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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องการพัฒนาเครื่ องมือวัดค่าความพร้อมใช้และความเชื่ อถือ กรณี ศึกษา บันไดเลื่อน
ในสถานี พญาไท ของรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือการวัดประสิ ทธิ ผล
การซ่ อ มบ ารุ ง ของบัน ไดเลื่ อ นให้ ก ับ หน่ ว ยงานซ่ อ มบ ารุ ง ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการบ ารุ ง รั ก ษาและ
ซ่ อมแซมของรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ การศึกษานี้ เริ่ มต้นจากแนวความคิดที่จะดารงความพร้อมใช้ของ
บันไดเลื่อนในสถานี รถไฟฟ้ าพญาไท ให้อยูใ่ นระดับที่สูงเป็ นที่ยอมรับตามเกณฑ์สากล และสร้างความพึง
พอใจในการให้บริ การกับผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การสถานี รถไฟฟ้ า โดยใช้หลักการวัดค่าความพร้ อมใช้และค่า
ความเชื่ อ ถื อ ของเครื่ องจัก รจากข้อ มู ล ความบกพร่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งที่ ถู ก บัน ทึ ก ไว้ใ นระบบ CMMS
(Computerized Maintenance Management System) แ ล ะ SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) และทาการเปรี ยบเทียบค่าที่วดั ได้กบั เกณฑ์มาตรฐาน จากการทดลองป้ อนข้อมูลความบกพร่ อง
ที่เกิ ดขึ้นจริ งที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ CMMS และ SCADA ให้กบั เครื่ องมือวัดที่พฒั นาขึ้น พบว่าเครื่ องมือ
สามารถแสดงผลลัพธ์ให้เห็นบันไดเลื่อนที่มีความพร้อมใช้งานและความเชื่ อถือต่ากว่าเกณฑ์ได้อย่างชัดเจน
และรวดเร็ วเมื่อเทียบกับการรายงานผลเดิมที่เป็ นเพียงการรายการความบกพร่ องตามลาดับเหตุการณ์ ผลลัพธ์
ที่ได้ช่วยให้ผปู ้ ฎิบตั ิการซ่อมบารุ งสามารถวางแผนทรัพยากรการซ่ อมบารุ งได้ล่วงหน้าและสามารถจัดลาดับ
ความเร่ งด่วนตามผลลัพธ์ที่ได้จากการวัด

