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การหาอัตราการลมเหลวและพยากรณเวลาเสียหายของอุปกรณ

ในสถานีไฟฟายอย 22 kV 
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
บทคัดยอ 
  บทความน้ีนําเสนอการหาอัตราการลมเหลวและวิเคราะหการลมเหลวของอุปกรณไฟฟารวมถึงการพยากรณเวลา

ความเสียหายของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอย 22 กิโลโวลต ซ่ึงประกอบไปดวยสถานีไฟฟายอย 3 สถานี การหาอัตราการ

ลมเหลวโดยเฉล่ียในแตละสถานียอยใชวิธีการแจกแจงแบบเอ็กซโพเนนเชียลเพื่อหาระยะเวลาเฉล่ียที่ระบบทํางานจนถึง

ปจจุบันแลวนําไปคํานวณหาอัตราการลมเหลวที่เกิดขึ้น โดยสถานีไฟฟายอยที่ 1 สถานีไฟฟายอยที่ 2 และสถานีไฟฟายอยที่ 3 

มีอัตราการลมเหลว 0.3663 0.6945 และ 0.2191 ครั้งตอป ในดานของการประเมินความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาทั้ง 3 

สถานีใชวิธีการวิเคราะหจากคาดัชนี SAIFI เพื่อวัดคาดัชนีที่มีผลกระทบตอผูใชไฟโดยคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟายอยที่ 3 

เทากับ 0.2843 ซ่ึงมีผลกระทบตอผูใชไฟนอยที่สุด รองลงมาคือสถานีไฟฟายอยที่ 2 มีคาดัชนี SAIFI เทากับ 0.5349 และ

สถานีไฟฟายอยที่ 1 มีคาดัชนี SAIFI เทากับ 0.6916 ซ่ึงมีผลกระทบตอผูใชไฟสูงที่สุดสวนการพยากรณเพื่อหาเวลาการทํางาน

ของอุปกรณที่จะเสียในรอบถัดไปใชวิธีการทดสอบทางสถิติดวยโปรแกรม Minitab ซ่ึงผลการพยากรณระยะเวลาที่สถานีไฟฟา

ยอยที่ 1 จะเกิดความเสียหายของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 14,349 ชั่วโมงสถานีไฟฟายอยที่ 2 จะเกิดความเสียหาย

ของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 8,891 ชั่วโมงและสถานียอยที่ 3 จะเกิดความเสียหายของอุปกรณที่มีระยะเวลาทํางานอีก 

18,670 ชั่วโมง ตามลําดับผลจากการประเมินความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในครั้งตอไปของสถานีไฟฟายอยที่ 3

เพื่อหาแนวทางปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยทําการบํารุงรักษาระบบอยางนอยปละ 1 ครั้งสวนสถานีไฟฟายอยที่ 1 

และสถานีไฟฟายอยที่ 2 มีความเส่ียงสูงจากความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นสูงและมีอายุการ

ใชงานมานานรวมไปถึงมีผลกระทบที่มีตอการใชไฟฟาสูงเม่ืออุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหาย โดยจะตองทําการบํารุงรักษาระบบ

อยางนอยปละ 2 ครั้ง จะสามารถปองกันความเสียหายที่มีผลกระทบโดยตรงในสวนการผลิตในโรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในอนาคต 
 
คําสําคัญ: อัตราการลมเหลว, ระยะเวลาอุปกรณทํางาน, การพยากรณเวลา 
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Abstract 

  This article presents the failure rate determination, failure rate analysis and time forecast of 

electrical equipment for 22 kV substations from 3 substations. To identify the failure rate occurring in 

each substation, the exponential distribution was used find the average time of the systems operating at 

the present and failure rate calculated result. The study indicated that the failure rate result of substation 

No.1 substation No.2 and substation No.3 was 0.3663 0.6945 and 0.2191 time per year, respectively. SAIFI 

index were used to assess the electrical system reliability. The SAIFI index result of substations no. 3 was 

0.2843 this number was lowest impact to user, SAIFI index result of substations no. 2 was 0.5349 and 

substations no. 1 was 0.6916 this number was highest impact to user. The time forecast of electrical 

equipment was used statistic test in Minitab program. The time forecast result of equipment failures for 

substations no. 1 substations no. 2 and substations no. 3 will occur after operating time 8,891 hours 

14,349 hours and 18,670 hours in order. The assessment of failure rate result for time forecast of 

substation no.3 must complete maintenance system 1 time per year to prevent electrical equipment 

failure. Substation no. 1 and Substation no. 2 must complete maintenance system at least 2 times per 

year to prevent production loss in factory in the future. 

