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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของโครงงาน 
 

เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนหลายแห่งในแต่ละ
ปี ในโรงงานต่างๆนั้นมีหมอ้แปลงในการใชง้านอยูห่ลายลูกเช่นกนั การประเมินอายุการใชง้านของ
หมอ้แปลงนั้นมีประโยชน์และสามารถลดตน้ทุนในการท างาน ซ่ึงในการทดสอบท่ีนิยมใชน้ั้นผลท่ี
ไดมี้ความหลากหลายและตอ้งใชป้ระสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ  ดงันั้นการออกแบบสร้างเคร่ืองมือท่ี
ช่วยในการวเิคราะห์ผลลพัธ์จากการตรวจสอบสภาพการเจือปนของแก็ส (Dissolved Gas Analysis , 
DGA) ในหมอ้แปลง เน่ืองจากเป็นท่ีรู้กนัทัว่ไปวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า มกัสร้างความ
เสียหายมหาศาลกบัผูผ้ลิตและผูใ้ช้ไฟฟ้า มีวิธีตรวจจบัมากมายถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อแจง้เตือนล่วงหน้า
ก่อนปัญหาจะลุกลามใหญ่โต น ้ ามนัชนิดท่ีใช้ในหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย เน่ืองจากช้ินส่วนส าคญัของหมอ้แปลงเกือบทั้งหมดแช่อยูใ่นน ้ ามนั น ้ ามนัจึงเป็นส่ิงแรก
ท่ีสัมผสักบัปัญหาเป็นอย่างแรกอยู่เสมอน ้ ามนัหมอ้แปลงเป็น ไฮโดรคาร์บอนชนิดหน่ึงมนัจึงมี
องค์ประกอบหลกัเป็นห่วงโซ่ยาว ๆ ของไฮโดรเจน และ คาร์บอน ความร้อนท าให้ห่วงโซ่น้ีแตก
ออก เกิดเป็นก๊าซชนิดต่าง ๆ กันตามสภาพของปัญหา ดังนั้นหากรู้ว่าก๊าชแต่ละชนิดเกิดข้ึนท่ี
อุณหภูมิเท่าใด และท่ีอุณหภูมินั้น ๆ เป็นปัญหาประเภทใดในหมอ้แปลงไฟฟ้า เราจะสามารถท่ี
แยกแยะปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์น ้ ามนัจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์หา
ปัญหาภายในหมอ้แปลง 

ดงันั้น DGA มีประโยชน์อยา่งยิ่ง ในการท่ีตอ้งการไดผ้ลลพัธ์อย่างรวดเร็วในเบ้ืองตน้ใน
กรณีท่ีไม่มีผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้มูลหรือขอ้คิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ท่ีตอ้งการซ่ึงใน
โครงงานน้ีเราจะศึกษาสารเจือปนต่างๆท่ีเกิดข้ึนของน ้ ามนัในหมอ้แปลงท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการใช้
งานแลว้น ามาวเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ 
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1.2  วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะผลของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบหมอ้แปลงดว้ยวธีิการ DGA 
2. เพื่อออกแบบและพฒันาโปรแกรมเคร่ืองมือช่วยในการวเิคราะห์ผลลพัธ์ในการ
ทดสอบใน DGA น ้ามนัในหมอ้แปลง โดยใชเ้ทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ 
3.  เพื่อช่วยใหก้ารวิเคราะห์ผลการทดสอบน ้ามนัในหมอ้แปลงในเบ้ืองตน้ไดร้วดเร็ว 

 

1.3  ขอบเขตของโครงงาน 
 
1. รวบรวมจดัระบบขอ้มูลของผลการทดสอบน ้ามนัหมอ้แปลงเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
วเิคราะห์โดยใชข้อ้มูลจากหมอ้แปลงจ านวน 20 ลูก 
2. ศึกษาวธีิการและมาตรฐานในการประเมินสภาพหมอ้แปลงในการทดสอบน ้ามนัใน
หมอ้แปลง 
3. ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้นขอ้1 มาพฒันาโปรแกรมช่วยในการวเิคราะห์ผล DGA 
โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี 
4. วเิคราะห์ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละใหข้อ้เสนอแนะในการน าไปประยกุตใ์ช้ 

  

1.4  ประโยชน์ของโครงงาน 
 

1. ไดผ้ลลพัธ์การศึกษาผลการทดสอบหมอ้แปลงดว้ยวธีิการ DGA  
2. สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อวเิคราะห์ตรวจสอบการท างานของหมอ้แปลงต่อไป 
3. สามารถวเิคราะห์ผลการทดสอบน ้ามนัในหมอ้แปลงในเบ้ืองตน้ไดร้วดเร็ว 
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บทที ่2 

ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

2.1  ทฤษฏหีม้อแปลงไฟฟ้า [1] 

  
หมอ้แปลงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ปล่ียนระดบัแรงดนัให้สูงข้ึนหรือต ่าลงตามตอ้งการ ภายใน

ประกอบดว้ยขดลวด 2 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary 
Winding) ส าหรับหมอ้แปลงก าลงั (Power Transformer) ขนาดใหญ่บางตวัอาจมีขดลวดท่ีสาม
เพิ่มข้ึนคือขด Tertiary Winding ซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่ขด Primary และ Secondary และแรงดนัท่ีแปลง
ออกมาจะมีค่าต ่ากวา่ขด Secondary 

  

   

ภาพท่ี  2.1  หมอ้แปลงไฟฟ้า 

น ้ามนัหมอ้แปลง มีหนา้ท่ี 2 ประการคือ 

1.  เป็นฉนวนไฟฟ้า โดยป้องกนักระแสไฟฟ้ากระโดดจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง ถา้เทียบ
กบัอากาศแลว้ น ้ ามนัหมอ้แปลงจะทนแรงดนัไดสู้งกวา่หลายเท่า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของน ้ ามนั
หมอ้แปลง  ดงันั้นถา้เราจุ่มตวัน าลงในน ้ามนั ก็จะสามารถวางไวใ้กลก้นัไดโ้ดยไม่ลดัวงจร 

2.  ระบายความร้อน โดยท่ีน ้ ามนัเป็นของเหลวจึงสามารถเคล่ือนตวัมาถ่ายเทความร้อน
ใหแ้ก่อากาศรอบๆ หมอ้แปลงไดดี้ ท าให้ขดลวดและแกนเหล็กของหมอ้แปลงระบายความร้อนได ้
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ท าให้ฉนวนท่ีพนัหุ้มขดลวดทนต่อความร้อนสูงได ้และท าให้ฉนวนไม่ร้อนจดัเกินไปช่วยยืดอายุ
การใชง้านของหมอ้แปลงใหน้านข้ึน 

 

2.2  การตรวจสภาพทัว่ไปของหม้อแปลง[1] 
 

ส าหรับการตรวจสอบสภาพทัว่ไปของหมอ้แปลงนั้นจะท าการตรวจสอบเพื่อเช็คสภาพ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของหม้อแปลงทั้งภายในและภายนอก เพื่อตรวจความเสียหายหรือสังเกตความ
ผดิปกติต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยสามารถตรวจสอบไดด้งัน้ี  

- ตรวจสอบการติดตั้งใหถู้กตอ้งตามมาตรฐาน 
- ตรวจสอบล่อฟ้าแรงสูง, Dropout, ฟิวส์สวติซ์แรงต ่า ให้อยูใ่นสภาพครบถว้นและขนาด

   ถูกตอ้งตามพิกดั  
- ตรวจดูท่ีดูดความช้ืนโดยสังเกตท่ีสีของ Silica Gel ถา้เป็นสีชมพแูสดงวา่เส่ือสภาพ ตอ้ง   
เปล่ียนใหม่  
- ตรวจสอบหวัต่อท่ีบุชช่ิงหมอ้แปลงไม่ใหห้ลวมเพื่อกนัการอาร์ก  
- ตรวจซีลของหมอ้แปลงทั้งหมด เพื่อป้องกนัน ้ามนัหมอ้แปลงไหลซึมออกมา  
- ตรวจดูระดบัน ้ามนัท่ีถงัอะไหล่  
- ตรวจสอบกราวด์ต่างๆ ของหมอ้แปลงและระบบป้องกนั ใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน  
- ตรวจสอบขนาดสายแรงต ่าและจ านวนสายท่ีออกจากบุชช่ิงแรงต ่าถึงฟิวส์แรงต ่า 
- ตรวจสอบคานนัง่ร้านหมอ้แปลง  
- ตรวจสอบความตา้นทานของสายดินและล่อฟ้าแรงสูงใหอ้ยูใ่นพิกดัไม่เกิน 5โอห์ม  
 

2.3  ฟอลต์ทีเ่กดิขึน้ภายในหม้อแปลง 
 

ฟอลตที์เกิดข้ึนในหมอ้แปลงนั้นจะส่งผลท าให้เกิดอาการผิดปกติในการท างานของหมอ้
แปลงและส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ หลายด้าน ซ่ึงมีความอนัตรายมาก โดยการเกิดฟอลต์นั้น
สามารถพบไดห้ลายสาเหตุดว้ยกนั ดงัน้ี 

- ฉนวนภายในของขดลวดหมอ้แปลงเส่ือมฟอลต์ประเภทน้ีจะท าให้เกิดอาร์กข้ึนภายใน
ถงัน ้ามนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนั 
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- อุณหภูมิภายในหมอ้แปลงสูงเกินไป ส่วนใหญ่จะท าให้สัญญาณเตือนภยัแลว้ท าการสั่ง
ให้ระบบระบายความร้อนท างาน เช่น สั่งให้ป้ัมน ้ ามนัระบายความร้อนของถงัหมอ้แปลงท างาน
หรืออาจจะสั่งให้ระบบพดัลมระบายความร้อนท างานเพิ่มอีกโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสั่งให้เซอร์กิต
เบรกเกอร์ตดัหมอ้แปลงออกจากระบบเลย  

- ขดลวดภายในหมอ้แปลงลดัวงจรถึงกนัฟอลต์ประเภทน้ีอนัตรายมาก จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ป้องกนั 

- ขดลวดหมอ้แปลงเปิดวงจร คือการท่ีขดลวดภายในหมอ้แปลงดา้นใดดา้นหน่ึงเปิดวงจร 
(Open Circuit) ฟอลต์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ีจะไม่มีผลเสียใดๆ ทั้งส้ินต่อหมอ้แปลงเลย ซ่ึงไม่เกิด
อนัตรายไม่จ  าเป็นตอ้งป้องกนัก็ไดแ้ต่จะมีผลเสียต่อระบบคือท าใหไ้ม่มีไฟฟ้าเหลืออยูใ่นระบบ 

 

2.4  การทดสอบน า้มนัหม้อแปลง[2] 
 

การทดสอบและตรวจสภาพการประเมินของหมอ้แปลงนั้นในปัจจุบนัมีการตรวจสอบ
ดว้ยวธีิต่างๆอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงการทดสอบแต่ละแบบนั้นก็มีการวดัและวิเคราะห์หาสาเหตุแตกต่าง
กนัไป ในแต่ละแบบก็มีการตรวจสอบความผิดปกติต่างๆของหมอ้แปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้งาน
หรือจากปัจจัยอ่ืนๆ การทดสอบและประเมินสภาพของหม้อแปลงนั้ นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน 
ยกตวัอยา่งดงัน้ี  

 
2.4.1  ThermalModelling 

 

การสร้างแบบจ าลองความร้อนเป็นวธีิท่ีไดรั้บความน่าเช่ือถือเป็นการตรวจสอบสภาพหม้อ
แปลงท่ียอมรับโดยทัว่ไป ถูกน ามาใชใ้นการตรวจอุณหภูมิความร้อนในหมอ้แปลง ซ่ึงเป็นผลรวม
ขออุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนดา้นบนของน ้ ามนัโดยรอบและการเพิ่มข้ึนของความร้อนจุดเหนืออุณหภูมิบน
น ้ ามนัรวมกนัในจุดอ่ิมตวัสามารถแยกการเปรียบเทียบระหวา่งวดัและค านวณอุณหภูมิหมอ้แปลง
โดยอา้งอิงจากรูปแบบความร้อนของหมอ้แปลงของ IEC  

 
 
 
 



6 
 

2.4.2  Frequency Response Analysis  
 

การวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ี ปันจุบนัเทคนิคน้ีไดรั้บความสนใจจากทัว่โลกส าหรับ
การประเมินสภาพหมอ้แปลงขดลวดท่ีค่อย ๆ เปล่ียนแรงดนัไฟฟ้าแรงกระตุน้ต ่า เป็นเทคนิคท่ีมี
ความส าคญัมากส าหรับการตรวจสอบส่ิงผดิปกติเช่น ไฟฟ้าลดัวงจรหรือการผิดปกติต่างๆท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในการตอบสนองความถ่ีและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพภายในหมอ้แปลง 

 
2.4.3  Partial Discharge Analysis 

 
การเกิด Partial Discharge ในหมอ้แปลงเกิดข้ึนเม่ือค่าสนามไฟฟ้าเกินกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ท าใหบ้างส่วนเกิดการสลายไปตามรายงานของ IEC 60270 จะน าไปสู่การเส่ือมสภาพของฉนวนกนั
ความร้อนอาจจะเกิดการบกพร่องในการผลิต การวดัจะเก็บรวบรวมการตรวจสอบเหล่าน้ี PDS และ
ตรวจสอบความแขง็แรงของฉนวนกนัความร้อนตามอายกุารใชง้านของหมอ้แปลงไฟ  

 
2.4.4  Dissolved Gas Analysis 

 
การวิเคราะห์ก๊าซท่ีละลายในน ้ ามนัเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัหมอ้แปลง

