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รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560   เป็นการ
รวบรวมผลงานวิจัยที่น าเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและการน าเสนอแบบโปสเตอร์  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ         
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จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขา  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับ
สมบูรณ์ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น  131  ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 

 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จ านวน 95  ผลงาน 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ      จ านวน 36  ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดท ารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยระบบประกอบไปด้วยส่วนของโซล่าเซลล์ขนาดพิกัดก าลังงานไฟฟ้าที่ 240 วัตต์ ที่แรงดันไฟฟ้า 34 โวลต์ 
กระแส 7.4 แอมป์  และเช่ือมต่อเข้ากับระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW โดยมีวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ที่ท าการควบคุม
แรงดันไฟฟ้าให้คงที่ช่วงแรงดัน 24 โวลต์  เพื่อท าการประจุพลังงานเข้ากับแบตเตอรี่ และมีวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อท าการแปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับท่ีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ที่ความถี่ระบบ 50 เฮิรตซ์  ในส่วนเครื่องคัด
เมล็ดพันธ์ข้าวปลูกจากการทดลองสามารถท าการคัดเมล็ดข้าวได้ 120 กิโลกรัม  ใช้เวลาเฉลี่ย 60 นาที  ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพของตัวเครื่อง อยู่ในระดับมาก ( 4.26X  )  ด้านประโยชน์ใช้งาน อยู่ใน
ระดับมาก ( 4.07X  ) และด้านการอบรมให้ความรู้ของผู้วิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.73X  ) 

ค าส าคัญ : โซล่าเซลล ์ วงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร ์
   

Abstract 
 This paper presents 1 kW converter systems for rice sorter machine. The system consists of the 
solar cells 240 W 34 V 7.4 A and grid 1 kW converter systems. Control voltage 24 Volt by boost converter 
for changing battery and convert dc voltage to ac voltage at 220 V 50 Hz. From the experiment in part of 
rice sorter machine can sort the grain was 120 kg in time on average 60 minutes. And evaluate the results. 
Of respondents satisfied with the performance of the sorter is level ( 4.26X  ). Side benefit useful 
applications is that the respondents were satisfied with the very active level ( 4.07X  ). And further 
training knowledge of the research found that respondents were satisfied with the highest level 
( 4.73X  ) 

keywords : solar cells,  boost converter,  inverter  

บทน า 
  ประเทศไทยเรานั้นได้ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะข้าวซึ่งชาวนาได้ท าการปลูกข้าวตลอดทั้งปี และพันธุ์
ข้าวที่ใช้ปลูกชาวนาบางกลุ่มก็มีการปลูกข้าวเพื่อท าพันธุ์ข้าวปลูกเองแต่พันธุ์ข้าวปลูกท่ีดีนั้นต้องมีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้
ได้เมล็ดพันธุ์ที่สวยพร้อมที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกท่ีดีได้แต่เครื่องที่ใช้คัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกนั้นมีราคาสูง และต้องเสียค่า
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ไฟฟ้าในการใช้เครื่อง จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดที่สร้าง ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โดยเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนั้นใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการควบคุมพลังงาน
ด้วยระบบคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วยวงจร บูสต์คอนเวอร์เตอร์  มีหน้าที่ในการยกระดับแรงดันไฟฟ้า และควบคุม
แรงดันไฟฟ้าให้คงที่ ตามที่ต้องการ พุชพูลคอนเวอร์เตอร์ มีหน้าที่ในการยกระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นจาก 100 โวลต์ เป็น 
310 โวลต์โดยประมาณเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์ และวงจรอินเวอร์เตอร์จะมี่หน้าที่แปลงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ และสร้างเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่สามารถคัด
เมล็ดข้าวได้ 120 กิโลกรัม โดยใช้เวลาเฉลี่ย 60 นาที   

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่องระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านศรีสกุณา ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัย  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดเวทีประชาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการแสวงหาแนวทางการออกแบบ
ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของ ชุมชนบ้านศรีสกุณา ต าบลทุ่งทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบ และสร้างระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1 kW  และเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูก ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์  

 
ภาพที่ 1 ออกแบบโครงสร้างเครื่องคัดเมลด็พันธ์ุข้าวปลูก 

 
ภาพที่ 2 ออกแบบโครงสร้างของโซล่าเซลล ์
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ภาพที่ 3 ออกแบบวงจรคอนเวอรเ์ตอร์ขนาด 1 kW ส าหรับเครื่องคดัเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก 

  
 วงจรทบระดับ (Boost Converter) 
 การออกแบบวงจรทบระดับส าหรบัระบบโซ่ล่าเซลล์ ก าลังไฟฟ้า  1 kW พิกัดแรงดัน 48 V โดยงานวิจยั

