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จากบทความตอนแรกทำให้เราเห็นว่า การใช้งานของ SCADA เหมาะสม

กับงานประเภทตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล และบริหารควบคุมกระบวนการ

ผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมระยะทางไกล หรืองานตรวจสอบ และเก็บรวบรวม

ข้อมูลของกระบวนการผลิต และการบริหารระบบควบคุมของกลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีอาณาบริเวณกระบวนการผลิตครอบคลุมพื้นที่กว้าง หรือมีกระบวนการผลิตอิสระติดตั้งกระจัดกระจายทั่วพื้นที่การ

ผลิต รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปา ระบบท่อส่งก๊าซ และน้ำมัน ระบบ SCADA นั้นไม่เหมาะ

สำหรับการควบคุมกระบวนการชนิดสัญญาณต่อเนื่อง และการควบคุมกระบวนการแบบติดและดับของกระบวนการผลิตทั่วไป 

เนื่องจาก SCADA สามารถคำนวณ และประมวลผลข้อมูลที่ Host Computer ซึ่งไม่มีหน้าที่สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต

โดยตรงการรับสัญญาณวัด และส่งสัญญาณควบคุมระหว่าง SCADA กับกระบวนการผลิตต้องผ่านการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย

ทำให้การควบคุมกระบวนการผลิตของ SCADA System ไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับระบบควบคุมแบบอื่น 

 

หน้าที่สำคัญของ SCADA 

● การเข้าถึงพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มของพารามิเตอร์ในอุปกรณ์เช่น I/O ของ PLC เป็นต้น 

ความสามารถของ Data Server ในการกำหนดว่าพารามิเตอร์ใด อ่านได้อย่างเดียว เขียนได้อย่างเดียว หรือทั้งอ่านทั้งเขียน เป็นต้น 

● ระบบแสดงผลแบบ MMI (man machine interface) ความสามารถในการแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ในรูปแบบ 

กราฟิก ข้อความ สัญลักษณ์ แผนภาพ เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของกราฟิกเหล่านี้กับพารามิเตอร์จาก 

Data Server ได้ ความสามารถในการสั่งงานผ่านระบบกราฟิก เช่น การปิด/เปิดสวิทซ์ บนจอมอนิเตอร์ ส่งผลไปยัง I/O ของ PLC 

เป็นต้น ความสามารถในการจัดการกราฟิก เช่น การย่อ ขยาย การกำหนดการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ เช่น การหมุน การเคลื่อนที่

แบบซิกแซ็ก ตามสัญญาณของ Data Server การแสดงผลสัญญาณในรูปแบบมิเตอร์และเกจวัดแบบต่าง ๆ การนำเข้ากราฟิก

ประเภทต่าง ๆ การจัดแบ่งเลเยอร์ เป็นต้น เหล่านี้เป็นข้อเปรียบเทียบความสามารถของ SCADA Software ทั้งสิ้น 

เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบควบคุม

และประเมินผลแบบศูนย์รวม



ตอนจบ SCADA: 

บูรณะศักดิ์ มาดหมาย 

e-mail: buranasak_dip@hotmail.com 

ต่อจากฉบับที่แล้ว

การนำเอาระบบ SCADA มาเป็นเครื่องมือช่วยเพื่อ

ควบคุมกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงข้อมูลการผลิต 

แสดงข้อมูลรายงานไปยังส่วนบริหารจัดการโรงงานได้

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 

การผลิตของโรงงานให้ทันต่อเหตุการณ์ 
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● ระบบแสดงกราฟสัญญาณแบบต่อเนื่อง (trending) 

Trending เป็นความสามารถในการพล็อตกราฟต่อเนื่องกันไป

บนจอภาพ เพื่อแสดงค่าสัญญาณจาก Data Server สามารถ

พล็อตสัญญาณได้หลายสัญญาณ เช่น 8-24 สัญญาณ พร้อม

กันในหน้าต่างเดียว เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบสัญญาณที่

พล็อตได้ และไม่จำกัดว่าจะสร้างหน้าต่างพล็อตจำนวนเท่าใด 

Trending อาจมีความสามารถในการซูมสัญญาณที่พล็อต และ

หยุดการพล็อตเพื่อเลื่อนดูค่าที่พล็อตในแต่ละช่วงเวลาได้ด้วย

ตัวของผู้ใช้งานเอง นอกจากการพล็อตแล้ว สามารถเลือกได้ว่า

จะให้เป็นการพล็อตแบบใด เช่น Time plot, Logarithmic plot, 

Strip Chart, Bar Chart, Circular, X-Y plot เป็นต้น นอกจาก

นั้นบางผู้ผลิตยังสามารถนำค่า Historian หรือข้อมูลสัญญาณ

ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลออกมาพล็อตได้อีกด้วย โดย Trending 

