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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
เนื่องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นหลายแห่ งในแต่ละ
ปี ในโรงงานต่างๆนั้นมีหม้อแปลงในการใช้งานอยูห่ ลายลูกเช่นกัน การประเมินอายุการใช้งานของ
หม้อแปลงนั้นมีประโยชน์และสามารถลดต้นทุนในการทางาน ซึ่ งในการทดสอบที่นิยมใช้น้ นั ผลที่
ได้มีความหลากหลายและต้องใช้ประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนั้นการออกแบบสร้างเครื่ องมือที่
ช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการตรวจสอบสภาพการเจือปนของแก็ส (Dissolved Gas Analysis ,
DGA) ในหม้อแปลง เนื่องจากเป็ นที่รู้กนั ทัว่ ไปว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้ า มักสร้างความ
เสี ยหายมหาศาลกับผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ไฟฟ้ า มีวิธีตรวจจับมากมายถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้า
ก่ อนปั ญหาจะลุ กลามใหญ่โต น้ ามันชนิ ดที่ ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้ าเป็ นฉนวนไฟฟ้ าที่ ถูกใช้อย่า ง
แพร่ หลาย เนื่องจากชิ้นส่ วนสาคัญของหม้อแปลงเกือบทั้งหมดแช่อยูใ่ นน้ ามัน น้ ามันจึงเป็ นสิ่ งแรก
ที่สัมผัสกับปั ญหาเป็ นอย่างแรกอยู่เสมอน้ ามันหม้อแปลงเป็ น ไฮโดรคาร์ บอนชนิ ดหนึ่ งมันจึ งมี
องค์ประกอบหลักเป็ นห่ วงโซ่ ยาว ๆ ของไฮโดรเจน และ คาร์ บอน ความร้ อนทาให้ห่วงโซ่ น้ ี แตก
ออก เกิ ดเป็ นก๊ า ซชนิ ด ต่ า ง ๆ กันตามสภาพของปั ญหา ดัง นั้น หากรู ้ ว่า ก๊ า ชแต่ ล ะชนิ ด เกิ ดขึ้ น ที่
อุณหภูมิเท่าใด และที่ อุณหภูมิน้ นั ๆ เป็ นปั ญหาประเภทใดในหม้อแปลงไฟฟ้ า เราจะสามารถที่
แยกแยะปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวิเคราะห์น้ ามันจึงเป็ นวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หา
ปัญหาภายในหม้อแปลง
ดังนั้น DGA มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการที่ตอ้ งการได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ วในเบื้องต้นใน
กรณี ที่ ไม่มี ผูเ้ ชี่ ยวชาญให้ขอ้ มู ลหรื อข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ หาผลลัพธ์ ที่ ตอ้ งการซึ่ งใน
โครงงานนี้ เราจะศึกษาสารเจือปนต่างๆที่เกิ ดขึ้นของน้ ามันในหม้อแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้
งานแล้วนามาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาลักษณะผลของข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหม้อแปลงด้วยวิธีการ DGA
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ในการ
ทดสอบใน DGA น้ ามันในหม้อแปลง โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
3. เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ผลการทดสอบน้ ามันในหม้อแปลงในเบื้องต้นได้รวดเร็ ว

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1. รวบรวมจัดระบบข้อมูลของผลการทดสอบน้ ามันหม้อแปลงเพื่อเป็ นข้อมูลในการ
วิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลจากหม้อแปลงจานวน 20 ลูก
2. ศึกษาวิธีการและมาตรฐานในการประเมินสภาพหม้อแปลงในการทดสอบน้ ามันใน
หม้อแปลง
3. ใช้ขอ้ มูลที่ได้จดั เตรี ยมไว้ในข้อ1 มาพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์ผล DGA
โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้และให้ขอ้ เสนอแนะในการนาไปประยุกต์ใช้

1.4 ประโยชน์ ของโครงงาน
1. ได้ผลลัพธ์การศึกษาผลการทดสอบหม้อแปลงด้วยวิธีการ DGA
2. สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบการทางานของหม้อแปลงต่อไป
3. สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบน้ ามันในหม้อแปลงในเบื้องต้นได้รวดเร็ ว
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บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฏีหม้ อแปลงไฟฟ้ า [1]
หม้อแปลงเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรื อต่าลงตามต้องการ ภายใน
ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary
Winding) สาหรับหม้อแปลงกาลัง (Power Transformer) ขนาดใหญ่บางตัวอาจมีขดลวดที่สาม
เพิ่มขึ้นคือขด Tertiary Winding ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่าขด Primary และ Secondary และแรงดันที่แปลง
ออกมาจะมีค่าต่ากว่าขด Secondary

ภาพที่ 2.1 หม้อแปลงไฟฟ้ า
น้ ามันหม้อแปลง มีหน้าที่ 2 ประการคือ
1. เป็ นฉนวนไฟฟ้ า โดยป้ องกันกระแสไฟฟ้ ากระโดดจากจุดหนึ่ งไปยังจุดหนึ่ ง ถ้าเทียบ
กับอากาศแล้ว น้ ามันหม้อแปลงจะทนแรงดันได้สูงกว่าหลายเท่า ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั คุณภาพของน้ ามัน
หม้อแปลง ดังนั้นถ้าเราจุ่มตัวนาลงในน้ ามัน ก็จะสามารถวางไว้ใกล้กนั ได้โดยไม่ลดั วงจร
2. ระบายความร้อน โดยที่น้ ามันเป็ นของเหลวจึงสามารถเคลื่อนตัวมาถ่ายเทความร้อน
ให้แก่อากาศรอบๆ หม้อแปลงได้ดี ทาให้ขดลวดและแกนเหล็กของหม้อแปลงระบายความร้อนได้
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ทาให้ฉนวนที่พนั หุ ้มขดลวดทนต่อความร้ อนสู งได้ และทาให้ฉนวนไม่ร้อนจัดเกิ นไปช่ วยยืดอายุ
การใช้งานของหม้อแปลงให้นานขึ้น

2.2 การตรวจสภาพทัว่ ไปของหม้ อแปลง[1]
สาหรับการตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของหม้อแปลงนั้นจะทาการตรวจสอบเพื่อเช็คสภาพ
อุ ปกรณ์ ต่า ง ๆ ของหม้อแปลงทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อตรวจความเสี ยหายหรื อสัง เกตความ
ผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสามารถตรวจสอบได้ดงั นี้
- ตรวจสอบการติดตั้งให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบล่อฟ้ าแรงสู ง, Dropout, ฟิ วส์สวิตซ์แรงต่า ให้อยูใ่ นสภาพครบถ้วนและขนาด
ถูกต้องตามพิกดั
- ตรวจดูที่ดูดความชื้นโดยสังเกตที่สีของ Silica Gel ถ้าเป็ นสี ชมพูแสดงว่าเสื่ อสภาพ ต้อง
เปลี่ยนใหม่
- ตรวจสอบหัวต่อที่บุชชิ่งหม้อแปลงไม่ให้หลวมเพื่อกันการอาร์ ก
- ตรวจซี ลของหม้อแปลงทั้งหมด เพื่อป้ องกันน้ ามันหม้อแปลงไหลซึ มออกมา
- ตรวจดูระดับน้ ามันที่ถงั อะไหล่
- ตรวจสอบกราวด์ต่างๆ ของหม้อแปลงและระบบป้ องกัน ให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
ถูกต้องตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบขนาดสายแรงต่าและจานวนสายที่ออกจากบุชชิ่งแรงต่าถึงฟิ วส์แรงต่า
- ตรวจสอบคานนัง่ ร้านหม้อแปลง
- ตรวจสอบความต้านทานของสายดินและล่อฟ้ าแรงสู งให้อยูใ่ นพิกดั ไม่เกิน 5โอห์ม

2.3 ฟอลต์ ทเี่ กิดขึน้ ภายในหม้ อแปลง
ฟอลต์ทีเกิดขึ้นในหม้อแปลงนั้นจะส่ งผลทาให้เกิดอาการผิดปกติในการทางานของหม้อ
แปลงและส่ งผลกระทบในด้า นต่าง ๆ หลายด้า น ซึ่ งมี ความอันตรายมาก โดยการเกิ ดฟอลต์น้ ัน
สามารถพบได้หลายสาเหตุดว้ ยกัน ดังนี้
- ฉนวนภายในของขดลวดหม้อแปลงเสื่ อมฟอลต์ประเภทนี้ จะทาให้เกิดอาร์ กขึ้นภายใน
ถังน้ ามันจาเป็ นที่จะต้องป้ องกัน
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- อุณหภูมิภายในหม้อแปลงสู งเกินไป ส่ วนใหญ่จะทาให้สัญญาณเตือนภัยแล้วทาการสั่ง
ให้ระบบระบายความร้ อนทางาน เช่ น สั่งให้ป้ ั มน้ ามันระบายความร้ อนของถังหม้อแปลงทางาน
หรื ออาจจะสั่งให้ระบบพัดลมระบายความร้อนทางานเพิ่มอีกโดยไม่จาเป็ นที่จะต้องสั่งให้เซอร์ กิต
เบรกเกอร์ตดั หม้อแปลงออกจากระบบเลย
- ขดลวดภายในหม้อแปลงลัดวงจรถึ งกันฟอลต์ประเภทนี้ อนั ตรายมาก จาเป็ นที่จะต้อง
ป้ องกัน
- ขดลวดหม้อแปลงเปิ ดวงจร คือการที่ขดลวดภายในหม้อแปลงด้านใดด้านหนึ่งเปิ ดวงจร
(Open Circuit) ฟอลต์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ จะไม่มีผลเสี ยใดๆ ทั้งสิ้ นต่อหม้อแปลงเลย ซึ่ งไม่เกิ ด
อันตรายไม่จาเป็ นต้องป้ องกันก็ได้แต่จะมีผลเสี ยต่อระบบคือทาให้ไม่มีไฟฟ้ าเหลืออยูใ่ นระบบ

2.4 การทดสอบนา้ มันหม้ อแปลง[2]
การทดสอบและตรวจสภาพการประเมินของหม้อแปลงนั้นในปั จจุบนั มี การตรวจสอบ
ด้วยวิธีต่างๆอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งการทดสอบแต่ละแบบนั้นก็มีการวัดและวิเคราะห์หาสาเหตุแตกต่าง
กันไป ในแต่ละแบบก็มีการตรวจสอบความผิดปกติ ต่างๆของหม้อแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจากการใช้งาน
หรื อ จากปั จ จัย อื่ น ๆ การทดสอบและประเมิ น สภาพของหม้อ แปลงนั้น มี อ ยู่ ห ลายวิ ธี ด้ว ยกัน
ยกตัวอย่างดังนี้
2.4.1 ThermalModelling
การสร้างแบบจาลองความร้อนเป็ นวิธีที่ได้รับความน่าเชื่อถือเป็ นการตรวจสอบสภาพหม้อ
แปลงที่ยอมรับโดยทัว่ ไป ถูกนามาใช้ในการตรวจอุณหภูมิความร้อนในหม้อแปลง ซึ่ งเป็ นผลรวม
ขออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นด้านบนของน้ ามันโดยรอบและการเพิ่มขึ้นของความร้อนจุดเหนื ออุณหภูมิบน
น้ ามันรวมกันในจุดอิ่มตัวสามารถแยกการเปรี ยบเทียบระหว่างวัดและคานวณอุณหภูมิหม้อแปลง
โดยอ้างอิงจากรู ปแบบความร้อนของหม้อแปลงของ IEC
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2.4.2 Frequency Response Analysis
การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ ปั นจุบนั เทคนิ คนี้ ได้รับความสนใจจากทัว่ โลกสาหรับ
การประเมินสภาพหม้อแปลงขดลวดที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ าแรงกระตุน้ ต่า เป็ นเทคนิ คที่มี
ความสาคัญมากสาหรับการตรวจสอบสิ่ งผิดปกติเช่น ไฟฟ้ าลัดวงจรหรื อการผิดปกติต่างๆทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองความถี่และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในหม้อแปลง
2.4.3 Partial Discharge Analysis
การเกิด Partial Discharge ในหม้อแปลงเกิดขึ้นเมื่อค่าสนามไฟฟ้ าเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ทาให้บางส่ วนเกิดการสลายไปตามรายงานของ IEC 60270 จะนาไปสู่ การเสื่ อมสภาพของฉนวนกัน
ความร้อนอาจจะเกิดการบกพร่ องในการผลิต การวัดจะเก็บรวบรวมการตรวจสอบเหล่านี้ PDS และ
ตรวจสอบความแข็งแรงของฉนวนกันความร้อนตามอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟ
2.4.4 Dissolved Gas Analysis
การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ ามันเป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไปว่าปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับหม้อแปลง
ไฟฟ้ ามักสร้างความเสี ยหายมหาศาลกับทั้งผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้ไฟฟ้ าน้ ามันจึงเป็ นสิ่ งที่สัมผัสกับปั ญหา
เป็ นอย่างแรกอยูเ่ สมอ ความร้อนมักเกิดมาคู่กบั ปั ญหาทางไฟฟ้ าเช่นกัน ความร้อนที่อุณหภูมิต่างกัน
สามารถทาให้น้ ามันแปรสภาพทางเคมีได้และเราสามารถใช้ก๊าซที่ ปนอยู่ในน้ ามันหม้อแปลงมา
วิเคราะห์ถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในหม้อแปลงซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นวิธีที่เราจะนามาใช้ในโครงงานนี้ เพื่อทาการ
วิเคราะห์และตรวจสอบสภาพการประเมินหม้อแปลงจากชุดข้อมูลของ Dissolve Gas Analysis นั้น
สามารถนามาใช้หาค่าและอาการผิดปกติต่าง ๆ เพื่อตรวจสภาพของหม้อแปลงได้หลายวิธีดว้ ยกัน
ซึ่ งในแต่ วิ ธี ก็ จ ะมี ส่ ว นต่ า ง ๆ แตกต่ า งกัน ออกไป ซึ่ งจะแสดงให้ เ ห็ น เป็ นค่ า ประมาณ ซึ่ ง
ประสิ ทธิ ภาพแต่ละวิธีน้ นั จะใกล้เคียงกัน โดยวิธีต่อไปนี้ น้ นั เป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่จะสามารถนาข้อมูล
ของ DGA มาใช้ได้ดงั วิธีต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างสมการ DGA [1]
โดยค่า Input นั้นจะเป็ นค่าของ r1 – r5 เป็ นองค์ประกอบหลัก กล่าวคือโดยสมการนั้นจะ
คิดจากค่าอัตราส่ วนของก๊าซที่ละลายในน้ า ซึ่ งค่า r นั้นจะได้มาจากการประมวลผลของ
ข้อมูลของ DGA เพื่อที่จะใช้แยกแยะความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดจากก๊าซ โดยคิดคานวณค่า
จากในตารางข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึ่ งแบ่งตาม Condition [1]

