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คูม่อืการใช้งานระบบ (Web Application)   ส าหรบัผูป้ระกอบการ 
การเขา้สู่ระบบ 

ส าหรับผู้ประกอบการ จ าเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1. ที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ เลือกหัวข้อ “ผู้ประกอบการ” 
2. ระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และบทบาทของผู้ใช้งาน ในแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ (รูปที่ 1) 
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 
รูปที่  1 แบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ POMS 

หน้าหลกั 
 เป็นหน้าจอส าหรับดูต าแหน่งของโรงงานและผลการตรวจวัดล่าสุดของจุดตรวจวัดแต่ละโรงงาน 

 
รูปที่  2  ส่วนประกอบหน้าจอหลกั (ส าหรับผู้ประกอบการ) 
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หน้าจอหลักประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 
1. เมนูหลัก 
2. ส่วนเข้าสู่ระบบ/แสดงข้อมูลผู้ใช้ 
3. ส่วนแสดงชื่อโรงงาน (เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงเฉพาะโรงงานที่เข้าสู่ระบบ) 
4. แผนที่ 

 
เมนหูลกั 

เมนูหลักจะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอคอน        Hamburger ที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอ
ประกอบด้วยเมนู 5 เมนู ดังรูป 

 

 
รูปที่  3 เมนูหลัก 

แต่ละเมนูมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อเมน ู รายละเอยีด 

หนา้หลกั ส าหรับดูต าแหน่งและผลการตรวจวัดของโรงงาน 

สถิต ิ ส าหรับแสดงสถิติผลการตรวจวัด 
จดัการข้อมลูพืน้ฐาน ส าหรับดูรายละเอียดของโรงงาน จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ส าหรับส่งข้อเสนอแนะมายังผู้ดูแลระบบ 

แจ้งขอความชว่ยเหลือ ส าหรับแจ้งขอความช่วยเหลือมายังผู้ดูแลระบบ 
ตารางที่ 1 รายละเอียดเมนรูะบบ POMS 
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สว่นเขา้สูร่ะบบ/แสดงขอ้มลูผูใ้ช้ 
ส าหรับแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้และปุ่มออกจากระบบ หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ส่วนนี้จะแสดงเมนู

ส าหรับเข้าสู่ระบบแทน ดังรูปที่ 4 (ซ้ายและขวา) 

  
รูปที่  4 ข้อมูลผู้ใช้ (ซ้าย) และเมนเูข้าสู่ระบบ (ขวา) 

 
สว่นแสดงชือ่โรงงาน  

ส าหรับแสดงรายชื่อโรงงาน ประเภทจุดตรวจวัดที่มีการติดตั้งในโรงงานพร้อมกับแถบสีแสดงเกณฑ์
การตรวจวัดล่าสุด ผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อประเภทจุดตรวจวัดเพ่ือดูรายละเอียดหรือผลการตรวจวัดล่าสุดได้ 
แสดงดังรูปที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่  5 รายละเอียดผลการตรวจวัดล่าสุด 

เกณฑ์การแจ้งเตือนแบ่งออกเป็นสีต่าง ๆ ได้แก่ 

สีเขียว ผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

สีเหลือง ผลการตรวจวัดตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 

          สีแดง ผลการตรวจวัดตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนหรือค่าเกินมาตรฐาน 

 สีเทา    ไม่มีผลการตรวจวัดส่งมาในชั่วโมงล่าสุด 
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การติดดาวเพื่อติดตามโรงงานที่สนใจหรือเฝ้าระวัง  
หากผู้ประกอบการ ต้องการติดตามเฝ้าระวังการระบายมลพิษโรงงาน สามารถคลิกที่ไอคอนดาวที่อยู่

ด้านหน้าของรายชื่อโรงงานได้หากพบค่ามลพิษของโรงงานสูงเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในระบบ ระบบก็จะส่ง
ข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทราบ 

 

 
รูปที่  6  การติดดาวให้กับโรงงานท่ีสนใจหรือเฝ้าระวัง  

แผนที ่   
ส าหรับแสดงต าแหน่งของโรงงาน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ไอคอนโรงงานบนแผนที่เพ่ือดูข้อมูลผล

การตรวจวัดล่าสุดได้ 
 

 
รูปที่  7 Popup ผลการตรวจวัดลา่สุดของโรงงาน 

 ที่มุมซ้ายและขวาจะมีแถบเครื่องมือของแผนที่เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการกับแผนที่ต่าง ๆ ได้แก่ 

สญัลักษณ ์ ค าอธบิาย 

 

ส าหรับเลื่อนแผนที่ไปยังต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ 
Web Browser สามารถเข้าถึงข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ก่อนจึงจะใช้
งานฟังก์ชันนี้ได้ 

 

