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บทคดัย่อ  
การศึกษาเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัค่าความพร้อมใชแ้ละความเช่ือถือ กรณีศึกษา บนัไดเล่ือน

ในสถานี พญาไท ของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเคร่ืองมือการวดัประสิทธิผล
การซ่อมบ ารุงของบันไดเล่ือนให้กับหน่วยงานซ่อมบ ารุงท่ีมีความรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์การศึกษาน้ีเร่ิมตน้จากแนวความคิดท่ีจะด ารงความพร้อมใชข้อง
บนัไดเล่ือนในสถานีรถไฟฟ้าพญาไท ให้อยูใ่นระดบัท่ีสูงเป็นท่ียอมรับตามเกณฑ์สากล และสร้างความพึง
พอใจในการให้บริการกบัผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการสถานีรถไฟฟ้า โดยใชห้ลกัการวดัค่าความพร้อมใชแ้ละค่า
ความเช่ือถือของเคร่ืองจักรจากข้อมูลความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีถูกบันทึกไว้ในระบบ CMMS 
(Computerized Maintenance Management System) แ ล ะ  SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) และท าการเปรียบเทียบค่าท่ีวดัไดก้บัเกณฑม์าตรฐาน จากการทดลองป้อนขอ้มูลความบกพร่อง
ท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีถูกบนัทึกไวใ้นระบบ CMMS และ SCADA ให้กบัเคร่ืองมือวดัท่ีพฒันาข้ึน พบว่าเคร่ืองมือ
สามารถแสดงผลลพัธ์ให้เห็นบนัไดเล่ือนท่ีมีความพร้อมใชง้านและความเช่ือถือต ่ากวา่เกณฑไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 
และรวดเร็วเม่ือเทียบกบัการรายงานผลเดิมท่ีเป็นเพียงการรายการความบกพร่องตามล าดบัเหตุการณ์ ผลลพัธ์
ท่ีไดช่้วยใหผู้ป้ฎิบติัการซ่อมบ ารุงสามารถวางแผนทรัพยากรการซ่อมบ ารุงไดล่้วงหนา้และสามารถจดัล าดบั
ความเร่งด่วนตามผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวดั   
 

ABSTRACT 

This research was about the development of a tool to measure availability and reliability. A case 
of escalors in Phaya Thai station at the Airport Rail Link was studied. It aimed at developing a tool to 
measure effectiveness of escalator maintenance for the Maintenance Department which was responsible for 
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equipment maintenace and repair in the Airport Rail Link. This study was initiated from the concept of 
maintaining the availability of escalators in Phaya Thai station to a high level in conformance to 
international criteria and providing satisfactory service for the station passengers. Principles of measuring 
equipment availability and reliability were used to analyse the actual failure data recorded in the CMMS 
(Computerized Maintenance Management System) and SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) systems. The measured values were consequently compared with the standard criteria. The 
experimental results of inputting the actual failure data recorded in the CMMS and SCADA systems into 
the developed measuring tool showed that the tool could clearly and quickly report when the escalator 
availability and reliability were lower than the standard criteria. This contrasted with the original reporting 
system which merely produced a list of failures in the sequence of events. Ultimately, the results of the 
measurement enabled the maintenance workers to plan required resources in advance and to determine the 
maintenace priorities accordingly 
 