2.5 การประเมินสภาพหม้ อแปลงไฟฟ้าโดยใช้ การวิเคราะห์ ก๊าซทีล่ ะลายในนา้
การประเมินสภาพหม้อแปลงไฟฟ้ าโดยใช้การวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ านั้น เป็ นวิธีหนึ่ ง
ที่ได้ใช้เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์กนั อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบความผิดพลาดในเบื้องต้น
เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้ าและสามารถป้ องกันไม่ให้หม้อแปลงไฟฟ้ าเกิ ด
ความเสี ยหายใด ๆ ต่อไปในอนาคต
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2.6 พืน้ ฐานของการวิเคราะห์ ก๊าซทีล่ ะลายในนา้ [1]
รู ปแบบของก๊าซต่าง ๆ จะเกิดและถูกสร้างขึ้นจากความเข้มข้นของพลังงานที่แตกต่างกัน
และเกิดขึ้นจากการทางานที่ผิดพลาดหรื ออาการผิดปกติ ๆ ต่าง ๆ ในหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่ งก๊าซแต่ละ
แบบจะมีลกั ษณะของความผิดปกติที่แตกต่างกันแบ่งไปตามความเข้มข้นของก๊าซ ๆ ที่เจือปนอยูใ่ น
น้ ามัน
การวิ เคราะห์ ก๊ า ซที่ ล ะลายในน้ า นั้นมี ก ารใช้ง านกัน อย่า งแพร่ ห ลายในกระบวนการ
ตรวจสอบ คือได้รับตัวอย่างน้ ามันนั้นมาแล้วสุ่ มตัวอย่างแล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ต่าง
ๆ หลักจากวิเคราะห์แล้วจะจาแนกก๊าซต่าง ๆ ออกมาซึ่ งสามารถนามาเปรี ยบเทียบกับบันทึกการ
วิเคราะห์ก๊าซในห้องปฏิบตั ิการโดยดูการเปลี่ยนแปลงของก๊าซที่เกิดขึ้นเทียบกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ผา่ น
มาแล้วประเมิ นผล และดูผลกระทบของความผิดปกติในก๊าซต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้ า
เมื่ อตรวจสอบแล้วท าการประเมิ นพบว่ามี ค วามผิดปกติ และน่ าสงสัย ก็ จะนาเนิ นการต่ อไปเพื่ อ
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดโดยการทดสอบต่าง ๆ ซึ่ ง DGA ก็เป็ นอีกหนึ่ งวิธีที่ใช้ในการวินิจฉัยก๊าซ
ต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น แต่เงื่ อนไขความผิดปกติอาจจะ
เห็นได้อย่างชัดเจนหรื อบางส่ วนอาจจะไม่ชดั เจนด้วยก็ได้
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ก๊ า ซที่ ล ะลายในน้ านั้ นจะใช้ ห ลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ เ ราวัด ได้ ม า
เปรี ยบเทียบและประกอบกับการใช้เหตุผล โดยปกติน้ นั การตรวจสอบ DGA นั้นจะใช้เพียงหนึ่ งวิธี
ที่จะเลื อกใช้ในการประเมิน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่แตกต่างกันของ DGA นั้นต่างมีขอ้ ดี และ
ข้อเสี ยของตัวมันเอง ซึ่ งในบางครั้งก็จาเป็ นต้องใช้และรวบรวมเอาท์พุทจากหลากหลายวิธีที่ใช้ใน
การวินิจฉัยจากเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็ นข้อมูลที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินผลโดยรวมเหล่านี้ ดว้ ย
เพราะแต่ ล ะแบบก็ จะมี ขอ้ ต่ า ง ๆ เกิ ดขึ้ นและมี คุณสมบัติเด่ น ๆ ในการประเมิ นเป็ นของตัวเอง
นอกจากนั้นการใช้ DGA ในการวิเคราะห์ บางครั้ งอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ ได้อย่างสมบูรณ์
เพราะในบางครั้งนั้นเอาท์พุทที่ได้มาก็คลุมเครื อ

2.7 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทดสอบนา้ มันหม้ อแปลง[2]
การวิเคราะห์ก๊าซที่เจือปนในน้ ามันหม้อแปลงเป็ นการทดสอบหม้อแปลงในสภาวะวิกฤต
เพื่อเฝ้ าติดตามการทางานทางกลและทางไฟฟ้ าของอุปกรณ์ไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นวิธีการที่มีประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อการวินิจฉัยความผิดปกติและปั ญหาที่เกิดจากการใช้งานกับหม้อแปลงและตัวเปลี่ยนแท๊ปเมื่อ
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หม้อแปลงหรื ออุ ปกรณ์ ชนิ ดฉนวนน้ ามันถู กใช้งานภายใต้สภาวะความร้ อนและความเครี ยดทาง
สนามไฟฟ้ าสู งๆ อาจจะมีโอกาสทาให้เกิดความผิดปกติข้ ึนได้ในที่สุด
ประโยชน์ ของ DGA มีดังนี้
- การแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงปั ญหาที่กาลังเกิดขึ้น
- ใช้การพิจารณาการใช้งานหม้อแปลงอย่างผิดปรกติ
- ใช้เช็คสภาพหม้อแปลงใหม่ หรื อหม้อแปลงหลังซ่อม
- ใช้กาหนดเวลาส่ งซ่อมตามสภาพ
- ใช้เฝ้ าดูอาการของหม้อแปลงที่ทางานเกินกาลัง
ความผิดปกติอาจจาแนกได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ การเกิ ดเบรกดาวน์บางส่ วน การเกิ ด
ความร้อนสู งและการเกิดอาร์ ก พลังงานที่เกิดจากความผิดจากความผิดปกติเหล่านี้ จะเป็ นผลทาให้
เกิดความผิดปกติข้ ึน และเป็ นสาเหตุทาให้น้ ามันเกิดเบรกดาวน์ ผลของการเบรกดาวน์หรื อที่เรี ยกว่า
ก๊าซที่ เจือปนในน้ ามัน ทาให้เกิ ดการปนเปื้ อนและสามารถทาการตรวจวัด เพื่อหาชนิ ดและความ
รุ นแรงของความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ การวิเคราะห์น้ ามันหม้อแปลงจากการเกิดก๊าซเจือปนในน้ ามัน
ทาให้เราสามารถตรวจวัดความผิดปกติ ที่เริ่ มเกิ ดได้ก่อนที่จะเกิ ดความเสี ยหายกับหม้อแปลง ซึ่ ง
นาไปสู่ การเกิดไฟดับและความสู ญเสี ยอีกหลายอย่างตามมา

ภาพที่ 2.3 Temperature DGA [1]
กลุ่มของ Gas ที่สร้างปั ญหาตามความร้อนที่ส่งออกมาเช่น Hydro Carbon and Hydro
ประกอบด้วย Meten, Eten, Acetylene ก๊าซในกลุ่มนี้ จะทาให้เราทราบว่าเกิดการ Arc ขึ้นในหม้อ
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แปลงส่ วนก๊าซในกลุ่ม Carbondiocine เช่น Carbonmonocine and Carbondiocine จะทาให้ทราบว่า
เกิดการเผาไหม้หรื อเกิดความร้อนเกินปรกติและกลุ่ม Gas ที่ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาเช่น Nitrogen and
Oxygen อาจเกิดจาก Corona หรื อ Partion Discharge ยกตัวอย่าง เช่น
การเกิ ดความร้ อนเกิ น มีลกั ษณะเป็ นปั ญหาที่เกิ ดอย่างต่อเนื่ องปริ มาณก๊าซจะสะสมไป
ตามเวลาหากเกิดขึ้นในน้ ามันส่ วนเดียวจะพบไฮโดรเจน, มีเทน มีเทนและเอทีลีน ปริ มาณของแต่ละ
ก๊าซขึ้นกับความร้อนจากปั ญหานั้นๆหากมีความสู งมากหรื อปั ญหาเกิดบนหน้าสัมผัสทางไฟฟ้ าจะ
พบร่ องรอยการเกิดอะเซทิลีนด้วยในกรณี ที่ปัญหาเกิดขึ้นบริ เวณกระดาษจะพบคาร์ บอมอ-นอกไซด์
ในปริ มาณมากอันสื บเนื่ องมาจากการเสื่ อมของกระดาษซึ่ งปั ญหาลักษณะนี้ สามารถยืนยันด้วยการ
ส่ งตัวอย่างน้ ามันไปทดสอบหาสารประกอบ Furan ได้อีกทางหนึ่ง
โคโรน่าเป็ นปั ญหาทางไฟฟ้ าที่ส่งพลังงานต่ าออกมาในน้ าจะพบไฮโดรเจนและมีเทนใน
ปริ มาณพอสมควรและยังสามารถพบอีเทนและเอลิทีลี นปริ มาณน้อยอยู่ดว้ ยหากมีการดี ชาร์ จใน
กระดาษจะพบการเพิม่ ปริ มาณของคาร์ บอนมอนอกไซด์
การสปาร์ คคื อการแฟรชโอเวอร์ ของไฟฟ้ าแรงสู ง แต่มีกระแสต่ า เป็ นห้วงๆในน้ าจะพบ
มีเทนและอีเทนเกิ ดขึ้นโดยไม่พบการเพิ่มของเอทิลีน, อะเซทิลีนและไฮโดรเจนซึ่ งส่ อให้เห็นการ
เกิดของปั ญหาแต่อย่างเดียว
การอาร์ กเป็ นปั ญหารุ นแรงที่สุดมีความร้อนสู งเกิดขึ้นเนื่ องจากการไหลอย่างต่อเนื่ องของ
กระแสสู งในน้ ามันจะพบไฮโดรเจนและอะเซทิลีนปริ มาณมาก ส่ วนมีเทนและเอทิลีนเกิ ดขึ้นไม่
มากนั ก หากปั ญ หาเกิ ด ให้ ส่ ว นที่ มี ก ระดาษมาเกี่ ย วข้ อ งก็ จ ะพบคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ดว้ ยในบางกรณี จะพบคาร์ บอนแขวนลอยอยู่ดว้ ยเนื่ องจากมีการเผาไหม้ใน
น้ ามัน [2]เราสามารถแยกปั ญหาให้ง่ายต่อความเข้าใจตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ก๊าซที่ตรวจพบและอาการที่เกิดขึ้น
ก๊าซทีต่ รวจพบ
1.) ไนโตเจนเท่ากับออกซิ เจนหรื อมากกว่าไม่
เกิน 5%
2.) ไนโตรเจนมากกว่าออกซิ เจนเกิน 5%
3.) ไนโตรเจน,คาร์บอนไดออกไซด์และ
คาร์บอนมอนออกไซด์

การแปลผล
สภาพปรกติของหม้อแปลงแบบระบบปิ ด
ต้องตรวจเช็คการซีลของหม้อแปลงแบบระบบ
ปิ ด
ตรวจสอบอุณหภูมิปฏิบตั ิงานและสภาพโอ
เวอร์โหลด
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4.) ไนโตรเจนและไฮโดรเจน
5.) ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน,
คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์ บอนมอน
ออกไซด์
6.) ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน,มีเทนและอีเทนกับ
เอทิลีนปริ มาณไม่มาก
7.) ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน,มีเทน,
คาร์บอนไดออกไซด์และ
8.) ไนโตรเจนและมีไฮโดรเจนปริ มาณมากกับ
ไฮโดรคาร์ บอนอื่นๆรวมทั้งอะเซทิลีน
9.) ไนโตรเจน,มีเทนและมีไฮโดรเจนกับเอ
ทิลีนปริ มาณมากกับอะเซทิลีนเล็กน้อย
10.) ไนโตรเจน,มีเทนและมีไฮโดรเจนกับเอ
ทิลีนปริ มาณมากกับอะเซทิลีนเล็กน้อยและมี
คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์ บอนมอนอกไซด์
ร่ วมด้วย

Partial discharge,ปฏิกิริยาทางไฟฟ้ าเนื่องจาก
น้ าเกิดสนิม
Partial discharge,บนกระดาษและสภาพโอ
เวอร์โหลดรุ นแรง
การสปาร์กหรื อปั ญหาบางอย่างที่ทาให้เกิดการ
เบรกดาวน์ในน้ ามัน
การสปาร์ กหรื อปั ญหาบางอย่างที่ทาให้เกิดการ
เบรกดาวน์ในกระดาษ
การอาร์ กอย่างรุ นแรงจนสร้างความเสื่ อมอย่าง
รวดเร็ วให้กบั น้ ามัน
การอาร์ กอุณหภูมิสูงในน้ ามันในบริ เวณจากัด
เช่นหน้าสัมผัสผิวปรกติหรื อการช๊อตระหว่าง
ขดเป็ นต้น
การอาร์ กอุณหภูมิสูงในน้ ามันในบริ เวณจากัด
โดยมีกระดาษร่ วมด้วย

