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หน้าลงชื่อเข้าสู่ระบบ 

เป็นส่วนส าหรับลงช่ือเข้าสู่ระบบ  เพื่อคัดกรองระดับการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้งานระบบโดย

ต้องระบุ Username และ Password ของผู้ใช้งาน จากนั้นคลิก    เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูป 

 

รูปที่ 1 หน้าจอการลงชื่อเข้าสู่ระบบ 
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รายละเอียดของส่วนการท างานของระบบ  Online pollution monitoring system  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หนา้หลัก 2. โรงงาน 3. สถานะโรงงาน

งาน 

4. คา่ตรวจวัด 5. คา่ปล่อยมลพิษ

มลพิษ 

6. ผู้ใช้งาน 

1.1) แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

1.2) แสดงโรงานแบบแผนท่ี 
2.1) เพ่ิมโรงงาน 

2.2) ค้นหาโรงงาน 

3.1) แสดงโรงงานท่ีอยู่ใน    

ข่ายเฝ้าระวัง 

3.2) แสดงโรงงานท่ีมีค่าเกิน 

3.3) ดูสถานะการเช่ือมต่อ 

3.4) แสดงโรงงานท่ีไม่มี

ข้อมูล 

3.5) สมุดบันทึกโรงงาน 

4.1) แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

4.2) แสดงข้อมูลย้อนหลัง 

4.3) แสดงข้อมูลแบบ Real-time 

4.4) แสดงวันท่ีส่งข้อมูล 

5.1) ค่าปล่อยมลพิษ 6.1) เพ่ิมผู้ใช้งาน 
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แสดงระดับสิทธ์ของผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธ์ผู้ใช้ระดับ Administrator  

1) แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

2) แสดงโรงานแบบแผนท่ี 

3) เพ่ิมโรงงาน 

4) ค้นหา/แก้ไข โรงงาน 

5) ส่งค่าการติดตั้งไปยังเครื่องลูกข่าย 

6) เพ่ิมข้อมูลในสมุดบันทึกโรงงาน 

7) แสดงโรงงานท่ีอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

8) แสดงโรงงานท่ีมีค่าเกิน 

9) ดูสถานะการเช่ือมต่อ 

10) แสดงโรงงานท่ีไม่มีข้อมูล 

11) แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

12) แสดงข้อมูลย้อนหลัง 

13) แสดงข้อมูลแบบ real-time 

14) เรียกดูค่าย้อนหลัง 

15) ค่าปล่อยมลพิษ 

16) แสดงวันท่ีส่งข้อมูล 

 

สิทธ์ผู้ใช้ระดับ ผู้ใช้ทั่วไป 

1) แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

2) แสดงโรงานแบบแผนท่ี 

3) ค้นหาโรงงาน 

4) แสดงโรงงานท่ีอยู่ใน    ข่ายเฝ้าระวัง 

5) แสดงโรงงานท่ีมีค่าเกิน 

6) แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

7) แสดงข้อมูลย้อนหลัง 

8) แสดงข้อมูลแบบ Real-time 

9) ค่าปล่อยมลพิษ 

10) แสดงวันท่ีส่งข้อมูล 
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บทที่ 1 

แสดงหน้าจอการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

1. หน้าหลัก 

หลังจากลงช่ือเข้าสู่ระบบแล้ว  จะเข้าสู่หน้าหลักซึ่งระบบจะแสดงเมนูการใช้งานทั้งหมดและ

แสดงข้อมูลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  โดยแบ่งตามระดับภาค  ระดับจังหวัด  อ าเภอ  และต าบล  ใน

ระบบแผนที่แบบรูปภาพ และระบบแผนที่แบบ Google Map  

คลิก   เพือ่เข้าสู่หน้าหลัก 

 

รูปที่  2 หน้าหลักของระบบ 
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1.1) แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

คลิก  เพื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลรายจังหวัด 

 

รูปที่ 3 แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

ส าหรับหน้าแสดงข้อมูลแบบรายจังหวัดในระบบแผนที่แบบรูปภาพนั้น   ผู้ใช้งานสามารถเลือก

ดูข้อมูลระดับภาคได้  โดยการคลิกภาคที่ต้องการดูข้อมูล  จากรูปตัวอย่าง ระบบแสดงจังหวัดของภาค

กลางทั้งหมด 

 

คลิกเพ่ือดูขอ้มูล 
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จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดในภาคกลางได้   โดยการ

คลิกเลือกที่จังหวัดที่ต้องการดูข้อมูล   จากตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อมูลโรงงานอุตสากรรมในจังหวัด

กรุงเทพมหานครทั้งหมด  โดยในส่วนของการแสดงรายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  ระบบสามารถบอก

สถานะของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้   และผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม    เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังของ

โรงงานอุตสาหกรรม   หรือคลิกที่ปุ่ม     เพื่อดูข้อมูลปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รูปที่ 4 แสดงข้อมูลโรงงานในมุมมองแผนที่ประเทศไทย  
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1.2) แสดงโรงงานแบบแผนที่ 

     คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลแบบแผนที่ 

 

 รูปที่ 5 แสดงโรงงานแบบแผนที่  

ระบบแสดงโรงงานอุตสาหกรรม  ในมุมมองแบบ  Google Maps ซึ่งเป็นมุมมองแบบแผนที่จริง   

โดยสามารถเลือกดูข้อมูลในระดับภาค จังหวัด และระดับโรงงานอุตสาหกรรม    

จากรูปเป็นการแสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลางทั้งหมด  ซึ่งเป็นมุมมองในระดับ

ภาค  โดยผู้ใช้งานสามารถใช้เคร่ืองมือในการซูมเข้าหรือซูมออก  เพื่อดูข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมใน

แผนที่  ตลอดจนสามารถคลิกที่ พื้นที่ของแผนที่เพื่อลากแผนที่ไปดูส่วนอื่น ๆ ได้  ซึ่งในแผนที่จะแสดง

