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บทคัดย่อ
ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่ มีความสาคัญกับมนุ ษย์ ซึ่ งในปั จจุ บันมี
การใช้งานอย่างแพร่ หลาย ทาให้ไฟฟ้ าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
อนาคตได้ ด้วยเหตุน้ ีจึงควรมีการเก็บข้อมูลทั้งในด้านการผลิ ตและความ
ต้องการ เพื่อที่ จะสามารถนาข้อมูล ที่ ได้มาวิ เคราะห์ความพอเพียงของ
ไฟฟ้ า โดยการดาเนินงานจะเริ่ มจากการศึกษาข้อมูลต่ างๆ ทั้งในด้านการ
ผลิตและความต้องการไฟฟ้ า ศึ กษาโปรแกรมที่ สามารถนาไปใช้ในการ
สร้างฐานข้อมูลและศึกษาวิธีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ าในอนาคต
จากนั้นได้ทาการออกแบบแผนผังความสั มพันธ์ของความต้องการกับ
กาลังการผลิ ตและข้อ มูลอื่ นๆที่ เกีย่ วข้อ ง และน าแผนผัง ที่ ได้ไปสร้ า ง
ฐานข้อมู ลลงในโปรแกรมซึ่ งในที่ น้ ี คื อ โปรแกรม SQL Server 2005
จากนั้นได้สร้ างโปรแกรมที่ ใช้ในการบันทึ ก ข้อมูลและสามารถเรี ยกดู
ข้อมูล ค้นหา และแก้ไขได้ โดยโปรแกรมที่ใช้คือโปรแกรม Delphi7 ขั้น
แรกเริ่ มจากการออกแบบหน้าฟอร์ มต่ างๆ จากนั้นได้ทาการเชื่ อมต่ อเข้า
กับฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้า และทาการใส่ โค้ดให้กบั ฟอร์ มนั้น
เมื่อโปรแกรมเสร็ จเรี ยบร้ อยจึ งนาข้อมูลที่ หาไว้ไปใส่ ลงในฐานข้อมูลที่
สร้ า งขึ้ น จากนั้น โปรแกรมจะแสดงก าลัง การผลิ ต และจ านวนความ
ต้องการทั้งหมดได้

Abstract
Electrical energy is very important for human and currently being used
widely, so its demand may not be enough in the future. Hence, it should
have data recording on both production and demand, in order to be able
to analyze the sufficient power data. The operation begins with a study
of information, both manufacturing and electricity demand. Next, study
programs that can be used to create the database and learn how to
predict the future electric needs. Then, designed a map of the
relationship between the production capacity and other related
information. And use the map to create a database in the program, in
this program, we use SQL Server 2005. And then created a program
that is used to record data and can browse to find and fix a program, this
program we use the Delphi7. First, design page forms. Then, linked to a

database that was created. Last, put the code in to that form. When the
program is completed, input the data to a created database, then the
program will display the capacity of production and demand.

1. บทนา
ไฟฟ้ าเป็ นพลั ง งานชนิ ด หนึ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การใช้
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ และในปั จจุบนั มนุษย์มีการใช้พลังงานไฟฟ้ ากัน
อย่ า งแพร่ หลายทั้ งในด้ า นที่ พ ั ก อาศั ย เช่ น การใช้ ไ ฟแสงสว่ า ง
เครื่ องปรับอากาศและ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ในด้านธุ รกิจซึ่ งมีการ
จ าแนกขนาดของแต่ ล ะธุ ร กิจ หรื อโรงงานที่ มี เ ครื่ องมื อ อุ ป กรณ์
เครื่ อ งจั ก รต่ า งๆ ซึ่ งต้อ งใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าเป็ นจ านวนมาก จึ ง ท าให้
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในประเทศเพิ่มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง ส่ งผล
ให้ ก ารผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าไม่ เ พี ย งพอ จ าเป็ นต้ อ งเพิ่ ม จ านวนของ
โรงไฟฟ้ าและเขื่ อนต่ างๆมากขึ้ น อี กทั้ง ยังมี การหาเชื้ อ เพลิ งต่ า งๆ เช่ น
ถ่ านหิ น มาใช้ในการสร้ างกระแสไฟฟ้ า เราสามารถมองเห็นถึ งความ
ต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้ าได้จากข่าวสารในปั จจุ บัน เช่ น การศึ กษา
ความเป็ นไปได้ข องการสร้ า งโรงไฟฟ้ านิ ว เคลี ย ร์ ข้ ึ น ดัง นั้น จึ ง ควรมี
การศึกษาและเก็บบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้ าทั้งด้านกาลังการผลิ ตหรื อ
ความสามารถในการผลิ ตไฟฟ้ า ปริ มาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ า
เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลที่ได้เหล่ านี้ ไปวิเคราะห์ความเพียงพอของการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในประเทศ สามารถนาไปพยากรณ์ปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ า และนาไปใช้ในการปรั บปรุ งเพื่อทาให้การผลิ ตพลังงาน
เพียงพอกับความต้องการในประเทศ

