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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนา ระบบผูเช่ียวชาญ เพื่อวิเคราะหความขัดของของระบบปรับอากาศแบบ
สวนกลางสําหรับโรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร ชวยวิเคราะหหาสาเหตุ
ความขัดของของระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง แทนระบบเดิมที่ใชชางที่มีความชํานาญในแตละดานวิเคราะห ซึ่งทําใหเกิด
ความลาชาในการซอม  

ระบบผูเช่ียวชาญการวิเคราะหความขัดของของระบบปรับอากาศแบบสวนกลางเปนระบบผูเช่ียวชาญที่พัฒนาขึ้น
สําหรับ นักศึกษาฝกงานทั่วไป ชาง และวิศวกร เพื่อใหคําปรึกษาในการวินิจฉัยและซอม ระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง ได
เชนเดียวกับผูเช่ียวชาญ โดยใชเทคนิคการแสดงความรูแบบกฎและใชการอนุมานแบบยอนกลับ (Backward Chaining) โดย
โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญคือ Exsys CORVID Program 

จากผลการศึกษาวิจัยและทดสอบพบวาระบบผูเช่ียวชาญที่ผูวิจัยทําการพัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะหความขัดของของ
ระบบปรับอากาศแบบสวนกลางไดถูกตอง รวดเร็ว และทําใหการบริการของแผนกโรงงานเครื่องกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และผูบริหารของแผนกโรงงานเครื่องกลมีความพึงพอใจในระบบนี้โดยจะทําการติดตั้งระบบผูเช่ียวชาญใหเพียงพอกับจํานวน
ชางซอม และมีการวางแผนการบริการเพื่อใชในงานตอๆไป 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to build and develop an expert system for diagnosis central air-
conditioning systems for Mae-Moh Power Plant, The Electricity Generating Authority of Thailand. 
This expert system can be used to analyses and investigate problem of Central Air-Conditioning 
Systems instead of using technicians who usually use their knowledge for diagnosis and investigate 
only specific knowledge (electrical and mechanical). 

This expert system developed in this study will be used by general practice students, 
technicians and engineers. All of these individuals can consult the system, just as they would consult 
with an expert of central air-conditioning systems, to assist in central air-conditioning analysis and 
repair. The system stores in its knowledge base, the knowledge of those with expertise in this domain, 
using backward chaining rule. This system is implemented with Exsys CORVID program. This expert 
system is able to analyze, diagnose, provide recommendations, and provide diagram for central air-
conditioning systems repair. 
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Results of the study indicate that the expert system can be used to analyses problem of 
the central air-conditioning systems quickly and correctly. Moreover, it enables the Machinery 
Factory Department to provide more efficient service. High level administrators of the 
Machinery Factory Department are satisfied with the system. The expert system will be set up 
according to the number of technicians and service plan will also be considered. 
 
บทนํา 

ภารกิจของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) แม-เมาะ คือการผลิตกระแสไฟฟาสงจายเขาระบบ 
ในการผลิตกระแสไฟฟานั้นระบบในการผลิตและการ
เดินเครื่องของโรงไฟฟาจําเปนตองมีการควบคุมการผลิต 
ซึ่ งระบบควบคุมการผลิตประกอบไปดวยอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิกส ที่ตองอยูภายใตอุณหภูมิที่
พอเหมาะกับการทํางานของอุปกรณเหลานั้น และยัง
ตองการการบํารุงรักษาที่ดี เพื่อใหไดผลผลิตซึ่งก็คือ
กระแสไฟฟาที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและมีความมั่นคง 
 ระบบปรับอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะเปนระบบ
ปรับอากาศแบบสวนกลาง (Central Air-Conditioning 

System) ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยระบบปรับอากาศแบบ
สวนกลาง 1 ชุดประกอบดวยเครื่องทําน้ําเย็น ดังแสดงใน
รูปที่ 2 จํานวน 4 ตัว และจายลมเย็นใหหองตางๆภายใน
โรงไฟฟาแมเมาะจํานวน 2 หนวย มีหองตางๆ ดังนี้ 