รูปภาพ      แทนต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม    โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกตรงรูปภาพ  
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เพื่อดูรายละเอียดต าแหน่งพิกัดของโรงงานอุตสาหกรรม  ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถ คลิกที่ปุ่ม 

  เพื่อดูย้อนหลังของโรงงานอุตสาหกรรมได้  และคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดู

ข้อมูลปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรม 

รูปตัวอย่างแสดงมุมมองในระดับจังหวัด  โดยระบบแสดงต าแหน่งที่ตั้ งของโรงงาน

อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด  ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมถูกก าหนดโดย

ระบบละติจูด  ลองติจูดในระบบแผนที่จริง 

 

รูปที่ 6 แสดงมุมมองในระดับจังหวัด 
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2. โรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับจัดการข้อมูล  และการค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   

เพื่อเข้าสู่เมนูส่วนโรงงาน 

2.1)  เพิ่มโรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องรับส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยสามารถ

ก าหนดค่าช่วงการตรวจวัด ระดับการเฝ้าระวัง ระดับเตือนภัย และท าการส่งข้อมูลการติดตั้งไปที่

โปรแกรมส่วนลูกข่าย และสามารถแก้ไขค่าต่าง ๆ ในภายหลังได้ 

    คลิก  เพื่อเข้าสู่หน้าเพิ่มข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รูปที่ 7 หน้าจอการเพิ่มโรงงาน 
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ในขั้นตอนของการเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมใหม่นั้น  ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

ได้โดยการคลิกปุ่ม   ดังรูป 

 

รูปที่ 8 แสดงการเพิม่โรงงานอุตสาหกรรม 

เมื่อผู้ใช้งานเลือกโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว  จากนั้นให้ระบุรายละเอียดเพิ่ม เติมในส่วนของ ละติจูด  

ลองติจูด  รายละเอียดผู้ติดต่อ  หมายเลข IP ส าหรับติดต่อกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหมายเลข

โทรศัพท์ ซ่ึงถ้าเป็นการเช่ือมต่อกับโปรแกรมลูกข่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ก็ไม่จ าเป็นต้องระบบหมายเลข

โทรศัพท์  

จากนั้นคลิกปุ่ม    เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนของรายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รูปที่ 9 แสดงการบันทึกขอ้มูล 

คลิกเพ่ือดึงข้อมูลโรงงาน

อุตสาหกรรม(กรณีบันทึกข้อมูล) 
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หลังจากบันทึกข้อมูลในส่วนของรายละเอียดโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว  จากนั้นจะเข้าสู่ส่วนของการ

ก าหนดค่าช่วงการตรวจวัด  ระดับการเฝ้าระวัง  ระดับเตือนภัย  ของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยการเลือก

จุดวัด  ประเภทอุปกรณ์ตรวจวัด  ชนิดอุปกรณ์ตรวจวัด  และก าหนดค่าช่วงการตรวจวัดของอุปกรณ์  และ

คลิกปุ่ม    เพื่อบันทึกข้อมูล    

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้  โดยการแก้ไขค่าตัวเลขที่บันทึกไปแล้ว  และคลิกที่ปุ่ม     เพื่อ

บันทึกข้อมูล  หรือคลิกที่ปุ่ม    เพื่อลบข้อมูล 

 

รูปที่ 10 การก าหนดค่าช่วงการตรวจวัด 
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การแก้ไขข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม   เพื่อ

เลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแก้ไขดังรูป 

 
รูปที่ 11 ค้นหาโรงงานเพื่อแก้ไข 

จากนั้น ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมได้  และคลิก  

 เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป 

 
รูปที่ 12 แก้ไขข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

คลิกเพ่ือดึงข้อมูลโรงงาน

อุตสาหกรรม(กรณีแก้ไขข้อมูล) 

คลิกเพ่ือเพ่ือบันทึกการแก้ไขข้อมูล 
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2.2)  ค้นหาโรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม   โดยสามารถค้นหาโรงงานได้จากเลขทะเบียน

โรงงาน  ช่ือโรงงาน  หรือสามารถค้นหาแบบ  Advance search จากจังหวัด อ าเภอ และต าบลได้    

คลิก  เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รูปที่ 13  ค้นหาโรงงาน 

 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลโรงงานแบบ Advance search ได้โดยการคลิก  เพื่อ

แสดงส่วนส าหรับระบุช่ือจังหวัด อ าเภอ และต าบล ดังรูป 

ส าหรับหน้าแสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลปัจจุบันของโรงงานได้โดย

การคลิกที่ปุ่ม         และคลิกที่ปุ่ม      เพื่อดูข้อมูลย้อนหลัง ของโรงงาน 

คลิกเพ่ือระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในการค้นหาข้อมูล 

คลิกเพ่ือดูขอ้มูลปัจจุบัน 

คลิกเพ่ือดูข้อมูล history 
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ในการค้นหาข้อมูลนั้น    เมื่อผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา    ระบบจะดึงข้อมูลมา

แสดงผลทันที    และสามารถเลือกดูข้อมูลทีละ 10, 20, 30 หรือ 50 รายการต่อ 1 หน้าได้โดยการเลือกใน

ส่วนของ      ตลอดจนสามารถเลือกควบคุมการแสดงผลแบบหลายหน้าได้ในส่วน

ของ     โดยคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลหน้าก่อนหน้า    และ

คลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลในหน้าถัดไป   และเลือก  เพื่อกระโดดข้ามไปดูข้อมูลในหน้าที่ต้องการ 

 

รูปที่ 14 แสดงรายละเอยีดในการค้นหาข้อมูล 
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ความหมายของสัญลักษมณ์รูปภาพ 

 คลิกเพื่อ Remote Configuration   

 คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าสมุดบันทึกโรงงาน 

   Remote Configuration    

 เมื่อคลิกรูป     ระบบจะแสดงข้อมูลการก าหนดค่าช่วงการตรวจวัดของโรงงานอุตสาหกรรม   

ซึ่งจะแสดงข้อมูลตามจุดวัดของโรงงาน   โดยแสดงช่ือโรงงานอุตสาหกรรม  จุดวัด  หมายเลข IP 