ไฟฟ้ามกัสร้างความเสียหายมหาศาลกบัทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ฟฟ้าน ้ ามนัจึงเป็นส่ิงท่ีสัมผสักบัปัญหา
เป็นอยา่งแรกอยูเ่สมอ ความร้อนมกัเกิดมาคู่กบัปัญหาทางไฟฟ้าเช่นกนั ความร้อนท่ีอุณหภูมิต่างกนั 
สามารถท าให้น ้ ามนัแปรสภาพทางเคมีไดแ้ละเราสามารถใช้ก๊าซท่ีปนอยู่ในน ้ ามนัหมอ้แปลงมา
วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมอ้แปลงซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเราจะน ามาใช้ในโครงงานน้ีเพื่อท าการ
วเิคราะห์และตรวจสอบสภาพการประเมินหมอ้แปลงจากชุดขอ้มูลของ Dissolve Gas Analysis นั้น
สามารถน ามาใช้หาค่าและอาการผิดปกติต่าง ๆ เพื่อตรวจสภาพของหมอ้แปลงไดห้ลายวิธีดว้ยกนั   
ซ่ึงในแต่วิธีก็จะมีส่วนต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ซ่ึงจะแสดงให้เห็นเป็นค่าประมาณ ซ่ึง
ประสิทธิภาพแต่ละวิธีนั้นจะใกลเ้คียงกนั  โดยวิธีต่อไปน้ีนั้นเป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะสามารถน าขอ้มูล
ของ DGA มาใชไ้ดด้งัวธีิต่อไปน้ี  
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ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งสมการ DGA [1] 
 

โดยค่า  Input  นั้นจะเป็นค่าของ r1 – r5 เป็นองคป์ระกอบหลกั กล่าวคือโดยสมการนั้นจะ
คิดจากค่าอตัราส่วนของก๊าซท่ีละลายในน ้ า ซ่ึงค่า r นั้นจะไดม้าจากการประมวลผลของ
ขอ้มูลของ DGA เพื่อท่ีจะใชแ้ยกแยะความผิดปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดจากก๊าซ โดยคิดค านวณค่า
จากในตารางขอ้มูลแบบต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งตาม Condition  [1] 

 

2.5  การประเมนิสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าโดยใช้การวเิคราะห์ก๊าซทีล่ะลายในน า้ 
 

การประเมินสภาพหมอ้แปลงไฟฟ้าโดยใชก้ารวิเคราะห์ก๊าซท่ีละลายในน ้ านั้น เป็นวิธีหน่ึง
ท่ีไดใ้ชเ้พื่อตรวจสอบและวิเคราะห์กนัอยา่งกวา้งขวางในการตรวจสอบความผิดพลาดในเบ้ืองตน้  
เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของหมอ้แปลงไฟฟ้าและสามารถป้องกนัไม่ให้หมอ้แปลงไฟฟ้าเกิด
ความเสียหายใด ๆ ต่อไปในอนาคต 
 

 
 
 

( 2.1 ) 

( 2.2 ) 

 

( 2.3 ) 

 

( 2.4 ) 
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2.6  พืน้ฐานของการวเิคราะห์ก๊าซทีล่ะลายในน า้[1] 
 
รูปแบบของก๊าซต่าง ๆ จะเกิดและถูกสร้างข้ึนจากความเขม้ขน้ของพลงังานท่ีแตกต่างกนั 

และเกิดข้ึนจากการท างานท่ีผิดพลาดหรืออาการผดิปกติ ๆ ต่าง ๆ ในหมอ้แปลงไฟฟ้า  ซ่ึงก๊าซแต่ละ
แบบจะมีลกัษณะของความผิดปกติท่ีแตกต่างกนัแบ่งไปตามความเขม้ขน้ของก๊าซ ๆ ท่ีเจือปนอยูใ่น
น ้ามนั 

การวิเคราะห์ก๊าซท่ีละลายในน ้ านั้ นมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกระบวนการ
ตรวจสอบ คือไดรั้บตวัอยา่งน ้ ามนันั้นมาแลว้สุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ต่าง 
ๆ หลกัจากวิเคราะห์แลว้จะจ าแนกก๊าซต่าง ๆ ออกมาซ่ึงสามารถน ามาเปรียบเทียบกบับนัทึกการ
วเิคราะห์ก๊าซในหอ้งปฏิบติัการโดยดูการเปล่ียนแปลงของก๊าซท่ีเกิดข้ึนเทียบกบัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผา่น
มาแลว้ประเมินผล และดูผลกระทบของความผิดปกติในก๊าซต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหมอ้แปลงไฟฟ้า 
เม่ือตรวจสอบแล้วท าการประเมินพบว่ามีความผิดปกติและน่าสงสัยก็จะน าเนินการต่อไปเพื่อ
ตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดโดยการทดสอบต่าง ๆ  ซ่ึง DGA ก็เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีใชใ้นการวินิจฉยัก๊าซ
ต่าง ๆ เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งก๊าซกบัความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน แต่เง่ือนไขความผิดปกติอาจจะ
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนหรือบางส่วนอาจจะไม่ชดัเจนดว้ยก็ได ้

ส าหรับการวิ เคราะห์ก๊าซท่ีละลายในน ้ านั้ นจะใช้หลักฐานต่าง ๆ ท่ี เราว ัดได้มา
เปรียบเทียบและประกอบกบัการใชเ้หตุผล  โดยปกตินั้นการตรวจสอบ DGA นั้นจะใชเ้พียงหน่ึงวิธี
ท่ีจะเลือกใช้ในการประเมิน  แต่อย่างไรก็ตามวิธีการท่ีแตกต่างกนัของ DGA นั้นต่างมีขอ้ดีและ
ขอ้เสียของตวัมนัเอง  ซ่ึงในบางคร้ังก็จ  าเป็นตอ้งใชแ้ละรวบรวมเอาทพ์ุทจากหลากหลายวิธีท่ีใชใ้น
การวินิจฉยัจากเกณฑ์ต่าง ๆ  ก็ถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประเมินผลโดยรวมเหล่าน้ีดว้ย 
เพราะแต่ละแบบก็จะมีขอ้ต่าง ๆ เกิดข้ึนและมีคุณสมบติัเด่น ๆ ในการประเมินเป็นของตวัเอง 
นอกจากนั้นการใช้ DGA ในการวิเคราะห์บางคร้ังอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
เพราะในบางคร้ังนั้นเอาทพ์ุทท่ีไดม้าก็คลุมเครือ 
 

2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการทดสอบน า้มนัหม้อแปลง[2] 
 
การวิเคราะห์ก๊าซท่ีเจือปนในน ้ ามนัหมอ้แปลงเป็นการทดสอบหมอ้แปลงในสภาวะวิกฤต

เพื่อเฝ้าติดตามการท างานทางกลและทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์อยา่ง
ยิง่ต่อการวนิิจฉยัความผดิปกติและปัญหาท่ีเกิดจากการใชง้านกบัหมอ้แปลงและตวัเปล่ียนแท๊ปเม่ือ
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หมอ้แปลงหรืออุปกรณ์ชนิดฉนวนน ้ ามนัถูกใช้งานภายใตส้ภาวะความร้อนและความเครียดทาง
สนามไฟฟ้าสูงๆ อาจจะมีโอกาสท าใหเ้กิดความผดิปกติข้ึนไดใ้นท่ีสุด 
 

ประโยชน์ของ  DGA มีดังนี ้
-  การแจง้เตือนล่วงหนา้ถึงปัญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
-  ใชก้ารพิจารณาการใชง้านหมอ้แปลงอยา่งผดิปรกติ 
-  ใชเ้ช็คสภาพหมอ้แปลงใหม่ หรือหมอ้แปลงหลงัซ่อม 
-  ใชก้  าหนดเวลาส่งซ่อมตามสภาพ 
-  ใชเ้ฝ้าดูอาการของหมอ้แปลงท่ีท างานเกินก าลงั 
 
ความผิดปกติอาจจ าแนกได ้3 ประเภทดว้ยกนัคือ การเกิดเบรกดาวน์บางส่วน การเกิด

ความร้อนสูงและการเกิดอาร์ก พลงังานท่ีเกิดจากความผิดจากความผิดปกติเหล่าน้ีจะเป็นผลท าให้
เกิดความผดิปกติข้ึน และเป็นสาเหตุท าใหน้ ้ามนัเกิดเบรกดาวน์ ผลของการเบรกดาวน์หรือท่ีเรียกวา่
ก๊าซท่ีเจือปนในน ้ ามนั ท าให้เกิดการปนเป้ือนและสามารถท าการตรวจวดั เพื่อหาชนิดและความ
รุนแรงของความผดิปกติท่ีเกิดข้ึนได ้การวเิคราะห์น ้ามนัหมอ้แปลงจากการเกิดก๊าซเจือปนในน ้ ามนั 
ท าให้เราสามารถตรวจวดัความผิดปกติท่ีเร่ิมเกิดได้ก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายกบัหมอ้แปลง ซ่ึง
น าไปสู่การเกิดไฟดบัและความสูญเสียอีกหลายอยา่งตามมา 

 

 
ภาพท่ี 2.3 Temperature DGA [1] 
 

กลุ่มของ Gas ท่ีสร้างปัญหาตามความร้อนท่ีส่งออกมาเช่น Hydro Carbon and Hydro
ประกอบดว้ย Meten, Eten, Acetylene ก๊าซในกลุ่มน้ีจะท าให้เราทราบวา่เกิดการ Arc ข้ึนในหมอ้
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แปลงส่วนก๊าซในกลุ่ม Carbondiocine เช่น Carbonmonocine and Carbondiocine จะท าให้ทราบวา่
เกิดการเผาไหมห้รือเกิดความร้อนเกินปรกติและกลุ่ม Gas ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาเช่น Nitrogen and 
Oxygen อาจเกิดจาก Corona หรือ Partion Discharge ยกตวัอยา่ง เช่น 

การเกิดความร้อนเกิน มีลกัษณะเป็นปัญหาท่ีเกิดอย่างต่อเน่ืองปริมาณก๊าซจะสะสมไป
ตามเวลาหากเกิดข้ึนในน ้ามนัส่วนเดียวจะพบไฮโดรเจน, มีเทน มีเทนและเอทีลีน ปริมาณของแต่ละ
ก๊าซข้ึนกบัความร้อนจากปัญหานั้นๆหากมีความสูงมากหรือปัญหาเกิดบนหนา้สัมผสัทางไฟฟ้าจะ
พบร่องรอยการเกิดอะเซทิลีนดว้ยในกรณีท่ีปัญหาเกิดข้ึนบริเวณกระดาษจะพบคาร์บอมอ-นอกไซด ์
ในปริมาณมากอนัสืบเน่ืองมาจากการเส่ือมของกระดาษซ่ึงปัญหาลกัษณะน้ีสามารถยืนยนัดว้ยการ
ส่งตวัอยา่งน ้ามนัไปทดสอบหาสารประกอบ Furan ไดอี้กทางหน่ึง 

 โคโรน่าเป็นปัญหาทางไฟฟ้าท่ีส่งพลงังานต ่าออกมาในน ้ าจะพบไฮโดรเจนและมีเทนใน
ปริมาณพอสมควรและยงัสามารถพบอีเทนและเอลิทีลีนปริมาณน้อยอยู่ดว้ยหากมีการดีชาร์จใน
กระดาษจะพบการเพิ่มปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด ์

การสปาร์คคือการแฟรชโอเวอร์ของไฟฟ้าแรงสูงแต่มีกระแสต ่าเป็นห้วงๆในน ้ าจะพบ
มีเทนและอีเทนเกิดข้ึนโดยไม่พบการเพิ่มของเอทิลีน, อะเซทิลีนและไฮโดรเจนซ่ึงส่อให้เห็นการ
เกิดของปัญหาแต่อยา่งเดียว 

การอาร์กเป็นปัญหารุนแรงท่ีสุดมีความร้อนสูงเกิดข้ึนเน่ืองจากการไหลอยา่งต่อเน่ืองของ
กระแสสูงในน ้ ามนัจะพบไฮโดรเจนและอะเซทิลีนปริมาณมาก ส่วนมีเทนและเอทิลีนเกิดข้ึนไม่
มากนักหากปัญหาเกิดให้ส่วนท่ีมีกระดาษมาเก่ียวข้องก็จะพบคาร์บอนไดออกไซด์และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ดว้ยในบางกรณีจะพบคาร์บอนแขวนลอยอยู่ดว้ยเน่ืองจากมีการเผาไหมใ้น
น ้ามนั [2]เราสามารถแยกปัญหาใหง่้ายต่อความเขา้ใจตามตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ก๊าซท่ีตรวจพบและอาการท่ีเกิดข้ึน 

 

ก๊าซทีต่รวจพบ การแปลผล 

1.) ไนโตเจนเท่ากบัออกซิเจนหรือมากกวา่ไม่
เกิน 5%  

สภาพปรกติของหมอ้แปลงแบบระบบปิด 

2.) ไนโตรเจนมากกวา่ออกซิเจนเกิน 5%  
ตอ้งตรวจเช็คการซีลของหมอ้แปลงแบบระบบ
ปิด 

3.) ไนโตรเจน,คาร์บอนไดออกไซดแ์ละ
คาร์บอนมอนออกไซด์ 

ตรวจสอบอุณหภูมิปฏิบติังานและสภาพโอ
เวอร์โหลด 



11 
 

4.) ไนโตรเจนและไฮโดรเจน 
Partial discharge,ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเน่ืองจาก
น ้าเกิดสนิม 

5.) ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน,
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละคาร์บอนมอน
ออกไซด์ 

Partial discharge,บนกระดาษและสภาพโอ
เวอร์โหลดรุนแรง 

6.) ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน,มีเทนและอีเทนกบั
เอทิลีนปริมาณไม่มาก 

