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บทคัดยอ 
บทความน้ีทําการศึกษาขอมูลผลกระทบและมูลคาความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณไฟฟาขัดของของผูใช

ไฟฟาประเภทอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อนําไปประยุกตใชในดานการวางแผน 

การออกแบบและการบํารุงรักษาระบบจําหนายไฟฟา ซ่ึงขอมูลผลกระทบและมูลคาความเสียหายจากเหตุการณ

ไฟฟาขัดของของผูใชไฟฟาจะไดจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม และขอมูลที่ไดจะถูกนําไปทดสอบสมมติฐานดวย

วิธีไควสแควร (Chi-square) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อหาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของ ผลการทดสอบดวยวิธีไควสแควรแสดงใหเห็นวา หนวยการใชพลังงานไฟฟาตอเดือน 

ชวงเวลาไฟฟาขัดของ ระยะเวลาไฟฟาขัดของ และระยะเวลาในการกูคืนระบบ มีความสัมพันธกับมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ ซ่ึงทั้ง 4 ปจจัยจะถูกกําหนดเปนอินพุตของแบบจําลองมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซี เพื่อทําการประเมินมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของของกลุมผูใชไฟฟาประเภทอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ผลการ

วิเคราะหมูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พบวา มูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของกรณีไมแจงดับไฟฟาลวงหนามีคาสูงกวากรณีแจงดับไฟฟาลวงหนา และมูลคา

ความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่ไดจาก

แบบจําลองจะมีคาต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผลจากกระบวนการเรียนรูขอมูลเพื่อปรับ

พารามิเตอรของโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซี กระบวนการดังกลาวจะทําใหสามารถประเมินมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของไดเหมาะสมกวาการนําขอมูลจากการสํารวจไปใชงานโดยตรง 
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ABSTRACT 

This paper presents the impact and outage cost data of food industries in Navanakorn 

industrial estate in order to apply on planning, design and maintenance in electric power 

distribution system. The customer data and outage costs of food industries in Navanakorn 

industrial estate provided from survey approach are collected. Frist, the surveyed data which is 

significantly different or inconsistent with the remaining data is performed the hypotheses with 

chi-square method to identify the factors which relate to the outage costs at significant level of 

0.05. The results of hypotheses show that four factors of average monthly of electrical energy 

consumption, time range of outage, outage duration and process recovery time are significantly 

related to the industrial outage cost. After that, these factors are assigned to be the inputs of 

customer outage cost model in ANFIS for evaluating outage cost of food industries in 

Navanakorn industrial estate. The analytical results show that the unplanned outage cost is 

higher than planned outage cost. In additional, the outage cost of small scale, medium scale 

and large scale of food industries evaluated from ANFIS model is lower than the outage cost 

from industrial customer survey. The learning algorithm by neuron network to adjust the 

membership function parameters of fuzzy inference system provides more appropriate 

information than using survey outage cost directly. 
 

คําสําคัญ: มูลคาความเสียหายของผูใชไฟจากเหตุการณไฟฟาขัดของ  การประเมินมูลคาความเสียหาย  โครงขาย

ประสาทเทียมแบบฟซซี 

Keywords: Customer outage cost, Outage cost evaluation, ANFIS 
 

1.บทนํา 

ปจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว สงผลใหความตองการการใชพลังงานไฟฟา

สูงขึ้นตามไปดวย เน่ืองจากพลังงานไฟฟาเปนปจจัย

สําคัญที่สะทอนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ องคกรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนตลอดจนผูเก่ียวของในดานตาง ๆ 

ของพลังงาน ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนรองรับ

ความตองการใชพลังงานในอนาคตเพื่อใหมีใชอยาง

ยั่งยืน นําไปสูการคิดคนหาแหลงพลังงานไฟฟาทั้งแบบ

ที่ผลิตดวยเช้ือเพลิงดั้งเดิมและที่ผลิตดวยเช้ือเพลิง

ทดแทน การคิดคนวิจัยในดานการใชพลังงานทดแทน 

การเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟา การซ้ือไฟฟาจากประเทศ

เพื่อนบานเพื่อเปนพลังงานสํารอง แนวทางที่กลาว

ขางตนลวนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ไฟฟาใหสามารถรองรับกับความตองการของการใช

พลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีหนวยงานที่มี

หนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดหาแหลงพลังงาน

ไฟฟาน้ัน จําเปนจะตองพิจารณาถึงประเด็นความคุมคา

ในการล งทุ น โค รงการ ต า ง  ๆ  จึ ง เ ปนที่ ม าของ

โครงการวิจัยการประเมินและกําหนดระดับความ

เช่ือถือไดของระบบไฟฟาเพื่อใชเปนสวนหน่ึงในการ
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พิจารณาวางแผนและลงทุนพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ไฟฟาทั้งในภาคสวนของผูใชไฟฟาและผูใหบริการไฟฟา 

ความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาเปนปจจัย

สําคัญในการใหบริการดานไฟฟาแกผูใชไฟฟา ระบบ

ไฟฟาที่มีความนาเช่ือถือไดสูงน้ันจะมีการลงทุนที่สูง 

ตั้งแตการออกแบบระบบและการบํารุงรักษาอุปกรณ

ไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ แตถาคิดในดานเศรษฐศาสตร 

การลงทุนที่สูงเกินความจําเปนอาจทําใหผูใหบริการ

ไฟฟาเสียโอกาสที่จะนําเงินลงทุนไปพัฒนาระบบไฟฟา

ในดานอ่ืน ๆ ได ดังน้ันการประเมินความนาเช่ือถือได

ของระบบไฟฟาควบคูไปกับการประเมินทางดาน

เศรษฐศาสตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อใหไดจุดที่

ส ามารถยอมรับ ไดทั้ งฝ ง ผู ใหบ ริ การ ไฟฟ าและ

ผูใชบริการไฟฟา และเน่ืองจากการวางแผนขยายกําลัง

การสงจาย และการจําหนายไฟฟาในปจจุบันมุงเนนไป

ที่เงินลงทุนและผลตอบแทนเปนหลัก (benefit-cost 

ratio) ดังน้ันกลยุทธหน่ึงที่นํามาใชก็คือการดําเนินการ

จัดการเพื่อความเหมาะสมในการลงทุนซ่ึงผูดูแลระบบ

จําหนายไฟฟาตองอยูภายใตแรงกดดันตาง ๆ ไมวาจะ

เปนที่ตอบสนองความตองการของผูใชไฟที่เพิ่มขึ้น และ

ในเวลาเดียวกันก็ตองปรับปรุงและบํารุงรักษาไวซ่ึง

ความเสถียรภาพ (Stability) ความม่ันคง (Security) 

และความเช่ือถือได (Reliability) ของระบบไฟฟา 

ภายใตเง่ือนไขของงบประมาณตางๆที่มีอยูอยางจํากัด 

จากเหตุผลดังกลาว ผูดูแลระบบจําหนายจึงมีแนวคิดใน

การนํากลยุทธน้ีมาใชในการพิจารณาลงทุนปรับปรุง

ระบบจําหนายไฟฟาใหกับผูใชไฟฟา โดยการนํามูลคา

ความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของเขามาชวยใน

การพิจารณาวางแผนปรับปรุง ระบบไฟฟา ให มี

เสถียรภาพ และความเช่ือถือไดที่เหมาะสมภายใต

เ ง่ือนไขตางๆที่สามารถยอมรับไดทั้ง ผู ดูแลระบบ

จําหนายและผูใชไฟฟา 

สําหรับการกําหนดระดับความเช่ือถือไดของ

ระบบไฟฟาโดยตรงสามารถทําไดหลายวิธี แตที่นิยมใช

กันอยางแพรหลายคือการประเมินผานคาดัชนีคาเฉล่ีย

ความถี่ที่ระบบเกิดไฟฟาขัดของ (SAIFI) และคาดัชนี

คาเฉล่ียระยะเวลาที่ระบบเกิดไฟฟาขัดของ (SAIDI) 

การวิเคราะหดวยคาดัชนีดังกลาวทําไดคอนขางยาก

เน่ืองจากสามารถประเมินไดเฉพาะระดับสายปอนจน

ไปถึงระดับสถานีไฟฟายอย และตองอาศัยเครื่องมือที่

ใชในการบันทึกขอมูลของเหตุการณไฟฟาขัดของ ซ่ึงใน

ปจจุบันอาจยังมีการติดตั้งไมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 

นําไปสูความเขาใจที่อาจคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

ได สงผลใหปจจุบันไดมีงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับระดับ

ความเช่ือถือไดของระบบไฟฟาโดยใชขอมูลมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ (Outage cost 

