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บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่ องการปรับปรุ งความน่าเชื่อถือของระบบ
รถไฟฟ้ าด้วยการบารุ งรักษาคลอบคลุมถึง
1. ทฤษฎีพ้นื ฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้ า
3. การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1

ทฤษฎีพนื้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง

ทฤษฎีพ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่ องการปรับปรุ งความน่าเชื่ อถือของระบบรถไฟฟ้ าด้วยการ
บารุ งรักษาประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ทฤษฎีการบริ หารโครงการรถไฟฟ้ า
ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
การประเมินความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ และ
รู ปแบบความล้มเหลวของอุปกรณ์หรื อระบบที่ซบั ซ้อน

2.1.1 ทฤษฎีการบริหารโครงการรถไฟฟ้า
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ ามีกระบวนการดังนี้
1. เริ่ มต้นจากผลการศึกษาความเหมาะสมสาหรับก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ าจากสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ งและจราจร (สนข.)
2. ออกแบบระบบรถไฟฟ้ า การออกแบบจะต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดอายุการใช้งานระบบ
(System Lifecycle) และสอดคล้องกับนโยบายของ สนข.
3. ก่อสร้างงานโครงสร้างทางโยธารวมทั้งงานระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบรางวิ่ง ระบบไฟฟ้ า
อาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบน้ าดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และสิ่ งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ
4. จัดหา ผลิ ต รวมทั้งการติ ดตั้ง ระบบรถไฟฟ้ า และอุ ปกรณ์ ประกอบของระบบรถไฟฟ้ า เช่ น
ระบบไฟฟ้ า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบตัวถังรถไฟ ระบบควบคุ มและสั่งการจากระยะไกล
ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร เป็ นต้น
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5. ช่วงการทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
โครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้ าเริ่ มต้นจากการนาผลการศึกษาความเหมาะสมสาหรับก่อสร้ างเส้นทาง
รถไฟฟ้ าจากสานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข.) มาออกแบบในรู ปแบบของระบบ
รถไฟฟ้ า การออกแบบจะต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดอายุการใช้งานระบบ (System Lifecycle) ทั้งช่วง
ก่อสร้าง ช่วงติดตั้งและทดสอบให้เป็ นไปตามมาตรฐานการจัดการโครงการตามรู ปที่ 2.1 วัฎจักรของระบบ
(System Lifecycle)

รู ปที่ 2.1 วัฎจักรของระบบ (System Lifecycle)
2.1.2 ทฤษฎีความน่ าเชื่อถือ
ทฤษฎี ค วามน่ า เชื่ อถื อ (Dependability)ในทางวิศวกรรมจะอยู่ในรู ปแบบชุ ดระเบี ยบปฏิ บตั ิ เชิ ง
คณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะในทางวิศวกรรมความน่ าเชื่ อถื อได้ ความพร้ อมใช้งาน และความสามารถในการ
บารุ งรักษา (Reliability, Availability and Maintainability, RAM) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะอยูใ่ นรู ปของสมการ
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ทางสถิ ติและความน่ าจะเป็ นทางคณิ ตศาสตร์ ผลลัพธ์ ที่ได้จากการคานวณจะอยู่ในโดเมนเวลาที่อุปกรณ์
อาจจะเกิ ดความล้ม เหลวหรื อมี ค วามเป็ นไปได้ที่ อุ ป กรณ์ จะเกิ ดความล้ม เหลว เวลาของอุ ป กรณ์ แต่ ล ะ
ประเภทจะเกิดความล้มเหลวแตกต่างกันซึ่ งไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้อย่างแน่ชดั ในทางปฏิบตั ิ ดังนั้นเวลาที่
อุปกรณ์ตอ้ งการการบารุ งรักษาจะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่อุปกรณ์น้ นั ถูกติดตั้งและใช้งานเป็ นสาคัญ
เนื่ องจากพารามิเตอร์ ของ RAM ถูกกาหนดในรู ปสมการความน่ าจะเป็ น ดังนั้นพารามิเตอร์ ความ
น่าจะเป็ น เช่ น ตัวแปรตามแบบสุ่ ม ฟั งก์ชนั ความหนาแน่นการกระจายตัว และฟั งก์ชนั การแจกแจงความถี่
จึงถูกใช้สาหรับสร้างทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
การศึกษาความน่าเชื่อถือจะเกี่ยวกับตัวแปรทั้งแบบต่อเนื่ องและไม่ต่อเนื่ อง ตัวอย่างตัวแปรสุ่ มแบบ
ไม่ต่อเนื่ องคื อจานวนครั้ งการเกิ ดความล้มเหลวของอุ ปกรณ์ ในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ตัวอย่างตัวแปรสุ่ ม
แบบต่อเนื่ องคือระยะเวลาตั้งแต่อุปกรณ์ ถูกติ ดตั้งจนกระทัง่ อุปกรณ์ น้ นั เกิ ดความล้มเหลวหรื อระยะเวลา
ระหว่างความล้มเหลวของอุปกรณ์
ฟั งก์ชนั การแจกแจงความถี่สะสม F(t) ถูกใช้เป็ นสมการความน่าจะเป็ นในการทดสอบหาตัวแปร
ตามซึ่ งมีค่าไม่เกินเวลา t หรื อ
(2.1)

∫

เมื่อ

f(t) คือ ฟั งก์ช้ น
ั ความน่าจะเป็ นของตัวแปรตามที่เวลา t ใด ๆ ที่อุปกรณ์เกิดความล้มเหลว
F(t) คือ สมการแสดงความไม่น่าเชื่อถือของระบบขณะเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์

เมื่อแทนค่าเวลา t = 0 จะได้ F(t) = 0 ดังนั้นหากสมการเปลี่ยนเป็ น t = 0 ถึง t และตัวแปรสุ่ ม t
เป็ นแบบไม่ต่อเนื่ อง สมการอนุ พนั ธ์จะเปลี่ ยนเป็ นผลรวมของเหตุการณ์ ที่เวลา t = 0 ถึง t ดังนั้นสมการ
ความน่าเชื่อถือได้ R(t) จะอยูใ่ นรู ป
∫

(2.2)

จากสมการเชิงอนุพนั ธ์ (2.2) แสดงว่า
(2.3)
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ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิ ดความล้มเหลวขึ้นในช่วงเวลา t1 ถึง t2 จึงสามารถอธิ บายได้ดว้ ย
สมการความน่าเชื่อถือได้
∫

(2.4)

∫

อัตราการเกิดความล้มเหลว λ ของอุปกรณ์ในช่วงเวลา t1 ถึง t2 จึงเป็ นสัดส่ วนของความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดความล้มเหลวขึ้นเทียบกับระยะเวลา สามารถเขียนได้เป็ น
(2.5)

λ

เมื่อ

ถึง
(2.6)

λ

อัตราการเกิดอันตราย (Hazard rate, h(t)) หรื อความล้มเหลวขึ้นอย่างฉับพลัน สามารถประเมินได้
จากการกาหนด
ในสมการอัตราความล้มเหลว λ จะได้วา่

[

]

[

]

(2.7)

จากสมการ (2.3)

แทนค่าสมการ (2.7) ด้วย (2.3) จะได้วา่
(2.8)
สมการข้างต้นเป็ นหนึ่งในความสัมพันธ์พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ความน่าเชื่ อถือซึ่ งมีความสาคัญ
เพราะเป็ นฟังก์ชนั การกระจายตัวเชิงสถิติ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากทราบเวลาจนกระทัง่ อุปกรณ์เกิดความล้มเหลว
(Time to Failure) และฟั งก์ชนั ความน่าเชื่ อถือ
จะทาให้สามารถประเมินอัตราการเกิดอันตราย ณ เวลา
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t ใด ๆ ได้จากสมการ (2.8) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดอันตราย
บนความน่าเชื่อถือ