2. วิธีการดาเนินงาน การสร้ างฐานข้ อมูล และโปรแกรม
วิธีการดาเนินงานในขั้นต้นจะศึกษาข้อมูลกาลังการผลิตไฟฟ้ า
และรู ปแบบของความต้องการ ซึ่ งความต้องการสามารถแบ่งได้เป็ นหลาย
เขตของความต้องการ และสามารถแบ่งออกเป็ นประเภทของการใช้งาน
ซึ่ งแต่ละความต้องการจะมีกาลังการใช้ไฟฟ้ าสูงสุ ด ณ เวลาที่แตกต่างกัน
จากนั้นศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Delphi และ โปรแกรม SQL Server
จากหนังสื อคู่มือการใช้งาน และสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึ กษา

2.1 จัดทาแผนผังแสดงความสั มพันธ์
ออกแบบแผนผังความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลกาลัง
การผลิตไฟฟ้ า และความต้องการ แล้วนามาสร้างเป็ นเอนทิตี กับลูกศร
แสดงความสัมพันธ์ในโปรแกรม Microsoft Visio ดังภาพที่ 2.1
ER MODEL
TypePP

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างของฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.1 แผนผังแสดงความสัมพันธ์

2.2 จัดทาโครงสร้ างของข้ อมูล
ในขั้นตอนนี้จะทาการออกแบบโครงสร้างที่ตอ้ งการของแต่
ละเอนทิตี และสร้างลงลงใน Microsoft Excel ซึ่ งในแต่ละเอนทิตีจะมี
กุญแจหลัก (Primary key) ซึ่ งเป็ นรหัส (Code) ที่ใช้สาหรับบันทึกข้อมูล
ในแต่ละชุด ดังภาพที่ 2.2

2.4 สร้ างโปรแกรมที่ใช้ ในการบันทึกข้ อมูล
เมื่ อท าการเชื่ อมฐานข้อมู ลกับ โปรแกรม Delphi 7 แล้ว จึ ง
สร้างโปรแกรม ซึ่ งการสร้างโปรแกรมจะต้องทาการออกแบบ เพื่อให้ได้
ในสิ่ งที่ตอ้ งการก่อน ขั้นตอนการสร้าง ในขั้นแรกจะทาการสร้างฟอร์ ม ที่
ต้องการลงในโปรแกรม โดยการตั้งชื่อจะตั้งชื่อด้วยคานาหน้าว่า frm- ทา
การสร้ างออบเจ็กต์โ ดยนาคาสั่ งจาก Component Palette มาวางไว้บ น
ฟอร์ ม เช่ นข้อความ (text), ช่ องรั บข้อมูล (edit), ปุ่ มกด (button) หรื อ
รู ปภาพ (image) พร้ อมทั้งกาหนดพร็ อพเพอร์ ต้ ี (Properties) ให้กบั แต่
ละออบเจกต์ ทาการสร้ างส่ วนที่ ติดต่ อกับฐานข้อมูลโดยตรง ซึ่ งจะทา
หน้า ที่ ดึ ง กลุ่ ม ของข้อ มู ล จากตารางในฐานข้อ มู ล ตามที่ ต้อ งการ เช่ น
แหล่ งข้อมูล (Datasource), ตาราง(Table), หรื อคิ วรี (Query) ลงในฟอร์ ม
พร้อมทั้งกาหนดพร็ อพเพอร์ต้ ีให้กบั แต่ละคอมโพเนนต์ (Component) ทา
การเขี ยนคาสั่งเพื่อให้โปรแกรมที่ สร้ างขึ้ นท างานตามที่ เราต้องการ ดัง
ภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโครงสร้างของข้อมูล

2.3 สร้ างฐานข้ อมูล
ในขั้นตอนนี้จะทาการสร้างฐานข้อมูลลงในโปรแกรม SQL
Server ทาการสร้างตารางตามแผนผังแสดงความสัมพันธ์ จากนั้นบันทึก
ลักษณะประจาตาราง ที่ได้จากการจัดทาโครงสร้างของข้อมูลลงในตาราง
แต่ละตาราง ใส่ ประเภท (Data Type) ของข้อมูล ดังภาพที่ 2.3 จากนั้นกด
บันทึก เมื่อจัดทาฐานข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว จึงจะทาการเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ใน SQL Server เข้ากับโปรแกรม Delphi 7 โดยเข้า
ไปที่ Control Panel แล้วเข้าต่อไปที่ Administrative Tool จากนั้นทาการ
เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างโปรแกรม

3. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานที่ได้น้ นั ส่ วนมากจะอยู่ในรู ปแบบของตัว
โปรแกรมและฐานข้อมูลเป็ นหลัก แต่ในที่น้ ีจะแสดงให้เห็นแค่ในส่ วน
ของโปรแกรม เนื่องจากในฐานข้อมูล ข้อมูลส่ วนมากจะเป็ นตัวเลข โดย
โปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก ได้แก่ กาลังการผลิต และความ
ต้องการ ส่ วนอื่นๆนั้นจะมาทาหน้าที่เสริ มในการวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อ
อานวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้งาน

3.1 ฟอร์ ม Powerplant
เป็ นฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกโรงไฟฟ้ า แก้ไขโรงไฟฟ้ า หรื อ
ค้นหาโรงไฟฟ้ า บันทึกหรื อแก้ไขเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ค้นหาเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าของแต่ละโรงไฟฟ้ า พร้อมทั้งสามารถคานวณผลรวมกาลังไฟฟ้ า
ของโรงไฟฟ้ าแต่ละโรงได้ ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.3 ฟอร์ม Main

ภาพที่ 3.1 ฟอร์ม Powerplant

3.2 ฟอร์ ม Demand
เป็ นฟอร์มที่ใช้สาหรับบันทึก แก้ไข หรื อค้นหาความต้องการในแต่
ละประเภท แต่ละสานักงาน แสดงกราฟความต้องการแต่ละประเภทและ
สานักงาน
สามารถคานวณผลรวมความต้องการของทุกประเภททุก
สานักงานในแต่ละเดือน และสามารถค้นหาเวลาที่มีการใช้กาลังไฟฟ้ าสูง
ที่สุดของแต่ละเดือน ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.4 ฟอร์ม Menu

3.5 ฟอร์ ม Compare
เป็ นฟอร์มใช้สาหรับเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างกาลังการผลิต
ไฟฟ้ าภายในประเทศกับปริ มาณความต้องการไฟฟ้ าในแต่ละเดือน พร้อม
ทั้งสามารถคานวณเปอร์เซ็นต์การใช้งาน ดังภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.2 ฟอร์ม Demand

3.3 ฟอร์ ม Main
เป็ นฟอร์มที่ใช้สาหรับล๊อกอิน ใช้ในการป้ องกันผูใ้ ช้ภายนอก
หรื อผูท้ ี่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรื อป้ องกันความลับ
เปิ ดเผย ดังภาพที่ 3.3

3.4 ฟอร์ ม Menu
เป็ นฟอร์มที่ใช้ในการอานวยความสะดวก สาหรับการจะเข้า
ฟอร์มอื่น เช่น ฟอร์มPowerplant, ฟอร์มDemand, ฟอร์มCompare ดังภาพ
ที่ 3.4

ภาพที่ 3.5 ฟอร์ม Compare

4. สรุป
จากการดาเนินงานทั้งหมดตั้งแต่การศึกษาข้อมูลตลอดจนถึ ง
การสร้ างโปรแกรมนั้น ท าให้ได้โ ปรแกรมที่ สามารถใช้ในการบันทึ ก
ข้อมูลทางด้านกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่ แบ่ งเป็ นประเภทของพลังงานที่ ใช้
ในการผลิตไฟฟ้ า มี การกาหนดเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าของแต่ ละโรงไฟฟ้ า
และปริ มาณความต้องการ ที่แบ่งได้ตามประเภทของความต้องการ แบ่ ง

ตามสานักงานและช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ ตลอดจนสามารถค้น หาหรื อแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ ได้ท้ งั หมดไฟเปรี ยบเที ยบความ
เพียงพอของกาลังไฟฟ้ าต่อความต้องการในปั จจุบนั และอนาคตได้
ข้อ มู ล โรงไฟฟ้ าในเรื่ องเครื่ อ งก าเนิ ดกระแสไฟฟ้ านั้น ยัง
ไม่ ไ ด้บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จริ งที่ อ ยู่ ใ นแต่ ล ะโรงไฟฟ้ า และเครื่ อ งก าเนิ ด
กระแสไฟฟ้ าอาจมีประเภทให้แบ่งได้มากกว่า ดังนั้นถ้ามี ผทู้ ี่ สนใจจะนา
โปรแกรมนี้ไปพัฒนาก็ขอให้นาสิ่ งที่ผจู้ ดั ทาได้เสนอไว้ไปแก้ไขเพิ่มเติ ม
เพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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ปรึ ก ษาโครงงานเป็ นอย่ า งสู ง ส าหรั บ ค าปรึ กษาที่ ดี และเสนอแนะ
แนวทางในการทาโครงงาน จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุ ณอ. สุ วิวฒ
ั น์
สื บสานกุล ที่ ช่วยให้ความรู้ เกีย่ วกับการทารู ปแบบโครงงานที่ ถูกต้อ ง
และอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่
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สนับสนุนในการทาโครงงานฉบับนี้ดว้ ย
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