หรือ Value of lost load) ของผูใชไฟฟาโดยตรงมา

ชวยประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแกไขระบบ

ไฟฟาใหดีขึ้น ความนาเช่ือถือของขอมูลที่ไดจากการ

สํารวจและวิธีการประมวลผลขอมูลมีสวนสําคัญอยาง

ยิ่ งต อความถู กต องของมูลคาความเ สียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของที่ ไดจากการสํารวจการผูใช

ไฟฟาโดยตรง เน่ืองจากความเสียหายดังกลาวขึ้นอยูกับ

หลายปจจัยและอาจสงผลทําใหขอมูลคลาดเคล่ือนกับ

ความเปนจริงเชน การออกแบบแบบสํารวจ ขบวนการ

ออกสํารวจและการเ ก็บขอมูล ความเข าใจที่

คลาดเคล่ือนในการตอบแบบสํารวจ ความคลาดเคล่ือน

จากการสุ มตัวอยาง  ความคลาดเค ล่ือนจากการ

ประมวลผล และความแตกตางของวิธีการประมวลผล 

และเพื่อให ไดมาซ่ึงความถูกตองของมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ ทําใหมีการ

ศึกษา วิจัยการประเ มินมูลคาความเ สียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของดวยโครงขายประสาทเทียมแบบ

ฟซซี 
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หากพิจารณาในสวนภาพรวมของผลิตภัณฑ

มวลรวมประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

จะพบวาในภาคของอุตสาหกรรมมีอัตราสวนของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับ

ภาคการผลิตอ่ืน ๆ โดยกลุมอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่มมีผลิตภัณฑมวลรวมประเทศมากที่ สุดใน

ภาคอุตสาหกรรม ดังน้ันการศึกษาหามูลคาความ

เสียหายของผูใช ไฟจากเหตุการณไฟฟาขัดของใน

ภาคอุตสาหกรรมจึงเปนส่ิงจําเปน เพราะเหตุการณ

ไฟฟาขัดของในระหวางการผลิต จะทําใหเกิดการ

สูญเสีย เชน การสูญเสียสินคาและผลิตภัณฑ การเสีย

โอกาสในการขาย คาใชจายในการเดินเครื่องจักรใหม 

คาเสียหายของอุปกรณเ น่ืองจากไฟฟาดับ คาการ

ทํางานลวงเวลาของพนักงาน และคาเสียโอกาสอ่ืน ๆ 

ดังน้ัน เพื่อลดการสูญเสียดังกลาว งานวิจัยน้ี

จึงไดมุงเนนศึกษามูลคาความเสียหายจากเหตุการณ

ไฟฟาขัดของในกลุมอุตสาหกรรมอาหารโดยใชนิคม

อุตสาหกรรมนวนครเปนพื้นที่ศึกษา มูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของดวยวิธีโครงขาย

ประสาทเทียมแบบฟซซี ซ่ึงศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา

ขอมูลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะใชเปนฐานขอมูลในการ

ประเมินความนาเช่ือถือของระบบไฟฟาและทําใหระบบ

การจําหนายไฟฟาแกภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นและสามารถถือเปนผลประโยชนในการปรับปรุง

ระบบจําหนายได อีกสวนหน่ึง ในทํานองเดียวกัน

ภาคอุตสาหกรรมจะมีขอมูลที่ชัดเจนทําใหเกิดความ

เช่ือม่ันในการตัดสินใจลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา

ภายในองคกรใหมีความเช่ือถือไดสูงขึ้น สงผลใหเกิด

การปรับปรุงระบบทั้ งจากผูใชไฟและผูดูแลระบบ

จําหนาย ทายที่สุดเม่ือระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นจะทําใหเกิดประโยชนกับทุกภาคสวนของสังคม 

 