จากการความล้มเหลว

ของอุปกรณ์ ณ เวลา ใด ๆ

สมการที่ (2.7) อธิ บายได้วา่ อัตราการเกิดอันตรายเป็ นการวัดการเปลี่ยนแปลงอัตราความคงทนต่อ
หน่วยเวลาที่เปลี่ยนไป
เพื่ อ ให้เ ข้า ใจแนวคิ ด ได้ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น ผูว้ ิ จ ัย ขอยกตัว อย่า งการทดสอบอุ ป กรณ์ โ ดยเริ่ ม ที่ ค วาม
น่าเชื่อถือที่ ด้วยจานวนอุปกรณ์ ซึ่ งเมื่อเวลาผ่านไปเป็ นเวลา ทาให้อุปกรณ์ถูกใช้งานและเกิดความ
ล้มเหลวขึ้นและเสี ยหายไปส่ วนหนึ่ง จนกระทัง่ ทาให้เหลืออุปกรณ์ที่ใช้ได้เป็ นจานวน ณ เวลาสุ ดท้าย
ที่พิจารณา นัน่ คือ
จะได้สมการความน่าเชื่อถือที่ เวลา ใด ๆ
(2.9)

(2.10)

จากสมการที่ (2.3)
(2.11)
ดังนั้น ฟังก์ชนั ความหนาแน่นของความล้มเหลวจะแสดงสัดส่ วนของจานวนอุปกรณ์เมื่อเริ่ มต้น
กับปริ มาณอุปกรณ์ที่เกิดการล้มเหลวขึ้นในช่วงเวลา
ดังนั้นสมการที่ (2.8) (2.9) และ (2.11) สามารถประเมินได้เป็ น
(2.12)
ดังนั้น ฟังก์ชนั ความอันตราย
ช่วงเวลา

จึงเป็ นส่ วนกลับของอุปกรณ์ที่คงทนอยูไ่ ด้ใน
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การเปรี ยบเทียบสมการที่ (2.6) และที่ (2.7) กับอัตราการเกิดความล้มเหลว Failure Rate λ และ
อัตราการเกิดอันตราย Hazard Rate
ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในทางคณิ ตศาสตร์ ปกติจะถูกนาไปใช้
งานโดยมีความหมายที่คล้ายคลึงกันในทางปฏิบตั ิของงานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
อัตราการอันตรายกับอัตราการล้มเหลวสามารถอธิ บายโดยอุปมาว่า หากมีครอบครัวหนึ่ งเดินทาง
200 กิ โลเมตรได้ภายในเวลา 4 ชัว่ โมง ดังนั้นความเร็ วเฉลี่ ยอยู่ที่ 50 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง แม้ว่าจะมีบาง
ช่ วงเวลาที่ ครอบครั วนี้ จะใช้ความเร็ วรถเร็ วกว่าหรื อช้ากว่าความเร็ วโดยเฉลี่ ยอยู่บา้ ง หากต้องการทราบ
ความเร็ วชัว่ ขณะหนึ่ งต้องตรวจสอบที่เครื่ องมือวัดความเร็ ว ณ ขณะนั้น ดังนั้นความเร็ ว 50 กิ โลเมตรต่อ
ชัว่ โมงจึงเป็ นอัตราการล้มเหลวเชิงเส้นและความเร็ ว ณ ขณะใดๆ ตลอดการเดินทางคืออัตราอันตรายเชิงเส้น
จากสมการ (2.8) สามารถอธิ บายอัตราการเกิดอันตรายจากความล้มเหลวของอุปกรณ์ให้อยูใ่ นรู ป
ของสมการความน่าเชื่อถือได้
ดังนี้
จากสมการ (2.7) จะได้วา่
[

]

(2.13)
ทาการอินติเกรตทั้งสองข้างของสมการ (2.13) จะได้วา่
∫

∫

∫

แต่

นัน่ คือ
[ ∫

]

(2.14)

สมการ (2.14) เป็ นรู ปทัว่ ไปเมื่ อพิจารณาให้อตั ราความอันตรายจากการเกิ ดความล้มเหลวเป็ น
ค่าคงที่จะได้สมการอัตราการเกิดความล้มเหลวคงที่ ซึ่งจะเป็ นจริ งเสมอสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ า[3]
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(2.15)
สมการข้างต้นถูกนาไปใช้อย่างแพร่ หลายในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามการนาไปใช้
จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลอัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ที่เชื่ อถื อได้ สมการสามารถนาไปใช้สาหรับคานวณหา
ความน่าเชื่ อถือของระบบที่อยูใ่ นรู ปของระยะเวลาที่อุปกรณ์จะเกิดความล้มเหลว (Mean Tim To Failure,
MTTF) และช่วงเวลาระหว่างการล้มเหลวของอุปกรณ์ (Mean Time Between Failure, MTBF) ดังตารางสรุ ป
สมการสาหรับประเมินความน่าเชื่อถือ [10]
ตารางที่ 2.1 สมการพื้นฐานสาหรับประเมินความน่าเชื่อถือ
ฟังก์ชันความเป็ นไปได้ ทจี่ ะเกิด
ความล้มเหลว
สมการความน่าเชื่อถือพื้นฐาน

∫

[ ∫

]

อัตราความอันตราย
อัตราการเกิดความล้มเหลว

λ

∫

MTTF
(กรณี อุปกรณ์เสี ยแล้วไม่ซ่อม)

∫

MTBF
(อัต ราการเกิ ด ความล้ม เหลวคงที่

และซ่อมเมื่อเกิดล้มเหลว)

λ

เมื่อ
= รวมเวลาใช้งาน และ = จานวนการเกิ ดความล้มเหลวและ
λ = อัตราความล้มเหลว (ครั้งต่อชัว่ โมงทางาน)

MTTR

เวลาที่ใช้สาหรับซ่อมบารุ งอุปกรณ์แต่ละตัว

MDT

MDT = MTTR + Administrative Time (ถ้ามี)

ความน่าเชื่อถือของระบบนอกจากจะคานวณได้จากสมการพื้นฐานของความน่าจะเป็ นเชิ งสถิติแล้ว
ยังสามารถคานวณได้จากผลรวมเชิงฟังก์ชนั ของความน่าเชื่อของแต่ละชิ้นส่ วน[1]
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การทานายความน่ าเชื่ อถื อของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าสามารถดาเนิ นการด้วยวิธี Part Count Reliability
Prediction [4] ซึ่งเป็ นวิธีที่เหมาะสมสาหรับทานายความน่าเชื่ อถือของอุปกรณ์ที่อยูใ่ นระหว่างการออกแบบ
และข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ไม่สามารถหาได้อย่างครบถ้วน โดยมีสมการดังนี้
λ

∑

λ

(2.16)

เมื่อ
คือ ผลรวมการล้มเหลวของอุปกรณ์ (ครั้งต่อชัว่ โมงการทางาน)

λ
λ

คือ อัตราการล้มเหลวของอุปกรณ์ ตัวที่ i
คือ ปัจจัยคุณภาพของอุปกรณ์ ตัวที่ i
คือ จานวนชิ้นส่ วนของอุปกรณ์ที่ต่างชนิดกันในอุปกรณ์
คือ จานวนของอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน ตัวที่ i