ส าหรับแสดง Popup เพ่ือให้ผู้ใช้ระบุค าค้นของสถานที่ที่ต้องการและ
แสดงผลการค้นหา (รูปที่ 8) เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกสถานที่จากผลลัพธ์การค้นหา 
แผนที่จะเลื่อนไปยังต าแหน่งของสถานที่ที่เลือก 

 
ส าหรับเปลี่ยนแผนที่ที่พ้ืนหลัง เช่น โหมดสถานที่ โหมดดูข้อมูลจราจร และ
โหมดภาพถ่ายดาวเทียม 

 AB1 

 AB2 
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สญัลักษณ ์ ค าอธบิาย 

 
ส าหรับขยายแผนที่เต็มหน้าจอ (Fullscreen) 

ตารางที่ 2 สัญลักษณ์บนแผนท่ี (Web Application) 

 
รูปที่  8 Popup ส าหรับค้นหาสถานท่ี 

รายละเอยีดโรงงาน 
 ผู้ใช้งานผู้ประกอบการ สามารถดูผลการตรวจวัดของโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้โดยคลิกที่
ไอคอน        ที่อยู่ด้านขวาสุดของแต่ละรายชื่อโรงงาน 

 
รูปที่  9 รายชื่อโรงงานท่ีเลือกดูรายละเอยีด 

 
รูปที่  10 ส่วนประกอบหน้าจอรายละเอยีด 

 ที่หน้าจอรายละเอียดมีส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
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1. วนัที่ตรวจวดั  ส าหรับระบุวันที่ตรวจวัดที่ต้องการดูผล โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่มีผลตรวจวัด
ล่าสุด 

2. ผลการตรวจวดั  แสดงผลการตรวจวัดล่าสุดของทุกพารามิเตอร์ที่มีการตรวจวัด ค่าของ
พารามิเตอร์จะแสดงสีตามเกณฑ์การแจ้งเตือน (เขียว – ปกติ / เหลือง – เฝ้าระวัง / แดง - แจ้ง
เตือน) เมื่อคลิกท่ีค่าพารามิเตอร์ใด ๆ แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่ 4 และ 5 

3. ปุ่มสง่ออก  ใชส้ าหรับส่งออกผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ csv สามารถก าหนดตัวกรองเพ่ือ
ส่งออกข้อมูลที่ต้องการ 

4. กราฟแนวโนม้และตารางข้อมลู  ส าหรับแสดงผลการตรวจวดัทุกชั่วโมงของพารามิเตอร์ที่เลือกมา
จากส่วนที่ 2 

5. สถิตกิารแจง้เตือนและสง่ขอ้มลู  ส าหรับแสดงจ านวนครั้งที่มีการแจ้งเตือนและเปอร์เซ็นต์การส่ง
ข้อมูลส าเร็จของพารามิเตอร์ที่เลือกมาจากส่วนที่ 2 

6. ข้อมลูการตดิต่อ  ส าหรับแสดงข้อมูลการติดต่อของโรงงาน เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อ ที่อยู่ ฯลฯ 
7. ภาพและแผนที ่ ส าหรับแสดงภาพของโรงงาน (ถ้ามี) และต าแหน่งของจุดตรวจวัดบนแผนที่ 

 

สถติ ิ

 หน้าจอสถิติใช้ส าหรับดูข้อมูลภาพรวมประจ าวันของแต่ละพารามิเตอร์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
โดยจะสรุปข้อมูลจ านวนโรงงาน/จุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และกราฟค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง  
 

 
รูปที่  11  หน้าจอสถิติ 
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 ที่หน้าจอสถิติมีส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
1. ตวักรองข้อมลู   ส าหรับก าหนดเงื่อนไขเพ่ือค้นหาข้อมูลสถิติ เช่น วันที่ ประเภทจุดตรวจวัด 

พารามิเตอร์ และจุดตรวจวัด 
2. แผนที่   แสดงต าแหน่งจังหวัดที่ตั้งของโรงงาน 
3. ข้อมลูสถติิ ส าหรับแสดงข้อมูลสรุปสถิติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

การส่งออกขอ้มูล 
 ผู้ใช้กลุ่มผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่จะสามารถส่งออกข้อมูลผลการตรวจวัดเฉลี่ยในรูปแบบของไฟล์ 
csv โดยระบุเงื่อนไขที่ต้องการและกดปุ่ม “ส่งออก” 
 

 
รูปที่  12  หน้าจอส่งออกข้อมูล (สถิติ) 

 
 ที่หน้าจอรายละเอียดจะมีปุ่ม “ส่งออก” เพ่ือใช้ส าหรับส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ csv เมื่อคลิก
แล้วจะแสดงเงื่อนไขการกรองข้อมูล ดังรูป 

 
รูปที่  13  เงื่อนไขส าหรับส่งออกข้อมูล csv 
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 ผู้ใช้งานสามารถก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องการส่งออกข้อมูล เช่น จุดตรวจวัด ชว่งวันที่ พารามิเตอร์ที่
ต้องการส่งออก ความถ่ีการแสดงผลข้อมูล (รายชั่วโมง/วัน/เดือน/ปี) เมื่อเลือกเง่ือนไขท่ีต้องการแล้วกดปุ่ม 
“ส่งออก csv” เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล 

