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เทค
โนโลยี SCADA ในปัจจุบันมีความสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นอย่างยิ่ง ไม่จำกัดเฉพาะกับโรงงานขนาดใหญ่หรือกลางเท่านั้น 

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตได้นำเอาเทคโนโลยี SCADA มาใช้ร่วมกัน

โดยประยุกต์ ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นอัจฉริยะหนึ่ง

ของ เทคโนโลยี SCADA 

เมื่อพิจารณาถึง กระบวนการผลิต (manufacturing process) ของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เป็นการนําเอาวัตถุดิบที่เป็นสสาร

หรือสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งที่อยูในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ที่เรียกวาสารตั้งตน (reactant) มาทําการเปลี่ยนแปลงรูปราง 

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางดานกายภาพ ทางดานเคมี ใหเป็นผลิตภัณฑหรือสินคา (product หรือ goods) การทําใหคุณสมบัติของ

สารเปลี่ยนไป จําเป็นตองมีปจจัยหรือกระบวนการทางดานกายภาพ หรือกระบวนการทางดานเคมีเสริม ไดแก อุณหภูมิ ความดัน 

โดยมีถังปฏิกิริยาเคมีหรือเครื่องปฏิกิริยาเคมี (chemical reactor) ทําหนาที่ในการกวนผสมทําใหมีการถายเทมวลผสม ถายเท

ความรอน การทําปฏิกิริยาใหสมบูรณ การควบคุมความดันในกระบวนการ ทําใหเกิดเงื่อนไขในการผลิตภายใตระบบการควบคุม

ความเร็วของปฏิกิริยา หรือที่เรียกวาจลพลศาสตรเคมี (chemical kinetics) จนไดผลิตภัณฑหรือสินคาที่ไดมาตรฐาน (standard 

specifications) ตามตองการ 

การผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นตองพยายามรักษาเสถียรภาพของกระบวนการผลิต กําจัดการรบกวนจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกระบบ และรักษาประสิทธิภาพการผลิตใหสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถทําตามวัตถุประสงคดังกลาวมาแลว จําเป็นตองมี

ระบบเทคโนโลยีระบบการควบคุมการผลิตของโรงงานที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการผลิต 

 

กระบวนการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรม

กระบวนการควบคุมระบบ (process control system) ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเป็นการที่โรงงาน เครื่องจักร 

กระบวนการผลิต อุปกรณวัด และอุปกรณควบคุมการผลิตสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางเป็นระบบ เพื่อใหการผลิตในงาน

อุตสาหกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว กระบวนการควบคุมในงานอุตสาหกรรมการผลิต จะทําหนาที่ในการควบคุมตัวแปร 

เงื่อนไขในการผลิตใหถูกตอง แมนยํา เที่ยงตรงและทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพ ไดมาตรฐานผลิตภัณฑ และ/หรือมีความสูญเสีย  

นอยเชน การควบคุม สวนผสม น้ำหนัก ปริมาณ ระยะ ตําแหนง อุณหภูมิ ความดัน ความเร็วของปฏิกิริยา อัตราการไหล ความหนา 

ความหนืดของสาร กระบวนการควบคุมดวยคน หรือควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ ตัวแปรดังกลาวสามารถแบงออกเป็นกลุมหลักไดแก 

เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบควบคุม

และประเมินผลแบบศูนย์รวม



ตอนที่SCADA: 

บูรณะศักดิ์มาดหมาย 

E-mail: buranasak_dip@hotmail.com 
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เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบควบคุม

และประเมินผลแบบศูนย์รวม



● ตัวแปรนําเขา (input variable) หมายถึง ตัวแปรที่มี

ผลกระทบตอสภาพหรือสถานะของกระบวนการโดยตรง ตัวแปร

นี้ประกอบดวยสัญญาณการรบกวนจากภายนอกเชน สภาพแวด-

ลอมที่ไมสามารถกําหนดและควบคุมไดโดยตรง ตองกําหนด  

คาโดยผานอุปกรณอื่น หรือสัญญาณควบคุม 

● ตัวแปรออก (output variable) หมายถึง สภาพตาง ๆ 

ของกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงคาไปเนื่องจากผลกระทบของ