2.1.3 การประเมินความพร้ อมใช้ ของอุปกรณ์
การประเมินความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ Availability ความพร้อมใช้ของระบบรถไฟฟ้ าประเมินได้
จากความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ยอ่ ยในระบบรถไฟฟ้ าซึ่ งประกอบด้วย ความพร้อมใช้ของตูโ้ ดยสารรถไฟฟ้ า
ความพร้อมใช้ของประตูก้ นั ชานชาลา ความพร้อมใช้ของระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ความพร้อมใช้ของ
เครื่ องจาหน่ ายตัว๋ โดยสาร และความพร้ อมใช้ข องประตูอตั โนมัติ โดยอุ ป กรณ์ เหล่ า นั้นได้รับ การจ่ า ย
พลังงานไฟฟ้ าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ระบบหรื ออุปกรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้ของระบบรถไฟฟ้ าได้รับการจ่ายพลังงานด้วย
อุปกรณ์จากระบบไฟฟ้ า ดังนั้นจึงประเมินความพร้อมใช้ของระบบรถไฟฟ้ าด้วยการประเมินความพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าซึ่ งประเมินได้จากความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ยอ่ ยแต่ละตัวในระบบไฟฟ้ าด้วยสมการ
(2.17)
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2.1.4 รู ปแบบความล้ มเหลวของอุปกรณ์ หรือระบบทีซ่ ับซ้ อน
รู ปแบบความล้มเหลวของอุปกรณ์มีดงั นี้
แบบ ก รู ปแบบอ่างจะมีโอกาสล้มเหลวมากในระยะเริ่ มต้นใช้งานและลดลงเมื่อใช้งานไปสักระยะ
จากนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้สิ้นอายุการใช้งานของอุปกรณ์
แบบ ข รู ปแบบดั้งเดิม โอกาสการล้มเหลวจะน้อยในระยะเริ่ มแรกและคงที่ไปตลอดจะกระทัง่ เมื่อ
ใกล้สิ้นอายุการใช้งานโอกาสการล้มเหลวจะเพิม่ ขึ้น
แบบ ค โอกาสการล้มเหลวจะเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์
แบบ ง การล้มเหลวบกพร่ องของอุปกรณ์ จะน้อยในช่วงเริ่ มต้นการใช้งานจากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วและคงที่ไปตลอดอายุการใช้งาน
แบบ จ โอกาสการล้มเหลวจะมีค่าสู งมากในระยะเริ่ มต้นการใช้งานและจะลดลงเมื่อใช้งานไปเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นโอกาสการล้มเหลวจะคงที่ตลอดจนสิ้ นสุ ดอายุการใช้งาน
แบบ ฉ การล้มเหลวของอุปกรณ์จะเป็ นแบบสุ่ มและมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่ากันตลอดเวลาการใช้งาน
รู ปที่ 2.2 แสดงรู ปแบบความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่กล่าวข้างต้น การบารุ งรักษาเพื่อยืดอายุอุปกรณ์
ที่มีโอกาสการล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั อายุการใช้งานจะทาการกาหนดเวลาที่แน่นอน คือ รู ปแบบการล้มเหลวแบบ
ก ข และ ค สาหรับการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่มีโอกาสการล้มเหลวไม่แปรผันตรงตามระยะเวลาการใช้งานคือ
รู ปแบบ ง จ และ ฉ ต้องได้รับการจัดการการบารุ งรักษาอย่างถูกต้องตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
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รู ปที่ 2.2 รู ปแบบการล้มเหลวของอุปกรณ์
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2.2

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับระบบรถไฟฟ้ า

ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้ าประกอบด้วย ทฤษฎีความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้ า ความสัมพันธ์
ระหว่างความน่ าเชื่ อถื อและคุ ณภาพของการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า การประเมิ นคุ ณภาพการให้บริ การ
ระบบรถไฟฟ้ า การประเมินความพร้อมใช้ของระบบรถไฟฟ้ า การประเมินงานบารุ งรักษาบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ า
สาหรับระบบรถไฟฟ้ า การประเมินความเสี่ ยงของอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้ า และกิจกรรมงานบารุ งรักษา
บริ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าของระบบรถไฟฟ้ า
2.2.1 ความเชื่อถือได้ ของระบบรถไฟฟ้า
ระบบรถไฟฟ้ ามี เ ป้ าหมายเพื่ อการขนส่ ง ภายในเวลาที่ ก าหนดอย่า งปลอดภัย ความเชื่ อถื อ ได้
(Dependability) ของระบบรถไฟฟ้ าเป็ นตัวชี้ วดั (Railway Reliability, Availability, Maintainability and
Safety: Railway RAMS) ถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้ผโู ้ ดยสารมีความมัน่ ใจได้วา่ ระบบรถไฟฟ้ ามีสมรรถนะและ
ความสามารถบรรลุ เป้ าหมาย[2] ส่ งผลต่อคุ ณภาพการให้บริ การแก่ ผูโ้ ดยสาร ความเชื่ อถื อได้ของระบบ
รถไฟฟ้ าประกอบด้วย ความน่ าเชื่ อถือของระบบ (Reliability) ความพร้อมใช้ของระบบ (Availability)
ความสามารถในการบ ารุ ง รั ก ษาระบบ (Maintainability) และสวัส ดิ ภาพความปลอดภัย (Safety) ของ
ผูโ้ ดยสารที่ใช้งานระบบ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่นที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูโ้ ดยสาร เช่น ความถี่
ของการให้บริ การ ความสม่าเสมอของการให้บริ การ โครงสร้างราคาค่าโดยสาร เป็ นต้น [1]
2.2.2 ความน่ าเชื่ อถือและคุณภาพของการให้ บริการระบบรถไฟฟ้า
ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การระบบรถไฟฟ้ าในประเทศไทยมี ท้ ัง ปั จ จัย ที่ ม าจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานให้บริ การ ผูโ้ ดยสารและปั จจัยที่มาจากความน่าเชื่ อถือของอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้ าซึ่ งเมื่อเกิด
ความล้มเหลวขึ้นแล้วจะส่ งผลต่อคุณภาพการให้บริ การแก่ผโู ้ ดยสาร
ความเชื่ อถือได้ของระบบรถไฟฟ้ าสาหรับขนส่ งมวลชนมีส่วนประกอบที่สาคัญร่ วมกันคือความ
พร้อมใช้ของระบบรถไฟฟ้ า (Availability) และสวัสดิภาพความปลอดภัย (Safety) ของผูโ้ ดยสาร ดังนั้นการ
บริ การระบบรถไฟฟ้ าให้มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งทาให้อุปกรณ์งานระบบมีความน่าเชื่ อถือรวมทั้งสามารถ
ที่จะบารุ งรักษาได้ (Reliability and Maintainability) ตลอดช่วงอายุการใช้งานระบบ (Whole Life Cycle of
System) นอกจากนี้ การใช้งานและบารุ งรักษาที่เหมาะสมยังเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ตอ้ งดาเนิ นการ
ควบคู่ไปกับการให้บริ การ [1]
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รู ปที่ 2.3 แสดงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
เพื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพการให้บริ การเฉพาะที่มาจากความน่ าเชื่ อถื อ
ของระบบรถไฟฟ้ าโดยไม่พิจารณาองค์ประกอบจากปั จจัยภายนอก เช่น ผูใ้ ช้งานระบบ โครงสร้างราคาค่า
โดยสารซึ่ งไม่สามารถควบคุมได้ จะทาให้สามารถระบุตวั ชี้วดั ความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้ าได้[1]
2.2.3 การประเมินคุณภาพการให้ บริการระบบรถไฟฟ้า
การประเมินคุณภาพการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ าสามารถพิจารณาได้จากความไม่พร้อมใช้ของการ
ให้บริ การรถไฟฟ้ า และความไม่ตรงต่อเวลาของการให้บริ การรถไฟฟ้ าอันเนื่ องมาจากความล้มเหลวของ
อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ความถี่ ของการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ าจะแตกต่างกันขึ้ นอยู่กบั วัน เช่ นวันทางานปกติ วันหยุด
ประจาสัปดาห์ เป็ นต้น และช่วงเวลาระหว่างวันจะมีความถี่การให้บริ การที่ต่างกันเช่น ความถี่การให้บริ การ
ในชัว่ โมงเร่ งด่วน (Peak Hour Headway) ของวันจะมีความถี่ที่มากกว่าเพื่อให้บริ การได้ทนั กับความต้องการ
ใช้บริ การของผูโ้ ดยสาร ดังนั้นการพิจารณาการให้บริ การจึงนิ ยมพิจารณาโดยใช้ความถี่ การให้บริ การโดย
เฉลี่ยในรอบปี (Average Headway) ซึ่งสามารถประเมินได้จากจานวนชัว่ โมงที่ระบบรถไฟฟ้ าเปิ ดให้บริ การ
ตลอดทั้งปี เปรี ยบเทียบกับครึ่ งหนึ่งของจานวนเที่ยวที่ให้บริ การตลอดทั้งปี
จานวนรถไฟฟ้ าที่ไม่พร้อมให้บริ การหรื อจานวนรถไฟฟ้ าที่ถูกยกเลิกให้บริ การประเมินได้จากเวลา
ที่เหตุการณ์ ความล้มเหลวนั้นเกิ ดขึ้นและส่ งผลให้การให้บริ การระบบรถไฟฟ้ าต้องถูกระงับไปจนกระทัง่
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ระบบได้ถูกแก้ไขและกลับคืนสู่ สภาวะการให้บริ การปกติ ซึ่ งประเมินได้จากสองเท่าของการปั ดเศษเลข
ทศนิ ยมขึ้นให้เป็ นจานวนเต็มของอัตราส่ วนระหว่างเวลาที่การให้บริ การถูกระงับกับความถี่การให้บริ การ
เฉลี่ย จากสู ตร
(