 
Keywords: Failure rate, Time to Failure, Time Forecast. 
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1. บทนํา 

 บทความน้ีเปนการศึกษาการวิเคราะหหาอัตราความ

ลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอยขนาด 22 kV 

โดยมีการหาคาอัตราความลมเหลว (Failure Rate) การ

วิเคราะหความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาและการพยากรณ

ระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ซ่ึงผลที่ไดสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดูแล

รักษาอุปกรณในสถานีไฟฟายอยในอนาคตตอไป 

 การหาอัตราการลมเหลว (Failure Rate) ของอุปกรณ

ไฟฟาในสถานีไฟฟายอยขนาด 22 kV น้ันจะตองมีความ

เขาใจในหลักวิชาการและมีขอมูลที่ เพียงพอในการเขา

กระบวนการวิเคราะห เพื่อที่จะสามารถประเมินสถานภาพ

ของระบบไฟฟาได  สามารถปองกันความเสียหายของ

อุปกรณไฟฟาเปนผลทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น 

 การหาความนาเชื่อถอืระบบไฟฟาของการไฟฟาสามารถ

บงบอกถึงความสามารถในการจายระบบไฟฟาไปยังผูใชไฟ

ในกลุมตางๆ โดยคาดัชนีชี้วัด SAIFI (System Average 

Interruption Frequency Index) เปนดัชนีวัดความ

นาเชื่อถือของระบบไฟฟา คาที่ไดจะบงบอกถึงคาเฉล่ียของ

ความถีท่ี่ระบบไฟฟาขัดของแบบตอเน่ืองตอผูใชไฟในพื้นที่ที่

กําหนดและคาดัชนี SAIDI (System Average 

Interruption Duration Index) เปนดัชนีที่บงบอกถึง

คาเฉล่ียระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟาขัดของของเวลาที่เปน

นาทีหรือชั่วโมงที่เกิดไฟดับแบบตอเน่ืองตอผูใชไฟ ซ่ึงตัวชี้วัด

ทั้ง 2 ตัวน้ี สามารถบอกถึงดัชนีเหตุการณของระบบไฟฟาที่

เกิดขึ้นที่กระทบกับผูใชไฟและบอกถึงผลกระทบของผูใช

ไฟฟาที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดของทางไฟฟา ซ่ึงเปนดัชนีชี้วัดที่

เปนมาตรฐานของการไฟฟา ดังน้ันเพื่อใหไดคาที่เหมาะสม

ในการดูแลระบบการจายไฟฟาใหมีความตอเน่ืองมากที่สุด

จึงตองมีการประเมินดัชนีชี้ วัดตลอดเวลา [1-2] โดยมี

งานวิจัยที่เก่ียวของกับความนาเชื่อถือของระบบไฟฟาใน

ภาคอุตสาหกรรม ไดมีการจําลองการดัดแปลงระบบไฟฟา

ของอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอุตสาหกรรมอาหาร [2] 

เพื่อที่จะนําผลคาความนาเชื่อถือของระบบคาอัตราพลังงาน

ไฟฟาดับรวมถึงการปรับปรุงระบบไปวิเคราะหเพื่อจัดการ

ระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงผลที่ไดจากการ

วิ เ ค ร า ะ ห ยั ง ไ ม ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ม ค ร บ ถ ว น กั บ

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จึงไดทําการวิเคราะหความนาเชื่อถือ

ของระบบไฟฟารวมกับการหาอัตราการลมเหลวของอุปกรณ

ไฟฟาและพยากรณเวลาความเสียหายของอุปกรณที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตของสถานีไฟฟา โดยการนําขอมูลการใช

งานของอุปกรณไฟฟามาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ

เพื่อนําผลที่ได วางแผนการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาและ

ปองกันความเสียหายของอุปกรณเพื่อลดความสูญเสียใน

กระบวนการผลิตและทําใหระบบไฟฟามีเสถียรภาพที่ดีขึ้น 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