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

บทนา
โครงการ ระบบขนส่ งทางรถไฟเชื่ อมท่า อากาศยานสุ วรรณภู มิ และสถานี รับส่ งผูโ้ ดยสาร
อากาศยานในเมือง เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในชื่ อรถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ รถไฟฟ้ าสายนี้ จะแล่นผ่านสถานี
รายทางรวม 8 สถานี เริ่ มต้นที่สถานี พญาไท ซึ่ งอยู่ติดกับสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอสสถานี พญาไท สถานี ราช
ปรารภ สถานี มกั กะสัน เป็ นที่ต้ งั ของสถานี รับส่ งผูโ้ ดยสาร ให้บริ การเช็กอินตัว๋ และกระเป๋ าสัมภาระ สถานี
รามคาแหง สถานีหวั หมาก สถานีบา้ นทับช้าง สถานีลาดกระบัง และสถานีสุวรรณภูมิซื่งเป็ นสถานีใต้ดินอยู่
ใต้อาคารผูโ้ ดยสารสนามบิน โดยจะมีศูนย์ซ่อมบารุ งที่ยา่ นคลองตัน
นับตั้งแต่รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต ลิ งค์ ได้เปิ ดให้บริ การเดิ นรถเชิ งพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม
2553 บริ ษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด ได้มีการจัดหาบันไดเลื่อนมาติดตั้งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องจาก จานวน 102
เครื่ อง เป็ น 139 เครื่ องเพื่อรองรับผูโ้ ดยสารที่เพิม่ มากขึ้นและเป็ นการตอบรับกับเสี ยงเรี ยกร้องของผูโ้ ดยสาร
ถึงความไม่สะดวกในการในการใช้บริ การ เนื่ องจากผูโ้ ดยสารที่ใช้บริ การส่ วนมากมีกระเป๋ า และสัมภาระที่
ใหญ่และมีน้ าหนักมาก ด้วยเหตุน้ ี บนั ไดเลื่ อนจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการรองรับการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
เข้า-ออก และ ขึ้ น-ลง ในสถานี รถไฟฟ้ า หากบันไดเลื่ อนเกิ ดความบ่ งพร่ องและหยุดท างาน ย่อมส่ งผล
กระทบโดยตรงกับการให้กบั การบริ การและอาจสร้างความโกลาหลในสถานี ที่เกิดเหตุการณ์ ข้ ึน ท้ายที่สุด
นามาซึ่ งผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การรถไฟฟ้ า จากความสาคัญของบันไดเลื่อนซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่งของระบบบริ การอาคารในสถานี รถไฟฟ้าที่กล่าวมาข้างต้น และความต้องการที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ผล
การซ่ อมบารุ งบันไดเลื่ อนโดยการแก้ปัญหาเชิ งรุ กเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความพร้ อมใช้สูงสุ ดของบันไดเลื่ อนใน
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สถานี ผูว้ ิจยั จึงมองหาแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้รายงานความบ่งพร่ อง ความพร้อมใช้และความ
น่าเชื่ อถือ ของบันไดเลื่อนในสถานี รถไฟฟ้ าโดยใช้ขอ้ มูลความบ่งพร่ องของบันไดเลื่อนที่วดั หรื อบันทึกไว้
ในฐานข้อ มู ล การซ่ อ มบ ารุ งจากระบบ CMMS (Computerized maintenance management system) และ
สั ญญาณความบกพร่ องที่ ระบบควบคุ ม บันไดเลื่ อนส่ งให้ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) มาคานวณหาค่าและแสดงผลความพร้ อมใช้และความเชื่ อถื อได้ของบันไดเลื่ อนแต่ละตัวใน
สถานี และสร้ างรายงานในรู ป แบบที่ เป็ นภาพและข้อมู ล เชิ งปริ มาณ ซึ่ งง่ ายและสะดวกในการประเมิ น
ประสิ ทธิ ผลการซ่ อมบารุ งของบันไดเลื่อนแต่ละตัว โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้
สามารถนาไปวางแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากร การซ่อมบารุ งรักษาบันไดเลื่อนในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อเพื่อพัฒนาเครื่ องมือวัดค่าความพร้อมใช้และความเชื อถือได้โดยการใช้ขอ้ มูลความบ่ง
พร่ องของบันไดเลื่อน
2. เพื่อทาการเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการรายงานผลความบ่งพร่ องของบันไดเลื่อนแบบเดิม

ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตของพื้นที่การศึกษาคือ รถไฟฟ้า แอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ สถานี พญาไท และ บันได
เลื่อนที่ติดตั้งอยูใ่ นสถานี
2.

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งระบบการซ่ อมบารุ ง ที่ใช้อยูใ่ น
ระบบรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์
2. เมื่อนาผลการวิจยั ไปปฏิบตั ิจริ งแล้ว จะช่วยลดการหยุดการทางานของบันไดเลื่อนได้ โดยการ
ที่พนักงานซ่อมบารุ งได้ทาการบารุ งรักษาบันไดเลื่อนล่วงหน้า จากค่า พารามิเตอร์ ที่คานวณได้
3. สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการศึกษาต่อยอดสาหรับอุปกรณ์อื่นๆที่อยูใ่ นโครงการ

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ องการพัฒนาเครื่ องมือวัดค่าความพร้อมใช้และความเชื่ อถือ กรณี ศึกษา : บันไดเลื่อน
ในสถานี พญาไท รถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงค์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1437