)

(2.18)

คุณลักษณะเฉพาะของการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
Indicator
Peak Hour Headway (min:sec)
Average Headway (min:sec)
Operating Fleet (trains in peak hour)
Operating Fleet (cars in peak hour)
Total Number of Trains
Total Number of Cars
Annual Train-km
Annual Car-km
Scheduled Train Trips (per year)
Operating Hours (per day)
Operating Hours (per year)
Calendar Hours (per year)

Value
03:52 [232 seconds]
05:33 [333 seconds]
18
54
21
63
3,099,049
9,297,147
145,920
18.5
6,753
8,760

การประเมินคุณภาพการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า (Railway Service Monitoring) มี 2 ลักษณะ ดังนี้
 ความไม่พร้อมให้บริ การรถไฟฟ้ า (Train Service Unavailability, TSU)
 ความไม่ตรงต่อเวลาของการให้บริ การรถไฟฟ้ า (Train Service Delay, TSD)
ความไม่ พร้ อมให้ บริการรถไฟฟ้า
ความไม่พร้ อมให้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ าประเมิ นจากการหาอัตราส่ วนระหว่า งจานวนเที่ ย วโดยสารที่
ยกเลิกให้บริ การเปรี ยบเทียบกับจานวนเที่ยวโดยสารที่ระบุไว้ในตารางเวลาการเดินรถซึ่ งสามารถคานวณได้
จากสู ตร
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(2.19)
เมื่อ

TSUs คือ จานวนเที่ยวโดยสารที่ระบุไว้ในตารางเวลาการในเดือนที่พิจารณา
TSUc คือ จานวนเที่ยวโดยสารที่ยกเลิกด้วยสาเหตุจากความล้มเหลวของอุปกรณ์

เที่ยวโดยสารหมายถึงการให้บริ การขบวนรถไฟฟ้ าที่ออกจากสถานี ตน้ ทางถึงสถานี ที่ตอ้ งกลับทิศ
ทางการให้บริ การและมายังสถานี เริ่ มต้นอี กครั้งตามตารางเวลาการให้บริ การและเที่ยวโดยสารที่ยกเลิ ก
หมายถึง เที่ยวโดยสารใดๆ ที่ไม่สามารถออกให้บริ การจากสถานี ตน้ ทางได้ภายใน 2 นาทีในช่ วงชัว่ โมง
เร่ งด่วน และภายใน 5 นาทีนอกชัว่ โมงเร่ งด่วน
ความไม่ ตรงต่ อเวลาของการให้ บริการรถไฟฟ้า
ความไม่ ต รงต่ อ เวลาของการให้ บ ริ ก ารประเมิ น เที ย บกับ ค่ า ที่ ก าหนดไว้โ ดยหน่ ว ยงานของ
รั ฐ วิส าหกิ จผูท้ าหน้า ที่ ก ากับ ดู แลกิ จกรรมการให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบตารางเวลาการเดิ นรถ เพื่ อ ให้เ ป็ น
มาตรการควบคุ มคุ ณภาพการให้บริ การในแต่ละวัน โดยการบันทึกความล่าช้าของขบวนรถไฟฟ้ าที่เปิ ด
ให้บริ การจะพิจารณาเฉพาะเที่ยวที่ล่าช้าจนเกินกาหนดซึ่ งไม่รวมความล่าช้าที่เกิดจากพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
หรื อความล่าช้าที่เกิดจากผูโ้ ดยสาร
ความไม่ตรงต่อเวลาประเมินจากจานวนเที่ยวรถไฟฟ้ าที่ให้บริ การล่าช้ากว่า 2 นาทีเปรี ยบเทียบกับ
จานวนเที่ยวการให้บริ การที่ระบุไว้ในตารางเวลาให้บริ การ ซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร
(2.20)
เมื่อ TSDs
TSDc

คือ จานวนเที่ยวรถไฟฟ้ าซึ่งระบุไว้ในตารางเวลาเพื่อให้บริ การ
คือ จานวนเที่ยวรถไฟฟ้ าที่เกิดความล่าช้าเกิน 2 นาทีดว้ ยสาเหตุมาจากความ
ล้มเหลวของระบบไฟฟ้ า

ตัวอย่างการประเมินความล่าช้าของระบบรถไฟฟ้ าซึ่ งเกิ ดจากความล้มเหลวของอุปกรณ์จนทาให้
ระบบรถไฟฟ้ าเกิดความล่าช้า 2 นาที
เนื่ องจากความล้มเหลวของอุปกรณ์น้ นั ทาให้ระบบรถไฟฟ้ าเกิดความล่าช้าเกินกว่า 1 ขบวน เทียบ
กับปริ มาณเที่ยวรถไฟฟ้ าที่ให้บริ การในแต่ละเดือน 12,160 เที่ยว จึงสามารถประเมินจานวนรถไฟฟ้ าเกิ ด
ความล่าช้าได้จากสู ตร
(

)
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(

)

2.2.4 การประเมินความพร้ อมใช้ ของระบบรถไฟฟ้า
การประเมินความพร้อมใช้ของระบบรถไฟฟ้ าสามารถแบ่งออกเป็ นสองรู ปแบบคือความไม่พร้อม
ใช้งานที่ประเมินไว้สาหรับการทางานบารุ งรั กษาตามวาระ หรื อเรี ยกว่า ความไม่พร้ อมใช้ตามแผน และ
ความไม่พร้อมใช้งานระบบที่เกิ ดขึ้นจากความล้มเหลวของอุปกรณ์ ซ่ ึ งจาเป็ นต้องใช้เวลาในการกูค้ ืนระบบ
ให้กลับสู่ สภาวะพร้อมใช้งาน หรื อเรี ยกว่า ความไม่พร้อมใช้งานฉุ กเฉิ น
ความไม่พร้อมใช้ตามแผน Non-Availability (Maintenance): 1 – AM
ความไม่พร้อมใช้ฉุกเฉิ น Non-Availability (Repair): 1 – AR
[

]