นี้ก าหนดแรงดันด้านเข้า  64 V แรงดันด้านออก 100 V ที่ค่าระลอกแรงดัน 10 %  ที่ความถี่สวิตช์ 10 kHz เราสามารถ
ค านวณหาค่าพารามเิตอรต์่างๆของวงจรทบระดับได้จากสมการที่ (1) และ (2) ตามล าดบั  
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                                                       (2)    

แทนค่าลงในสมการที่ (1) และ(2) จะไดค้่าพารามิเตอร์ในการออกแบบคือ L = 60 F   C = 50 F   D= 0.36 
 การออกแบบวงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร์ 
      ในการออกแบบวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์นี้จะใช้ IC TL494  เป็นตัวสร้างสัญญาณ Pulse width 
modulation (PWM) เพื่อไปควบคุมการขับของสวิตช์ MOSFET  ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้เบอร์ IRFP 460  มีคุณสมบัติในการทน
แรงดันได้ 500V  และทนกระแสได้ 20A   

 
ภาพที่ 4 โครงสร้าง ของวงจรพุช–พูลคอนเวอร์เตอร ์

 
วงจรควบคุมเลือกใช้ไอซี TL494 เนื่องจากไอซีเบอร์นี้สามารถใช้ในการควบคุมวงจรพุช-พูล คอนเวอร์เตอร์และสามารถ
ควบคุม PWM ของวงจรควบคุม โดยภายในตัวไอซีจะมีแรงดนัอ้างอิง  วงจรเปรียบเทียบ 2 วงจร วงจรผลิตความถี่ PWM, flip 
flop และมีสัญญาณเอาต์พุตสองสัญญาณเพื่อไปขับสวิตช์ MOSFET 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
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ภาพที่  5  วงจรภายในอุปกรณ์ TL 494 
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ซึ่งจะได้คา่  R ที่ใช้ควบคุมความถี่ เท่ากับ  55 K  
การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าส าหรับวงจรพุช-พูลคอนเวอร์เตอร ์
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จากสมการที่ (4) จะท าการเลือกขนากแกนเหล็ก    4
PA 83526.9mm  

ดังนั้นท าการเลือกแกนแม่เหล็กเบอร์ E65 / 32 /13  
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จากสมการที่ (5) สามารถหาจ านวนรอบด้านปฐมภูมไิด้เท่ากับ 50 รอบ 
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                                  (6) 

จากสมการที่ เลือกค่า maxD 0.45  จะได้จ านวนรอบด้านทุติยภูมิเท่ากับ 273 รอบ 

 การออกแบบวงจรอินเวอร์เตอร์ 
ในงานวิจัยนี้ใช้ IGBT เบอร์ PM50RS120  ซึ่งมีอัตราการทนแรงดนัได้ 1200 V  และอัตราการทนกระแสได้ 50A  

ซึ่งจะรับสญัญาณขับจาก DSP ทั้ง 4 สัญญาณ และมีการแยกราวด์ของชุดวงจรควบคุมออกจากภาคก าลัง ด้วยวิธีการเช่ือมโยง
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สัญญาณทางแสงเพื่อให้มคีวามปลอดภัยในการใช้งานโดยใช้ IC  HCPL 4506

 

ภาพที่ 6 วงจรภายในของอุปกรณ์  PM50RS120 

 
ภาพที่ 7 เครื่องต้นแบบระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูก 

 ขั้นตอนที่ 4 อบรบให้ความรู้ด้าน ระบบคอนเวอรเ์ตอร์ขนาด 1kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลกูด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  แก่ประชาชนในชุมชนบ้านศรีสกณุา ต าบลทุ่งทราย อ าเภอ ทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
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ภาพที ่8 อบรบให้ความรู้ระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   

 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลทดลองระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูกด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
   

ตารางที่ 1 การทดลองเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว หอมมะลิ ปริมาณ 10 กิโลกรัม 
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ตารางที่ 2 การทดลองเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว พันธุ์พิษณุโลก ปริมาณ 20 กิโลกรัม 

        
 
ตารางที ่3 ผลการทดลองระบบคอนเวอร์เตอร์ 
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ขั้นตอนที่ 6  ประเมินผลความเป็นประโยชน์ และความเหมาะสมของระบบคอนเวอร์เตอร์ 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้งาน และการให้ความรู้
ของผู้วิจัยในการใช้งานเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับ                 