Address ของโรงงาน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการก าหนดค่าช่วงการตรวจวัด ระดับการเฝ้าระวัง ระดับ

เตือนภัยของอุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละชนิด    โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าช่วงการตรวจวัดได้    

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อท าการ Remote Configuration หรือคลิกที่ปุ่ม   เพื่อปิดส่วน

การ Remote Configuration  และผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายละเอียดของ Configuration ได้โดยการคลิก 

 เพื่อสั่งพิม์ข้อมูล 

 

รูปที่ 15 แสดงส่วนส าหรับ Remote Configuration   

 

 



บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอมมวินิเคชั่น จ ำกัด                                          
 

 

INTCOM                                                           16                                                          คู่มือการใช้งานระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัต ิ

 แก้ไขข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

             จากหน้าค้นหาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม   ผู้ใช้งานสามารถคลิกทีรู่ป    เพื่อเข้าสู่ส่วน

ส าหรับแก้ไขข้อมลูโรงงานดังรูป 

 

รูปที่ 16 แสดงส่วนส าหรับแก้ไขข้อมูลโรงงาน 

ขั้นตอนการแก้ไขขอ้มูลโรงงานอุตสากรรม  ผู้ใช้งานสามารถศึกษาได้จากข้อ 2.1   
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 เพิ่มข้อมูลในสมุดบันทึกโรงงาน 

          จากหน้าค้นหาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม   ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม    เพื่อเข้าสู่ส่วนส าหรับ

บันทึกข้อมูลประวัติการแก้ปัญหาต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมได้ดังรูป 

 

รูปที่ 17 แสดงการเพิ่มข้อมูลในสมุดบันทกึโรงงาน 

โดยหน้าสมุดบันทึกโรงงานระบบจะแสดงรายละเอียดประวัติการแก้ไขปัญหาของโรงงาน

อุตสาหกรรม   และสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลประวัติการแก้ไขปัญหาได้ 

- การเพิ่ม/ลบ ข้อมูล 

 

การเพิ่มข้อมูล  ผู้ใช้งานต้องระบุช่ือเร่ือง  และรายละเอียด    จากนั้นคลิก  เพื่อบันทึกข้อมูล    

ข้อมูลล่าสุดที่ถกูบันทึกจะแสดงในส่วนตารางด้านล่างดังรูป 

     

ผู้ใช้งานสามรถลบข้อมูลได้โดยการคลิกที่ปุม่    เพื่อลบข้อมูล 
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3. สถานะโรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับแสดงสถานะต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   

เพื่อเข้าสู่เมนูสถานะโรงงาน 

3.1)  แสดงโรงงานที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

เป็นส่วนส าหรับแสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าการปล่อยมลพิษทีอ่ยู่ในข่ายเฝ้าระวัง  โดยระบบ

จะแสดงช่ือโรงงาน อุปกรณ์ตรวจวัด ค่าที่วัดได้ และหน่วยวัด โดยใช้สีเหลืองเพื่อบอกสถานะโรงงาน

อุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

ผู้ใช้งานสามรถสั่งพิมพ์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าปล่อยมลพิษที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังได้โดย

การคลิก  เพื่อสั่งพิมพ์ข้อมูล   ซึ่งเป็นรูบแบบข้อมูลแบบ Excel 

คลิก  เพื่อดูข้อมูลโรงงานที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

 

รูปที่ 18 แสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายเฝา้ระวัง 

 

 

 

 

รูปแสดงสถานะโรงงานท่ิอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 
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3.2)  แสดงโรงงานที่มีค่าเกินก าหนด 

เป็นส่วนส าหรับแสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าการปล่อยมลพิษเกินก าหนด  โดยระบบจะแสดง

ช่ือโรงงาน  อุปกรณ์ตรวจวัด  ค่าที่วัดได้ และหน่วยวัด โดยใช้สีแดงเพื่อบอกสถานะโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มีค่าเกิน 

ผู้ใช้งานสามรถสั่งพิมพ์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าการปล่อยมลพิษเกินก าหนดได้โดยการ

คลิก  เพื่อสั่งพิมพ์ข้อมูล   ซ่ึงเป็นรูบแบบข้อมูลแบบ Excel 

คลิก  เพื่อดูโรงงานที่มีค่าเกิน 

 

 

รูปที่ 19 แสดงโรงงานที่มีค่าเกินก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงสถานะโรงงานท่ีมีค่าเกิน 
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3.3)  แสดงสถานะการเชื่อมต่อของโรงงานอุตสาหกรรม 

เป็นส่วนส าหรับแสดงสถานะการส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยแสดงค่าที่วัดได้  และ

สถานะของการส่งข้อมูล  ซึ่งข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลแบบรายครึ่งช่ัวโมง คลิก  

เพื่อดูสถานะการเช่ือมต่อ ดังรูป  

 

รูปที่ 20 หน้าแสดงสถานะการเชื่อมต่อ   

 จากนั้นผู้ใช้งานต้องเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการดูสถานะการเช่ือมต่อ  โดยการคลิกหรือ

พิมพ์ช่ือโรงงานอุตสาหกรรมตรงส่วนโรงงาน ดังรูป 

 

รูปที่ 21 แสดงการเลือกโรงงานอุตสาหกรรม   

 จากนั้นให้เลือกโรงงานที่ต้องการดูข้อมูลโดยการคลิกที่ช่ือโรงงานอุตสาหกรรม 
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 เมื่อผู้ใช้งานเลือกโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว   ระบบจะดึงข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัดมาแสดงดังรูป   

จากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกช่ืออุปกรณ์ตรวจวัดที่ต้องการดูข้อมูล 

 

รูปที่ 22 แสดงการเลือกอุปกรณ์ตรวจวัด   

 จากนั้นระบุวันที่ต้องการดูข้อมูลโดยการคลิกวันที่เพ่ือเลือกวันจากระบบปฏิทินดังรูป 

 

รูปที่ 23 แสดงการเลือกวันที่จากปฏิทิน 
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เมื่อผู้ใช้งานระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว   ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูล  ระบบจะแสดง