(2.21)
เมื่อ

A

คือ ความพร้อมใช้งานระบบ

MUT คือ Mean Up Time อาจถูกแทนค่าด้วย MTBF หรื อ MTBSF เป็ นต้น
MDT คือ Mean Down Time อาจถูกแทนค่าด้วย MTTM หรื อ MTTR เป็ นต้น
ดังนั้น ประเมินเวลาการเกิดความล้มเหลว down time d (T) ในช่วงเวลาที่พิจารณา T
(เช่น ช่วงเวลาประเมิน 1 เดือน หรื อ 1 ปี เป็ นต้น) ได้จากสมการ
(2.22)
2.2.5 การประเมินงานบารุ งรักษาบริภัณฑ์ ไฟฟ้าสาหรับระบบรถไฟฟ้า
การประเมินงานซ่ อมบารุ ง (Maintainability Analysis) กาหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบกิจกรรมซ่ อมบารุ ง
ที่จะดาเนิ นการกับระบบพร้อมทั้งสารวจและประเมินความเพียงพอของเวลาที่ใช้ทางานซ่ อมบารุ ง ทักษะ
ความช านาญของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน อุ ป กรณ์ สิ้ นเปลื องและเครื่ องมื อ ที่ จ าเป็ น การตรวจสอบงานซ่ อ มบ ารุ ง
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ประกอบด้วยการตรวจสอบงานบารุ งรักษาเพื่อป้ องกันตามวาระ(Preventive Maintenance Analysis, PMA)
และการบารุ งรักษาเชิงแก้ไขเมื่อเกิดความล้มเหลวขึ้น (Corrective Maintenance Analysis, CMA)
การประเมินงานบารุ งรักษาเชิ งแก้ไขเพื่อกูค้ ืนระบบ (CMA) จะใช้เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้
ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัดเพื่อการกูค้ ื นระบบให้กลับสู่ สภาพที่พร้ อมใช้งานได้อย่างถูกต้องตามอาการที่
เกิดขึ้น ดังนั้นจะเป็ นการวัดประสิ ทธิ ภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งต้องการการส่ งเสริ มให้มีความรู ้ความสามารถ
พร้อมสาหรับกูค้ ืนสถานการณ์ ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อปรับปรุ งปริ มาณงานบารุ งรักษาให้สอดคล้องกับสภาพของ
อุปกรณ์ดว้ ย และใช้สาหรับประเมินสมมรรถนะและขีดความความสามารถของเครื่ องมือที่ ใช้ในการซ่ อม
บารุ งอีกทางหนึ่ง
การประเมินการบารุ งรักษาเพื่อป้ องกันการล้มเหลวตามวาระ (PMA) จะถูกประเมินและดาเนินการ
เพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อต่อระบบโดยรวมว่าจะไม่เกิ ดความล้มเหลวเนื่ องจากการบารุ งรักษาที่ไม่เพียงพอ
การบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันจะดาเนิ นงานตามตารางเวลาที่ถูกสร้างขึ้นสาหรับดาเนิ นกิจกรรมบารุ งรักษาเพื่อ
ป้ องกันก่อนอุปกรณ์ก่อนการล้มเหลว ซึ่ งประกอบด้วย การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส การตรวจติดตาม
เงื่อนไขการทางานของอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่ วนที่ได้รับความเสี ยหาย
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การงานซ่ อ มบ ารุ ง จะประเมิ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการบารุ งรักษาเชิ งแก้ไข (Corrective Maintenance Efficiency, CME) ซึ่ งจะเป็ นตัวชี้ วดั
ความสามารถในการกู้คื น ระบบหรื อ อุ ป กรณ์ ใ ห้ ก ลับ คื น สู่ ส ถานะพร้ อ มใช้ง าน ส่ ว นที่ ส องประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพการบารุ งรักษาตามเชิงป้ องกัน(Preventive Maintenance Efficiency, PME) ที่ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็ จภายในช่วงเวลาที่กาหนดซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ความสามารถในการบารุ งรักษาตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้เพื่อ
ป้ องกันเหตุการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ก่อนเกิดความล้มเหลวขึ้น
ประสิ ทธิภาพการบารุ งรักษาเชิ งแก้ ไข (CME)
(2.23)
เมื่อ

คือ ปริ มาณงานซ่อมบารุ งเชิงแก้ไขคงค้างจากเดือนที่ผา่ นมายกมา
พิจารณาในเดือนปัจจุบนั
คือ ปริ มาณงานซ่อมบารุ งเชิงแก้ไขที่ดาเนินการแล้วเสร็ จในเดือนปั จจุบนั
คือ ปริ มาณงานซ่อมบารุ งเชิงแก้ไขทั้งหมดในเดือนปัจจุบนั
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ประสิ ทธิภาพการบารุ งรักษาตามเชิ งป้องกัน (PME)
[

เมื่อ

]

(2.24)

คือ ปริ มาณงานบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันคงค้างของเดือนที่ผา่ นมายกมาพิจารณา
ในเดือนปัจจุบนั
คือ ปริ มาณงานบารุ งรักษาเชิงป้ องกันที่ตอ้ งดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนปัจจุบนั
คือ ปริ มาณงานบารุ งรักษาเชิงป้ องกันที่ดาเนินการแล้วเสร็ จในเดือนปัจจุบนั

2.2.6 การประเมินความเสี่ ยงของอุปกรณ์ ในระบบรถไฟฟ้า
การประเมินความเสี่ ยง[1]ของอุปกรณ์ไฟฟ้ าเริ่ มต้นด้วยการนาความเป็ นไปได้หรื อจานวนครั้งของ
การเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ข้ ึนในระบบไฟฟ้ ามาจัดอันดับเพื่อพิจารณาความถี่ที่เกิดขึ้น และ ประเมิน
ความรุ นแรงของเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับระบบรถไฟฟ้ าอันเนื่ องมาจากการล้มเหลวของอุปกรณ์ จากนั้นทา
การประเมินระดับความเสี่ ยงโดยใช้ตารางไขว้ความเสี่ ยง
2.2.6.1 ความถี่ในการเกิดความล้มเหลว
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดอันตรายนั้น สามารถแบ่งได้ตาม ตารางที่ 2.2 ระดับความถี่
ในการเกิดความล้มเหลว
ตารางที่ 2.2 ระดับความถี่ในการเกิดความล้มเหลว
ระดับ
ความถี่

จานวนครั้งที่อุปกรณ์ เกิด
ความล้มเหลว

โอกาสทีอ่ ุปกรณ์ จะเกิดความล้ มเหลว

Frequent

มากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 เดือน เป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จะเกิดอันตรายเป็ นประจา

Probable

น้อยกว่า 1 ครั้งใน 1 เดื อน เกิ ดขึ้ นหลายครั้ ง สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะเกิ ดอันตรายขึ้ น
ถึง 1 ครั้ง ใน 1 ปี
บ่อย

Occasional

น้อยกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี ถึ ง เป็ นไปได้ว่าจะเกิ ดขึ้ นหลายครั้ ง สามารถคาดการณ์ ได้ว่าจะ
1 ครั้ง ใน 10 ปี
เกิดอันตรายขึ้นหลายครั้ง
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ระดับ
ความถี่

จานวนครั้งที่อุปกรณ์ เกิด
ความล้มเหลว

โอกาสทีอ่ ุปกรณ์ จะเกิดความล้ มเหลว

Remote

เป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นเป็ นบางครั้งในช่วงวงจรชี วิตของระบบ
น้ อ ยกว่ า 1 ครั้ ง ใน 10 ปี
(ประมาณ 30 ปี ) สามารถคาดการณ์อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลได้วา่
ถึง 1 ครั้ง ใน 100 ปี
จะเกิดอันตรายขึ้น

Improbable

น้อยกว่า 1 ครั้ ง ใน 100 ปี ไม่น่าจะเกิ ดแต่ก็เป็ นไปได้ที่จะเกิ ดขึ้ น เป็ นไปได้ว่าอันตราย
ถึง 1 ครั้ง ใน 1000 ปี
อาจจะเกิดขึ้นได้เป็ นกรณี พิเศษ

Incredible

น้อยกว่า 1 ครั้ง ใน 1000 ปี ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย เป็ นไปได้วา่ จะไม่เกิดอันตรายขึ้น

