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บทที ่2 

ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ดา้นการบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ผูว้ิจยัไดร้วบรวม
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งหลกัในการผลิตไฟฟ้า การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมไปถึง
การจดัการความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งยงัไดมี้การรวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดแ้บ่งเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 

2.1 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
2.2 การบ ารุงรักษา  
2.3 ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม  
2.4 ระบบฐานขอ้มูล 

2.1 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ [10] 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ส่วนมากจะผลิตพลงังานออกมาในรูปไฟฟ้ากระแสสลบัและ
เม่ือเปรียบเทียบกบัไฟฟ้ากระแสตรง ดงัน้ี (ภาพท่ี 2.1) 
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ภาพท่ี 2.1 ระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั 

ในระบบไฟฟ้ากระแสตรงระดบัของแรงดนัจะมีค่าคงท่ีและกระแสจะไหลอยา่งต่อเน่ือง ใน 
ทิศทางใดทิศทางหน่ึงตามปกติแลว้จะมีทิศทางจากขั้วบวกผา่นโหลดทางไฟฟ้าไปสู่ขั้วลบ 
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ภาพท่ี 2.2 หลกัการเหน่ียวน าของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

ในระบบไฟฟ้ากระแสสลบั ระดบัแรงดนัจะเปล่ียนจากค่าบวกไปค่าลบทุก ๆ 2-3 มิลลิวินาที 
ดงันั้นทิศทางของกระแสจะไหลไปตามการเปล่ียนแปลงของระดบัแรงดนั เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาการ
ก าเนิดของพลงังานไฟฟ้าให้นึกว่า แทนท่ีจะใช้โรเตอร์ท่ีมีหลาย ๆ ขั้วแม่เหล็กในการติดตั้งให้กับ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัน ้ า จะใชแ้ท่งแม่เหล็กอยา่งง่าย ซ่ึงจะมีเพียง 2 ขั้วแม่เหล็ก, ขั้วเหนือและขั้วใต ้
แท่งตัวน าของสเตเตอร์เพียงขดเดียว (ภาพท่ี 2.2) เส้นแรงแม่เหล็กจะหมุนวนอยู่ภายในขดลวด 
สเตเตอร์และกลบัมาทางแกนสเตเตอร์ โดยปกติเส้นแรงแม่เหล็กจะพุง่ออกมาจากขั้วเหนือและสู่ขั้วใต ้

สนามแม่เหล็กจะหมุนตามโรเตอร์หรือการหมุนตามเส้นแรงแม่เหล็กถาวร สนามแม่เหล็กวิ่ง
ตดัผ่านขดลวดตัวน า แรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างข้ึนมาภายในขดลวด น้ีคือหลักการเหน่ียวน าของ
แม่เหล็กไฟฟ้า  

ค่าและทิศทางของแรงดนัเหน่ียวน าจะเปล่ียนไปตามต าแหน่งของโรเตอร์และทิศทางของเส้น 
แรงแม่เหล็กเม่ือโรเตอร์หมุนจาก 0o ถึง 90o แรงดนัจะเพิ่มข้ึนจนถึงค่าสูงสุด และหลงัจากนั้นมนัหมุน
จาก 90o ถึง 180o มนัจะลดลงอีกคร้ัง 

เม่ือแม่เหล็กยงัหมุนต่อไปจนเกิน 180o ลวดตวัน าจะถูกตดัผา่นโดยเส้นแรงแม่เหล็กท่ีพุ่งเขา้
ขั้วใต้ แรงดันท่ีถูกสร้างข้ึนจะมีค่าตรงข้าม นั้ นคือทิศทางด้านลบ การหมุนของแม่เหล็ก 1 รอบ         
จะสร้างแรงดนักระแสสลบั 1 รอบ มนัจะเป็นกระแสสลบัเน่ืองจากคร่ึงรอบของแรงดนัจะอยูท่างบวก
และอีกคร่ึงรอบจะอยูท่างลบ ในทางปฏิบติัจะมีลวดตวัน าหลาย ๆ แท่งท่ีต่อเขา้กนัเป็นขดลวดสเตเตอร์ 
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ภาพท่ี 2.3 กระแสและแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 

เม่ือขดลวดถูกต่อผา่นความตา้นทาน และแอมมิเตอร์จะพบวา่กระแสจะมีรูปลกัษณะคลา้ยกบั
แรงดนัแสดงภาพท่ี 2.3 ทั้งคร่ึงรอบบวกและคร่ึงรอบลบ หมายถึงกระแสจะไหลไปในทิศหน่ึงส าหรับ
คร่ึงรอบบวกและอีกทิศทางหน่ึงส าหรับอีกคร่ึงรอบลบ ถา้แม่เหล็กยงัคงหมุนต่อไปมนัจะยงัคงสร้าง
แรงดนัและกระแสต่อไปเร่ือย ๆ รูปร่างท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเป็นคล่ืนไซน์ 

2.1.1 ค่าประสิทธิผล 

เป็นการวดัทางสถิติของปริมาณท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา แสดงดงัภาพท่ี 2.4 
การค านวณนั้น สามารถค านวณหาอนุกรมของค่าใดๆ หรือฟังก์ชันใดๆ ท่ีแปรผนั
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีค  าว่า Root Mean Square (RMS) ก็คือ “รากท่ีสองของค่าเฉล่ีย” ของค่านั้น 
ๆ ยกก าลงัสอง ดว้ยเหตุน้ีเราจึงถือวา่เป็นค่าเฉล่ียยกก าลงั  

𝑃𝑎𝑣 =
1

𝑇
∫

𝑣2

𝑅

𝑡0+𝑇

𝑡0

𝑑𝑡 =
1

𝑇𝑅
∫ 𝑣2

𝑡0+𝑇

𝑡0

𝑑𝑡 
(2.1) 

เพราะฉะนั้นถา้สมมติให้แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเท่ากบั Veff ค่าก าลงัไฟฟ้าในกรณีของ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจะมีค่า 

𝑃𝑎𝑣 =
𝑉𝑒𝑓𝑓

2

𝑅
 (2.2) 

ดงันั้น 
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𝑉𝑒𝑓𝑓 = √
1

𝑇
∫ 𝑣2

𝑡0+𝑇

𝑡0

𝑑𝑡  

(2.3) 