ข้อมูล ดังรูป 

 

รูปที่ 24 แสดงสถานะการเชิ่อมต่อแบบรายครึ่งชั่วโมง  

 ระบบจะแสดงค่าที่วัดได้และสถานะของข้อมูล  โดยข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลแบบรายครึ่งช่ัวโมง 

ความหมายของสัญลักษมณ์รูปภาพแทนสถานะการส่งข้อมูล 

         แทนสถานะการส่งข้อมูลปกติ      

 แทนสถานะการส่งข้อมูลเป็น 0   

   แทนสถานะไม่ส่งข้อมูล  
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3.4)  แสดงโรงงานที่ไม่มีข้อมูล 

เป็นส่วนส าหรับแสดงรายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง โดยแสดงข้อมูลแบบ

รายวัน  และสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 

คลิก   เพื่อดูโรงงานที่ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง 

 

รูปที่ 25 หน้าแสดงโรงงานที่ไม่มีข้อมูล 

 

ผู้ใช้งานสามารถคลิกในส่วนของวันที่  เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูโรงงงานที่ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดึงข้อมูลโรงงาน 

 

รูปที่ 26 แสดงการระบุรายละเอียดเพื่อดึงข้อมูล 
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 จากนั้นระบบจะแสดงโรงงานที่ไม่มีข้อมูลย้อนหลังดังรูป  ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม   เพื่อ

ดึงข้อมูลย้อนหลังได้ 

 

รูปที่ 27 แสดงการดึงข้อมูล         
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3.5)  สมุดบันทึกโรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับบันทึกรายละเอียดปัญหา  และการแก้ไขปัญหาของแต่ละโรงงาน คลิก 

  เพื่อเข้าสู่สมุดบันทึกโรงงาน 

 โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลจากเลขทะเบียนโรงงาน  ช่ือโรงงาน  เพื่อดึงข้อมูลประวัติของ

ปัญหา  และวิธีแก้ไขปัญหาของแต่ละโรงงาน ดังรูป 

 

รูปที่ 28 แสดงหน้าสมุดบันทึกโรงงาน 
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ส าหรับในส่วนของสมุดบันทึกโรงงาน    ผู้ใช้งานสามารถบันทึกปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาได้

โดยการคลิกที่ปุ่ม     เพื่อเปิดส่วนบันทึกข้อมูล    จากนั้นให้ระบุรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม 

 เพื่อบันทึกข้อมูล ดังรูป 

 

รูปที่ 29 แสดงการบันทึกข้อมลูการแก้ไขปญัหาการส่งข้อมลู 
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4. ค่าตรวจวัด 

เป็นส่วนส าหรับแสดงค่าตรวจวัดของโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   เพื่อ

เข้าสู่เมนูค่าตรวจวัด 

4.1)  แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

เป็นส่วนส าหรับแสดงผลการตรวจวัดของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเป็นค่าตรวจวัดล่าสุด  ซึ่ง

แสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ  และใช้สีในการบอกสถานะการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม   

โดยมีรายละเอียดของช่ืออุปกรณ์  ค่าที่วัดได้ และหน่วยวัด 

คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลปัจจุบัน 

 

รูปที่ 30 หน้าแสดงข้อมูลปัจจุบัน 
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ผู้ใช้งานสามารถคลิกช่องใส่ข้อมูลของช่ือโรงงานเพื่อดึงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมดังรูป 

 

รูปที่ 31 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

หรือผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายละเอียดของโรงงานในช่องใส่ข้อมูลช่ือโรงงาน   หรือช่องใส่ข้อมูลเลข

ทะเบียนโรงงาน    หลังจากนั้นระบบจะดึงข้อมูลโรงงานตามรายละเอียดที่ระบุ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 32 แสดงการค้นข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแบบ auto complete text  
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จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 33 แสดงการเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อดูข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกตรงแถวของข้อมูลท่ีต้องการ

ดู 
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 ระบบจะแสดงข้อมูลปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูป 
 

 

รูปที่ 34 แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

โดยระบบจะแสดงข้อมูลตามอุปกรณ์ตรวจวัดของโรงงานนั้นๆ ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นลักษณะกราฟ

แนวนอน  โดยใช้สีแทนสถานะของข้อมูล โดยสีเขียวแทนสถานะปกติ  สีเหลืองแทนสถานะเฝ้าระวัง  

และสีแดงแทนสถานะเตือนภัย   

ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลล่าสุดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยการคลิกปุ่ม   

เพื่อดึงข้อมูลล่าสุดตามจุดวัดนั้นๆ 



บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอมมวินิเคชั่น จ ำกัด                                          
 

 

INTCOM                                                           31                                                          คู่มือการใช้งานระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัต ิ

4.2)  แสดงข้อมูลย้อนหลัง 

เป็นส่วนการแสดงผลค่าการตรวจวัด  BOD หรือ COD ปริมาณน้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบบ าบัดน้ าเสีย ในรูปแบบการแสดงผลด้วยตัวเลขในตาราง และ

กราฟ โดยข้อมูลที่แสดงสามารถดูได้แบบรายวันหรือรายช่ัวโมง โดยสามารถแสดงค่าทั้งค่าสูงสุด ต่ าสุด 

และค่ากลาง 

คลิก       เข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลัง 

 

รูปที่ 35 หน้าแสดงข้อมูลยอ้นหลัง 
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ผู้ใช้งานสามารถคลิก      เพื่อดึงช่ือโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง  โดยสามารถค้นหาข้อมูลจากเลขทะเบียนโรงงาน  และช่ือ

โรงงาน ดังรูป    

 

รูปที่ 36 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแบบ auto complete text 

จากนั้นระบุรายละเอียดในส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัด  ปี  และเดือนที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง  

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม    เพื่อดึงข้อมูล 

 

รูปที่ 37 แสดงการระบุรายเอยีดของโรงงานอุตสาหกรรม 
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จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบตาราง   และกราฟ  ดังรูป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 38  แสดงข้อมูลรายวัน 
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ส าหรับการแสดงข้อมูลย้อนหลังแบบรายวัน    ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้ 