การสปาร์กหรือปัญหาบางอยา่งท่ีท าใหเ้กิดการ
เบรกดาวน์ในน ้ามนั 

7.) ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน,มีเทน,
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละ 

การสปาร์กหรือปัญหาบางอยา่งท่ีท าใหเ้กิดการ
เบรกดาวน์ในกระดาษ 

8.) ไนโตรเจนและมีไฮโดรเจนปริมาณมากกบั
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆรวมทั้งอะเซทิลีน 

การอาร์กอยา่งรุนแรงจนสร้างความเส่ือมอยา่ง
รวดเร็วใหก้บัน ้ามนั 

9.) ไนโตรเจน,มีเทนและมีไฮโดรเจนกบัเอ
ทิลีนปริมาณมากกบัอะเซทิลีนเล็กนอ้ย 

การอาร์กอุณหภูมิสูงในน ้ามนัในบริเวณจ ากดั
เช่นหนา้สัมผสัผวิปรกติหรือการช๊อตระหวา่ง
ขดเป็นตน้ 

10.) ไนโตรเจน,มีเทนและมีไฮโดรเจนกบัเอ
ทิลีนปริมาณมากกบัอะเซทิลีนเล็กนอ้ยและมี
คาร์บอนไดออกไซดแ์ละคาร์บอนมอนอกไซด์
ร่วมดว้ย 

การอาร์กอุณหภูมิสูงในน ้ามนัในบริเวณจ ากดั
โดยมีกระดาษร่วมดว้ย 

 

2.8  Neural Network[2] 
 

ในปัจจุบนัคอมพิวเตอร์มีความสามารถในประมวลผลได้เร็วมาก แต่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้เม่ือเปรียบเทียบกบัมนุษยแ์ลว้มนุษยส์ามารถเรียนรู้ตนเองจากส่ิงรอบ
ขา้งได้ จึงได้มีการการสร้างคอมพิวเตอร์ท่ีจ  าลองเอาวิธีการท างานของสมองมนุษยเ์พื่อช่วยให้
คอมพิวเตอร์ฟังภาษามนุษยไ์ดเ้ขา้ใจ อ่านออก คิดไดแ้ละพยากรณ์ล่วงหน้าได ้ข่ายงานประสาท
เทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วยประมวลผลยอ่ยๆ ซ่ึงการเช่ือมต่อในโครงสร้าง ท าให้
เกิดความรู้ประสบการณ์ ความฉลาดของข่ายงาน สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมก็จะมี
อยู่หลายวิธี แต่ละวิธีนั้นก็ข้ึนอยูก่บัการน าเอาไปใช้ซ่ึงจะน ารูปแบบท่ีไดจ้ากการเรียนรู้น้ีไปใช้ใน
การวิเคราะห์หรือตีความหมายของขอ้มูลท่ีอยู่ในลกัษณะเดียวกนัอลักอริทึมการเรียนรู้ของข่าย
ประสาทเทียมนั้นจะใช ้ Back Propagation Algorithm ในการเขียนและวิธีการสร้างการเรียนรู้ให้



12 
 

เหมือนสมองของมนุษยมี์อยูด่ว้ยกนั 2 วธีิ คือ การเรียนรู้แบบมีการสอนและการเรียนรู้แบบไม่มีการ
สอน การเรียนรู้ทั้ง 2 วธีิน้ีเป็นการสอนให้ข่าประสาทเทียมค านวณหาค่า Output พร้อมกบัปรับปรุง
ค่า Weight ซ่ึงทั้ง 2 วธีิก็จะมีรูปแบบการค านวณท่ีแตกต่างกนั[2] ข่ายประสาทเทียมมีความสามารถ
ในการจดจ าพฤติกรรมทางกายภาพของระบบท่ีมีความซับซ้อนการประยุกต์ใช้งานข่ายระบบ
ประสาทจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการควบคุม ซ่ึงมีผูน้ามาประยุกต์ใช้งานหลายประเภท เช่น การ
จดจ าใบหนา้ การพยากรณ์อากาศ เน่ืองจากโอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาดในข่ายประสาทเทียมนั้นนอ้ย
มากนอกจากน้ียงัสามรถหาขอ้สรุปและเหตุผลไดถึ้งแมข้อ้มูลท่ีให้มาไม่ครบถว้นก็ตาม ดั้งนั้นข่าย
ประสาทเทียมจึงเป็นวธีิท่ีนิยมกนัอยา่งมาก 

 

2.9 Artificial Neural Networks  (ข่ายงานประสาทเทยีม)[2] 
               
                2.9.1  ข่ายงานประสาทเทียมคืออะไร 
 

ข่ายงานประสาทเทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วยประมวลผลย่อยๆ ซ่ึงการ
โครงสร้าง ท าใหเ้กิดความรู้ ประสบการณ์ ความฉลาดของข่ายงาน ซ่ึงน่ารูปแบบท่ีไดจ้ากการเรียนรู้
น้ีไปใช้ในการวิเคราะห์ ตีความหรือความหมายของข้อมูลท่ีอยู่ในลักษณะคล้ายกัน ซ่ึงวิธีการ
ดงักล่าวจะเป็นการเลียนแบบวธีิการท างานของสมองมนุษย ์ดงัน้ี  

- ความรู้ประสบการณ์หรือความฉลาดนั้นเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ (Learning 
Process)  

- ความรู้ถูกเก็บท่ีการเช่ือมต่อระหวา่งเซลลป์ระสาท หรือ นิวรอน (Neurons) และ จุด
ประสานประสาท (Synapses) เรียกวา่ Synaptic Weights 

- การเลียนแบบการท างานของเซลลส์มองของมนุษย ์

- การหาความสัมพนัธ์ของเหตุและผลซ่ึงยงัหาฟังกช์ัน่ออกมาโดยตรงไม่ได ้

- การท าใหค้อมพิวเตอร์คิดและตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง 
 
2.9.2  การเลยีนแบบการท างานของเซลล์สมองของมนุษย์ 

 
ผูท่ี้คิดคน้และศึกษา ANNS เช่ือวา่มนุษยมี์ความฉลาดเพราะมีสมองท่ีใหญ่กวา่สัตวเ์ม่ือ

เปรียบเทียบโดยการวดัน ้าหนกัของสมองกบัน ้ าหนกัตวั ความฉลาดของมนุษยส์ามารถทาให้มนุษย ์
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สามารถคิดและตดัสินใจไดเ้องแมว้า่ส่ิงแวดลอ้มจะแตกต่างไปจากท่ีเคยประสบอยา่งไร แมว้า่ขอ้มูล
จะไม่สมบูรณ์หรือแมว้่าเซลล์สมองบางเซลล์จะเสียหายไปความสามารถเหล่าน้ีคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถท าได ้เพราะคอมพิวเตอร์จะคิดและตดัสินใจไม่ไดใ้นสภาพแวดลอ้มใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยไดรั้บ
การตั้งโปรแกรมเอาไว ้นอกจากนั้นหากมีขอ้มูลไม่ครบถว้น (เช่น ขอ้มูลหายไป 1 ค่า) ก็ไม่สามารถ
ค านวณผลลพัธ์ออกมาไดแ้ละหาโปรแกรมเสียหายไป 1บรรทดั คอมพิวเตอร์ก็ท  างานไม่ไดแ้ลว้ 
ดังนั้น จากความสามารถของสมองท่ีเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ท่ีใช้กันในปัจจุบันน้ีท าให้เช่ือว่า
คอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ท่ีจะไร้ปัญหาดงักล่าว จะตอ้งท างานเหมือนสมองของมนุษยเ์ม่ือเช่ือกนัวา่
คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบติั ตามประสงค์จะตอ้งทางานเหมือนกบัสมองของมนุษย ์เราจึงตอ้งมา
ศึกษาว่าจริง ๆ แล้วสมองของมนุษย์ท า งานกันอย่างไรในเบ้ืองต้นก่อน จากนั้นจึงมาคิดว่าจะ
พยายามสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ข้ึนมาเลียนแบบการท างานของสมองไดห้รือไม่สมองของ
มนุษยป์ระกอบดว้ยเซลล์สมองจ านวนมากหากศึกษาพร้อม ๆ กนัทุกเซลล์คงเป็นเร่ืองท่ีซับซ้อน
มาก ดงันั้นเพื่อให้ง่ายก็จะเร่ิมทาการศึกษาทีละเซลล์ ซ่ึงจากขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์พบว่า เซลล์
สมองแต่ละเซลลมี์ส่วนประกอบดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างหลกัของเซลลส์มอง 1 เซลล ์
 

จากภาพท่ี 2.4 เซลล์สมองแต่ละเซลล์มีส่วนประกอบหลกั 3 ส่วนคือ หน่ึง Soma คือตวั
ของเซลล ์ท าหนา้ท่ีประมวลผลสัญญาณ สอง Axons คือ ตวัรับสัญญาณ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแขนงยอ่ย
และมีจ านวนมาก และส่วนท่ีสาม คือ Dendrite เป็นตวัส่งสัญญาณออกไปยงัเซลล์สมองตวัอ่ืน มี
ลกัษณะเป็นแขนงใหญ่เพียงแขนงเดียวการท างานของเซลล์สมองนั้นแทจ้ริงแลว้ก็คือการท าการรับ
และส่งสัญญาณ ซ่ึงอาจจะมีการแปลงสัญญาณระหวา่งทางท่ี Soma แลว้ยิงสัญญาณไปยงัเซลล์
สมองอ่ืน ๆ ต่อไป จากความรู้น้ีก็เพียงพอท่ีจะน ามาสร้างเป็นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 2.5 แบบจ าลองคณิตศาสตร์ท่ีเลียนแบบเซลลส์มอง 1 เซลล ์ 
 

จากภาพท่ี 2.5 แนวคิดของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่เร่ิมตน้ท่ีการมี
สัญญาณน าเขา้ (Input) คือ X จานวนหน่ึง (เช่น n สัญญาณ) เขา้มารวมกนัอยูใ่นท่ี ๆ หน่ึง (ซ่ึงแสดง
ดว้ยเคร่ือง หมาย SUM) แลว้ก่อนท่ีจะยิงสัญญาณนั้นออกไปก็อาจจะมีการแปลงสัญญาณ ซ่ึงการ
แปลงสัญญาณน้ีอาจจกระท าผา่นฟังกช์ัน่บางอยา่ง (ในตวัอยา่งแสดงดว้ยฟังก์ชนั) แลว้จึงจะออกมา
เป็นสัญญาณส่งออก (Output) คือ Y ท่ีจะส่งไปยงัเป็น Input ของเซลล์สมองตวัต่อไปต่อมาเม่ือได้
แบบจ าลองเซลล์สมองแล้วก็อาจจะพิจารณาไดว้า่ในบรรดาขอ้มูลนาเขา้ทั้งหลายนั้น (X) ขอ้มูลแต่
ละเร่ืองอาจจะมีความส าคญัมากนอ้ยต่างกนั จึงมีการก าหนดค่าน ้าหนกัใหก้บัแต่ละขอ้มูล 
 

2.9.3  การหาความสัมพนัธ์ของเหตุและผลซ่ึงยงัหาฟังก์ช่ันออกมาโดยตรงไม่ได้ 
 

หากใครสักคนพบว่าน่าจะมีความสัมพนัธ์ของเหตุและผลบางอย่าง แต่ไม่สามารถหา
ฟังก์ชั่นความสัมพันธ์กันได้อย่างแน่นอนทางคณิตศาสตร์ แล้วจะแก้ปัญหาน้ีอย่างไรนัก
เศรษฐศาสตร์เป็นคนกลุ่มหน่ึงท่ีพบปัญหาน้ี และการแก้ปัญหาท าโดยการจดบนัทึกส่ิงท่ีเกิดข้ึน
(Observations) จากนั้นน ามาค านวณทางสถิติว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนซ ้ า ๆ กนันั้นน่าจะมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งไร ภายใตก้ารสมมุติลกัษณะความสัมพนัธ์ เช่น ความสัมพนัธ์เป็นเส้นตรง (Linear เช่น กรณี
ขอการศึกษาดว้ย OLS) หรือ ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นเส้นตรง (Non-Linear เช่นการวิเคราะห์ดว้ย 
Maximum Likelihood) ก็แลว้แต่กรณีหรือตามท่ีมีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นเคร่ืองน าทาง ส าหรับการ
วิเคราะห์ด้วย ANNS แล้วจะสนใจในส่ิงท่ีคล้ายๆกัน แต่รูปแบบฟังก์ชั่นอาจจะต่างกันกับ
Econometrics ในท่ีสุด ซ่ึงทั้งน้ีมีความเป็นไปไดว้า่ เม่ือ ANNS มีความซบัซ้อนนอ้ย เช่น 1 เซลล ์
หรือ เรียกวา่มี 1 Neuron ก็จะให้ผลลพัธ์ท่ีคลา้ยกบั Maximum Likelihood แต่ก็ข้ึนกบัฟังก์ชัน่วา่จะ
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ออกแบบมาให้แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร แต่หากมีความซับซ้อนมาก เช่น มีหลายเซลล ์
(Neuron) และมีหลายชั้น (Layer) ฟังก์ชัน่ท่ีไดจ้าก ANNS กบั Econometrics จะไม่เหมือนกนัเลย 
แนวคิดของ ANNS นั้นจะเช่ือมโยงเหตุ (x) และผล (y) ผา่นกล่องด ากล่องหน่ึง ซ่ึงไม่รู้วา่ขา้งใน
กล่องด านั้นมีฟังกช์ัน่หนา้ตาอยา่งไรอยู ่ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 2.6 
 