บทน า 
 โครงการ ระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร
อากาศยานในเมือง เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในช่ือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์รถไฟฟ้าสายน้ีจะแล่นผา่นสถานี
รายทางรวม 8 สถานี เร่ิมตน้ท่ีสถานีพญาไท ซ่ึงอยู่ติดกบัสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีพญาไท สถานีราช
ปรารภ สถานีมกักะสัน เป็นท่ีตั้งของสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร ให้บริการเช็กอินตัว๋และกระเป๋าสัมภาระ สถานี
รามค าแหง สถานีหวัหมาก สถานีบา้นทบัชา้ง สถานีลาดกระบงั และสถานีสุวรรณภูมิซ่ืงเป็นสถานีใตดิ้นอยู่
ใตอ้าคารผูโ้ดยสารสนามบิน โดยจะมีศูนยซ่์อมบ ารุงท่ียา่นคลองตนั  
 นบัตั้งแต่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ ไดเ้ปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 
2553 บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั ไดมี้การจดัหาบนัไดเล่ือนมาติดตั้งเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ืองจาก จ านวน 102 
เคร่ือง เป็น 139 เคร่ืองเพื่อรองรับผูโ้ดยสารท่ีเพิ่มมากข้ึนและเป็นการตอบรับกบัเสียงเรียกร้องของผูโ้ดยสาร
ถึงความไม่สะดวกในการในการใชบ้ริการ เน่ืองจากผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการส่วนมากมีกระเป๋า และสัมภาระท่ี
ใหญ่และมีน ้ าหนกัมาก ดว้ยเหตุน้ีบนัไดเล่ือนจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการรองรับการขนส่งผูโ้ดยสาร 
เขา้-ออก และ ข้ึน-ลง ในสถานีรถไฟฟ้า หากบนัไดเล่ือนเกิดความบ่งพร่องและหยุดท างาน ย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงกบัการให้กบัการบริการและอาจสร้างความโกลาหลในสถานีท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึน ทา้ยท่ีสุด
น ามาซ่ึงผลเสียต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีเป็นผูใ้ห้บริการรถไฟฟ้า จากความส าคญัของบนัไดเล่ือนซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบบริการอาคารในสถานีรถไฟฟ้าท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และความตอ้งการท่ีจะเพิ่มประสิทธิผล
การซ่อมบ ารุงบนัไดเล่ือนโดยการแกปั้ญหาเชิงรุกเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความพร้อมใช้สูงสุดของบนัไดเล่ือนใน
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สถานี ผูว้ิจยัจึงมองหาแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้รายงานความบ่งพร่อง ความพร้อมใช้และความ
น่าเช่ือถือ ของบนัไดเล่ือนในสถานีรถไฟฟ้าโดยใชข้อ้มูลความบ่งพร่องของบนัไดเล่ือนท่ีวดัหรือบนัทึกไว ้
ในฐานข้อมูลการซ่อมบ ารุงจากระบบ CMMS (Computerized maintenance management system) และ
สัญญาณความบกพร่องท่ีระบบควบคุมบนัไดเล่ือนส่งให้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) มาค านวณหาค่าและแสดงผลความพร้อมใช้และความเช่ือถือได้ของบนัไดเล่ือนแต่ละตวัใน
สถานี และสร้างรายงานในรูปแบบท่ีเป็นภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงง่ายและสะดวกในการประเมิน
ประสิทธิผลการซ่อมบ ารุงของบนัไดเล่ือนแต่ละตวั โดยเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึน ผลลพัธ์ท่ีได้
สามารถน าไปวางแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากร การซ่อมบ ารุงรักษาบนัไดเล่ือนในระยะยาวต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวดัค่าความพร้อมใชแ้ละความเชือถือไดโ้ดยการใชข้อ้มูลความบ่ง
พร่องของบนัไดเล่ือน 

2. เพื่อท าการเปรียบเทียบกบัรูปแบบการรายงานผลความบ่งพร่องของบนัไดเล่ือนแบบเดิม 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตของพื้นท่ีการศึกษาคือ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค ์สถานี พญาไท และ บนัได
เล่ือนท่ีติดตั้งอยูใ่นสถานี 

2.  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการซ่อมบ ารุง ท่ีใชอ้ยูใ่น

ระบบรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค ์
2. เม่ือน าผลการวจิยัไปปฏิบติัจริงแลว้ จะช่วยลดการหยดุการท างานของบนัไดเล่ือนได ้โดยการ

ท่ีพนกังานซ่อมบ ารุงไดท้  าการบ ารุงรักษาบนัไดเล่ือนล่วงหนา้ จากค่า พารามิเตอร์ท่ีค  านวณได ้
3. สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการศึกษาต่อยอดส าหรับอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีอยูใ่นโครงการ 