2.1 การศึกษาและวิเคราะหอุปกรณในสถานีไฟฟา 

 ในสถานีไฟฟาจะมีอุปกรณที่หลากหลายซ่ึงจะมีหนาที่

แตกตางกันแตพฤติกรรมการทํางานของอุปกรณเหลาน้ันจะ

มีความเหมือนในระดับของฟงกชั่นการทํางานคือจะ

ประกอบดวยสถานะทํางานปกติ (Up) และสถานะทํางาน

ลมเหลว (Down) โดยจากหลักการของการทํางานของ

อุปกรณเหลาน้ันจะเปนไปตามวัฏจักรเวลา [1-3] โดยการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาในระยะยาวจะใชคาประมาณเปน

ระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานเปนปกติและมี

ความตอเน่ืองและระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะ

ลมเหลวจะมีกระบวนการซอมแซมเพื่อที่จะใหระบบกลับมา

ทํางานไดในสภาวะปกติอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงพฤติกรรมการทํางาน

ของอุปกรณไฟฟาสามารถวิเคราะหความสัมพันธของความ

เสียหายของอุปกรณไฟฟากับชวงเวลาการทํางานได 3 ชวง 

ดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางฟงกชันของอัตราความ

เสียหายกับเวลาการใชงานของอุปกรณไฟฟา 
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 ชวงระยะเวลาที่ 1 เรียกวา ชวงเริ่มตน (Early Life) 

หมายถึงเม่ืออุปกรณไดผลิตออกมาจากโรงงานอัตราการ

ลมเหลวหรืออุปกรณที่ มีขอบกพรองน้ันจะมีอยูมากใน

บางครั้งเราจึงเรียกชวงเริ่มแรกน้ีวาชวงเบิรนอิน (Burn In) 

และเม่ือทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจง

ของความลมเหลวในชวงเวลาน้ีจะใชการแจกแจงแบบปกติ 

(Normal Distribution) [4-5] 

 ชวงระยะเวลาที ่2 เรียกวาชวงใชงาน (Useful Life) ซ่ึง

ชวงน้ีการใชประโยชนจากอุปกรณไดดีหมายถึงหลังจากที่มี

การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของอุปกรณในชวง

แรกเริ่มแลวจะไดอุปกรณที่บกพรองนอยหรืออาจจะไมมีเลย

ในชวงน้ีอัตราการลมเหลวของอุปกรณคอนขางคงที่น่ันคือ

การแจกแจงของความลมเหลวจึงเปนแบบสุมและเม่ือ

ทําการศึกษาในเชิงสถิติแลวจะพบวาการแจกแจงของความ

ลมเหลวในชวงเวลาน้ีจะเปนการแจกแจงแบบเอ็กซโพเนน

เชียล (Exponential Distribution)  

 ชวงระยะเวลาที ่3 เรียกวาชวงเส่ือมถอย (Wear - Out) 

โดยปกติอุปกรณตางๆ ที่มีอายุการใชงานเม่ือถึงระยะเวลา

หน่ึงจะเกิดการเส่ือมถอยและอัตราการลมเหลวจะเพิ่มมาก

ขึ้นการอธิบายลักษณะการแจกแจงของความลมเหลวใน

ชวงเวลาน้ีในทางสถิติจะใชการแจกแจงแบบปกติ (Normal 

Distribution) ในการศึกษาความนาเชื่อถือของอุปกรณ

ไฟฟาน้ันมักจะใหความสนใจและศึกษาในชวงระยะเวลาที่ 2 

หรือชวงการใชประโยชน (Useful Region) [4-5] 

 ส วน อุปกรณ ไฟฟ า ในสถานี ไฟฟ าจะ มี อุปกรณ ที่

หลากหลายซ่ึงจะมีหนาที่แตกตางกันแตพฤติกรรมการ

ทํางานของอุปกรณเหลาน้ันจะมีความเหมือนในระดับของ

ฟงกชั่นการทํางานคือจะประกอบดวยสถานะทํางานปกติ 

(Up) และสถานะทํางานลมเหลว (Down) โดยจากหลักการ

ของการทํางานของอุปกรณเหลาน้ันในระยะยาวจะใช

คาประมาณเปนระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะ

ทํางานเปนปกติและมีความตอเน่ือง และระยะเวลาเฉล่ียที่

อุปกรณอยู ในสถานะลมเหลวจะมีกระบวนการซอมแซม

เพื่อที่จะใหระบบกลับมาทํางานไดในสภาวะปกติอีกครั้งหน่ึง 

ซ่ึงพฤติกรรมการทํางานของระบบไฟฟาสามารถแสดงไดดัง

รูปที่ 2 [4-5] 