ความพึงพอใจ 

ด้านประสิทธิภาพของตัวเครื่อง 4.26 .466 มาก 
ด้านประโยชน์ใช้งาน 4.07 .530 มาก 
ด้านการอบรมให้ความรู้ของผู้วิจัย 4.73 .410 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.35 .469 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ได้สร้างระบบคอนเวอร์เตอร์ขนาด 1kW ส าหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าวปลูก ระบบจะประกอบไปด้วย 
โซล่าเซลล์ขนาดพิกัดก าลังงานไฟฟ้าท่ี 240 วัตต์ ที่แรงดันไฟฟ้า 34 โวลต์ กระแส 7.4 แอมป์ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า 
และมีวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ที่ท าการควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ช่วงแรงดัน 24 โวลต์  เพื่อท าการประจุพลังงานเข้ากับ
แบตเตอรี่ และมีวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อท าการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่แรงดันไฟฟ้า 
220 โวลต์ ที่ความถี่ระบบ 50 เฮิรตซ์ เพื่อท าการจ่ายระบบไฟฟ้าให้กับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกที่สามารถท าการคัดเมล็ด
ข้าวได้ 120 กิโลกรัม  ใช้เวลาเฉลี่ย 60 นาที  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อประสิทธิภาพของ
ตัวเครื่อง อยู่ในระดับมาก ( 4.26X  )  ด้านประโยชน์ใช้งาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( 4.07X  ) และด้านการอบรมให้ความรู้ของผู้วิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
( 4.73X  ) 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณแหล่งทุนวิจัย ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน าโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
Detection and classification of broken rotor bars in induction motor faults using FLS 

 

เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์1*  กิตติศักดิ์ คงศรีไพร2 พนัส นัถฤทธ์ิ3 และ สมพร เรืองสินชัยวานิช3 
1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน า โดยการน าสัญญาณ
กระแสไฟฟ้าด้านสเตเตอร์ในรูปแบบของโดเมนเวลา ปรับเปลี่บยรูปสัญญาณให้อยู่ในรูปแบบโดเมนความถี่ ข้อมูลสัญญาณ
ดังกล่าวจะถูกเก็บจากสเปคตรัมที่เกิดขึ้นบริเวณรอบความถี่มูลฐานที่อยู่ ในเทอมขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ าและ
องค์ประกอบแบนด์ข้างสูง ได้เป็นอินพุตในพารามิเตอร์แบบต่างๆ แล้วประยุกต์ร่วมกับฟัซซีลอจิกเพื่อใช้ในการจ าแนกจ านวน
ความเสียหายของแท่งตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน า จากผลของงานวิจัยพบว่าการการประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกสามารถ
จ าแนกจ านวนความเสียหายแท่งตัวน าของโรเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่า
ฟังก์ช่ันสมาชิกของฟัซซีรอจิกอย่างเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ : วิธีการวิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ความถี่มูลฐาน มอเตอร์เหนี่ยวน า 
 

Abstract 
 This paper presents a study and the practical implementation of a system for the detection and 
diagnosis of broken rotor bars in electrical induction motors. By applying electrical signals of the stator 
current in the form of time domain waveform to an alteration in the form of frequency domain. Data will 
be collected from the signal spectra that occur around the fundamental frequency. In terms of 
components, the low side band and Upper side band. Motor Current Signature Analysis (MCSA) and Fuzzy 
Logic System (FLS) techniques are utilized in order to achieve that. For research results, it found that this 
Fuzzy Logic application can diagnose effectively broken rotor bars results of rotor in induction motor 
obtained depending owing to adjust membership function of Fuzzy Logic appropriately. 
 
keywords :  motor current signature analysis, fuzzy logic system, the frequency spectrum, induction 
motors  
 
บทน า 
 มอเตอร์เหนี่ยวน า (Induction Motor) นิยมใช้ขับภาระทางกลในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าแข็งแรงทนทาน 
ราคาถูก ความเร็วค่อนข้างคงที่ สะดวกในการบ ารุงรักษาเพราะโครงสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน อย่างไรก็ตามมอเตอร์เหนี่ยวน า
เป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง ย่อมเกิดความผิดพร่องหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ สาเหตุอาจเกิดจากกระบวนการผลิตมอเตอร์
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หรือเกิดจากสภาวะการท างานท่ีผิดปกติ ความผิดพร่องที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายส่วน อาทิเช่น ความผิดพร่องที่ร่องลื่น, 
ขดลวดสเตเตอร์ และตัวน าโรเตอร์ เป็นต้น 

ความผิดพร่องในมอเตอร์เหนี่ยวน าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ[1-3] ประกอบด้วยความผิดพร่องที่เกิดในระบบ
ไฟฟ้าของมอเตอร์ (Electrical Faults) และความผิดพร่องที่เกิดในระบบกลไกลของมอเตอร์  (Mechanical Faults) จาก
งานวิจัย [4-5] ได้แสดงเปอร์เซ็นต์ของความผิดพร่องมอเตอร์ที่เกิดขึ้น พบว่าความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเสียหาย
ของร่องลื่น (Bearing Faults) เนื่องจากส่วนประกอบนี้ได้รับการเสยีดสีตลอดเวลาเมื่อถูกใช้งาน รองลงมาเป็นความผิดพร่องที่
เกิดขึ้นที่สเตเตอร์ (Stator Faults) และโรเตอร์ (Rotor Faults) ตามล าดับ  