 

จดัการขอ้มูลพืน้ฐาน 
 เป็นหน้าจอส าหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ข้อมูลโรงงาน จุด
ระบายมลพิษ/จุดตรวจวดั ปัจจยัการตรวจสอบ และอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล (กรณีต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
 

โรงงาน 
 เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายการโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อหรือเลข
ทะเบียนโรงงาน จากนั้นกดทีปุ่ม่       เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโรงงานทีต่้องการ 

 

 
รูปที่  14   ข้อมูลพื้นฐาน (โรงงาน) ส าหรับผู้ประกอบการ 
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รูปที่  15 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (โรงงาน) 

  หากต้องการดูข้อมูลในแท็บอ่ืน ๆ เช่น จุดระบายมลพิษ/จุดตรวจวัด ปัจจัยการตรวจสอบ หรืออุปกรณ์เก็บ
บันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ชื่อโรงงานจากนัน้คลิกที่แทบ็ข้อมูลที่ต้องการ 

 

 

รูปที่  16   ช่ือโรงงานส าหรับคลิกเพื่อดูข้อมูลแท็บอ่ืน ๆ 

 
 

จดุระบายมลพษิ/จดุตรวจวดั 

เป็นหน้าจอส าหรับแสดงจ านวนจุดตรวจวัดแต่ละประเภทที่ติดตัง้ภายในโรงงาน สามารถกดที่ปุม่        เพื่อ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของจุดตรวจวัดภายในโรงงาน 
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รูปที่  17 ข้อมูลพื้นฐาน (จุดระบายมลพิษ/จุดตรวจวัด) 

 ระบบจะแสดงรายการจุดตรวจวัดทั้งหมดของโรงงานโดยแบ่งกลุ่มตามประเภทจุดตรวจวัด ผู้ใช้
สามารถกดท่ีเครื่องหมาย         เพ่ือดูรายละเอียดของจุดตรวจวัดที่ต้องการ 
 

 
รูปที่  18   รายการจุดตรวจวัดของโรงงานท่ีเลือก 

 
 



11 
 

 
รูปที่  19  รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (จุดระบายมลพิษ/จุดตรวจวัด) 

ปจัจยัการตรวจสอบ 
 เป็นหน้าจอส าหรับแสดงรายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์พร้อมกับช่วงของเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดช่วง
ระดับการแจ้งเตือนของแต่ละจุดตรวจวัดภายในโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือตามเงื่อนไขท่ีระบุ เช่น 
ประเภทจุดตรวจวัด จุดตรวจวัด หรือพารามิเตอร์  

ผู้ใช้สามารถกดท่ีเครื่องหมาย       เพ่ือดูรายละเอียดของปัจจัยการตรวจสอบที่ต้องการ 

 
รูปที่  20   ข้อมูลพื้นฐาน (ปัจจัยการตรวจสอบ)  
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รูปที่  21  รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ปัจจัยการตรวจสอบ) 

อุปกรณเ์กบ็บนัทึกข้อมลู 
 เป็นหน้าจอส าหรับแสดงข้อมูลอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลของโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือตาม
เงื่อนไขการค้นหา เช่น ชื่อหรือเลขทะเบียนโรงงาน ยี่ห้อ Serial no. หรือรุ่นตัวแปลงข้อมูล 
 

 
รูปที่  22   ข้อมูลพื้นฐาน (อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล) ส าหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ี 

 
รูปที่  23   รายละเอียดข้อมลูพื้นฐาน (อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมลู) 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ใช้ส าหรับส่งข้อเสนอแนะมายังผู้ดูแลระบบ โดยระบุข้อมูลการติดต่อเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และ
ระบุหัวเรื่อง เนื้อหาที่ต้องการเสนอแนะ และสามารถแนบไฟล์ได้ 

 
รูปที่  24    แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ 

 

แจง้ขอความชว่ยเหลือ 
 เป็นหน้าจอส าหรับผู้ประกอบการส่งข้อมูลการขอความช่วยเหลือที่ต้องการมายังผู้ดูแลระบบ โดยระบุ
หัวข้อที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ประเภทจุดตรวจวัด หัวเรื่อง ปัญหาที่ต้องการแจ้ง และสามารถแนบไฟล์ได้ 
 

 
รูปที่  25   แบบฟอร์มแจ้งขอความช่วยเหลือ 
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คูม่อืการใช้งานระบบ (Mobile Application) 
 

หน้าหลกั 
 เป็นหน้าจอส าหรับค้นหา ดูต าแหน่งของโรงงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และ
ดูผลการตรวจวัดล่าสุดของจุดตรวจวัดแต่ละโรงงาน 