4
1.1 ชนิดการซ่อมบารุ ง
รู ปแบบการซ่อมบารุ ง โดยมีการพิจารณาแบ่งการซ่ อมบารุ งออกเป็ น การซ่อมบารุ งแบบไม่
มีการวางแผนล่วงหน้า และ การซ่อมบารุ งแบบมีการวางแผนล่วงหน้า
1.2 การจัดชนิ ดของการซ่อมบารุ งรักษา
ชนิ ดการซ่ อมบารุ งก็มีหลากหลายวิธีการ ซึ่ งพอที่จะรวบรวมและสรุ ปชนิ ดการซ่ อมบารุ ง
โดยสามารถจัดแบ่งได้เป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ถึง 7 ประเภทด้วยกันคือ
1. การซ่อมบารุ งด้วยผูค้ วบคุมเครื่ อง (Operator Maintenance; OM)
2. การซ่อมบารุ งหลักเกิดเหตุ (Brake down Maintenance; BM)
3. การซ่อมบารุ งตามตารางกาหนด (Schedule Maintenance; SM)
4. การซ่อมบารุ งตามแผนกาหนด (Planned Maintenance; PLM)
5. การซ่อมบารุ งเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance; PM)
6. การซ่อมบารุ งเชิงแก้ไขปรับปรุ ง (Corrective Maintenance; CM)
7. การป้ องกันการซ่อมบารุ ง (Maintenance Prevention; MP)
1.3 การวัดประสิ ทธิ ผลการซ่อมบารุ ง
1.3.1 เวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้อง (Mean time between Failures, MTBF)
เวลาที่เดินเครื่ อง
𝑀𝑇𝐵𝐹 =
จานวนครั้งที่เครื่ องหยุดซ่อม
1.3.2 เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (Mean time to Repair, MTTR)
เวลาที่หยุดซ่อม
𝑀𝑇𝑇𝑅 =
จานวนครั้งที่เครื่ องหยุดซ่อม
1.3.3 ความพร้อมใช้ของเครื่ องจักร (Availability Factor, Av)
𝐴𝑉 = 100 −

เวลาหยุด (𝑢𝑛𝑝𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒𝑑 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒)𝑥100
เวลารับภาระ (𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒)

1.4 การใช้งานระบบ SCADA สาหรับรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
การใช้งานระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ในระบบรถไฟฟ้า
ขนส่ งมวลชน หน้าที่หลักของระบบคือ ควบคุม ตรวจติดตามและสังเกตการณ์ ระบบไฟฟ้ากาลัง รวมถึง
ระบบบริ การอาคารภายในสถานี ดังต่อไปนี้