2.8 Neural Network[2]
ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในประมวลผลได้เร็ วมาก แต่ว่าคอมพิวเตอร์ ไม่
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับมนุ ษย์แล้วมนุ ษย์สามารถเรี ยนรู ้ตนเองจากสิ่ งรอบ
ข้างได้ จึ งได้มีก ารการสร้ า งคอมพิวเตอร์ ที่ จาลองเอาวิธีก ารท างานของสมองมนุ ษ ย์เพื่ อช่ วยให้
คอมพิวเตอร์ ฟังภาษามนุ ษย์ได้เข้าใจ อ่านออก คิ ดได้และพยากรณ์ ล่วงหน้าได้ ข่ายงานประสาท
เทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่ วยประมวลผลย่อยๆ ซึ่ งการเชื่ อมต่อในโครงสร้ าง ทาให้
เกิดความรู ้ประสบการณ์ ความฉลาดของข่ายงาน สถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมก็จะมี
อยู่หลายวิธี แต่ละวิธีน้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั การนาเอาไปใช้ซ่ ึ งจะนารู ปแบบที่ได้จากการเรี ยนรู ้ น้ ี ไปใช้ใน
การวิเคราะห์ หรื อตี ความหมายของข้อมูลที่ อยู่ในลัก ษณะเดี ย วกันอัลกอริ ทึมการเรี ยนรู ้ ของข่า ย
ประสาทเทียมนั้นจะใช้ Back Propagation Algorithm ในการเขียนและวิธีการสร้างการเรี ยนรู้ให้
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เหมือนสมองของมนุษย์มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 วิธี คือ การเรี ยนรู้แบบมีการสอนและการเรี ยนรู ้แบบไม่มีการ
สอน การเรี ยนรู ้ท้ งั 2 วิธีน้ ีเป็ นการสอนให้ข่าประสาทเทียมคานวณหาค่า Output พร้อมกับปรับปรุ ง
ค่า Weight ซึ่ งทั้ง 2 วิธีก็จะมีรูปแบบการคานวณที่แตกต่างกัน[2] ข่ายประสาทเทียมมีความสามารถ
ในการจดจาพฤติ ก รรมทางกายภาพของระบบที่ มี ความซั บซ้อนการประยุก ต์ใ ช้ง านข่ า ยระบบ
ประสาทจึงเป็ นทางเลื อกใหม่ในการควบคุ ม ซึ่ งมีผูน้ ามาประยุกต์ใช้งานหลายประเภท เช่ น การ
จดจาใบหน้า การพยากรณ์อากาศ เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในข่ายประสาทเทียมนั้นน้อย
มากนอกจากนี้ ยงั สามรถหาข้อสรุ ปและเหตุผลได้ถึงแม้ขอ้ มูลที่ให้มาไม่ครบถ้วนก็ตาม ดั้งนั้นข่าย
ประสาทเทียมจึงเป็ นวิธีที่นิยมกันอย่างมาก

2.9 Artificial Neural Networks (ข่ ายงานประสาทเทียม)[2]
2.9.1 ข่ ายงานประสาทเทียมคืออะไร
ข่ายงานประสาทเที ย ม คื อการรวมกลุ่ มแบบขนานของหน่ วยประมวลผลย่อยๆ ซึ่ ง การ
โครงสร้าง ทาให้เกิดความรู ้ ประสบการณ์ ความฉลาดของข่ายงาน ซึ่ งน่ารู ปแบบที่ได้จากการเรี ยนรู ้
นี้ ไ ปใช้ใ นการวิเคราะห์ ตี ค วามหรื อความหมายของข้อมู ล ที่ อยู่ใ นลัก ษณะคล้า ยกัน ซึ่ งวิธี ก าร
ดังกล่าวจะเป็ นการเลียนแบบวิธีการทางานของสมองมนุษย์ ดังนี้
- ความรู้ประสบการณ์หรื อความฉลาดนั้นเกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning
Process)
- ความรู ้ถูกเก็บที่การเชื่ อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท หรื อ นิ วรอน (Neurons) และ จุด
ประสานประสาท (Synapses) เรี ยกว่า Synaptic Weights
- การเลียนแบบการทางานของเซลล์สมองของมนุษย์
- การหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลซึ่ งยังหาฟังก์ชนั่ ออกมาโดยตรงไม่ได้
- การทาให้คอมพิวเตอร์คิดและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง
2.9.2 การเลียนแบบการทางานของเซลล์ สมองของมนุษย์
ผูท้ ี่คิดค้นและศึกษา ANNS เชื่ อว่ามนุ ษย์มีความฉลาดเพราะมีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์เมื่อ
เปรี ยบเทียบโดยการวัดน้ าหนักของสมองกับน้ าหนักตัว ความฉลาดของมนุ ษย์สามารถทาให้มนุ ษย์
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สามารถคิดและตัดสิ นใจได้เองแม้วา่ สิ่ งแวดล้อมจะแตกต่างไปจากที่เคยประสบอย่างไร แม้วา่ ข้อมูล
จะไม่สมบูรณ์ หรื อแม้ว่าเซลล์สมองบางเซลล์จะเสี ยหายไปความสามารถเหล่ านี้ คอมพิวเตอร์ ไม่
สามารถทาได้ เพราะคอมพิวเตอร์ จะคิดและตัดสิ นใจไม่ได้ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้รับ
การตั้งโปรแกรมเอาไว้ นอกจากนั้นหากมีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน (เช่น ข้อมูลหายไป 1 ค่า) ก็ไม่สามารถ
คานวณผลลัพธ์ออกมาได้และหาโปรแกรมเสี ยหายไป 1บรรทัด คอมพิวเตอร์ ก็ทางานไม่ได้แล้ว
ดัง นั้น จากความสามารถของสมองที่ เ หนื อ กว่า คอมพิ วเตอร์ ที่ ใ ช้ก ันในปั จ จุ บ ันนี้ ท าให้เ ชื่ อ ว่า
คอมพิวเตอร์ รูปแบบใหม่ที่จะไร้ปัญหาดังกล่าว จะต้องทางานเหมือนสมองของมนุ ษย์เมื่อเชื่ อกันว่า
คอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติ ตามประสงค์จะต้องทางานเหมื อนกับสมองของมนุ ษย์ เราจึ งต้องมา
ศึ ก ษาว่า จริ ง ๆ แล้วสมองของมนุ ษ ย์ทา งานกันอย่า งไรในเบื้ องต้นก่ อน จากนั้นจึ ง มาคิ ดว่า จะ
พยายามสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ข้ ึนมาเลียนแบบการทางานของสมองได้หรื อไม่สมองของ
มนุ ษย์ประกอบด้วยเซลล์สมองจานวนมากหากศึกษาพร้ อม ๆ กันทุกเซลล์คงเป็ นเรื่ องที่ ซับซ้อน
มาก ดังนั้นเพื่อให้ง่ายก็จะเริ่ มทาการศึ กษาที ละเซลล์ ซึ่ งจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ พบว่า เซลล์
สมองแต่ละเซลล์มีส่วนประกอบดังนี้

ภาพที่ 2.4 โครงสร้างหลักของเซลล์สมอง 1 เซลล์
จากภาพที่ 2.4 เซลล์สมองแต่ละเซลล์มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่ วนคือ หนึ่ ง Soma คือตัว
ของเซลล์ ทาหน้าที่ประมวลผลสัญญาณ สอง Axons คือ ตัวรับสัญญาณ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแขนงย่อย
และมีจานวนมาก และส่ วนที่สาม คือ Dendrite เป็ นตัวส่ งสัญญาณออกไปยังเซลล์สมองตัวอื่น มี
ลักษณะเป็ นแขนงใหญ่เพียงแขนงเดียวการทางานของเซลล์สมองนั้นแท้จริ งแล้วก็คือการทาการรับ
และส่ งสัญญาณ ซึ่ งอาจจะมีการแปลงสัญญาณระหว่างทางที่ Soma แล้วยิงสัญญาณไปยังเซลล์
สมองอื่น ๆ ต่อไป จากความรู ้น้ ีก็เพียงพอที่จะนามาสร้างเป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ได้ดงั นี้
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ภาพที่ 2.5 แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ที่เลียนแบบเซลล์สมอง 1 เซลล์
จากภาพที่ 2.5 แนวคิดของแบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่าเริ่ มต้นที่การมี
สัญญาณนาเข้า (Input) คือ X จานวนหนึ่ง (เช่น n สัญญาณ) เข้ามารวมกันอยูใ่ นที่ ๆ หนึ่ ง (ซึ่ งแสดง
ด้วยเครื่ อง หมาย SUM) แล้วก่อนที่จะยิงสัญญาณนั้นออกไปก็อาจจะมีการแปลงสัญญาณ ซึ่ งการ
แปลงสัญญาณนี้อาจจกระทาผ่านฟังก์ชนั่ บางอย่าง (ในตัวอย่างแสดงด้วยฟั งก์ชนั ) แล้วจึงจะออกมา
เป็ นสัญญาณส่ งออก (Output) คือ Y ที่จะส่ งไปยังเป็ น Input ของเซลล์สมองตัวต่อไปต่อมาเมื่อได้
แบบจาลองเซลล์สมองแล้วก็อาจจะพิจารณาได้วา่ ในบรรดาข้อมูลนาเข้าทั้งหลายนั้น (X) ข้อมูลแต่
ละเรื่ องอาจจะมีความสาคัญมากน้อยต่างกัน จึงมีการกาหนดค่าน้ าหนักให้กบั แต่ละข้อมูล
2.9.3 การหาความสั มพันธ์ ของเหตุและผลซึ่งยังหาฟังก์ ชั่นออกมาโดยตรงไม่ ได้
หากใครสักคนพบว่าน่ าจะมี ความสัมพันธ์ ของเหตุ และผลบางอย่าง แต่ไม่สามารถหา
ฟั ง ก์ ชั่ น ความสั ม พัน ธ์ ก ัน ได้ อ ย่ า งแน่ น อนทางคณิ ต ศาสตร์ แล้ ว จะแก้ ปั ญ หานี้ อย่ า งไรนั ก
เศรษฐศาสตร์ เป็ นคนกลุ่ มหนึ่ งที่ พบปั ญหานี้ และการแก้ปัญหาทาโดยการจดบันทึกสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น
(Observations) จากนั้นนามาคานวณทางสถิ ติว่าสิ่ งที่เกิ ดขึ้นซ้ า ๆ กันนั้นน่ าจะมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร ภายใต้การสมมุติลกั ษณะความสัมพันธ์ เช่น ความสัมพันธ์เป็ นเส้นตรง (Linear เช่น กรณี
ขอการศึกษาด้วย OLS) หรื อ ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นเส้นตรง (Non-Linear เช่นการวิเคราะห์ดว้ ย
Maximum Likelihood) ก็แล้วแต่กรณี หรื อตามที่มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เป็ นเครื่ องนาทาง สาหรับการ
วิเคราะห์ ด้วย ANNS แล้วจะสนใจในสิ่ งที่ ค ล้า ยๆกัน แต่รูป แบบฟั ง ก์ชั่นอาจจะต่า งกันกับ
Econometrics ในที่สุด ซึ่ งทั้งนี้ มีความเป็ นไปได้วา่ เมื่อ ANNS มีความซับซ้อนน้อย เช่น 1 เซลล์
หรื อ เรี ยกว่ามี 1 Neuron ก็จะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกับ Maximum Likelihood แต่ก็ข้ ึนกับฟั งก์ชนั่ ว่าจะ
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ออกแบบมาให้แตกต่ า งหรื อเหมื อนกันอย่า งไร แต่ ห ากมี ค วามซับ ซ้อนมาก เช่ น มี หลายเซลล์
(Neuron) และมีหลายชั้น (Layer) ฟั งก์ชนั่ ที่ได้จาก ANNS กับ Econometrics จะไม่เหมือนกันเลย
แนวคิดของ ANNS นั้นจะเชื่ อมโยงเหตุ (x) และผล (y) ผ่านกล่องดากล่องหนึ่ ง ซึ่ งไม่รู้วา่ ข้างใน
กล่องดานั้นมีฟังก์ชนั่ หน้าตาอย่างไรอยู่ ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2.6

