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บทที่ 1 บทนำ
บทนำ
ประเทศไทยเริ่ มมีการพัฒนาการขนส่ งระบบรางเป็ นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ เนื่องจากทรงเล็งเห็นความสาคัญของการคมนาคมซึ่ งจะเป็ นรากฐานของ
การพัฒนาประเทศทาให้สยามประเทศมีพฒั นาการในด้านการคมนาคมขนส่ งอย่างไม่น้อยหน้าประเทศใด
ในภูมิภาคเอเชี ย ปั จจุบนั เวลาผ่านไปกว่าร้ อยปี แต่การขนส่ งระบบรางในประเทศไทยยังไม่สามารถแสดง
บทบาทเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่เหมือนในหลายประเทศซึ่ งพัฒนาระบบรางให้มีศกั ยภาพ
สู งทั้งในเชิ งเทคโนโลยีและให้บริ การซึ่ งอาจเป็ นเพราะประเทศเหล่านั้นเล็งเห็นถึงประสิ ทธิ ภาพของการ
คมนาคมขนส่ งในฐานะที่เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
การขนส่ งระบบรางเป็ นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการช่วยลดการสู ญเสี ยเงินตราไปกับการนาเข้า
พลังงาน ลดการสร้างมลภาวะที่เกิดจากการขนส่ งทางรถยนต์และการใช้รถส่ วนบุคคลเพราะระบบขนส่ ง
ทางรางสามารถใช้ทรั พยากรน้อยเพื่อขนส่ งสิ นค้าหรื อผูโ้ ดยสารปริ มาณมากในแต่ละครั้ ง ทาให้เกิ ดการ
กระจายตัวของที่อยูอ่ าศัยจากศูนย์กลางเมืองออกไปยังนอกเมืองซึ่ งมีส่วนช่วยลดปั ญหาความแออัดของที่อยู่
อาศัยในเขตเมือง ทั้งยังเป็ นการให้ทางเลือกแก่ประชาชนในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย
ปั จจุ บ นั ระบบรางในประเทศไทยมี ส องรู ปแบบหลัก คื อ ระบบรางภายในเมื องและระบบราง
ระหว่างเมือง โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบสามหน่วยงาน คือ การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) เป็ น
หน่ วยงานที่รับผิดชอบดาเนิ นการรถไฟระหว่างเมืองทัว่ ประเทศรวมทั้งรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตลิงค์ (Airport
Rail Link, ARL) จากสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิซ่ ึ งอยูภ่ ายในสนามบินสุ วรรณภูมิ การรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงินหรื อรถไฟฟ้ ามหานครสาย
เฉลิมรัฐมงคล (Mass Rapid Transit, MRT) ให้บริ การระหว่างสถานี บางซื่ อถึงสถานี หวั ลาโพงและรถไฟฟ้ า
สายสี ม่วงให้บริ การระหว่างสถานีบางใหญ่ถึงสถานี เตาปูนซึ่ งเป็ นสถานี เชื่ อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ าสายสี น้ า
เงินและจะมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมในอนาคต ทั้ง รฟม. และ รฟท. มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับ
ดูแลของกระทรวงคมนาคม ส่ วนการปกครองส่ วนท้องถิ่นกรุ งเทพมหานครรับผิดชอบรถไฟฟ้ าสายสี เขียว
(Bangkok Mass Transit System, BTS) ให้บริ การในแนวเส้นทางถนนสุ ขุมวิทจากสถานี อ่อนนุ ชไปยังสถานี
แบริ่ งและตามแนวถนนพหลโยธินซึ่งจะต่อขยายไปถึงอาเภอลาลูกกา
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1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ

ระบบรถไฟฟ้ าเป็ นระบบขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่ที่มีผูใ้ ช้บริ การจานวนมากในแต่ละวัน ความ
ชารุ ดบกพร่ องของอุ ปกรณ์ ในระบบที่ ส่งผลกระทบต่อการให้บริ การอย่างที่เคยปรากฏในข่าว เช่ น ความ
ล้มเหลวของระบบไฟฟ้ าส ารองในระบบรถไฟฟ้ าสายหนึ่ ง ทาให้มี ผูโ้ ดยสารต้องตกค้างอยู่ในขบวนรถ
เนื่ องจากไม่สามารถเคลื่อนตัวรถไปยังสถานี ได้ ทาให้ผโู ้ ดยสารต้องอพยพ เป็ นต้น และนัน่ คือความเสี่ ยงที่
ไม่ ควรเกิ ดขึ้ นในระบบรถไฟฟ้ า ดัง นั้นการเกิ ดความล้ม เหลวควรได้รับการประเมิ นล่ วงหน้า เพื่อกาจัด
โอกาสที่ จะเกิ ดเหตุการณ์ เช่ นนั้นขึ้ นในระบบ งานวิจยั นี้ ได้รวบรวมวิธีการที่ จาเป็ นที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อ
แก้ไขปั ญหาความไม่เป็ นที่ น่าเชื่ อถื อดังกล่ าวอย่างเป็ นระบบ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในภารกิ จที่ตอ้ งดู แลรั กษา
ระบบรถไฟฟ้ าควรนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสู งที่สุด
รู ปแบบการล้มเหลวของอุปกรณ์ มีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน[3] ดังนั้นความเสี่ ยงของระบบ
รถไฟฟ้ าที่เกิ ดจากความล้มเหลวของแต่ละอุปกรณ์จึงไม่เหมือนกัน ผลกระทบจากความล้มเหลวที่เกิดจาก
อุปกรณ์ ที่มีความเสี่ ยงสู งอาจส่ งผลกระทบทาให้ความน่ าเชื่ อถื อของระบบรถไฟฟ้ าลดลง การบารุ งรักษา
อุ ป กรณ์ ใ นระบบรถไฟฟ้ าในช่ วงเริ่ ม ต้นเปิ ดให้บ ริ ก ารเดิ น รถจะถู ก ดาเนิ นการตามตารางกิ จกรรมการ
บารุ งรักษาที่กาหนดไว้ตามแผนงานการบารุ งรักษาที่ได้รับมาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ (Original Equipment
Manufacturer, OEM) เมื่ อนาอุ ปกรณ์ แต่ละตัวมาติ ดตั้งใช้งานร่ วมกันหลายประเภททาให้ระบบมี ความ
ซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนอายุการใช้งานของอุปกรณ์ (Aging of Equipment) เพิ่มขึ้นทาให้สภาพของอุปกรณ์
เปลี่ ยนไปตามลักษณะการใช้งาน ความเสี่ ยงที่ อุปกรณ์ จะเกิ ดความล้มเหลวจากการใช้งานย่อมมี มากขึ้ น
รู ปแบบการล้มเหลวของอุปกรณ์มีท้ งั แบบสอดคล้องกับอายุการใช้งาน (Age Related Failure) และความ
ล้มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่ ม (Random Failure)[3] ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์งานระบบ
ให้ยาวนาน การปรับปรุ งกิจกรรมการบารุ งรักษาให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ของอุปกรณ์จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ที่ตอ้ งดาเนิ นการไปพร้ อมกับการใช้งานไปตลอดช่วงชี วิตของอุปกรณ์ ที่ได้ถูกออกแบบไว้ (Designed Life
of Equipment)
ความพร้ อมใช้ของอุปกรณ์ ในระบบรถไฟฟ้ าส่ งผลกระทบต่อความน่ าเชื่ อถื อโดยรวมของระบบ
รถไฟฟ้ า นอกเหนือจากความผิดพลาดที่มีผลมาจากผูป้ ฏิบตั ิงานและผูโ้ ดยสาร
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี้
1. ศึกษาความล้มเหลวของอุ ปกรณ์ ที่ส่งผลต่อความน่ าเชื่ อถื อของระบบรถไฟฟ้ าที่เกิ ดขึ้นในช่ วง
ทดลองให้บริ การ
2. ประเมิ นระดับความเสี่ ยงของอุ ปกรณ์ ที่เกิ ดความล้มเหลวขึ้ นและส่ งผลต่อความน่ าเชื่ อถื อของ
ระบบรถไฟฟ้ า
3. ปรับปรุ งกิ จกรรมการบารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ าให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงจากการใช้
งานในระบบรถไฟฟ้ า
4. ประเมินความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้ าด้วยโดยค่าความน่าเชื่ อถือ ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
และความสามารถในการบารุ งรักษา ต้องมีสมรรถนะใกล้เคียงการออกแบบหรื อต้องไม่นอ้ ยกว่า
หรื อเท่ากับ 0.035% 0.025% และ 95% ตามลาดับ

1.3 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการศึกษามีดงั นี้
1 รวบรวมข้อมู ล อุ ป กรณ์ ระบบไฟฟ้ าที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความน่ า เชื่ อของระบบรถไฟฟ้ า
ในช่วงออกแบบ จัดหาติดตั้ง และช่วงทดสอบระบบ
2 รวบรวมข้อมูลความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้ าจากข้อมูลการทดลองให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
3 ประเมินระดับความเสี่ ยงจากการล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถื อ
ของระบบรถไฟฟ้ า
4 ปรับปรุ งกิจกรรมงานบารุ งรักษาให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงในระบบรถไฟฟ้ า
5 ประเมินความน่าเชื่ อของระบบรถไฟฟ้ าจากข้อมูลการให้บริ การหลังในช่ วงเปิ ดให้บริ การแก่
สาธารณะ

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ระบบรถไฟฟ้ าเป็ นระบบที่ ป ระกอบด้วยระบบย่อยหลายระบบ งานวิจยั นี้ ศึ กษาผลกระทบของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่ งเมื่อเกิดความล้มเหลวจะส่ งผลกระทบขยายวงกว้างไปยังระบบย่อยอื่น ๆ ด้วย งานวิจยั นี้ จึง
ศึ กษาบนแนวคิ ดที่ ระบบย่อยอื่ นในระบบรถไฟฟ้ า เช่ น ระบบโครงสร้ างทางโยธา ระบบตัวรถโดยสาร