 
รูปที่  26   หน้าจอหลักของ Mobile Application 

 ส่วนประกอบของหน้าจอหลักประกอบด้วย 
1. เมนูหลัก 
2. ส่วนการค้นหาและค้นหาขั้นสูง  
3. ส่วนส าหรับเข้าสู่ระบบ/ข้อมูลผู้ใช้   
4. แผนที่ 
5. ส่วนการกรองและจัดเรียงผลการค้นหา ส าหรับกรองข้อมูลตามประเภทจุดตรวจวัดและเรียง

ข้อมูลตามพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้หรือเรียงตามล าดับอักษร 
6. ผลการค้นหา ส าหรับแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขท่ีระบุ 
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เมนหูลกั 
เมนูจะแสดงเมื่อผู้ใช้คลิกท่ี Logo แอปพลิเคชันที่อยู่ด้านซ้ายของกล่องข้อความ ดังรูป 

 

   
รูปที่  27   เมนูหลักของ Mobile Application 

สว่นส าหรบัเขา้สูร่ะบบ/แสดงข้อมลูผูใ้ช้ 

กรณีท่ีเป็นผู้ใช้ทั่วไปจะแสดงไอคอน  ใช้ส าหรับคลิกเพ่ือเปิดแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ หากลงชื่อเข้า
ใช้เรียบร้อยแล้วไอคอนจะเปลี่ยนเป็น  เมื่อคลิกที่ไอคอน แอปจะแสดงข้อมูลผู้ใช้และปุ่มส าหรับออกจาก
การใช้งานระบบ 
 

  
รูปที่  28   ส่วนส าหรับเข้าสู่ระบบ 

  
รูปที่  29   ส่วนส าหรับแสดงข้อมูลผู้ใช้ 

แผนที ่   
ส าหรับแสดงต าแหน่งของโรงงานตามเงื่อนไขการค้นหา ผู้ใช้สามารถคลิกท่ีไอคอนโรงงานบนแผนที่

เพ่ือดูข้อมูลผลการตรวจวัดล่าสุดได้ 
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รูปที่  30  Popup ผลการตรวจวดัล่าสุดของโรงงาน 

ที่มุมซ้ายและขวาจะมีแถบเครื่องมือของแผนที่เพ่ือใช้ส าหรับด าเนินการกับแผนที่ต่าง ๆ ได้แก่ 
สญัลักษณ ์ ค าอธบิาย 

 

ส าหรับเลื่อนแผนที่ไปยังต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องอนุญาตให้ 
Web Browser สามารถเข้าถึงข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ก่อนจึงจะใช้
งานฟังก์ชันนี้ได้ 

 

ส าหรับแสดง Popup เพ่ือให้ผู้ใช้ระบุค าค้นของสถานที่ที่ต้องการและ
แสดงผลการค้นหา (รูปที่ 31) เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกสถานที่จากผลลัพธ์การ
ค้นหา แผนที่จะเลื่อนไปยังต าแหน่งของสถานที่ที่เลือก 

 
ส าหรับเปลี่ยนแผนที่ที่พ้ืนหลัง เช่น โหมดสถานที่ โหมดดูข้อมูลจราจร และ
โหมดภาพถ่ายดาวเทียม 

ตารางที่ 3 สัญลักษณ์บนแผนท่ี (Mobile Application) 

 

รูปที่  31  Popup ส าหรับค้นหาสถานท่ี     (พร้อมผลลัพธ์ และรายละเอียด) 
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ผลการคน้หา  
ส าหรับแสดงรายชื่อโรงงานตามเงื่อนไขการค้นหาที่ระบุ ประเภทจุดตรวจวัดที่มีการติดตั้งในโรงงาน

พร้อมกับสีแสดงเกณฑ์การตรวจวัดล่าสุด ผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อประเภทจุดตรวจวัดเพ่ือดูผลการตรวจวัดล่าสุด
ได้ แสดงดังรูป 
 

   
รูปที่  32   ผลการค้นหา 

  

เกณฑ์การแจ้งเตือนของจุดตรวจวัดแต่ละประเภทแบ่งออกเป็นสีต่าง ๆ ได้แก่ 

 สีเขียว ผลการตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 สีเหลือง ผลการตรวจวัดตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง 

 สีแดง ผลการตรวจวัดตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนหรือค่าเกินมาตรฐาน 
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การติดดาวเพื่อติดตามโรงงานที่สนใจหรือเฝ้าระวัง 
หากผู้ใช้ต้องการติดตามโรงงานที่สนใจหรือเฝ้าระวัง สามารถคลิกที่ไอคอนดาวที่อยู่ด้านหน้าของ

รายชื่อโรงงานได้ เมื่อผู้ใช้ค้นหาโรงงาน โรงงานที่ติดดาวและเข้าเงื่อนไขการค้นหาจะแสดงล าดับบนสุดของผล
การค้นหาเสมอ นอกจากนี้ หากพบค่ามลพิษของโรงงานที่เลือกไว้สูงเกินมาตรฐาน ระบบก็จะส่งข้อความแจ้ง
เตือนไปยังผู้ใช้ทราบด้วย 