การตรวจสอบความผิดพร่องของมอเตอร์นั้นในปัจจุบันท าได้ 2 วิธีคือ การตรวจสอบโดยหยุดการท างานของมอเตอร์ 
เช่นตรวจสอบการแตกหักของแท่งตัวน าโรเตอร์ การเสื่อมสภาพของรองลื่นและการลัดวงจรของขดลวด ซึ่งวิธีนี้มีข้อเสียคือ
จะต้องหยุดกระบวนการผลิต จากข้อเสียดังกล่าวจึงมีการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งโดยไม่ต้องหยุดการท างานของมอเตอร์ ซึ่งช่วย
ให้ทราบถึงความผิดพร่องของมอเตอร์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นได้ก่อนท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้  ได้มีการน าเสนอเทคนิค
การตรวจสอบความผิดพร่องของมอเตอร์หลายแบบ โดยใช้ตัวตรวจจับหลายชนิดน ามาวัดและบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น 

 ในงายวิจัย [6-9] ได้น าวิธีการวิเคราะห์สญัญาณกระแสมอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis: MCSA) หา
ประเภทความผิดพร่องมอเตอร์ โดยการวิเคราะห์สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์ วิธีการตรวจสอบแบบนี้จะใช้ตัวจับกระแส 
(Current Sensor) เพื่อน าสัญญาณกระแสมอเตอร์ออกมาวิเคราะห์ การติดตั้งจึงท าได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าตัวตรวจจับชนิด
อื่นๆ ระบบ MCSA ที่ ใช้วิเคราะห์สภาวะของมอเตอร์เหนี่ยวน าจะประกอบด้วย Signal Conditioning และ Data 
Acquisition เพื่อส่งข้อมูลที่ได้ให้กับคอมพิวเตอร์น าไปวิเคราะห์ 

 ในงายวิจัย [10-12] ได้ประยุกต์ใช้ฟัซซีลอจิกหรือตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic System: FLS) เป็นวิธีทาง
คณิตศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนคล้ายกับตรรกะทางความคิดของมนุษย์ โดยอาศัยการสร้าง
กฎฟัซซีด้วยผู้เช่ียวชาญและใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงความคลุมเครือ ในการวิเคราะห์แยกแยะหาความผิดพร่องที่เกิด
ขึ้นกับมอเตอร์ 

 จากวิธีการต่างๆข้างต้นที่ได้กล่าวไปต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ไม่มีวิธีใดที่จะดีกว่าวิธีอื่นในทุกๆด้าน  ฟัซซี
ลอจิก มีจุดเด่นตรงที่มีการใช้เหตุผลในเชิงตรรกะเหมือนความคิดของมนุษย์ สามารถอธิบายการตัดสินใจได้จากกฎฟัซซีและ
สามารถใช้กับข้อมูลที่คลุมเครือได้ แต่ข้อเสียของฟัซซีลอจิก อยู่ตรงที่ไม่สามารถเรียนรู้และปรับแต่งกฎต่างๆด้วยตัวเอง ต้อง
อาศัยผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีความรู้มากาหนดโครงสร้างและกฎให้ ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์นี้ โดยการน าวิธี การ
วิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์ ประยุกต์ร่วมกับฟัซซีลอจิกในการตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ใน
มอเตอร์ 

กรอบแนวคิดกระบวนการท างานของระบบตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์
เหนี่ยวน า 

กระบวนการท างานของระบบตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์  เริ่มต้นที่จ าลองสภาวะการ
แตกหักของแท่งตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน าออกเป็น 5 กรณี ได้แก่ 1. โรเตอร์ปกติ 2. แท่งตัวน าโรเตอร์เสียหาย 1 แท่ง
ตัวน า 3. แท่งตัวน าโรเตอร์เสียหาย 3 แท่งตัวน า 4. แท่งตัวน าโรเตอร์เสียหาย 5 แท่งตัวน า และ 5. แท่งตัวน าโรเตอร์เสียหาย 
7 แท่งตัวน า สัญญาณกระแสสเตเตอร์ที่มอเตอร์ท างานในสภาวะต่างๆจากการจ าลอง จะถูกน าไปวิเคราะห์และเปลี่ยนค่า
สัญญาณจากโดเมนของเวลาไปเป็นสัญญาณในรูปแบบโดเมนของความถี่ (Fast Fourier Transform : FFT) ได้ออกมาเป็น
สัญญาณที่มีรูปแบบขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ า (Lower Side Band : LSB)และองค์ประกอบแบนด์ข้างสูง (Upper Side 
Band : USB) จากนั้นน าพารามิเตอร์ขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ าและองค์ประกอบแบนด์ข้างสูงที่ได้ ไปวิเคราะห์ด้วยฟัซซี
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ลอจิกหรือตรรกศาสตร์คลุมเครือ เพื่อท าการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นว่ามีหรือไม่มี แล้วถ้ามี จะท าการแยกแยะว่าเกิด
ความผิดปกติของแท่งตัวน าโรเตอร์จ านวนเท่าใด 