1. หองควบคุมการผลิตไฟฟา (Control Room) 
2. หองอุปกรณควบคุมการผลิตไฟฟา  

2.1 หอง Electronic Room 

2.2 หอง Computer Room   

3 อาคารสํานักงาน ของหนวยงานตางๆภายใน
โรงไฟฟาแมเมาะ           

ระบบปรับอากาศแบบส วนกลางสํ าหรับ
โรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 8-9 มีอายุการใชงานมากกวา 15 
ป และจากขอมูลของชุดซอมระบบปรับอากาศที่ทําการ
บันทึกไว ต้ังแตป 45-49 พบวามีการเกิดความขัดของของ
ระบบปรับอากาศโรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 8-9 บอยครั้ง 
ดังรูปที่ 3 โดยระยะเวลาในการซอมแตละครั้งใชระยะ
เวลานาน ผูทําการวิจัยจึงไดทําการรวบรวมขอมูลและทํา

การสรุปสาระสําคัญของความจําเปนที่ตองการทําวิจัยใน
หัวขอวิจัยนี้  

1.  ระบบปรับอากาศของโรงไฟฟาแมเมาะหนวยที่ 
8-9 มีโอกาสเกิดการขัดของสูง ในชวงฤดูรอน และใช
ระยะเวลาในการซอมนาน (โดยเฉพาะระบบไฟฟา) 

2. ระบบปรับอากาศมีความจํ า เปนตองใช ง าน
ตลอดเวลาเนื่องจากทําความเย็นใหหองควบคุมการผลิต 
และหองอุปกรณควบคุมการผลิต  ดังนั้นในกรณีระบบ
ปรับอากาศเกิดการขัดของตองทําการซอมใหแลวเสร็จ
โดยเร็วที่สุด  และอุปกรณระบบควบคุมของระบบปรับ
อากาศสวนใหญไมสามารถถอดออกมาทําการบํารุงรักษา
เชิงปองกันได 

3. เพื่อเปนฐานขอมูลความรูความเชี่ยวชาญระบบ
ปรับอากาศแบบสวนกลาง (ซึ่งพนักงานบางสวนมีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ) 

4. ขาดแผนภูมิ (Drawing) ของระบบปรับอากาศ
แบบสวนกลางซึ่งปญหาเหลานี้ลวนแลวแตทําใหเกิดความ
สูญเสีย ทั้งเวลา และคาใชจาย ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงให
ความสําคัญกับปญหานี้ 
 

 
รูปที่ 1 แสดงวัฏจักรการทําความเย็นของระบบ 

ปรับอากาศแบบสวนกลาง 
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รูปที่ 2 แสดงเครือ่งทําน้ําเย็น (Chiller) ของระบบ 

ปรับอากาศแบบสวนกลาง 
 

 
    

   รูปที่ 3 แสดงจาํนวนครั้งความขดัของและเวลาทีใ่ช 
ในการซอม 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
2.1 เพื่อประยุกตระบบผูเช่ียวชาญเขามาใชกับงานซอม

ระบบปรับอากาศแบบสวนกลางโดยใช โรงไฟฟาแมเมาะ
หนวยที่ 8-9 เปนกรณีศึกษา   

2.2 เพื่ อใหมี ระบบผู เ ช่ี ยวชาญใช งานในชุดซอม
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ กองบํารุงรักษากลาง โรงไฟฟา
แมเมาะ  

2.3 เพื่อลดระยะเวลาที่พนักงานใชในการดําเนินการซอม 
และสัมผัสเสียงดัง รวมถึงสัมผัสกับฝุนละออง  

2.4 เพื่อเพิ่มคาความพรอมใชงาน (Availability) ของ
ระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง โรงไฟฟาแมเมาะ 
 
 

การออกแบบระบบและการเขียนโปรแกรมระบบ
ผูเชี่ยวชาญ 

3.1 การออกแบบระบบ 
จะดําเนินการโดยการรวบรวมความรูและประสบการณจาก
ผูเช่ียวชาญโดยตรงและจากเอกสารคูมือของระบบปรับอากาศ
แบบสวนกลางจากนั้น จะนําความรูนั้นมาสรางเปนกฎในการ
วินิจฉัย โดยวิศวกรรมความรูของระบบผูเช่ียวชาญแสดงใน รูปที่ 4  

                                
 
                                         ตรวจสอบ 

ความถูกตอง                                  
                 คําถาม                      คําตอบ                                                                                                
                 ปญหา                      แกปญหา                                                   

                            
                 
                   ออกแบบ 
       พัฒนา ทดสอบ ปรับปรุง 

รูปที่ 4 วิศวกรรมความรูของระบบผูเช่ียวชาญ 
 

3.2  การรวบรวมความรู  
ความรูจะถูกรวบรวมเพื่อเปนฐานความรูและนํามา

เขียนเปนแผนผังตนไม (ดังแสดงในรูปที่ 5) โดยไดจาก
แหลงความรูตางๆ ดังนี้ 

       3.2.1 ตารางการเก็บขอมูล การเกิดอาการขัดของ 
       3.2.2 มือบํารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง 
       3.2.3 องคความรูจากผูเช่ียวชาญ    

