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บทคัดยอ 

บทความฉบับนี้นําเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหมของระบบลิฟตสําหรับอาคารสูงและอาคารสูงพิเศษ เรียกวา ระบบ
ควบคุมลิฟตแบบโถงเรียกใชงาน (Hall Call Destination Control) เพื่อรองรับปญหาคุณภาพของการใหบริการสําหรับการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (Vertical Transportation) ซึ่งนับวันจะเปนปญหามากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากทั่วโลกกําลังแขงขันการพัฒนาไป    
สูความเจริญ ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเปาหมายและความตองการของแตละประเทศอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาในเขตเมืองใหญ เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลใหมูลคาของพื้นที่สําหรับ
กอสรางอาคารสํานักงานและอาคารพาณิชยกรรมมีมูลคาสูงมากเทียบตอตารางเมตร และเพื่อความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจจึง
หลีกเลี่ยงไดยากที่จะตองสรางตึกสูงและตึกสูงพิเศษเพื่อรองรับธุรกรรมการทํางานทุกประเภทในอาคารดังกลาว และระบบลิฟต
ในปจจุบันไมสามารถรองรับปญหาดังกลาวนี้ได โดยเฉพาะมาตรฐานสากลในการกําหนดคุณภาพของการใหบริการที่ประกอบ 
ดวย คาของจํานวนผูโดยสารที่สามารถขนสงไดภายในระยะเวลา 5 นาที (5 Minutes-Handling Capacity) ตองไมนอยกวา 12 
เปอรเซ็นตของจํานวนประชากรของอาคาร (Building Design Population) ที่ไดออกแบบไวต้ังแตการวางแผนกอสรางอาคาร 
ระยะเวลารอลิฟต (Waiting interval time) โดยเฉลี่ยเทากับ 30 วินาทีหรือนอยกวา และเวลาการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง 
(Transit time) ดังนั้น การออกแบบระบบลิฟตที่ดีจะตองสามารถรองรับการใหบริการที่มีคุณภาพของการจราจรในแนวดิ่งและ
ความพึงพอใจของผูใช รวมถึงความปลอดภัยในการใชงานดวย และเพื่อใหระบบลิฟตนวัตกรรมใหมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ผูเขียนไดเพิ่มเติมแนวคิดในระบบการควบคุมโดยอาศัยเทคนิคการตัดสินใจเชิงฟซซี่รวมกับระบบโครงขายประสาทเทียม 
(Fuzzy-Neural Method) ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการใหบริการจราจรในแนวดิ่งทั้งของประชากรโลกและ
ประเทศไทย 
 
ABSTRACT 

This paper presents the innovation of Elevator Control System suitable for tall and super tall buildings 
which is more effective for vertical transportation in metropolitans and high cost property district.  This 
methodology is called Hall Call Destination Control that can serve the international standard for quality of 
service (QoS) in the three major indexes composed of first, the 5 Minutes-Handling Capacity that must be able to 
transport more than 12 percent of building design population, second, the waiting interval time that averages 30 
seconds or less and finally transit time. The effective elevator control must conform to international standard 
both in safety and operation and meet user satisfaction at the same time.  Finally the Fuzzy Neural techniques are 
introduced to improve the efficiency and effectiveness of the elevator control system and it is hoped that it will 
be more beneficial for national and global vertical transportation traffic. 

 
 

 
รูปที่ 1 แสดงภาพตึกสูงและตึกสูงพิเศษในปจจุบันทั้งแถบเอเชีย ยุโรปและอเมริกา 



ในปจจุบันทั่วโลกกําลังแขงขันการพัฒนาไปสูความ
เจริญ ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามเปาหมายและความ
ตองการของแตละประเทศอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาในเขตเมืองใหญ 
เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลใหมูลคาของพื้นที่
สําหรับกอสรางอาคารสํานักงานและอาคารพาณิชยกรรมมี
มูลคาสูงมากเทียบตอตารางเมตร และเพื่อความคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจจึงหลีกเลี่ยงไดยากที่จะตองสรางตึกสูงและตึกสูง
พิเศษเพื่อรองรับธุรกรรมการทํางานทุกประเภทในอาคาร
ดังกลาว ซึ่งจะสงผลใหการกําหนดพื้นที่ใชสอยภายใน
อาคารตองไดรับการออกแบบและคํานวณหาจุดที่ใหผล 
ประโยชนสูงสุดในสภาวะการใชงานของการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน และปจจัยหนึ่งที่ทําใหพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคาร
นั้นถูกลดสัดสวนลงไป หรือใชประโยชนไดไมเต็มที่แต 
ตองถูกกําหนดใหตองกันสวนพื้นที่ดังกลาวนี้สําหรับการ