 
รูปที่  33  การติดดาวให้กับโรงงานท่ีสนใจหรือเฝ้าระวัง 

รายละเอยีดโรงงาน 
 ผู้ใช้กลุ่มผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่สามารถดูผลการตรวจวัดของโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้

โดยคลิกที่ไอคอน ที่อยู่ด้านขวาสุดของแต่ละรายชื่อโรงงาน 
 

 
รูปที่  34  รายชื่อโรงงานท่ีเลือกดรูายละเอียด 

  

     
รูปที่  35   ส่วนประกอบหน้าจอรายละเอียด 
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ที่หน้าจอรายละเอียดมีส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ 
1. แผนที ่  ส าหรับแสดงต าแหน่งของจุดตรวจวัดบนแผนที่ 
2. วนัที่ตรวจวดั ส าหรับระบุวันที่ตรวจวัดที่ต้องการดูผล โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่มีผลตรวจวัดล่าสุด 
3. ผลการตรวจวดั แสดงผลการตรวจวัดล่าสุดของทุกพารามิเตอร์ที่มีการตรวจวัด ค่าของ

พารามิเตอร์จะแสดงสีตามเกณฑ์การแจ้งเตือน (เขียว – ปกติ / เหลือง – เฝ้าระวัง / แดง - แจ้ง
เตือน) เมื่อคลิกท่ีค่าพารามิเตอร์ใด ๆ แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนที่ 5 และ 6 

4. ปุ่มสง่ออก ส าหรับส่งออกข้อมูลผลการตรวจวัดในรูปแบบไฟล์ csv   
5. กราฟแนวโนม้และตารางข้อมลู ส าหรับแสดงผลการตรวจวัดทุกชั่วโมงของพารามิเตอร์ที่

เลือกมาจากส่วนที่ 3 
6. สถิตกิารแจง้เตือนและสง่ขอ้มลู ส าหรับแสดงจ านวนครั้งที่มีการแจ้งเตือนและเปอร์เซ็นต์

การส่งข้อมูลส าเร็จของพารามิเตอร์ที่เลือกมาจากส่วนที่ 3 
7. ภาพโรงงาน/จดุตรวจวดั ส าหรับแสดงภาพของโรงงานหรือจุดตรวจวัด (ถ้ามี)   
8. ข้อมลูการตดิต่อ ส าหรับแสดงข้อมูลการติดต่อของโรงงาน เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อ ที่อยู่ ฯลฯ 

 
การสง่ออกข้อมลู 
 ที่หน้าจอรายละเอียดจะมีปุ่ม “ส่งออก” เพ่ือใช้ส าหรับส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ csv เมื่อคลิก
แล้วจะแสดงเงื่อนไขการกรองข้อมูล ดังรูป 

 
รูปที่  36  เงื่อนไขการส่งออกข้อมลู csv 

 ผู้ใช้สามารถก าหนดเงื่อนไขท่ีต้องการส่งออกข้อมูล เช่น จุดตรวจวัด ช่วงวันที่ ความถี่การแสดงผล
ข้อมูล (รายชั่วโมง/วัน/เดือน/ปี) พารามิเตอร์ เมื่อเลือกเง่ือนไขที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “ส่งออก csv” เพ่ือดาวน์
โหลดข้อมูล 
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สถติ ิ
หน้าจอสถิติใช้ส าหรับดูข้อมูลภาพรวมประจ าวันของแต่ละพารามิเตอร์ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยจะ

สรุปข้อมูลจ านวนโรงงาน/จุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และกราฟค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ผู้ใช้สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือค้นหาข้อมูลสถิติ เช่น วันที่ พารามิเตอร์ 

 
รูปที่  37  หน้าจอสถิติ 

ขอ้เสนอแนะ 
 ใช้ส าหรับส่งข้อเสนอแนะมายังผู้ดูแลระบบ โดยระบุข้อมูลการติดต่อเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และ
ระบุหัวเรื่อง เนื้อหาที่ต้องการเสนอแนะ และสามารถแนบไฟล์ได้ 

 
รูปที่  38  แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ 
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แจง้ขอความชว่ยเหลือ 
 เป็นหน้าจอส าหรับผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลการขอความช่วยเหลือที่ต้องการมายังผู้ดูแลระบบ โดย
ระบุหัวข้อที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ประเภทจุดตรวจวัด หัวเรื่อง ปัญหาที่ต้องการแจ้ง และสามารถแนบ
ไฟล์ได้ 

 
รูปที่  39  แบบฟอร์มแจ้งขอความช่วยเหลือ 
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การเชือ่มตอ่ระบบรับสง่ขอ้มูลมลพษิระยะไกล  ( POMs Client ) 
  

