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บทคัดยอ 

 
 แรงกดดันท่ีมีอยูอยางตอเนื่องจากผูใชไฟฟาในเร่ืองความเช่ือไดและคุณภาพของกําลังไฟฟา 
ทําใหการไฟฟาตองมีระบบจําหนายท่ีมีความแข็งแกรง  อีกท้ังอุปกรณไฟฟาท่ีติดต้ังใชงานอยูกําลัง
เส่ือมสภาพลงตามอายุ  ยิ่งทําใหใหการไฟฟาตองตัดสินลงทุนดวยความระมัดระวัง จึงเปนท่ีมาท่ีการ
ไฟฟาตาง ๆ ตองนําเอาระบบบริหารสินทรัพยเขามาใชงาน การบริหารสินทรัพยเครือขายระบบ
ไฟฟาเกี่ยวของการตัดสินใจในองครวม ท่ีนําไปสูการแสวงกําไรสูงสุดจากธุรกิจในระยาว รักษา
คุณภาพการใหบริการไวในระดับสูงอยางตอเนื่อง  โดยมีความเส่ียงอยูในเกณฑท่ียอมรับและจัดการ
ได เพื่อตอบสนองตอความตองการขางตนรวมท้ังแรงกดดันจากสังคมในประเด็นความปลอดภัย 
ความสวยงาม และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   การไฟฟาตางก็พยายามท่ีจะกอสรางระบบสายใตดิน
แทนระบบสายอากาศ อยางไรก็ตาม มูลคาการลงทุนของระบบสายใตดินมีคาสูงกวาระบบ
สายอากาศคอนขางมาก การลงทุนจึงตองกระทําดวยความระมัดระวัง ทางเลือกในการกอสรางทุก
ทางเลือกและเง่ือนไขในการตัดสินใจทุกประเด็น จะตองถูกนํามาพิจารณา 
 งานวิจัยฉบับนี้  ไดนําเสนอระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการบริหารสินทรัพย
เครือขายระบบจําหนายไฟฟา ท่ีจะชวยผูจัดการสินทรัพยในการประเมินความเส่ียงในการใชงาน
ระบบไฟฟาเดมิ  วิเคราะหมูลคาความเส่ียงและตนทุนทางเลือกท่ีนํามาทดแทน และสนับสนุนการ 
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ตัดสินแบบหลายเง่ือนไข  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดังกลาว ประกอบไปดวย  4 โมดูล คือ 
โมดูลความเส่ียง โมดูลตนทุน โมดูลการตัดสินใจ และโมดูลการจําแนกสินทรัพย 
 โมดูลความเส่ียงจะทําการประเมินโอกาสท่ีระบบจําหนายเดิมจะชํารุดจนใชงานไมได       
ณ ชวงเวลาตาง ๆ ออกมา  จุดเดนของโมดูลนี้มีสองประเด็นคือ การประมวลผลลัพธจากขอมูลท่ีมี
อยูแลว และการใชกระบวนการหาเหตุผลแบบฟซซ่ี  หากไมนับขอมูลท่ีไดจากการอานคาแบบ
ออนไลนแลว  นับไดวาสารสนเทศท่ีมีอยูนั้นคอนขางหยาบและขาดความเท่ียงตรง  เทคนิคฟซซ่ี
สามารถจัดการกับอุปสรรคชนิดนี้ไดเปนอยางดี  การใชงานฟซซ่ีลอจิกรวมกับหวงโซมารคอฟยังทํา
ใหสามารถประเมินความเส่ียง  ณ เวลาตาง ๆ ในอนาคตไดอีกดวย  สวนมูลคาความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน
และตนทุนทางเลือกทดแทนนั้น  สามารถถูกตีแผออกมาดวยเทคนิคอัตราพลังงานขาดความตอเนื่อง
และเทคนิคโครงสรางแยกยอยงานในโมดูลตนทุน  ในการตัดสินใจข้ันสุดทายนั้น  เง่ือนไขในการ
ตัดสินใจทุกอยาง  ไมวาจะเปนดานเทคนิค การเงิน สังคม  และส่ิงแวดลอมจะตองถูกนํามาพิจารณา 
วิธีกระบวนลําดับช้ันการวิเคราะหท่ีใชในโมดูลการตัดสินใจ จะชวยนําปจจัยเหลานี้เขาสูการ
พิจารณาอยางเปนระบบ  ทําใหไดการตัดสินใจท่ีดีบนขอมูลท่ีครบถวนและชัดเจน   และเนื่องจาก
ทุกข้ันตอนของการประเมิน  การวิเคราะห  และการตัดสินใจ จําเปนตองมีสารสนเทศและองค
ความรูมาประกอบ โมดูลการจําแนกสินทรัพยจะใหสารสนเทศของคุณลักษณะของสินทรัพยใน
เครือขาย  รวมท้ังสภาพแวดลอมในการใชงานสินทรัพยแกทุกโมดูล  โดยมีขอกําหนดแบบจําลอง
สารสนเทศรวมกันเปนกรอบการสรางแบบจําลอง  ความรูท่ีใชในกระบวนการตัดสินใจไดมาจาก
ผูจัดการ  วิศวกร  และชางเทคนิคท่ีทํางานในการไฟฟา  งานวิจัยนี้จึงไดใชวิธีการดานการจัดการ
ความรูในการรวบรวม  วิเคราะห  จําลอง  และจัดเก็บ  ความรูตาง ๆ ท่ีจําเปนในกระบวนการ
ประเมินเพื่อตัดสินใจทุกข้ันตอน 
 นอกจากนี้  งานวิจัยยังไดนําเสนอกรณีศึกษา  2  กรณี  เพื่อพิสูจนความสามารถของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจในการแกปญหาจริง  โดยเปนกรณีศึกษาการวิเคราะหการลงทุนในการ
เปล่ียนสายปอนอากาศเปนสายใตดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม  และกรณีศึกษาการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการกอสรางระบบสายใตดินในเมืองมรดกโลก  ผลการจากกรณีศึกษาบงชัดวาเคร่ืองมือ
ดังกลาวไดใหขอมูลประกอบการตัดสินใจท่ีชัดเจน  ครบถวน  และเปนประโยชน  ชวยนําเสนอ
ทางเลือกการลงทุนท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดแกผูมีอํานาจตัดสินใจ 
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Abstract 
 