2.2.6.2 ความรุ นแรงทีเ่ กิดขึน้ จากความล้มเหลว
ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวที่อาจส่ งผลต่อบุคคล สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานหรื อ
ให้บริ การรถไฟฟ้ า แบ่งเป็ นระดับความรุ นแรงที่จะเกิดขึ้นตามตารางที่ 2.3 ระดับความรุ นแรงจากความ
ล้มเหลวของอุปกรณ์ต่อการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
ตารางที่ 2.3 ระดับความรุ นแรงจากการล้มเหลวของอุปกรณ์ต่อการให้บริ การระบบรถไฟฟ้ า
ระดับความรุ นแรง

ผลกระทบจากความล้ มเหลวของอุปกรณ์

Insignificant

หยุดหรื อปิ ดการให้บริ การรถไฟฟ้ าน้อยกว่า 15 นาที

Marginal

ปิ ดการให้บริ การรถไฟฟ้ า 15 นาที ถึง 1 วัน

Critical

ปิ ดการให้บริ การรถไฟฟ้ ามากกว่า 1 วัน ถึง 3 เดือน

Catastrophic

ปิ ดการให้บริ การรถไฟฟ้ ามากกว่า 3 ถึง 12 เดือน

2.2.6.3 การประเมินความเสี่ ยง
ประเมิ น ความเสี่ ย งโดยการพิ จ ารณารวมกันระหว่า งความรุ นแรงและความน่ า จะเป็ นที่ จะเกิ ด
เหตุการณ์อนั ตราย ซึ่ งสามารถประเมินและจัดอันดับความรุ นแรงในการเกิ ดเหตุการณ์ อนั ตรายของแต่ละ
เหตุการณ์ตามตาราง[1] เมื่ออุปกรณ์ ไฟฟ้ าเกิดความล้มเหลวขึ้นจะต้องมีระดับความเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบรถไฟฟ้ าอยู่ในระดับต่ าที่สุดที่ สามารถยอมรั บได้อย่างสมเหตุสมผลในทางปฏิ บตั ิ (As Low As
Reasonably Practicable, ALARP) ก่อนที่จะถูกนาไปใช้งานในระบบรถไฟฟ้ า
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ระดับความถี่

ตารางที่ 2.4 ตารางไขว้การประเมินระดับความเสี่ ยง

Frequent

ระดับความรุ นแรง
Insignificant Marginal
Critical
Undesirable
Intolerable
Intolerable

Probable
Occasional
Remote
Improbable
Incredible

Tolerable
Tolerable
Negligible
Negligible
Negligible

Undesirable
Undesirable
Tolerable
Negligible
Negligible

Intolerable
Undesirable
Undesirable
Tolerable
Negligible

Catastrophic
Intolerable
Intolerable
Intolerable
Undesirable
Tolerable
Negligible

2.2.6.4 เกณฑ์ การประเมินระดับความเสี่ ยง
จากเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ ยง สามารถประเมินได้จากแนวโน้มความล้มเหลวที่
อาจจะเกิดขึ้นดังตารางที่ 2.4 เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ ยง
ตารางที่ 2.5 เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ ยง
ระดับความเสี่ ยง

ความหมาย

Intolerable

ความเสี่ ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดดาเนิ นการและปรับปรุ งแก้ไขเพื่อลดและควบคุ ม
ความเสี่ ยงทันที

Undesirable

ความเสี่ ยงสู งต้องดาเนินการจัดทามาตรการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ ยง มิฉะนั้นต้อง
ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากฝ่ ายบริ ห ารขององค์ก ร โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการความปลอดภัย จึงจะสามารถยอมรับได้

Tolerable

ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีมาตรการควบคุม

Negligible

ความเสี่ ยงเล็กน้อย ไม่ตอ้ งดาเนินการใด ๆ

2.2.7 กิจกรรมงานบารุ งรักษาบริภัณฑ์ ไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้า
กิ จ กรรมการบ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ ร ะบบไฟฟ้ าเป็ นข้อ มู ล จาก บริ ษัท ผู้ผ ลิ ต (Original
Equipment Manufacturer, OEM) ผูใ้ ช้งานต้องบารุ งรักษาตามคาแนะนาเพื่อให้อุปกรณ์เกิดความน่าเชื่ อถือ
ตามที่ ผูผ้ ลิ ตได้ออกแบบไว้ กรณี ที่ อุป กรณ์ ถู ก ออกแบบ ผลิ ต และติ ดตั้ง เพื่ อใช้ง านแต่ ไ ม่ ระบุ กิ จกรรม
บารุ งรักษาไว้ ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้งานบารุ งรักษาตามมาตรฐานได้[11]
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ตารางที่ 2.6 ความถี่การบารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ าสาหรับระบบรถไฟฟ้ า
ความถี่การบารุ งรักษา
(เดือน)
PM, GIS 69 kV Switchgear
1
PM, Power Transformer
1, 12
PM, MCB for Charger
3
PM, 24kV Switchgear
12
PM, Traction Substation
12
PM, Service Substation
12
PM, Short Circuit Device
12
PM, Trackside Switch
12
PM, Test run Diesel Generator
0.5
PM, Neural Grounding Resistor, NGR
12
PM, Diesel Generator Set
6, 12, 36
PM, Emergency Trip Switch, ETS
12
PM, MDB, MCCB for UPS
3
PM, Measure track to earth resistance
12
PM, Filter Plant
6
PM, SMS System
0.25, 1, 12
PM, Power Supply for Stinger System
6
PM, UPS & Batt
3, 6, 12, 36
PM, DC Charger & Battery
1, 3, 6, 12, 36
PM, Step-up Transformer & Switchgear of GEN
12
PM, Protection Relays
24
PM, Discharge UPS batteries
Y3
อุปกรณ์ ไฟฟ้าสาหรับระบบรถไฟฟ้า

เมื่อนาบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ ามาติดตั้งใช้งานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสิ่ งที่ผผู ้ ลิ ตแนะนาจะทาให้
อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้น มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อที่ เ ปลี่ ย นไป ดัง นั้น เพื่ อ คงสภาพให้ อุ ป กรณ์ ท างานได้อ ย่า งมี ค วาม
น่ าเชื่ อถื อ กิ จจกรรมการบารุ งรั กษาต้องได้รับการพิจารณาปรั บ ปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพที่ใช้งานจริ ง
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สภาพการใช้งานบริ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าตามมาตรฐาน[11] มี 3 ลักษณะคือ ติดตั้งใช้งานภายนอกอาคารปราศจากสิ่ ง
ป้ องกันมลภาวะที่มาจากสิ่ งแวดล้อม (Poor Condition ) ติดตั้งใช้งานภายในอาคารที่มีการระบายอากาศโดย
พึ่งพาการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ (Average Condition) และติดตั้งใช้งานภายในอาคารที่มีระบบ
ควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งอุณหภูมิและความชื้ น (Good Condition) เพื่อให้การใช้งานบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าให้เกิด
ความน่าเชื่ อถื อสู งสุ ดสามารถปรับปรุ งความถี่ ในการบารุ งรักษาโดยใช้ตวั คูณตามตารางไขว้ตวั คูณความถี่
งานบารุ งรักษาบริ ภณั ฑ์ระบบไฟฟ้ า[11]
ตารางที่ 2.7 ตารางไขว้ตวั คูณความถี่งานบารุ งรักษาบริ ภณั ฑ์ระบบไฟฟ้ า
EQUIPMENT
RELIABILITY REQUIREMENT