โปรแกรม POMs Client   เป็นโปรแกรมท่ี กรมโรงงานฯ พัฒนาและแจกจ่ายให้ ผู้ประกอบการ
โรงงาน ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบตรวจวัดค่ามลพิษ ของโรงงาน เพื่อรับค่ามลพิษท่ีตรวจวัดได้ มา
บันทึกและประมวลผลข้อมูล แล้วส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลของระบบฯ ที่กรมโรงงานฯ  มีรายละเอียดการ
ติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งาน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

 
1 การติดตัง้ โปรแกรม POMs Client 
1.1. เตรียมไฟล์ติดตั้งที่ต้องใช้งานตามรูป 

 
 
1.2. ดับเบิ้ลคลิก ไฟล์ 1_dotNetFx40_Full_x86_x64.exe เพ่ือติดตั้ง .Net Framework ส าหรับบาง

เครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งไว้ หากติดตั้งไว้แล้วจะเกิดการแจ้งเตือน ดังรูป 
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1.3. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการของท่านว่าเป็น 32 bit หรือ 64 bit  (ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ 
windows XP, windows 7, windows 8, windows 10 ได้ )  โดยที่ 

1.3.1. คลิกขวาที่ This PC ,My Computer (ส าหรับ Windows XP) หรือ Computer (ส าหรับ 
Windows 7) 

 

 
 
1.3.2. คลิก Properties แล้วหน้าต่าง System Info จะปรากฏ ให้มองหาหัวข้อ System Type ว่า

เป็น 32-bit หรือ 64-bit 
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1.3.3. ถ้าระบบปฏิบัติการของท่านเป็น 32-bit ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ 2_SSCERuntime_x86-ENU.exe 
แต่ถ้าเป็น 64-bit ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ 2_SSCERuntime_x64-ENU.exe 
จากรูปตัวอย่างเป็นระบบ 64-bit 

 
 
1.3.4. กด Next 
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1.3.5. กด I Accept… แล้วกด Next 

 
 
1.3.6. กด Install 
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1.3.7. กด Finish ติดตั้งส าเร็จ 

 
 
 
 

1.4. คลิกขวาที่ POMs Client V2.0.0.0.zip แล้วเลือก Extract File… 
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1.5. ก าหนด Destination path ตามต้องการ ตามตัวอย่าง ก าหนดเป็น “C:\” 

 
 
1.6. เปิดโฟลเดอร์ POMs Client V2.0.0.0 ในโฟลเดอร์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น   คลิกขวาที่ไอคอน 
      POMs Client (สัญญลักษณ์กรมโรงงานฯ)  แล้วเลือก Send to > Desktop (Create Shortcut)  

 
 
1.7. ได้ short cut   คลิกเข้าใช้งานโปรแกรม POMS-Client จากหน้าจอได้ 
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2 การตัง้คา่เริม่ตน้ใชง้าน 
2.1 การตั้งค่า 
 2.1.1 การเข้าใช้งานการตั้งค่า(ปุ่ม Setting) จะต้องกรอกรหัสเข้าใช้งาน โดยชื่อผู้ใช้เริ่มต้น
(Username) คือ admin และรหัสผ่านเริ่มต้น (Password) คือ admin 

  
 2.1.2 เมื่อกรอกรหัสถูกต้องจะขึ้นหน้าต่างดังรูป ให้เลือกท่ีแท็บ Devices เพ่ือเพ่ิมอุปกรณ์ Analog 
Module 

 
 

  2.1.2.1 กดปุ่ม Add 



29 
 

  2.1.2.2 กรอกชื่ออุปกรณ์และเลือกรุ่นของอุปกรณ์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Add 

 
( รองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แปลงสัญญาณอนาล็อคเป็นดิจิตอล (A/D Converter)  ได้ ไม่น้อยกว่า ๕ 
ยี่ห้อหรือรุ่น ) 
 
การเลือกก าหนดค่าอุปกรณ ์ ( Configure ) 
 2.1.2.3 การก าหนดค่าอุปกรณ์    คลิกเลือกอุปกรณ์ท่ีเพ่ิงเพ่ิมเข้าไปแล้วกดปุ่ม Configure 
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2.1.2.4 ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้ถูกต้องตามที่แต่ละอุปกรณ์ก าหนด ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อและการตั้งค่าของผู้ติดตั้ง 
เสร็จแล้วกดปุ่ม Save (SQL Device, MySQL Device ควรท าการ Test Connection ก่อนเสมอ) 

 
  