1438

5









ระบบไฟฟ้ากาลัง และ ระบบ จ่ายไฟฟ้าสารองฉุ กเฉิ น
ระบบคุมสภาวะแวดล้อมภายในสถานี
ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยั
ลิฟท์และบันไดเลื่อน
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่า
ระบบจ่ายและระบายน้ า
เครื่ องสู บน้ าดับเพลิง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ภาพที่ 1 ระบบ SCADA ในรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชน
1.5 บันไดเลื่อน
บุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย (2558) กล่าวว่า บันไดเลื่อน และทางเลื่อน คือ เครื่ องจักรกลที่ออกแบบให้
ใช้งานง่าย และไม่มีความซับซ้อน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อในการขนส่ งคนโดยใช้ข้ นั บันไดในการลาเลี ยงคน
จานวนมากด้วยความเร็ วที่เหมาะสม และคงที่ บันไดเลื่อน ถูกคิดค้น ออกแบบ และนามาใช้ในตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1900 โดยใช้ชื่อ Escalator ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินของคาผสมระหว่าง Elevator และ Scala
สาหรั บประเทศไทยใช้บนั ไดเลื่ อนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ที่ ห้างสรรพสิ นค้า ไทยไดมารู ราช
ประสงค์ เป็ นผูน้ าบันไดเลื่อนชุดแรก เข้ามาใช้ เปิ ดบริ การเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2507
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มาตรฐานบันไดเลื่อนที่ถือเป็ นต้นแบบ และนิยมใช้กนั หลายประเทศคือ
- ประเทศแถบยุโรป เป็ น กฎความปลอดภัยในการออกแบบ และติดตั้งบันไดเลื่อน และลิฟต์
ตาม BS EN 115 (European Standard BS EN 115 Safety rules for the Construction and
Installation Escalators and Passenger Conveyors)
- ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นข้อบังคับสาหรับลิฟต์และบันไดเลื่อนตาม ASME A17.1 (Safety
Code for Elevators and Escalators American Standard)
- ประเทศญี่ปุ่น เป็ นมาตรฐานการตรวจสอบลิ ฟต์ บันไดเลื่ อน และลิ ฟต์ส่งของ (Inspection
standard of elevator, escalator and dumbwaiter)
- ประเทศไทย โดยวิ ศ วกรรมสถานแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ได้จ ัด ท า
มาตรฐานไว้สองเล่ ม คื อมาตรฐานระบบเครื่ องกลขนส่ งในอาคาร (เรี ยบเรี ยงตาม ASME
A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรี ยบเรี ยงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริ กา
และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย
ส่ วนประกอบ และการท างานของบันไดเลื่ อน และทางเลื่ อน บันไดเลื่ อน และทางเลื่ อน มี
อุปกรณ์หลักคือ
ก. โครงสร้างบันได เป็ นโครงสร้างเหล็กที่ออกแบบ และยึดนัตด้วยแรงที่ถูกต้อง
ข. มอเตอร์ และชุดทดรอบ โดยปกติจะทดรอบประมาณ 1.5 ถึง 3 ต่อ 1
ค. จานหลัก และโซ่ขบั ลักษณะคล้ายจาน และโซ่ของจักรยาน
ง. ขั้นบันไดเลื่อน และทางเลื่อนออกแบบให้รับน้ าหนักได้ไม่นอ้ ยกว่า 300 กิโลกรัมต่อขั้น หรื อ
ประมาณ 750 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยไม่แตก หรื อแอ่นตัว
จ. ราวมือจับ ออกแบบให้รับแรงดึงเมื่อขดเป็ นวงได้ 2,500 กิโลกรัม โดยไม่ฉีกขาด
ฉ. ตูไ้ ฟฟ้าควบคุม และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ ของบันไดเลื่อน

ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ทั้งใน อินเทอร์ เน็ต และ ใน Online Database พบว่า ยังไม่มีหัวข้อ
วิจยั ที่นาข้อมูลจากระบบ CMMS และ SCADA ไปประยุกต์ใช้ในการคานวณหาค่า ประสิ ทธิ ผลการซ่ อม
บารุ งรักษาบันไดเลื่อน ทั้งในอุตสาหกรรมอาคาร และ ระบบราง นอกจากนี้งานงานวิจยั ส่ วนใหญ่ที่ผวู ้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาจะเน้นเพียงการคานวณค่าดัชนี ช้ ี วดั ที่ เกี่ ยวข้องกับประสิ ทธิ ผลการบารุ งรั กษาเครื่ องจักรใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อพิสูจน์ วิธีการแก้ไขปั ญหาในการผลิตก่อนและหลังการวิจยั แต่ไม่ได้นาเสนอการ

1440

7
นาค่ า ดัช นี ช้ ี วดั ประสิ ท ธิ ผ ลการซ่ อมบ ารุ งรั ก ษามาสร้ างเป็ นรายงานส าหรั บผูบ้ ริ หารเพื่ อใช้ใ นการวาง
แผนการซ่อมบารุ ง
ชื่ อผู้แต่ ง
ชูชีพ การสมดี.
(2558)

ชื่ อเรื่ อง

ระเบียบการวิจัย

ลักษณะและค่าใช้จ่ายใน
การบารุ งรักษาบันไดเลื่อน

ทาการศึกษาการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุ งรักษาเชิง
ป้ องกันของบันไดเลื่อนจานวน 5 รายและเป็ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตบันไดเลื่อนที่มีชื่อเสี ยง งานวิจยั ได้
แสดงมูลค่าอะไหล่บนั ไดเลื่อนที่จาเป็ นต้องเปลี่ยน
ตามวงรอบการซ่อมบารุ งของแต่ละผูผ้ ลิตในแต่ละ
ช่วงปี