 

 
 

รูปที่ 2 ชวงเวลาการทํางานของอุปกรณเปนคาเฉล่ีย 

 

 โดยที่ MTTF (Mean Time to Failure) คือระยะเวลา

โดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะทํางานปกติโดยคา MTTF 

จะเปนสวนกลับกับอัตราการลมเหลว ซ่ึงสามารถหาไดดัง

สมการที่ (1) 
 

 
1

MTTF  (1) 
 

 MTTR (Mean Time to Repair) คือระยะเวลาโดย

เฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะลมเหลวหรือคาเฉล่ียของเวลาที่

ตองใชในการซอมแซมระบบ โดยคา MTTR จะเปนสวนกลับ

กับอัตราการซอมแซม ซ่ึงสามารถหาไดดังสมการที่ (2) 
 

 
1

MTTR  (2) 

 

 MTBF (Mean Time between Failures) คือชวงเวลา

ในหน่ึงคาบการทํางานของอุปกรณหรือสามารถอธิบายไดวา

คือคาเวลาทั้งหมด ดังน้ันคา MTBF คือผลรวมของ

ระยะเวลาโดยเฉล่ียที่ อุปกรณอยู ในสถานะทํางานปกติ 

(MTTF) และระยะเวลาโดยเฉล่ียที่อุปกรณอยูในสถานะ

ลมเหลว (MTTR) สามารถหาไดจากสมการที่ (3) 
 

 MTTRMTTFMTBF   (3) 
 

2.2 แบบจําลองการทํางานของอุปกรณ 

 ลักษณะรูปแบบการจําลองการทํางานของอุปกรณจะมี

ลักษณะเปนแบบ 2 สถานะ ซ่ึงแบบจําลองสถานะ การ

ทํางานของอุปกรณ 2 สถานะน้ันประกอบไปดวย สถานะที่

อุปกรณทํางานตามปกติ (Up) และสถานะที่อุปกรณทํางาน

ลมเหลว (Down) [6-9] จะมีลักษณะดังรูปที่ 3 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

           

155 

 
รูปที่ 3 แบบจําลองการทํางาน 2 สถานะของอุปกรณ 

 

โดยที่   คือ อัตราการลมเหลว (Failure Rate) 

   คือ อัตราการซอมแซม (Repair Rate) 

 

2.3 การหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณ 

 การคํานวณอัตราการลมเหลวและอัตราการซอมของ

อุปกรณภายใตสมมติฐานการกระจายของระยะเวลาการ

ทํางานเฉล่ียของอุปกรณและระยะเวลาการซอมแซม

อุปกรณเปนแบบเอ็กซโพเนนเชียล สามารถหาไดจากสมการ

ที่ (4) 

 










1

1

i
Ni

T

i
iNout

     (4) 

โดยที่ iNout   คือ จํานวนครั้งที่ไฟดับหรืออุปกรณ

เสียหายปที่ i  

  Ni  คือ จํานวนอุปกรณที่ติดตั้งในระบบในปที่ i

  T  คือ จํานวนปที่เก็บขอมูล 

 

2.4 ดัชนีความเช่ือถือไดของผูใชไฟ 

 การคํานวณดัชนีความนาเชื่อถือไดของผูใชไฟ [4-5] ที่

นิยมใชไดแก SAIFI คือดัชนีความถี่ของการเกิดเหตุการณ

ไฟฟาดับของระบบโดยเฉล่ียมีหนวยเปน ครั้ง/อุปกรณ/ป 

สามารถหาไดจากสมการที่ (5)  
 

 


iN
iNiSAIFI 

    (5) 

 

 SAIDI คือ ดัชนีแสดงชวงระยะเวลาของการเกิด

เหตุการณไฟฟาดับของระบบโดยเฉล่ีย มีหนวยเปน ชั่วโมง/

อุปกรณ/ป สามารถหาไดจากสมการที่ (6)  
 

 


iN
iNiUSAIDI  (6) 

 

 iU  คือ ระยะเวลาที่เกิดเหตุขัดของของอุปกรณปที่ i  

3. การวิเคราะหอุปกรณในสถานีไฟฟาแรงสูง

ขนาด 22 kV 

3.1 รูปแบบสถานีไฟฟายอย 

 ในการหาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาในสถานี

ไฟฟายอยขนาด 22 kV ที่ปอนเขาไปใหโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตเคมีภัณฑ จะมีรูปแบบ Single Line Diagram โดยแยก