 
ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัเร่ืองการพฒันาเคร่ืองมือวดัค่าความพร้อมใชแ้ละความเช่ือถือ กรณีศึกษา : บนัไดเล่ือน
ในสถานี พญาไท รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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1.1 ชนิดการซ่อมบ ารุง 
 รูปแบบการซ่อมบ ารุง โดยมีการพิจารณาแบ่งการซ่อมบ ารุงออกเป็น การซ่อมบ ารุงแบบไม่

มีการวางแผนล่วงหนา้ และ การซ่อมบ ารุงแบบมีการวางแผนล่วงหนา้ 
1.2 การจดัชนิดของการซ่อมบ ารุงรักษา 
  ชนิดการซ่อมบ ารุงก็มีหลากหลายวิธีการ ซ่ึงพอท่ีจะรวบรวมและสรุปชนิดการซ่อมบ ารุง

โดยสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ไดถึ้ง 7 ประเภทดว้ยกนัคือ  
1. การซ่อมบ ารุงดว้ยผูค้วบคุมเคร่ือง (Operator Maintenance; OM) 
2. การซ่อมบ ารุงหลกัเกิดเหตุ (Brake down Maintenance; BM) 
3. การซ่อมบ ารุงตามตารางก าหนด (Schedule Maintenance; SM) 
4. การซ่อมบ ารุงตามแผนก าหนด (Planned Maintenance; PLM) 
5. การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance; PM) 
6. การซ่อมบ ารุงเชิงแกไ้ขปรับปรุง (Corrective Maintenance; CM) 
7. การป้องกนัการซ่อมบ ารุง (Maintenance Prevention; MP) 

1.3 การวดัประสิทธิผลการซ่อมบ ารุง 
  1.3.1 เวลาเฉล่ียระหวา่งการขดัขอ้ง (Mean time between Failures, MTBF) 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
เวลาท่ีเดินเคร่ือง

จ านวนคร้ังท่ีเคร่ืองหยดุซ่อม
 

 
 1.3.2 เวลาเฉล่ียในการซ่อมแซม (Mean time to Repair, MTTR)  

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
เวลาท่ีหยดุซ่อม

จ านวนคร้ังท่ีเคร่ืองหยดุซ่อม
 

 
 1.3.3 ความพร้อมใชข้องเคร่ืองจกัร (Availability Factor, Av)  

 𝐴𝑉 = 100 −
เวลาหยดุ (𝑢𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒)𝑥100

เวลารับภาระ (𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒)
 

 
1.4 การใชง้านระบบ SCADA ส าหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

การใชง้านระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ในระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน หนา้ท่ีหลกัของระบบคือ ควบคุม ตรวจติดตามและสังเกตการณ์ ระบบไฟฟ้าก าลงั รวมถึง
ระบบบริการอาคารภายในสถานี ดงัต่อไปน้ี 
 

1438



5 

 

 ระบบไฟฟ้าก าลงั และ ระบบ จ่ายไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
 ระบบคุมสภาวะแวดลอ้มภายในสถานี 
 ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั  
 ลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือน 
 ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดนัต ่า 
 ระบบจ่ายและระบายน ้า 
 เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง  
 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
 

 
 
ภาพที ่1 ระบบ SCADA ในรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 

1.5 บนัไดเล่ือน 
บุญพงษ ์กิจวฒันาชยั (2558) กล่าววา่ บนัไดเล่ือน และทางเล่ือน คือ เคร่ืองจกัรกลท่ีออกแบบให้

ใช้งานง่าย และไม่มีความซับซ้อน มีวตัถุประสงค์เพื่อในการขนส่งคนโดยใช้ขั้นบนัไดในการล าเลียงคน
จ านวนมากดว้ยความเร็วท่ีเหมาะสม และคงท่ี บนัไดเล่ือน ถูกคิดคน้ ออกแบบ และน ามาใชใ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1900 โดยใชช่ื้อ Escalator ท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาละตินของค าผสมระหวา่ง Elevator และ Scala  