2.ทฤษฎี 

2.1 โครงขายประสาทเทียมแบบฟซซ ี

วิธีโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซีเปนการ

นําขอดีของวิธีฟซซีลอจิกและโครงขายประสาทเทียมมา

ประยุ กต ใชร วมกัน ซ่ึง วิ ธีฟซ ซีลอจิกน้ันเปนการ

ประมวลผลและวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอน และ

ตองอาศัยความรูความชํานาญในการสรางความสัมพันธ

เชิงตรรกศาสตรหรือที่เรียกวา “กฎฟซซ่ี” และสําหรับ

วิธีโครงขายประสาทเทียมน้ันมีการเรียนรูขอมูลกอน

การวิเคราะหปญหา โดยมีการสงผานขอมูลที่จะ

ประมวลผลจากอินพุตไปยังเอาทพุตในแตละชุดขอมูล 

แตการวิเคราะหขอมูลดวยโครงขายประสาทเทียมมี

ขอจํากัดในดานการตีความหาเหตุผลระหวางอินพุต

และเอาทพุต เน่ืองจากไมสามารถอธิบายความสัมพันธ

หรือการใหเหตุผลได 

วิธีโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซีเปนการ

ประยุกตทฤษฎีฟซซีลอจิกมาใชรวมกับระบบโครงขาย

ประสาทเทียม ซ่ึงมีหลักการ 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 

1 ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

 

 
รูปท่ี 1 ขั้นตอนการทํางานของโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซี 
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ช้ันที่ 1 การกําหนดฟงกชันสมาชิกของตัว

แปรอินพุตแตละตัวดังแสดงในสมการที่ (1) 

 1, ,  1,2, ,i iO µA x i N            (1) 

เม่ือ N = จํานวนขอมูล 

ช้ันที่ 2 การคํานวณหาความสัมพันธของ

อินพุตที่เปนไปไดทั้งหมดดังแสดงในสมการที่ (2) 

     2, ,  i i i iO W x y µA x µA y         (2) 

ช้ันที่ 3 การนอรมอลไลท (Normalize) เพื่อ

หาคาอินพุตที่ไดจากช้ันที ่2 แสดงในสมการที่ (3) 

3, 
1 2 ...

i
i

N

WO W
W W W

 
  

          (3) 

ช้ันที่ 4 เรียกวาสแตนดารด เปอรเซ็พทรอน 

(Standard Perceptron) สามารถเขียนไดตามสมการ

ที่ (4) โดย  , , p q r  เรียกวาคอนซีเควนซพารามิเตอร 

(Consequent parameter) 

4, ( )i i i i i i iO WZ W p x q y r             (4) 

ช้ันที่ 5 คํานวณเพื่อหาคาเอาทพุทออกมา

เปนจํานวนจริง ผลลัพธที่ไดสําหรับรูปแบบฟซซีแบบซูจิ

โนลําดับที่ 1 (first-order Sugeno fuzzy model) ดัง

แสดงในรูปที่ 2 และสามารถเขียนไดดังสมการที่ (5) 

5, 
1

1
1

i i

i i i

i

N
WZN iO Z WZ Ni W

i


  

 


        (5) 

เม่ือ ,x y  คือ อินพุตของโหนด i  

 iA  คือ นิยามทางภาษา เชน เล็ก กลาง ใหญ 

 iµA  คือ ฟงกชันความเปนสมาชิก 

 iW  คือ คาถวงนํ้าหนักของอินพุตที่โหนด i  

 ,L iO  คื อ  เอาทพุทของแต ละ ช้ัน  โดยที่ 

1,2,3,4,5L  

 Z  คือ เอาทพุทรวมทั้งหมด (Overall output)
 

 
รูปท่ี 2 การประเมินหาเอาทพุทแบบ Sugeno ของวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซี 

 

2.2 แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซ ี

จากผลการทดสอบดวยวิธีไควสแควรที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 เพื่อหาปจจัยที่มีผลกระทบตอมูลคา

ความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ 4 ปจจัย คือ 

หนวยการใชพลังงานไฟฟาตอเดือน ชวงเวลาไฟฟา

ขัดของ ระยะเวลาไฟฟาขัดของ และระยะเวลาในการกู

คืนระบบ และสามารถกําหนดอินพุตใหกับแบบจําลอง

โครงขายประสาทเทียมแบบฟซซีไดดังน้ี 

 อินพุตที่ 1 หนวยการใชพลังงานไฟฟาตอ

เดือน 

 อินพุตที่ 2 ชวงเวลาไฟฟาขัดของ  

 อินพุตที่ 3 ระยะเวลาไฟฟาขัดของ  

 อินพุตที่ 4 ระยะเวลาในการกูคืนระบบ 

สําหรับเอาทพุตของแบบจําลองมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของน้ัน จะแบงออกได
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เปน 2 กรณีคือ มูลคาความเสียหายจากเหตุการณ

ไฟฟาขัดของที่แจงดับไฟฟาลวงหนาและมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของที่ไมแจงดับไฟฟา