 
ภาพท่ี 2.6 การเช่ือมโยงเหตุและผลผา่นกล่องด า 
 

2.10  Fuzzy Logic[2] 
 

ฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic) ศาสตร์ดา้นการค านวณท่ีเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในวงการวิจยั
ด้าน คอมพิวเตอร์ และได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านการแพทย ์ด้าน
การทหาร ด้าน ธุรกิจ ด้านอุตสาหกรรม เป็นตน้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนักศึกษาด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วทิยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะไดศึ้กษาเพื่อท าความเขา้ใจ
ในศาสตร์ฟัซซีลอจิกและ โครงข่ายประสาทเทียมใหลึ้กซ้ึง ทั้งน้ีเพื่อน าไปประยุกตใ์ชง้านดา้นต่างๆ
ซ่ึงนบัวนัจะยิง่มีความตอ้งการ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการปรับเปล่ียนระบบไดโ้ดย
อตัโนมติัตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปมีการตดัสินใจแบบชาญฉลาดอย่างมนุษยไ์ดม้ากข้ึน ซ่ึง
มนุษยส์ามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีไม่ เคยพบไดโ้ดยอาศยัความรู้เก่าท่ีได้เรียนรู้มาประยุกต์ในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2.10.1 ระบบฟัซซี 

 
เป็นระบบดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีท างานโดยอาศยัฟัซซีลอจิกท่ีคิดคน้โดย L. A. Zadehในปี 

ค.ศ.1965 ซ่ึงเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ฟัซซีลอจิกเป็นตรรกะท่ีอยูบ่นพื้นฐานความ
เป็นจริงท่ีวา่ทุกส่ิงบนโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่มีเฉพาะส่ิงมีความแน่นอนเท่านั้น แต่มีหลายส่ิง
หลาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่เท่ียงและไม่แน่นอน (Uncertain) อาจเป็นส่ิงท่ีคลุมเครือ (Fuzzy) 
ไม่ใช่ ชัดเจน (Exact) ยกตวัอย่างเช่น เซตของอายุคน อาจแบ่งเป็น วยัทารก วยัเด็ก วยัรุ่น วยั
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กลางคน และวยั ชรา  จะเห็นไดว้่าในแต่ละช่วงอายุคนไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าวยัทารกกบัวยั 
เด็กแยกจากกนัแน่ชดั ช่วงใด วยัทารกอาจถูกตีความวา่เป็นอายรุะหวา่ง 0 ถึง 1 ปี บางคนอาจตีความ
วา่วยัทารกอยูใ่นช่วงอายุ 0 ถึง 2 ปี ในท านองเดียวกนั วยัเด็กและวยัรุ่น ก็ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจน
วา่ช่วงต่อของอายุควรจะอยู ่ในช่วงใด อาจตีความวา่วยัเด็กมีอายุอยูใ่นช่วง 1 ถึง 12 ปี หรืออาจเป็น 
2 ถึง 10 ปี เป็นตน้ ส่ิงเหล่าเป็นตวัอยา่งของความไม่แน่นอน ซ่ึงเป็นลกัษณะทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ทัว่ไป เซตของเหตุการณ์ท่ีไม่ แน่นอนเช่นน้ีเรียกวา่ฟัซซีเซต (Fuzzy Set) 

จากแนวความคิดของ เ ก่ียวกับความไม่แน่นอนได้มีการขยายแนวคิดเพื่อน าไป 
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ มากมายจนนบัไม่ถว้น ไดมี้นกัวจิยัไดคิ้ดคน้ทฤษฎีเสริมกบัแนวคิดเดิมจน
ท า ให้ฟัซซีเซตโดดเด่นในวงการคอมพิวเตอร์ ถึงแมว้่าฟัซซีเซตจะน าเสนอจากคนอเมริกนัแต่
ประเทศ อเมริกาก็ไม่ไดน้าไปประยุกตใ์ชอ้ย่างจริงจงัในช่วงตน้ ๆ แต่ประเทศญ่ีปุ่นเล็งเห็นคุณค่า
ของศาสตร์ดา้น น้ีไดเ้ป็นผูบุ้กเบิกฟัซซีเซตทางการคา้ โดยไดน้ าไปประยุกต์ใช้ในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
มากมาย เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองซกัผา้ หมอ้หุงขา้วและอ่ืนๆอีกมากมาย ในยคุปัจจุบนัประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดใ้นความส าคญักบัศาสตร์น้ีมากข้ึนโดยไดมี้การทุ่มงบประมาณให้กบัการวิจยัมาก
ข้ึนและฟัซซี  

 
2.10.2  โครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี 
 
ฟัซซีลอจิและโครงข่ายประสาทเทียมต่างมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัฟัซซีลอจิกมีขอ้ดี 

ในเร่ืองการมีเหตุผลเชิงตรรกะโครงสร้างของระบบฟัซซีสามารถเขา้ใจไดเ้น่ืองจากสามารถตีความ
ใหใ้นรูป If-Then ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตรรกะความคิดของมนุษยแ์ละนอกจากนั้นฟัซซีลอจิกยงัช่วยใน
การตดัสินใจท่ีคลุมเครือท่ียอมใหก้ารตดัสินใจเป็นแบบส่วนไม่ใช่ผดิหรือถูกเพียงสองสถานะแต่จะ
เป็นดีกรีของความถูกหรือผดิซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติอยูแ่ลว้ส าหรับขอ้เสียของระบบ
ฟัซซีก็คือไม่มีกระบวนการเรียนรู้ในการปรับแต่งโครงสร้างซ่ึงกฎ และตวัแปรต่างๆในตวัระบบเอง
โครงสร้างของระบบจะถูกก าหนดโดยผูเ้ช่ียวชาญในโดเมนท่ีก าลัง พิจารณาร่วมกับนักเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ถ้าหากต้องการสร้างระบบเพื่อการวิเคราะห์ โรคมะเร็ง  แพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคมะเร็งจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดกฎและตวัแปรต่าง ๆ  ของระบบและ นอกจากนั้น
แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญตอ้งตรวจสอบประเมินความถูกตอ้งของระบบ ซ่ึงบ่อยคร้ังในการสร้าง ระบบฟัซ
ซีอาจไม่มีผูเ้ช่ียวชาญในโดเมนดงักล่าวการสร้างระบบจึงอาจไม่สัมฤทธ์ิผลการท่ีระบบฟัซซี ไม่มี
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงถือเป็นข้อด้อย แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนักวิจัยได้มีการใส่ 
กระบวนการเรียนรู้เขา้ไปในระบบฟัซซีโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม
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โครงข่ายประสาทเทียมมีจุดเด่นดา้นการเรียนรู้จากขอ้มูลโครงข่ายประสาทเทียมมีการ ปรับแต่ง
ความรู้ท่ีซ่อนอยู่ภายในเครือข่ายท่ีมีการต่อเช่ือมโยงกันอย่างหนาแน่นมีการส่งผ่านขอ้มูลท่ีจะ 
ประมวลผลจากอินพุตไปยงัเอาต์พุตแบบขนาน การประมลผลของโครงข่ายประสาทเทียมจึง
เป็นไป อยา่งรวดเร็ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โครงข่ายประสาทเทียมก็มีจุดดอ้ยในดา้นการตีความหา
เหตุผล โครงข่ายประสาทเทียม ไม่สามารถให้เหตุผลไดว้่าเพราะเหตุใดจึงมีขอ้สรุปออกมาดงัท่ี
ปรากฏท่ี เอาต์พุตของโครงข่ายจุดดอ้ยขอ้น้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม “Black box” หรือกล่องด า จาก
ขอ้ดีของฟัซซี ในดา้นการให้เหตุผลเยี่ยงมนุษยแ์ละขอ้ดีโครงข่ายประสาทเทียมดา้นการเรียนรู้จาก
ขอ้มูลเม่ือนาสองศาสตร์น้ีมารวมกนัจะกลายเป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบฟัซซี ซ่ึงเป็นระบบท่ี 
กระบวนการเรียนรู้ในตวัเอง และโครงสร้างของระบบสามารถตีความหมายและให้เหตุผลได ้
เช่นเดียวกบัระบบฟัซซี 

 

2.11  แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัฟัซซีลอจิก [2] 
 

พื้นฐานแนวความคิดแบบฟัซซีตรรกะแบบฟัซซี (Fuzzy Logic) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การตดัสินใจภายในใตค้วามไม่แน่นอนของขอ้มูลโดยยอมให้มีความยืดหยุ่นได้ใช้หลกัเหตุผลท่ี
คลา้ยการเลียนแบบวิธีความคิดท่ีซับซ้อนของมนุษย ์ฟัซซีลอจิกมีลกัษณะท่ีพิเศษกว่าตรรกะแบบ
จริงเท็จ (Boolean Logic) เป็นแนวคิด ท่ีมีการต่อขยายในส่วนของความจริง (Partial True) โดยค่า
ความจริงจะอยู่ในช่วงระหว่างจริง (Completely True) กบัเท็จ (Completely False)    ส่วน
ตรรกศาสตร์เดิมจะมีค่าเป็นจริงกบัเทจ็เท่านั้น แสดงดงัภาพท่ี 2.7 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ตรรกะแบบจริงเท็จ (บูลีนลอจิก ) กบัตรรกะแบบฟัซซี ( ฟัซซีลอจิก ) 

 
ความเป็นฟัซซี (Fuzziness) มีช่ือเรียกวา่ มลัติวาลานซ์ (Multivalance) ซ่ึงมีค่าท่ีความเป็น

สมาชิก มากกวา่ 2 ค่า และแตกต่างกบัไบวาลานซ์ (Bivalance) ท่ีมีความเป็นสมาชิกเพียง 2 ค่า  
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ฟัซซีเซต (Fuzzy set) เป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ท่ีส่ือถึง“ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ” 
สามารถท่ี ไม่ใช่เพียงกรณีซ่ึงหากก าหนดว่า คนท่ีอ้วนคือคนท่ีมีน้าหนักมากกว่า 75 กิโลกรัม 
คอมพิวเตอร์จะ ให้ผลว่าคนท่ีมีน้าหนัก 74.50 กิโลกรัม ไม่จดัเป็นคนท่ีอว้น จะสร้างและก าหนด
รูปแบบ (Modeling) ของลกัษณะความไม่แน่นอนท่ีเป็นความคลุมเครือ ความไม่ตายตวั รวมถึง
ความขาดขอ้มูลบางส่วน โดยทฤษฎีของฟัซซีเซตจะใช้ลกัษณะความหมายตวัแปร (Linguistic) 
มากกวา่ปริมาณ (Quantitative) ของตวัแปร เช่น การหาความหมายของ “คนท่ีอว้น” เราไม่สามารถ
นิยามค่าความอว้นท่ีตรงกันและระบุเป็น หน่ึงเดียว (Identical) สาหรับคนท่ีอ้วนนายก. จะให้
ความหมายของ  “คนอว้น” หมายถึงคนท่ีมี น ้ าหนกัมากกวา่ 70 กิโลกรัม นาย ข.ให้ความหมายวา่
เป็นคนท่ีมีนา้หนกัมากกวา่ 75 กิโลกรัม ซ่ึงทั้ง สองคนต่างแสดงความหมายของคาวา่คนท่ีอว้นโดย
เปรียบเทียบและในมุมมองของตวัเองตามน ้ าหนกั ของตน ในการท างานในมุมมองแบบฐานสอง 
(Binary Sense) จะไดผ้ลเป็นใช่ หรือ แต่จะเห็นวา่ บุคคลน้ีเป็นคนอว้นน ้ าหนกัเกือบจะ 75 กิโลกรัม 
และถึงแมว้่าบุคคลน้ีจะมีน ้ าหนัก 75 กิโลกรัม แต่หากพิจารณาจากกลุ่มคนท่ีมีน้าหนกัเฉล่ีย 90
กิโลกรัม บุคคลน้ีก็จะไม่จดัอยู่ในกลุ่มคนท่ีอว้นแสดงให้เห็นวา่ความอว้นไม่ไดมี้ลกัษณะความไม่
แน่นอนแบบสุ่ม จากการศึกษาปัญหาทัว่ ๆ ไปจะแสดงถึงรูปแบบลกัษณะการกระจายของปัญหา 

ภาพท่ี 2.8 เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่แนวทางในการตดัสินใจของปัญหาทั้งหมดมีเพียงส่วน
นอ้ย ท่ีเป็นส่ิงท่ีแน่นอน (Certainty) ท่ีเหลือคือส่ิงท่ีไม่แน่นอนซ่ึงประกอบดว้ยความไม่แน่นอนท่ีมี
ลกัษณะ แบบสุ่ม และความไม่แน่นอนท่ีมีลกัษณะเป็นฟัซซี หรือคลุมเครือซ่ึงมีมากกว่าร้อยละ 40 
เพราะปัญหา ส่วนมากเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของมนุษยซ่ึ์งจะตดัสินใจตามพื้นฐานความคิดของ
ตนเป็นหลกั 

 
ภาพท่ี 2.8 ความไม่แน่นอนในการตดัสินใจของฟัซซีเซต 
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ฟัซซีจะสร้างวิธีทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงถึงความคลุมเครือความไม่แน่นอนของระบบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความคิดความรู้สึกของมนุษย ์เม่ือพิจารณาส่วนประกอบต่าง ๆ ในความไม่แน่นอนเพื่อ
ก าหนดเง่ือนไขในการตดัสินใจ (Decision Making) โดยอาศยัเซตของความไม่เป็นสมาชิก (Set of 
Membership) 

 
2.11.1 ระบบกฎแบบฟัซซี 
 
ในระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificialintelligence) หรือเคร่ืองจกัรอจัฉริยะ (Machinein- 