F
Input
I
u
กล่อง
n
ภาพที่ 2.6 การเชื
n ่อมโยงเหตุและผลผ่านกล่องด
ดำา
p
c
u
2.10 Fuzzy
ti Logic[2]
t
o
V
ฟัnซซีลอจิก (Fuzzy Logic) ศาสตร์ ดา้ นการคานวณที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการวิ
จยั
a
ด้า น คอมพิXวเตอร์ และได้ถู กนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นงานต่า ง ๆ มากมาย เช่ น ด้านการแพทย์
ด้าน
ri
การทหาร ด้าน ธุ รกิ จ ด้านอุตสาหกรรม เป็ นต้น มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่นักศึ กษาด้าaนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะได้ศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
b
ในศาสตร์ ฟัซซี ลอจิกและ โครงข่ายประสาทเทียมให้ลึกซึ้ ง ทั้งนี้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
l
ซึ่ งนับวันจะยิง่ มีความต้องการ ระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบได้โดย
อัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนไปมีการตัดสิ นใจแบบชาญฉลาดอย่างมนุ ษย์ได้e มากขึ้น ซึ่ ง
Y กต์ในการ
มนุ ษย์สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ ไม่ เคยพบได้โดยอาศัยความรู ้ เก่าที่ ได้เรี ยนรู้มาประยุ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.10.1 ระบบฟัซซี
เป็ นระบบด้านคอมพิวเตอร์ ที่ทางานโดยอาศัยฟัซซี ลอจิกที่คิดค้นโดย L. A. Zadehในปี
ค.ศ.1965 ซึ่งเป็ นผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอก ฟัซ ซี ลอจิกเป็ นตรรกะที่อยูบ่ นพื้นฐานความ
เป็ นจริ งที่วา่ ทุกสิ่ งบนโลกแห่ งความเป็ นจริ งไม่ใช่ มีเฉพาะสิ่ งมีความแน่ นอนเท่านั้น แต่มีหลายสิ่ ง
หลาเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างไม่เที่ยงและไม่แน่ นอน (Uncertain) อาจเป็ นสิ่ งที่คลุ มเครื อ (Fuzzy)
ไม่ใ ช่ ชัดเจน (Exact) ยกตัวอย่า งเช่ น เซตของอายุคน อาจแบ่ งเป็ น วัยทารก วัย เด็ ก วัยรุ่ น วัย
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กลางคน และวัย ชรา จะเห็ นได้วา่ ในแต่ละช่ วงอายุคนไม่สามารถระบุได้แน่ ชดั ว่าวัยทารกกับวัย
เด็กแยกจากกันแน่ชดั ช่วงใด วัยทารกอาจถูกตีความว่าเป็ นอายุระหว่าง 0 ถึง 1 ปี บางคนอาจตีความ
ว่าวัยทารกอยูใ่ นช่วงอายุ 0 ถึง 2 ปี ในทานองเดียวกัน วัยเด็กและวัยรุ่ น ก็ไม่สามารถระบุได้ชดั เจน
ว่าช่วงต่อของอายุควรจะอยู่ ในช่วงใด อาจตีความว่าวัยเด็กมีอายุอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 12 ปี หรื ออาจเป็ น
2 ถึง 10 ปี เป็ นต้น สิ่ งเหล่าเป็ นตัวอย่างของความไม่แน่นอน ซึ่ งเป็ นลักษณะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ทัว่ ไป เซตของเหตุการณ์ที่ไม่ แน่นอนเช่นนี้เรี ยกว่าฟัซซี เซต (Fuzzy Set)
จากแนวความคิ ด ของ เกี่ ย วกับ ความไม่ แ น่ น อนได้ มี ก ารขยายแนวคิ ด เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ มากมายจนนับไม่ถว้ น ได้มีนกั วิจยั ได้คิดค้นทฤษฎีเสริ มกับแนวคิดเดิมจน
ทา ให้ฟัซซี เซตโดดเด่ นในวงการคอมพิ วเตอร์ ถึ งแม้ว่าฟั ซซี เซตจะนาเสนอจากคนอเมริ กนั แต่
ประเทศ อเมริ กาก็ไม่ได้นาไปประยุกต์ใช้อย่างจริ งจังในช่วงต้น ๆ แต่ประเทศญี่ปุ่นเล็งเห็นคุณค่า
ของศาสตร์ ดา้ น นี้ ได้เป็ นผูบ้ ุกเบิกฟั ซซี เซตทางการค้า โดยได้นาไปประยุกต์ใช้ในเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
มากมาย เช่น เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องซักผ้า หม้อหุงข้าวและอื่นๆอีกมากมาย ในยุคปั จจุบนั ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาได้ในความสาคัญกับศาสตร์ น้ ี มากขึ้นโดยได้มีการทุ่มงบประมาณให้กบั การวิจยั มาก
ขึ้นและฟัซซี
2.10.2 โครงข่ ายประสาทเทียมแบบฟัซซี
ฟัซซีลอจิและโครงข่ายประสาทเทียมต่างมีขอ้ ดีและข้อเสี ยที่แตกต่างกันฟั ซซี ลอจิกมีขอ้ ดี
ในเรื่ องการมีเหตุผลเชิงตรรกะโครงสร้างของระบบฟัซซี สามารถเข้าใจได้เนื่องจากสามารถตีความ
ให้ในรู ป If-Then ซึ่ งสอดคล้องกับตรรกะความคิดของมนุ ษย์และนอกจากนั้นฟั ซซี ลอจิกยังช่วยใน
การตัดสิ นใจที่คลุมเครื อที่ยอมให้การตัดสิ นใจเป็ นแบบส่ วนไม่ใช่ผดิ หรื อถูกเพียงสองสถานะแต่จะ
เป็ นดีกรี ของความถูกหรื อผิดซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอยูแ่ ล้วสาหรับข้อเสี ยของระบบ
ฟัซซี ก็คือไม่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ในการปรับแต่งโครงสร้างซึ่ งกฎ และตัวแปรต่างๆในตัวระบบเอง
โครงสร้ า งของระบบจะถู ก ก าหนดโดยผูเ้ ชี่ ย วชาญในโดเมนที่ ก าลัง พิ จ ารณาร่ วมกับ นัก เขี ย น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เช่ น ถ้า หากต้อ งการสร้ า งระบบเพื่ อ การวิ เ คราะห์ โรคมะเร็ ง แพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ งจะต้องเป็ นผูก้ าหนดกฎและตัวแปรต่าง ๆ ของระบบและ นอกจากนั้น
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญต้องตรวจสอบประเมินความถูกต้องของระบบ ซึ่ งบ่อยครั้งในการสร้าง ระบบฟั ซ
ซี อาจไม่มีผเู ้ ชี่ ยวชาญในโดเมนดังกล่าวการสร้างระบบจึงอาจไม่สัมฤทธิ์ ผลการที่ระบบฟั ซซี ไม่มี
กระบวนการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองจึ ง ถื อเป็ นข้อ ด้อย แต่ อ ย่า งไรก็ ตามปั จ จุ บ ันนัก วิ จ ัย ได้มี ก ารใส่
กระบวนการเรี ยนรู ้ เข้าไปในระบบฟั ซซี โดยอาศัยทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ของโครงข่ายประสาทเที ย ม
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โครงข่ายประสาทเที ยมมี จุดเด่ นด้านการเรี ยนรู ้ จากข้อมูลโครงข่ายประสาทเทียมมีการ ปรั บแต่ง
ความรู ้ ที่ซ่ อนอยู่ภายในเครื อข่า ยที่ มี การต่อเชื่ อมโยงกันอย่า งหนาแน่ นมี ก ารส่ ง ผ่านข้อมูลที่ จะ
ประมวลผลจากอิ นพุ ตไปยัง เอาต์พุ ตแบบขนาน การประมลผลของโครงข่ า ยประสาทเที ย มจึ ง
เป็ นไป อย่างรวดเร็ ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โครงข่ายประสาทเทียมก็มีจุดด้อยในด้านการตีความหา
เหตุผล โครงข่ายประสาทเทียม ไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าเพราะเหตุ ใดจึ งมี ขอ้ สรุ ปออกมาดังที่
ปรากฏที่ เอาต์พุตของโครงข่ายจุดด้อยข้อนี้ เป็ นที่รู้จกั กันดี ในนาม “Black box” หรื อกล่องดา จาก
ข้อดีของฟั ซซี ในด้านการให้เหตุผลเยี่ยงมนุ ษย์และข้อดีโครงข่ายประสาทเทียมด้านการเรี ยนรู ้จาก
ข้อมูลเมื่อนาสองศาสตร์ น้ ี มารวมกันจะกลายเป็ นโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟั ซซี ซึ่ งเป็ นระบบที่
กระบวนการเรี ยนรู้ ใ นตัวเอง และโครงสร้ างของระบบสามารถตีความหมายและให้เหตุ ผลได้
เช่นเดียวกับระบบฟัซซี

2.11 แนวความคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับฟัซซีลอจิก [2]
พื้นฐานแนวความคิดแบบฟั ซซี ตรรกะแบบฟัซซี (Fuzzy Logic) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยใน
การตัดสิ นใจภายในใต้ความไม่แน่ นอนของข้อมูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ใช้หลักเหตุ ผลที่
คล้ายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ ซับซ้อนของมนุ ษย์ ฟั ซซี ลอจิกมีลกั ษณะที่พิเศษกว่าตรรกะแบบ
จริ งเท็จ (Boolean Logic) เป็ นแนวคิด ที่มีการต่อขยายในส่ วนของความจริ ง (Partial True) โดยค่า
ความจริ งจะอยู่ในช่ วงระหว่างจริ ง (Completely True) กับเท็จ (Completely False)
ส่ วน
ตรรกศาสตร์ เดิมจะมีค่าเป็ นจริ งกับเท็จเท่านั้น แสดงดังภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 ตรรกะแบบจริ งเท็จ (บูลีนลอจิก ) กับตรรกะแบบฟัซซี ( ฟัซซีลอจิก )
ความเป็ นฟัซซี (Fuzziness) มีชื่อเรี ยกว่า มัลติวาลานซ์ (Multivalance) ซึ่ งมีค่าที่ความเป็ น
สมาชิก มากกว่า 2 ค่า และแตกต่างกับไบวาลานซ์ (Bivalance) ที่มีความเป็ นสมาชิกเพียง 2 ค่า
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ฟั ซซี เซต (Fuzzy set) เป็ นเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ ที่สื่อถึ ง “ความไม่แน่ นอน (Uncertainty) ”
สามารถที่ ไม่ ใ ช่ เพี ย งกรณี ซ่ ึ ง หากก าหนดว่า คนที่ อ้วนคื อ คนที่ มี น้า หนัก มากกว่า 75 กิ โลกรั ม
คอมพิวเตอร์ จะ ให้ผลว่าคนที่มีน้าหนัก 74.50 กิ โลกรัม ไม่จดั เป็ นคนที่อว้ น จะสร้ างและกาหนด
รู ปแบบ (Modeling) ของลักษณะความไม่แน่ นอนที่เป็ นความคลุ มเครื อ ความไม่ตายตัว รวมถึ ง
ความขาดข้อมูลบางส่ วน โดยทฤษฎี ของฟั ซซี เซตจะใช้ลกั ษณะความหมายตัวแปร (Linguistic)
มากกว่าปริ มาณ (Quantitative) ของตัวแปร เช่น การหาความหมายของ “คนที่อว้ น” เราไม่สามารถ
นิ ยามค่า ความอ้วนที่ ตรงกันและระบุ เป็ น หนึ่ งเดี ย ว (Identical) สาหรับคนที่อ้วนนายก. จะให้
ความหมายของ “คนอ้วน” หมายถึงคนที่มี น้ าหนักมากกว่า 70 กิโลกรัม นาย ข.ให้ความหมายว่า
เป็ นคนที่มีนา้ หนักมากกว่า 75 กิโลกรัม ซึ่ งทั้ง สองคนต่างแสดงความหมายของคาว่าคนที่อว้ นโดย
เปรี ยบเทียบและในมุมมองของตัวเองตามน้ าหนัก ของตน ในการทางานในมุมมองแบบฐานสอง
(Binary Sense) จะได้ผลเป็ นใช่ หรื อ แต่จะเห็นว่า บุคคลนี้ เป็ นคนอ้วนน้ าหนักเกือบจะ 75 กิโลกรัม
และถึ งแม้ว่าบุ คคลนี้ จะมี น้ าหนัก 75 กิ โลกรั ม แต่หากพิจารณาจากกลุ่ มคนที่ มีน้าหนักเฉลี่ ย 90
กิโลกรัม บุคคลนี้ ก็จะไม่จดั อยู่ในกลุ่มคนที่อว้ นแสดงให้เห็นว่าความอ้วนไม่ได้มีลกั ษณะความไม่
แน่นอนแบบสุ่ ม จากการศึกษาปั ญหาทัว่ ๆ ไปจะแสดงถึงรู ปแบบลักษณะการกระจายของปัญหา
ภาพที่ 2.8 เป็ นการแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการตัดสิ นใจของปั ญหาทั้งหมดมีเพียงส่ วน
น้อย ที่เป็ นสิ่ งที่แน่นอน (Certainty) ที่เหลือคือสิ่ งที่ไม่แน่นอนซึ่ งประกอบด้วยความไม่แน่นอนที่มี
ลักษณะ แบบสุ่ ม และความไม่แน่นอนที่มีลกั ษณะเป็ นฟั ซซี หรื อคลุมเครื อซึ่ งมีมากกว่าร้อยละ 40
เพราะปั ญหา ส่ วนมากเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของมนุ ษย์ซ่ ึ งจะตัดสิ นใจตามพื้นฐานความคิดของ
ตนเป็ นหลัก