โดยการคลิกที่ปุ่ม    เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ดังรูป 
 

 

รูปที่ 39 แสดงรายงานเป็นไฟล์ PDF แบบรายวัน 
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ในส่วนแสดงข้อมูลย้อนหลัง  ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลแบบรายช่ัวโมงได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  

  ในวันที่ต้องการดูข้อมูลแบบรายช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 40 แสดงข้อมูลรายชั่วโมง 
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ในส่วนแสดงข้อมูลรายช่ัวโมง ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  

  เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ดังรูป 
 

 

รูปที่ 41 แสดงรายงานเป็นไฟล์ PDF แบบรายชั่วโมง 
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4.3)  แสดงข้อมูลแบบ Real-time 

เป็นส่วนการแสดงผลค่าการตรวจวัด  BOD หรือ COD ปริมาณน้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบบ าบัดน้ าเสีย ในรูปแบบการแสดงผลด้วยกราฟเส้นแบบ Real-time 

โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ถึงระดับจุดวัดของโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถเลือกระยะเวลา ของ

การส่งข้อมูล Real-time ได้ 

คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าส าหรับดูข้อมูลแบบ Real-time  

 

รูปที่ 42 แสดงหน้าดูข้อมูลแบบ Real-time 
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การขอข้อมูล Real-time ผู้ใช้งานต้องระบุโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการขอข้อมูล Real-timeโดย

การคลิก  เพื่อดึงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เลือกช่ือ

โรงงาน ระบุรายละเอียดในส่วนของจุดวัด ระยะเวลาดึงข้อมูล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม    เพื่อเร่ิมดึง

ข้อมูลแบบ real-time 

 

รปูที่ 43 แสดงการเลือกโรงงานเพื่อขอข้อมูลแบบ Real Time 
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รูปตัวอย่างแสดงกราฟในขณะดึงข้อมูลแบบ Real-time ผู้ใช้งานสามารถอยุดการดึงข้อมูลแบบ 

Real-time ได้โดยการคลิก  

 

รูปที่ 44 แสดงกราฟในขณะที่ดึงข้อมูลแบบ real-time 
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4.4)  แสดงวันที่ส่งข้อมูล 

เป็นส่วนส าหรับแสดงจ านวนวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละเดือน   คลิก 

  เพื่อเข้าสู่หน้าส าหรับแสดงวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูป 

 

รูปที่ 45 แสดงจ านวนวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรม   

 เมื่อเปิดหน้าแสดงวันที่ส่งข้อมูลคร้ังแรก   ระบบจะแสดงโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดพร้อม

แสดงจ านวนวันที่ส่งข้อมูลของเดือนและปีปัจจุบัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลของเดือนอื่นได้โดย

การเลือกเดือนและปีตรงส่วน   และคลิก  เพื่อดึง

ข้อมูล 

 จากนั้นผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยการคลิก

ตรงส่วนจ านวนวันของโรงงานนั้นๆ 

 

 

คลิกเพ่ือดูรายละเอียดของวันท่ีส่ง

ข้อมูล 
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 เมื่อผู้ใช้งานคลิกตรงส่วนจ านวนวัน  ระบบจะแสดงวันที่ส่งข้อมูลในระบบปฏิทิน ดังรูป   ซึ่งใน

ส่วนปฏิทินผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลเดือนถัดไป   หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลเดือน

ก่อนหน้าได้   

 

รูปที่ 46 แสดงปฏิทินของวันที่ส่งข้อมลูของโรงงานอุตสาหกรรม   

 

 

 

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการส่ง

ข้อมูลรายชั่วโมง 
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จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกตรงวันที่เพื่อดูข้อมูลการส่งข้อมูลรายช่ัวโมงในว้ันนั้นๆได้   โดย

ระบบจะแสดงข้อมูลรายช่ัวโมง ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 47 แสดงข้อมูลรายชั่วโมง   

โดยระบบจะแสดงข้อมูลการส่งข้อมูลรายช่ัวโมงในรูปแบบข้อมูลแบบตาราง และรูปกราฟ   ซึ่ง

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเป็น PDF ไฟล์ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม   หรือคลิกที่ปุ่ม 

 เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลโรงงานทั้งหมดได้ 
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5. ค่าปล่อยมลพิษ 

เป็นส่วนส าหรับประมวลผลเพื่อคิดค่าปล่อยมลพิษ  โดยมีการค านวณจากค่า BOD ปริมาณน้ าทิ้ง

ระบายออกนอกโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   เพื่อเข้าสู่เมนูค่าปล่อยมลพิษ 

โดยผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของเลขทะเบียนโรงงาน  และช่ือโรงงานเพื่อเลือกโรงงานที่ต้องการดู

ค่าปล่อยมลพิษ ดังรูป 

 

 รูปที่ 48  แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลของปีและเดือนที่มีข้อมูลค่าตรวจวัด    ผู้ใช้งานต้องเลือกปีและเดือนที่

ต้องการค านวณค่าปล่อยมลพิษ ดังรูป 

 

รูปที่ 49  แสดงการค านวณค่าปล่อยมลพิษ 
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 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   เพื่อค านวณค่าปล่อยมลพิษ  ระบบจะแสดงค่าปล่อยมลพิษ ดังรูป 

 

รูปที่ 50 แสดงค่าปล่อยมลพิษ 

ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานข้อมูลค่าปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไฟล์ PDF ได้

โดยการคลิกที่ปุ่ม    เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ดังรูป 

 
รูปที่ 51 รายงานข้อมลูค่าปลอ่ยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไฟล์ PDF 
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6. ผู้ใช้งาน 

เป็นส่วนส าหรับเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อคัดกรองแบ่งระดับการเข้าถึงข้อมูลหรือการ

ใช้ระบบ   คลิก   เพื่อเข้าสู่เมนูผู้ใช้งาน 

 