2.3

EQUIPMENT CONDITION
POOR AVERAGE GOOD

LOW

1.0

2.0

2.5

MEDIUM

0.50

1.0

1.5

HIGH

0.25

0.50

0.75

การศึกษางานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจะครอบคลุม
1. การศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการล้มเหลวของอุปกรณ์
2. การศึกษาประเภทของงานบารุ งรักษา
3. การศึกษาการบารุ งรักษาเพื่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์
2.3.1 การศึกษาเกีย่ วกับรู ปแบบการล้ มเหลวของอุปกรณ์
งานวิจยั ที่คน้ คว้ารู ปแบบและความถี่ การล้มเหลวของอุปกรณ์หรื อระบบที่มีความซับซ้อน
ไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุการใช้งาน[3]ได้ถูกตีพิมพ์อย่างแพร่ หลาย ตารางต่อไปนี้ แสดงความถี่และ
รู ปแบบการเกิดการล้มเหลวของอุปกรณ์ที่คน้ พบ
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ตารางที่ 2.8 รู ปแบบการล้มเหลวของอุปกรณ์และความถี่ที่เกิดขึ้น
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
รู ปแบบการ
ล้มเหลว
ก
ข
ค
ง
จ
ฉ
รวม

Brooberg, 1973
[7] (%)

UAL, 1978
[6] (%)

MSP, 1982
[8] (%)

SUBMEPP 2001
[9] (%)

3
1
4
11
15
66
100

4
2
5
7
14
68
100

3
17
3
6
42
29
100

2
10
17
9
56
6
100

งานศึกษาเพื่อกาหนดช่ วงเวลาที่ชดั เจนสาหรับการค้นหาความล้มเหลวของชิ้ นส่ วนก่อนที่จะเกิ ด
ความล้ม เหลวจนส่ งผลต่อฟั งก์ชันการทางานของอุ ป กรณ์ ผลงานศึ กษาที่ ไ ด้สามารถนาไปใช้ก ับความ
ล้มเหลวที่ยงั ไม่แสดงผล (hidden failure) ซึ่ งในกรณี น้ ี ตอ้ งทาการประเมินความเป็ นไปได้ที่ความล้มเหลวที่
ยังไม่แสดงผลจะพัฒนาขึ้นจนเป็ นสาเหตุทาให้ฟังก์ชนั หลักของอุปกรณ์เกิดความล้มเหลว
Andrews and MOSS [12] ได้ทาการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1993 เพื่อหาความเหมาะสมของช่วงเวลาที่
แน่ นอนที่ตอ้ งดาเนิ นการค้นหาความล้มเหลวของชิ้ นส่ วนภายในของอุปกรณ์ ก่อนที่ ความล้มเหลวนั้นจะ
กระทบต่อฟั งก์ชนั การทางานหลักของอุปกรณ์ พบว่าความน่าเชื่ อถือของฟั งก์ชนั การป้ องกันความล้มเหลว
ซึ่ งอยู่ในรู ปของ MTBF ความไม่พร้ อมใช้งานของอุ ปกรณ์ และช่ วงเวลาสาหรั บการค้นหาการเกิ ดความ
ล้มเหลว มีความสัมพันธ์ในลักษณะเชิงเส้นตามสมการ
(

เมื่อ

)

คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับค้นหาความล้มเหลวของอุปกรณ์
คือ ฟังก์ชนั การป้ องกันความล้มเหลวก่อนการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์

(2.25)
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ความสัมพันธ์เชิ งเส้นนี้ ใช้ได้เมื่อความไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์นอ้ ยกว่า 5% และความสามารถใน
การบารุ งรักษาสอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ของอุปกรณ์ เนื่ องจากสมการนี้ ถูกสร้างขึ้นบนสมมุติฐานที่ความ
พร้ อมใช้ของอุปกรณ์ กระจายตัวต่อเนื่ อง ความไม่พร้อมใช้ของอุปกรณ์จากสมการข้างต้นไม่รวมความไม่
พร้อมใช้เนื่องจากสาเหตุความจาเป็ นที่ตอ้ งทาอุปกรณ์ให้กลับคื นสู่ การทางานตามฟั งก์ชนั เมื่อถูกพบความ
ล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการค้นหาความเสี่ ยงที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวแล้วแก้ไขก่อนที่อุปกรณ์
จะเกิดความล้มเหลวยังน้อยกว่าที่จะต้องดาเนินการแก้ไขเมื่อฟังก์ชนั หลักของอุปกรณ์เกิดความล้มเหลว
SAE JA [13] ทาการศึกษาในปี 2002 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความน่ าเชื่ อถื อของระบบที่
ดาเนิ นการเพื่อป้ องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์ ฟั งก์ชนั การป้ องกันของตัวอุปกรณ์ และความน่าจะเป็ นที่
อาจจะเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ข้ ึนหลายครั้ง พบว่ามีความสัมพันธ์กนั ตามสมการ
(

เมื่อ

)

(2.26)

คือ ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับค้นหาความล้มเหลวของอุปกรณ์
คือ ฟังก์ชนั การป้ องกันก่อนการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์หลายครั้ง
คือ ฟังก์ชนั การป้ องกันก่อนการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่มีโอกาส
เกิดความล้มเหลวขึ้น

NAVAIR [14] ทาการศึกษาในปี 2003 และถูกตีพิมพ์ผลการศึกษาเกี่ยวกับการหาความเป็ นไปได้ที่
จะเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ข้ ึนพร้ อมกัน ความล้มเหลวที่ไม่แสดงผล และความล้มเหลวที่เกิ ดเพิ่มขึ้น
โดยได้ผลการศึกษาตามสมการ
(2.27)
เมื่อ

คือ ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความล้มเหลวขึ้นพร้อมกันของอุปกรณ์
คือ ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความล้มเหลวขึ้นแต่ไม่แสดงผลให้ผใู ้ ช้เห็น
คือ ความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความล้มเหลวเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์
คือ ช่วงเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณ์ไม่เกิดความล้มเหลวขึ้น

สมมุ ติให้การเกิ ดความล้มเหลวแบบไม่แสดงผล และ
มี การกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ
สมการที่ (2.27) สามารถใช้เป็ นสมการเพื่อหาความเป็ นไปได้ ณ ช่วงเวลาใดๆ ได้ดงั นี้
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(

เมื่อ

)

(2.28)

คือ ความเป็ นได้จะเกิดความล้มเหลวขึ้น ณ เวลา
คือ ช่วงเวลาที่อาจจะเกิดความล้มเหลวขึ้น
คือ ช่วงเวลาเฉลี่ยที่อุปกรณ์ไม่เกิดความล้มเหลวขึ้น

MTBF สามารถประเมินได้โดยการกาหนดความเป็ นได้ที่อุปกรณ์ จะเกิ ดความล้มเหลวขึ้นอย่าง
เหมาะสมตลอดช่วงเวลาการใช้งานอุปกรณ์ เช่น การกาหนดช่วงชีวติ ของการใช้งานอุปกรณ์ เป็ นต้น
2.3.2 การศึกษาประเภทของงานบารุ งรักษา
การศึกษาของ Piotrowski [15] เมื่อปี 2001 ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับสัดส่ วนการบารุ งรักษาเชิ งแก้ไข
(Reactive Maintenance) การบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (Preventive Maintenance) การบารุ งรักษาตามเงื่อนไขที่
ได้จากการประเมิน (Predictive Maintenance)
การบารุ งรักษาเชิ งแก้ ไข
การบารุ งรักษาเชิงแก้ไขหรื อกูค้ ืนระบบให้สามารถกลับมาใช้งานได้เมื่ออุปกรณ์เกิดความชารุ ดขึ้น
แล้ว ยัง คงเป็ นวิ ธี ก ารที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ในสหรั ฐ อเมริ ก า โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า สั ด ส่ ว นการ
บารุ งรักษาแสดงดังนี้
a.
b.
c.
d.