Tellingence)  มีวิธีการหลายวิธีในการท่ีจะแสดงองค์ความรู้ของมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆเช่นตรรกะ
(Logic) เฟรม (Frames) โครงข่ายความหมาย (Semantic Nets) ภววิทยา (Ontology) และกฎ (Rules) 
ซ่ึงแบบหลงัสุดเป็นวธีิหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นระบบฟัซซี 

 
2.11.2  รูปแบบฟัซซี 

 
ในระบบฟัซซีองคค์วามรู้สามารถแสดงในรูปประโยคถา้ ขอ้ตั้ง (ขอ้น า) ดงันั้นขอ้ยุติ (ขอ้

ตาม) ข้อความข้างต้นเป็นท่ีรู้จกักันดีในนาม “รูปแบบฐานกฎถ้า-ดังนั้น” (IF-THEN Rule-
Basedform) หรือรูป แบบนิรน (Deductive Form) ในรูปแบบการแสดงอนุมาน หากเราทราบความ
จริง (ขอ้ ตั้ง ขอ้สมมุติฐาน หรือขอ้นา) แลว้เราสามารถอนุมาน หรือหาขอ้สรุปความจริงอีกอย่าง
หน่ึงท่ีเรียกว่าขอ้ ยุติหรือขอ้ตาม การแสดงรูปแบบองค์ความรู้น้ี เรียกว่า องค์ความรู้ต้ืน (Shallow 
Knowledge) ซ่ึง ค่อนขา้งมีความเหมาะสมในบริบทของภาษา เน่ืองจากเป็นการแสดงประสบการณ์
ของมนุษยแ์ละองคค์วามรู้เชิงศึกษาสานกั (Heuristics) 

ในรูปแบบประโยคภาษามนุษยท่ี์ใชใ้นการส่ือสารทัว่ไปแต่ไม่เป็น รูปแบบองคค์วามรู้ท่ี
ลึกล้า แบบท่ีเป็นการรู้เอง เป็นโครงสร้าง เป็นฟังก์ชัน หรือเป็นพฤติกรรมของวตัถุรอบๆตวัเรา 
อยา่งท่ีเรียกวา่อุปนยั (Inductive) ระบบกฎฟัซซีเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ในการจดัรูปแบบของระบบท่ี
ซบัซ้อนท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยมนุษยเ์พราะระบบเหล่าน้ีสามารถแสดงดว้ยตวัแปรภาษาและขอ้
ตามของกฎได ้ตวัแปร ภาษาสามารถนาแสดงเชิงธรรมชาติดว้ยฟัซซีเซตและตวัเช่ือมตรรกะของ
เซตเหล่านั้น 
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2.11.3  โครงสร้างพืน้ฐานของการประมาณผลแบบฟัซซีลอจิก 
 
โครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบฟัซซี ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 4 ส่วนดงัน้ี 

ดงั ภาพท่ี 2.9 
 

 
ภาพท่ี 2.9 โครงสร้างพื้นฐานของการประมวลผลแบบฟัซซี 

 
ส่วนท่ีแปลงการอินพุตทัว่ไปเปล่ียนเป็นการอินพุตแบบตวัแปรฟัซซี (Fuzzification) หรือ

ใน รูปแบบเซตฟัซซีหรือเรียกวา่เป็นตวัแปรภาษา (Linguistic Variable) ฐานความรู้ (Knowledge 
Base) เป็นส่วนท่ีจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลในการควบคุมประกอบ 2 ส่วนคือ ฐานกฎ (Rule Base) และ
ฐานขอ้มูล (Database) ฐานกฎ (Rule Base) ส่วนของการก าหนดวิธีการควบคุม ซ่ึงได้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบของชุดขอ้มูลแบบกฎของภาพ (Linguistic Rule) 

ฐานขอ้มูล (Database) เป็นการจดัเตรียมส่วนท่ีจ าเป็นเพื่อท่ีจะใชใ้นการก าหนดกฎการ 
ควบคุม และการจดัการขอ้มูลของตรรกศาสตร์ฟัซซี 

เคร่ืองอนุมานหรือการตีความ (Inference Engine) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง และกฎ เพื่อใชใ้นการตีความหาเหตุผล เหมือนกลไกส าหรับควบคุมการใชค้วามรู้ในการ
แกไ้ขปัญหา รวมทั้งการก าหนดวิธีการของการตีความเพื่อหาค าตอบส่วนท่ีแปลงการเอาตพ์ุตให้อยู่
ในช่วงท่ีเหมาะสม (Defuzzification) เป็นการท าการแปลง ขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบฟัซซีให้เป็นค่าท่ี
สรุปผลหรือค่าการควบคุมระบบ 
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2.11.4  ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก[2] 

 
ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิกมีรูปแบบการท างานเป็น 4 ส่วนจะแสดงดงั ภาพ

ท่ี 2.10 

 
ภาพท่ี 2.10  ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก 

 
ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการแปลงการอินพุตแบบทวินยัเปล่ียนเป็นการอินพุตแบบตวัแปรฟัซซี 

โดยจะ สร้างฟังก์ชนัความเป็นสมาชิก โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะเดียวกนั ข้ึนกบัคุณลกัษณะของ
แต่ละการ อินพุต (Input) และความส าคญัต่อการเอาต์พุต (Output) ท่ีน่าสนใจโดยฟังก์ชนัจะมี
ลกัษณะเป็นการ ก าหนดภาษาสามญั เพื่อใหเ้ป็นฟัซซีการอินพุต ดงัภาพท่ี 2.11 

 
ภาพท่ี 2.11 ขั้นตอนท่ี 1 ของการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก 

 
ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งการอินพุตทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอาตพ์ุต

ท่ี อาศยัหลกัการของการหาเหตุและผล อาจจะสร้างการเก็บขอ้มูล การคาดการณ์จากการตดัสินใจ
ของ มนุษย ์หรือค่าจากการทดลอง โดยเขียนเป็นกฎการควบคุมระบบ ซ่ึงจะมีลกัษณะอยูใ่นรูปแบบ 

 

 

 

  

Input 
Membership 

Membership Crisp Fuzzy 
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ถา้ (If) และ (And) หรือ (Or) ซ่ึงเป็นภาษาสามญัน ากฎทั้งหมดมาประมวลผลรวมกนั เพื่อการหา
ตดัสินใจท่ี เหมาะสม ดงัภาพท่ี 2.12 

 

 
ภาพท่ี 2.12 ขั้นตอนท่ี 2 ของการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก 

 
ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการหาฟัซซีเอาตพ์ุต โดยการน ากฎการควบคุมท่ีสร้างข้ึน ในขั้นตอนท่ี 2

มาประมวลผลกบัฟัซซีอินพุต โดยใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าค่าท่ีไดป้ระมวลผล ดงัภาพท่ี 
2.13 

 

 
ภาพท่ี 2.13 ขั้นตอนของ Fuzzy 
 

วธีิการท าเป็นค่าคลุมเครือ  (Fuzzification)   วธีิการท่ีนิยมใชใ้นการตีความหาเหตุเลือกใช้
Max-Min method และ Max-Dot method ขั้นตอนท่ี 4 เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหรือขั้นตอนการสรุป
เหตุผลฟัซซี โดยจะเปล่ียนฟัซซีเอาต์พุต ให้เป็นทวินยัเอาต์พุตตามภาพท่ี 2.14 และด้วยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ เช่น วธีิการหาจุดศูนยถ่์วง (Central of Gravity) เพื่อน าค่าท่ีไดม้าใชใ้นการตดัสินใจเพื่อ
ควบคุมระบบในสถานการณ์นั้นๆ 

 

 

 

 

  

Rules 

Fuzzification 
Fuzzy 

Output 
Fuzzy 

Input 

 

 

 

  

Rules 

Inference 
Fuzzy 

Input 
Fuzzy 

Input 
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ภาพท่ี 2.14  ขั้นตอนท่ี 4 ของการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก 

 
วธีิการท าค่าฟัซซีให้เป็นค่าปกติ (Defuzzification) วิธีการท่ีเป็นเทคนิคการเลือกค่าสูงสุด 

หรือสรุปหาเหตุผลจากหลาย ๆ เซตมาเพียงค่าเดียว ซ่ึงเป็นการใช้ค่าสูงสุดของค่าระดบัการเป็น
สมาชิก จากการกระท าหลายๆ แบบ และเลือกกระท าเพียงรูปแบบเดียววิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง 
(Central of Gravity: COG) เป็นวธีิการเฉล่ียผลท่ีไดจ้ากการตีความหา เหตุท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ค่าท่ี
ไดจ้ะค านวณจุดศูนยถ่์วงโดยรวมจะหาไดจ้ากการประมาณค่าจากสมการท่ี (2.5) 

     
∑     
 
   

∑   
 
   

 

โดยสมการ ไดก้ าหนดค่าของสมการดงัน้ี  
          COG      = ค่าของจุดศูนยถ่์วง (Central of Gravity) 

   N   = ค่าตั้งแต่ต าแหน่งท่ี 1 ถึงต าแหน่งท่ี i 
αi = ค่าฟัซซีของเอาตพ์ุตในเซตฟัซซีต าแหน่ง i 
 i = พื้นท่ีใตโ้คง้ของเซตฟัซซีต าแหน่งi 

 

2.12  ชนิดของระบบกฎฟัซซี 
 

ในการประมาณค่าฟังกช์นั (Function approximation) ระบบกฎฟัซซีท่ีใชมี้ 3 ชนิดใหญ่ ๆ 
ไดแ้ก่ (1) รูปแบบ Madani (2) รูปแบบ Takagi-Sugeno-Kang (TSK) และ (3) รูปแบบ Standard 
AdditiveModel (SAM) รูปแบบ Madani รวมผลการอนุมาน (Inference) ของกฎ โดยวิธีการ 
ซ้อนทบั (Superimposition) จากกฎหลาย ๆ ขอ้ ซ่ึงไม่เป็นแบบบวกกนั จึงเรียกระบบแบบน้ีวา่เป็น 
Nonadditive Rule Model แต่สาหรับ TSK และ SAM มีการอนุนามแบบรวมค่าน ้ าหนกั (Weighted 
sum) จากหลาย ๆ กฎ เพื่อรวมเป็นขอ้สรุปสุดทา้ย จึงเรียกระบบแบบน้ีวา่ Additive Rule Nodel การ 
จดักลุ่มของระบบกฎแบบฟัซซีแสดงในภาพท่ี 2.15 

 

 

 

  

Mathematic 

Process 

Defuzzification Crisp Fuzzy

( 2.5 ) 
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ภาพท่ี 2.15  กลุ่มของระบบกฎฟัซซี 

 
2.13 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System[1] 
 

ANFIS เป็นโมเดลหน่ึงของฟัซซีท่ีไดรั้บการอา้งถึงและน าไปประยกุตใ์ชง้านหลายหลาย
การท างานภายในของ ANFIS เป็นการประยกุตผ์สมผสานทั้งวธีิโครงข่ายประสาทเทียมและฟัซซี
เขา้ดว้ยกนั ท าใหส้ามารถน าขอ้ดีในแต่ละวธีิการมาสนบัสนุนกนัและช่วยลดขอ้จ ากดัของแต่ละ
วธีิการ 

การปรับตวัเรียนรู้รูปแบบของขอ้มูลนบัวา่เป็นขอ้เด่นของโครงข่ายประสาทเทียม แต่ดว้ย
ขอ้จ ากดัในเร่ืองการอธิบายการปรับการเรียนรู้ภายในท่ียากต่อการส่ือเพื่อท าความเขา้ใจเม่ือเทียบกบั
ในมุมมองของมนุษยท์ัว่ไปหรือในภาษาส่ือทัว่ไป ขณะท่ีพื้นฐานของโมเดลฟัซซีซ่ึงมีการพฒันา
จากการตดัสินใจแบบตรรกะเชิงทวินยั (Crisp Logic) ดว้ยการเปรียบเทียบกฎแบบแบบถา้แลว้ (If-
Then) มาเป็นการตดัสินใจแบบคลุมเครือหรือตรรกะแบบฟัซซี  (Fuzzy Logic) นิวโรฟัซซีจะ
ประกอบไปดว้ยชั้น (Layer) อินพุต , ชั้นเอาตพ์ุต และชั้นซ่อน (Hidden Layer) อีก 3 ชั้น ซ่ึงจะถูก
แทนดว้ยฟังกช์นัความเป็นสมาชิกและกฎของฟัซซี 

ฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียมต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั ฟัซซีลอจิกมีขอ้ดี
ในเร่ืองการมีเหตุผลเชิงตรรกะซ่ึงสอดคลอ้งกบัตรรกะความคิดของมนุษย ์และนอกจากนั้นฟัซซี

 

  

   

Fuzzy Rule-Based 
Model 

Nonadditive Rule 
Model 

Mamdani 
Model 

Additive Rule 
Model 

TSK 
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SA
M 
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ลอจิกยงัช่วยในการตดัสินใจเป็นแบบบางส่วน ไม่ใช่ผิดหรือถูกเพียงสองสถานะดงัตรรกะแบบ
ดั้งเดิม แต่จะเป็นดีกรีของความถูกหรือผิด ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติอยู่แลว้ ส าหรับ
ขอ้เสียของฟัซซีคือไม่มีกระบวนการเรียนรู้ในการปรังแต่งโครงสร้างซ่ึงกฎและตวัแปรต่างๆในตวั
ระบบเอง โครงสร้างของระบบจะถูกก าหนดโดยผู ้มีความรู้ความเช่ียวชาญ การท่ีฟัซซีไม่มี
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองจึงถือเป็นข้อด้อย  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนึกวิจยัได้มีการใส่
กระบวนการเรียนรู้เขา้ไปในระบบฟัซซีโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 