รูปที่ 52 การจัดการข้อมูลผูใ้ช้งาน  

การบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน 

 ในขั้นตอนการบันทึกข้อมลูผู้ใช้งาน  ผู้ใช้งานต้องระบุช่ือผู้ใช้งาน  รหัสผ่าน  สิทธ์ิการใช้งาน  

และรายละเอียดเพิ่มเติม    

 

 เมื่อระบุรายละเอียดของผู้ใช้งานแล้ว  ให้คลิกที่ปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมลูผู้ใช้งาน 
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การค้นหา/แก้ไขข้อมูล 

 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานได้จากช่ือผู้ใช้งาน  และสิทธ์ิของผู้ใช้งานดังรูป   

 
รูปที่ 53 การค้นหา/แก้ไขข้อมูล 
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ส าหรับการลบข้อมูล   ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม  ในส่วนของข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้น

ระบบจะถามยืนยันการลบข้อมูล    ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยันการลบข้อมูล    หรือคลิกที่ปุ่ม 

 เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล ดังรูป 

 

รูปที่ 54  แสดงการลบข้อมูลผู้ใช ้

 ส่วนการแก้ไขข้อมูล    ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลที่แสดงได้เลย  จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพื่อ

บันทึกข้อมูล   และสามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อสลับการเปิดหรือปิดการใช้งานผู้ใช้งานนั้นๆ    ดังรูป 

 

 รูปที่ 55  แสดงการแก้ไขข้อมูลผูใ้ช้ 
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บทที่ 2 

แสดงหน้าจอการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ใช้งานทั่วไป 

1. หน้าหลัก 

1.1) แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

คลิก  เพื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลรายจังหวัด 

รูปที่ 56  แสดงโรงงานแบบรายจังหวัด 

 

คลิกเพ่ือดูขอ้มูล 
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ส าหรับหน้าแสดงข้อมูลแบบรายจังหวัดในระบบแผนที่แบบรูปภาพนั้น   ผู้ใช้งานสามารถเลือก

ดูข้อมูลระดับภาคได้  โดยการคลิกภาคที่ต้องการดูข้อมูล  จากรูปตัวอย่าง  ระบบแสดงจังหวัดของภาค

กลางทั้งหมด 

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดในภาคกลางได้   โดยการ

คลิกเลือกที่จังหวัดที่ต้องการดูข้อมูล   จากตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อมูลโรงงานอุตสากรรมในจังหวัด

กรุงเทพมหานครทั้งหมด  โดยในส่วนของการแสดงรายช่ือโรงงานอุตสาหกรรมนั้น  ระบบสามารถบอก

สถานะของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆได้   และผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม    เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังของ

โรงงานอุตสาหกรรม   หรือคลิกที่ปุ่ม     เพื่อดูข้อมูลปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

รูปที่ 57 แสดงข้อมูลโรงงานในมุมมองแผนที่ประเทศไทย  
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1.2) แสดงโรงงานแบบแผนที่ 

 คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลแบบแผนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 58 แสดงโรงงานแบบแผนที่  

ระบบแสดงโรงงานอุตสาหกรรม  ในมุมมองแบบ  Google Maps ซึ่งเป็นมุมมองแบบแผนที่จริง   

โดยสามารถเลือกดูข้อมูลในระดับภาค จังหวัด และระดับโรงงานอุตสาหกรรมได้    

จากรูปเป็นการแสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลางทั้งหมด  ซึ่งเป็นมุมมองในระดับ

ภาค  โดยผู้ใช้งานสามารถใช้เคร่ืองมือในการซูมเข้าหรือซูมออก  เพื่อดูข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมใน

แผนที่  ตลอดจนสามารถคลิกที่ พื้นที่ของแผนที่เพื่อลากแผนที่ไปดูส่วนอื่นๆ ได้  ซึ่งในแผนที่จะแสดง

รูปภาพ      แทนต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดู
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รายละเอียดต าแหน่งพิกัดของโรงงานอุตสาหกรรม  ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถ คลิกที่ปุ่ม 

  เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังของโรงงานอุตสาหกรรมได้  และคลิกที่ปุ่ม  

เพื่อดูข้อมูลปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรม 

รูปตัวอย่างแสดงมุมมองในระดับจังหวัด  โดยระบบแสดงต าแหน่งที่ตั้ งของโรงงาน

อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด  ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมถูกก าหนดโดย

ระบบละติจูด  ลองติจูดในระบบแผนที่จริง 

รูปที่ 59  แสดงมุมมองในระดับจังหวัด 
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2. โรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับจัดการข้อมูล  และการค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   

เพื่อเข้าสู่เมนูส่วนโรงงาน 

2.1)  ค้นหาโรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม   โดยสามารถค้นหาโรงงานได้จากเลขทะเบียน

โรงงานอุตสาหกรรม  ช่ือโรงงานอุตสาหกรรม  หรือสามารถค้นหาแบบ  Advance search จากจังหวัด 

อ าเภอ และต าบลได้   และผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม      เพื่อดูข้อมูลปัจจุบันของโรงงาน

อุตสาหกรรม   และคลิกที่ปุ่ม      เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังของโรงงานอุตสาหกรรมได้ 

คลิก  เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

รูปที่ 60  ค้นหาโรงงาน 

 

คลิกเพ่ือระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม

ในการค้นหาข้อมูล 

คลิกเพ่ือดูขอ้มูลปัจจุบัน 

คลิกเพ่ือดูข้อมูล history 
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ในการค้นหาข้อมูลนั้น    เมื่อผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา    ระบบจะดึงข้อมูลมา

แสดงผลทันที    และสามารถเลือกที่จะดูข้อมูลทีละ 10, 20, 30 หรือ 50 รายการต่อ 1 หน้าได้โดยการเลือก

ในส่วนของ      ตลอดจนสามารถเลือกควบคุมการแสดงผลแบบหน้าได้ในส่วน

ของ     โดยคลิกที่ปุ่ม   เพื่อกลับมาดูข้อมูลหน้าก่อนหน้า    

และคลิกที่ปุ่ม   เพื่อดูข้อมูลในหน้าถัดไป   และเลือก  เพื่อกระโดดข้ามไปดูข้อมูลในหน้าที่