ประโยชน์ ยลวิลาศ. การนาระบบบารุ งรักษา
(2554)
เชิงป้ องกันมาใช้เพื่อลด
อัตราการเสี ยของอุปกรณ์
เชื่อมต่อในสายการผลิต
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล

การศึกษานาวิธีการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันมาใช้ทา
ให้ลดเวลาในการหยุดทางานของเครื่ องจักรได้ โดย
ผูว้ จิ ยั ทาการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์โดยการ
เปรี ยบเทียบการเดินเครื่ องจักรเฉลี่ย (MTBF) ก่อน
และหลังการดาเนินการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน

ประจวบ นามาผล,
2555

การปรับปรุ งค่า
ประสิ ทธิผลโดยรวมของ
เครื่ องจักร OEE บรรจุแป้ง
ผลิต

การวัดประสิ ทธิผลรวมของเครื่ องจักร (OEE) เพื่อ
เปรี ยบเทียบผล ผลลัพธ์ก่อนและหลักการปรับปรุ
เพื่อลดการสู ญเสี ย และเพิ่มสมรรถนะในการผลิต

S.A Avlonitis,
2014

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

การนาข้อมูลจากระบบ SCADA มาวิเคราะห์เพื่อ
คาดการณ์ การหยุดทางานของโรงกลัน่ น้ าทะเล
ระบบที่ติดตั้งได้รับการพิสูจน์วา่ มีประโยชน์ในการ
บารุ งรักษาเชิงป้ องกัน และช่วยลด ต้นทุนค่าแรง
และ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต

วิธีการดาเนินการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา เริ่ มจากการศึกษาสถานี รถไฟฟ้ าพญาไทเพื่อทาความเข้าใจรู ปแบบ
ทางกายภาพ และการจัดวางตาแหน่ ง ของบันไดเลื่ อนในสถานี ดัง กล่ า ว จากนั้นจึ ง ท าการรวบรวมและ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ เกี่ ยวข้อง ก่ อนนาไปใช้ในการพัฒนาเครื่ องมื อโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล
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(Microsoft Excel) ในการสร้างรายงานประสิ ทธิผลการบารุ งรักษาที่ในรู ปแบบที่เป็ น Dashboard ซึ่งเป็ นหน้า
กระดานที่สรุ ปข้อมูลสาหรับฝ่ ายบริ หารงาน โดยจะแสดงค่าความพร้อมใช้ ค่าความเชื่ อถือ รวมถึงดัชนี ช้ ีวดั
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานซ่ อมบารุ งเช่น เช่น ต้นทุนแรงงาน และอะไหล่ ของบันไดเลื่อนแต่ละตัว ในรู ปแบบ
ที่ เข้าใจง่ ายและสามารถนาไปข้อมู ลที่ ได้ ไปวางแผนปรั บปรุ งแผนการซ่ อมบารุ งเชิ งป้ องกันต่อไป โดย
กระบวนการวิจยั สามารถเขียนสรุ ปได้ดงั Flow chart ในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Flow chart ของกระบวนการการวิจยั

ผลการศึกษา
จากขั้น ตอนการด าเนิ น งานที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น เมื่ อ ได้ท าการพัฒ นาและออกแบบเครื่ อ งมื อ
เรี ยบร้อยแล้ว จึงเริ่ มทาการทดลองใช้งานเครื่ องมือ โดยใช้ชุดข้อมูลสัญญาณสถานะการทางานและความบ่ง
พร่ องที่เกิดขึ้นจริ ง ที่ถูกบันทึกและวัดได้ในระบบ CMMS และ SCADA โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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1) ภาพที่ 3 แสดงผลการทดสอบเครื่ องมือด้วยชุ ดข้อมูลจากระบบ CMMS เครื่ องมือสามารถ
แสดงข้อมูลในรู ปแบบของ Dashboard ที่ แสดงค่าความพร้ อมใช้ ค่าความเชื่ อถื อ รวมถึ งดัชนี ช้ ี วดั อื่ นๆที่
เกี่ ยวข้องกับงานซ่ อมบารุ ง รวมถึ ง ต้นทุนแรงงาน และอะไหล่ ของบันไดเลื่ อนแต่ละตัว โดยค่าดัชนี ช้ ี วดั
และผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณที่ได้จะแปรเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่ผใู ้ ช้เลือก ผ่าน ดร็ อปดาวน์ ลิสต์ (Drop
Down List)