 

ภาพท่ี 2.4 ค่าแรงดนัและกระแส RMS 

2.1.2 ความถ่ี 

การหมุนแต่ละคร้ังของแม่เหล็ก 2 ขั้ว จะสร้างรูปคล่ืนไซน์ออกมา 1 รอบ ถา้แม่เหล็ก 2 
ขั้วหมุนท่ีความเร็ว 60 รอบต่อวินาที ดงันั้นจะสร้างแรงดนัได้ 60 รอบต่อวินาที (60 Hz) 
การหมุน 60รอบต่อวนิาทีมีค่าเท่ากบั 3,600 รอบต่อนาที ซ่ึงคือความเร็วของกงัหนัไอน ้ า
ท่ีท างานในระบบ ในทางกลับกัน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 2 ขั้วในระบบ 50 Hz ซ่ึงใช้ใน
ยโุรปตอ้งท างานท่ี 3,000 รอบต่อนาที แสดงภาพท่ี 2.5 แสดงกรณีท่ีโรเตอร์ มี 4 ขั้วแทน 
2 ขั้วในการหมุนแต่ละคร้ังของโรเตอร์จะสร้างแรงดนั 2 รอบ 

 

ภาพท่ี 2.5 ขั้วแม่เหล็กของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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สามารถอธิบายไดจ้ากสมการ 

 𝑓 =
𝑃

2
×

𝑅𝑃𝑀

60
 (2.4) 

เม่ือ f = ความถ่ี (Hz), P = จ านวนขั้วแม่เหล็ก, RPM = จ านวนการหมุน (รอบต่อนาที) 
ความเร็วท่ีตอ้งการของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าข้ึนอยูก่บั 

1) ความถ่ี 
2) จ านวนขั้วแม่เหล็กบนโรเตอร์ 
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัน ้ าจะท างานท่ีความเร็วสัมพทัธ์ต ่า โดยปกติ 150 - 200 รอบ

ต่อนาทีดังนั้ นต้องสร้างให้มีหลาย ๆ ขั้วแม่เหล็ก ตวัอย่างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 60 Hz 
ท างานท่ี 200 รอบต่อนาที ตอ้งการ 36 ขั้วแม่เหล็ก 

2.1.3 โครงสร้างของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

ส่วนประกอบโครงสร้างของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ได ้2 ส่วนคือ 
สเตเตอร์และโรเตอร์ซ่ึงรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ จะกล่าวในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1) โครงสร้างสเตเตอร์ 

1.1) ฐานรากสเตเตอร์ (ภาพท่ี 2.6) 
ฐานรากของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไดเ้ตรียมไวเ้พื่อ 
ก. รับน ้าหนกัส่วนท่ีอยูก่บัท่ี 
ข. รับน ้าหนกัส่วนหมุนรวมทั้งใบพดัของกงัหนั 
ค. รับแรงจากดนัจาดไฮดรอลิค 
ง. รับแรงท่ีเกิดข้ึนจากการลดัวงจรในตวัสเตเตอร์ 
จ. รับแรงท่ีเกิดข้ึนจากการไม่สมดุลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าระหวา่ง 
สเตเตอร์และโรเตอร์ 

 
ภาพท่ี 2.6 ฐานรากสเตเตอร์ 
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1.2) โครงสเตเตอร์ 

ตวัโครงสเตเตอร์(ภาพท่ี 2.7)จะประกอบข้ึนบนโครงเหล็กในแนวแกนภายใน
ตามเส้นรอบวงเพื่อให้ยึดโครงได้ตามแนวแกน อากาศท่ีใช้ในการระบายความ
ร้อนจะออกได้สะดวกและเพื่ อ รักษารูป ร่างทรงกลมให้ เป็น อิสระจาก
แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารดึงอนัเน่ืองมาจากสนามแม่เหล็กของโรเตอร์ 

 

ภาพท่ี 2.7 โครงสเตเตอร์ 

1.3) แกนสเตเตอร์ 

แกนสเตเตอร์(ภาพท่ี 2.8)ท าดว้ยแผ่นซิลิกอนชีทเพื่อป้องกนัการสูญเสียในแกน
เหล็กและเคลือบดว้ยฉนวนเพื่อลดการสูญเสียเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าไหลวนให้
นอ้ยท่ีสุด แผน่เหล็กจะประกอบวางซ้อนกนั มีช่องระบายความร้อนท่ีปลายทั้ง 2 
ดา้น จะตอ้งยึดความแข็งแรงบนโครงสเตเตอร์ดว้ยสารท่ีไม่เป็นแม่เหล็ก สลกัยึด
จะตอ้งแน่น ไม่เกิดเสียงดงัและการสั่นสะเทือนตลอดอายกุารใชง้าน 

 

ภาพท่ี 2.8 แผน่ซิลิกอนชีท  
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2) โครงสร้างของโรเตอร์ 

โครงสร้างของโรเตอร์มีส่วนประกอบท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 

ก.  สลิปริง แปรงถ่าน  คือส่วนท่ีเรียกวา่คอลเลคชัน่ริงของระบบ เอ็กซ์ไซ เพื่อ
รับกระแสตรงจากตู้เอ็กซ์ไซ แล้วส่งไปท่ีโพลของโรเตอร์หรือขดลวด
สนามแม่เหล็กส่วนใหญ่จะติดตั้งท่ีเพลาด้านบนของโรเตอร์หรือเรียกว่า 
เพลาเทอร์บิวล่า 