ส าหรับประเทศไทยใช้บนัไดเล่ือนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ท่ีห้างสรรพสินคา้ ไทยไดมารู ราช
ประสงค ์เป็นผูน้ าบนัไดเล่ือนชุดแรก เขา้มาใช ้เปิดบริการเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2507  
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มาตรฐานบนัไดเล่ือนท่ีถือเป็นตน้แบบ และนิยมใชก้นัหลายประเทศคือ 
-  ประเทศแถบยุโรป เป็น กฎความปลอดภยัในการออกแบบ และติดตั้งบนัไดเล่ือน และลิฟต ์

ตาม  BS EN 115  (European Standard BS EN 115  Safety rules for the Construction and 
Installation Escalators and Passenger Conveyors) 

-  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นขอ้บงัคบัส าหรับลิฟตแ์ละบนัไดเล่ือนตาม ASME A17.1 (Safety 
Code for Elevators and Escalators American Standard) 

- ประเทศญ่ีปุ่น เป็นมาตรฐานการตรวจสอบลิฟต์ บนัไดเล่ือน และลิฟต์ส่งของ (Inspection 
standard of elevator, escalator and dumbwaiter) 

-  ประเทศไทย โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดท า
มาตรฐานไวส้องเล่ม คือมาตรฐานระบบเคร่ืองกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME 
A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา 
และญ่ีปุ่นลว้นมีใชใ้นประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย 

 
ส่วนประกอบ และการท างานของบนัไดเล่ือน และทางเล่ือน บนัไดเล่ือน และทางเล่ือน มี

อุปกรณ์หลกัคือ 
ก. โครงสร้างบนัได เป็นโครงสร้างเหล็กท่ีออกแบบ และยึดนตัดว้ยแรงท่ีถูกตอ้ง 
ข. มอเตอร์ และชุดทดรอบ โดยปกติจะทดรอบประมาณ 1.5 ถึง 3 ต่อ 1 
ค. จานหลกั และโซ่ขบั ลกัษณะคลา้ยจาน และโซ่ของจกัรยาน 
ง. ขั้นบนัไดเล่ือน และทางเล่ือนออกแบบให้รับน ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 300 กิโลกรัมต่อขั้น หรือ
ประมาณ 750 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยไม่แตก หรือแอ่นตวั 

จ. ราวมือจบั ออกแบบให้รับแรงดึงเม่ือขดเป็นวงได ้2,500 กิโลกรัม โดยไม่ฉีกขาด 
ฉ. ตูไ้ฟฟ้าควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภยัต่าง ๆ ของบนัไดเล่ือน 

 
ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวิจยัต่างๆ ทั้งใน อินเทอร์เน็ต และ ใน Online Database พบว่า ยงัไม่มีหัวขอ้
วิจยั ท่ีน าขอ้มูลจากระบบ CMMS และ SCADA ไปประยุกต์ใช้ในการค านวณหาค่า ประสิทธิผลการซ่อม
บ ารุงรักษาบนัไดเล่ือน ทั้งในอุตสาหกรรมอาคาร และ ระบบราง นอกจากน้ีงานงานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาจะเน้นเพียงการค านวณค่าดชันีช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิผลการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิสูจน์ วิธีการแกไ้ขปัญหาในการผลิตก่อนและหลงัการวิจยั แต่ไม่ไดน้ าเสนอการ
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น าค่าดัชนีช้ีวดัประสิทธิผลการซ่อมบ ารุงรักษามาสร้างเป็นรายงานส าหรับผูบ้ริหารเพื่ อใช้ในการวาง
แผนการซ่อมบ ารุง 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือเร่ือง ระเบียบการวจัิย 

ชูชีพ การสมดี. 
(2558)  