การติดตั้งอุปกรณในแตละสถานียอยทั้ง 3 สถานี ไดดังรูปที่ 

4 [11] และเน่ืองจากสถานีไฟฟายอยทั้ง 3 สถานี ไดมีการ

ติดตั้งและใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนถึง ปจจุบัน ทําให

การวิเคราะหจะตองคํานึงถึงอายุการใชงานของอุปกรณ

ไฟฟาในแตละสวน ควบคูไปกับภาระการจายโหลดและการ

จัดการการบํารุงรักษาที่มีตออุปกรณไฟฟาทั้งหมดใหพรอม

ใชงานอยูตลอดเวลา โดยผลการสรุปการใชงานของอุปกรณ

ไฟฟาทั้ง 3 สถานี แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ขอมูลประวัติของอุปกรณไฟฟาในแตละสถานียอย 

สถานี

ไฟฟา 
อุปกรณ 

จํานวนป

ที่ใชงาน 

(ป) 

ความ

เสียหาย 

(ครั้ง) 

การ

บํารุงรักษา 

(ครั้ง/ป) 

สถานี

ยอยท่ี1 

Drop out Fuse 1 - MDB1 22 13 1 

Drop out Fuse 1 –MDB2 22 7 1 

สถานี

ยอยท่ี2 

Drop out Fuse 2–MDB3 22 13 2 

Drop out Fuse 2–MDB4 22 25 2 

Drop out Fuse 2–MDB8 12 2 2 

สถานี

ยอยท่ี3 

Drop out Fuse 3–MDB5 18 4 1 

Drop out Fuse 3–MDB6 18 4 1 

Drop out Fuse 3–MDB7 20 1 1 

 

 
รูปที่ 4 ไดอะแกรมของอุปกรณภายในสถานีไฟฟา 
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4. การหาคาอัตราการลมเหลวในสถานีไฟฟา 

 ในการหาคาอัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาใน

สถานีไฟฟายอยขนาด 22 kV ไดทําการเก็บขอมูลสถิติตั้งแต

ป พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายนป พ.ศ. 2561 จากโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑแหงหน่ึง มาทําการวิเคราะหหา

อัตราการลมเหลวของอุปกรณไฟฟาที่เกิดขึ้น โดยไดทําการ

เก็บขอมูลความเสียหายเพื่อนํามาวิเคราะหคาตางๆ ไดทํา

การแยกความเสียหายของอุปกรณแตละสวนของในแตละ

สถานี ดังรูปที่ 4 ประกอบไปดวยดรอปเอาทฟวส (Drop 

Out Fuse) สายปอนแรงสูง (HV Feed Line) สวิตซเกียร 

(Switch Gear) หมอแปลงไฟฟา (Transformer) สายปอน

แรงต่ํา (LV Cable Line) และเซอรกิตเบรกเกอร (Air 

Circuit Breaker) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลจํานวนคร้ังท่ีเหตุการณระบบไฟฟามีปญหา 
 

 2555 

(ครั้ง) 

2556 

(ครั้ง) 

2557 

(ครั้ง) 

2558 

(ครั้ง) 

2559 

(ครั้ง) 

2560 

(ครั้ง) 

2561 

(ครั้ง) 

Drop 

out Fuse 

2 - 1 - - - - 

HV. Feed 

Line 

1 - - - 1 - - 

Switch 

Gear 

- 1 - - - - - 

Trans 

former 

7 4 5 5 2 2 - 

LV. Cable 

Line 
1 - 1 - - - - 

ACB 10 6 5 8 6 2 - 

Total 21 11 12 13 8 4 - 

 

4.1 ผลการหาคาอัตราการลมเหลว 

 จากขอมูลการบันทึกระยะเวลาการทํางานของอุปกรณ

ในสถานีไฟฟายอยของแตละสถานี สามารถนํามาคํานวณหา

คาอัตราการลมเหลวไดจากสมการที่ 1 ซ่ึงผลที่ไดแสดงในรูป

ที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะหอัตราการลมเหลว 

 

4.2 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของอุปกรณ 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป 

ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการเก็บขอมูล

แลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab หาแนวโนมเพื่อ

ประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามาคํานวณยอนกลับ

เพื่อไปหาระยะเวลาที่อุปกรณจะเสียในครั้งถัดไป โดยผล

จากการทดสอบของสถานียอยที ่1 2 และ 3 ดังน้ี 

 

 4.2.1 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของ

อุปกรณในสถานียอยที่ 1 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป

ของสถานีไฟฟายอยที่ 1 ไดใชชวงระยะเวลาที่ อุปกรณ

ทํางานในชวงที่ มีการเก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวย

โปรแกรม Minitab หาแนวโนมลักษณะความเสียหานที่

เกิดขึ้น วาเปนไปตามหลักการที่ถูกตองหรือไม โดยผลจาก

การทดสอบของสถานียอยที่ มีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 14 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

24,865 ชั่วโมง ดังรูปที่ 6 

ป 

อุปกรณ 
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รูปที่ 6 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 1 

จากการประเมินความเสียหายทั้ง 14 ครั้ง 

 

 ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณใน

ครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหา

แนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามา

คํานวณยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสีย

ในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความ

เสียหายในครั้งที่  15 ของสถานียอยที่  1 พบวาจะมี

ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 27,577 ชั่วโมง ดัง

รูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 1 

จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 15 

 

 

 

 4.2.2 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของ

อุปกรณในสถานียอยที่ 2 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป

ของสถานีไฟฟายอยที่ 2 ไดใชชวงระยะเวลาที่ อุปกรณ

ทํางานในชวงที่ มีการเก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวย

โปรแกรม Minitab หาแนวโนมลักษณะความเสียหานที่

เกิดขึ้น วาเปนไปตามหลักการที่ถูกตองหรือไม โดยผลจาก

การทดสอบของสถานียอยที่ มีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 32 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

18,670 ชั่วโมง ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 2 

จากการประเมินความเสียหายทั้ง 32 ครั้ง 
 

 ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณใน

ครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหา

แนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามา

คํานวณยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสีย

ในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความ

เสียหายในครั้งที่  33 ของสถานียอยที่  2 พบวาจะมี

ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 19,735 ชั่วโมง ดัง

รูปที่ 9 
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รูปที่ 9 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 2

จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 33 

 

 4.2.3 การทดสอบหาชวงระยะเวลาการทํางานของ

อุปกรณในสถานียอยที่ 3 

 ในการประเมินความเสียหายของอุปกรณในครั้งถัดไป

ของสถานีไฟฟายอยที่ 3 ไดใชชวงระยะเวลาที่ อุปกรณ

ทํางานในชวงที่ มีการเก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวย

โปรแกรม Minitab หาแนวโนมลักษณะความเสียหานที่

เกิดขึ้น วาเปนไปตามหลักการที่ถูกตองหรือไม โดยผลจาก

การทดสอบของสถานียอยที่ มีประวัติความเสียหายเกิด

ขึ้นมา 10 ครั้งและมีระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 

29,958 ชั่วโมง ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 

3 จากการประเมินความเสียหายทั้ง 10 ครั้ง 
 

 ในการประเมินระยะเวลาความเสียหายของอุปกรณใน

ครั้งถัดไป ไดใชชวงระยะเวลาที่อุปกรณทํางานในชวงที่มีการ

เก็บขอมูลแลวนําไปทดสอบดวยโปรแกรม Minitab เพื่อหา

แนวโนมในการประเมินคาอัตราการลมเหลวใหมแลวนํามา

คํานวณยอนกลับเพื่อไปหาระยะเวลาเฉล่ียที่อุปกรณจะเสีย

ในครั้งถัดไป ผลจากการทดสอบหาระยะเวลาที่จะเกิดความ

เสียหายในครั้งที่  11 ของสถานียอยที่  3 พบวาจะมี

ระยะเวลาการทํางานเฉล่ียของอุปกรณ 32,107 ชั่วโมง ดัง

รูปที่ 11 
 

100000100001000100

99

90

80
70
60
50
40
30

20

10

5

3

2

1

Sub3_Time up

Pe
rc

en
t

Mean 32107
N 11
AD 1.656
P-Value 0.017

Probability Plot of Sub3_Time up
Exponential - 95% CI

 