                 
                 
                     
1, 3, 5     7       

                    
        : MCSA

                             
                          
                      

           : FLS
                
               
              

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย 

มอเตอร์เหนี่ยวน าและการจ าลองการแตกหักของตัวน าโรเตอร์ 

ในงานวิจัยนี้ ใช้มอเตอร์เหนี่ยวน า 1 เฟสแบบกรงกระรอก ขนาด 1/4 แรงม้า พิกัดแรงดัน 220 โวลล์ กระแส 1.4 
แอมป์ ความเร็วรอบ 1450 รอบต่อนาที และมีแท่งตัวน าโรเตอร์ 44 แท่งตัวน า ในรูปที่ 2 คือการจ าลองการแตกหักของแท่ง
ตัวน าในต าแหน่งต่างๆคือ 1, 1-2-3, 1-2-3-4-5 และ1-2-3-4-5-6-7 ตามล าดับ 

    
1BB 3BB 5BB 7BB 

ภาพที่ 2 จ าลองการแตกหักของตัวน าโรเตอร ์

ในส่วนของชุดอุปกรณ์ในการทดลองเพื่อตรวจสอบความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์แตกหัก ประกอบด้วย 4 ส่วน
หลัก คือ แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply), โพรบวัดกระแส (Current Probe), อินดักช่ันมอเตอร์ (Induction Motor), 
อนาล็อก -ดิจิตอล (A-D), คอมพิวเตอร์ (Computer) ดังรูปที่ 3 ในการตรวจจับสัญญาณกระแสสเตเตอร์ของมอเตอร์ได้ท า
การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์ โดยข้อมูลของกระแสไฟฟ้าจะถูกบันทึกโดยใช้ออสซิลโลสโคป ซึ่งมีอัตราการสุ่ม
(Sampling) 2 กิโลเฮิร์ทซ์ (kHz) และได้บันทึกขนาดข้อมูลทั้ งหมด 10,000 ข้อมูล ดังนั้นค่าความละเอียดของความถี่ 
(Frequency resolution) มีค่าเท่ากับ 0.2 เฮิร์ทซ์ (Hz) ขนาดความละเอียดของความถี่เท่ากับ 0.2 เฮิร์ทซ์ (Hz)  

 

ภาพที่ 3 การทดสอบของมอเตอรเ์หนี่ยวน าในสภาวะแท่งตัวน าเสียหาย 
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การวิเคราะห์สัญญาณกระแสมอเตอร์ (Motor Current Signature Analysis: MCSA) 

เมื่อเกิดกรณีแท่งตัวน าผิดปกติหรือแตกหักเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ กระแสสเตเตอร์ที่ความถี่ตาม
สมการที่ (1) ซึ่งสเปคตรัมที่เกิดขึ้นนี้จะปรากกฎบริเวณรอบความถี่มูลฐานจะอยู่ในเทอมขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ า 
(Lower sideband, LSB) และแบนด์ข้างสูง (Upper sideband, USB) แสดงดังรูปที่ 4 

(1 2 )sb ef ks f        (1) 

s m

s

n ns n


       (2) 

120 e
s

fn p


         (3) 

 

โดย sbf  คือ ความถี่ท่ีเกิดจากแท่งตัวน าเสยีหาย mn  คือ ความเร็วทางกล 

 
ef  คือ ความถี่ของแหล่งจ่าย sn  คือ ความเร็วซิงโครนัส 

 s คือ ค่าสลิปของมอเตอร ์  P คือ จ านวนโพลของมอเตอร์ 

 k  คือ ค่าสลิป   
  จากผลของสเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เมื่อตัวน าโรเตอร์เสียหาย เมื่อพบว่ามีตัวนาโรเตอร์แตกเกิดขึ้น กระแส
สเตเตอร์ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการเหนี่ยวนาของสนามแม่เหล็กของโรเตอร์ที่ไม่สมมาตร ท าให้ปรากฏฮาร์
โมนิคในเทอมขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ าและแบนด์ข้างสูงเกิดขึน้ บริเวณรอบความถี่มูลฐาน ผลของฮาร์โมนิคท่ีปรากฏขึ้น 
ในกระแสสเตเตอร์ จะใช้ในการตั้งค่าส าหรับการวิเคราะห์ในฟัซซีลอจิกดังตารางที่ 1 ประกอบด้วยจ านวนการแตกหักของแท่ง
ตัวน าของโรเตอร์แบบปกติ, แบบเสียหาย 1, 3, 5, และ 7 ตัวน า  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลส าหรับฟัซซลีอจกิ 

 

 

จ านวนการแตกหักของแท่งตัวน า องค์ประกอบแบนด์ขา้งต่ า (LSB) องค์ประกอบแบนด์ขา้งสูง (USB) 