ตัวแปรนําเขา ประกอบดวยตัวแปรที่วัดคาได ไดแก สถานะ

ของกระบวนการที่สามารถวัดคาและตรวจสอบคาไดโดยตรง

จากเครื่องมือวัด หรือตรวจสอบไมได ใชวิธีคํานวณ 

● ตัวแปรควบคุม (controlled variable) คือ ตัวแปร

ของกระบวนการ (process) ที่เราตองการควบคุม คาตัวแปร

ควบคุมที่ใชสวนมาก ไดแก อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล 

ระดับเชน ในการควบคุมอุณหภูมิของไอน้ำตัวแปรควบคุมคือ 

อุณหภูมิ 

● ตัวแปรตรวจวัด (measured variable) เป็นการวัด  

คาของตัวแปรที่เราตองการควบคุม อาจจะเป็นตัวเดียวกับ

ตัวแปรควบคุมหรือไมก็ได คาเปาหมาย (set point) เป็นคาเปา-

หมายในการควบคุมเชน อุณหภูมิของไอน้ำ คาเปาหมายควบ-

คุมเทากับ 560  ํC เป็นตน 

ดังนั้น กระบวนการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรม จึง

มีทําหนาที่สำคัญในการควบคุมตัวแปร เงื่อนไขในการผลิตให

ถูกตอง แมนยํา เที่ยงตรงแลวจะทําใหผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานผลิตภัณฑ และ/หรือมีความสูญเสียนอย โดยมี

แผนภาพ สัญลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพแสดงสัญลักษณกระบวนการควบคุมของ

โรงงานอุตสาหกรรม จากบนลงลาง 

ภาพแรก คือ แผนภาพจําลองการผลิตและการควบคุม 

ขั้นตอนการเขียนแผนภาพการผลิตสําหรับงานอุตสาหกรรมเป็

นสิ่งที่จําเป็น เนื่องจากแผนภาพการผลิตจะจําลองรายละเอียด

ของกระบวนการผลิตออกมาจะมีการแสดงลักษณะการไหลใน

ระบบขั้นตอน เงื่อนไข เครื่องมืออุปกรณที่ใช และการควบคุม

การ ทํางานในการผลิต 

ภาพกลาง คือ สัญลักษณเสนมาตรฐานที่ใชในแผน-

ภาพการผลิต 

ภาพล่าง คือ สัญลักษณภาพเครื่องมืออุปกรณมาตร-

ฐานในแผนภาพการผลิต 

▲ รูปที่ 1 สัญลักษณ์กระบวนการควบคุมของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

M

C

F1

สัญญาณปรับแตง
สุดทาย 

สวนเชื่อมตอกับกระบวนการผลิต (Process Conection Line) 

สัญญาณลม (Pnematic Signal) 

สัญญาณไฟฟา (Electrical hard wired Signal) 

สัญญาณไฮโดรลิค (Hydrolic Signal) 

Capillary Tube 

สัญญาณไฟฟาทางโปรแกรม (Software Link Signal) 

เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Orifice Plate 

เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Vortex 
 
เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Rota meter 
 
เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Magnetic 
 
เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Coriolis 

GATE VALVE   

CHECK VALVE  

GLOBE VALVE  

BALL VALVE   

PLUG VALVE   

ANGLE VALVE  

RELIEF VALVE  

3 WAYS VALVE 

เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Positive Displacement 

เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Turbine 
 
เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Venturi 
 
เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Ultrasonic 
 
เครื่องมือวัดการไหลแบบ 
Pitot tube 

MANUAL OPERATOR 
 
DIAPHRAGM 
 
DIAPHRAGM  
WITH HANDWHEEL 
 
CYLINDER/PISTON 
 

MOTOR OPERATED 
 
 
SCLENOID VALVE 
 
SOLENOID VALVE WITH 
MANUAL RESET 

สัญญาณสงออก สัญญาณนำเขา 

กระบวนการผลิต 

อุปกรณควบคุม 

ระบบตรวจจับ
สัญญาณ 

ขอมูล 
นำเขาระบบ 

ขอมูล 
สงออกระบบ 

▲ รูปที่ 3 สัญลักษณ์เครื่องจักร อุปกรณ์ถังปฏิกิริยามาตรฐานในแผนภาพการผลิต 

 

รูปที่ 2 สัญลักษณ์อุปกรณ์ควบคุมมาตรฐาน 

 

M

S

S

R

Centrifugal Pump  

Compressor/Turbine 

Tray Column 

Heat Exchanger   

Heat Exchanger 

Air Cooled 

Furnace 

Dome Roof tank 

Internal Floating 

Sphere 
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ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม

(Supervisory Control And Data Acquisition:

SCADA)คืออะไร

SCADA หมายถึง “ระบบ” ที่มีการรวบรวมขอมูลจากที่

ต่าง ๆ (collection of information) ส่งไปที่ศูนย์ควบคุม 

(transferring data to a central site) วิเคราะห์และประมวลผล 

(analyze for data processing) โดยใชคอมพิวเตอรหรือ PLC: 