โครงข่ายประสาทเทียมมีจุดเด่นดา้นการเรียนรู้จากขอ้มูล โครงข่ายประสาทเทียมมีการ
ปรับแต่งความรู้ท่ีซ่อนอยู่ภายในเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงกนัอยา่งหนา้แน่น มีการส่งผ่านขอ้มูลท่ี
จะประมวลผลจากอินพุตไปยงัเอาต์พุตแบบขนาน การประมวลผลของโครงข่ายประสาทเทียมจึง
เป็นไปอยา่งรวดเร็ว แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม โครงข่ายประสาทเทียมก็มีจุดดอ้ยในดา้นตีความหาเหตุผล 
โครงข่าย 

 
2.14  การวดัค่าความต้านทานฉนวน 
 

 

ภาพท่ี 2.16 วงจรวดัค่าความตา้นทานฉนวน 

2.14.1 ใหล้ดัวงจรของขดลวดในแต่ละชุดของหมอ้แปลงเขา้ดว้ยกนั  เพื่อท่ีจะใหแ้รงดนั

ทดสอบมีค่าเท่ากนัในแต่ละเฟส   

2.14.2 Test  Voltage  ก าหนดไวด้งัน้ี 
-  ถา้ขดลวดทดสอบมีพิกดัแรงดนัตั้งแต่  3,300 V.  ข้ึนไปใหท้ดสอบดว้ยแรงดนั  2,500 

Vdc.  และค านวณค่า  Polarization Index (PI) 
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 -  ถา้ขดลวดทดสอบมีพิกดัแรงดนันอ้ยกวา่  3,300 V.  ลงมาใหท้ดสอบดว้ยแรงดนั  
1,000 Vdc.   ท่ี  1  นาที 

2.14.3 ค่าความตา้นทานท่ีวดัไดเ้ป็นค่าระหวา่งขดลวดท่ีทดสอบกบัตวัถงัและขดลวดท่ี
เหลือซ่ึงต่อลง  Ground   

2.14.4 บนัทึกค่าอุณหภูมิของขดลวดอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์ 
2.14.5 ค่าความตา้นทานฉนวนต ่าสุดท่ียอมรับได ้  ค  านวณจากสมการท่ี ( 2.6 ) 
 

 R         =     
  

√   
        (Transformer Maintenance Institute : TMI)                      ( 2.6 ) 

เม่ือ           R         =       ค่าความตา้นทานฉนวนท่ี  20 oC     (Meg.Ohm) 

                 C         =       0.8  ส าหรับหมอ้แปลงบรรจุน ้ามนั 

                            =       16  ส าหรับหมอ้แปลง  Dry - Type  , Compound Fill  หรือ หมอ้แปลง

น ้ามนัซ่ึงยงัไม่ไดบ้รรจุน ้ามนั 

                E         =       แรงดนัท่ีพิกดัของขดลวด  (Volts) 

-  ใชค้่า  Line to Line  ส าหรับหมอ้แปลงต่อแบบ  Delta 

 -  ใชค้่า  Line to Neutral   ส าหรับหมอ้แปลงต่อแบบ  Star  (Y - Connection) 

 KVA         =       Rated  ของหมอ้แปลง  (KVA.  ท่ี  OA) 

หมายเหตุ ค่า K  ค่าตวัประกอบแกไ้ขเปล่ียนค่าความตา้นทานฉนวนท่ีอุณหภูมิต่างๆไปท่ี 20 oCใหดู้
จากตารารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.3 ค่าตัวแปรส าหรับการวดัค่าความต้านทานฉนวนกระแสตรง 

TEST MULTIPLY  TEST MULTIPLY  TEST MULTIPLY  
TEMP 

oC 
BY 

TEMP 
oC 

BY 
TEMP 

oC 
BY 

-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)    คือค่าอตัราส่วนความตา้นทานฉนวนท่ีนาทีท่ี  10  ต่อนาที 
ท่ี  1 PI = R10 Min / R1 Min 
ค่า  PI  ส าหรับตดัสินสภาพของหมอ้แปลงพิจารณาไดจ้าก ตารางท่ี 2.3  (IEEE  C57.125-1991) 

            
          ตารางท่ี 2.4 แสดงค่า Polarization Index   

สภาพ PI 
อนัตราย นอ้ยกวา่ 1.0 
ไม่ดี 1.0  -  1.1 

น่าสงสัย 1.1  -  1.25 
พอใช ้ 1.25 - 2.0 
ดี มากกวา่ 2.0 
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2.15  การวเิคราะห์การตอบสนองความถี่[3] 
 

การวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ี (Frequency Response Analysis : FRA) เป็นวิธีการ
ตรวจสอบหมอ้แปลงเพื่อดูแนวโนม้ท่ีเปล่ียนแปลงทางกายภาพภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงมีความ
ไวในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของขดลวดภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า ซ่ึงการเปล่ียนแปลงภายใน
ขดลวดอาจน าไปสู่การลดัวงจรของหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยการวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ีจะ
แสดงถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงแมจ้ะเกิดความเสียหายเพียงเล็กนอ้ย โดยการประเมินสภาพ
ของหมอ้แปลงไฟฟ้าควรมีการเปรียบเทียบกบัการตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าดว้ยวิธีอ่ืนๆ เพื่อน า
ผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ร่วมกนั 

 
2.15.1  หลกัในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยการวเิคราะห์การตอบสนองความถี่ 
 
ส าหรับหมอ้แปลงไฟฟ้าเราจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบดว้ยวธีิการวเิคราะห์การ

ตอบสนองความถ่ี เพื่อติดตามผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัตวัหมอ้แปลงไฟฟ้า เพื่อท่ีจะใหห้มอ้แปลง
ไฟฟ้าท่ีมีอยูส่ามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับการตรวจวดันั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบเน่ืองจากหลายกรณีเพื่อตรวจหาความผิดปกติของหมอ้แปลง เช่น 

-  การตรวจสอบคุณภาพของหมอ้แปลงขณะท่ีก าลงัท างาน 
-  ก่อนและหลงัจากการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยสถานท่ีติดตั้งหมอ้แปลง 
-  หลงัจากการเกิดความผดิพลาดหรือการลดัวงจรภายในระบบ 
-  หลงัจากเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติั เช่น แผน่ดินไหว หรือ เกิดฟ้าผา่  
-  ก่อนและหลงัจากการบ ารุงรักษาหมอ้แปลง 
 
2.15.2  วธีิการกวาดความถี่  (Sweep  Frequency Response Analysis) 

 
วธีิการกวาดความถ่ีจะท าการทดสอบโดยการปล่อยสัญญาณความถ่ีตั้งแต่ 20 Hz – 2 MHz  

เขา้ไปยงัหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อน าสัญญาณท่ีไดจ้ากการตอบสนองต่อความถ่ีในช่วงความถ่ีต่างๆ มา
ท าการวิเคราะห์ผล ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสัญญาณท่ีไดจ้ะข้ึนอยูก่บัค่าความเหน่ียวน าและค่าการ
เก็บประจุท่ีเปล่ียนแปลงไปภายในตวัหมอ้แปลงไฟฟ้าซ่ึงวิธีการกวาดความถ่ีเป็นวิธีท่ีชา้กวา่วิธีการ
กระตุน้ดว้ยแรงดนัต ่า  เน่ืองจากวิธีน้ีจะท าการกวาดความถ่ีท่ีใช้กระตุน้เพียงสัญญาณเดียวกบัขั้ว
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ของหมอ้แปลงท่ีท าการเช่ือมต่ออยู่ โดยจะท าการปล่อยสัญญาณเขา้สู่ขั้วของหมอ้แปลงท่ีตอ้งการ
ทดสอบ ซ่ึงจะมีการกวาดความถ่ีตั้งแต่ความถ่ีต ่าจนถึงความถ่ีสูงคร้ังละ 1 ขั้วเท่านั้น จึงท าให้ตอ้งใช้
เวลาในการทดสอบนานเพื่อท าการทดสอบใหค้รบทุกจุด 
 

 
ภาพท่ี 2.17  การเช่ือมต่อระหวา่งอุปกรณ์ในการทดสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าดว้ยวธีิการกวาดความถ่ี
กบัหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

2.15.3  ข้อดีของวธีิการกวาดความถี่  
 

-  สัญญาณท่ีใชใ้นการวเิคราะห์มีช่วงท่ีกวา้ง 
-  สามารถปรับความถ่ีในการทดสอบได ้
-  สามารถควบคุมความละเอียดโดยการก าหนดช่วงความถ่ีได ้
-  มีอุปกรณ์นอ้ย 
 
2.15.4  ข้อเสียของวธีิการกวาดความถี่ 

 
-  มาตรฐานในการเปรียบเทียบการส่งผ่านพลงังานมีอยู่หลายมาตรฐาน ซ่ึงจะแบ่งช่วง

ของความท่ีในการพิจารณาแตกต่างกนั 
-  ในการวดัหมอ้แปลงแต่ละลูกตอ้งใช้เวลานานข้ึนอยูก่บั จ  านวนจุดท่ีตอ้งการวดัและ

ระดบัในการกรองสัญญาณรบกวน 
-  เทคนิคในการหาค่าเฉล่ียตอ้งใชเ้วลานาน 
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การตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าดว้ยการวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ีดว้ยวิธีการกวาด
ความถ่ีถือเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า ทั้ งภายในแกนเหล็ก 
ภายในขดลวด และส่วนเช่ือมต่อต่างๆภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า ดว้ยการวดัค่าของการตอบสนองต่อ
ความถ่ีของหมอ้แปลงไฟฟ้าในช่วงความถ่ีต่างๆ และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัค่าอา้งอิง ซ่ึงความ
แตกต่างท่ีปรากฏจะบ่งบอกถึงความเสียหายท่ีหมอ้แปลงไดรั้บ ซ่ึงสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมไดด้ว้ย
การตรวจสอบภายในโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าในล าดับต่อไปส าหรับการวิเคราะห์การ
ตอบสนองความถ่ีของหมอ้แปลงไฟฟ้าก าลงัดว้ยวธีิการกวาดความถ่ีมีรายละเอียดพื้นฐานดงัน้ี 

-  เป็นการทดสอบแบบ Off – Line 
-  มีการวดัการตอบสนองของความถ่ีในช่วงท่ีกวา้ง และ ผลท่ีไดจ้ากการตอบสนองของ 

Transfer Function มีหน่วยเป็น dB 
-  การเปล่ียนแปลงของการตอบสนองความถ่ีในช่วงความถ่ีต่างๆ สามารถตรวจพบไดเ้ม่ือ

ท าการวดัเทียบกบัค่าอา้งอิงท่ีท าการบนัทึกไว ้
-  เป็นวธีิท่ีสามารถตรวจสอบความผิดปกติท่ีหลากหลาย เช่น ภายในขดลวด ภายในแกน

เหล็ก และ จุดเช่ือมต่อต่างๆภายในหมอ้แปลงไฟฟ้าในการตรวจสอบเพียงวิธีเดียวส าหรับความ
ผดิปกติท่ีสามารถตรวจพบ 

-  ความผิดปกติภายในขดลวดเช่น ความผิดปกติภายในโครงสร้างของขดลวด ระยะ
ระหวา่งขดลวด และการลดัวงจร 

-  ความผดิปกติภายในแกนเหล็ก เช่น การเคล่ือนท่ีของแกนเหล็กการเช่ือมต่อของสายดิน  
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัแกนเหล็ก 

-  ความผดิปกติและการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง เช่น ช้ินส่วนต่างๆของหมอ้แปลงจุด
เช่ือมต่อต่างๆภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ซ่ึงความถ่ีท่ีใช้ในการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีการวิเคราะห์การตอบสนอง
ความถ่ี นั้นจะใชค้วามถ่ีตั้งแต่ประมาณ 20 Hz – 2 MHz โดยจะแบ่งอยา่งง่ายออกเป็น 3 ช่วงความถ่ี 
คือ 

-  ยา่นความถ่ีต ่า (Low Frequency)   ประมาณ 20 Hz – 10 kHz สามารถบ่งบอกถึงสภาพ
ของแกนเหล็กภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า  

-  ยา่นความถ่ีปานกลาง (Medium Frequency)   ประมาณ 10 kHz – 100 kHz สามารถบ่ง
บอกถึงสภาพภายในขดลวดต่างๆภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า 

-  ยา่นความถ่ีสูง (High frequency)   ประมาณ 100 kHz – 2 MHz สามารถบ่งบอกถึง
สภาพของช้ินส่วนในการเช่ือมต่อต่างๆภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 2.18 การแบ่งยา่นความถ่ีต่างๆในการตรวจวดั 
 

การตรวจสอบหมอ้แปลงด้วยวิธีการวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ี ถือเป็นวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการประเมินผลของการช ารุดหรือการเสียรูปของขดลวดภายในหมอ้แปลงไฟฟ้า 
โดยแนวคิดของการวิเคราะห์การตอบสนองความถ่ีส าหรับการประเมินสภาพภายในหมอ้แปลง 
ข้ึนอยู่กบัความจริงท่ีวา่การเบ่ียงเบนหรือการผิดรูปทางเรขาคณิตของขดลวดเป็นการเปล่ียนแปลง
ระยะภายในซ่ึงจะส่งผลให้ความจุและการเหน่ียวน าไฟฟ้าภายในของหมอ้แปลงเปล่ียนแปลงไป
ดว้ย ซ่ึงความแตกต่างของส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการตอบสนองความถ่ี ซ่ึงสังเกตได้
จากการส่งผ่านพลงังาน (Transfer Function) ภายในหมอ้แปลงจากดา้นแรงดนัด้านอินพุทและ
แรงดนัดา้นเอาทพ์ุท 
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บทที ่3 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

 

