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บทคัดย่อ 
       การค้นคว้าอิสระ เร่ือง วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะข้อมูลและผลกระทบแล้วน ามาวางแผนในการป้องกันการเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง โดยเลือกวิเคราะห์สาเหตกุระแสไฟฟ้าขดัข้อง ของ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดั
ปทมุธานี เพราะเป็นสถานที่ปฏิบตัิงานของผู้ศึกษาวิจยั  สามารถพิจารณาจากข้อมลูสถิติกระแสไฟฟ้าขัดข้องสะสม 
ระหว่างปี 2548-2552 พบว่ามีกระแสไฟฟ้าขดัข้องทัง้หมด จ านวน 1,712 ครัง้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ 
สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถ่ี และร้อยละ และท าการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้สถิติทดสอบเพียร์สนั-
ไคสแควร์ (Pearson Chi-Square)  
       ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ วงจรที่มีสถิติกระแสไฟฟ้าขดัข้องบอ่ยครัง้มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ  (1) วงจรที่ 8 สถานี
ไฟฟ้าองครักษ์  (2) วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าธัญบุรี และ (3) วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด และพบว่าสาเหตุของ
กระแสไฟฟ้าขดัข้องบ่อยครัง้ 3 ล าดบัแรก คือ (1) สาเหตเุกิดจากสตัว์ เช่น นก งู กระรอก และแมว  (2) สาเหตเุกิด
จากสภาพสิง่แวดล้อม และ(3) สาเหตเุกิดจากอปุกรณ์ไฟฟ้าช ารุด เมื่อทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งสาเหตุ
กบัการเกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้อง พบวา่ สาเหตตุา่ง ๆ เหลา่นีม้ีระดบัความสมัพนัธ์กบัการเกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้องอย่าง
มีนัยส าคัญ   นอกจากนีผู้้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหาต้นตอของสาเหตุการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้
กระบวนการ RCA (Root Cause Analysis) พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกนั เพื่อลดจ านวนครัง้ของการเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง 

ABSTRACT 
       The interruption cause analysis for Provincial Electricity Authority Thanyaburi District Patum Thani 
Province. The objectives of the research is to do data analysis and effect for planning and protection for 
Provincial Electricity Authority Thanyaburi District Patum Thani Province. Because it is working station of 
researcher also considering its record of accumulated interruption data between 2548 -2552 During that 
period, 1,712 interruption causes were reported. The useful tool of this study is Pearson Chi-Square. 
       The work in this field has found out that the top 3 most frequent cycles in Ongkharak station is (circuit 
8) No.1, Thanyaburi station (circuit 2) is No.2 and Klong 7 station (circuit 1) is No.3 and found out that the 
top 3 interruption cases. Animals interrupted such as bird snake squirrel and cat is the primary cause of 
these cycles. Climate is the secondary cause of these cycles and electrical devices mal-function is thirdly 
cause of these cycles. The results from this research found out that these causes are significantly 
moreover the researcher also do analysis to find out for the root cause of electrical interruption by using 
RCA (Root Cause Analysis) and provided for action plan to reduce the problems. 



 

ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 
       หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดหาและ
จัดส่งก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้า
ภายในประเทศไทยมี 3 หน่วยงานได้แก่ 1.การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ รับผิดชอบด้าน
การจัดหาและจัดส่งก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
โดยตรงให้แก่ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค เป็นหลัก 2.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)เป็น
ผู้ รับผิดชอบด้านการจัดหาและจัดส่งก าลงัไฟฟ้าและ
พลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ แ ก่  ผู้ ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า ใ น เ ข ตพื ้น ที่
ก รุ ง เ ทพมหานคร  จั ง หวัด นนทบุ รี แ ละจั ง หวัด
สมทุรปราการ 3.การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค (กฟภ.) มีหน้าที่
ในการจัดหาพลงังานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าหรือผู้ ใช้ไฟใน
พืน้ที่ 73 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จงัหวดันนทบรีุและจงัหวดัสมทุรปราการ) ให้สามารถใช้
ไฟฟ้าได้อยา่งเพียงพอและมีคณุภาพ 
       หน้าที่หลักประการหนึ่งของการไฟฟ้า คือ การ
จัดหาและจัดส่งก าลงัไฟฟ้า และพลงังานไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อยา่งมีคณุภาพตามปริมาณความต้องการ
ในราคาและระดับความเช่ือถือได้ที่เหมาะสม หาก
ก าหนดเกณฑ์ความเช่ือถือได้ของระบบให้มีค่าสูง 
คา่ใช้จ่ายในระบบก็จะสงูตาม เพราะต้องบริหารจดัการ
ระบบจ าหนา่ยไมใ่ห้มีจดุบกพร่องหรือป้องกนัทกุวิธีทาง
ไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลสะท้อน
ต่อเนื่องถึงอัตราค่าไฟฟ้าให้สูงตามไปด้วย ในทาง
กลับกันหากความเช่ือถือได้ของระบบต ่าอาจเกิด
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครัง้  อันส่งผล
เสียหายต่อธุรกิจมากเช่นกันดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
หากมีการใช้สว่นประกอบหรืออปุกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ
ให้เต็มที่ ใกล้เคียงกับค่าพิกัด เช่ น โรงไฟฟ้าผลิต
ก าลงัไฟฟ้าที่ใกล้ค่าพิกัดหรือการส่งก าลังไฟฟ้าผ่าน
สายสง่สว่นใหญ่ก็ใกล้เคียงคา่พิกดั ซึง่เมื่อพิจารณาสว่น
ใหญ่ในแง่เศรษฐศาสตร์ อาจจะพบว่าเป็นการใช้งาน

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในระบบของตนเองอย่าง
เต็มที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะสง่ผลให้ค่าไฟฟ้าถูกลง
ได้มาก อยา่งไรก็ดี การด าเนินงานในลกัษณะดงักลา่วก็
เป็นการแลกด้วยความเช่ือถือได้ (Reliability) และความ
มัน่คง (Security) ของระบบท่ีต ่าลง การด าเนินงานตาม
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าหลกัทัง้ 3 แห่งนัน้ก าลงัการ
ผลิตส ารองอาจมีค่าสูง ตลอดจนการใช้สายส่งหรือ
อุป ก ร ณ์ต่ า ง  ๆ  ส่ ว น ใ ห ญ่ ก็ ยั ง ต ่ า ก ว่ า ค่ า พิ กั ด
ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนีก้ารก าหนดและการจัดการให้
ระบบมีความเ ช่ือถือได้ที่ เหมาะสมทัง้ ในแง่ของ
เศรษฐศาสตร์และเทคนิคจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของทกุหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบที่
ผกูขาด หรือมีการแขง่ขนัเสรี 
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี ตัง้อยู่เลขที่    
41 / 5 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ต าบลบึงยี่โถ 
อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี เป็นหน่วยงานสงักดัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต  1 ภาค 3 จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
       การไฟฟ้าในสงักดัจ านวน 1 แหง่ คือ การไฟฟ้าย่อย
หนองเสือ (ชัน้4) มีพืน้ที่ความรับผิดชอบรวม 2 อ าเภอ 
13 ต าบล (ยกเว้น ต าบลประชาธิปัตย์บางส่วน) 97 
หมูบ้่าน มีพืน้ท่ี 537 ตารางกิโลเมตร 

 

