาํหนดช่วงเวลาดูขอ้มูลยอ้นหลงัของกราฟ (ช่วงของแกน X)  ให้คลิกไปท่ี ไอคอน

(Edit period) จะปรากฏหนา้ต่างดงัรูปดา้นล่าง 

 

 โดย หมายเลข 1 คือการตั้งค่าความถ่ีในการพลอ็ตสญัญาณ 

 หมายเลข 2 คือการตั้งค่าช่วงเวลาท่ีตอ้งการให้กราฟแสดง เช่น ตอ้งการตั้งค่าเพื่อดูขอ้มูลยอ้นหลงั 1 

เดือนกต็ั้งค่าดงัตวัอยา่งในรูปดา้นบน 

 

 



2.1.2.2.2 การดูค่าข้อมูลย้อนหลงัจากกราฟ 

 โดยการกด  (Freeze Mode)  แลว้คลิกเมา้ส์ไปทีเส้นกราฟบริเวณท่ีเราตอ้งการดูค่า โดยค่าจะ

ปรากฏท่ีกรอบส่ีเหล่ียมสีขาวดา้นล่างพร้อมทั้งบอกเวลาท่ีเกบ็ขอ้มูลดว้ย ดงัรูปดา้นล่าง 

 

 

  

 

 

  

 

 