รองรับการส่งสัญญาณผ่านช่องสัญญาณแบบ Serial port และ TCP/IP ได ้ 
 เพ่ิม SQL DEVICE และ Calculate Device  ได้  
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2.1.2.5 หากต้องการใช้การเชื่อมต่อเกี่ยวกับ Serial Port (RTU) ให้ท าการเพิ่ม Port ก่อน โดยเลือกท่ีแท็บ 
Serial Port กด Add แล้วท าการเซ็ตค่า Serial Port ที่ต้องการใช้แล้วกด Add แล้วกลับไป Config ที่หน้า
Device ในส่วนของการเชื่อมต่อแบบ RTU 
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 2.1.3 การก าหนดค่าการตรวจวัด  (Measurement Configuration)  
   โดยการเพ่ิม Measurements ของ Analog Input 
  2.1.3.1 เลือกที่แท็บ Measurements และกดปุ่ม Add 

   
 
  2.1.3.2 กรอกชื่อและรหัสของ Measurements แล้วกดปุ่ม OK 

*Measurements ID  ต้องกรอกให้ถูกต้องและตรงกันกับ Measurements ID ที่ได้รับจากกรมโรงงานฯ 
 
 

 
 

  2.1.3.3 เลือก Stack ที่เพ่ิงเพ่ิม แล้วกดปุ่ม Configure 
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2.1.3.4 จับคู่ Parameter กับ Input ของ Converter ให้ถูกต้องตามที่ต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์จริง ๆ โดยท าการ
พิมพ์ชื่อ Parameter แล้ว คลิกที่ input ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Add 
* ส าหรับ Device SQL Server ให้ท าการจับคู ่Parameter กับ Input ตามล าดับ Column 
* ส าหรับ Calculate Device จะต้องใส่ Parameter O2 ในการตั้งต้นจึงจะมี parameter ขึ้นมาให้สามารถ
ใช้งานได้ และ ต้องใช้กับ device ชนิด Calculate Device เท่านั้น 
(ส่งข้อมูลผลการตรวจวัดได้ตามพารามิเตอร์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 50 พารามิเตอร์) 
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2.1.3.5 สามารถปรับค่า Gain, Offset และ Unit ของตัว Input ได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ตาราง Paired 

จะข้ึนดังรูป 

 
 

*** ในกรณีของอุปกรณ์ Converter บางยี่ห้อ ค่าที่อ่านได้จะเป็นระดับของสัญญาณไฟฟ้า ไม่ใช่
ตัวเลขที่ปรับขนาดแล้ว (Scale) ผู้ใช้จะต้องก าหนดค่า Zero-Max เพ่ือเลือกช่วงสัญญาณไฟฟ้าที่ต้องการ ซึ่ง
ค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตั้งค่าท่ีตัว Converter ว่าถูกส่งมาต่ าสุด-สูงสุดเท่าไร 

*** ในกรณี Modbus device ค่า Zero Max ที่ต้องก าหนดอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละอุปกรณ์ต่างๆ 
สามารถเช็คได้ในท้าย Manual ว่าแต่ละอุปกรณ์ท่ีรองรับ Modbus ต้องก าหนดค่า Zero และ Max  
ยกตัวอย่าง Converter ยี่ห้อ Wisco ต่อเข้ากับ Sensor ที่มี Output 4-20mA แต่ Wisco ไม่มี Input Type 
ที่เป็น 4-20mA เลย มีเพียง 0-20mA และ จากการทดสอบหรือการสอบถามจากทางผู้ผลิต ทราบว่าค่าที่ส่ง
มาให้คอมพิวเตอร์คือ 0 – 20000 ผู้ใช้จะต้องก าหนด Zero = 4000 และ Max = 20000 เนื่องจาก Sensor 
เป็น Type 4-20mA หลังจากนั้น ค่า Parameter จะถูกปรับขนาดเป็น 0 – 1 (หมายถึง 0-100%) เพ่ือน าไป
ค านวณกับ Value Range ( Max และ Min ) ตามสมการด้านล่าง 

||     Output1 = Percent * (Max-Min) + Min       | 
แล้วจึงน าไปค านวณกับ Gain และ Offset ตามสมการด้านล่าง 

||     Output2 = Output1 * Gain + Offset       | 
ก่อนจะน าไปแสดงผลและบันทึกต่อไป 
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  ในส่วนของ Modbus Register Config จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เม่ือเลือก Device ชื่อ 
Modbus Device เท่านั้น โดยสามารถเลือก รูปแบบการอ่านอุปกรณ์ ,Data Type และ Register Address 
ได้ 

 
 
  2.1.3.6 หลังจากท่ีเสร็จแล้ว กดปุ่ม OK 
 2.1.4 หน้าจอแสดงผลของโปรแกรม 

หลังจากท่ีตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Apply หรือ OK จะข้ึนหน้าต่างและแสดงผลดังรูป 
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3 การก าหนดคา่หนา้จอเพือ่ตรวจสอบสถานะของขอ้มลูและโปรแกรม  