 

The ever increasing demands for higher reliability and quality of power supply 
require power utilities to implement robust power distribution system. As the network 
equipment is reaching their designed service age, together with the pressure from 
stakeholders, utilities have to invest cautiously. That is where an asset management 
comes into plays. Asset management involves in the central key decision making for 
the network business to maximize the long term profits, whilst delivering high service 
levels to customers, with acceptable and manageable risks. Furthermore, the public 
concerns about safety and environment are now becoming a big agenda; many utilities 
have been demanded to convert their overhead network to underground. It is believed 
that the underground system can provide the highest reliability without causing any 
harm to public safety and environment.  However, the cost of implementing 
underground network is far more expensive than the overhead; utilities have to 
cautiously consider all the implementation options and associated criteria before 
making a decision. 
 This research proposes a novel decision support system (DSS) for power 
distribution network asset management. The DSS can assist utility asset manager to 
assess the risk of existing distribution network, evaluate cost of risk and prevention 
options, and perform a multicriteria decision making. The DSS composes of four 
main modules: risk module, cost module, decision module and asset categorization 
module.  

In risk module, the possibility of existing network failure at any time instance 
will be quantified. The prominence of the proposed risk module is twofold: the 
exploitation of an already available data and the employment of fuzzy reasoning 
process. The information used for evaluation, apart from direct online measurement, 
is somewhat vague and imprecise whereas the fuzzy technique is immune to these 
obstacles. In addition, the Markov chain technique is employed to predict the 
possibility of failure that may occur in the near future. To bring about the final 
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decision, the associated costs as well as governing criteria have to be thoroughly 
examined. The costs to be quantified compose of utility and customer outage cost and 
resolution cost. The techniques in use include the interrupted energy rate and work 
breakdown structure.  In the final decision process, the multicriteria decision making 
technique called analytic hierarch process (AHP) is used. The AHP systematically 
takes into account all key factors associated with power distribution network asset 
management such as technical, financial, social and environmental aspects; it thus 
makes the proposed DSS comprehensive and rigorous. Underpinning those three 
assessment modules is the information and knowledge required for assessment 
process. The asset categorization module provides all key attributes of the network 
assets, either concrete or abstract, operational stresses and external environments of 
power distribution system implementation. This information is modeled into classes 
and attributes as well as the relationships among classes using the common 
information model (CIM) specification. The use of CIM facilitates the possibility of 
existing ontologies reuse and of model extension and integration. The main source of 
knowledge used in the DSS is utility managers, engineers and technicians; so, all the 
necessary knowledge required for use in any stage of DSS evaluation processes is 
captured, analyzed, modeled and stored using the knowledge management 
methodology. 

Two case studies were conducted to proof the robustness of the proposed DSS. 
They include the distribution feeders located in industrial estate and urban world 
heritage site. The result presented by the proposed DSS, as compared to those 
obtained from the planning process of distribution utility, is considered to be rigorous, 
meaningful, and useful. It can purposefully assist the decision maker performing the 
best possible investment decision. 
 
 
 
 
 
 
 
 