ลวงหนา 

การประมวลผลดวยวิธีโครงขายประสาท

เทียมแบบฟซซีน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนด

จํานวนสมาชิกฟงกชัน (membership function) 

เหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่จะทําการประมวลผล 

ซ่ึงจากการที่ไดทดสอบขอมูลดวยวิธีทางสถิติ และการ

คัดกรองขอมูล ทําใหสามารถกําหนดจํานวนสมาชิก

ฟงกชันใหกับอินพุตทั้ง 4 อินพุตไดดังน้ีคือ อินพุตที่ 1 

จํานวน 3 สมาชิกฟงกชัน อินพุตที่ 2 จํานวน 3 สมาชิก

ฟงกชัน อินพุตที่ 3 จํานวน 3 สมาชิกฟงกชัน และ

อินพุตที่ 4 จํานวน 3 สมาชิกฟงกชัน 

จากน้ันทําการทดสอบวิเคราะหขอมูลเพื่อหา

รูปแบบฟงกชันความเปนสมาชิกที่เหมาะสมที่สุดที่จะ

นํามาใช ในแบบจําลอง มูลคาความเ สียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของ โดยจะพิจารณาความเหมาะสม

จากคาความผิดพลาดเฉล่ียของมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของที่ไดจากแบบจําลองและขอมูลที่

ไดจากแบบสํารวจ โดยผลการวิเคราะห ฟงกชันเกาส

เซียน มีคาความผิดพลาดเฉล่ียนอยที่สุด และโครงสราง

ของแบบจําลองมูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟา

ขัดของสามารถแสดงไดดังรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางของแบบจําลองมูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ 

 

3.ผลการวิจัย 

งานวิจัยที่ไดทําการสํารวจขอมูลผลกระทบ

จากเหตุการณไฟฟาขัดของเพื่อประเมินมูลคาความ

เ สียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของโร งงาน

อุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม 

นวนครดวยวิธี โครงขายประสาทเทียมแบบฟซ ซี 

สามารถแสดงได ดังน้ี 

3.1 ความสัมพันธของอินพุตท่ีมีผลตอมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ 

การทดลองน้ีเปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางอินพุตทั้ง 4 อินพุต ที่มีผลกระทบตอมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ โดยผลการทดลอง

จะยึดขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก ผลที่ได

สามารถแสดงไดดังรูปตอไปน้ี 

รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางอินพุตที่ 1 

และอินพุตที่ 2 ที่มีผลกระทบตอมูลคาความเสียหาย

จากเหตุการณไฟฟาขัดของ จากรูปแสดงใหเห็นวา

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ (อินพุตที่ 1 ชวงที่ 3) 

จะมีมูลคาความเสียหายมากที่สุดในชวงเวลาการเกิด

เหตุการณไฟฟาขัดของในชวงเวลาที่ 5 และ 6 (12.01-

15.00 และ 15.01-18.00) ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวเปนชวง

ที่เครื่องจักรในโรงงานอุตสากรรมกําลังทํางานมากที่สุด 

หากเกิดเหตุการณไฟฟาขัดของระหวางเครื่องจักรกําลัง
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ทํางาน จะทําใหเกิดความเสียหายอยางมากตอโรงงาน

อุตสาหกรรม 

รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางอินพุตที่ 1 

และอินพุตที่ 3 ที่มีผลกระทบตอมูลคาความเสียหาย

จากเหตุการณไฟฟาขัดของ จากรูปแสดงใหเห็นวาที่

ขนาดโรงงานอุตสาหกรรมเดียวกัน เม่ือระยะเวลาไฟฟา

ขัดของเพิ่มขึ้น มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟา

ขัดของก็สูงขึ้นเชนเดียวกัน แตในสวนของผลกระทบที่

ไมแปรผันตามระยะเวลาการเกิดเหตุการณไฟฟาขัดของ

น้ัน เปนผลเน่ืองมาจากปจจัยของอินพุตที่ 2 และอินพุต

ที่ 4 ดวย 

รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางอินพุตที่ 1 

และอินพุตที่ 4 ที่ มีผลตอมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของ ที่ขนาดโรงงานอุตสาหกรรม