Module นี้ อาจเป็นแบบ ActiveX Control คือ สามารถนำไป

ใช้งานในแอปพลิเคชั่นอื่นที่สนับสนุนการนำเข้า ActiveX ได ้

● ระบบแจ้งเตือน (alarm) SCADA Software ส่วน

ใหญ่มีระบบแจ้งเตือนโดย Alarm Display จะรับสัญญาณมา

จาก Alarm DB ในฝั่ง SCADA Server โดย Alarm DB สามารถ

ที่จะทำการกำหนดคอนฟิกูเรชั่นว่าจะนำสัญญาณตัวใดมาเป็น

ตัวพารามิเตอร์ในการแจ้งเตือนบ้าง และมีการแบ่งระดับของ 

Priority, Limit อย่างไร เป็นต้น ระบบแจ้งเตือนยังสามารถที่จะ

เก็บข้อมูลการแจ้งเตือนไว้ในฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น 

MS SQL Server, MS Access, Oracle, MS Excel เป็นต้น 

และบางยี่ห้อสามารถแสดงออกมาเป็นรายงานในรูปแบบตาราง 

หรือแผนภูมิได้อีกด้วย 

● การทำงานแบบ Automation เป็นความสามารถที่ 

SCADA ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนด เช่น ส่งอีเมล แสดง

ข้อความแบบ Instance Message บนหน้าจอ เปิดไปยังหน้า

จออื่น ๆ เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เปิดโปรแกรม หรือรันคำสั่ง

สคริปต์ เป็นต้น ตามสัญญาณที่ได้รับจาก Data Server และ

ข้อกำหนดที่สร้างขึ้น 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี SCADA 

การบริหารการผลิตยุคเทคโนโลยีการผลิต เป็นยุคที่เริ่ม

มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มีการนำเครื่องจักร

อัตโนมัติ (automatic machine) เข้ามาใช้ในการกำเนิดพลังงาน 

และยังใช้ทำหน้าที่ควบคุมระบบการผลิต เครื่องจักรอัตโนมัตินี้ 

สามารถผลิตสินค้าได้เองตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ และสามารถวัด หรือ

ตรวจสอบคุณลักษณะเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์มาใช้

ในระบบการผลิต เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ชิ้นส่วน (computer aides design : CAD) การใช้คอมพิวเตอร์

ช่วยในการผลิต (computer aides manufacturing : CAM) 

เป็นต้น ผลที่ได้รับจากการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ

ผลิต ทำให้ลดความผิดพลาด จำนวนแรงงาน ต้นทุนรวมถึงระยะ

เวลาในการผลิตได้อย่างมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันระบบควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม และ

การควบคุมคุณภาพการผลิต มักเป็นสิ่งควบคู่กันอย่างขาดกัน

เสียมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมาตรฐานคุณภาพอย่าง ISO 

9000 และ ISO14000 เป็นที่รับรองคุณภาพของโรงงานในแวดวง

อุตสาหกรรมระดับสากลด้วยแล้ว ความต้องการควบคุมคุณภาพ 

และกระบวนการผลิตให้สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพนั้น จึงมี

ความจำเป็นต้องดำเนินการในระดับการจัดการโรงงานเชิงคุณภาพ

และมีประสิทธิผลที่สุด โดยการนำเอาระบบ SCADA มาเป็น

เครื่องมือช่วยเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงข้อมูล

การผลิต เพื่อแสดงข้อมูลรายงานไปยังส่วนบริหารจัดการโรงงาน

ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต

ของโรงงานให้ทันต่อเหตุการณ์จากภายนอกที่มีการปรับเปลี่ยน

อยู่ตลอดเวลา 

การนำเสนอข้อมูลสู่ผู้บริหารของโรงงานจาก SCADA 

ผ่านเทคโนโลยี ปัจจุบันมีความคล่องตัวขึ้นมาก และทำรายงาน

ได้ซับซ้อนกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก สามารถทำการเชื่อมโยงเข้า

สู่เครือข่ายฐานข้อมูลกลางในส่วนสำนักงาน เพื่อนำไปประมวล

ผลร่วมกับข้อมูลตัวเลขธุรกิจของโรงงานได้ทันที อาทิเช่น Oracle, 

Informix, Sybase, DB/2, MS-SQL, MS-Access, FoxPro 
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เป็นต้น 