ต้องการ 

 

รูปที่ 61  แสดงรายละเอียดในการค้นหาข้อมลู 
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3. สถานะโรงงาน 

เป็นส่วนส าหรับแสดงสถานะต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   

เพื่อเข้าสู่เมนูสถานะโรงงาน 

3.1)  แสดงโรงงานที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

เป็นส่วนส าหรับแสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าการปล่อยมลพิษทีอ่ยู่ในข่ายเฝ้าระวัง  โดยระบบ

จะแสดงช่ือโรงงาน อุปกรณ์  ค่าที่ วัดได้  และหน่วยวัด โดยใช้สีเหลืองเพื่อบอกสถานะโรงงาน

อุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

ผู้ใช้งานสามรถสั่งพิมพ์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าปล่อยมลพิษที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังได้โดย

การคลิก  เพื่อสั่งพิมพ์ข้อมูล   ซ่ึงเป็นรูบแบบข้อมูลแบบ Excel 

คลิก  เพื่อดูข้อมูลโรงงานที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 

 

 

รูปที่ 62 แสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในข่ายเฝา้ระวัง 

 

 

 

รูปแสดงสถานะโรงงานท่ิอยู่ในข่ายเฝ้าระวัง 
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3.2)  แสดงโรงงานที่มีค่าเกินก าหนด 

เป็นส่วนส าหรับแสดงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าการปล่อยมลพิษเกินก าหนด  โดยระบบจะแสดง

ช่ือโรงงาน  อุปกรณ์ ค่าที่วัดได้ และหน่วยวัด โดยใช้สีแดงเพื่อบอกสถานะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่า

เกิน 

ผู้ใช้งานสามรถสั่งพิมพ์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าการปล่อยมลพิษเกินก าหนดได้โดยการ

คลิก  เพื่อสั่งพิมพ์ข้อมูล   ซ่ึงเป็นรูบแบบข้อมูลแบบ Excel 

คลิก  เพื่อดูโรงงานที่มีค่าเกิน 

 

 

รูปที่ 63 แสดงโรงงานที่มีค่าเกินก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงสถานะโรงงานท่ีมีค่าเกิน 
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4. ค่าตรวจวัด 

เป็นส่วนส าหรับแสดงค่าตรวจวัดของโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   เพื่อ

เข้าสู่เมนูค่าตรวจวัด 

4.1)  แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

เป็นส่วนส าหรับแสดงผลการตรวจวัดของโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเป็นค่าตรวจวัดล่าสุด  ซึ่ง

แสดงในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ  และใช้สีในการบอกสถานะการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม   

โดยมีรายละเอียดของช่ืออุปกรณ์  ค่าที่วัดได้ และหน่วยวัด 

คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าดูข้อมูลปัจจุบัน 

 

รูปที่ 64  หน้าแสดงข้อมลูปัจจุบัน 
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ผู้ใช้งานสามรถคลิกช่องใส่ข้อมูลของช่ือโรงงานเพื่อดึงข้อมูลโรงงานอุตสากรรมดังรูป 

 

รูปที่ 65  แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

 

หรือผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายละเอียดของโรงงานในช่องใส่ข้อมูลช่ือโรงงาน   หรือช่องใส่ข้อมูลเลข

ทะเบียนโรงงาน    หลังจากนั้นระบบจะดึงข้อมูลโรงงานตามรายละเอียดที่ระบุ ดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 66แสดงการค้นข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแบบ auto complete text  
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จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 67 แสดงการเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อดูข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกตรงแถวของข้อมูลท่ีต้องการ

ดู 
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 ระบบจะแสดงข้อมูลปัจจุบันของโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูป 

 
 

รูปที่ 68 แสดงข้อมูลปัจจุบัน 

โดยระบบจะแสดงข้อมูลตามอุปกรณ์ตรวจวัดของโรงงานนั้นๆ ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นลักษณะกราฟ

แนวนอน  โดยใช้สีแทนสถานะของข้อมูล โดยสีเขียวแทนสถานะปกติ  สีเหลืองแทนสถานะเฝ้าระวัง  

และสีแดงแทนสถานะเตือนภัย   

ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลล่าสุดจากโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยการคลิกปุ่ม   

เพื่อดึงข้อมูลล่าสุดตามจุดวัดนั้นๆ 
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4.2)  แสดงข้อมูลย้อนหลัง 

เป็นส่วนการแสดงผลค่าการตรวจวัด  BOD หรือ COD ปริมาณน้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบบ าบัดน้ าเสีย ในรูปแบบการแสดงผลด้วยตัวเลขในตาราง และ

กราฟ โดยข้อมูลที่แสดงสามารถดูได้แบบรายวันหรือรายช่ัวโมง โดยสามารถแสดงค่าทั้งค่าสูงสุด ต่ าสุด 

และค่ากลาง 

คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลย้อนหลัง 
 

 

รูปที่ 69 หน้าแสดงข้อมูลยอ้นหลัง 
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ผู้ใช้งานสามารถคลิก      เพื่อดึงช่ือโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง  โดยสามารถค้นหาข้อมูลจากเลขทะเบียนโรงงาน  และช่ือ

โรงงาน ดังรูป    

 

รูปที่ 70 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแบบ auto complete text 

จากนั้นระบุรายละเอียดในส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัด  ปี  และเดือนที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง  

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม    เพื่อดึงข้อมูล 

 

รูปที่ 71 แสดงการระบุรายเอยีดของโรงงานอุตสาหกรรม 
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จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบของตาราง   และกราฟ ดังรูป 

 

รูปที่ 72 แสดงข้อมูลรายวนั 
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ส าหรับการแสดงข้อมูลย้อนหลังแบบรายวัน    ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้ 

โดยการคลิกที่ปุ่ม    เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ดังรูป 
 

 

รูปที่ 73 แสดงรายงานเป็นไฟล ์PDF แบบรายวัน 
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ในส่วนแสดงข้อมูลย้อนหลัง  ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลแบบรายช่ัวโมงได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  