ใหบริการ และความปลอดภัยของอาคารสูงและอาคารสูง
พิเศษ คือ พ้ืนที่ในสวนของลิฟตนั่นเอง ซึ่งลิฟตสามารถแบง
ออกไดหลายประเภทตามลักษณะของงานและมาตรฐานใช
งาน อาทิ ลิฟตโดยสาร (Passenger Lift) ลิฟตขนของ (Pro-
duct Lift) หรือลิฟตดับเพลิง (Fireman Lift) เปนตน แตโดย
สวนมากลิฟตที่ถือวาเปนหัวใจหลักของระบบ คือ ลิฟตขน
คนหรือลิฟตโดยสารซึ่งจําเปนและขาดไมไดสําหรับการ
เคลื่อนที่หรือเคลื่อนยายผูโดยสารในแนวดิ่ง (Vertical 
Transportation) ไปยังจุดหมายปลายทางในชั้นตางๆ ของ
อาคาร ดังนั้น การออกแบบระบบลิฟตที่ดีจะตองสามารถ
รองรับการใหบริการที่มีคุณภาพของการจราจรในแนวดิ่ง
และความพึงพอใจของผูใช รวมถึงความปลอดภัยในการใช
งานขณะเดียวกันดวย ซึ่งในบทความฉบับนี้ผูเขียนจะขอ
กลาวถึงเฉพาะระบบลิฟตโดยสารเทานั้น 

 
 

 
รูปที่ 2 แสดงการจราจรของลิฟตในแนวดิ่ง (Vertical Transportations) 

 
1.  ขอกําหนดดานคุณภาพการใหบริการ (Quality of Ser-
vices: QoS) 

ในการออกแบบระบบลิฟตเพื่อใหไดมาตรฐานดาน
คุณภาพของการจราจรในแนวดิ่ง จะประกอบดวยปจจัย
สําคัญหลายประการ เชน จํานวนลิฟต (Elevator Numbers) 
ขนาดของลิฟต (Capacity) ความเร็วของลิฟต (Speed) จํานวน
ช้ันที่จอด (Level Served) รวมถึงวิธีการควบคุมการทํางาน
ของลิฟตตามลําดับความสําคัญหรือปจจัยประกอบอื่นๆ  
รวมดวย เชน ลิฟตสําหรับผูบริหาร หรือสําหรับพื้นที่พิเศษ 
(VIP Zone) เปนตน ดังนั้น ในการวัดคุณภาพของการจราจร
ในแนวดิ่งจะวัดไดดวยคาของจํานวนผูโดยสารที่สามารถ
ขนสงไดภายในระยะเวลา 5 นาที (5 Minutes-Handling Ca-
pacity) รวมกับระยะเวลารอลิฟต (Waiting interval time) และ
เวลาการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง (Transit time) ซึ่ง
ตามขอกําหนดของมาตรฐานระดับนานาชาติไดกําหนด      

ใหคุณภาพการขนสงของอาคารประเภทสํานักงานที่เปนตึก
สูงหรือตึกสูงพิเศษมีคาจํานวนผูโดยสารที่สามารถขนสง  
ไดภายในระยะเวลา 5 นาที (5 Minutes-Handling Capacity) 
ไมนอยกวา 12 เปอรเซ็นตของจํานวนประชากรของอาคาร 
(Building Design Population) ที่ไดออกแบบไวต้ังแตการ
วางแผนกอสรางอาคาร และเวลาในการรอลิฟตโดยเฉล่ียเทา 
กับ 30 วินาทีหรือนอยกวา จากขอกําหนดของมาตรฐาน 
สากลดังกลาวทําใหเกิดความยากในการปฏิบัติเปนอยาง
มาก เนื่องจากจะตองคํานวณความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
ระหวางการติดตั้งลิฟตจํานวนหลายตัวมากขึ้น หรือใหมี
ขนาดใหญขึ้นเพื่อเพิ่มความจุผูโดยสารไดมากขึ้น แตใน
ขณะเดียวกันก็จะทําใหพ้ืนที่ของอาคารที่จะตองใชกอสราง
โถงลิฟต และปลองลิฟต (Core Lift) เพิ่มขึ้นซึ่งถือเปนการ
เสียพ้ืนที่ขายหรือพ้ืนที่เศรษฐกิจไปจํานวนมาก  