คาตัวเลขที่อยูในวงเล็บ คือ คาความเชื่อมั่น ซึ่งเปน
คาที่แสดงคาความเชื่อมั่นของแตละคําตอบของผูเช่ียวชาญ
โดยความเชื่อมั่นนี้จะเปนตัวชวยในการจัดเรียงลําดับความ
นาจะเปนหรือความเปนไปไดของโอกาสนั้นๆ  

ขอมูลขางลางนี้โปรแกรมจะแสดงผลในขั้นตอน
สุดทายของการใชโปรแกรม (Output)  

o อุปกรณที่เปนสาเหตุการเกิดความขัดของ 
o สาเหตุและวิธีการแกไข 

o ยี่หอ รุน  แหลงผลิต  ราคาตอหนวย 
o แบบติดตั้ง  

Breakdown History of Air Conditioning System  (UNIT 8-9)

48

64

32

72

16

6

40 40 40

24

48

40 40

6

20 20 20

40

6 6

96

0

6 6 6 6 6 6

56

24

40

20

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Number of Breakdown Event (Year ี 2002-2005)

M
ai

nt
en

an
ce

 T
im

e 
(H

ou
rs

)

   ระบบผูเช่ียวชาญ       
Exsys CORVID วิศวกรความรู 

  ผูเช่ียวชาญ, คูมือ 
        ขอมูล 



Engng.J.CMU.[2007] 14 (2-3) 

59 

 

 

 
 

รูปที่ 5 การนําความรูของผูเช่ียวชาญมาเขียนเปน 

แผนผังตนไม 
 

3.3 สรางฐานความรู 
สรางฐานความรูดวยกฎ โดยใช Exsys CORVID 

Program เปนโปรแกรมระบบผูเช่ียวชาญ (สนใจสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.exsys.com)  

3.4 ตรวจสอบความถูกตองรวมกับผูเช่ียวชาญ 
3.5 ทดสอบเพื่อประเมินผลโปรแกรมระบบผูเช่ียวชาญ 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงความรูที่นําเขาและทาํการดึงฐานความรู 
มาสรางเปนกฎ 

 
รูปที่ 7 แสดงขอมูลที่แสดงผลทายสุดรูปแบบ 

อักขระขอความ 
 

 
รูปที่ 8 แสดงขอมูลที่แสดงผลทายสุดรูปแบบแผนภาพ 

 
การประเมินผลโปรแกรมระบบผูเชี่ยวชาญ 

การประเมินผลระบบผู เช่ียวชาญการวิเคราะห
ความขัดของของระบบปรับอากาศแบบสวนกลางสําหรับ
โรงไฟฟาแมเมาะ ประเมินโดยการคํานวณหาคา ดัชนีช้ีวัด
การบํารุงรักษา ดังนี้   

4.1 คาใชจายในการบํารุงรักษา  
Maintenance Costs = 160 x Man-Hour x Man 

4.2 คาระยะหางของเวลาในการเสียของเครื่องทําน้ํา
เย็น (Mean Time Between Failure:  MTBF)    

MTBF =   เวลารวมในการเดินเครื่องทําน้ําเย็นทั้งหมด 

               จํานวนครั้งของการเกิดขอขัดของ 
4.3   คาระยะเวลาที่ใชในการซอมเฉลี่ยแตละครั้ง (Mean 

Time to Repair:  MTTR) 
MTTR   =  เวลารวมในการหยุดเครื่องเพื่อซอมแซม 

                จํานวนครั้งของการหยุดเครื่อง 
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4.4  คาความพรอมใชงานของระบบปรับอากาศแบบ
สวนกลาง โรงไฟฟาแมเมาะ  (Availability : A) 

MTBF A   = MTTR+MTBF 
x 

100 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองนําระบบเขาใชงานและทําการ
จําลองสถานการณปญหาความขัดของที่เกิดขึ้นในอดีตแลว
ทดลองใหพนักงานซอมบํารุงรักษาระบบปรับอากาศที่ไมมี
ประสบการณดานงานซอมบํารุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ
สวนกลางทดลองใชงาน ไดผลดังนี้ 

 

 

 
 
จากตารางการเปรียบเทียบผลคาดัชนีช้ีวัดของเครื่องทําน้ํา
เย็นกอนการนําระบบผูเช่ียวชาญเขาใชงานและหลังจากการ
ทดลองนําระบบผูเช่ียวชาญเขาใชงาน พบวา 