ข. โรเตอร์สไปเดอร์เป็นแขนส าหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่ สไปเดอร์เป็น
โครงสร้างท่ีประกอบข้ึนจากแผ่นเหล็กทั้งหมดมีแผ่นกลม และฮบัริงทั้ง
ส่วนบนและล่าง กระบอกฮบั และเวบ็ ติดต่อระหวา่งส่วนบนและล่าง ตวั 
สไปเดอร์ต่อเข้ากับแกนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าด้วยสลักตรงบริเวณ
ส่วนล่างของฮบัริงตวัสไปเดอร์รับน ้ าหนกัของโพลและ โรเตอร์ริง, เบรคริง
และฐานรากอ่ืน ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ทอร์คเกือบทั้งหมดไดรั้บการถ่ายทอดผ่าน
ส่วนล่างของสไปเดอร์บอสท าจากแผ่นเหล็กกนัรอยโดยมีโครงเหล็กรูป
วงกลมและมีแขน (อาร์ม) 6 – 12 อนั เช่ือมติดกบัโครงวงกลม เพื่อสะดวก
แก่การขนส่งโครงเหล็กวงกลม (ฮบั) จะแบ่งอีกเป็นส่วน 2 ส่วน แลว้จึงมา
ยึดติดกัน โดยสลักภายหลังท่ีสไปเดอร์ริม (ขอบปลาย) จะมีร่องส าหรับ
ประกอบลามิเนตริมดงั ภาพท่ี 2.9 

 

ภาพท่ี 2.9 สไปเดอร์บอส  
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ค. โรเตอร์ริม ประกอบข้ึนดว้ยเหล็กแผน่ลามิเนตเหล็กเพื่อเปิดไวเ้ป็นทางเดิน
ของเส้นแรงแม่เหล็ก ในการประกอบโรเตอร์ริม เขา้กบัโรเตอร์สไปเดอร์
นั้นตอ้งวางสไปเดอร์เช่ือมเขา้กบัโรเตอร์ฮบัโดยอาศยัแท่นวางประกอบใน
บริเวณอิเร็คชัน่เบปรับระดบัใหไ้ดแ้ลว้เร่ิมวางแผน่โรเตอร์ริม 

ง. โรเตอร์โพลและขดลวด  เป็นตัวท าสนามแม่ เหล็ กไฟ ฟ้ าตัวโพล 
ประกอบดว้ยแกนโพลและแคลมป์ ทั้ง 2 ขา้งแกนโพลท าจากแผน่เหล็กบาง 
ๆ และไดป๊ั้มมาเป็นรูปร่างท่ีเหมาะสม แกนเหล็กเหล่าน้ีไดรั้บการเรียงและ
อดัแรงระหวา่งแผน่ปิดทั้ง 2 ขา้ง ซ่ึงเป็นแผน่เหล็ก โดยการใช้สลกั การยื่น
ออกมาของแผ่นปิดตามแนวแกนได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภยัเพียงพอส าหรับแกน เม่ือมีแรงหนีศูนยก์ลางโพล ได้ติดไวอ้ย่าง
แข็งแรงและมัน่คงในแนวเส้นรอบวงรอบนอกของโรเตอร์ริมโดยวิธีใช ้
โดฟเทล และเทเพอะตีย ์ดงัภาพท่ี 2.10 และภาพท่ี 2.11 

 

ภาพท่ี 2.10 การประกอบโรเตอร์โพล 

 

ภาพท่ี 2.11 โพลและขดลวด 
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จ. ขดลวดแดมเปอร์ (ภาพท่ี 2.12) เป็นการเพิ่มบาร์ทองแดงเขา้ไปท่ีหน้าโพ
ลของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบจากฮาร์มอนิกส์ และยงัมีผลต่อ
การไหลของกระแสในกรณีเกิดเหตุผดิปรกติข้ึนขดลวดแดมเปอร์มีอิทธิพล
ต่อการตอบสนองในสภาวะชัว่ครู่ของระบบในแกนทั้ง 2 (Direct Axis และ
Quadrature Axis) 

 

ภาพท่ี 2.12 การเช่ือมต่อขดลวดแดมเปอร์  

ฉ. พดัลม คือ พดัลมส าหรับระบายความร้อนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีหลาย
แบบติดตั้งอยู่ดา้นปลายของโรเตอร์ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง โดยเช่ือมแผ่น
พดัลมติดกบัโครงเหล็ก ดงัภาพท่ี 2.13 

 
ภาพท่ี 2.13 ใบพดัของพดัลมระบายอากาศ 



 

16 

ช. เบรกริง(ภาพท่ี 2.14)ท าจากแผน่เหล็กและแยกช้ินส่วนเป็นหลาย ๆ อนั เพื่อ
สะดวกในการขนส่ง ง่ายต่อการเปล่ียนร้ือถอนแต่ละเซคเมนต์ติดอยู่กบัส
ไปเดอร์ซ่ึงมีแผ่นเพลสวงกลมรองรับอยู่ใตส้ไปเดอร์หน้าของเบรกริงท า
เป็นร่องตามแนวรัศมี เพื่อลดความเครียดอนัเน่ืองมาจากความร้อนระหวา่ง
ท่ีมีการเสียดสีในตอนเบรกท างาน 

 

ภาพท่ี 2.14 เบรกริง  

ซ. เมนโรเตอร์ชาร์ฟ  จะเป็นแกนชาร์ฟ ซ่ึงมีลักษณะเป็นท่อนเดียว ท าด้วย
เหล็กคาร์บอนท่ีมีคุณภาพสูงหุ้มไวต่้อกบัแกนชาร์ฟของเทอร์ไบร์โรเตอร์ 
เมนโรเตอร์ชาร์ฟ จะมีรูตรงกลางโตพอท่ีจะใช้ตรวจสอบภายในได้ ปลาย
บนหรือล่างของเมนโรเตอร์ชาร์ฟ จะมีปลอกเสียบอยู ่ทั้งน้ีแลว้แต่ชนิดของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ดงัภาพท่ี 2.15 

 

ภาพท่ี 2.15 เมนโรเตอร์ชาร์ฟ  

ฌ. โลเวอร์แบรคเก็ต(ภาพท่ี 2.16) ถ้าเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเป็นแบบเซมิหรือ
อมัเบลล่า แลว้  โลเวอร์แบรคเก็ต จะเป็นตวัรับน ้ าหนกัทั้งหมดของโรเตอร์
ส่วนหมุนของ เทอร์ไบและแรงอดัไฮดรอริกท่ีไม่สมดุลโลเวอร์แบรคเก็ต 
จึงตอ้งมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงโครงสร้างมีรอยต่อดว้ยการเช่ือมเพื่อให้เพียง
พอท่ีจะป้องกนัความสั่นสะเทือนออกไปได ้และมีบอสท่ีมีลกัษณะเป็นรูป
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ทรงกระบอกท่ีตรงบริเวณศูนยก์ลางหุ้มแกนชาร์ฟ (มีอ่างน ้ ามนัอยูต่รงท่ีจุด
น้ี) จากจุดน้ีแขนของโลเวอร์แบรคเก็ต จะเป็นเหล็กรูปตวัไอต่อออกไปตาม
แนวรัศมี 