ภาพที่ 2.8 ความไม่แน่นอนในการตัดสิ นใจของฟัซซีเซต
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ฟัซซี จะสร้างวิธีทางคณิ ตศาสตร์ ที่แสดงถึงความคลุมเครื อ ความไม่แน่ นอนของระบบที่
เกี่ยวข้องกับความคิดความรู ้สึกของมนุษย์ เมื่อพิจารณาส่ วนประกอบต่าง ๆ ในความไม่แน่นอนเพื่อ
กาหนดเงื่อนไขในการตัดสิ นใจ (Decision Making) โดยอาศัยเซตของความไม่เป็ นสมาชิ ก (Set of
Membership)
2.11.1 ระบบกฎแบบฟัซซี
ในระบบปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificialintelligence) หรื อเครื่ องจักรอัจฉริ ยะ (MachineinTellingence) มีวิธีการหลายวิธีในการที่จะแสดงองค์ความรู ้ของมนุ ษย์ในรู ปแบบต่างๆเช่นตรรกะ
(Logic) เฟรม (Frames) โครงข่ายความหมาย (Semantic Nets) ภววิทยา (Ontology) และกฎ (Rules)
ซึ่งแบบหลังสุ ดเป็ นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในระบบฟัซซี
2.11.2 รู ปแบบฟัซซี
ในระบบฟัซซีองค์ความรู้สามารถแสดงในรู ปประโยคถ้า ข้อตั้ง (ข้อนา) ดังนั้นข้อยุติ (ข้อ
ตาม) ข้อความข้า งต้นเป็ นที่ รู้จกั กันดี ใ นนาม “รู ปแบบฐานกฎถ้า -ดัง นั้น” (IF-THEN RuleBasedform) หรื อรู ป แบบนิรน (Deductive Form) ในรู ปแบบการแสดงอนุมาน หากเราทราบความ
จริ ง (ข้อ ตั้ง ข้อสมมุติฐาน หรื อข้อนา) แล้วเราสามารถอนุ มาน หรื อหาข้อสรุ ปความจริ งอีกอย่าง
หนึ่ งที่เรี ยกว่าข้อ ยุติหรื อข้อตาม การแสดงรู ปแบบองค์ความรู ้ น้ ี เรี ยกว่า องค์ความรู ้ ต้ืน (Shallow
Knowledge) ซึ่ ง ค่อนข้างมีความเหมาะสมในบริ บทของภาษา เนื่ องจากเป็ นการแสดงประสบการณ์
ของมนุษย์และองค์ความรู้เชิงศึกษาสานัก (Heuristics)
ในรู ปแบบประโยคภาษามนุ ษย์ที่ใช้ในการสื่ อสารทัว่ ไปแต่ไม่เป็ น รู ปแบบองค์ความรู ้ ที่
ลึกล้า แบบที่เป็ นการรู้ เอง เป็ นโครงสร้าง เป็ นฟั งก์ชัน หรื อเป็ นพฤติ กรรมของวัตถุ รอบๆตัวเรา
อย่างที่เรี ยกว่าอุปนัย (Inductive) ระบบกฎฟัซซี เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ในการจัดรู ปแบบของระบบที่
ซับซ้อนที่สามารถสังเกตได้โดยมนุ ษย์เพราะระบบเหล่านี้ สามารถแสดงด้วยตัวแปรภาษาและข้อ
ตามของกฎได้ ตัวแปร ภาษาสามารถนาแสดงเชิ งธรรมชาติดว้ ยฟั ซซี เซตและตัวเชื่ อมตรรกะของ
เซตเหล่านั้น
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2.11.3 โครงสร้ างพืน้ ฐานของการประมาณผลแบบฟัซซีลอจิก
โครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบฟัซซี ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนที่สาคัญ 4 ส่ วนดังนี้
ดัง ภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 โครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบฟัซซี
ส่ วนที่แปลงการอินพุตทัว่ ไปเปลี่ยนเป็ นการอินพุตแบบตัวแปรฟัซซี (Fuzzification) หรื อ
ใน รู ปแบบเซตฟั ซซี หรื อเรี ยกว่าเป็ นตัวแปรภาษา (Linguistic Variable) ฐานความรู้ (Knowledge
Base) เป็ นส่ วนที่จดั เก็บรวบรวมข้อมูลในการควบคุมประกอบ 2 ส่ วนคือ ฐานกฎ (Rule Base) และ
ฐานข้อมู ล (Database) ฐานกฎ (Rule Base) ส่ วนของการกาหนดวิธีก ารควบคุ ม ซึ่ งได้จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญในรู ปแบบของชุดข้อมูลแบบกฎของภาพ (Linguistic Rule)
ฐานข้อมูล (Database) เป็ นการจัดเตรี ยมส่ วนที่จาเป็ นเพื่อที่จะใช้ในการกาหนดกฎการ
ควบคุม และการจัดการข้อมูลของตรรกศาสตร์ฟัซซี
เครื่ องอนุ ม านหรื อการตี ความ (Inference Engine) เป็ นส่ วนที่ ท าหน้าที่ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง และกฎ เพื่อใช้ในการตีความหาเหตุผล เหมือนกลไกสาหรับควบคุมการใช้ความรู้ในการ
แก้ไขปั ญหา รวมทั้งการกาหนดวิธีการของการตีความเพื่อหาคาตอบส่ วนที่แปลงการเอาต์พุตให้อยู่
ในช่ วงที่เหมาะสม (Defuzzification) เป็ นการทาการแปลง ข้อมูลที่อยู่ในรู ปแบบฟั ซซี ให้เป็ นค่าที่
สรุ ปผลหรื อค่าการควบคุมระบบ
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2.11.4 ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก[2]
ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิกมีรูปแบบการทางานเป็ น 4 ส่ วนจะแสดงดัง ภาพ
ที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซี ลอจิก
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นการแปลงการอินพุตแบบทวินยั เปลี่ยนเป็ นการอินพุตแบบตัวแปรฟั ซซี
โดยจะ สร้างฟั งก์ชนั ความเป็ นสมาชิ ก โดยไม่จาเป็ นต้องมีลกั ษณะเดียวกัน ขึ้นกับคุณลักษณะของ
แต่ละการ อิ นพุต (Input) และความสาคัญต่อการเอาต์พุต (Output) ที่น่าสนใจโดยฟั งก์ชนั จะมี
ลักษณะเป็ นการ กาหนดภาษาสามัญ เพื่อให้เป็ นฟัซซีการอินพุต ดังภาพที่ 2.11

Input
Membership
Crisp

Membership

Fuzzy

ภาพที่ 2.11 ขั้นตอนที่ 1 ของการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุต
ที่ อาศัยหลักการของการหาเหตุและผล อาจจะสร้างการเก็บข้อมูล การคาดการณ์จากการตัดสิ นใจ
ของ มนุษย์ หรื อค่าจากการทดลอง โดยเขียนเป็ นกฎการควบคุมระบบ ซึ่ งจะมีลกั ษณะอยูใ่ นรู ปแบบ
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ถ้า (If) และ (And) หรื อ (Or) ซึ่ งเป็ นภาษาสามัญนากฎทั้งหมดมาประมวลผลรวมกัน เพื่อการหา
ตัดสิ นใจที่ เหมาะสม ดังภาพที่ 2.12

Rules

Fuzzy
Input

Inference

Fuzzy
Input

ภาพที่ 2.12 ขั้นตอนที่ 2 ของการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นการหาฟัซซีเอาต์พุต โดยการนากฎการควบคุมที่สร้างขึ้น ในขั้นตอนที่ 2
มาประมวลผลกับฟัซซี อินพุต โดยใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อนาค่าที่ได้ประมวลผล ดังภาพที่
2.13

Rules

Fuzzy
Input

Fuzzification

Fuzzy
Output

ภาพที่ 2.13 ขั้นตอนของ Fuzzy
วิธีการทาเป็ นค่าคลุมเครื อ (Fuzzification) วิธีการที่นิยมใช้ในการตีความหาเหตุ เลือกใช้
Max-Min method และ Max-Dot method ขั้นตอนที่ 4 เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหรื อขั้นตอนการสรุ ป
เหตุผลฟั ซซี โดยจะเปลี่ ยนฟั ซซี เอาต์พุต ให้เป็ นทวินยั เอาต์พุตตามภาพที่ 2.14 และด้วยวิธีทาง
คณิ ตศาสตร์ เช่น วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง (Central of Gravity) เพื่อนาค่าที่ได้มาใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อ
ควบคุมระบบในสถานการณ์น้ นั ๆ
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Mathematic
Process

Fuzzy

Defuzzification

Crisp

ภาพที่ 2.14 ขั้นตอนที่ 4 ของการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก
วิธีการทาค่าฟั ซซี ให้เป็ นค่าปกติ (Defuzzification) วิธีการที่เป็ นเทคนิ คการเลือกค่าสู งสุ ด
หรื อสรุ ปหาเหตุ ผลจากหลาย ๆ เซตมาเพียงค่าเดี ยว ซึ่ งเป็ นการใช้ค่าสู งสุ ดของค่าระดับการเป็ น
สมาชิ ก จากการกระท าหลายๆ แบบ และเลื อกกระท าเพี ย งรู ป แบบเดี ย ววิธี ก ารหาจุ ดศู นย์ถ่ ว ง
(Central of Gravity: COG) เป็ นวิธีการเฉลี่ยผลที่ได้จากการตีความหา เหตุที่ นิยมใช้ในปั จจุบนั ค่าที่
ได้จะคานวณจุดศูนย์ถ่วงโดยรวมจะหาได้จากการประมาณค่าจากสมการที่ (2.5)
∑
∑

โดยสมการ ได้กาหนดค่าของสมการดังนี้
COG = ค่าของจุดศูนย์ถ่วง (Central of Gravity)
N
= ค่าตั้งแต่ตาแหน่งที่ 1 ถึงตาแหน่งที่ i
αi
= ค่าฟัซซีของเอาต์พุตในเซตฟัซซี ตาแหน่ง i
i = พื้นที่ใต้โค้งของเซตฟัซซี ตาแหน่งi

( 2.5 )

2.12 ชนิดของระบบกฎฟัซซี
ในการประมาณค่าฟังก์ชนั (Function approximation) ระบบกฎฟั ซซี ที่ใช้มี 3 ชนิ ดใหญ่ ๆ
ได้แก่ (1) รู ปแบบ Madani (2) รู ปแบบ Takagi-Sugeno-Kang (TSK) และ (3) รู ปแบบ Standard
AdditiveModel (SAM) รู ปแบบ Madani รวมผลการอนุ มาน (Inference) ของกฎ โดยวิธีการ
ซ้อนทับ (Superimposition) จากกฎหลาย ๆ ข้อ ซึ่ งไม่เป็ นแบบบวกกัน จึงเรี ยกระบบแบบนี้ วา่ เป็ น
Nonadditive Rule Model แต่สาหรับ TSK และ SAM มีการอนุ นามแบบรวมค่าน้ าหนัก (Weighted
sum) จากหลาย ๆ กฎ เพื่อรวมเป็ นข้อสรุ ปสุ ดท้าย จึงเรี ยกระบบแบบนี้ วา่ Additive Rule Nodel การ
จัดกลุ่มของระบบกฎแบบฟัซซีแสดงในภาพที่ 2.15
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Fuzzy Rule-Based
Model

Nonadditive Rule
Model

Mamdani
Model
่มของระบบกฎฟัซซี
ภาพที่ 2.15 กลุ

Additive Rule
Model

TSK
Model

SA
M

2.13 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System[1]
ANFIS เป็ นโมเดลหนึ่งของฟัซซีที่ได้รับการอ้างถึงและนาไปประยุกต์ใช้งานหลายหลาย
การทางานภายในของ ANFIS เป็ นการประยุกต์ผสมผสานทั้งวิธีโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี
เข้าด้วยกัน ทาให้สามารถนาข้อดีในแต่ละวิธีการมาสนับสนุนกันและช่วยลดข้อจากัดของแต่ละ
วิธีการ
การปรับตัวเรี ยนรู้รูปแบบของข้อมูลนับว่าเป็ นข้อเด่นของโครงข่ายประสาทเทียม แต่ดว้ ย
ข้อจากัดในเรื่ องการอธิ บายการปรับการเรี ยนรู ้ภายในที่ยากต่อการสื่ อเพื่อทาความเข้าใจเมื่อเทียบกับ
ในมุมมองของมนุ ษย์ทวั่ ไปหรื อในภาษาสื่ อทัว่ ไป ขณะที่ พ้ืนฐานของโมเดลฟั ซซี ซ่ ึ งมีการพัฒนา
จากการตัดสิ นใจแบบตรรกะเชิงทวินยั (Crisp Logic) ด้วยการเปรี ยบเทียบกฎแบบแบบถ้า แล้ว (IfThen) มาเป็ นการตัดสิ นใจแบบคลุมเครื อหรื อตรรกะแบบฟั ซซี (Fuzzy Logic) นิ วโรฟั ซซี จะ
ประกอบไปด้วยชั้น (Layer) อินพุต , ชั้นเอาต์พุต และชั้นซ่ อน (Hidden Layer) อีก 3 ชั้น ซึ่ งจะถูก
แทนด้วยฟังก์ชนั ความเป็ นสมาชิกและกฎของฟัซซี
ฟัซซี ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียมต่างก็มีขอ้ ดีขอ้ เสี ยที่แตกต่างกัน ฟั ซซี ลอจิกมีขอ้ ดี
ในเรื่ องการมีเหตุผลเชิ งตรรกะซึ่ งสอดคล้องกับตรรกะความคิดของมนุ ษย์ และนอกจากนั้นฟั ซซี
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ลอจิกยังช่ วยในการตัดสิ นใจเป็ นแบบบางส่ วน ไม่ใช่ ผิดหรื อถู กเพียงสองสถานะดังตรรกะแบบ
ดั้งเดิ ม แต่จะเป็ นดีกรี ของความถูกหรื อผิด ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอยู่แล้ว สาหรับ
ข้อเสี ยของฟั ซซี คือไม่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ในการปรังแต่งโครงสร้างซึ่ งกฎและตัวแปรต่างๆในตัว
ระบบเอง โครงสร้ า งของระบบจะถู ก ก าหนดโดยผู ้มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ การที่ ฟั ซ ซี ไ ม่ มี
กระบวนการเรี ย นรู้ ด้ว ยตัว เองจึ ง ถื อเป็ นข้อ ด้อ ย แต่ อ ย่า งไรก็ ตามปั จ จุ บ ัน นึ ก วิ จยั ได้มี ก ารใส่
กระบวนการเรี ยนรู ้เข้าไปในระบบฟัซซี โดยอาศัยทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของโครงข่ายประสาทเทียม
โครงข่ายประสาทเทียมมีจุดเด่นด้านการเรี ยนรู ้ จากข้อมูล โครงข่ายประสาทเทียมมีการ
ปรับแต่งความรู ้ ที่ซ่อนอยู่ภายในเครื อข่ายที่มีการเชื่ อมโยงกันอย่างหน้าแน่น มีการส่ งผ่านข้อมูลที่
จะประมวลผลจากอินพุตไปยังเอาต์พุตแบบขนาน การประมวลผลของโครงข่ายประสาทเทียมจึง
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โครงข่ายประสาทเทียมก็มีจุดด้อยในด้านตีความหาเหตุผล
โครงข่าย
2.14 การวัดค่ าความต้ านทานฉนวน