 

2.  โครงสรางและสวนประกอบของระบบลิฟต (Elevator 
Systems) 

2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต และการทํางาน
เบื้องตน 

ระบบลิฟตโดยพื้นฐานการทํางานจะประกอบดวย ตัว
ลิฟต (Car) และน้ําหนักถวง (Counterweight) หรือที่เรียก 
วา CWT โดยการเคลื่อนที่ของลิฟตในทิศทางขึ้นหรือลงจะ
ทํางานสัมพันธกับน้ําหนักถวงผานทางเชือกลวดแขวน
หรือเคเบิลสําหรับการเคลื่อนที่ เพื่อใหการเคลื่อนที่ของ
ลิฟตมีความนุมนวลและรักษาระดับการเคลื่อนที่ใหสมดุล 
และโดยปรกติน้ําหนักถวงจะมีพิกัดน้ําหนักประมาณ 50% 
ของน้ําหนักบรรทุกลิฟตทั้งในกรณีลิฟตเปลาที่ถือเสมือน
วาน้ําหนักบรรทุกเปน 0% หรือน้ําหนักบรรทุกเต็มพิกัด 
100% และมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกวา 2.5 เมตรตอวินาทีสําหรับ
ตึกสูง ดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 แสดงพื้นฐานการทํางานของระบบลิฟต 

 
2.2 โครงสราง และสวนประกอบของระบบลิฟต 
ระบบลิฟตตามมาตรฐานการใชงานในปจจุบันที่แสดง

ดังรูป 4 จะมีรายละเอียดของโครงสรางและสวนประกอบ
ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 4 แสดงโครงสรางและสวนประกอบตางๆที่จําเปนของระบบลิฟตตามมาตรฐานใชงานในปจจุบัน 

 
 2.2.1 หองเครื่องลิฟต (Machine Room) 

หองเครื่องลิฟต คือ ศูนยกลางในการควบคุมการ
ทํางานของลิฟต ซึ่งอุปกรณการทํางานหลักที่มีความสําคัญ
จะถูกติดต้ังไวในหองนี้ โดยประกอบดวย เครื่องลิฟต (Drive 
Machine) ชุดควบคุม (Controller) ชุดอุปกรณควบคุม

ความเร็วลิฟต (Over Speed Governor) และสวิตซตัดตอน
ทางไฟฟา (Main Breaker & Switches) เปนตน และเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางานของลิฟต 
ประตูหองเครื่องลิฟตจะถูกปดและล็อกไวตลอดเวลาและจะ
อนุญาตใหเขาไดเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของเทานั้น  
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รูปที่ 5 แสดงหองเครื่องลิฟต (Machine room) 

2.2.2  ปลองลิฟต (Lift Shaft) 
 ปลองลิฟต คือ ชองทางหรือพ้ืนที่ที่ใชสําหรับการ
เคลื่อนที่ของลิฟตในแนวดิ่งจะประกอบดวย รางบังคับ
สําหรับตัวลิฟตและน้ําหนักถวง (Guide rails & CWT) เคเบิล
สําหรับการเคลื่อนที่ (Traveling Cable) เชือกลวดแขวน 
(Hoist ropes) โซหรือเชือกลวดชดเชย (Compensation Chain/ 
rope) อุปกรณควบคุมการจอด (Shaft Information device) 
และทางออกฉุกเฉิน (Emergency exit door) 

 

 
รูปที่ 6 แสดงปลองลิฟต (Lift Shaft) 

 
2.2.3 ตัวลิฟตและน้ําหนักถวง (Car & Counter-

weight) 
ดังที่ไดทราบวาระบบลิฟตทํางานอยางงายดวย

เทคนิคของตัวลิฟตและน้ําหนักถวง ซึ่งมีสวนประกอบที่
สําคัญดังนี้  คือ สาแหรก พ้ืนตัวลิฟตและหองลิฟต  (Car 
frame, car platform and car cab) โครงน้ําหนักถวง 
(Counterweight frame) แผงควบคุมภายในตัวลิฟต (Car 
operation panel) พัดลดระบบอากาศในตัวลิฟต (Car 
ventilation) ไฟแสงสวางในตัวลิฟต (Car lightning) ทางออก
ฉุกเฉิน (Emergency exit door) ประตูตัวลิฟต (Car door) 
อุปกรณปองกันประตูหนีบ (Door detector) เครื่องนิรภัย 
(Safety gear) และตัวนํารองลิฟตและน้ําหนักถวง (Car & 
CWT guide shoes) 