ญ. อพัเปอร์แบรคเก็ต เป็นโครงสร้างส าหรับยดึดา้นบนของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ซ่ึงจะคลุมปิดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเอาไวโ้ดยมีแผ่นเหล็กหลายแผ่นยึดด้วย
สลกัปิดอยูเ่พื่อป้องกนัฝุ่ นและเพื่อความปลอดภยั 

 
ภาพท่ี 2.16 โลเวอร์แบรคเก็ต 
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2.2 กำรบ ำรุงรักษำ  
การบ ารุงรักษาเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส าคญัและต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ซ่ึงหาก

กระท าได้อย่างถูกต้องตามวิธีการแล้ว จะหลีกเล่ียงงานซ่อมฉุกเฉินได้มาก หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็
หลีกเล่ียงมิให้เกิดการช ารุดขดัขอ้งใหญ่ ๆ ท่ีตอ้งใช้เวลาในการซ่อมนาน ๆ ซ่ึงจะประหยดัค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของระบบการผลิตได้ด้วย สาเหตุท่ีตอ้งมีการ
บ ารุงรักษา เน่ืองจากเคร่ืองจกัรทุกชนิดเม่ือใช้งานย่อมเกิดการสึกหรอ เช่น การเส่ือมสภาพตามอายุ 
สาเหตุจากสภาพส่ิงแวดลอ้ม การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ความดนั เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ตอ้งตรวจสภาพ ท า
ความสะอาด เปล่ียนช้ินส่วนและปรับแต่งเป็นระยะ ๆ เพื่อให้อุปกรณ์เคร่ืองจกัรคงสภาพความพร้อม
ใชง้าน (Availability) และมีประสิทธิภาพสูงตลอดการท างาน 

2.2.1 งานบ ารุงรักษาในโรงไฟฟ้าพลงัน ้าแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
1) งานท่ีปฏิบติัเป็นประจ า (Routine Maintenance) ได้แก่ งานตรวจสอบประจ าวนั

ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน หรือประจ าปี แสดงดงัภาพท่ี 2.17 เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
การท าความสะอาดและตรวจสอบสภาพภายนอกทัว่ ๆ ไปของอุปกรณ์ภายใน
โรงไฟฟ้า เช่น 

 ตรวจหาการร่ัวซึมของน ้า น ้ามนัหรือลม 
 ตรวจสอบการยดึของ Bolt และ Screw ต่าง ๆ 
 ตรวจสอบอุณหภูมิและระดบัของน ้ามนั Sump Tank, Pressure Tank, 

Generator & Turbine Bearing Oil Housing เป็นตน้ 
 ตรวจสอบการหล่อล่ืนดว้ยจาระบีวา่เพียงพอหรือมีการร่ัวไหลหรือไม่ 
 ตรวจสอบการกะเทาะหรือหลุดล่อนของสี 
 ตรวจสอบกล่ิน เสียง หรือการสั่นสะเทือนผิดปกติหรือไม่ 

ทั้งน้ี เพื่อให้ทราบถึงสภาพของอุปกรณ์และตรวจพบความเสียหายแต่เน่ิน ๆ โดย
ควรแกไ้ขในทนัที เป็นการหยุดความเสียหายซ่ึงอาจจะลุกลามจนเป็นเหตุให้ตอ้ง 
หยุดเคร่ืองเคร่ืองเพื่อท าการซ่อมแซมแก้ไข ซ่ึงอาจต้องใช้เวลาเป็นวนัหรือ
สัปดาห์ เป็นการสูญเสียก าลังผลิตโดยไม่สมควร ดังนั้ นจึงถือว่า งาน Routine 
Maintenance เป็นงานท่ีมีความส าคญัมากเพราะจะช่วยเพิ่มความเช่ือถือได้ของ
เคร่ืองและความพร้อมของเคร่ือง ให้สูงข้ึนเป็นการเพิ่มความมัน่คงให้แก่ระบบ
การผลิตกระแสไฟฟ้า 
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การตรวจสอบทั้งหมดอาจเป็นการเดินตรวจสอบดว้ยตาเปล่า(Visual Inspection) 
การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมทั้งอาจตอ้ง
ใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Inspection Sheet) เพื่อบนัทึกขอ้มูลไวเ้ปรียบเทียบ
ความผดิปรกติของค่าต่าง ๆ ท่ีวดัได ้ 

 

ภาพท่ี 2.17 การบ ารุงรักษาแบบ Routine 

2) งานตรวจซ่อมตามวาระ (Schedule Maintenance) หรืองานตรวจซ่อมตามแผนท่ี
ก าหนดไวล่้วงหน้า ตามปกติแผนการตรวจซ่อมของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า จะมีการ
วางแผนล่วงหน้าว่าภายในปีนั้นจะมีงานตรวจซ่อมประจ าปี (Yearly Inspection) 
หรืองานตรวจซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) โรงไฟฟ้าใดบา้งและหน่วยท่ีเท่าไรมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานนานเท่าไร ใช้ก าลงัคนในการซ่อมบ ารุงเท่าไร เพื่อเป็น
การเฉล่ียงานบ ารุงรักษาให้กระจายตลอดทั้ งปี  และเหมาะสมกับจ านวน
ผูป้ฏิบติังานซ่อมบ ารุงท่ีมีอยู ่รวมทั้งข้ึนกบัสภาพของเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าแต่
ละหน่วยในแต่ละโรงไฟฟ้าดว้ย ซ่ึงงานตรวจซ่อมตามวาระ แบ่งออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 
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2.1) งานตรวจซ่อมประจ าปี (Yearly Inspection) แสดงดงัภาพท่ี 2.18  เป็นงาน
ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองกงัหันและอุปกรณ์ประจ าปี เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การวิเคราะห์สภาพของเคร่ืองกงัหันและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนการตรวจซ่อมในปีต่อ ๆ ไปว่า ควรท าการตรวจซ่อมเม่ือไร งาน
ส่วนใหญ่ท่ีกระท าเป็นการตรวจสอบอย่างรอบคอบระหว่างส่วนท่ี
เคล่ือนท่ีกับส่วนท่ีอยู่กับท่ีว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ ท่ีก าหนดหรือไม่  โดย
บางคร้ังอาจสังเกตไดจ้ากค่าอุณหภูมิวา่อยูใ่นช่วงปกติหรือไม่ และท าการ
ทดสอบอุปกรณ์ภายในโรงจกัรวา่ท างานไดต้ามขอ้ก าหนดของอุปกรณ์นั้น 
ๆ  หรือไม่  เช่น  Air Compressor, Drainage Pump, Lubrication Oil Pump 
เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะกล่าวเนน้เฉพาะการตรวจสอบเคร่ืองกงัหนั 