3.1 จัดเตรียมข้อมูล  
 

ไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลเพื่อทดสอบถามวิธีของ Roger ประกอบดว้ยขอ้มูลหมอ้แปลงไวใ้ช้
ส าหรับ Training จ านวน 3,000 ชุด และไวส้ าหรับ Test  300 ชุด และขอ้มูลหมอ้แปลงเพื่อใชใ้นการ
ทดสอบวิธีของ Doernenburg ประกอบดว้ยขอ้มูลหมอ้แปลงใชส้ าหรับ Training 1,500 ชุดและ
ส าหรับ Test 150 ชุดท่ีขอ้มูลไม่เท่ากนัเพราะตวัแปรคนละช่วงกนัและขอ้มูลทั้งน้ีไดท้  าการ Random
ในช่วงมาตรฐานจากสูตร Excel โดยใช้ท าตามมาตรฐาน IEEE C57.104 และสร้างกฎตาม 
flowchart  ของ Doernenburg และ Roger รูปท่ี 3.1 และ 3.2 โดยก าหนดค่าตวัแปลต่างๆดงัน้ี 

ก าหนดค่า GAS 
H2  =      Hydrogen 
CH4       =       Methane 
CO        =       Carbon monoxide 
C2H2     =       Acetylene 

  C2H4     =       Ethylene 
  C2H6     =       Ethane 

ก าหนดค่า Ratio 
R1 =       CH4/H2 
R2         =       C2H2/C2H4 

  R3         =       C2H2/CH4 
R4         =       C2H6/C2H2 

  R5         =       C2H4/C2H6 
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ภาพท่ี 3.1  Roger ratio method flow chart  
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ภาพท่ี 3.2  Doernenburg ratio method flow chart 
 

3.2 รวบรวมข้อมูลการทดสอบหม้อแปลง 
 

จากการทดสอบและตรวจเช็คสภาพน ้ามนัหมอ้แปลงหมอ้แปลงแสดงผลการตรวจสอบ
สภาพและประเมินน ้ามนัในหมอ้แปลงตรวจพบค่าก๊าชในปริมาณต่างๆ โดยอา้งอิงจาก บริษทั อิน
ซูเลชัน่ เอน็จิเนียร่ิงแอนด ์คอนซลัแทนทแ์ละบริษทั ทีไอเอส เอน็เนียร่ิงแอนด ์เซอร์วสิ และดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 ขอ้มูลทางไฟฟ้าของหมอ้แปลง 

ITEM 
Serial 

Number 
Primary to Ground 

PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 
1 4700343 8,360 9,790 10,700 11,600 12,400 13,100 14,000 14,300 15,200 15,400 
2 4710350 2,500 2,500 2,250 2,630 2,650 2,700 2,800 2,850 2,860 3,010 

ITEM 
Serial 

Number 
Secondary to Ground 

SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 SR9 SR10 
1 4700343 4,750 5,750 6,450 7,010 7,480 8,320 9,080 9,560 10,670 11,600 
2 4710350 3,040 3,490 4,030 4,440 4,720 4,820 5,050 5,220 5,450 5,610 
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ภาพท่ี 3.3 ขอ้มูลทางไฟฟ้าของหมอ้แปลง 
 
ตาราง 3.2 ขอ้มูลก๊าซในน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 3.4 ขอ้มูลก๊าซในน ้ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

3.3 ขั้นตอนในการTraining Fuzzy ตามวธิีการวเิคราะห์ DGA แบบ Roger 
 

3.3.1 เร่ิมเปิดโปรดแกรม MATLAB R2012a  แลว้พิมพ ์Anfisedit ท่ี Command Window  
แลว้กด Enter หนา้โปรแกรม Anfisedit ข้ึนมา ตามภาพท่ี 3.5 

 

 
ภาพท่ี 3.5 Anfisedit 
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3.3.2 ท าการโหลดขอ้มูลหมอ้แปลงจากโดยการต๊ิก Training แลว้คล๊ิก Load Data เลือก
ไฟลท่ี์ท าการ Saveไวด้ว้ย .dat จากนั้นให้ต๊ิก Test  และเลือกไฟลท่ี์จดัเตรียมส าหรับการ Test  ตาม
ภาพท่ี 3.6 

 

   

ภาพท่ี 3.6  Data Training และ Test 

 

 

ภาพท่ี 3.7 Setting Diagram                                  
 

3.3.3 ท าการตั้งค่า Fuzzy สามารถก าหนดค่าตวัแปร Input Output และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ของ
โปรแกรมไดโ้ดยการก าหนดตวัแปร Ration ให ้R1,R2 และ R3 เป็นInputตามภาพท่ี 3.7 
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ภาพท่ี 3.8  ก าหนดค่าตวัแปร R1 
 

3.3.4  สร้างตวัแปร R1 ก าหนดค่านอ้ยกวา่ 0.1 ใหเ้ป็น Low ส่วน Medium ก าหนดค่า
ตั้งแต่ 0.1 – 1 และ High ก าหนดค่ามากกวา่ 1.0 ตามภาพท่ี 3.8 
 

 
ภาพท่ี 3.9  ก าหนดค่าตวัแปร R2 

 
3.3.5 สร้างตวัแปร R2 ก าหนดค่านอ้ยกวา่ 0.1 ใหเ้ป็น low และ High ก าหนดค่าตั้งแต่ 0.1 

– 3.0  ตามภาพท่ี 3.9 
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ภาพท่ี 3.10  ก าหนดค่าตวัแปร R5 

 
3.3.6 สร้างตวัแปร R5 เพื่อท าการตั้งค่าและก าหนดค่าต่าง ๆ ท่ีท าการก าหนดค่านอ้ยกวา่ 1 

ใหเ้ป็น Low ส่วน Medium ก าหนดค่าตั้งแต่ 1 – 3 และ High ก าหนดค่ามากกวา่ 3.0 ตามภาพท่ี 3.10 
 

 
ภาพท่ี 3.11ก าหนด Rule Editer ของโปรแกรม 

3.3.7  ก าหนกฎของ Roger ไดด้งัต่อไปน้ี  

-  กฎขอ้ 1: ให ้R1 มีค่า Mid,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Low  ขอ้มูล (R1,R2,R5)  เป็น
กลุ่ม No Fault 

-  กฎขอ้ 2: ให ้R1 มีค่า Low,R2  มีค่า Low และ R5 มีค่า Low  ขอ้มูล (R1,R2,R5)  เป็น
กลุ่ม PD  
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-  กฎขอ้ 3: ให ้R1 มีค่า Mid,R2 มีค่า Hi,R3 และ R5 มีค่า Hi ขอ้มูล (R1,R2,R5)  เป็นกลุ่ม
AR  

-  กฎขอ้ 4: ให ้R1 มีค่า  Mid,R2  มีค่า Low และ R5  มีค่า Mid  ขอ้มูล (R1,R2,R5) เป็น
กลุ่ม LTT 

-  กฎขอ้ 5: ให ้R1 มีค่า Hi,R2 มีค่า Low และ R5 มีค่า Mid  ขอ้มูล (R1,R2,R5) เป็นกลุ่ม
T<700 

-  กฎขอ้ 6: ให ้R1 มีค่า Hi,R2  มีค่า Low และ R5 มีค่า  Hi ขอ้มูล (R1,R2,R5) เป็นกลุ่ม 
T>700  

ดงัภาพท่ี 3.11 
 

 
 

ภาพท่ี 3.12 รูปแบบโครงสร้าง Anfis ( Roger ) 
 

3.3.8  แสดงรูปแบบของชุดโครงสร้างเป็นกราฟท่ีแสดงออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นตวัแปร Input รูปแบบของกฎต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดจาก Input ท่ี
ได ้และทางขวาจะเป็นบทสรุปของตวัโครงสร้างนัน่คือ Output ท่ีจะสรุปขอ้มูลและแสดงออกมา
ตามภาพท่ี 3.12 
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ภาพท่ี 3.13 Output Edit 
 

3.3.9  ก าหนดค่า Output ท่ีไดอ้อกจากโปรแกรมดงัน้ี 1 = No fault , 2 = PD ,  3 = Arcing 
, 4 = Low temp , thermal , 5 = thermal < 700C , 6 = > 700 C ตามภาพท่ี 3.13 
 

 
 

ภาพท่ี 3.14รูปแบบของกฎท่ีแสดงออกมาเป็น Display 
 

3.3.10  รูปแบบของกฎของ Roger ท่ีแสดงออกมาเป็นแผนภาพ Display ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ขอ้สรุปของขอ้มูลท่ีทางโปรแกรมไดรั้นและไดท้  าการเก็บขอ้มูลไวแ้ลว้แสดงผลออกมาทั้งหมด 
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รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้จนจบ เราสามารถดูขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดโดยการยา้ย
เส้นดชันีเพื่อตรวจสอบดูขอ้มูลตามรูปท่ี 3.14 
 

 
 

ภาพท่ี 3.15 Check Data 
 

3.3.11  ท  าการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโดยตรวจสอบกบั Anfisโดยอตัโนมติัเพื่อหา
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงระบบนั้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลและเรียนรู้ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้
ดว้ย รูปท่ี 3.15 

3.3.12  ผล Roger ท่ีท าการTraining fuzzy และค่า Error ไดอ้อกมาดงัต่อไปน้ี 
 
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  เม่ือท าการ Training เสร็จเรียบร้อยให้ Saveไฟลเ์ป็น .fis เพื่อน าใชง้านในการ
เขียนโปรแกรมโดยเขียนใน  M-file  และท าการSave เป็น .m 

 

3.4  ขั้นตอนในการ Training Fuzzy ตามวธิีการวเิคราะห์ DGA แบบ Doernenburg 
  

3.4.1  ขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เหมือนการเขียนของ Roger ตามภาพท่ี 3.5 และ 3.6 
 

 

ภาพท่ี 3.16 Setting Diagram 

3.4.2 ท าการตั้งค่า Fuzzy สามารถก าหนดค่าตวัแปร Input Output  และคุณสมบติัอ่ืน ๆ 

ของโปรแกรมไดโ้ดยการก าหนดตวัแปร Ratio ให ้ R1,R2,R3 และ R4  เป็น Input ตามภาพท่ี  3.16 
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ภาพท่ี 3.17  ก าหนดค่าตวัแปร R1 

 
3.4.3 สร้างตวัแปร R1 ก าหนดค่านอ้ยกวา่ 0.1 ใหเ้ป็น Low ส่วน Medium ก าหนดค่า

ตั้งแต่ 0.1 – 1 และ High ก าหนดค่ามากกวา่ 1.0 ตามภาพท่ี 3.17 

 

ภาพท่ี 3.18  ก าหนดค่าตวัแปร R2 

3.4.4 สร้างตวัแปร R2 ก าหนดค่านอ้ยกวา่ 0.75 ท่ีใหเ้ป็น Low และก าหนดค่า มากกวา่ 

0.75 ท่ี High ตามภาพท่ี 3.18 
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ภาพท่ี 3.19  ก าหนดค่าตวัแปร R3 

3.4.5 สร้างตวัแปร R3 ก าหนดค่านอ้ยกวา่  0.3 ใหเ้ป็น Low และ High ก าหนดค่ามากกวา่ 

0.3  ข้ึนไปตามภาพท่ี  3.19 

 

ภาพท่ี 3.20  ก าหนดค่าตวัแปร R4 
 

3.4.6  สร้างตวัแปร R4 ก าหนดค่านอ้ยกวา่ 0.4 ใหเ้ป็น Low และ High ก าหนดค่ามากกวา่ 
0.4  ตามภาพท่ี 3.20 
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ภาพท่ี 3.21  การก าหนด Output 
 

3.4.7  ก าหนดค่า Output  ท่ีไดอ้อกจากโปรแกรมดงัน้ี 1 = PD, 2 = AR ,  3 = TM และ 4 = 
Fault ตามภาพท่ี 3.21 
 

 
 
ภาพท่ี 3.22  การก าหนดกฎ Rule  
 

3.4.8 ก าหนดกฎของ Doernenburg ไดด้งัต่อไปน้ี 
-  กฎขอ้ 1: ให ้R1 มีค่า Low , R2 มีค่า …, R3  มีค่า Low และ R4 มีค่าHi ขอ้มูล 

(R1,R2,R3,R4)  เป็นกลุ่ม  PD 
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-  กฎขอ้ 2: ให ้R1 มีค่า Mi , R2 มีค่า Hi , R3 มีค่า Hi และR4 มีค่า Lo  ขอ้มูล 
(R1,R2,R3,R4) เป็นกลุ่ม AR 

-  กฎขอ้ 3: ให ้R1 มีค่าHi , R2  มีค่า Low,R3 มีค่า Low และR4 มีค่า Hi ขอ้มูล
(R1,R2,R3,R4)  เป็นกลุ่ม TM  

-  กฎขอ้ 4: ให ้R1 มีค่า Hi , R2 มีค่า Low , R3  มีค่า Hi และR4 มีค่า Hi  ขอ้มูล 
(R1,R2,R5) เป็นกลุ่ม  Can not identify, Resampling  ตามภาพท่ี 3.22 

 

 

ภาพท่ี 3.23  รูปแบบของกฎท่ีแสดงออกมาเป็น Display 

3.4.9  รูปแบบของกฎของ Doernenburg ท่ีแสดงออกมาเป็นแผนภาพ  Display ท่ีแสดงให้

เห็นถึงขอ้สรุปของขอ้มูลท่ีทางโปรแกรมได้รันและได้ท าการเก็บขอ้มูลไวแ้ล้วแสดงผลออกมา

ทั้งหมด รวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่ตน้จนจบ เราสามารถดูขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งละเอียดโดย

การยา้ยเส้นดชันีเพื่อตรวจสอบดูขอ้มูลตามภาพท่ี 3.23 
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ภาพท่ี 3.24  Check Data 
 

3.4.10  ท าการวเิคราะห์ตรวจสอบขอ้มูลโดยตรวจสอบกบั Anfisโดยอตัโนมติัเพื่อขอ้ผิด-
พลาดท่ีเกิดข้ึนซ่ึงระบบนั้นสามารถตรวจสอบขอ้มูลและเรียนรู้ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย 
ภาพท่ี 3.24 

 

ภาพท่ี 3.25โครงสร้างAnfis ( Doernenburg ) 

3.4.11 แสดงรูปแบบของชุดโครงสร้างเป็นกราฟท่ีแสดงออกมาในลกัษณะต่าง ๆ ไม่วา่จะ

เป็นตวัแปร  Input  รูปแบบของกฎต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปท่ีเกิดข้ึนท่ีเกิดจาก Input ท่ี

ได ้และทางขวาจะเป็นบทสรุปของตวัโครงสร้างนัน่คือ Output ท่ีจะสรุปขอ้มูลและแสดงออกมา

ตามภาพท่ี 3.25 
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3.4.12 ผล Doernenburg ท่ีท าการ Trainingfuzzy และค่า Error ไดอ้อกมาดงัต่อไปน้ี 

 
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   0.266718 
   2   0.266224 
 
Designated epoch number reached --> ANFIS training completed at  
epoch 2.. 
 