Programmable Logic Control Loop Controller, Intelligent 

Transmitter, Digital Power Meter มาชวยสงผลไปควบคุม

การทำงานของอุปกรณในระบบได (control) และแสดงสถาน-

การณทำงานของอุปกรณในระบบ (monitor) ทำใหระบบควบคุม

สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญที่ตองการความมี

เสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อใหสามารถแสดงผลการ

ทำงานของสายผลิตในลักษณะกราฟิก แสดงรูปคลื่นคาสัญญาณ

ในกระบวนการผลิตพรอมทั้งเก็บประวัติ แจงเตือนคาผิดปกติที่

เกิดขึ้นในกระบวนการ ดำเนินการควบคุมตามคาที่กำหนดลวง

หนา เพื่อลดขอผิดพลาดและวัตถุดิบสูญเสียจากพนักงาน

ควบคุม พรอมทั้งเก็บและพิมพรายงานที่เป็นประโยชนตองาน

ควบคุมและคุณภาพของกระบวนการผลิตตอผูบริหารโรงงาน

หรืออาจเรียกวา ระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนยรวม 

ปจจุบันในการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบสถิติมีความจำเป็นอยางยิ่ง

ในภาวะแขงขันทางอุตสาหกรรมจึงทำใหมีการนำรูปแบบของ 

SCADA ในโรงงานมาประยุกตใชงานอยางแพรหลาย และเป็น

ไปในลักษณะระบบเปิดคือ ซอฟตแวร SCADA โดยทั่วไป

สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณควบคุมในโรงงานไดหลากหลาย 

แทบทุกชนิดทุกรุนและทุกยี่หอ ไมวาจะเป็นตัวควบคุมกระบวน-

การอยาง PID Loop Controller อุปกรณควบคุมซีเควนซอยาง 

PLC: Programmable Logic Controller และอุปกรณวัดคา

ระยะไกลอยาง RTU: Remote Terminal Unit เพื่อนำขอมูลใน

อุปกรณควบคุมเหลานี้มาแสดงผลบนหนาจอในลักษณะของ

ภาพกราฟิกและเฝาติดตามบันทึกขอมูลในกระบวนการผลิต

เพื่อนำมาวิเคราะหเชิงสถิติ รวมถึงการเฝาระวังความผิดปกติ

ของอุปกรณในระบบการผลิตกอนที่จะชำรุดและกระบวนการ

ผลิตตองเสียหายไปดวย 

เทคโนโลยี SCADA ในปจจุบันจึงมีความสำคัญสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นอยางยิ่ง ไมจำกัดเฉพาะกับโรงงาน

ขนาดใหญหรือกลางเทานั้น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวน-

การผลิตไดนำเอาเทคโนโลยี SCADA มาใชรวมกันโดย

ประยุกตใชกับระบบคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพถือ

เป็นอัจฉริยะหนึ่งของ เทคโนโลยี SCADA ที่สามารถการควบ-

คุมเชิงสั่งการและเก็บบันทึกขอมูลวิเคราะหการทำงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมไดเป็นอยางดี 

 

ลักษณะสำคัญของระบบSCADA

โดยรูปแบบเกากอนมักจำกัดอยูเพียงระบบควบคุม

ขนาดใหญอยาง DCS: Distributed Control System ที่เป็น

ระบบปิดและมักใชตามโรงผลิตไฟฟา โรงกลั่นน้ำมัน โรงงาน

ปิโตรเคมี ที่มีความจำเป็นตองติดตามการทำงานทั้งหมดของ

กระบวนการผลิตอยางใกลชิด และบันทึกผลเหลานั้นลงในสื่อ

บันทึกของระบบคอมพิวเตอรในสมัยนั้น ซึ่งมักเป็นเทปบันทึก

ขอมูล หรือฮารดดิสกในระบบเซิรฟเวอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ SCADA จะมีหนาที่โดยตรงในการควบคุมและ

เก็บขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ตามหนาที่ (function) ตามโครง-

ขายของสวนงานในตำแหนงตาง ๆ เพื่อนำสูการบันทึกลงฐาน

ขอมูลและนำสูกระบวนการจัดการ-ควบคุมการดำเนินงานใน

ลำดับตอไป การจัดการ 

▲ รูปที่ 4 ตัวอย่างระบบ SCADA ของ Pump Station 
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องค์ประกอบสำคัญในระบบSCADA

1. การตรวจจับ (field sensors) จะทำหนาที่ในการ

แปลงขอมูลในรูปแบบกายภาพ (ฟิสิกส) ไปเป็นขอมูลทาง

ไฟฟา ขอมูลที่ไดจากสวนการตรวจจับ จะเป็นขอมูลตั้งตนที่จะ

สงตอไปยัง RTU ซึ่ง Field Sensors มิไดจำกัดเฉพาะวาจะตอง

เป็นการแปลงขอมูลในรูปแบบกายภาพ (ฟิสิกส) ไปเป็นขอมูล

ทางไฟฟาเทานั้น แตอาจจะอยูในรูปแบบของการตรวจสอบ

สถานะของคุณภาพกำลังไฟฟาในตำแหนงตาง ๆ เพื่อสงเป็น

สัญญาณขอมูลใหกับสถานีควบคุม-สถานีศูนยเฝามอง 

2. กระบวนการจัดการ (Remote Terminal Units: 