0 BB -59.54 -73.60 

1 BB -35.97 -36.88 

3 BB -26.40 -27.44 

5 BB -23.31 -23.24 

7 BB -22.28 -21.43 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

ภาพที่ 4 ความถี่มูลฐานจะอยู่ในเทอมขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ าและแบนด์ขา้งสูง (a) 1 BB, (b) 3BB, (c) 5BB, (d) 
7BB 
การประยุกตใ์ช้ฟัซซีลอจิกในการตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์ 
 ฟัซซีลอจิกหรือตรรกศาสตร์คลุมเครือ เป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจภายใต้ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
คล้ายกับตรรกะทางความคิดของมนุษย์ โดยอาศัยการสร้างกฎฟัซซีด้วยผู้เช่ียวชาญและใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ที่แสดงถึงความ
คลุมเครือ ในการวิเคราะห์แยกแยะหาความผิดพร่องที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ 

Membership
Function

Inference Fuzzification DefuzzificationInput Output

 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก 

ขั้นตอนการประมวลผลแบบฟัซซีลอจิก มีรูปแบบการท างานเป็น 4 ส่วน แสดงดังรูปที่ 5 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการแปลงการอินพุตแบบทวินัยเปลี่ยนเป็นการอินพุตแบบตัวแปรฟัซซี โดยจะสร้างฟังก์ชันความ

เป็นสมาชิก (Membership Function)  โดยไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะเดียวกัน ขึ้นกับคุณลักษณะของแต่ละอินพุต (Input) และ
ความส าคัญต่อการเอาต์พุต (Output)  

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก เป็นฟังก์ชันที่มีการก าหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรที่ต้องการใช้งาน โดยการ
ก าหนดค่าให้กับสมาชิกที่มีความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน และคลุมเครือ ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการด าเนินการของฟัซ ซี 
เพราะรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกมีความส าคัญต่อกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา โดยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกจะไม่
สมมาตรกันหรือสมมาตรกันทุกประการก็ได้ ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่ใช้งานท่ัวไปมีหลายชนิด  
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ในงานวิจัยนี้จะใช้ฟังก์ชันสมาชิกสมการที่ 4 และ 5 โดยแบ่งการออกแบบและการสร้างฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
ออกเป็น 3 กรณี คือ 1. แบบสมมาตร 2. แบบสุ่ม และ 3. แบบจัดกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิก
อินพุตต่อผลของความถูกต้องของเอาต์พุต ได้ผลการสร้างฟังก์ชันความเป็นสมาชิกดังรูปที่ 6 และ 7  

ฟังก์ชันสามเหลี่ยม (Triangular Membership Function) เป็นฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มีพารามิเตอร์ทั้งหมด 3 ค่า 
คือ {a, b, c} ดังสมการที่ 4 และฟังก์ชันสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Membership Function) เป็นฟังก์ชันความเป็น
สมาชิกที่มีพารามิเตอร์ทั้งหมด 4 ค่า คือ {a, b, c, d} ดังสมการที่ 5 
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Membership Functions

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
Input LSB

0

1

0.5

0BB 1BB 5BB 7BB

(a) 

3BB

Membership Functions

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
Input LSB

0

1

0.5

0BB 1BB 5BB 7BB

(c) 

0BB 1BB 3BB 5BB 7BB

Membership Functions

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25
Input LSB

0

1

0.5

 
(e) 

Membership Functions

Input USB
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Membership Functions

Input USB
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1
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(d) 

0BB 1BB 3BB 5BB 7BB

Membership Functions

Input USB

0

1

0.5

-65 -60 -55 -50 -40 -30 -25-70 -45 -35

(f) 

ภาพที่ 6 ฟังก์ชันความเป็นสมาชกิอินพุต 

(a) LSB แบบสมมาตร, (b) USBแบบสมมาตร, (c) LSB แบบสุ่ม, (d) USBแบบสุ่ม, (e) LSB แบบจัดกลุ่ม, (f) USBแบบจัดกลุ่ม 

0BB 1BB 3BB 5BB 7BB

0 1 2 3 4 5 6
Output USB

0

1

0.5

 
ภาพที่ 7  ฟังก์ชันความเป็นสมาชกิเอาต์พุต 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการอินพุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุตท่ีอาศัยหลักการของการหา
เหตุและผล เช่น เขียนเป็นกฎการควบคุมระบบ ซึ่งจะมีลักษณะอยู่ในรูปแบบ ถ้า (If)และ (And) หรือ (Or) ซึ่งเป็นภาษาสามัญ 
น ากฎทั้งหมดมาประมวลผลรวมกัน เพื่อการหาตัดสินใจที่เหมาะสม 
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ขั้นตอนที่ 3 เป็นการหาฟัซซีเอาต์พุต โดยการน ากฎการควบคุมที่สร้างขึ้น ในขั้นตอนที่ 2 มาประมวลผลกับฟัซซี
อินพุต โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าค่าท่ีได้ประมวลผล  