การบารุ งรักษาเชิงแก้ไขมีสัดส่ วน >55%
การบารุ งรักษาเชิงป้ องกันมีสัดส่ วนเป็ น 31%
การบารุ งรักษาตามเงื่อนไขมีสัดส่ วนเป็ น 12%
วิธีการอื่นๆ มีสัดส่ วนเป็ น 2%

ข้อดี ต้นทุนต่าและใช้จานวนพนักงานน้อย
ข้อเสี ย ต้นทุ นการกู้คืนระบบสู ง เมื่ อเกิ ดความเสี ยหายขึ้ นโดยไม่ท ราบล่ วงหน้า ทรั พยากรที่ใ ช้
สาหรั บ การซ่ อมบ ารุ ง อาจไม่ เพีย งพอและอาจท าให้ความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการช ารุ ดนั้นเป็ นต้นเหตุ ใ ห้
อุปกรณ์อื่นๆเสี ยหายตามไปด้วย
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การบารุ งรักษาเชิ งป้องกัน
การบารุ งรั กษาเชิ งป้ องกันปกติจะดาเนิ นการตามเวลาที่ ได้รับการวางไว้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต ซึ่ งเป็ น
วิธีการที่ทาให้ผดู ้ ูแลรักษาอุปกรณ์สามารถมัน่ ใจผลลัพธ์ที่ได้
ข้อดี อุปกรณ์จะสามารถทางานได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์ตน้ แบบมากที่สุด กิจกรรมการบารุ งรักษา
เชิ งป้ องกันมี ความยืดหยุ่นสามารถดาเนิ นการบารุ ง รั กษาได้ตามการเอื้ ออานวยของทรั พ ยากร วางแผน
ทางด้านการเงินได้ สามารถเพิ่มอายุการใช้งานอุปกรณ์ได้ ประหยัดพลังงาน ลดช่วงเวลาที่อุปกรณ์เกิดความ
เสี ยหายลงได้ 12% ถึง 18% เมื่อเปรี ยบเทียบกับการบารุ งรักษาเชิงแก้ไขเพียงอย่างเดียว
ข้อเสี ย ความชารุ ดเสี ยหายที่รุนแรงยังสามารถเกิดขึ้นได้ การบารุ งรักษาเกินความจาเป็ นอาจส่ งผล
ให้อุปกรณ์ตกอยูใ่ นความเสี่ ยงที่จะเกิดความชารุ ดบกพร่ องขึ้นเนื่ องจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
การบารุ งรักษาตามเงื่อนไข
การบารุ งรักษาตามเงื่อนไขของอุปกรณ์เป็ นการใช้เครื่ องมือสาหรับวินิจฉัยเงื่อนไขการทางานของ
อุปกรณ์ตลอดเวลา
ข้อดี ทาให้สามารถจัดการบารุ งรั กษาได้โดยไม่จาเป็ นต้องมี การสารองวัสดุ เกิ นความจาเป็ น
สามารถวางแผนกาลังทรั พยากรเพื่อการบารุ งรั กษาได้ ทาให้ความชารุ ดเสี ยหายรุ นแรงหายไปเนื่ องจาก
อุปกรณ์ ได้ผ่านการวินิจฉัยอย่างต่อเนื่ อง ลดการจ้างพนักงงานเพื่อบารุ งรักษาที่เกิ นความจาเป็ น เพิ่มความ
ปลอดภัย ต่ ออุ ป กรณ์ ต่ อผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน ลดการใช้พ ลัง งานและลดค่ า ใช้จ่า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ไ ด้
ประมาณ 8% ถึง 12% เมื่อเปรี ยบเทียบกับการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน ได้บุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ
ข้อเสี ย เสี ยค่าใช้จา่ ยไปกับอุปกรณ์ เครื่ องมือ และบุคลากรสาหรับวินิจฉัยอุปกรณ์ เพิ่มงบประมาณ
สาหรับพนักงานที่ตอ้ งได้รับการฝึ กอบรมเพื่อใช้เครื่ องมือที่มีความพิเศษเฉพาะด้าน
2.3.3 การศึกษาการบารุ งรักษาเพือ่ ความน่ าเชื่ อถือของอุปกรณ์
การบารุ งรักษาแบบ Reliability Centered Maintenance เริ่ มมีแนวความคิดมาตั้งแต่ปี 1950 ที่ได้มี
การพบว่าการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันไม่เพียงพอต่อการบารุ งรักษาชิ้นส่ วนที่ซบั ซ้อนของเครื่ องบิน ดังนั้นจึง
ได้มีการพัฒนาระบบการบารุ งรักษาที่ให้ความมัน่ ใจได้มากขึ้น จนกระทัง่ ในปี 1980 RCM จึงได้เริ่ มถูก
นามาใช้ในอุตสาหกรรมการบิน (United Airline) หลังจากนั้นจึงถูกนาไปประยุกต์ในโรงไฟฟ้ านิ วเคลียร์
และอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีความเสี่ ยงของอันตรายต่อทรัพย์สิน ชีวติ และสิ่ งแวดล้อมสู ง
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การศึกษาของ Piotrowski1 เมื่อปี 2001 ยังพบว่าการบารุ งรักษาระบบที่เหมาะสมควรให้น้ าหนัการ
บารุ งรักษาคือ การบารุ งรักษาเชิ งแก้ไขไม่ควรเกิน 10% การบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันควรอยูร่ ะหว่าง 25% ถึง
35% และให้น้ าหนักการบารุ งรักษาตามเงื่อนไขที่ประเมินได้จากสภาพที่แท้จริ งของอุปกรณ์คือ 45% to 55%
ข้อดี เป็ นวิธีการบารุ งรักษาที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ลดค่าใช้จ่ายจากการลดการบารุ งรักษาที่ไม่
จาเป็ น ลดความถี่ในการซ่ อมบารุ ง ลดโอกาสที่อุปกรณ์ จะเกิดความชารุ ดขึ้นอย่างทันทีทนั ใด สามารถให้
ความสาคัญกับการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่มีความสาคัญก่อนได้ รู ้สาเหตุรากฐานของการเกิ ดความชารุ ดและ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม
ข้อเสี ย ค่าใช้จ่ายในการเริ่ มต้นมีค่าสู ง เนื่ องจากพนักงานต้องได้รับการเข้าอบรมการใช้เครื่ องมือ
พิเศษ อุปกรณ์พิเศษ เป็ นต้น
NASA2 ทาการศึกษาเมื่อปี 2000 เพื่อประมวลกลยุทธที่เหมาะสมสาหรับการทาบารุ งรักษาโดยใช้
หลักเกณฑ์ความวิกฤติ (criticality) ที่เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์เกิดความชารุ ดบกพร่ องและมูลค่าความเสี ยหายซึ่ ง
เกิดจากอุปกรณ์ชารุ ด ได้ผลการศึกษาตามตาราง
ตารางที่ 2.9 ลาดับการบารุ งรักษาเพื่อความน่าเชื่ อถือ
ลาดับการบารุ งรักษาเพือ่ ความน่ าเชื่ อถือ
บารุ งรักษาเชิ งแก้ ไข
อุปกรณ์หรื อชิ้นส่ วนขนาด
เล็ก
อุปกรณ์ที่ไม่มีความวิกฤติ
เมื่อชารุ ด
อุปกรณ์ที่มีความเป็ นไปได้ที่
จะไม่ชารุ ด
อุปกรณ์ที่มีระบบสารอง
ทางานแทนเมื่อชารุ ด

1

การบารุ งรักษาเชิ งป้องกัน

การบารุ งรักษาตามเงื่อนไข

อุปกรณ์ที่เกิดความล้า (Wear) ตาม อุปกรณ์ที่มีอตั ราการชารุ ดเป็ นแบบสุ่ ม
อายุการใช้งาน
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิง้
อุปกรณ์ที่มีความสาคัญขั้นวิกฤติเมื่อเกิด
การชารุ ด
อุปกรณ์ที่รู้อตั ราการชารุ ดแน่ชดั อุปกรณ์ที่ไม่เสื่ อมตามเวลา
ตามคาแนะนาจากผูผ้ ลิต

ระบบที่อาจเกิดความชารุ ดขึ้นเนื่ องจาก
ซ่อมบารุ งเชิงป้ องกันไม่ถูกวิธี
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