 
รูปที่ 7 แสดงตัวลิฟตและกลไกน้ําหนักถวงการเคลื่อนที่ 

(Car & Counterweight Mechanism) 
 

2.2.4 ประตูปลองลิฟตและอุปกรณตางๆ (Landing 
Door and Fixtures) 
 จะประกอบดวยประตูปลองลิฟต (Landing door) 
ไฟแสดงตําแหนงตัวลิฟต (Landing Indicators) ไฟแสดงทิศ
ทางการเคลื่อนที่ (Direction lamp) เสียงเตือนการมาถึงของ
ลิฟต (Arrival going) ปุมกดเรียกลิฟต (Landing buttons) และ
สวิทซควบคุมตางๆ (Switches buttons) 
 

 
รูปที่ 8 แสดงประตูปลองลิฟตและอุปกรณตางๆ  

(Landing Door and Fixtures) 
 
 
 
 



 

2.2.5 บอลิฟต (Pit) 
 บอลิฟตเปนสวนที่อยูดานลางสุดของปลองลิฟต 

โดยมีพ้ืนที่ต้ังแตระดับประตูปลองลิฟตช้ันลางสุดไปถึงพื้น
บอลิฟต จะประกอบดวยอุปกรณการทํางานตางๆ ดังนี้ คือ 
อุปกรณลดแรงกระแทก ซึ่งอาจจะเปนแบบสปริงหรือแบบ

น้ํามันก็ได (Spring or Oil buffer) กลอุปกรณปรับความตึง
เชือกลวดชดเชย (Compensation tension device)   รอกปรับ
ความตึงเชือกลวดของอุปกรณควบคุมความเร็ว (Governor 
tension pulley) สวิทซหยุดลิฟต (Pit stop switch) ไฟแสง
สวางบอลิฟต (Pit lighting) และบันไดลงบอลิฟต (Pit ladder) 

 

 
รูปที่ 9 แสดงบอลิฟตและอุปกรณปองกันแรงกระแทก (Pit and Buffer) 

 2.2.6 แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟต 
เพื่อใหการใชงานระบบลิฟตมีความปลอดภัยและ

ไดมาตรฐานตลอดเวลาการใชงาน จําเปนจะตองทําการ
ตรวจสอบการทํางานของระบบลิฟตวามีสิ่งปรกติหรือไม  
ซึ่งการตรวจสอบทําไดทั้งการตรวจสอบเบื้องตน (Visual 
inspector) หรือการตรวจสอบเฉพาะทางโดยผูเช่ียวชาญหรือ
บริษัทผูทําการติดตั้งและใหบริการ ซึ่งหัวขอในการตรวจ 
สอบเบื้องตนทั่วไปมีดังนี้  

1.  ตรวจสอบหองเครื่องลิฟต และอุปกรณ 
2.  ตรวจสอบปลองลิฟต บอลิฟตและอุปกรณ 
3.  ตรวจสอบตัวลิฟต และอุปกรณ 
4.  ตรวจสอบประวัติการทดสอบ และการตรวจ 

สอบบํารุงรักษา 

3.  ระบบลิฟตตามมาตรฐานการใชงานทั่วไป (Conventional 
Elevator Control System) 

ระบบลิฟตที่ใชงานกันอยูโดยทั่วไป จะประกอบดวย
สวนของปุมกดหนาลิฟต เพื่อทําหนาที่เรียกลิฟตสําหรับทิศ
ทางการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง จากนั้นเมื่อผูโดยสารเขาไป
ภายในตัวลิฟตแลวก็จะมีชุดปุมกดซึ่งจะเลือกหมายเลขของ
ช้ันที่ตองการ รวมถึงปุมกดระบบการประทํางานประกอบ
อื่นๆ เชน ปุมเปด-ปดประตู ปุมแจงเตือนเหตุ (Alarms) ปุม
โทรศัพทฉุกเฉิน (Emergency Call) หรือสัญญาณกระดิ่ง 
(Bell) ตางๆ เปนตน ซึ่งการทํางานโดยรวมของการใชบริการ
ลิฟตสรุปไดดังนี้ 

 