ภาพที่ 2.16 วงจรวัดค่าความต้านทานฉนวน
2.14.1 ให้ลดั วงจรของขดลวดในแต่ละชุดของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้แรงดัน
ทดสอบมีค่าเท่ากันในแต่ละเฟส
2.14.2 Test Voltage กาหนดไว้ดงั นี้
- ถ้าขดลวดทดสอบมีพิกดั แรงดันตั้งแต่ 3,300 V. ขึ้นไปให้ทดสอบด้วยแรงดัน 2,500
Vdc. และคานวณค่า Polarization Index (PI)
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- ถ้าขดลวดทดสอบมีพิกดั แรงดันน้อยกว่า 3,300 V. ลงมาให้ทดสอบด้วยแรงดัน
1,000 Vdc. ที่ 1 นาที
2.14.3 ค่าความต้านทานที่วดั ได้เป็ นค่าระหว่างขดลวดที่ทดสอบกับตัวถังและขดลวดที่
เหลือซึ่ งต่อลง Ground
2.14.4 บันทึกค่าอุณหภูมิของขดลวดอากาศและความชื้นสัมพัทธ์
2.14.5 ค่าความต้านทานฉนวนต่าสุ ดที่ยอมรับได้ คานวณจากสมการที่ ( 2.6 )

เมื่อ

(Transformer Maintenance Institute : TMI)

( 2.6 )

R

=

R

=

C

=

0.8 สาหรับหม้อแปลงบรรจุน้ ามัน

=

16 สาหรับหม้อแปลง Dry - Type , Compound Fill หรื อ หม้อแปลง

√

ค่าความต้านทานฉนวนที่ 20 oC (Meg.Ohm)

น้ ามันซึ่ งยังไม่ได้บรรจุน้ ามัน
E

=

แรงดันที่พิกดั ของขดลวด (Volts)

- ใช้ค่า Line to Line สาหรับหม้อแปลงต่อแบบ Delta
- ใช้ค่า Line to Neutral สาหรับหม้อแปลงต่อแบบ Star (Y - Connection)
KVA

=

Rated ของหม้อแปลง (KVA. ที่ OA)

หมายเหตุ ค่า K ค่าตัวประกอบแก้ไขเปลี่ยนค่าความต้านทานฉนวนที่อุณหภูมิต่างๆไปที่ 20 oCให้ดู
จากตารารางที่ 2.2

27

ตารางที่ 2.3 ค่ าตัวแปรสาหรับการวัดค่ าความต้ านทานฉนวนกระแสตรง
TEST MULTIPLY TEST MULTIPLY TEST MULTIPLY
TEMP
TEMP
TEMP
BY
BY
BY
o
o
o
C
C
C
-20
0.063
21
1.072
61
17.14
-19
0.067
22
1.149
62
18.38
-18
0.072
23
1.231
63
19.70
-17
0.077
24
1.320
64
21.11
-16
0.082
25
1.414
65
22.63
-15
0.088
26
1.516
66
24.25
-14
0.095
27
1.625
67
25.99
-13
0.102
28
1.741
68
27.86
-12
0.109
29
1.866
69
29.86
-11
0.117
30
2.000
70
32.00
-10
0.125
31
2.144
71
34.30
-9
0.134
32
2.297
72
36.76
-8
0.144
33
2.462
73
39.40
-7
0.154
34
2.639
74
42.22
-6
0.165
35
2.282
75
45.25
-5
0.177
36
3.031
76
48.50
-4
0.189
37
3.249
77
51.98
-3
0.203
38
3.482
78
55.72
-2
0.218
39
3.732
79
59.71
-1
0.233
40
4.000
80
64.00
0
0.250
41
4.287
81
68.59
1
0.268
42
4.595
82
73.52
2
0.287
43
4.925
83
78.79
3
0.308
44
5.278
84
84.45
4
0.330
45
5.657
85
90.51
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5
0.354
46
6.063
86
97.01
6
0.379
47
6.498
87
104.00
7
0.406
48
6.964
88
111.40
8
0.436
49
7.464
89
119.40
9
0.467
50
8.000
90
128.00
10
0.500
51
8.574
91
137.00
11
0.536
52
9.190
92
147.00
12
0.574
53
9.849
93
157.60
13
0.616
54
10.560
94
168.90
14
0.660
55
11.310
95
181.00
15
0.707
56
12.130
96
194.00
16
0.758
57
13.000
97
207.90
17
0.812
58
13.930
98
222.90
18
0.871
59
14.930
99
2.00
19
0.933
60
16.000
100
256.00
20
1.000
ค่า Polarization Index (PI) คือค่าอัตราส่ วนความต้านทานฉนวนที่นาทีที่ 10 ต่อนาที
ที่ 1 PI = R10 Min / R1 Min
ค่า PI สาหรับตัดสิ นสภาพของหม้อแปลงพิจารณาได้จาก ตารางที่ 2.3 (IEEE C57.125-1991)
ตารางที่ 2.4 แสดงค่า Polarization Index
สภาพ
อันตราย
ไม่ดี
น่าสงสัย
พอใช้
ดี

PI
น้อยกว่า 1.0
1.0 - 1.1
1.1 - 1.25
1.25 - 2.0
มากกว่า 2.0
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2.15 การวิเคราะห์ การตอบสนองความถี่[3]
การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ (Frequency Response Analysis : FRA) เป็ นวิธีการ
ตรวจสอบหม้อแปลงเพื่อดูแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่ งมีความ
ไวในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายใน
ขดลวดอาจนาไปสู่ การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้ า โดยการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่จะ
แสดงถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงแม้จะเกิดความเสี ยหายเพียงเล็กน้อย โดยการประเมินสภาพ
ของหม้อแปลงไฟฟ้ าควรมีการเปรี ยบเทียบกับการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วยวิธีอื่นๆ เพื่อนา
ผลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน
2.15.1 หลักในการตรวจสอบหม้ อแปลงไฟฟ้าด้ วยการวิเคราะห์ การตอบสนองความถี่
สาหรับหม้อแปลงไฟฟ้ าเราจาเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์การ
ตอบสนองความถี่ เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวหม้อแปลงไฟฟ้ า เพื่อที่จะให้หม้อแปลง
ไฟฟ้ าที่มีอยูส่ ามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับการตรวจวัดนั้นจาเป็ นที่จะต้องทาการ
ตรวจสอบเนื่องจากหลายกรณี เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหม้อแปลง เช่น
- การตรวจสอบคุณภาพของหม้อแปลงขณะที่กาลังทางาน
- ก่อนและหลังจากการขนส่ งหรื อเคลื่อนย้ายสถานที่ติดตั้งหม้อแปลง
- หลังจากการเกิดความผิดพลาดหรื อการลัดวงจรภายในระบบ
- หลังจากเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ เช่น แผ่นดินไหว หรื อ เกิดฟ้ าผ่า
- ก่อนและหลังจากการบารุ งรักษาหม้อแปลง
2.15.2 วิธีการกวาดความถี่ (Sweep Frequency Response Analysis)
วิธีการกวาดความถี่จะทาการทดสอบโดยการปล่อยสัญญาณความถี่ต้ งั แต่ 20 Hz – 2 MHz
เข้าไปยังหม้อแปลงไฟฟ้ าเพื่อนาสัญญาณที่ได้จากการตอบสนองต่อความถี่ในช่วงความถี่ต่างๆ มา
ทาการวิเคราะห์ผล ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ได้จะขึ้นอยูก่ บั ค่าความเหนี่ ยวนาและค่าการ
เก็บประจุที่เปลี่ยนแปลงไปภายในตัวหม้อแปลงไฟฟ้ าซึ่ งวิธีการกวาดความถี่เป็ นวิธีที่ชา้ กว่าวิธีการ
กระตุ น้ ด้วยแรงดันต่ า เนื่ องจากวิธีน้ ี จะทาการกวาดความถี่ ที่ใช้กระตุน้ เพียงสัญญาณเดี ยวกับขั้ว
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ของหม้อแปลงที่ทาการเชื่ อมต่ออยู่ โดยจะทาการปล่อยสัญญาณเข้าสู่ ข้ วั ของหม้อแปลงที่ตอ้ งการ
ทดสอบ ซึ่ งจะมีการกวาดความถี่ต้ งั แต่ความถี่ต่าจนถึงความถี่สูงครั้งละ 1 ขั้วเท่านั้น จึงทาให้ตอ้ งใช้
เวลาในการทดสอบนานเพื่อทาการทดสอบให้ครบทุกจุด

ภาพที่ 2.17 การเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วยวิธีการกวาดความถี่
กับหม้อแปลงไฟฟ้ า
2.15.3 ข้ อดีของวิธีการกวาดความถี่
-

สัญญาณที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่กว้าง
สามารถปรับความถี่ในการทดสอบได้
สามารถควบคุมความละเอียดโดยการกาหนดช่วงความถี่ได้
มีอุปกรณ์นอ้ ย

2.15.4 ข้ อเสี ยของวิธีการกวาดความถี่
- มาตรฐานในการเปรี ยบเทียบการส่ งผ่านพลังงานมีอยู่หลายมาตรฐาน ซึ่ งจะแบ่งช่ วง
ของความที่ในการพิจารณาแตกต่างกัน
- ในการวัดหม้อแปลงแต่ละลูกต้องใช้เวลานานขึ้นอยูก่ บั จานวนจุดที่ตอ้ งการวัดและ
ระดับในการกรองสัญญาณรบกวน
- เทคนิคในการหาค่าเฉลี่ยต้องใช้เวลานาน
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การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วยการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ดว้ ยวิธีการกวาด
ความถี่ ถื อเป็ นวิธีก ารที่มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ า ทั้งภายในแกนเหล็ ก
ภายในขดลวด และส่ วนเชื่ อมต่อต่างๆภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า ด้วยการวัดค่าของการตอบสนองต่อ
ความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้ าในช่วงความถี่ต่างๆ และนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิง ซึ่ งความ
แตกต่างที่ปรากฏจะบ่งบอกถึงความเสี ยหายที่หม้อแปลงได้รับ ซึ่ งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ดว้ ย
การตรวจสอบภายในโครงสร้ า งของหม้อแปลงไฟฟ้ าในล าดับ ต่ อไปส าหรั บ การวิเคราะห์ ก าร
ตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลังด้วยวิธีการกวาดความถี่มีรายละเอียดพื้นฐานดังนี้
- เป็ นการทดสอบแบบ Off – Line
- มีการวัดการตอบสนองของความถี่ใ นช่วงที่กว้าง และ ผลที่ได้จากการตอบสนองของ
Transfer Function มีหน่วยเป็ น dB
- การเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองความถี่ในช่วงความถี่ต่างๆ สามารถตรวจพบได้เมื่อ
ทาการวัดเทียบกับค่าอ้างอิงที่ทาการบันทึกไว้
- เป็ นวิธีที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติที่หลากหลาย เช่น ภายในขดลวด ภายในแกน
เหล็ก และ จุ ดเชื่ อมต่อต่างๆภายในหม้อแปลงไฟฟ้ าในการตรวจสอบเพียงวิธีเดี ยวสาหรับความ
ผิดปกติที่สามารถตรวจพบ
- ความผิดปกติภายในขดลวดเช่ น ความผิดปกติภายในโครงสร้ างของขดลวด ระยะ
ระหว่างขดลวด และการลัดวงจร
- ความผิดปกติภายในแกนเหล็ก เช่น การเคลื่อนที่ของแกนเหล็กการเชื่ อมต่อของสายดิน
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับแกนเหล็ก
- ความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง เช่น ชิ้นส่ วนต่างๆของหม้อแปลงจุด
เชื่อมต่อต่างๆภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า
ซึ่ ง ความถี่ ที่ ใ ช้ใ นการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ าด้วยวิธี การวิเคราะห์ก ารตอบสนอง
ความถี่ นั้นจะใช้ความถี่ต้ งั แต่ประมาณ 20 Hz – 2 MHz โดยจะแบ่งอย่างง่ายออกเป็ น 3 ช่วงความถี่
คือ
- ย่านความถี่ต่า (Low Frequency) ประมาณ 20 Hz – 10 kHz สามารถบ่งบอกถึงสภาพ
ของแกนเหล็กภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า
- ย่านความถี่ปานกลาง (Medium Frequency) ประมาณ 10 kHz – 100 kHz สามารถบ่ง
บอกถึงสภาพภายในขดลวดต่างๆภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า
- ย่านความถี่สูง (High frequency) ประมาณ 100 kHz – 2 MHz สามารถบ่งบอกถึง
สภาพของชิ้นส่ วนในการเชื่อมต่อต่างๆภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า
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ภาพที่ 2.18 การแบ่งย่านความถี่ต่างๆในการตรวจวัด
การตรวจสอบหม้อแปลงด้วยวิธี ก ารวิเคราะห์ก ารตอบสนองความถี่ ถื อเป็ นวิธี การที่
เหมาะสมที่สุดในการประเมินผลของการชารุ ดหรื อการเสี ยรู ปของขดลวดภายในหม้อแปลงไฟฟ้ า
โดยแนวคิดของการวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ สาหรับการประเมินสภาพภายในหม้อแปลง
ขึ้นอยู่กบั ความจริ งที่วา่ การเบี่ยงเบนหรื อการผิดรู ปทางเรขาคณิ ตของขดลวดเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ระยะภายในซึ่ งจะส่ งผลให้ความจุและการเหนี่ ยวนาไฟฟ้ าภายในของหม้อแปลงเปลี่ ยนแปลงไป
ด้วย ซึ่ งความแตกต่างของสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองความถี่ ซึ่ งสังเกตได้
จากการส่ งผ่านพลังงาน (Transfer Function) ภายในหม้อแปลงจากด้านแรงดันด้านอินพุทและ
แรงดันด้านเอาท์พุท
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บทที่ 3
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
3.1 จัดเตรียมข้ อมูล
ได้จดั เตรี ยมข้อมูลเพื่อทดสอบถามวิธีของ Roger ประกอบด้วยข้อมูลหม้อแปลงไว้ใช้
สาหรับ Training จานวน 3,000 ชุด และไว้สาหรับ Test 300 ชุด และข้อมูลหม้อแปลงเพื่อใช้ในการ
ทดสอบวิธีของ Doernenburg ประกอบด้วยข้อมูลหม้อแปลงใช้สาหรับ Training 1,500 ชุ ดและ
สาหรับ Test 150 ชุดที่ขอ้ มูลไม่เท่ากันเพราะตัวแปรคนละช่วงกันและข้อมูลทั้งนี้ ได้ทาการ Random
ในช่ วงมาตรฐานจากสู ตร Excel โดยใช้ทาตามมาตรฐาน IEEE C57.104 และสร้ างกฎตาม
flowchart ของ Doernenburg และ Roger รู ปที่ 3.1 และ 3.2 โดยกาหนดค่าตัวแปลต่างๆดังนี้
กาหนดค่า GAS
H2
= Hydrogen
CH4 = Methane
CO = Carbon monoxide
C2H2 = Acetylene
C2H4 = Ethylene
C2H6 = Ethane
กาหนดค่า Ratio
R1 = CH4/H2
R2 = C2H2/C2H4
R3 = C2H2/CH4
R4 = C2H6/C2H2
R5 = C2H4/C2H6
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ภาพที่ 3.1 Roger ratio method flow chart
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ภาพที่ 3.2 Doernenburg ratio method flow chart