3.5 การเรียกใช้งานโปรแกรม 
 

3.5.1  โดยการการเปิดโปรแกรม  Matlab 12a และพิมพช่ื์อก๊าชท่ีท าการ Save ตามภาพท่ี
3.26 ซ่ึงช่ือไฟลจ์ะลงดว้ย .m  แลว้กด Enter 
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ภาพท่ี 3.26 โปรแกรม 

 

ภาพท่ี 3.27 แสดงการป้อนค่า Input 
 

3.5.2   โปรแกรมจะใหป้้อนค่าInputท่ีเป็นค่าก๊าช H2 , CH4 , C2H2 , C2H2 , C2H4 , 

C2H6 , CO และค่า PI ทางไฟฟ้า ตั้งแต่นาท่ี 1-10 ตามภาพท่ี 3.27 และภาพท่ี 4.1 
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บทที ่4 
ผลการท างานของโปรแกรม 

 

4.1  ผลการทดสอบ Program ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 1 ลูก 
 

จากการ Run program ท่ีท าการทดสอบจ านวน 1,500 และ 3,000 ขอ้มูลโดยการท่ี
โปรแกรม จะให้ป้อนค่าก๊าซหมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน1ลูกและค่า PI ทางไฟฟ้าซ่ึงจะแสดงค่าต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 

 
Program for DGA analysis & Winding Insulation Resistance Test 

                                        

                                                                                                  

-  ช่ือ Program                                     
============================================================= 

Please Enter H2=0                  - Input ค่าก๊าซทางด้านน า้มนั                                       
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 ด้าน 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 ด้าน  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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DOERNENBURG                - Outputของ Doernenburg และค่า PI 
 

  TR   R1    R2    R3    R4    Condition      HVPI   LVPI      

 ===   ===    ===   ===   ===     ========      ====      ====  

1      Inf    NaN  0.00  NaN      0.00       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 

 

 

ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงPolarization Index   
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จากรูปท่ี 4.1 จะแสดงค่า Polarization Index ทางไฟฟ้าตั้งแต่1นาท่ีถึง10 นาที เพื่อน าไป
วเิคราะห์แต่ละช่วงเวลา 

 
4.2  ผลการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าจ านวน 20 ลูก 
 

จากการ Run program ท่ีท าการทดสอบ Roger จ านวน 3,000 ขอ้มูล โดยการท่ีโปรแกรม
จะใหป้้อนค่าก๊าซของหมอ้แปลงไฟฟ้าจ านวน 20 ลูกซ่ึงจะแสดงค่าต่างๆออกมาดงัต่อไปน้ี 

Program for DGA analysis           -  ช่ือ Program    
====================== 

Doernenburg                   - ค่า Ratioและ Output ของ Doernenburg 
========== 

 TR  R1    R2   R3     R4   Condition    เทียบกบั       Flow Chart 

   ==      ==       ==       ==          ==        ========      

    

  1   Inf   NaN   0.0   NaN     0.0                0 

  2   Inf   NaN   0.0   Inf     0.0                     0 

  3   1.8   0.0   0.0   Inf     0.0       0 

  4   Inf   NaN   0.0   Inf     0.0      0 

  5   Inf   NaN   0.0   Inf     0.0      0 

  6   2.3   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

  7   6.3   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

  8   0.0   0.0   0.0   Inf     0.0                0 

  9   0.2   0.0   0.0   Inf     2.0      - 

 10   0.8   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

 11   0.1   6.5   6.5   0.0     2.0      2 

 12   2.8   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

 13   0.5   7.9   7.9   0.2     2.3      2 

 14   0.1   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

 15   1.0   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

 16   0.6   0.0   0.0   Inf     0.0                0 

       17   12.0  0.0   0.0   Inf     0.0      0 

 18   4.5   0.0   0.0   Inf     0.0      0 

 19   2.6   0.0   0.0   Inf     2.0      - 

 20   1.1   0.0   0.0   0.0     Inf      2.0 

 

Fault Type                       - ชนิดของ Fault , Doernenburg                                                           
========== 

0,1: No fault and NaN 

2: Partial Discharg  

Fault Type                                                                   

3: Arcing  

4: Thermal  

- - - - -  
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ROGER                            - ค่า Ratio และ Outputของ Roger 
==========  

TR   R1   R2    R5     Condition       เทียบกบั         Flow 

=== ===    ===   ===     ========       

1   Inf   NaN   NaN       NaN              1 

 

2   Inf   NaN   0.00      NaN              1 

TR     R1    R2    R5   Condition      เทียบกบั         Flow 

===   ===   ===   ===   ========       

3     1.8   0.00   0.6    5.0             5  

4     Inf   NaN    0.00   NaN         1 

5     Inf   NaN    0.00   NaN             1  

6     2.3   0.00   1.2    4.0             4 

7     6.3   0.00   0.2    5.2             5 

8     0.00  0.00   3.3    4.5       4,5 

9     0.2   0.00   0.1    1.0             1 

10    0.8   0.00   7.00   5.1        4 

11    0.1   6.5    Inf    3.5       3,4 

12    2.8   0.00   6.00   5.2        5 

13    0.50  7.9    0.5    1.2             1 

14    0.1   0.00   0.3    1.6        1 

15    1.00  0.00   4.00   4.8        5 

16    0.6   0.00   0.2    1.0             1 

17    12.0  0.00   0.3    5.2        5 

18    4.5   0.00   0.3    5.2                        5 

19    2.6   0.00   0.1    5.2        5 

20    1.1   0.00   0.1    1.9        2 

      - - - - - - - - - - - - - - -  

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 

4.3 ผลการวเิคราะห์จากผลการทดสอบ 

จากการทดสอบท่ีไดท้  าการ Random ขอ้มูลหมอ้แปลงไฟฟ้าโดยใชห้ลกัเกณฑ์การทดสอบ

อา้งอิงคต์ามมาตรฐาน IEE C57.104  ทั้งรูปแบบการวิเคราะห์ของ Roger และ Doernenburg โดยใช้

วธีิการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดยใช ้Fuzzy ในการวเิคราะห์และตรวจสอบ พบวา่ผลลพัธ์ในการทดสอบนั้น 

ใหค้่าท่ีใกลเ้คียงกบัมาตรฐานโดยวิธี 2 Roger และDoernenburg  จากการทดสอบวิธีการท่ีไดพ้ฒันา 

ข้ึนพบวา่ผลลพัธ์ในการทดสอบ ใหค้่าท่ีใกลเ้คียงกบัมาตรฐานจากผลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 

             วธีิท่ี 1 ทดสอบแบบ Roger  จากหมอ้แปลงทั้งจ  านวน 20 ลูก เม่ือน าค่าท่ีไดม้าวิเคราะห์จาก 

Fuzzy มาเทียบกบัค่าของมาตรฐานโดยอาศยัการชัง่น ้ าหนกัแบบ Fuzzy ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ค่าตรงตาม

มาตรฐาน                                                                                                                                      
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           วิธีท่ี 2 ทดสอบแบบ Doernenburg จากหมอ้แปลงทั้งจ  านวน 20 ลูก สามารถวิเคราะห์ตาม

มาตรฐาน  หมอ้แปลงลูก 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19

และ 20 จะตรงกบัมาตรฐาน ส าหรับหมอ้ลูกท่ี 3 , 9 และ 20 จะใหค้วามคุมเครือในกรณีท่ีหมอ้แปลง

ลูกท่ี 9 ท่ีไดจ้ากท าการทดสอบและเม่ือน าค่ามาวิเคราะห์จาก Fuzzy เทียบกบัค่าของมาตรฐานนั้นมี

ค่าท่ีแตกต่างจากการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน เป็นอนัเน่ืองมาจากการสร้างกฎของ Doernenburg    

ในการวเิคราะห์นั้นไดท้  าการตั้งกฎและก าหนดค่า Ratio R1 = < 0.1 , R2  = < 0.1 , R 5 = < 0.1 และ 

Out = 2 (Partial discharge) ค่า Ratio ท่ีไดจ้ากการทดสอบคือ R1 = 0.2 , R2 = 0 , R5 =  inf โดย

สามารถสังเกตไดจ้ากค่า R1 เม่ือเทียบกบัมาตรฐานจะมีค่าตวัแปรท่ีคลุมเครือ อยู่ระหว่างช่วง 0.1-  

0.2 เม่ือ R2 และ R5 ตรงตามมาตรฐานโดยอาศยัการชัง่น ้าหนกัแบบ Fuzzy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



57 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 โครงงานน้ีไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ก๊าซท่ีเจือปนในน ้ ามนัโดยเลือกใช้วิธี Dissolved 
Gas Analysis (DGA) ในการตรวจสอบสภาพ โดยศึกษาขอ้มูลและใชว้ิธีการ  Anfis โดยใชผ้่าน
โปรแกรม MATLAB เพื่อท าการศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์ โดยเขียนโปรแกรมการทดสอบผา่น
โปรแกรม Mat lab โดยอา้งอิงขอ้มูลและวิธีจาก 2 ขอ้มูลท่ีศึกษาดว้ยกนัก็คือ วิธีของ Roger และวิ
Doernenburg ซ่ึงน ามาวิเคราะห์ก๊าซท่ีเจอปนในน ้ ามัน โดยใช้ 2 วิธีน้ีมาสร้างกฎส าหรับการ
วิเคราะห์โดยใช้ Anfis ในโปรแกรม MATLAB และใช้ขอ้มูลจากหมอ้แปลงไฟฟ้า จ านวน 3,000 
ลูก มาท าการ Training และ Test  เพื่อใหโ้ปรแกรมศึกษา เรียนรู้และท าการเก็บขอ้มูล  
             ซ่ึงท าการ Test ไปถึงระดบัหน่ึง และน าขอ้มูลน้ีไปใชเ้ขียนโปรมเพื่อเรียก Fuzzy ออกมาใช้
งาน หลงัจากนั้นท าการสุ่มใส่ขอ้มูลของหมอ้แปลงทางไฟฟ้าท่ีเกิดปัญหาหรือพบค่าผิดปกติในการ
ตรวจสอบเขา้ไปในโปรแกรม เพื่อใหโ้ปรแกรมท าการค านวณและวิเคราะห์ตรวจสอบก๊าซต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนวา่เป็นอยา่งไรแลว้สรุปผลการเกิดวา่ตอนน้ีหมอ้แปลงอยูร่ะดบัไหน มีความผิดปกติอะไร แต่
ในทั้งน้ีทั้งนั้น การทดสอบของ 2 วิธีนั้นผลท่ีออกมาอาจจะไม่ตรงกนัเพราะการสร้างกฎของแต่ละ
วธีิแตกต่างกนั  
                จากผลการทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาพบว่าสามารถตอบปัญหาในน ้ ามนัหมอ้แปลงได้
จริงท่ีไดท้ดสอบจากก๊าซเจือปนในน ้ามนัหมอ้แปลงจากฐานขอ้มูลในอดีตตามมาตรฐาน IEEE             
                ปัญหาท่ีพบและอุปสรรคในการด าเนินการงานการ คือ 
1.) การ Random ขอ้มูลตอ้งใหไ้ดต้รงกบัมาตรฐาน IEEE ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลเป็นจ านวนมาก  
2.) จะตอ้งสร้างกฎต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
3.) การ Training โปรแกรมเรียนรู้ก่อนท่ีจะน าไปเขียนโปรแกรมซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการวิเคราะห์และ
ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆหลายคร้ัง 
4.) ตอ้งวเิคราะห์ผลลพัธ์โปรแกรมท่ีไดเ้ม่ือเปรียบเทียบตามมาตรฐานใหมี้ความถูกตอ้ง 
                   ขอ้เสนอแนะน าในการใช้งานและวิธีการท่ีพฒันาโปรแกรมน้ีถา้หากมีการสร้างกฎให้
ควบคุมทุก ๆ ปัญหาของหมอ้แปลงไฟฟ้า หรือสร้างกฎหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อช่วยในการชัง่น ้ าหนกั
ของค าตอบให้รัดกุมมากข้ึน รวมไปถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาของหมอ้แปลงไฟฟ้า
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ทั้งหมดจะไดค้  าตอบออกมาท่ีดีมากยิ่งข้ึน และสามารถให้ค  าตอบโดยไม่ตอ้งตอ้งใชป้ระสบการณ์
ของผูเ้ช่ียวชาญ ในการตรวจสอบท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
                     
              โปรแกรมน้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อศึกษาต่อหรือน าไปพฒันาให้โปรแกรมสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน เพื่อน าไปใชใ้นงานในอนาคตได ้ 
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