ลกัษณะและค่าใชจ่้ายใน
การบ ารุงรักษาบนัไดเล่ือน  

ท าการศึกษาการค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกนัของบนัไดเล่ือนจ านวน 5 รายและเป็น
บริษทัผูผ้ลิตบนัไดเล่ือนท่ีมีช่ือเสียง งานวจิยัได้
แสดงมูลค่าอะไหล่บนัไดเล่ือนท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียน
ตามวงรอบการซ่อมบ ารุงของแต่ละผูผ้ลิตในแต่ละ
ช่วงปี 

ประโยชน์ ยลวลิาศ. 
(2554)  

การน าระบบบ ารุงรักษา
เชิงป้องกนัมาใชเ้พื่อลด
อตัราการเสียของอุปกรณ์
เช่ือมต่อในสายการผลิต
กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

การศึกษาน าวธีิการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนัมาใชท้  า
ใหล้ดเวลาในการหยดุท างานของเคร่ืองจกัรได ้โดย
ผูว้จิยัท  าการเปรียบเทียบผลลพัธ์โดยการ
เปรียบเทียบการเดินเคร่ืองจกัรเฉล่ีย (MTBF) ก่อน
และหลงัการด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

ประจวบ น ามาผล, 
2555 

การปรับปรุงค่า
ประสิทธิผลโดยรวมของ
เคร่ืองจกัร OEE บรรจุแป้ง
ผลิต 

การวดัประสิทธิผลรวมของเคร่ืองจกัร (OEE) เพื่อ
เปรียบเทียบผล ผลลพัธ์ก่อนและหลกัการปรับปรุ
เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มสมรรถนะในการผลิต 

S.A Avlonitis, 
2014 

PC based SCADA system 
and additional safety 
measures for small 
desalination plants  

การน าขอ้มูลจากระบบ SCADA มาวเิคราะห์เพื่อ
คาดการณ์ การหยดุท างานของโรงกลัน่น ้าทะเล 
ระบบท่ีติดตั้งไดรั้บการพิสูจน์วา่มีประโยชน์ในการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั และช่วยลด ตน้ทุนค่าแรง 
และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา เร่ิมจากการศึกษาสถานีรถไฟฟ้าพญาไทเพื่อท าความเขา้ใจรูปแบบ
ทางกายภาพ และการจดัวางต าแหน่งของบนัไดเล่ือนในสถานีดังกล่าว จากนั้นจึงท าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนน าไปใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล 
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(Microsoft Excel) ในการสร้างรายงานประสิทธิผลการบ ารุงรักษาท่ีในรูปแบบท่ีเป็น Dashboard ซ่ึงเป็นหนา้
กระดานท่ีสรุปขอ้มูลส าหรับฝ่ายบริหารงาน โดยจะแสดงค่าความพร้อมใช ้ค่าความเช่ือถือ รวมถึงดชันีช้ีวดั
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานซ่อมบ ารุงเช่น เช่น ตน้ทุนแรงงาน และอะไหล่ ของบนัไดเล่ือนแต่ละตวั ในรูปแบบ
ท่ีเขา้ใจง่ายและสามารถน าไปขอ้มูลท่ีได้ ไปวางแผนปรับปรุงแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกนัต่อไป โดย
กระบวนการวจิยัสามารถเขียนสรุปไดด้งั Flow chart ในภาพท่ี 2 
 

  