 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีจงัหวดัปทมุธานี 



       ระบบจ าหน่ายการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี เป็นระบบการจ่ายไฟแบบเหนือ
พืน้ดินพาดผ่านไปตามแนวริมถนน แนวคลอง เพื่อส่ง
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ จึงอาจเกิด
ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครัง้ โดยแต่ละครัง้
เกิดขึน้เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า (Reliability) 
ที่สามารถบ่งบอกได้ด้วยค่าเกณฑ์วัดคุณภาพหรือค่า
ดัชนี ชี ว้ ั ด ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ แก่  ค่ า ค ว ามพ ร้อม ใ ช้ ง า น 
(Availability) แตค่า่ดชันีความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้า
ที่สามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการจ่ายไฟได้
อยา่งชดัเจน คือ SAIFI (System Average Interruption 
Frequency Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ยเป็นจ านวนครัง้ที่
เกิดไฟดับต่อจ านวนผู้ ใช้ไฟทัง้หมด และ  SAIDI 
(System Average Interruption Duration Index) 
หมายถึง ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่เกิดไฟดบัต่อจ านวนผู้ ใช้
ไฟทัง้หมด (โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
สาขาความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าก าลงั, 2546) 
       กา รป รั บป รุ ง แ ก้ ไ ข ร ะ บบจ า หน่ า ย เ พื่ อ ใ ห้
กระแสไฟฟ้าขดัข้องให้ลดลงโดยการลดจ านวนครัง้และ
ระยะเวลาที่เกิดไฟดบัลง เช่น การบ ารุงรักษาอปุกรณ์ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ การติดตัง้อุปกรณ์ตัดตอน 
หรือการติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันต่าง  ๆ แต่เ ป็นการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่วิธีการที่ดี  และถูกต้อง
ส าหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ ปัญหานัน้ยงัคง
เกิดขึน้ซ า้อีก ดงันัน้การจะแก้ปัญหาให้ประสบผลส าเร็จ
จ าเป็นต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้นตอที่แท้จริง
ของการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อจะป้องกันและ
ก าจดัสาเหตตุ้นตอของปัญหา ไม่ให้เกิดขึน้อีก และเป็น
ปัญหาต่อไปในอนาคต โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาสาเหตทุี่แท้จริง (Root Cause Analysis: RCA 
เป็นขบวนการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตตุ้นตอที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายกับระบบ และหาแนวทางแก้ไข และ
ปรับปรุงระบบให้ดีขึน้) ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ด้วย RCA นี ้

ท าให้สาเหตุเนื่องจากการสนันิษฐาน และไม่ทราบ
สาเหตุลดลง และยงัสามารถวางแผนกิจกรรมรองรับ
เพื่อแก้ไขได้ตรงจดุ และประสบผลส าเร็จ (ปริวตัร  เขื่อน
แก้ว, 2549) 
       โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกความเสียหายเนื่องจาก
ไฟฟ้าขดัข้องได้เป็นสองสว่นคือ ความเสียหายโดยตรง
และความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยตรงนัน้
เก่ียวข้องหรือเกิดจากการเกิดเหตไุฟฟ้าขดัข้อง เช่น การ
สูญเสียในผลผลิตอุตสาหกรรม วัตถุดิบเสียหาย 
ผลกระทบตอ่ความสะดวกสบาย และผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินเป็นต้น ส าหรับผลโดยอ้อมนัน้เกิดขึน้
เนื่องจากผลต่อเนื่องที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เช่น การ
โจรกรรมในระหว่างไฟฟ้าขัดข้อง การโยกย้ายโรงงาน
หรือส านักงานในระยะยาว และการเลิกสัง่สินค้าจาก
โรงงานท่ีไมส่ามารถสง่สนิค้าได้ตรงก าหนดเป็นต้น         
 ดังนัน้หากเกิดการขัดข้อง (Contingency)หรือ 
เกิดความผิดปกติ (Abnormal) ขึน้ในระบบไฟฟ้า ท าให้
ไมส่ามารถสง่จ่ายพลงังานไฟฟ้าไปยงัลกูค้าหรือผู้ ใช้ไฟ
ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ ใช้ไฟ ซึ่ง
ผลกระทบจะเกิดความเสียหายขึน้อยู่กับประเภทหรือ
กิจการของผู้ใช้ไฟ เช่น ผู้ใช้ไฟ ประเภทที่อยู่อาศยัความ
เสยีหายอาจจะมีไมม่ากนกั แตจ่ะสง่ผลในด้านจิตวิทยา
และความรู้สึกที่ไม่ดี ส่วนผู้ ใช้ไฟ ประเภทธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม จะเกิดผลเสียหายมากทางเศรษฐกิจ 
ไ ด้แก่  ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิ บ 
คา่ใช้จ่ายด้านแรงงานและคา่สญูเสียโอกาส เป็นต้น ใน
สว่นการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ย่อมสญูเสียรายได้ที่หายไป
ในช่วงที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ดังนัน้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และผู้ วิจัยจึงพยายามวิเคราะห์และศึกษาหา
แนวทางการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขดัข้องในครัง้นี ้
เพื่อป้องกนัมิให้เกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้องหรือเกิดขดัข้อง
เป็นระยะเวลาน้อยที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ย่อมท าให้เกิดผล
กระทบทัง้ทางด้านจิตวิทยาและทางด้านเศรษฐกิจ 