  ในวันที่ต้องการดูข้อมูลแบบรายช่ัวโมง 

 

รูปที่ 74 แสดงข้อมูลรายชั่วโมง 
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ในส่วนแสดงข้อมูลรายช่ัวโมง ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม  

  เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ดังรูป 
 

 

รูปที่ 75 แสดงรายงานเป็นไฟล์ PDF แบบรายชั่วโมง 
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4.3)  แสดงข้อมูลแบบ Real-time 

เป็นส่วนการแสดงผลค่าการตรวจวัด  BOD หรือ COD ปริมาณน้ าทิ้งระบายออกนอกโรงงาน 

ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบบ าบัดน้ าเสีย ในรูปแบบการแสดงผลด้วยกราฟเส้นแบบ Real-time 

โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ถึงระดับจุดวัดของโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถเลือกจ านวนของการส่ง

ข้อมูล Real-time ได้ 

คลิก   เพื่อเข้าสู่หน้าส าหรับดูข้อมูลแบบ Real-time  

 

รูปที่ 76 แสดงหน้าดูข้อมูลแบบ Real-time 
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การขอข้อมูล Real-time ผู้ใช้งานต้องระบุโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการขอข้อมูล Real-timeโดย

การคลิก  เพื่อดึงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เลือกช่ือ

โรงงาน ระบุรายละเอียดในส่วนของจุดวัด ระยะเวลาที่ต้องการดึงข้อมูล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม    

เพื่อเร่ิมดึงข้อมูลแบบ Real-time 

 

 

รูปที่ 77 แสดงการเลือกโรงงานเพื่อขอข้อมูลแบบ Real-time 
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รูปตัวอย่างแสดงกราฟในขณะที่ดึงข้อมูลแบบ Real-time ผู้ใช้งานสามารถอยุดการดึงข้อมูลแบบ 

Real-time ได้โดยการคลิก  

 

รูปที่ 78 แสดงกราฟในขณะที่ดึงข้อมูลแบบ Real-time 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ คอมมวินิเคชั่น จ ำกัด                                          
 

 

INTCOM                                                           69                                                          คู่มือการใช้งานระบบตรวจวัดมลพิษระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัต ิ

4.4)  แสดงวันที่ส่งข้อมูล 

เป็นส่วนส าหรับแสดงจ านวนวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละเดือน   คลิก 

  เพือ่เข้าสู่หน้าส าหรับแสดงวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรม ดังรูป 

รูปที่ 79 แสดงจ านวนวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรม 

 เมื่อเปิดหน้าแสดงวันที่ส่งข้อมูลคร้ังแรก   ระบบจะแสดงโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดพร้อม

แสดงจ านวนวันที่ส่งข้อมูลของเดือนและปีปัจจุบัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลของเดือนอื่นได้โดย

การเลือกเดือนและปีตรงส่วน   และคลิก  เพื่อดึง

ข้อมูล 

 จากนั้นผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของวันที่ส่งข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยการคลิก

ตรงส่วนจ านวนวันของโรงงานนั้นๆ 

 

 

คลิกเพ่ือดูรายละเอียดของวันท่ีส่ง

ข้อมูล 
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 เมื่อผู้ใช้งานคลิกตรงส่วนจ านวนวัน  ระบบจะแสดงวันที่ส่งข้อมูลในระบบปฏิทิน ดังรูป   ซึ่งใน

ส่วนปฏิทินผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลเดือนถัดไป   หรือคลิกที่ปุ่ม  เพื่อดูข้อมูลเดือน

ก่อนหน้าได้    

รูปที่ 80 แสดงปฏิทินวันทีส่่งข้อมลูของโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

 

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการส่ง

ข้อมูลรายชั่วโมง 
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จากนั้นผู้ใช้งานสามารถคลิกตรงวันที่เพื่อดูข้อมูลการส่งข้อมูลรายช่ัวโมงในว้ันนั้นๆได้  โดย

ระบบจะแสดงข้อมูลรายช่ัวโมง ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 81 แสดงข้อมูลรายชั่วโมง   

โดยระบบจะแสดงข้อมูลการส่งข้อมูลรายช่ัวโมงในรูปแบบข้อมูลแบบตาราง และรูปกราฟ   ซึ่ง

ในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานเป็น PDF ไฟลล์ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม   หรือคลิกที่ปุ่ม 

 เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าแสดงข้อมูลโรงงานทั้งหมดได้ 
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5. ค่าปล่อยมลพิษ 

เป็นส่วนส าหรับประมวลผลเพื่อคิดค่าปล่อยมลพิษ  โดยมีการค านวณจากค่า BOD ปริมาณน้ าทิ้ง

ระบายออกนอกโรงงานอุตสาหกรรม    คลิก   เพื่อเข้าสู่เมนูค่าปล่อยมลพิษ 

โดยผู้ใช้งานระบุรายละเอียดของเลขทะเบียนโรงงาน  และช่ือโรงงานเพื่อเลือกโรงงานที่ต้องการดู

ค่าปล่อยมลพิษ ดังรูป 

 

 รูปที่ 82 แสดงข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 

จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลของปีและเดือนที่มีข้อมูลค่าตรวจวัด    ผู้ใช้งานต้องระเลือกปีและเลือก

เดือนที่ต้องการค านวณค่าปล่อยมลพิษ ดังรูป 

 

รูปที่ 83 แสดงการค านวณค่าปล่อยมลพิษ 
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 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   เพื่อค านวณค่าตรวจวัด    ระบบจะแสดงค่าปล่อยมลพิษ ดังรูป 

 

รูปที่ 84 แสดงค่าปล่อยมลพิษ 

ผู้ใช้งานสามารถออกรายงานข้อมูลค่าปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไฟล์ PDF ได้

โดยการคลิกที่ปุ่ม    เพื่อออกรายงานเป็นไฟล์ PDF ดังรูป 

 
รูปที่ 85 รายงานข้อมลูค่าปลอ่ยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไฟล์ PDF 

 