นอกจากนี้ ระบบ SCADA ยังมีขีดความสามารถให้

สิทธิการควบคุม และดำเนินงานระบบผ่านทางเครือข่ายอิน-  

เทอร์เน็ต (internet) ได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่อำนวย

ความสะดวกให้เข้าถึงระบบ SCADA ต่อผู้บริหาร และผู้จัดการ

โรงงานได้จากทั่วทุกมุมโลกเสมือนอยู่ในห้องควบคุมเช่นเดียว

กับวิศวกร ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการดูแลโรงงานมีข้อมูลสนับสนุน

การพิจารณาชนิดวินาทีต่อวินาทีกับผู้บริหารและจัดการได้ตลอด

เวลานั่นเอง เทคโนโลยี SCADA ยังสามารถทำงานร่วมกับ 

ฮาร์ดแวร ์ (hardware) อย่าง PLC (programmable logic 

controller) แล้วแสดงข้อมูลทางหน้าจอ หรือส่งสัญญาณ

ควบคุมฮาร์ดแวร์ PLC ได้ เพื่อการควบคุมการทำงานเมื่อเกิด

ปัญหาขึ้น จึงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสาร ควบคุม และ

ประมวลผลข้อมูลจาก I/O ของอุปกรณ์ PLC ได้  

ผู้เขียนขอนำเสนอ ฮาร์ดแวร์ (hardware)ของ PLC และ 

RTU จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตและคิดค้นขึ้น

มาเป็นจำนวนมาก เราลองมาทำความเข้าใจกับ ฮาร์ดแวร์ (hard-

ware) ดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถจัดการเทคโนโลยี SCADA ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ SCADA สำหรับ การควบคุมระบบ Auto-

mation / Process Control ด้วย Recipe 

ระบบควบคุม Automation และ Process Control ต่าง

ก็มีโอกาสที่จะต้องใช้ Recipe ในการสั่งงาน เพื่อให้พารามิเตอร์

ในการผลิตมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละแบบ Recipe 

หรือสูตรการผลิต  จึงมีความสำคัญที่ช่วยประหยัดเวลาในการ

ตั้งค่าการผลิต พนักงานเพียงแค่เลือกสูตรที่ต้องการ ก็ทำให้ระบบ

สามารถดำเนินงานตามสูตรที่เลือก เช่น การกำหนดอุณหภูมิ 

เปอร์เซ็นต์ การเปิดปิดวาล์ว การ ON/Off Output ส่วนต่าง ๆ 

การกำหนด Set point ของ PID Controller เป็นต้น การใช้

ระบบ SCADA เพื่อทำหน้าที่ควบคุม Controller ทั้งหมด จาก

ส่วนกลางช่วยลดความวุ่นวายในการเขียนโปรแกรมใน Con-

troller เพื่อสร้าง Recipe สำหรับระบบรวม โดยการแก้ไขทำ

จากซอฟต์แวร์ SCADA โดยตรง สามารถต่อขยายระบบได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูปที่ 2 เราไม่สนใจว่า Controller สามารถต่อร่วม

ใช้งานระหว่างกันได้หรือไม่ Controller จะเชื่อมต่อไปยังระบบ 

SCADA ส่วนกลาง จึงไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมแบบ Master 

/ Slave ใน Controller เพื่อควบคุมการผลิต Recipe ในระบบ 

SCADA ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโครงสร้างข้อมูลเฉพาะตัวของ 

Software SCADA แต่ละยี่ห้อ และในบางครั้งหากต้องการใช้

งานข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลเดิม เช่น MS SQL Server, MS 

Access, MySQL เป็นต้น ถูกสร้างโดยฝ่ายวางแผนการผลิต 

โดยไม่มีการใช้โครงสร้างของ Recipe ของซอฟต์แวร์ หากเป็น

กรณีของ ซอฟต์แวร์ GENESIS32 เราสามารถทำได้เลย โดยใช้

ความสามารถของ DataWorX เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลแล้วนำ

พารามิเตอร์ในแต่ละฟิลด์มาควบคุม Controller ยกตัวอย่าง

เช่น  

ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละฟิลด์ 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมการผลิตตามตัวอย่างตารางที่ 1 จะใช้ Key 

ในการค้นข้อมูล คือ ฟิลด์ ID โดย DataWorX จะเชื่อมต่อกับ

ฐานข้อมูลโดยใช้ค่า ID ในการค้นข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว 

จะส่งค่าที่ได้ให้กับ OPC tag ที่ได้ทำการ Map ค่าไว้  (เราจะใช้ 

Key ในการค้นข้อมูลเป็นฟิลด์ใด ๆ ก็ได้) 