วิธีการท าเป็นค่าคลุมเครือ (Fuzzification) วิธีการในงานวิจัยนี้ใช้ในการตีความหาเหตุผลเลือกใช้ Max-Min 
method โดยกฎการตีความหาเหตุผลแบบฟัซซีพื้นฐานมี 5 กฎ คือ 

กฎที ่1. ถ้า LSB เท่ากับ 0BBLSB และ USB เท่ากับ 0BBUSB ดังนั้น output จะเท่ากับ 0BB 
กฎที ่2. ถ้า LSB เท่ากับ 1BBLSB และ USB เท่ากับ 1BBUSB ดังนั้น output จะเท่ากับ 1BB 
กฎที ่3. ถ้า LSB เท่ากับ 3BBLSB และ USB เท่ากับ 3BBUSB ดังนั้น output จะเท่ากับ 3BB 
กฎที ่4. ถ้า LSB เท่ากับ 5BBLSB และ USB เท่ากับ 5BBUSB ดังนั้น output จะเท่ากับ 5BB 
กฎที ่5. ถ้า LSB เท่ากับ 7BBLSB และ USB เท่ากับ 7BBUSB ดังนั้น output จะเท่ากับ 7BB 

กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะก าหนดให้ 1 , 2 , 3 , 4  และ 5 เป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ ของสวนแรกของกฎ
ข้อที่ 1 ถึงกฎข้อที่ 5 ตามล าดับ จะได้ค่า 1 , 2 , 3 , 4  และ 5 ส าหรับอินพุต x0 และ y0จากกฎการตีความพื้นฐานมีดังนี ้

ถ้า LSB เท่ากับ 0BBLSB และ USB เท่ากับ 0BBUSB ดังนันจะได้    
0 01 0 0   

BB BBLSB USBx y  
ถ้า LSB เท่ากับ 1BBLSB และ USB เท่ากับ 1BBUSB ดังนันจะได้    

1 12 0 0   
BB BBLSB USBx y  

ถ้า LSB เท่ากับ 3BBLSB และ USB เท่ากับ 3BBUSB ดังนันจะได้    
3 33 0 0   

BB BBLSB USBx y  
ถ้า LSB เท่ากับ 5BBLSB และ USB เท่ากับ 5BBUSB ดังนันจะได้    

5 54 0 0   
BB BBLSB USBx y  

ถ้า LSB เท่ากับ 7BBLSB และ USB เท่ากับ 7BBUSB ดังนันจะได้    
7 75 0 0   

BB BBLSB USBx y  
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ภาพที่ 8 การประมวลผล Max-Min Inference กับค่า Crisp Input x0 และ y0 

Max-Min method จะใช้กฎการหาค่าต่ าสุด (Minimum Operation Rule) ของกฎแบบ Mamdani เป็นฟังก์ชัน
ความเป็นสมาชิกส าหรับหาค่า โดยค่าความเป็นสมาชิกของผลลัพธ์ Output จากกฎ 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ Point-Wise ซึ่ง
จะก าหนดตามสมการที่ 6 และภาพที่ 8 

0 1 3 5 71 2 3 4 5( )  ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( ))                   
BB BB BB BB BBOutput Output Output Output Output Outputw w w w w w     (6) 
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ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนการสรุปเหตุผลฟัซซี โดยจะเปลี่ยนฟัซซีเอาต์พุตให้เป็นทวินัยเอาต์พุต 
และด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง (Central of Gravity) เพื่อน าค่าที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ
เพื่อควบคุมระบบในสถานการณ์นั้น ๆ  

วิธีการหาจุดศูนย์ถ่วง (Central of Gravity: COG) เป็นวิธีการเฉลี่ยผลที่ได้จากการตีความหาเหตุที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ค่าที่ได้จะค านวณจุดศูนย์ถ่วงโดยรวมจะหาได้จากการประมาณค่าจากสมการที่ 7 

1

1

N

i i
i

N

i
i

w
COG














      (7) 

โดยสมการที่ 5 ได้ก าหนดค่าของสมการดังนี ้
COG  แทน ค่าของจุดศูนย์ถ่วง (Central of Gravity)     N  แทน ค่าตั้งแต่ต าแหน่งท่ี 1 ถึงต าแหน่งท่ี i 
  i  แทน ค่าฟัซซีของเอาต์พุตในเซตฟซัซีต าแหน่งที่ i     iw   แทน พื้นที่ใต้โค้งของเซตฟัซซีต าแหน่งที่ i 
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจจับและจ าแนกความผดิพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน าโดยฟัซซลีอจิก 

BB. LSB USB เป้าหมาย 
แบบสมมาตร แบบสุ่ม แบบจัดกลุ่ม 

ความ
ถูกต้อง 

ความ
ผิดพลาด (%) 