3.2 รวบรวมข้ อมูลการทดสอบหม้ อแปลง
จากการทดสอบและตรวจเช็คสภาพน้ ามันหม้อแปลงหม้อแปลงแสดงผลการตรวจสอบ
สภาพและประเมินน้ ามันในหม้อแปลงตรวจพบค่าก๊าชในปริ มาณต่างๆ โดยอ้างอิงจาก บริ ษทั อิน
ซูเลชัน่ เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์ คอนซัลแทนท์และบริ ษทั ทีไอเอส เอ็นเนียริ่ งแอนด์ เซอร์ วสิ และดังนี้
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทางไฟฟ้ าของหม้อแปลง
ITEM
1
2
ITEM
1
2

Serial
Number
4700343
4710350
Serial
Number
4700343
4710350

PR1
8,360
2,500

PR2
9,790
2,500

PR3
10,700
2,250

SR1
4,750
3,040

SR2
5,750
3,490

SR3
6,450
4,030

Primary to Ground
PR4
PR5
PR6
PR7
11,600 12,400 13,100 14,000
2,630 2,650 2,700 2,800
Secondary to Ground
SR4
SR5
SR6
SR7
7,010 7,480 8,320 9,080
4,440 4,720 4,820 5,050

PR8
14,300
2,850

PR9
15,200
2,860

PR10
15,400
3,010

SR8
9,560
5,220

SR9
10,670
5,450

SR10
11,600
5,610
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ภาพที่ 3.3 ข้อมูลทางไฟฟ้ าของหม้อแปลง
ตาราง 3.2 ข้อมูลก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้ า
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ภาพที่ 3.4 ข้อมูลก๊าซในน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้ า

3.3 ขั้นตอนในการTraining Fuzzy ตามวิธีการวิเคราะห์ DGA แบบ Roger
3.3.1 เริ่ มเปิ ดโปรดแกรม MATLAB R2012a แล้วพิมพ์ Anfisedit ที่ Command Window
แล้วกด Enter หน้าโปรแกรม Anfisedit ขึ้นมา ตามภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5 Anfisedit
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3.3.2 ทาการโหลดข้อมูลหม้อแปลงจากโดยการติ๊ก Training แล้วคลิ๊ก Load Data เลือก
ไฟล์ที่ทาการ Saveไว้ดว้ ย .dat จากนั้นให้ติ๊ก Test และเลือกไฟล์ที่จดั เตรี ยมสาหรับการ Test ตาม
ภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 Data Training และ Test

ภาพที่ 3.7 Setting Diagram
3.3.3 ทาการตั้งค่า Fuzzy สามารถกาหนดค่าตัวแปร Input Output และคุณสมบัติอื่น ๆ ของ
โปรแกรมได้โดยการกาหนดตัวแปร Ration ให้ R1,R2 และ R3 เป็ นInputตามภาพที่ 3.7
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ภาพที่ 3.8 กาหนดค่าตัวแปร R1
3.3.4 สร้างตัวแปร R1 กาหนดค่าน้อยกว่า 0.1 ให้เป็ น Low ส่ วน Medium กาหนดค่า
ตั้งแต่ 0.1 – 1 และ High กาหนดค่ามากกว่า 1.0 ตามภาพที่ 3.8

ภาพที่ 3.9 กาหนดค่าตัวแปร R2
3.3.5 สร้างตัวแปร R2 กาหนดค่าน้อยกว่า 0.1 ให้เป็ น low และ High กาหนดค่าตั้งแต่ 0.1
– 3.0 ตามภาพที่ 3.9
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ภาพที่ 3.10 กาหนดค่าตัวแปร R5
3.3.6 สร้างตัวแปร R5 เพื่อทาการตั้งค่าและกาหนดค่าต่าง ๆ ที่ทาการกาหนดค่าน้อยกว่า 1
ให้เป็ น Low ส่ วน Medium กาหนดค่าตั้งแต่ 1 – 3 และ High กาหนดค่ามากกว่า 3.0 ตามภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.11กาหนด Rule Editer ของโปรแกรม
3.3.7 กาหนกฎของ Roger ได้ดงั ต่อไปนี้
- กฎข้อ 1: ให้ R1 มีค่า Mid,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Low ข้อมูล (R1,R2,R5) เป็ น
กลุ่ม No Fault
- กฎข้อ 2: ให้ R1 มีค่า Low,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Low ข้อมูล (R1,R2,R5) เป็ น
กลุ่ม PD
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- กฎข้อ 3: ให้ R1 มีค่า Mid,R2 มีค่า Hi,R3 และ R5 มีค่า Hi ข้อมูล (R1,R2,R5) เป็ นกลุ่ม
AR
- กฎข้อ 4: ให้ R1 มีค่า Mid,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Mid ข้อมูล (R1,R2,R5) เป็ น
กลุ่ม LTT
- กฎข้อ 5: ให้ R1 มีค่า Hi,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Mid ข้อมูล (R1,R2,R5) เป็ นกลุ่ม
T<700
- กฎข้อ 6: ให้ R1 มีค่า Hi,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Hi ข้อมูล (R1,R2,R5) เป็ นกลุ่ม
T>700
ดังภาพที่ 3.11

ภาพที่ 3.12 รู ปแบบโครงสร้าง Anfis ( Roger )
3.3.8 แสดงรู ปแบบของชุดโครงสร้างเป็ นกราฟที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นตัวแปร Input รู ปแบบของกฎต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปที่เกิดขึ้นที่เกิดจาก Input ที่
ได้ และทางขวาจะเป็ นบทสรุ ปของตัวโครงสร้ างนัน่ คือ Output ที่จะสรุ ปข้อมูลและแสดงออกมา
ตามภาพที่ 3.12

42

ภาพที่ 3.13 Output Edit
3.3.9 กาหนดค่า Output ที่ได้ออกจากโปรแกรมดังนี้ 1 = No fault , 2 = PD , 3 = Arcing
, 4 = Low temp , thermal , 5 = thermal < 700C , 6 = > 700 C ตามภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.14รู ปแบบของกฎที่แสดงออกมาเป็ น Display
3.3.10 รู ปแบบของกฎของ Roger ที่แสดงออกมาเป็ นแผนภาพ Display ที่แสดงให้เห็นถึง
ข้อสรุ ปของข้อมูลที่ทางโปรแกรมได้รันและได้ทาการเก็บข้อมูลไว้แล้วแสดงผลออกมาทั้งหมด
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รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้ จนจบ เราสามารถดูขอ้ มูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดโดยการย้าย
เส้นดัชนีเพื่อตรวจสอบดูขอ้ มูลตามรู ปที่ 3.14

ภาพที่ 3.15 Check Data
3.3.11 ทาการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมู ลโดยตรวจสอบกับ Anfisโดยอัตโนมัติเพื่อหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่ งระบบนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลและเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
ด้วย รู ปที่ 3.15
3.3.12 ผล Roger ที่ทาการTraining fuzzy และค่า Error ได้ออกมาดังต่อไปนี้
ANFIS info:
Number of nodes: 34
Number of linear parameters: 6
Number of nonlinear parameters: 24
Total number of parameters: 30
Number of training data pairs: 3000
Number of checking data pairs: 0
Number of fuzzy rules: 6
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Start training ANFIS ...
1
0.700648
2
0.67601
Designated epoch number reached --> ANFIS training completed at
epoch 2.
3.3.13 เมื่อทาการ Training เสร็ จเรี ยบร้อยให้ Saveไฟล์เป็ น .fis เพื่อนาใช้งานในการ
เขียนโปรแกรมโดยเขียนใน M-file และทาการSave เป็ น .m

3.4 ขั้นตอนในการ Training Fuzzy ตามวิธีการวิเคราะห์ DGA แบบ Doernenburg
3.4.1 ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เหมือนการเขียนของ Roger ตามภาพที่ 3.5 และ 3.6

ภาพที่ 3.16 Setting Diagram
3.4.2 ทาการตั้งค่า Fuzzy สามารถกาหนดค่าตัวแปร Input Output และคุณสมบัติอื่น ๆ
ของโปรแกรมได้โดยการกาหนดตัวแปร Ratio ให้ R1,R2,R3 และ R4 เป็ น Input ตามภาพที่ 3.16
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ภาพที่ 3.17 กาหนดค่าตัวแปร R1
3.4.3 สร้างตัวแปร R1 กาหนดค่าน้อยกว่า 0.1 ให้เป็ น Low ส่ วน Medium กาหนดค่า
ตั้งแต่ 0.1 – 1 และ High กาหนดค่ามากกว่า 1.0 ตามภาพที่ 3.17

ภาพที่ 3.18 กาหนดค่าตัวแปร R2
3.4.4 สร้างตัวแปร R2 กาหนดค่าน้อยกว่า 0.75 ที่ให้เป็ น Low และกาหนดค่า มากกว่า
0.75 ที่ High ตามภาพที่ 3.18
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ภาพที่ 3.19 กาหนดค่าตัวแปร R3
3.4.5 สร้างตัวแปร R3 กาหนดค่าน้อยกว่า 0.3 ให้เป็ น Low และ High กาหนดค่ามากกว่า
0.3 ขึ้นไปตามภาพที่ 3.19

ภาพที่ 3.20 กาหนดค่าตัวแปร R4
3.4.6 สร้างตัวแปร R4 กาหนดค่าน้อยกว่า 0.4 ให้เป็ น Low และ High กาหนดค่ามากกว่า
0.4 ตามภาพที่ 3.20

47

ภาพที่ 3.21 การกาหนด Output
3.4.7 กาหนดค่า Output ที่ได้ออกจากโปรแกรมดังนี้ 1 = PD, 2 = AR , 3 = TM และ 4 =
Fault ตามภาพที่ 3.21

ภาพที่ 3.22 การกาหนดกฎ Rule
3.4.8 กาหนดกฎของ Doernenburg ได้ดงั ต่อไปนี้
- กฎข้อ 1: ให้ R1 มีค่า Low , R2 มีค่า …, R3 มีค่า Low และ R4 มีค่าHi ข้อมูล
(R1,R2,R3,R4) เป็ นกลุ่ม PD
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- กฎข้อ 2: ให้ R1 มีค่า Mi , R2 มีค่า Hi , R3 มีค่า Hi และR4 มีค่า Lo ข้อมูล
(R1,R2,R3,R4) เป็ นกลุ่ม AR
- กฎข้อ 3: ให้ R1 มีค่าHi , R2 มีค่า Low,R3 มีค่า Low และR4 มีค่า Hi ข้อมูล
(R1,R2,R3,R4) เป็ นกลุ่ม TM
- กฎข้อ 4: ให้ R1 มีค่า Hi , R2 มีค่า Low , R3 มีค่า Hi และR4 มีค่า Hi ข้อมูล
(R1,R2,R5) เป็ นกลุ่ม Can not identify, Resampling ตามภาพที่ 3.22

ภาพที่ 3.23 รู ปแบบของกฎที่แสดงออกมาเป็ น Display
3.4.9 รู ปแบบของกฎของ Doernenburg ที่แสดงออกมาเป็ นแผนภาพ Display ที่แสดงให้
เห็ นถึ งข้อสรุ ปของข้อมูลที่ ทางโปรแกรมได้รันและได้ทาการเก็บข้อมูลไว้แล้วแสดงผลออกมา
ทั้งหมด รวมถึ งกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้ จนจบ เราสามารถดูขอ้ มูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดโดย
การย้ายเส้นดัชนีเพื่อตรวจสอบดูขอ้ มูลตามภาพที่ 3.23
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ภาพที่ 3.24 Check Data
3.4.10 ทาการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโดยตรวจสอบกับ Anfisโดยอัตโนมัติเพื่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่ งระบบนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลและเรี ยนรู ้ขอ้ ผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดว้ ย
ภาพที่ 3.24

ภาพที่ 3.25โครงสร้างAnfis ( Doernenburg )
3.4.11 แสดงรู ปแบบของชุดโครงสร้างเป็ นกราฟที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นตัวแปร Input รู ปแบบของกฎต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็ นไปที่เกิดขึ้นที่เกิดจาก Input ที่
ได้ และทางขวาจะเป็ นบทสรุ ปของตัวโครงสร้ างนัน่ คือ Output ที่จะสรุ ปข้อมูลและแสดงออกมา
ตามภาพที่ 3.25
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3.4.12 ผล Doernenburg ที่ทาการ Trainingfuzzy และค่า Error ได้ออกมาดังต่อไปนี้
ANFIS info:
Number of nodes: 33
Number of linear parameters: 4
Number of nonlinear parameters: 27
Total number of parameters: 31
Number of training data pairs: 1500
Number of checking data pairs: 0
Number of fuzzy rules: 4
Start training ANFIS ...
1
2

0.266718
0.266224

Designated epoch number reached --> ANFIS training completed at
epoch 2..