เดียวกัน เม่ือระยะเวลาในการกูคืนระบบเพิ่มสูงขึ้น 

มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของก็เพิ่ม

สูงขึ้นตามไปดวยซ่ึงจะมีความสัมพันธแบบแปรผัน

โดยตรงซ่ึงกันและกัน แตในสวนของผลกระทบที่ไมแปร

ผันตามระยะเวลาในการกูคืนระบบ เปนผลเน่ืองมาจาก

ปจจัยของอินพุตที่ 2 และอินพุตที่ 3 ดวย 

  
รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางอินพุตที่ 1 และอินพุตที่ 2     รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางอินพุตที่ 1 และอินพุตที่ 3 

 

 
รูปท่ี 6 ความสัมพันธระหวางอินพุตที่ 1 และอินพุตที่ 4 

 

3.2 มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ

ดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซี 

การทดลองน้ีเปนการวิเคราะหมูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของที่ไดจากแบบจําลอง

ดวยวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบฟซซี 4 อินพุต โดย

จะทําการวิเคราะหมูลคาความเสียหายจากเหตุการณ

ไฟฟาขัดของของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขต

นิคมอตสาหกรรมนวนคร จําแนกตามขนาดโรงงาน

อุตสาหกรรม ที่ระยะเวลาไฟฟาขัดของจาก 1 นาที ถึง 

60 นาที มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟา
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ขัดของจําแนกออกไดเปน 2 กรณี คือ กรณีไมแจงดับ

ไฟฟาลวงหนา และกรณีแจงดับไฟฟาลวงหนา ซ่ึงผล

การวิเคราะหมูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟา

ขัดของสามารถแสดงได ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 1 มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

(กรณีไมแจงดับไฟฟาลวงหนา) 

ระยะเวลาไฟฟาขดัของ 

(นาที) 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดเล็ก (บาท/ครั้ง) 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดกลาง (บาท/ครั้ง) 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดใหญ (บาท/ครั้ง) 

เฉลี่ย 

(บาท/ครัง้) 

1-3 725.74 1,230.20 1,504.72 1,153.55 

4-7 726.45 1,254.25 1,558.86 1,179.85 

8-10 728.08 1,285.38 1,617.51 1,210.32 

11-13 744.97 1,430.18 1,722.17 1,299.10 

14-17 903.24 3,092.16 2,279.70 2,091.70 

18-30 1,126.07 7,509.19 3,832.70 4,155.99 

31-60 1,187.12 12,046.15 27,294.85 13,509.37 

>60 1,214.67 18,227.91 225,961.19 81,801.26 
 

ตารางท่ี 2 มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

นวนคร (กรณีแจงดับไฟฟาลวงหนา) 

ระยะเวลาไฟฟาขดัของ 

(นาที) 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดเล็ก (บาท/ครั้ง) 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดกลาง (บาท/ครั้ง) 

โรงงานอตุสาหกรรม 

ขนาดใหญ (บาท/ครั้ง) 

เฉลี่ย 

(บาท/ครัง้) 

1-3 90.00 95.00 99.88 94.96 

4-7 90.00 96.00 132.04 106.01 

8-10 90.00 120.00 174.13 128.04 

11-13 90.00 150.00 282.27 174.09 

14-17 121.94 180.00 1,673.80 658.58 

18-30 1,337.33 5,620.00 7,547.00 4,834.77 

31-60 1,801.77 1,812.40 33,719.45 12,444.54 

>60 1,936.79 31,513.08 108,955.86 47,468.58 
 

ตารางที่ 1 แสดงมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของของอุตสาหกรรมอาหารในเขต

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร กรณีไมแจงดับไฟฟา

ลวงหนาที่ระยะเวลาไฟฟาขัดของในชวง 1 นาที ถึง 60 

นาที โดยจําแนกตามขนาดโรงงานอุตสาหกรรม คือ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดกลาง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดย

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีขนาดเดียวกัน มูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของจะมีคาเพิ่ม

สูงขึ้นเ ม่ือระยะเวลาไฟฟาขัดของเพิ่มมากขึ้น มูลคา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะพิจารณาจากคาความเสียหาย

ของเครื่องจักร คาความเสียหายของวัตถุดิบที่อยูใน

กระบวนการผลิต คาลวงเวลาของพนักงานในการกูคืน

ระบบ คาใชจายในการผลิตไฟฟาสํารอง เปนตน 

ตารางที่ 2 แสดงมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของของอุตสาหกรรมอาหาร กรณี
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แจงดับไฟฟาลวงหนาในชวง 1 นาที ถึง 60 นาที จะ