 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์หาตวัแปรที่มีผลกระทบเมื่อเกิด
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง 
    2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตกุระแสไฟฟ้าขดัข้องของ 
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอธญับรีุจงัหวดัปทมุธานี 
 3. เพื่อศึกษาวิธีป้องกันการเกิดเหตุกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องในแตล่ะสาเหต ุ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เพื่อน าไปพิจารณาการลงทุนปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้มีค่าความเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้าดีขึน้อย่าง
เหมาะสม 
 2. ท าให้ทราบถึงสาเหตขุองการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องสงูสดุและสามารถแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้องและ
มีประสทิธิภาพ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. เก็บรวบรวมสถิติข้อมลูกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 5 ปี
ย้อนหลงั (2548-2552) 
 2. จ าแนกสาเหตขุองกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 
 3 .  พิจา รณาความสัมพัน ธ์ของสา เหตุ ด้ วย
โปรแกรมค านวณทางสถิติ SPSS (Statistical Package 
of Social Sciences) 
 4.วิ เคราะห์ข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้
กระบวนการ RCA (Root Cause Analysis) 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 H1 : สภาพอากาศที่แตกต่าง มีผลท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าขดัข้องแตกตา่งกนั 
 H2 : ฤดกูาลที่แตกตา่ง มีผลท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องแตกตา่งกนั 
 H3 : สถานท่ีที่แตกตา่ง มีผลท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด 

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคอ าเภอธญับรีุที่ผา่นมาเพื่อต้องการให้ลกูค้าหรือ
ผู้ ใช้ไฟฟ้าได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติโดยรวดเร็ว
ที่สดุ โดยไม่ได้ท าการจดบนัทึกสาเหตขุองกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องในแต่ละครัง้ ท าให้เกิดปัญหาซ า้ ๆ สง่ผลเสียทัง้
งบประมาณ การซ่อมแซม เวลา แรงงานและโอกาสใน
การใ ช้ ไฟ  ผู้ วิ จัยจึ งด า เนินการวิ เคราะ ห์ ปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ธัญบุรี โดยศึกษาจากข้อมูลสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้า
ขดัข้องที่เกิดขึน้ในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2552 อย่าง
มีรูปแบบและวิธีการเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรง
ประเด็นหรือทราบต้นตอของสาเหตแุละท าการป้องกัน
โดยมีแผนระยะสัน้และระยะยาว  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ข้อมูลกระแสไฟฟ้าขดัข้องเป็นข้อมูลที่ได้จากการ
บนัทกึเหตกุารณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้องของการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคอ าเภอธัญบรีุ โดยใช้ข้อมลูสะสม 5 ปี ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2548-2552 โดยใช้กระบวนการ RCA (Root 
Cause Analysis) คือ การวิเคราะห์หาต้นเหตุของ
ปัญหากระแสไฟฟ้าขดัข้อง  
 
 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเตรียมข้อมูลเป็นขัน้ตอนแรกในการจัดการ
ด้านข้อมูลซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์หา
สาเหตขุองกระแสไฟฟ้าขดัข้อง โดยข้อมลูกระแสไฟฟ้า
ขัด ข้องได้จากการบันทึกไ ว้ ในแบบฟอร์มบันทึก
เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคอ าเภอธญับรีุ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้องเป็น
ข้อมลูที่ได้จากการบนัทกึเหตกุารณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้อง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี โดยใช้ข้อมูล
สะสม 5 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ.2548-2552   
 การพิจารณาสภาพอากาศในประเทศไทยที่มี
ผลกระทบต่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคอ าเภอธัญบุรี ตามแบบฟอร์มบนัทึกเหตกุารณ์
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ดงันี ้

- สภาพอากาศปกติ 
- สภาพอากาศชืน้ 
- สภาพลมแรง 
- สภาพฝนตก 
- สภาพฝนตก ลมแรง 
- สภาพฝนตก ฟ้าคะนอง 

 การพิจารณาสภาพฤดูกาลในประเทศไทยที่มี
ผลกระทบต่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาคอ าเภอธัญบุรี ตามแบบฟอร์มบนัทึกเหตกุารณ์
กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ดงันี ้

- ฤดรู้อน  (มีนาคม – พฤษภาคม) 
- ฤดฝูน  (มิถนุายน – ตลุาคม) 
- ฤดหูนาว (พฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์) 
ก า ร พิ จ า รณ า ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ส า เ ห ตุ

กระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ธัญบุรี ตามแบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์กระแสไฟฟ้า
ขดัข้อง ดงันี ้

- ต้นไม้ 
- สตัว์ 
- วสัดแุปลกปลอม 

- อปุกรณ์ 
- ภยัธรรมชาติ 
- บคุคลภายนอก 
- สภาพสิง่แวดล้อม 
- จ่ายโหลดเกินพิกดั 
- อื่นๆ (ไมท่ราบสาเหต)ุ 

  การพิจารณาประเภทของสถานที่ของกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี ตาม
แบบฟอร์มบนัทกึเหตกุารณ์กระแสไฟฟ้าขดัข้อง ดงันี ้

- สถานีไฟฟ้าธญับรีุ 
- สถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด 
- สถานีไฟฟ้าองครักษ์ 
- สถานีไฟฟ้ารังสติใต้  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูกระแสไฟฟ้า

ขดัข้องของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอธญับรีุ จงัหวดั
ปทมุธานี  
 โดยพิจารณาจ านวนครัง้ที่เกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้อง
ของการจ่ายไฟทัง้ 4 สถานี จ านวน 18 วงจร และ
จ านวนไลน์แยก สรุปดงัตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 จ านวนครัง้ทีเ่กิดกระแสไฟฟ้าขดัข้อง 

 



 จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมลูกระแสไฟฟ้าขดัข้อง
ของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอธญับรีุจงัหวดัปทมุธานี 
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ. 2552 พบว่ามีสถิติ
กระแสไฟฟ้าขดัข้องรวมทัง้หมด 1,712 ครัง้ จากจ านวน
ไลน์แยก จ านวน 225ไลน์แยก วงจร (ฟีดเดอร์) ที่มี
กระแสไฟฟ้าขดัข้องมากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คือ  
        อันดับที่ 1. วงจรที่ 8 สถานีไฟฟ้าองครักษ์ 
(OKA08)    จ านวน 535 ครัง้    คิดเป็น 31.25 % ซึ่ง
มีไลน์แยกมากที่สุดคือ 56 ไลน์แยก คิดเป็น 24.88 % 
จึงท าให้มีผลกระทบเร่ืองกระแสไฟฟ้าขดัข้องสงูตามไป
ด้วย ประกอบกับไลน์วงจรที่  8 อยู่ในเขตนอกเขต
เทศบาล ตัง้แต่คลอง 8 ถึง คลอง 14  มีพืน้ที่กว้างสว่น
ใหญ่เป็นหมูบ้่านจดัสรร พืน้ท่ีเกษตรกรรม  
        อนัดบัที่ 2. วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าธัญบรีุ (TYA01) 
จ านวน 278 ครัง้ คิดเป็น 16.24 %  ซึ่งมีไลน์แยก
จ านวน 35 ไลน์แยก คิดเป็น 12.59 % อยู่ในเขต
เทศบาล ตัง้แต่คลอง 1 ถึง คลอง 6  มีพืน้ที่ส่วนใหญ่
เป็นหมูบ้่านจดัสรร สถาบนัการศกึษา สถานท่ีหนว่ยงาน
ราชการ และโรงงานอตุสาหกรรม  
        อันดับที่ 3. วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้าคลองเจ็ด 
(KLJ01)  จ านวน 199 ครัง้  คิดเป็น 11.62 % ซึ่งมีไลน์
แยกมากที่สดุคือ 22 ไลน์แยก คิดเป็น 11.05 % อยู่ใน
เขตนอกเขตเทศบาล ตัง้แต ่คลอง 6 ถึง คลอง 8  มีพืน้ที่
ส่วนใหญ่ เ ป็นหมู่ บ้านจัดสรร  พื น้ที่ เ กษตรกรรม 
สถาบันการศึกษา สถานที่หน่วยงานราชการ และ
โรงงานอตุสาหกรรม 
ตารางที่ 2 จ านวนครัง้ทีเ่กิดกระแสไฟฟ้าขดัข้องในแต่
ละวงจร 

 
 