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลของระบบ CMMS
2) ภาพที่ 4 แสดงผลการทดสอบเครื่ องมือด้วยชุดข้อมูลจากระบบ SCADA โดยเครื่ องมือสารมา
รถแสดงข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกันกับข้อมูลที่ได้จากระบบ CMMS

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลของระบบ SCADA
3) จากการทดสอบ พบว่าเครื่ องมือแสดงค่าความพร้อมใช้และความเชื่อถือที่คานวณจากข้อมูล
จากระบบ CMMS และ SCADA นั้นมีความสอดคล้องกัน และแสดงให้เห็นว่าบันไดเลื่อน E6/1 เป็ นบันได
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เลื่อนที่มีความพร้อมในการให้บริ การกับผูโ้ ดยสารต่าที่สุด เมื่อเทียบกับบันไดเลื่อนตัวอื่นๆ ในสถานี
รถไฟฟ้าพญาไท
4) พบว่าเครื่ องมือที่ได้พฒั นาขึ้นนี้สามารถช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว ในการรายงานผลความ
บ่งพร่ องของบันไดเลื่ อนได้ดีกว่าการรายงานความบ่งพร่ องในรู ปแบบเดิ มที่ ใช้อยู่ในปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ นการ
รายงานที่นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางข้อมูลตามลาดับเหตุการณ์ ดังแสดงในภาพที่ 5 สาหรับรายงาน
ความบ่งพร่ องจากระบบ CMMS และ ภาพที่ 6 สาหรับรายงานความบ่งพร่ องจากระบบ SCADA

ภาพที่ 6 ตัวอย่างรายงานสรุ ปข้อมูลความบ่งพร่ องของบันไดเลื่อนที่ได้จากระบบ CMMS (รู ปแบบการ
รายงานแบบเดิม)