▲ รูปที่ 1 แสดงการควบคุม และสั่งการในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

▲ รูปที่ 2 ระบบ SCADA ทำหน้าที่เป็นส่วนควบคุม Recipe หลัก 

ID Valve1 Valve2 Temp1 Relay1

1 50 50 75 1

2 50 65 80 1

3 60 20 60 0

4 0 50 75 0

Occurring within a facility 

Automatically retrieve or store parts within a 
factory by using radio or power line modems 

SCADA 
Workstation 

Controller Controller Controller 

● พนักงานเลือกสูตรการผลิต 

● เลือกสูตรการผลิตอัตโนมัติ 
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Technology 

Computer & IT 

 

 

 

 

 

 

   จากรูปที่ 3 การทำงานของ DataWorX ทำให้วิศวกร

สามารถใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่เพื่อสร้าง Recipe โดยไม่สนใจ

รูปแบบ Recipe ของ Software ได้ ซึ่งในกรณีของฐานข้อมูล 

เช่น MS SQL Server, MySQL เป็นต้น ก็ทำให้ผู้ใช้งานจาก

ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรได้จากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่ายใด ๆ ก็ได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้นั้นจะต้อง

มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น และสามารถแก้ไขได้ด้วย อีกทั้ง

ไม่มีข้อจำกัดด้านรูปแบบของข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่ง DataWorX 

และ Data Mining ใน GENESIS32 สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

นั้นผ่านเครื่องมือแบบ SQL Wizard เพื่อทำการ Map ข้อมูลให้

กับ Controller ผ่าน OPC tag ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

 

ระบบ SCADA สำหรับ การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า

● ระบบ SCADA ที่ใช้ในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สำหรับ

ในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มีการกำหนดฟังก์ชั่น มาตรฐาน

ระบบ SCADA ไว้ดังนี้ 

● Data Acquisition: ต้องมีการอ่านและเก็บรวบรวม

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัด เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ

สถานะปิดเปิดวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งกระจัดกระจายอยู่

ในระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

● Data Processing and Monitoring: ต้องมีการตรวจ-

สอบข้อมูลที่อ่าน และเก็บรวบรวมมานั้นอยู่ตลอดเวลาว่า มี

ข้อมูลใดผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็นหรือไม่ ถ้ามีจะต้องมีการ

ส่งสัญญาณเตือน (alarm) ให้ทราบโดยทันที 

● Supervisory Control: ต้องสามารถควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ติดตั้งกระจัดกระจายอยู่ในระบบไฟฟ้า เช่น การปิด-

เปิดวงจร การเพิ่ม-ลดแท็ปหม้อแปลง เป็นต้น จากศูนย์ควบคุม

สั่งการจ่ายไฟได้ทันทีตลอดเวลา 

● Alarm and Events Processing: ต้องมีการบันทึก

เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในทั้งระบบการส่งจ่ายกระแส

ไฟฟ้า และระบบควบคุม โดยจะต้องบันทึกเรียงตามลำดับวัน

เวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วยความละเอียดสูง 1 ถึง 10 ใน 1000 

ส่วนของวินาที เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

 

ระบบ SCADA สำหรับการป้องกันฟ้าผ่า

การประยุกต์ใช้ในหลักการป้องกันฟ้าผ่าให้กับระบบ 

SCADA และหลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก

แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญในลำดับต่อมา นั่นคือ 

โหมดการป้องกัน ซึ่งสามารถแยกได้ 2 โหมด คือ โหมดการต่อ

ร่วม (common mode) : L-G กับ Differential Mode : L-L 

และ L-N หากขาดการป้องกันในโหมดใดโหมดหนึ่ง ระบบงาน

ก็ยังคงไม่มีความปลอดภัยต่อไฟกระโชกอย่างสมบูรณ์ ระบบงาน

ด้านสื่อสารจะเป็นตัวกลางในการเป็นเส้นทางลำเลียงข้อมูล

ต่าง ๆ จาก RTU สู่สถานีหลัก ระบบงานสื่อสารบางแห่งก็ตั้งอยู่

บนภูเขา บางแห่งก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบทั่ว ๆ ไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ในภาคสนาม ระบบสื่อสาร มักจะได้รับความเสียหายจากผล

กระทบจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าอย่างหลีกหนีไม่พ้น ซึ่งปัจจัยที่

จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่า

ได้แก่: 