 
  จากข้อมูลในตารางที่ 2 สรุปผลการวิจัย พบว่า
จ านวนของสาเหตุที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
บอ่ยครัง้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 อนัดบัท่ี 1. สาเหตเุกิดจากสตัว์   
 จ านวน   808 ครัง้ 
 อันดับที่  2. สาเหตุเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม
 จ านวน  240 ครัง้ 
 อนัดบัท่ี 3. สาเหตเุกิดจากอปุกรณ์ 
 จ านวน 202 ครัง้ 
 อนัดบัท่ี 4. สาเหตเุกิดจากต้นไม้  
 จ านวน 186 ครัง้ 
 อนัดบัที่ 5. สาเหตุเกิดจากอื่นๆ (ไม่ทราบสาเหตุ)
 จ านวน 162 ครัง้ 
 อนัดบัท่ี 6. สาเหตเุกิดจากภยัธรรมชาติ 
 จ านวน 100 ครัง้ 

การอภปิรายผลการวิจัย 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอธัญบุรี จึงได้น าผล
จากการระดมสมองทัง้ 3 ครัง้ และมาตรการป้องกนัของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อ
ป้องกนัการเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขดัข้องบ่อยครัง้และ
ลดจ านวนครัง้และลดระยะเวลาของกระแสไฟฟ้า
ขดัข้อง ดงัตอ่ไปนี ้
 สาเหตุเกิดจากสัตว์ เช่น นก , งู เป็นต้น ติดตัง้ 
Snake guard ชนิดตาข่าย ในบริเวณที่มี
สตัว์เลือ้ยคลาน และ Bird guard บริเวณที่สตัว์ปีกชุก
ชุม และจากท าการตรวจหาต้นเหตุของปัญหา (RCA) 
พบว่านกไปเกาะที่คอน คอร.แล้วไปสมัผัสที่หัวดร็อพ
เอ้าท์ป้องกนัหม้อแปลงจึงป้องกนัโดยใช้ พีวีซี ไปครอบ
ที่หัวดร็อพเอ้าท์, นกไปเกาะที่บุชช่ิงแรงสูงของหม้อ
แปลงจึงป้องกนัโดยใช้ พีวีซี ไปครอบที่บชุช่ิง 
 สาเหตเุกิดจากต้นไม้ เช่น  

- ก่ิงไม้พาดสาย 
- ต้นไม้โตมาแตะสาย 
- ต้นไม้ล้มทบัสาย 



- ก่ิงไม้เลือ้ยมาทบัสาย เป็นต้น  
 ให้ทีมงานตรวจสอบระบบจ าหน่าย (Patrol man) 
ไปท าการตรวจสอบระบบจ าหน่ายตามแผนงานอย่าง
ละเอียดเพื่อหาจุดบกพร่องพร้อมตรวจติดตาม และ
ตรวจฉกุเฉินกรณีขณะเกิดกระแสไฟฟ้าขดัข้องเนื่องจาก
สาเหตตุ้นไม้อยา่งสม ่าเสมอ 
 ตรวจสอบบ ารุงรักษาตดัต้นไม้และซ่อมแซมระบบ
จ าหน่ายแรงสงูตามแผนบ ารุงรักษาระบบจ าหน่าย 22 
เควี และ 115 เควี อยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา 
 ก าหนดวิธีการตดัต้นไม้โดยตดั 1 ใน 4 ของยอดก่ิง 
เพื่อลดการแกว่งมาแตะสาย (ใช้ต้นไม้ด้านหน้าเป็น
ก าแพงกนัไมใ่ห้ต้นไม้ด้านหลงัแกวง่มาแตะสาย)  
  จากผลการด าเนินการในการใช้แนวทางของ Root 
Cause Analysis วิเคราะห์หาต้นตอของสาเหตทุี่ท าให้
กระไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
ธัญบุรีตัง้แต่เดือนมกราคม -ตุลาคม 2553 มีสถิติ
กระแสไฟฟ้าขดัข้องลดน้อยลงมาก ตามตารางสรุปสถิติ
กระแสไฟฟ้าขดัข้องระบบ 22 เควี. 
 
ตารางที่ 3 สรุปสถิติกระแสไฟฟ้าขดัข้องระบบ 22  
เควี. 