 

 

ภาพท่ี 2.18 การตรวจซ่อมประจ าปี 
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2.2) งานตรวจซ่อมใหญ่ (Major Overhaul) แสดงดงัภาพท่ี 2.19  เป็นงานถอด
ประกอบช้ินส่วนหลกัของเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า (Turbine-Generator) 
เพื่อตรวจสภาพและท าซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพดี โดยอาศยัขอ้มูลจากงาน 
Routine Maintenance และงาน  Yearly Inspection มาใช้ในการก าหนด
ระยะเวลาท่ีจะท า Major Overhaul ส าหรับช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท า 
Major Overhaulปัจจุบนัทางบริษทัผูผ้ลิตแนะน าว่าควรจะท าทุก 8 ปี โดย
ควรท า Warranty Inspection ภายหลงัการเดินเคร่ืองมาแล้ว 2 ปี หลงัจาก
ติดตั้งเคร่ืองผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จ และทุก ๆ 2 ปี ต่อจากนั้นให้ท าYearly 
Inspection ในการปฏิบติังาน Major Overhaul ก่อนท่ีจะเร่ิมงานตอ้งมีการ
ทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลงัการท า Major Overhaul เช่น การท า Bearing Run Test, Load 
Test, Load Rejection Test, ทดสอบสมรรถนะของ  Air Compressor, Oil 
Pump, Drainage Pump, Grease Pump เป็นต้น  การปฏิบัติงาน  Overhaul 
จ าเป็นต้องถอดยกRotor หรือ Stator ข้ึนอยู่กับความยากง่ายของแต่ละ
โรงไฟฟ้า  จากนั้ น จึงตรวจสอบ  Stator coil, Rotor Pole Coil, Bearing, 
ช้ินส่วนฉนวนไฟฟ้า รวมทั้งการเช่ือมต่อของส่วนต่าง ๆ ซ่ึงในการซ่อม
ปกติไม่สามารถเขา้ตรวจสอบได ้อีกทั้งการปรับ Center ของ Main Shaft 
และ  Clearance ของ Bearing ด้วยเป็นต้น  ส่วนการตรวจซ่อมในด้าน 
Turbine ไม่แตกต่างไปจากการตรวจซ่อมปกติมากนกั 
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ภาพท่ี 2.19 การตรวจซ่อมใหญ่ 

2.3) งานตรวจซ่อมฉุกเฉิน (Emergency Maintenance) เป็นงานซ่อมแซมเคร่ือง
ผลิตกระแสไฟฟ้าซ่ึงจ าเป็นตอ้ง Shut Down เน่ืองจากมีเหตุขดัขอ้งหรือส่ิง
ผิดปกติเกิดข้ึนโดยไม่มีการวางแผนไวล่้วงหน้า เป็นการสูญเสียเวลาของ
เคร่ืองโดยเปล่าประโยชน์ บางคร้ังสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยสิ์นของ
องคก์รอยา่งมากมาย และขาดความเช่ือมัน่ในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ซ่ึงทั้งหมดน้ีพอสรุปไดว้า่ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม นอกจาก
จะช่วยใหห้น่วยงานสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นการผลิตและบ ารุงรักษาลงไดแ้ลว้ ยงัช่วยใหร้ะบบ
ผลิตมีความเช่ือถือได ้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา จ านวนคร้ังของการ
หยุดเคร่ืองแบบฉุกเฉิน  (Forced Outage) และการหยุดเคร่ืองเพื่อการบ ารุงรักษา  (Maintenance 
Outage) ลดลง อตัราการช ารุดเสียหายของช้ินส่วนอุปกรณ์ การสูญเสียโอกาสในการใชช้ิ้นส่วนใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดลดลง (เน่ืองจากบางคร้ังมีการเปล่ียนช้ินส่วนก่อนเวลาท่ีจะช ารุดเสียหาย) และการ
สูญเสียโอกาสในการเดินเคร่ืองลดลง  ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าช้ินส่วนอะไหล่ลดลง ซ่ึงใน
ภาพรวมแลว้ยอ่มส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตดา้นบ ารุงรักษาลดลง 
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2.2.2 การวดัผลการบ ารุงรักษา [18] 
การวดัประสิทธิภาพของการบ ารุงรักษา มีมาตราวดัต่างๆดงัน้ี 

1. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หรือ ค่าเวลาเฉล่ียการท างานของเคร่ืองจกัร
ก่อนเกิดความเสียหาย (Mean Time Between Failure: MTBF) เป็นการ
วดัถึงความถ่ีความเสียหาย (Failure) สามารถแสดงในรูปความสัมพนัธ์
ดงัน้ี 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
เวลาในการเดินเคร่ืองทั้งหมด 

จ านวนคร้ังความเสียหาย 
 (2.5) 

2. เวลาเฉล่ียในการซ่อม (Mean Time to Repair: MTTR) ท่ีแสดงช่วงเวลา
ใน ก ารห ยุ ด เค ร่ื อ ง เพื่ อ ซ่ อม เค ร่ื อ ง  (Repair) ซ่ึ งค่ าดั งก ล่ าว น้ี มี
ความสัมพนัธ์กบัค่าความพร้อมดงัน้ี 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
เวลารวมในการหยุดเคร่ืองเพื่อซ่อมแซม 

จ านวนคร้ังของการหยุดเคร่ือง 
 (2.6) 