● การป้องกันฟ้าผ่าตรง (direct strike protection) การ

ป้องกันฟ้าผ่าตรง กระทำได้โดยการติดตั้งหัวล่อฟ้าบนเสารับ-

ส่งสัญญาณ หรือตำแหน่งสูงสุดบนตัวอาคาร โดยจะต้องมี

ความสูงที่สามารถครอบคลุมเสาอากาศ (antenna) ที่ติดตั้งอยู่

บนเสารับ-ส่งสัญญาณ หากอ้างอิงตามหลักการ Franklin rod 

คือ มุม 45 องศา และนอกเหนือจากสายตัวนำลงดิน (down 

lead) ซึ่งต่ออยู่ระหว่างหัวล่อฟ้ากับระบบกราวนด์ที่เราติดตั้งแล้ว 

ขาของเสารับ-ส่งสัญญาณจะต้องดำเนินการต่อเข้ากับระบบ

กราวนด์ด้วย (สามารถอ้างอิงมาตรฐานการติดตั้งของ TOT) 

● ระบบกราวนด์ (grounding) หัวใจของการติดตั้ง

ระบบกราวนด์มีอยู่ด้วยกัน 2 หลักการใหญ่ ๆ หลักการแรกจะ

ต้องดำเนินการติดตั้งระบบกราวนด์ให้มีค่าความต้านทานต่ำที่สุด 

(เท่าที่สามารถ) หลักการที่สอง จะต้องดำเนินการต่อกราวนด์

▲ รูปที่ 3 ตัวอย่างการทำงานของ DataWorX 

ID = 3 50 65 80 1 

Valve 1 

OPC tag1 OPC tag2 OPC tag3 OPC tag4 

Valve 2 Temp 1  Relay 1 
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ทุกจุดในระบบงานให้ถึงกันทั้งหมด เพื่อจะได้มาซึ่งระบบกราวนด์

เพียงระบบเดียวในระบบงาน 

● การต่อส่วนชีลด์ลงกราวนด์ (bonding) จะต้องดำเนิน

การต่อส่วนชีลด์ของสายสัญญาณลงสู่ระบบกราวนด์และจุดที่

จะต้องเน้นที่สุด คือ จุดหักเลี้ยวของสายสัญญาณเป็นแนวราบ

ขนานกับพื้นเข้าสู่ตัวอาคาร 

● เครื่องป้องกันไฟกระโชก (surge protection) ให้

ดำเนินการติดตั้ง เครื่องป้องกันไฟกระโชกทางด้านสายจ่าย

กำลังไฟฟ้า สายสัญญาณทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อเข้าสู่ตัวอาคาร 

 

สรุป

ลักษณะของ SCADA และ SCADA Software ส่วนใหญ่ 

เป็นศูนย์กลางของระบบควบคุมทั้งหมดขององค์กร มีส่วนช่วย

ในการตรวจสอบการทำงานของระบบให้เป็นไปตามปกติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ภายในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยในการ

ตัดสินใจดำเนินงานจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากระบบ SCADA 

สามารถแสดงผล (monitoring) ควบคุม (control) แจ้งเตือน 

(alarm) และบันทึกผล (record / report) ฉะนั้นเทคโนโลยี 

SCADA จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ

ความรวดเร็ว แม่นยำ และใช้ต้นทุนการผลิตที่น้อยที่สุด คือ 

เป้าหมายของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่

ต้องการระบบควบคุมอัตโนมัติ อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ 

พลาสติก อาหาร อาหารสัตว์ ประกอบรถยนต์ เครื่องจักร 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยา บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เคมี ยาง ซึ่งมี

สูตรการผลิตจำนวนมาก ต้องการการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

โดยอัตโนมัติ เพื่อนำมาควบคุม Controller สามารถทำงานต่อ

ได้เองเมื่อจบแผนการผลิตแต่ละแบบตามจำนวน เช่น เมื่อถัง

ผลิตภัณฑ์ว่างสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ทำตามแผนการผลิต

ต่อ ๆ ไปตามที่วิศวกรระบบได้ป้อนข้อมูลไว้ในระบบ Order 

ของวันหรือเดือนนั้น ๆ 

จากตัวอย่างการประยุกต์ SCADA ทำให้ระบบการ

ควบคุมในอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

ตลอดพื้นที่ ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และ

การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เนื่องจากสามารถทำการ

บำรุงรักษา หรือทำ PM ก่อนที่เครื่องจักรจะชำรุด สามารถ

ติดตามข้อมูล และการประเมินผลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

และถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถประหยัดแรงงาน กำลังคน และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย หน่วยงาน และองค์กรสามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพในการจัดการ การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม

ความได้เปรียบทางธุรกิจได้ 
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