ภาพที่ 7 ตัวอย่างรายงานสรุ ปข้อมูลความบ่งพร่ องของบันไดเลื่อนที่ได้จากระบบ SCADA (รู ปแบบการ
รายงานแบบเดิม)
ทั้งนี้ เพราะเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้น สามารถรายงานประสิ ทธิ ผลการซ่ อมบารุ ง ให้กบั หน่ วยงาน
บารุ งรักษาในรู ปแบบที่เป็ นกราฟฟิ ค พร้อม ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ที่ อา้ งอิงเปรี ยบเทียบกับค่าความพร้ อมใช้ที่
เป็ นเกณฑ์มาตราฐานสากลหรื อเกณฑ์ที่ผผู ้ ลิตกาหนดไว้ ได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดาย ข้อมูลเชิงปริ มาณที่ได้
จากเครื่ องมื อที่ พฒั นาขึ้ นนี้ ยงั สามารถนาใช้ในการพยากรณ์ การบ่งพร่ องของบันไดเลื่ อน และใช้ในการ
วางแผนจัดการทรัพยากรการซ่อมบารุ งไดเลื่อนล่วงหน้าโดยการกาหนดลาดับความสาคัญในการซ่ อมบารุ ง
ให้กบั บันไดเลื่อน โดยได้สรุ ปเปรี ยบเทียบไว้ตามตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบรู ปแบบการรายงาน ความบกพร่ องของบันไดเลื่อน
หัวข้ อการเปรียบเทียบ
ระบบดั้งเดิม
ระบบใหม่
ดัชนีช้ ีวดั ผลความพร้อมใช้
ไม่มี
แสดงผลเป็ นตั ว เลขเชิ งปริ มาณที่
แปรเปลี่ยนตามข้อมูลความบ่งพร่ องใน
อดีตในแต่ละช่วงเวลา
ดัชนีช้ ีวดั ผลความเชื่อถือได้
ไม่มี
แสดงผลเป็ นตั ว เลขเชิ งปริ มาณที่
แปรเปลี่ยนตามข้อมูลความบ่งพร่ องใน
อดีตในแต่ละช่วงเวลา
แสดงค่าความพร้ อมใช้เทียบ
ไม่มี
กราฟฟิ ดของบันไดเลื่ อนเปลี่ ยนสี ตาม
กั บ เ ก น ฑ์ ม า ต ร า ฐ า น ใ น
ความพร้ อ มใช้ ข องบัน ไดเลื่ อ นโดย
รู ปแบบ กราฟฟิ ค
เทียบกับเกนฑ์มาตราฐาน
รู ปแบบเหมะ ส มกั บ การ เป็ นการรายงานที่ แ สดง แสดงดัชนี ช้ ี วดั ที่เป็ นตัวเลขเชิ งปริ มาณ
รายงานให้ผูบ้ ริ หารงานซ่ อม ข้อมู ลดิ บตามเวลาที่ เกิ ดขึ้น และกราฟฟิ ค ที่ได้ผ่านการประมวลผล
บารุ ง
ที่ได้จากอุปกรณ์ ผ่านระบบ จากข้อ มู ล ดิ บ ในอดี ต ที่ ไ ด้ จ าก จาก
อัต โนมัติ หรื อ การบัน ทึ ก อุ ปกรณ์ ผ่านระบบอัตโนมัติ หรื อ การ
โดยผูป้ ฏิบตั ิงานหน้างาน
บันทึกโดยผูป้ ฏิบตั ิงานหน้างาน
การวางแผนทรั พ ยากรการ การรายงานผลเป็ นการ สามารถชี้ ให้ เ ห็ น ความบ่ ง พร่ อ งของ
ซ่อมบารุ ง
แสดงข้อมูลดิ บไม่มีตวั ชี้ วดั บัน ไดเลื่ อ นที่ มี ค วามพร้ อ มใช้ต่ า และ
ช่วยในการวางแผน
นาไปสู่ การวางแผนทรัพยากรการซ่ อม
บารุ งให้กบั บันไดเลื่ อนที่มีแนวโน้มจะ
สร้างปั ญหาล่วงหน้า
การตอบสนองต่ อ ความบ่ ง การตอบสนองแบบเชิ ง รั บ ก า ร ต อ บ ส น อ ง เ ชิ ง รุ ก (Proactive
พร่ อ งของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเมื่ อ (Reactive Action)
Action)
ได้รับรายงานความบ่งพร่ อง
5) เมื่อได้ทาการสาธิ ตการใช้งาน ให้กบั ผูบ้ ริ หารงานการซ่อมบารุ งบันไดเลื่อนของบริ ษทั
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด โดยได้รับความเห็นสอดคล้องกับที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบและสรุ ปไว้กล่าวคือ
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1) รายงานที่ได้นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานซ่อมบารุ งได้ครบถ้วนสมบูรณ์
2) การรายงานผลในรู ปแบบที่เป็ นภาพกราฟฟิ ก (Graphic) ทาให้การประเมินประสิ ทธิ ผล
การซ่อมบารุ งทาได้อย่างรวดเร็ ว
3) การรายงานผลในรู ปที่แสดงข้อมูลเชิ งปริ มาณทาให้สามารถนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์
มาตราฐานที่บริ ษทั ตั้งไว้ได้สะดวกและวิเคราห์ผลได้ง่าย
4) รายงานสามรถแสดง ต้นทุนแรงงาน และ ค่าอะไหล่ที่ใช้ในการซ่ อมบารุ ง ทาให้ผบู ้ ริ หาร
งานซ่อมบารุ ง นาไปใช้ในการคาดการณ์งบประมาณการซ่ อมบารุ ง และ ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับงาน
5) มี ปุ่มสร้ า งรายงานในรู ปแบบ PDF. File ซึ่ ง ท าให้ผูบ้ ริ หารงานซ่ อมบ ารุ ง บันได้เ ลื่ อ น
สามารถ ส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูบ้ ริ หารในระดับถัดไปได้ง่าย