3. ความพร้อม (Availability: A) ท่ีมีผลการวดัในรูปสัดส่วนของระยะเวลา
ท่ีเคร่ืองจกัรสามารถเดินเคร่ืองหรือเวลาในการเดินเคร่ืองจริง (Actual 
Running Time) เทียบกบัเวลาก าหนดในการผลิต (Scheduled Production 
Time) หรือแผนเวลาการเดินเคร่ือง (Planned Running) ท่ีมกัแสดงเป็น
สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ ถ้าหากค่าท่ีวดัได้มีสัดส่วนสูงแสดงถึงความมี
สมรรถนะสูง 

ความพร้อม =  
 ความน่าเช่ือถือ 

เวลาเฉล่ียในการซ่อม + ความน่าเช่ือถือ 
 × 100 (2.7) 

ดงันั้น 

𝐴 =  
 𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑇𝐵𝐹
 × 100 

(2.8) 
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จากความสัมพนัธ์ของตวัแปรในสมการขา้งบนแสดงให้เห็นว่า ถ้าหาก
ตอ้งการเพิ่ม (Availability: A) จะตอ้งเพิ่มค่า MTBF และลดค่าเวลาหยุด
เคร่ือง MTTR  

2.2.3 ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการซ้ือไฟฟ้า [14] 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการซ้ือไฟฟ้า ค่าซ้ือไฟฟ้าตามสัญญา แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ค่าก าลงัผลิตพร้อมใชง้าน (Availability Payments: AP) และ ค่า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payments: EP)  

1. Availability Payments (AP) คือค่าก าลงัผลิตพร้อมใชง้านซ่ึงสะทอ้น
ถึงต้นทุนคงท่ีในการลงทุนโรงไฟฟ้า และต้นทุนคงท่ีอ่ืน ๆ การ
ค านวณค่า AP แต่ละช่วงเวลา (1 ชัว่โมง) ไดด้งัน้ี 

AP = FAP - DRA - Max (DSN, DDF) (2.9) 

 เม่ือ 

AP : (Availability Payment) จ  านวนเงินท่ีโรงไฟฟ้าไดรั้บ  
  ภายหลงัหกัส่วนลด หน่วยเป็น บาท 

FAP : (Full Availability Payment) เงินท่ีโรงไฟฟ้าจะไดรั้บ 
  เตม็ก่อนถูกหกัส่วนลด หน่วยเป็น บาท 

DRA : (Deduction for Reduced Availability) เงินส่วนลดจาก 
  ความไม่พร้อมของหน่วยผลิต หน่วยเป็น บาท 

DSN : (Deduction for Short Notice ) ส่วนลดจากการแจง้ 
  ความไม่พร้อมของหน่วยผลิตล่าชา้ 

DDF : (Deduction for Dispatch Failure ) ส่วนลดจากการไม่ 
   สามารถปฏิบติัตามค าสั่งศูนยค์วบคุมฯ 

2. Energy Payments (EP) คือค่าพลังงานไฟฟ้าซ่ึงสะท้อนต้นทุนค่า

เช้ือเพลิง และตน้ทุนผนัแปรอ่ืนๆ หลกัการในการช าระค่าพลงังาน

ไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้า i คือ ค่าใชจ่้ายผนัแปร
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ขอ งก าร เดิ น เค ร่ื อ งแ ล ะบ า รุ ง รั ก ษ า  (Variable operation and 

maintenance: VOM) ซ่ึง VOM มีหน่วย บาท/เมกะวตัต์ชั่วโมง และ

ค านวณตามจ านวนของพลงังานไฟฟ้าสะสมท่ีเกิดข้ึนตามค าสั่งการ

ของศูนยค์วบคุมฯในเดือน m ตามการค านวณ ดงัน้ี 

EPim= Vchargeim×MWh (2.10) 

เม่ิอ 

EPim : ค่าพลงังานไฟฟ้าแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้าในงวด 
  ช าระเงินของเดือน m  

Vchargeim : ค่าใชจ่้ายผนัแปรของการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา  
MWh : พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากหน่วยผลิตไฟฟ้า i ท่ีส่งเขา้ 

  ระบบ กฟผ. ในเดือน m ซ่ึงมีค่าเท่ากบัจ านวน 
  หน่วยท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองมือวดั 

2.2.4 การวเิคราะห์กรอบอตัราก าลงั [20] 

หากกล่าวถึงก าลงัคนในองคก์ร หน่วยงาน หรือบริษทัต่าง ๆ ก็ถือวา่เป็นประเด็นท่ีส าคญั
ท่ีสุดประการหน่ึง เพราะก าลงัคนเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในส่วน
ปฏิบติัการ หรือในส่วนบริหาร ให้กิจกรรมนั้น ๆ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  แมว้า่ก าลงัคน
จะเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดขององคก์รก็ตาม แต่ก าลงัคนก็เป็นทรัพยากรท่ีมีตน้ทุน 
หรือค่าใช้จ่ายท่ีแปรผนัตามจ านวนอตัราก าลงั ท าให้เกิดค าถามท่ีตามมาก็คือ จ านวน
อตัราก าลงัคนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกบัองคก์ร หรือปริมาณการผลิต มีวิธีการหลายวิธี ท่ี
ใชใ้นการค านวณหรือประมาณค่าอตัราก าลงัคนโดยมีวธีิคิดเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1. Normal Working Day แสดงจ านวนชั่วโมงท างานของวนัท างานปกติ โดยคิดจาก
พนกังานประจ า จ  านวนวนัท างาน และชัว่โมงท างาน จากสมการ  

Normal Working Day  =  จ ำนวนพนักงำนประจ ำ (นน )  x  จ ำนวนวันท ำงำนในวันท ำงำนปกติ (วัน )  

     x  ท ำงำนวันละ (งัโว่ งั)  
(2.11) 
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2. Normal Day OT แสดงจ านวนชัว่โมงท างานล่วงเวลาของวนัท างานปกติ 

Normal Day OT  = จ ำนวนพนักงำนประจ ำ (นน) x  จ ำนวนวนัท ำงำนล่วงเวลำในวันท ำงำนปกติ (นน)  
       x  ท ำงำนล่วงเวลำวันละ (งัโว่ั ง)  

(2.12) 