 3.1 การก าหนดค่าปลอดภัยตามมาตรฐาน 
- ผู้ใช้สามารถก าหนดค่าสูงสุด-ต่ าสุดได้ด้วยตัวเองโดยแก้ไขตัวเลขที่ช่อง Low-Alarm, Hi-Alarm 
- ผู้ใช้สามารถก าหนดว่า Parameter นี้มีความผิดพลาดโดยการคลิกที่ช่อง Maintenance เพ่ือส่งข้อมูลให้กับ 
Server 
- ผู้ใช้สามารถก าหนดว่า Parameter นี้ต้องการส่งค่าให้กับ Server โดยการคลิกท่ีช่อง Send เพ่ือเป็นการ
บอกให้ส่งข้อมูล  

 
- เมื่อค่า current ต่ ากว่า หรือ สูงกว่าค่า Low-Alarm, Hi-Alarm จะแสดงแถบสีแดงข้ึน 
ระบบสามารถก าหนด แก้ไข ค่าเฝ้าระวังในกรณีท่ีค่าสูง หรือ ต่ าได้  และระบบจะแจ้งเตือนหากค่าผลการ
ตรวจวัดเกินจากค่าที่ตั้งไว้บนโปรแกรมได้ 
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- กรณีท่ีต้องการส่งข้อมูลให้ท าการคลิกที่ send เพ่ือส่งข้อมูลให้กับเซิฟเวอร์ หากค่า Parameter นั้นมีความ
ผิดปกติ ให้ท าการเลือกท่ี combo box เพ่ือบอกสถานะความผิดปกติแจ้งไปยังเซิฟเวอร์ 

 
 

 3.2 สามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับเซิฟเวอร์ของกรมโรงงานฯได้ โดยดูที่
สัญญาณไฟด้านล่างขวาของโปรแกรม ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้ปกติจะแสดงเป็นสีเขียว หากขึ้นเป็นสีอ่ืน ให้
ตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่ายว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและเชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ได้
หรือไม ่
 3.3 สามารถตรวจสอบการอัพเดทข้อมูลล่าสุดที่ส่งให้เซิฟเวอร์ได้ โดยสังเกตที่มุมซ้ายล่างของ
โปรแกรม จะแสดงเวลาของข้อมูลที่ถูกส่งขึ้นไปล่าสุด และสามารถเช็คการติดต่อกับเซิฟเวอร์ได้ ที่มุมล่างซ้าย 

 
  
 โดยที่  
 3.4 การดูข้อมูลย้อนหลัง (History Data)  ได้โดย คลิกที่ปุ่ม Export 

3.4.1 เลือก Measurements ID และก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการ 
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ระบบสามารถส ารองข้อมูลผลการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือข้ึนอยู่กับ หน่วยความจ าของอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล และสามารถเรียกดูผลการตรวจวัดย้อนหลังได้  
 

3.4.2 คลิกที่ปุ่ม View โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่ได้เลือกไว้เมื่อครู่ 
 

 
 

 ระบบสามารถแสดงค่าเฉลี่ยของผลการตรวจวัดราย ๕ นาท,ี ราย ๑ ชั่งโมง, ราย ๒๔ ชัว่โมงได้ 
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3.4.3 หากต้องการบันทึกข้อมูลนี้ ส่งออกเป็นไฟล์ ให้คลิกที่ปุ่ม Export แล้วเลือกต าแหน่งที่

จะเก็บไฟล์ 

 
 

3.4.4 หลังจากที่หน้าต่าง Export Complete ปรากฏ สามารถคลิกที่ลิงค์เพ่ือเปิดดูไฟล์ *.csv ได้
ทันท ี
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4. ภาคผนวก ( Appendix )    การตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจวัด  ADAM 4017+  , 4018+ 
Name Max Min 

ADAM 4017+ 65535 0 
ADAM 4018+ 65535 0 

 
4.1 การ Config อุปกรณ์ Modbus Device 

 
 สิ่งที่ต้องก าหนด ในส่วนของการ config (Modbus Device) จะต้องใช้ค่าท่ีต้องการทั้งหมด 3 อย่าง
ตามแต่ละอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ 

- I/O => รูปแบบของการอ่านค่า มีรูปแบบ 03 Read Holding Register (4x) และ 04 Read 
Analogue Inputs (3x) 

- Data Type => Type ที่ใช้อ่านค่าโดยมีรูปแบบ ushort และ short 
- Register Address => Address ของ Register ที่ต้องการอ่านค่า 

 
4.2 Format SQL Server & MySQL 

  4.2.1 Format No Status 

 
  4.2.2 Format with Status 

 
 
 



หากมขีอสงสัย  ปญหาในการใชงานระบบฯ

กรณุาติดตอ

กองวจิยัและเตือนภยัมลพิษโรงงาน (กวภ.)   

กรมโรงงานอตุสาหกรรม

             75 / 6     ถ.พระรามที่ 6   แขวงทุงพญาไท   

                             เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร    10400

                              โทรศัพท  0 2430 6312 ตอ 2107 หรือ 2109

                              โทรสาร   0 2430 6312 ตอ 2199

                              e-mail  :  poms.support@diw.mail.go.th