ภาพที ่2 Flow chart ของกระบวนการการวจิยั 

 
ผลการศึกษา 

 จากขั้นตอนการด าเนินงานท่ีกล่าวมาข้างต้น เม่ือได้ท าการพฒันาและออกแบบเคร่ืองมือ
เรียบร้อยแลว้ จึงเร่ิมท าการทดลองใชง้านเคร่ืองมือ โดยใชชุ้ดขอ้มูลสัญญาณสถานะการท างานและความบ่ง
พร่องท่ีเกิดข้ึนจริง ท่ีถูกบนัทึกและวดัไดใ้นระบบ CMMS และ SCADA โดยสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
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1) ภาพท่ี 3 แสดงผลการทดสอบเคร่ืองมือด้วยชุดขอ้มูลจากระบบ CMMS เคร่ืองมือสามารถ
แสดงขอ้มูลในรูปแบบของ Dashboard ท่ีแสดงค่าความพร้อมใช้ ค่าความเช่ือถือ รวมถึงดชันีช้ีวดัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานซ่อมบ ารุง รวมถึง ตน้ทุนแรงงาน และอะไหล่ ของบนัไดเล่ือนแต่ละตวั โดยค่าดชันีช้ีวดั
และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการค านวณท่ีไดจ้ะแปรเปล่ียนไปตามช่วงเวลาท่ีผูใ้ชเ้ลือก ผา่น ดร็อปดาวน์ ลิสต ์(Drop 
Down List)  
 

 
 
ภาพที ่3 แสดงตวัอยา่ง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลของระบบ CMMS 
 
 2) ภาพท่ี 4 แสดงผลการทดสอบเคร่ืองมือดว้ยชุดขอ้มูลจากระบบ SCADA โดยเคร่ืองมือสารมา
รถแสดงขอ้มูลต่างๆไดเ้ช่นเดียวกนักบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ CMMS  

 
 
ภาพที ่4 แสดงตวัอยา่ง ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลของระบบ SCADA 
 

 3) จากการทดสอบ พบวา่เคร่ืองมือแสดงค่าความพร้อมใชแ้ละความเช่ือถือท่ีค านวณจากขอ้มูล
จากระบบ CMMS และ SCADA นั้นมีความสอดคลอ้งกนั และแสดงใหเ้ห็นวา่บนัไดเล่ือน E6/1 เป็นบนัได
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เล่ือนท่ีมีความพร้อมในการใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสารต ่าท่ีสุด เม่ือเทียบกบับนัไดเล่ือนตวัอ่ืนๆ ในสถานี
รถไฟฟ้าพญาไท  

4) พบวา่เคร่ืองมือท่ีไดพ้ฒันาข้ึนน้ีสามารถช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการรายงานผลความ
บ่งพร่องของบนัไดเล่ือนไดดี้กว่าการรายงานความบ่งพร่องในรูปแบบเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นการ
รายงานท่ีน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางขอ้มูลตามล าดบัเหตุการณ์ ดงัแสดงในภาพท่ี 5 ส าหรับรายงาน
ความบ่งพร่องจากระบบ CMMS และ ภาพท่ี 6 ส าหรับรายงานความบ่งพร่องจากระบบ SCADA  
 

 
 
ภาพที ่6 ตวัอยา่งรายงานสรุปขอ้มูลความบ่งพร่องของบนัไดเล่ือนท่ีไดจ้ากระบบ CMMS (รูปแบบการ
รายงานแบบเดิม) 
 

 
 
ภาพที ่7 ตวัอยา่งรายงานสรุปขอ้มูลความบ่งพร่องของบนัไดเล่ือนท่ีไดจ้ากระบบ SCADA (รูปแบบการ
รายงานแบบเดิม)  
 
  ทั้งน้ีเพราะเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน สามารถรายงานประสิทธิผลการซ่อมบ ารุง ให้กบัหน่วยงาน
บ ารุงรักษาในรูปแบบท่ีเป็นกราฟฟิค พร้อม ขอ้มูลเชิงปริมาณ ท่ีอา้งอิงเปรียบเทียบกบัค่าความพร้อมใชท่ี้
เป็นเกณฑ์มาตราฐานสากลหรือเกณฑ์ท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว ้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายดาย ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้
จากเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนน้ียงัสามารถน าใช้ในการพยากรณ์การบ่งพร่องของบนัไดเล่ือน และใช้ในการ
วางแผนจดัการทรัพยากรการซ่อมบ ารุงไดเล่ือนล่วงหนา้โดยการก าหนดล าดบัความส าคญัในการซ่อมบ ารุง
ใหก้บับนัไดเล่ือน โดยไดส้รุปเปรียบเทียบไวต้ามตารางท่ี 1. 
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ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการรายงาน ความบกพร่องของบนัไดเล่ือน  
หัวข้อการเปรียบเทยีบ ระบบดั้งเดิม ระบบใหม่ 