4
ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่ อสาร ระบบรางวิ่งและรางตัวนา ระบบประตูก้ นั ชานชาลา ระบบประตูเก็บค่า
โดยสารอัตโนมัติ ระบบออกบัตรโดยสารหรื อเหรี ยญโดยสาร และโครงสร้างราคาค่าโดยสาร มีความพร้อม
ใช้สมบูรณ์ และไม่เกิดความชารุ ดบกพร่ องใด ๆ ในระบบดังกล่าว
การศึกษานี้จะไม่รวมปั จจัยที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การและผูโ้ ดยสารเช่น ขาดความรู ้ความเข้าใจ
วิธีการใช้งานระบบรถไฟฟ้ าที่ถูกต้อง ความผิดปกติของสภาพร่ างกาย อวัยวะส่ วนหนึ่ งส่ วนใด เครื่ องแต่ง
กายและสัมภาระของผูโ้ ดยสารที่ทาให้ระบบรถไฟฟ้ าขัดข้องจนไม่สามารถให้บริ การได้
การศึ ก ษานี้ เป็ นการใช้ก ารคานวณความน่ าเชื่ อถื อของระบบรถไฟฟ้ าโดยพิจารณาจากความไม่
พร้อมบริ การของระบบรถไฟฟ้ า (Train Service Unavailability, TSU) และความล่าช้าเกิ นสองนาทีจาก
ตารางเวลาการให้บริ การ (Train Service Delay, TSD) ของการให้บริ การซึ่งได้รับผลกระทบจากการล้มเหลว
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
การนาข้อมูลกิ จกรรมการบารุ ง รั กษาที่ ผูผ้ ลิ ตให้มาพร้ อมกับการติ ดตั้ง อุ ปกรณ์ ม าประเมิ นความ
น่าเชื่ อถือของระบบในช่วงทดลองเปิ ดให้บริ การรถไฟฟ้ า จากนั้นประเมินระดับความเสี่ ยงของอุปกรณ์แต่
ละตัวในระบบไฟฟ้ าที่ มีผลกระทบต่างกันเพื่อจัดอันดับ ความเสี่ ยงของอุ ปกรณ์ จากนั้นท าการปรับปรุ ง
กิจกรรมการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่มีความเสี่ ยงในระดับสู งให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริ งของอุปกรณ์เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ ยงสู งเกิดความล้มเหลวขึ้น แล้วประเมินความน่าเชื่ อถือของการให้บริ การ
ระบบรถไฟฟ้ าอีกครั้ งเพื่อประเมิ นผลลัพธ์ จากการปรั บปรุ งกิ จกรรมบารุ งรั กษาในช่ วงเปิ ดให้บริ การแก่
สาธารณะ

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมีดงั นี้
1. ทาให้เกิดมีการประเมินการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ าในช่วงก่อนเปิ ดให้บริ การแก่ประชาชน
2. สามารถสื บทราบที่มาของความเสี่ ยงที่เกิดจากอุปกรณ์ ไฟฟ้ าซึ่ งอาจจะส่ งผลรุ นแรงทาให้เกิ ด
ความไม่น่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้ า
3. เป็ นการปรับปรุ งกิจกรรมการบารุ งรักษาของระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ าให้มีความพร้ อมใช้งานอยู่
เสมอ
4. ป้ องกันไม่ให้ความบกพร่ องของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ าที่มีความซับซ้อนส่ งผลกระทบต่อ
สวัสดิ์ภาพและความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร
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1.6

นิยำมศัพท์ ทวั่ ไป
นิยามศัพท์ทวั่ ไปมีดงั นี้
สนข.

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร

รฟท.

การรถไฟแห่งประเทศไทย

รฟม.

การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่งประเทศไทย

OEM

Original Equipment Manufacturer

Dependability

ความเชื่อถือได้

Reliability

ความน่าเชื่อถือ

Availability

ความพร้อมใช้ของระบบใด ๆ

Maintainability

ความสามารถทาการบารุ งรักษาตามแผนและบารุ งรักษาฉุกเฉิน

RBM

Risk Based Maintenance

RAMS

Reliability, Availability, Maintainability and Safety

O&M

Operation and Maintenance

TSU

Train Service Unavailability

TSD

Train Service Delay

RBD

Reliability Block Diagram

MTTF

Mean Time To Failure

MTBF

Mean Time Between Failures

MDT

Mean Down Time

MTTR

Mean Time To Repair

CME

Corrective Maintenance Efficiency

PME

Preventive Maintenance Efficiency
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CM

Corrective Maintenance

CMA

Corrective Maintenance Analysis

PM

Preventive Maintenance

PMA

Preventive Maintenance Analysis

O&M

Operation and Maintenance

ALARP

As Low As Reasonably Practicable

MUT

Mean Up Time

MDT

Mean Down Time