3. Holiday แสดงจ านวนชั่วโมงท างานของการท างานในวนัหยุดNormal Day OT 
แสดงจ านวนชัว่โมงท างานล่วงเวลาของวนัท างานปกติ 

Holiday  = จ ำนวนพนักงำนประจ ำ (นน )  x จ ำนวนวันท ำงำนในวันหยุด (วัน )  

    x ท ำงำนวันละ (งัโว่ัง)  
(2.13) 

4. Man-hour จ านวนชัว่โมงท างานทั้งหมดของพนกังานท่ีค านวณไดใ้นรอบเดือน 

Man-hour  = Normal Working Day + Normal Day OT     
    + Holiday 

(2.14) 

2.3 ควำมรู้พืน้ฐำนในกำรพฒันำ 

 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีขอ้ดีคือ ข้อมูล    
ต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไป
ยังเค รือข่ ายอิน เตอร์เน็ตท าให้ เหมาะส าห รับงานท่ีต้องการข้อมูลแบบ  Real Time ระบบมี
ประสิทธิภาพ แต่ใชง้านง่าย เหมือนกบัท่านท าก าลงัท่องเวบ็ ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนมาจะตรงกบัความ
ตอ้งการกบัหน่วยงาน หรือห้างร้านมากท่ีสุด ไม่เหมือนกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป ท่ีมกัจะจดัท า
ระบบในแบบกวา้ง ๆ ซ่ึงมกัจะไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ระบบสามารถโตต้อบกบัลูกคา้ หรือ
ผูใ้ช้บริการแบบ Real Time ท าให้เกิดความประทบัใจ เคร่ืองท่ีใช้งานไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรม 
ใด ๆ เพิม่เติมทั้งส้ิน 

2.4 ระบบฐำนข้อมูล (Database System) 

 ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบดว้ยรายละเอียด
ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีจะน ามาใชใ้นระบบต่าง ๆ ร่วมกนัระบบฐานขอ้มูล จึงนบัวา่เป็นการจดัเก็บ
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถจดัการกบัขอ้มูลไดใ้นลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแกไ้ข การ
ลบ ตลอดจนการเรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกตน์ าเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยใน
การจดัการฐานขอ้มูล 
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2.4.1 รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล มีอยูด่ว้ยกนั 3 ประเภท คือ 

1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลในภาพแบบท่ี
เป็นตาราง (Table) หรือเรียกว่า รีเลชัน (Relation) มีลักษณะเป็น 2 มิติ คือเป็น
แถว (Row) และเป็นหลัก  (Column) การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะ
เช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ (Attribute) หรือคอลมัน์ท่ีเหมือนกนัทั้งสองตาราง
เป็นตวัเช่ือมโยงขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์น้ีจะเป็นรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ี
นิยมใชใ้นปัจจุบนั  

2) ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย (Network Database) ฐานขอ้มูลแบบเครือข่ายจะเป็นการ
รวมระเบียนต่าง ๆ และความสัมพนัธ์ระหว่างระเบียน (Record) แต่จะต่างกับ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ คือ ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะแฝงความสัมพนัธ์เอาไว  ้
โดยระเบียนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะตอ้งมีค่าของขอ้มูลในแอททริบิวต์ใดหน่ึง
เหมือนกนั แต่ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย จะแสดงความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน 

3) ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น (Hierarchical Database) ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น เป็น
โครงสร้างท่ีจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบผูป้กครอง-ลูก (Parent-
Child Relationship Type: PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างภาพแบบตน้ไม ้(Tree) 
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในท่ีน้ี คือ ระเบียน ซ่ึงประกอบดว้ยค่าของเขตขอ้มูล (Field) ของ
เอนทิที (Entity) หน่ึง ๆ 

4) ฐานข้อมูลเชิงวตัถุ (Object-Oriented Database) ฐานข้อมูลเชิงวตัถุนั้ นยงัไม่มี
ทฤษฎีคณิตศาสตร์ใดรับรองอยา่งระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ซ่ึงก็คือทฤษฎีเซต 
หรือตรรกศาสตร์ หรือ Relational Algebra และ Relation Calculus จุดน้ีถือว่า 
OODB ยงัเป็นรองระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  กล่าวคือระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ สามารถอา้งอิงศาสตร์วิชาการจากทฤษฎีเซต และทฤษฎีตรรกศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัก็ได้มีการพฒันาเทคโนโลยีน้ีต่อไป 
ด้วยการน าระบบฐานข้อมูลเชิงวตัถุมาใช้งานร่วมกันกับระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์โดยใชช่ื้อวา่ Object-Relation Database Management System  

https://kratomza.wordpress.com/2011/02/28/object-oriented-database/
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(ORDBMS) เป็นการท างานร่วมกันระหว่างระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์และระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ ซ่ึงไม่ใช่เป็นไปในลกัษณะของ pure object 
แต่เป็นการน าขอ้ดีของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์มาใชร่้วมกบัขอ้เด่นของระบบ
ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ 

2.4.2 โปรแกรมฐานข้อมูล  เป็นโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ท่ีช่วยจดัการข้อมูลหรือรายการ   
ต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การเรียกใช้ การปรับปรุงข้อมูล 
โปรแกรมฐานข้อมูล จะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรม
ฐานข้อมู ล ท่ี นิ ยมใช้ มี อยู่ด้วยกันหลายตัว  เช่น  Access, FoxPro, Clipper, dBase, 
FoxBase, Oracle, SQL เป็นตน้  