 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
   จากการวิจยัในครัง้นีท้ าให้ทราบว่าการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคอ าเภอธัญบรีุ มีสาเหตุของกระแสไฟฟ้าขดัข้อง
ส่วนใหญ่มาจากสภาพสิ่งแวดล้อม ควรท าการติดตัง้ 

OHGW (Over hard Ground Wire) ลอ่ฟ้า เพิ่มเติมใน
ระบบจ าหน่ายแรงสงูที่ยงัไม่มี  ตรวจสอบ และแก้ไขค่า
ความต้านทานของดินให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  
เร่งรัดการส ารวจออกแบบ จดัท าประมาณการ ขออนมุตัิ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายไฟในระบบจ าหน่ายแรงสูง
ไลน์แยก,ไลน์แยกย่อยที่มีสภาพทรุดโทรมหรือเกิด
ปัญหา สาเหตุมาจากสัตว์ (นก,งู) ควรท าการติดตัง้ 
Snake guard ชนิดตาข่าย ในบริเวณที่มี
สตัว์เลือ้ยคลาน และติดตัง้ Bird guard บริเวณที่มีสตัว์
ปีก (นก) ชุกชุม  สาเหตุมาจากต้นไม้ควรท าการ
ตรวจสอบบ ารุงรักษาตัดต้นไม้และซ่อมแซมระบบ
จ าหน่ายแรงสงูตามแผนบ ารุงรักษาระบบจ าหน่าย 22 
เควี และ 115 เควี อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  ก าหนด
วิธีการตดัต้นไม้โดยตดั 1 ใน 4 ของยอดก่ิง เพื่อลดการ
แกวง่มาแตะสาย (ใช้ต้นไม้ด้านหน้าเป็นก าแพงกนัไมใ่ห้
ต้นไม้ด้านหลงัแกวง่มาแตะสาย) สาเหตมุาจากอปุกรณ์ 
ควรท าการตรวจสอบและติดตัง้อุปกรณ์ใช้งานให้
ถกูต้องตามมาตรฐาน ติดตัง้ดร็อพเอาท์ฟิวส์หรือรีโคลส
เซอร์เพิ่มเติมตดัไลน์ระบบจ าหน่ายแรงสูง ไลน์แยกที่
เกิดปัญหาไฟฟ้าดบับ่อย  ตรวจสอบระบบจ าหน่าย 22 
เควี บริเวณที่เป็นจุดล่อแหลมพร้อมแก้ไขให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาระบบจ าหน่ายแรงสงูได้รับ
ความเสียหายและเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง  
กระแสไฟฟ้าขดัข้องบ่อยครัง้จากสายอลมูิเนียมเปลือย
เป็นสายหุ้มฉนวนพร้อมก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 ทัง้นีเ้ป็นการศกึษาวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้า
ขดัข้องจากสถิติที่มีการจดบนัทกึจริงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 
ถึง พ.ศ. 2552 เฉพาะพืน้ท่ีการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอ
ธญับรีุ เทา่นัน้  และมีการแก้ไขปัญหาตามสภาพพืน้ท่ี 
หากมีผู้สนใจในการน าไปใช้ให้พจิารณาปรับใช้ และ 
Pilot Study เนื่องจากสภาพพืน้ที่และสภาพสิง่แวดล้อม 
(Context / Content) ที่แตกตา่งกนั แตส่ามารถน าไป
เป็นแบบอยา่งและพฒันาปรับปรุงให้ดยีิ่งขึน้ได้ตอ่ไป 
ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์โดยรวมของการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค
และของผู้ใช้ไฟจะได้ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขดัข้องลง 



งานวิจัยในอนาคต 
 งานวิจัยในอนาคต คือ การวิเคราะห์มูลค่าความ
สูญเสียเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องของผู้ ใช้ไฟเขต
รับผิดชอบการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอธัญบรีุ โดยแยก
เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแตล่ะประเภท ดงันี ้
- ที่อยูอ่าศยั 
- กิจการขนาดเลก็ 

- กิจการขนาดกลาง 
- กิจการขนาดใหญ่ 
- กิจการเฉพาะอยา่ง 
- หนว่ยงานราชการและองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร 
- สบูน า้เพื่อการเกษตร 
 

 
บรรณานุกรม 

โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สาขาความเช่ือถือ
ได้ของระบบไฟฟ้าก าลงั (2544-2546) “รายงานการศกึษาปรับปรุงคา่  SAIFI & SAIDI” คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ปริวตัร  เขื่อนแก้ว (2549) “เทคนคิการวิเคราะห์ต้นไม้แหง่ความล้มเหลว”  เอกสารประกอบกระบวน                                     
วิชาสมัมนาทางการวิจยัและสถิตกิารศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 