รูปที่ 11 ผลการวิเคราะหเวลาทํางานเฉล่ียของสถานียอยที่ 

3 จากการประเมินความเสียหายในครั้งที่ 11 
 

4.3 การพยากรณระยะเวลาความเสียหายในคร้ังถัดไป 

 จากการทดสอบทางสถิติหาระยะเวลาเฉล่ียการทํางาน

ของอุปกรณไฟฟาเพื่อนํามาหาระยะเวลาที่ อุปกรณจะ

เสียหายในครั้ งถัดไปของแตละสถานี โดยผลของการ

พยากรณระยะเวลาการทํางานของอุปกรณกอนที่จะเกิดการ

เสียหายในครั้งถัดไป ของสถานียอยทั้ง 3 สถานี ดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 ผลการพยากรณระยะเวลาการเสียหายในครั้ง

ถัดไปของสถานียอยที่ 1 2 3 
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 จากรูปที่ 12 เปนผลสรุปการพยากรณระยะเวลาความ

เสียหายของอุปกรณไฟฟาของสถานีฟายอยที่ 1 สถานีฟา

ยอยที่ 2 และสถานีฟายอยที่ 3 ซ่ึงผลการประเมินระยะเวลา

ของสถานียอยที่ 1 จากความเสียหาย 14 ครั้ง มีคาเฉล่ียของ

เวลาการทํางานทั้งหมด 24,865 ชั่วโมง และไดทําการ

ประเมินความเส่ียงโดยพยากรณใหอุปกรณเสียในครั้งที่ 15 

จะทําใหมีชั่วโมงเฉล่ียที่ อุปกรณจะเสียหายอยูที่ 33,746 

ชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 8,891 ชั่วโมงทําใหสามารถวางแผนใน

การเตรียมการบํารุงรักษาระบบ ภายใน 1 ป เน่ืองจากโดย

ปกติในโรงงานอุตสาหกรรม จะใชระบบการนับชั่วโมงการ

ทํางาน 12 เดือน เทากับ 8,640 ชั่วโมงสวนผลการประเมิน

ระยะเวลาของสถานียอยที่ 2 จากความเสียหาย 32 ครั้ง มี

คาเฉล่ียของเวลาการทํางานทั้งหมด 18,670 ชั่วโมง และได

ทําการประเมินความเส่ียงโดยพยากรณใหอุปกรณเสียในครั้ง

ที่  33 จะทําใหมีชั่วโมงเฉล่ียที่ อุปกรณจะเ สียหายอยูที่ 

33,019 ชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 14,349 ชั่วโมงสามารถวางแผน

ในการเตรียมการบํารุงรักษาระบบ ภายใน 18 เดือนและผล

การประเมินระยะเวลาของสถานียอยที่ 3 จากความเสียหาย 

10 ครั้ง มีคาเฉล่ียของเวลาการทํางานทั้งหมด 29,958 

ชั่วโมง และไดทําการประเมินความเส่ียงโดยพยากรณให

อุปกรณเสียในครั้งที่ 11 จะทําใหมีชั่วโมงเฉล่ียที่อุปกรณจะ

เสียหายอยูที่ 41,499 ชั่วโมง ซ่ึงเพิ่มขึ้น 11,541 ชั่วโมงทํา

ใหสามารถวางแผนในการเตรียมการบํารุงรักษาระบบ

ภายใน 13 เดือน 

 

4.4 ผลการคํานวณคาดัชนี SAIFI ของสถานีไฟฟา 

 จากการคํานวณดัชนี SAIFI ที่จะเกิดขึ้นในป 2561 

เพื่อที่จะทราบผลการพยากรณในการนําไปวางแผนและ

เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยผลของ

การประเมินดัชนี SAIFI ของสถานียอยทั้ง 3 สถานี          

ดังรูปที่ 13 
 

 
 

รูปที่ 13 ผลการประเมินคาดัชนี SAIFI ที่จะเกิดขึ้น          

ในป 2561 

 