2.4.3 การจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ี
พฒันาโดยบริษทัมายเอสคิวแอลเอบี (MySQL AB) มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
รองรับค าสั่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บ
ขอ้มูล ท่ีตอ้งใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืน เพื่อให้ไดร้ะบบงานท่ีรองรับความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ เช่นท างานร่วมกับเคร่ืองบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่
ภาษาสคริปต์ท่ีท างานฝ่ังเคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี (PHP) , 
ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) , หรือภาษาเจเอสพี (JSP) เป็นตน้ หรือท างานร่วมกบั
โปรแกรมประยุกต ์(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอตเน็ต (VB) ภาษาจา
วา(JAVA) เป็นตน้ โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ี
หลากหลาย และเป็นระบบฐานขอ้มูลโอเพนซอร์สท่ีถูกน าไปใช้งานมากท่ีสุด  ในส่วน
ของการใช้งาน MySQL เป็นท่ีนิยมใช้กนัมากส าหรับฐานข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ เช่น 
มีเดียวกิิ และ phpBB , Joomla ,Wordpess , Discuz เป็นตน้ และนิยมใชง้านร่วมกบัภาษา
โปรแกรม PHP ซ่ึงมกัจะได้ช่ือว่าเป็นคู่กนั จะเห็นไดจ้ากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ ท่ีจะ
สอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป นอกจากน้ี หลายภาษาโปรแกรมท่ี
สามารถท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL 
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2.5 เคร่ืองมือในกำรสร้ำงเวบ็เพจ  

2.5.1 เคร่ืองมือในการสร้างเวบ็เพจสามารถท าได ้2 วธีิดงัน้ี 

1) ใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ในการสร้าง เป็นการใชภ้าษา HTML เป็นหลกัในการสร้าง
เวบ็เพจและใชภ้าษาอ่ืน ๆ เช่น   JAVA Script, PHP, ASP ช่วยเสริมความสามารถ
ของเวบ็เพจ การสร้างเวบ็เพจด้วยวิธีการน้ีตอ้งอาศยัโปรแกรมท่ีเรียกว่า เท็กเอดิเตอร์ 
(Text Editor) เช่น โปรแกรม Notepad หรือ Editplusในการสร้าง 

2) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้าง เป็นการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ในการ
ส ร้าง เว็บ เพ จ  เช่น  โปรแกรม  Front Page, Macromedia Dreamweaver โดย
โปรแกรมส าเร็จรูปนั้นมีเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการสร้างและตกแต่งเวบ็
เพจ แต่สุดท้ายแล้วการจดัเก็บข้อมูลเว็บเพจก็ยงัคงจดัเก็บในรูปแบบของไฟล์ 
HTML เช่นเดียวกบัการเขียนดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ ในวิธีแรกอาจสรุปไดว้า่การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนเวบ็เพจ คือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปนั้นมา
เขียนภาษา HTMLนั่น เอง  และในโปรแกรมส าเร็จ รูปนอกจากเขียนด้าน
ภาษา HTML และเพิ่มความสามารถให้กับเว็บเพจ ด้านภาษาอ่ืน ๆ เช่น PHP, 
ASP, JAVA Scriptไดอี้กดว้ย 

2.6 ภำษำ HTML และ PHP 

 HTML คือ ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย 
Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนัผ่านไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) Markup หมายถึง วิธีในการ
เขียนขอ้ความ Language หมายถึงภาษา ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนขอ้ความ ลง
บนเอกสารท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัในไซเบอร์สเปซ (Cyberspace)ผา่นไฮเปอร์ลิงคน์ัน่เอง  

 HTML เร่ิมข้ึนเม่ือ ปี ค .ศ . 1990 เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั
ของนกัวิทยาศาสตร์ระหวา่งสถาบนัและมหาวิทยาลยัต่างๆทัว่โลก โดย Tim Berners-Lee นกัพฒันา
ของ CERN ไดพ้ฒันามาจาก SGML ซ่ึงเป็นภาษาท่ีซับซ้อนและยากต่อการเรียนรู้ จนมาเป็นภาษาท่ี
ใชไ้ดง่้ายและสะดวก ในการแลกเปล่ียนเอกสารทางวทิยาศาสตร์ผา่นการเช่ือมโยงกนัดว้ยลิงคใ์นหนา้
เอกสาร เม่ือ World Wide Web เป็นท่ีแพร่หลาย HTML จึงถูกน ามาใชจ้นเกิดการแพร่หลายออกไปยงั
ทัว่โลก จากความง่ายดายในการใชง้าน  
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 PHP (Professional Home Page) เป็นภาษาสคริปต์ (Script Language)  อีกประเภทหน่ึงท่ีได้รับ
ความนิยมจากผูพ้ฒันาเว็บไซต์โดยเฉพาะ PHP ยงัเป็นภาษาท่ีเรียกว่า Server –Side Include (SSL) 
หรือ HTML-Embedded Scripting Language ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ ท่ีส าคญัท าให้สามารถใส่สคริปต์ของ 
PHP ไวใ้นเอกสาร (File) HTML ได้เลย  เม่ือเอกสารของ HTML นั้นถูกเรียกข้ึนมา ตวับริการเว็บ 
(Web Server) ก็จะตรวจสอบก่อนท่ีจะส่งเอกสารนั้นออกไปวา่ ภายในเอกสารมีสคริปตข์อง PHP อยู่
หรือไม่ ถา้มีตวับริการเวบ็ก็จะท างานในส่วนของสคริปต ์PHP ให้เสร็จก่อน  แลว้เอาผลลพัธ์ท่ีไดร้วม
กับ เน้ือหาของเอกสาร   HTML แล้ว  ส่งออกไปแสดงผล PHP เป็นทางเลือกใหม่ในวงการ
อินเทอร์เน็ต ซ่ึงผูส้ร้าง PHP มุ่งหมายท่ีจะใหน้กัพฒันาโฮมเพจทัว่โลกหนัมานิยมใช ้PHP ทดแทนการ
ใช้ ASP  และในเวลาไม่นาน PHP  ก็กลายเป็นกระแสหลกัอีกกระแสหน่ึง ท่ีกา้วข้ึนมาทาบรัศมี ASP 
และ CGI/Perl แมว้า่การเขียนสคริปต ์PHP จะเป็นวิธีการสร้างโฮมเพจอีกวธีิหน่ึงท่ีแตกต่างไปจากการ
เขียนสคริปต ์ASP และสคริปต ์CGI/Perl นัน่คือ สามารถน าไปประยกุตใ์ชส้ร้างโฮมเพจแบบไดนามิก
และอินเตอร์แอกทีฟในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งการประยุกตใ์ช้งานร่วมกบัโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล
หรือโปรแกรมจ าพวกฐานขอ้มูลเป็นเป้าหมายส าคญัของการสร้างโฮมเพจให้เกิดประโยชน์อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ [10] 

 