ดชันีช้ีวดัผลความพร้อมใช ้ ไม่มี แสดงผล เ ป็นตัว เลข เ ชิ งป ริมาณท่ี
แปรเปล่ียนตามขอ้มูลความบ่งพร่องใน
อดีตในแต่ละช่วงเวลา 

ดชันีช้ีวดัผลความเช่ือถือได ้ ไม่มี แสดงผล เ ป็นตัว เลข เ ชิ งป ริมาณท่ี
แปรเปล่ียนตามขอ้มูลความบ่งพร่องใน
อดีตในแต่ละช่วงเวลา 

แสดงค่าความพร้อมใชเ้ทียบ
กับ เ กนฑ์ ม า ตร า ฐ า น ใน
รูปแบบ กราฟฟิค 

ไม่มี กราฟฟิดของบนัไดเล่ือนเปล่ียนสีตาม
ความพร้อมใช้ของบันไดเล่ือนโดย
เทียบกบัเกนฑม์าตราฐาน 

รู ปแบบ เหมะสมกับการ
รายงานให้ผูบ้ริหารงานซ่อม
บ ารุง  

เ ป็นการรายงาน ท่ีแสดง
ขอ้มูลดิบตามเวลาท่ีเกิดข้ึน 
ท่ีไดจ้ากอุปกรณ์ผ่านระบบ
อัตโนมัติ หรือ การบันทึก
โดยผูป้ฏิบติังานหนา้งาน  

แสดงดชันีช้ีวดัท่ีเป็นตวัเลขเชิงปริมาณ 
และกราฟฟิค ท่ีไดผ้่านการประมวลผล
จากข้อมูลดิบในอดีต ท่ีได้จาก จาก
อุปกรณ์ผ่านระบบอตัโนมติั หรือ การ
บนัทึกโดยผูป้ฏิบติังานหนา้งาน 

การวางแผนทรัพยากรการ
ซ่อมบ ารุง 

การรายงานผล เ ป็นการ
แสดงขอ้มูลดิบไม่มีตวัช้ีวดั
ช่วยในการวางแผน 

สามารถช้ีให้เห็นความบ่งพร่องของ
บันไดเล่ือนท่ีมีความพร้อมใช้ต ่าและ
น าไปสู่การวางแผนทรัพยากรการซ่อม
บ ารุงให้กบับนัไดเล่ือนท่ีมีแนวโน้มจะ
สร้างปัญหาล่วงหนา้ 

การตอบสนองต่อความบ่ง
พร่องของผู ้ปฏิบัติงานเม่ือ
ไดรั้บรายงานความบ่งพร่อง 

การตอบสนองแบบเชิงรับ 
(Reactive Action) 

ก า ร ต อบสนอ ง เ ชิ ง รุ ก  (Proactive 
Action) 

   
5) เม่ือไดท้  าการสาธิตการใชง้าน ใหก้บัผูบ้ริหารงานการซ่อมบ ารุงบนัไดเล่ือนของบริษทั

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ  ากดั โดยไดรั้บความเห็นสอดคลอ้งกบัท่ีผูว้จิยัไดท้  าการเปรียบเทียบและสรุปไวก้ล่าวคือ 
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1) รายงานท่ีไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานซ่อมบ ารุงไดค้รบถว้นสมบูรณ์ 
2) การรายงานผลในรูปแบบท่ีเป็นภาพกราฟฟิก (Graphic) ท าให้การประเมินประสิทธิผล

การซ่อมบ ารุงท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3) การรายงานผลในรูปท่ีแสดงขอ้มูลเชิงปริมาณท าให้สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์

มาตราฐานท่ีบริษทัตั้งไวไ้ดส้ะดวกและวเิคราห์ผลไดง่้าย 
4) รายงานสามรถแสดง ตน้ทุนแรงงาน และ ค่าอะไหล่ท่ีใชใ้นการซ่อมบ ารุง ท าใหผู้บ้ริหาร