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการรายงานความบกพร่ องของบันไดเลื่อน (รู ปแบบการรายงานแบบใหม่ที่พฒั นาขึ้น)

สรุปผลการศึกษา
จากการพัฒนาเครื่ องมือเพื่อคานวณค่าความพร้อมใช้และค่าความเชื่ อถือได้ และการทดลองใช้
งานเครื่ อ งมื อ โดยการป้ อ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากชุ ด ข้อ มู ล จากระบบ CMMS และ SCADA สามารถสรุ ป ผล
การศึกษาได้ดงั ต่อไปนี้
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1) การป้ อนข้อมู ล ที่ ไ ด้จากระบบ CMMS ซึ่ ง เป็ นข้อมู ล ที่ บ นั ทึ ก โดยผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านซ่ อ มบ ารุ ง
บันไดเลื่อนตามใบแจ้งซ่ อม เครื่ องมือสามารถแสดงผลค่าความพร้อมใช้และความเชื่ อถือได้
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับทฤษฏีการวัดประสิ ทธิ ผลของอุปกรณ์
2) ข้อมูลจากระบบ SCADA ที่ได้ทาการกลัน่ กลองแล้ว ตามรู ปแบบความบ่งพร่ องที่กาหนดไว้
เมื่อนามาป้ อนให้กบั เครื่ องมือ พบว่าเครื่ องมือสามารถแสดงผลค่าความพร้ อมใช้และความ
เชื่อถือได้ และยังมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากระบบ CMMS
3) พบว่าข้อมูลจากระบบ SCADA ช่วยให้ผใู ้ ช้คาดการณ์การบ่งพร่ องล่วงหน้าได้ก่อนที่บนั ได
เลื่อนจะบ่งพร่ องจนหยุดการทางานกล่าวคือ บันไดเลื่อนจะส่ งสัญญาณความบ่งพร่ องให้กบั
ระบบ SCADAที่มีความถี่ มากกว่าปกติก่อนที่ บันไดเลื่ อนจะหยุดการทางาน ด้วยเหตุน้ ี เมื่อ
นาข้อมูลจากระบบ SCADA มาทาการคานวณผูท้ าการซ่ อมบารุ งย่อมสามารถคาดการณ์การ
บ่งพร่ องล่วงหน้าได้
4) เครื่ องมือสามารถ แสดงผลลัพธ์ให้เห็นบันไดเลื่อนที่มีความพร้อมใช้งานและความเชื่อถือได้
ต่ า กว่า เกณฑ์ไ ด้อย่า งชัดเจน และรวดเร็ วเมื่ อเที ย บกับ การรายงานผลเดิ ม ที่ เป็ นเพี ย งการ
รายการความบ่งพร่ องตามลาดับเหตุการณ์ ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยให้ผปู ้ ฎิบตั ิการซ่ อมบารุ งสามรถ
วางแผนทรัพยากรการซ่อมบารุ งได้ล่วงหน้าและสามารถจัดลาดับความเร่ งด่วนตามผลลัพธ์ที่
ได้จากการวัด

ข้ อเสนอแนะ
1) การเพิ่มขอบเขตให้ครอบคลุมบันไดเลื่อนทั้งหมดที่มีอยูใ่ นโดรงการทุกตัว
2) การพัฒนาเครื่ องมือโดยอาศัย Machine Learning ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก ระบบ
SCADAเพื่อลดเวลาในการทางาน
3) การเพิ่ม เซ็นเซอร์ การตรวจวัดความบ่งพร่ องของบันไดเลื่อน
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