ความ
ถูกต้อง 

ความผิดพลาด 
(%) 

ความ
ถูกต้อง 

ความผิดพลาด 
(%) 

0 -54.97 -60.84 1.00 1.01 1.00 1.10 10.00 1.09 9.00 
0 -54.74 -62.30 1.00 1.05 5.00 1.01 1.00 1.01 1.00 
0 -59.21 -62.95 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
0 -57.22 -57.60 1.00 1.00 0.00 1.01 1.00 1.00 0.00 
0 -53.48 -61.56 1.00 1.00 0.00 1.01 1.00 1.05 5.00 
1 -35.65 -36.63 2.00 3.76 88.00 2.01 0.50 2.03 1.50 
1 -36.97 -36.66 2.00 3.71 85.50 2.00 0.00 2.00 0.00 
1 -36.93 -37.69 2.00 3.59 79.50 2.00 0.00 1.95 2.50 
1 -36.06 -37.24 2.00 3.68 84.00 2.00 0.00 1.98 1.00 
1 -35.87 -36.46 2.00 3.78 89.00 2.00 0.00 2.00 0.00 
3 -26.85 -27.88 3.00 4.70 56.67 2.99 0.33 2.94 2.00 
3 -26.67 -27.79 3.00 4.72 57.33 3.26 8.67 2.95 1.67 
3 -26.83 -28.13 3.00 4.70 56.67 3.10 3.33 2.93 2.33 
3 -26.81 -28.65 3.00 4.69 56.33 3.00 0.00 2.93 2.33 
3 -27.09 -28.17 3.00 4.67 55.67 3.07 2.33 2.90 3.33 
5 -22.59 -24.08 4.00 5.00 25.00 4.55 13.75 4.00 0.00 
5 -22.79 -23.86 4.00 5.00 25.00 4.63 15.75 4.00 0.00 
5 -22.74 -23.65 4.00 5.00 25.00 4.78 19.50 4.00 0.00 
5 -22.77 -23.44 4.00 5.00 25.00 4.80 20.00 4.00 0.00 
5 -22.73 -23.06 4.00 5.00 25.00 4.86 21.50 4.05 1.25 
7 -22.04 -22.14 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 
7 -21.91 -22.15 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 
7 -22.14 -22.03 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 
7 -22.05 -22.24 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 
7 -22.39 -21.83 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 
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ผลการตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์ 

ผลการตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่องของตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน าในสภาวะ โรเตอร์ปกติ, แท่งตัวน าโร
เตอร์เสียหาย 1 แท่งตัวน า, แท่งตัวน าโรเตอร์เสียหาย 3 แท่งตัวน า, แท่งตัวน าโรเตอร์เสียหาย 5 แท่งตัวน า และแท่งตัวน าโร
เตอร์เสียหาย 7 แท่งตัวน า โดยการน าความถี่มูลฐานท่ีอยู่ในเทอมขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ าและองค์ประกอบแบนด์ข้างสูง
มาประยุกต์ร่วมกับฟัซซีลอจิกหรือตรรกศาสตร์คลุมเครือ ได้ผลความถูกต้องในการตรวจจับและจ าแนกจ านวนความผิดพร่อง
ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 9 

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกในฟัซซีลอจิก จะมีผลโดยตรงต่อค่าความถูกต้อง (Accuracy) และความผิดพลาด (Error) 
ในการตรวจจับและจ าแนก การออกแบบฟังก์ชันความเป็นสมาชิกแบบสมมาตรและแบบสุ่ม โดยไม่มีการจัดเรียงข้อมูลให้
สอดคล้องกับพ้ืนท่ีข้อมูล จะท าให้เกิดความผิดพลาดได้มาก ในส่วนของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่มีการจัดแบบกลุ่ม โดยมีการ
น าข้อมูลมาท าการพล๊อตดูความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลเพื่อแบ่งส่วนข้อมูล จะให้ผลของการตรวจจับและจ าแนกความผิดพร่อง
มีประสิทธิภาพที่ด ี

 
ภาพที่ 9 ค่าความคลาดเคลื่อนจากฟังก์ชันความเป็นสมาชิก 

 
สรุปผลการวิจัย   
 การตรวจจับและจ าแนกจ านวนความเสียหายของแท่งตัวน าโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวน า โดยการน าค่าสเปคตรัมที่
เกิดขึ้นบริเวณรอบความถี่มูลฐานที่อยู่ในเทอมขององค์ประกอบแบนด์ข้างต่ าและแบนด์ ข้างสูง มาวิเคราะห์ร่วมกับการ
ประยุกต์ฟัซซีลอจิก และฟังก์ชันความเป็นสมาชิกในรูปแบบการจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับค่าอินพุต จะท าให้สามารถลดความ
คลาดเคลื่อนจากการตรวจจับได้ 
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