5. สรุปผลจากการวิจัย 

 จากการหาคาอัตราการลมเหลวและพยากรณระยะเวลา

การทํางานของอุปกรณไฟฟาในสถานีไฟฟายอยขนาด 22 

kV โดยสถานียอยที่ 1 มีอัตราการลมเหลว 0.3663 ครั้งตอป 

สถานียอยที่ 2 มีอัตราการลมเหลว 0.6945 ครั้งตอปและ

สถานียอยที่ 3 มีอัตราการลมเหลว 0.2191 ครั้งตอป ใน

สวนการพยากรณระยะเวลาของอุปกรณ (MTTF) ใชวิธีการ

ทดสอบทางสถิติ ดวยโปรแกรม Minitab โดยการแจกแจง

ระยะเวลาการทํางานแบบเอ็กซโพเนนเชียล ซ่ึงการประเมิน

เวลาการทํางานของอุปกรณในสถานีไฟฟายอยทั้ง 3 สถานี  

ผลจากการประเมินความเสียหายของอุปกรณไฟฟาที่จะ

เกิดขึ้นในครั้งตอไปของสถานีไฟฟายอยที่ 3 เพื่อหาแนวทาง

ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยทําการบํารุงรักษา

ระบบอยางนอยปละ 1 ครั้งสวนสถานีไฟฟายอยที่ 1 และ

สถานีไฟฟายอยที่ 2 มีความเส่ียงสูงจากความเสียหายของ

อุปกรณไฟฟาที่มีประวัติความเสียหายเกิดขึ้นสูงและมีอายุ

การใชงานมานานรวมไปถึงมีผลกระทบที่มีตอการใชไฟฟา

สูงเม่ืออุปกรณไฟฟาเกิดการเสียหาย โดยจะตองทําการ

บํารุงรักษาระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง จะสามารถปองกัน

ความเสียหายที่ มีผลกระทบโดยตรงในสวนการผลิตใน

โรงงานไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 

 

 



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

           

160 

6. เอกสารอางอิง 

[1] ภุมรินทร ทวิชศรี , “การศึกษาความลมเหลวของ

อุปกรณและผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรตอไฟฟาใน

สถานีไฟฟา 22,000 โวลต”, การประชุมสัมมนาเชิง

วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศ

ไทยครั้งที่ 8 (TREC-8), 2558, หนา 4-7. 

[2] สัมประสิทธ์ิ ประสพสุข, “การประเมินระบบไฟฟาบน

พื้นฐานดัชนีความเชื่อถือไดและอัตราคาพลังงานไฟฟา

ดับ”, ภาค วิชา วิศวกรรมไฟฟา  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554, หนา 20-21. 

[3] วิศนุพงษ เดนไชยรัตน, “การประเมินความเชื่อถือได

และอัตราคาพลังงานไฟฟาดับของระบบไฟฟาดวย

วิธีการมอนติคารโล”, การประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 37 (EECON-37), 2557, หนา 

249-252. 

[4] อํานาจ ขวัญไสวธรรม, “การวิเคราะหแจกแจงอัตรา

ความเสียหายของอุปกรณในระบบจําหนายของการ

ไฟฟาสวนภู มิภาค”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549, หนา 6-7. 

[5] สุทธิพงษ รัตนาภากร, “การประเมินความเชื่อถือได

ของการจัดอันดับเทียรสําหรับการออกแบบระบบ

ไฟฟา”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2552, หนา 11-12. 

[6] W. Pitt Tuner IV, Vince Renaud, and Kenneth 

G. Brill, “Classifications Define Site 

Infrastructure Performance,” The Uptime 

Institute, 2008. 

[7] T.M Lindquist, L. Bertling, R. Erikssion “Circuit 

Breaker Failure Data and Reliability 

Modeling”, The Institute of Engineering and 

Technology, Generation, Transmission and 

Distribution, vol. 2, no. 6, pp. 813-820, Nov. 

2008. 

[8] Billington, R., and Li, W, “Reliability 

Assessment of Electrical Power System Using 

Monte Carlo Method,” New York: Plenum 

Press, 1994. 

[9] Billington, R., and Allan, R.N, “Reliability 

Evaluation of Engineering Systems: Concepts 

and Techniques,” London: Plenum Press, 

1994. 

[10] ชัยยศ มิตรเชื้อชาติ , “การประเมินความเชื่อถือไดของ

สถานีไฟฟายอยรวมกับการพิจารณาความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2555, หนา 33-35. 

[11] ภุมรินทร ทวิชศรี “การประเมินความเส่ียงของอุปกรณ

ไฟฟาในสถานีไฟฟาแรงสูง 22,000 V. และผลกระทบ

เชิงเศรษฐศาสตร”, การประชุมวิชาการเครือขาย

วิศวกรรมไฟฟามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง

ที่ 8 (EENET2016), 2559, หนา 121-124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