3.5 การเรียกใช้ งานโปรแกรม
3.5.1 โดยการการเปิ ดโปรแกรม Matlab 12a และพิมพ์ชื่อก๊าชที่ทาการ Save ตามภาพที่
3.26 ซึ่งชื่อไฟล์จะลงด้วย .m แล้วกด Enter
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ภาพที่ 3.26 โปรแกรม

ภาพที่ 3.27 แสดงการป้ อนค่า Input
3.5.2 โปรแกรมจะให้ป้อนค่าInputที่เป็ นค่าก๊าช H2 , CH4 , C2H2 , C2H2 , C2H4 ,
C2H6 , CO และค่า PI ทางไฟฟ้ า ตั้งแต่นาที่ 1-10 ตามภาพที่ 3.27 และภาพที่ 4.1
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บทที่ 4
ผลการทางานของโปรแกรม
4.1 ผลการทดสอบ Program สาหรับหม้ อแปลงไฟฟ้ าจานวน 1 ลูก
จากการ Run program ที่ ท าการทดสอบจานวน 1,500 และ 3,000 ข้อมูล โดยการที่
โปรแกรม จะให้ป้อนค่าก๊าซหม้อแปลงไฟฟ้ าจานวน1ลูกและค่า PI ทางไฟฟ้ าซึ่ งจะแสดงค่าต่างๆ
ดังต่อไปนี้
Program for DGA analysis & Winding Insulation Resistance Test
- ชื่อ Program
=============================================================
Please Enter H2=0
- Input ค่าก๊ าซทางด้ านน ้ามัน
Please Enter CH4=4
Please Enter C2H2=0
Please Enter C2H4=0
Please Enter C2H6=0
Please Enter CO=193
===================
Insulation resistance HV1=8360
- Input ค่า PI ด้ าน HV
Insulation resistance HV2=9790
Insulation resistance HV3=10700
Insulation resistance HV4=11600
Insulation resistance HV5=12400
Insulation resistance HV6=13100
Insulation resistance HV7=14000
Insulation resistance HV8=14300
Insulation resistance HV9=15200
Insulation resistance HV10=15400
--------------------------------Insulation resistance LV1=4750
- Input ค่า PI ด้ าน LV
Insulation resistance LV2=5750
Insulation resistance LV3=6450
Insulation resistance LV4=7010
Insulation resistance LV5=7480
Insulation resistance LV6=8320
Insulation resistance LV7=9080
Insulation resistance LV8=9560
Insulation resistance LV9=10670
Insulation resistance LV10=11600
================================
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- Outputของ Doernenburg และค่า PI

DOERNENBURG
TR
===
1

R1
===
Inf

R2
===
NaN

R3
===
0.00

R4
===
NaN

Condition
========
0.00

HVPI
LVPI
====
====
1.84
2.44

Fault Type
- ชนิดของ Fault,Doernenburg
==========
0,1 : No Fault OR NaN
1: Partial Discharg
2: Arcing
3: Thermal
======================
ROGER
- Output ของ Roger และค่า PI
TR
R1
R2
R5
Condition
HVPI LVPI
===
===
===
===
========
==== ====
1
Inf
NaN
NaN
NaN
1.84 2.44
=================================================
Fault Type
- ชนิดของ Fault,Roger
==========
1: No Fault OR NaN
2: Partial discharge
3: Arcing
4: Low temp. thermal
5: Thermal > 700 oC
6: Thermal < 700 oC
====================
Winding Insulation Resistance Test - Output ของ PI แต่ละช่วงเวลา
Time
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HV
Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
LV
Good Good Good Good Good Good Good Good Good Good
Primary to Ground 2,500 Vdc : Poor
Secondary to Ground 500 Vdc : Good

ภาพที่ 4.1 กราฟแสดงPolarization Index
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จากรู ปที่ 4.1 จะแสดงค่า Polarization Index ทางไฟฟ้ าตั้งแต่1นาที่ถึง10 นาที เพื่อนาไป
วิเคราะห์แต่ละช่วงเวลา
4.2 ผลการทดสอบหม้ อแปลงไฟฟ้าจานวน 20 ลูก
จากการ Run program ที่ทาการทดสอบ Roger จานวน 3,000 ข้อมูล โดยการที่โปรแกรม
จะให้ป้อนค่าก๊าซของหม้อแปลงไฟฟ้ าจานวน 20 ลูกซึ่ งจะแสดงค่าต่างๆออกมาดังต่อไปนี้
Program for DGA analysis
======================
Doernenburg
==========
TR R1
R2
R3
R4
==
==
==
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inf
Inf
1.8
Inf
Inf
2.3
6.3
0.0
0.2
0.8
0.1
2.8
0.5
0.1
1.0
0.6
12.0
4.5
2.6
1.1

NaN
NaN
0.0
NaN
NaN
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Fault Type
==========
0,1: No fault and NaN
2: Partial Discharg
Fault Type
3: Arcing
4: Thermal
- - - - -

NaN
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
0.0
Inf
0.2
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
0.0

-

ชื่อ Program

- ค่า Ratioและ Output ของ Doernenburg
Condition
==

เทียบกับ
==

Flow Chart
========

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
2.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
Inf
- ชนิดของ Fault , Doernenburg

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2.0
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ROGER
==========
TR
R1
R2
=== ===
===
1
Inf
NaN

- ค่า Ratio และ Outputของ Roger
R5
===
NaN

Condition
========
NaN

เทียบกับ

2
Inf
NaN
0.00
NaN
TR
R1
R2
R5
Condition
เทียบกับ
===
===
===
===
========
3
1.8
0.00
0.6
5.0
4
Inf
NaN
0.00
NaN
5
Inf
NaN
0.00
NaN
6
2.3
0.00
1.2
4.0
7
6.3
0.00
0.2
5.2
8
0.00 0.00
3.3
4.5
9
0.2
0.00
0.1
1.0
10
0.8
0.00
7.00
5.1
11
0.1
6.5
Inf
3.5
12
2.8
0.00
6.00
5.2
13
0.50 7.9
0.5
1.2
14
0.1
0.00
0.3
1.6
15
1.00 0.00
4.00
4.8
16
0.6
0.00
0.2
1.0
17
12.0 0.00
0.3
5.2
18
4.5
0.00
0.3
5.2
19
2.6
0.00
0.1
5.2
20
1.1
0.00
0.1
1.9
- - - - - - - - - - - - - - Fault Type
- ชนิดของ Fault , Roger
1: No Fault and NaN
2: Partial discharge
3: Arcing
4: Low temp. thermal
5: Thermal > 700 oC
6: Thermal < 700 oC

Flow
1
1
Flow
5
1
1
4
5
4,5
1
4
3,4
5
1
1
5
1
5
5
5
2

4.3 ผลการวิเคราะห์ จากผลการทดสอบ
จากการทดสอบที่ได้ทาการ Random ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ าโดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบ
อ้างอิงค์ตามมาตรฐาน IEE C57.104 ทั้งรู ปแบบการวิเคราะห์ของ Roger และ Doernenburg โดยใช้
วิธีการที่ได้พฒั นาขึ้นโดยใช้ Fuzzy ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ พบว่าผลลัพธ์ในการทดสอบนั้น
ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานโดยวิธี 2 Roger และDoernenburg จากการทดสอบวิธีการที่ได้พฒั นา
ขึ้นพบว่าผลลัพธ์ในการทดสอบ ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานจากผลการทดสอบดังต่อไปนี้
วิธีที่ 1 ทดสอบแบบ Roger จากหม้อแปลงทั้งจานวน 20 ลูก เมื่อนาค่าที่ได้มาวิเคราะห์จาก
Fuzzy มาเทียบกับค่าของมาตรฐานโดยอาศัยการชัง่ น้ าหนักแบบ Fuzzy ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าตรงตาม
มาตรฐาน
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วิธีที่ 2 ทดสอบแบบ Doernenburg จากหม้อแปลงทั้งจานวน 20 ลูก สามารถวิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน หม้อแปลงลูก 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19
และ 20 จะตรงกับมาตรฐาน สาหรับหม้อลูกที่ 3 , 9 และ 20 จะให้ความคุมเครื อในกรณี ที่หม้อแปลง
ลูกที่ 9 ที่ได้จากทาการทดสอบและเมื่อนาค่ามาวิเคราะห์จาก Fuzzy เทียบกับค่าของมาตรฐานนั้นมี
ค่าที่ แตกต่า งจากการวิเคราะห์ ตามมาตรฐาน เป็ นอันเนื่ องมาจากการสร้ า งกฎของ Doernenburg
ในการวิเคราะห์น้ นั ได้ทาการตั้งกฎและกาหนดค่า Ratio R1 = < 0.1 , R2 = < 0.1 , R 5 = < 0.1 และ
Out = 2 (Partial discharge) ค่า Ratio ที่ได้จากการทดสอบคือ R1 = 0.2 , R2 = 0 , R5 = inf โดย
สามารถสังเกตได้จากค่า R1 เมื่อเทียบกับมาตรฐานจะมีค่าตัวแปรที่คลุ มเครื อ อยู่ระหว่างช่วง 0.10.2 เมื่อ R2 และ R5 ตรงตามมาตรฐานโดยอาศัยการชัง่ น้ าหนักแบบ Fuzzy
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
โครงงานนี้ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ก๊าซที่เจือปนในน้ ามันโดยเลื อกใช้วิธี Dissolved
Gas Analysis (DGA) ในการตรวจสอบสภาพ โดยศึกษาข้อมูลและใช้วิธีการ Anfis โดยใช้ผ่าน
โปรแกรม MATLAB เพื่อทาการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ โดยเขียนโปรแกรมการทดสอบผ่าน
โปรแกรม Mat lab โดยอ้างอิงข้อมูลและวิธีจาก 2 ข้อมูลที่ศึกษาด้วยกันก็คือ วิธีของ Roger และวิ
Doernenburg ซึ่ งน ามาวิ เ คราะห์ ก๊ า ซที่ เ จอปนในน้ า มัน โดยใช้ 2 วิ ธี น้ ี มาสร้ า งกฎส าหรั บ การ
วิเคราะห์โดยใช้ Anfis ในโปรแกรม MATLAB และใช้ขอ้ มูลจากหม้อแปลงไฟฟ้ า จานวน 3,000
ลูก มาทาการ Training และ Test เพื่อให้โปรแกรมศึกษา เรี ยนรู ้และทาการเก็บข้อมูล
ซึ่งทาการ Test ไปถึงระดับหนึ่ง และนาข้อมูลนี้ ไปใช้เขียนโปรมเพื่อเรี ยก Fuzzy ออกมาใช้
งาน หลังจากนั้นทาการสุ่ มใส่ ขอ้ มูลของหม้อแปลงทางไฟฟ้ าที่เกิดปั ญหาหรื อพบค่าผิดปกติในการ
ตรวจสอบเข้าไปในโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมทาการคานวณและวิเคราะห์ตรวจสอบก๊าซต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นว่าเป็ นอย่างไรแล้วสรุ ปผลการเกิดว่าตอนนี้หม้อแปลงอยูร่ ะดับไหน มีความผิดปกติอะไร แต่
ในทั้งนี้ ท้ งั นั้น การทดสอบของ 2 วิธีน้ นั ผลที่ออกมาอาจจะไม่ตรงกันเพราะการสร้างกฎของแต่ละ
วิธีแตกต่างกัน
จากผลการทดสอบโปรแกรมที่พฒั นาพบว่าสามารถตอบปั ญหาในน้ ามันหม้อแปลงได้
จริ งที่ได้ทดสอบจากก๊าซเจือปนในน้ ามันหม้อแปลงจากฐานข้อมูลในอดีตตามมาตรฐาน IEEE
ปัญหาที่พบและอุปสรรคในการดาเนินการงานการ คือ
1.) การ Random ข้อมูลต้องให้ได้ตรงกับมาตรฐาน IEEE ซึ่งต้องใช้ขอ้ มูลเป็ นจานวนมาก
2.) จะต้องสร้างกฎต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
3.) การ Training โปรแกรมเรี ยนรู ้ก่อนที่จะนาไปเขียนโปรแกรมซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และ
ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ ต่างๆหลายครั้ง
4.) ต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์โปรแกรมที่ได้เมื่อเปรี ยบเทียบตามมาตรฐานให้มีความถูกต้อง
ข้อเสนอแนะนาในการใช้งานและวิธีการที่พฒั นาโปรแกรมนี้ ถา้ หากมีการสร้ างกฎให้
ควบคุมทุก ๆ ปั ญหาของหม้อแปลงไฟฟ้ า หรื อสร้างกฎหลาย ๆ รู ปแบบ เพื่อช่วยในการชัง่ น้ าหนัก
ของคาตอบให้รัดกุมมากขึ้ น รวมไปถึ งการตรวจสอบและวิเคราะห์ ปัญหาของหม้อแปลงไฟฟ้ า
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ทั้งหมดจะได้คาตอบออกมาที่ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถให้คาตอบโดยไม่ตอ้ งต้องใช้ประสบการณ์
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
โปรแกรมนี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาต่อหรื อนาไปพัฒนาให้โปรแกรมสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น เพื่อนาไปใช้ในงานในอนาคตได้
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