สังเกตุไดวา มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟา

ขัดของจะมีลักษณะที่เหมือนกันกับกรณีไมแจงดับไฟฟา

ลวงหนา แตในกรณีที่แจงดับไฟฟาลวงหนาจะมีมูลคา

ความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของที่ต่ํากวากรณี

ไมแจงดับไฟฟาลวงหนามาก 

 

สรุปผลการทดลอง 

งานศึกษาวิจัยเรื่องมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของของกลุมโรงงานอุตสาหกรรม

อาหาร ในเขตพื้ นที่ อุตสาหกรรมนวนครดวยวิ ธี

โครงขายประสาทเทียมแบบฟซซ่ีมีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อศึกษาวิธีการประเมินมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของที่เหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน 

ซ่ึงที่ผานมาการประเมินขอมูลนิยมใชวิธีหาคาเฉล่ีย วิธี

ประเมินตนทุนต่ําสุด วิธีแจกแจงดัชนีความเช่ือถือได 

ในการวิเคราะหขอมูลแตละวิธีตางมีทั้งจุดเดนและ

ขอจํากัดที่แตกตางกันซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ

การศึกษา แตในบางโอกาสที่มีการนําเอาขอมูลที่ไดจาก

การวิเคราะหดวยวิธีการที่ไมเหมาะสมไปประกอบการ

ตัดสินใจอาจจะทําใหเกิดผลเสียในดานตางๆ ทั้งดาน

การไดขอมูลที่ผิดพลาด ดานการลงทุนที่สูงเกินความ

จําเปน ดานภาพลักษณขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เม่ือมีการวางแผนปรับปรุงระบบไฟฟาใหมีความเช่ือถือ

ไดสูงขึ้น 

การวิเคราะหหามูลคาความเ สียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของดวยวิธีโครงขายประสาทเทียม

แบบฟซซี จําแนกมูลคาความเสียหายจากเหตุการณ

ไฟฟาขัดของตามความเสียหายตอพลังงานไฟฟาที่ใช 

ซ่ึงสะทอนถึงขนาดของอุตสาหกรรม โดยความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นเปนความเสียหายตอครั้ง และสามารถแบง

ความเสียหายออกไดเปน 2 กรณีคือ กรณีไมแจงดับ

ไฟฟาลวงหนาและกรณีแจงดับไฟฟาลวงหนา ผลการ

วิเคราะหมูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟา

ขัดของของทั้งที่ไดจากแบบสํารวจและผลการวิเคราะห

ที่ไดจากแบบจําลองโครงขายประสาทเทียบแบบฟซซี 

สามารถสรุปไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินมูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของ 

ขนาดโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณีไมแจงดับไฟฟาลวงหนา กรณีแจงดับไฟฟาลวงหนา 

แบบสํารวจ ANFIS แบบสํารวจ ANFIS 

โรงงานขนาดเล็ก 22,108.09 20,959.01 18,219.58 17,392.54 

โรงงานขนาดกลาง 165,603.77 138,998.43 19,007.57 17,954.98 

โรงงานขนาดใหญ 1,427,776.10 818,525.80 221,342.89 203,040.35 
 

ผลการเปรียบเทียบมูลคาความเสียหายจาก

เหตุการณไฟฟาขัดของที่ไดจากแบบสํารวจและผลที่ได

จากการประเมินผานแบบจําลอง พบวามูลคาความ

เสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของที่ไดจากแบบสํารวจ

จะมีชวงขอบเขตที่มากกวาผลที่ไดจากแบบจําลอง การ

นําขอมูลจากแบบสํารวจไปใชงานโดยตรง อาจมีคา

ความผิดพลาดจากความแปรปรวนของขอมูล ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติสามารถเกิดขึ้นไดแมวาจะสํารวจขอมูลภายใต

ผูใชไฟประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะการใชไฟฟา

เหมือนกัน การนําหลักการของโครงขายประสาทเทียม

แบบฟซซีมาชวยในการตัดสินใจหรือคัดกรองขอมูลผาน

ความสัมพันธของกฎฟซ ซี จะชวยใหคาที่ ไดจาก

แบบจําลองมีความนาเช่ือถือมากขึ้นเม่ือเทียบกับการ

นําขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจไปใชงานโดยตรง 
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