งานซ่อมบ ารุง น าไปใชใ้นการคาดการณ์งบประมาณการซ่อมบ ารุง และ ใชใ้นการจดัการทรัพยากรบุคคลให้
สอดคลอ้งกบังาน 

5) มีปุ่มสร้างรายงานในรูปแบบ PDF. File ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหารงานซ่อมบ ารุงบันได้เล่ือน
สามารถ ส่งต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้ริหารในระดบัถดัไปไดง่้าย 
 

 
 
ภาพที ่8 ตวัอยา่งการรายงานความบกพร่องของบนัไดเล่ือน (รูปแบบการรายงานแบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึน)  
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการพฒันาเคร่ืองมือเพื่อค านวณค่าความพร้อมใชแ้ละค่าความเช่ือถือได ้และการทดลองใช้
งานเคร่ืองมือโดยการป้อนข้อมูลท่ีได้จากชุดข้อมูลจากระบบ CMMS และ SCADA สามารถสรุปผล
การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี  
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1) การป้อนข้อมูลท่ีได้จากระบบ CMMS ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีบนัทึกโดยผูป้ฏิบติังานซ่อมบ ารุง
บนัไดเล่ือนตามใบแจง้ซ่อม เคร่ืองมือสามารถแสดงผลค่าความพร้อมใชแ้ละความเช่ือถือได้
อยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการวดัประสิทธิผลของอุปกรณ์ 

2)  ขอ้มูลจากระบบ SCADA ท่ีไดท้  าการกลัน่กลองแลว้ ตามรูปแบบความบ่งพร่องท่ีก าหนดไว้
เม่ือน ามาป้อนให้กบั เคร่ืองมือ พบวา่เคร่ืองมือสามารถแสดงผลค่าความพร้อมใช้และความ
เช่ือถือได ้และยงัมีความสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ CMMS 

3) พบวา่ขอ้มูลจากระบบ SCADA ช่วยให้ผูใ้ชค้าดการณ์การบ่งพร่องล่วงหน้าไดก่้อนท่ีบนัได
เล่ือนจะบ่งพร่องจนหยุดการท างานกล่าวคือ บนัไดเล่ือนจะส่งสัญญาณความบ่งพร่องให้กบั
ระบบ SCADAท่ีมีความถ่ีมากกว่าปกติก่อนท่ี บนัไดเล่ือนจะหยุดการท างาน ดว้ยเหตุน้ีเม่ือ
น าขอ้มูลจากระบบ SCADA มาท าการค านวณผูท้  าการซ่อมบ ารุงยอ่มสามารถคาดการณ์การ
บ่งพร่องล่วงหนา้ได ้

4) เคร่ืองมือสามารถ แสดงผลลพัธ์ใหเ้ห็นบนัไดเล่ือนท่ีมีความพร้อมใชง้านและความเช่ือถือได้
ต ่ากว่าเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน และรวดเร็วเม่ือเทียบกับการรายงานผลเดิมท่ีเป็นเพียงการ
รายการความบ่งพร่องตามล าดบัเหตุการณ์ ผลลพัธ์ท่ีไดช่้วยให้ผูป้ฎิบติัการซ่อมบ ารุงสามรถ
วางแผนทรัพยากรการซ่อมบ ารุงไดล่้วงหนา้และสามารถจดัล าดบัความเร่งด่วนตามผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ากการวดั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1) การเพิ่มขอบเขตใหค้รอบคลุมบนัไดเล่ือนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นโดรงการทุกตวั 
 2) การพฒันาเคร่ืองมือโดยอาศยั Machine Learning ในการประมวลผลขอ้มูลท่ีไดจ้าก ระบบ 

SCADAเพื่อลดเวลาในการท างาน 
 3) การเพิ่ม เซ็นเซอร์การตรวจวดัความบ่งพร่องของบนัไดเล่ือน 
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