1. คาใชจาย (คาแรงงาน) ในการซอมบํารุงรักษาลดลง 
2. คาระยะเวลาที่ใชในการซอมเฉลี่ยแตละครั้งลดลง 
3. คาความพรอมใชงานของเครื่องทําน้ําเย็นเพิ่มขึ้นและ

เนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลนาน ( 4 ป ) ทําใหคา
ความพรอมใชงานของเครื่องทําน้ําเย็นที่คํานวณออกมามีคา
แตกตางกันไมมากนัก 

4. ไดทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยที่แทจริงที่สงผลให
ระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง ของโรงไฟฟาแมเมาะ 
หนวยที่ 8-9 เกิดขอขัดของ 

5. การถายทอดความรูความเชี่ยวชาญของพนักงานแบบ
ยั่งยืน 

6. ระยะเวลาที่พนักงานซอมสัมผัสเสียงดังและฝุน
ละอองนอยลงทําใหสนองนโยบายผูบริหารดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย  
    ซึ่งผลที่ไดทั้ง 6 ขอตรงกับวัตถุประสงคของการทําวิจัยที่
ผูทําการวิจัยไดต้ังเปาหมายไว 

จุดเดนของระบบนี้คือความสามารถในการถอย
กลับไปเปลี่ยนแปลงคําถามเพื่อใหโอกาสแกผูใชงานในการ
แกไขโดยไมตองกลับไปเริ่มตนเขาระบบใหม โดยระบบ
สามารถที่จะถามแบบไปขางหนาหรือถอยหลังกลับเพื่อถาม
คําถามใหมได  อีกทั้งผูพัฒนาระบบหรือวิศวกรความรู
สามารถที่จะแกไขเพิ่มเติมความรูในฐานขอมูลใหถูกตอง
หรือเปนปจจุบันไดตลอดเวลา อีกทั้งการอนุมานแบบ
ยอนกลับยังเปนประโยชนสําหรับผูมีประสบการณในการ
วิเคราะหสาเหตุความขัดของของระบบปรับอากาศแบบ
สวนกลางหรือมีขอมูลในการวิเคราะหอยูบางแลวและ
ตองการพิสูจนความขัดของที่คาดหมายไวโดยการใชระบบ
เพื่อหาขอมูลสนับสนุนความขัดของนั้นๆได 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานั้นทําให
เห็นแนวทางการนําระบบผูเช่ียวชาญมาใชกับการวิเคราะห
สาเหตุความขัดของของอุปกรณระบบปรับอากาศแบบ
สวนกลางไดชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเหมาะสมกับการนําไปใชได
จริง  นอกจากนี้ยังเปนตนแบบสําหรับการนําระบบไปใชใน
การวิเคราะหสาเหตุความขัดของของอุปกรณอื่นๆไดอีกดวย 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอควรระวังของระบบผูเช่ียวชาญคือในขั้นตอน
การรวบรวม และการแปลงความรู อาจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ไดถาทําขั้นตอนนี้ไมรอบคอบ และไมมีความตอเนื่อง ซึ่งขั้น
ตอนนี้ยังเปนขั้นตอนที่คอนขางยุงยาก ซ้ําซอนในตอนแรก 
แตถามีการพัฒนาขั้นตอนการรวบรวม และการแปลงความรู 
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เพื่อนําไปสรางเปนกฎที่ไมซ้ําซอนก็จะลดความยุงยากลงได
และสามารถที่จะนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใชกับการ
บํารุงรักษาอุปกรณอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขอจํากัดของระบบผูเช่ียวชาญการวิเคราะหสาเหตุ
ความขัดของของระบบปรับอากาศแบบสวนกลางสําหรับ
โรงไฟฟาแมเมาะ คือการสกัดและแปลงความรูที่มีอยูในตัว
ผูเช่ียวชาญที่ผูวิจัยไมสามารถแปลงมาเปนตัวอักษรที่จะ

อธิบายใหเขาใจไดลึกซึ้งไดในบางกรณีและขอจํากัดอีกอยาง
หนึ่งคือความรูดานระบบปรับอากาศแบบสวนกลางเปน
ความรูเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นผูที่จะสามารถใชงาน ระบบ
ผูเช่ียวชาญการวิเคราะหความขัดของของระบบปรับอากาศ
แบบสวนกลางสําหรับโรงไฟฟาแม เมาะนี้ไดอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจําเปนตองมีความรูพ้ืนฐาน
ดานระบบปรับอากาศมาบางพอสมควร 
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