RTU) กระบวนการจัดการ จะเป็นตัวกลางในการจัดการขอมูล

ตาง ๆ ตลอดถึงการควบคุมโดยจะรับสัญญาณขอมูลมาจาก

สวนการตรวจจับ และสงออกทางภาคเอาทพุต เพื่อควบคุมการ

ทำงานของจักรกล เชน วาลวเปิด-ปิดน้ำ หรือสงสัญญาณขอมูล

ออกทางระบบสื่อสารไปยังสถานีหลัก (master station) กระ-

บวนการทำงานของ RTU มีลักษณะการทำงานเชนเดียวกับ 

PLC: Programmable Logic Controller ซึ่งมีความสามารถที่

จะควบคุมการทำงานไดทันที หรือจะรอรับคำสั่งจากสถานีหลัก

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขหนาที่ที่ไดถูกกำหนดเอาไว 

3. การดำเนินการ (field actuators) สำหรับสวนการ

ดำเนินการจะทำหนาที่ในการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟาจาก RTU 

สูการสั่งการใหเครื่องจักรกลทำงาน เชน วาลวเปิด-ปิดน้ำ 

4. ระบบสื่อสาร (communication system) การเชื่อม

ตอระหวาง RTU กับสถานีหลัก จะกระทำผานระบบสื่อสาร ซึ่ง

อาจจะเป็นไปในรูปแบบโครงขายของระบบสายสัญญาณโทร-

ศัพท ระบบไฟเบอรออพติก หรือวิทยุไมโครเวฟ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้น

อยูกับองคการวาจะเลือกใชรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบใด 

5. สถานีหลัก (master station) สถานีหลักจะเป็น

ศูนยกลางของขอมูล ศูนยกลางการประมวลผลและสั่งการ เพื่อ

ควบคุมสวนงาน-เครื่องจักรกลที่อยูในโครงขายของระบบงาน

ทั้งหมดเชน สถานีหลักโรงงานจายกาซ สถานีไฟฟาฯ เป็นตน 

เทคโนโลยี SCADA จึงเป็น “ระบบควบคุมและ

ประมวลผลแบบศูนย์รวม” โดยตองมีส่วนประกอบดวย 

●  มีศูนยกลาง (master station) และสถานีลูกขาย 

(slave station) หลาย ๆ แหง 

●  รับสงขอมูลและประเมินผล (data processing) 

ดวยระบบดิจิตอลผานคอมพิวเตอร 

●  รับขอมูลและสั่งผานระบบ PLC เพื่อใหสั่งการ

ทำงานอัตโนมัติแบบโปรแกรมลวงหนาได 

●  การติดตอระหวางเครือขายอาจใชระบบสายหรือไร

สายเชน วิทยุ ก็ได 

●  มีจอแสดงผลโตะควบคุม (control desk) และแผง

ไฟแสดงการทำงาน (mimic panel) 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีSCADA

พนักงานที่รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบและควบคุม

กระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะทางไกล

ไดโดย หนวยติดตอและปฏิบัติการของผูใชระดับบนเป็นเครื่อง

มือปฏิบัติการของพนักงานสำหรับตรวจสอบและควบคุม 

กระบวนการผลิตเชื่อมตอกับหนวยควบคุมระยะไกล หนวย

ควบคุมระยะไกลติดตอกับหนวยติดตอระยะไกลโดยการ

สื่อสารขอมูลแบบดิจิตอลทางระบบเครือขายคมนาคม และ

หนวยติดตอระยะไกลเป็นเครื่องมือเชื่อมตอกับกระบวนการ

ผลิต ประกอบดวย หนวยรับสัญญาณ และสงสัญญาณของ

สัญญาณชนิดอะนาล็อก และสัญญาณชนิดดิจิตอล 
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อา่นตอ่ฉบบัหนา้

▲ รูปที่ 6 เทคโนโลยี SCADA สำหรับตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และบริหาร

ระบบควบคุม 

 

▲ รูปที่ 5 ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม ของระบบ SCADA 

หนวยควบคุมระยะไกล 

หนวยควบคุมระยะไกล 

กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต 

หนวยติดตอระยะไกล 

หนวยติดตอ 
ระยะไกล 

หนวยติดตอและปฏิบัติการ
ของผูใชระดับบน 

หนวยติดตอและปฏิบัติการ
ของผูใชระดับบน 