 
รูปที่ 10 แสดงแผงปุมกดหนาลิฟต และแผงปุมกดภายในลิฟต 

  ปุมกดหนาลิฟต   ปุมกดภายในลฟิต 



3.1 เมื่อผูโดยสารตองการจะใชลิฟตจะทําการกดปุม
เรียกลิฟตขึ้น หรือลงที่ดานหนาลิฟต จากนั้นจะตองยืนรอ
ลิฟตตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวที่จะจอดใหบริการ ซึ่ง
โดยปรกติจะไมทราบวาเปนลิฟตตัวใดหรืออาจจะทราบถา
มีการติดตั้งระบบชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น 
และอาจจะเปนไปไดวาบริเวณพื้นที่รอลิฟตอาจจะอยูใกล
หรือไกลจากลิฟตที่จะมาจอดทําใหตองใชเวลาเดินไปหา
ลิฟตเพิ่มดวย ซึ่งพบวาการใชบริการดังกลาวนี้ไมสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานของลิฟตใหสอดคลองกับสภาวะ
ของเหตุการณในปจจุบันได เนื่องจากการกดปุมหนาลิฟต
นั้นระบบควบคุมลิฟตจะทราบเพียงวามีการเรียกใชลิฟต 
แตระบบไมทราบวามีผูโดยสารรอดานหนาลิฟตก่ีคน แต
ละคนจะไปยังช้ันใดบาง มีผูพิการหรือไม หรือไมมีคนอยู
แลวเปนตน 

3.2 ในบางกรณีที่มีผูโดยสารไปในทิศทางเดียวกัน  
แตอาจจะชั้นเดียวกัน หรือคนละชั้นระบบลิฟตจะไมทราบ
จนกวาจะเกิดการกดปุมภายในตัวลิฟต และถามีผูโดยสาร 
ยืนรอจํานวนมากก็จะเกิดการแยงการเขาใชบริการสําหรับ
ลิฟตตัวแรกที่มาถึง ซึ่งถาลิฟตไมสามารถใหบริการได
ทั้งหมดเนื่องจากขอจํากัดทางดานพิกัดน้ําหนักบรรทุก ก็จะ
มีเสียงเตือนโดยปรกติ ทําใหผูโดยสารตองรอคอยลิฟตตัว
ใหมในกระบวนการเดิม ยิ่งในชวงเวลาเรงรีบของชั่วโมง
ทํางานจะทําใหเกิดเหตุการณชุลมุนหรือเบียดเสียดในการ  
ใชลิฟตสูงมาก 

3.3 เมื่อผูโดยสารเขาไปในลิฟตแลว ก็จะเกิดการแยง
กดเลือกช้ันที่ตองการจะไป และในบางครั้งยังกดในทิศทาง
ตรงกันขามกับที่ลิฟตจะเคลื่อนที่อีกดวย ทําใหตองเสียเวลา
สวนหนึ่งกวาที่ประตูลิฟตจะปดและออกเดินทาง 

3.4 ในการเดินทางไปสูช้ันหรือเปาหมายที่ตองการ
ในทิศทางเดียวกัน อาจจะตองใชเวลาเดินทางคอนขางนาน
มาก เนื่องจากลิฟตอาจจะหยุดจอดบอยครั้งตามชั้นตางๆ 
หรือตามการเรียกปุมกดหนาลิฟต ทําใหตองใชเวลาในการ

ขนสงผูโดยสารใหครบทุกคนตองใชเวลาในการเดินทาง 
(Transit time) คอนขางนานมาก 

3.5 นอกจากนี้ในกรณีมีผูโดยสารบางประเภทที่ทํา
การหลอกลิฟต หรือเปล่ียนใจในการเดินทางก็อาจจะทําให
เกิดผูโดยสารตกคางภายในลิฟตจํานวนหนึ่ง ประกอบกับมี
การเรียกใชลิฟตจากปุมกดดานหนาในแตละช้ันทําใหลิฟต
ตองใชระยะเวลานานมากกวาจะลงมาใหบริการในชั้นลางได  

จากขั้นตอนหรือกระบวนการหรือเหตุการณตางๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นไดในการใชบริการระบบลิฟตที่ใชงานกันอยู
โดยทั่วไปจะพบวาไมมีทางไดคุณภาพตามมาตรฐาน
นานาชาติเลย เนื่องจาก 5 Minutes-Handling Capacity ตํ่า
มาก คา waiting interval time สูงมากขึ้นและคา Transit 
time ก็สูงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย และสงผลใหเกิดความไม
พึงพอใจของผูใชบริการสูงมาก และเสี่ยงตอมาตรการดาน
ความปลอดภัยในการใชลิฟต รวมถึงแผนการบํารุงรักษา
ลิฟตตามระยะเวลา (Time Maintenance) อีกดวยเนื่องจาก
ไมสามารถหยุดลิฟตเพื่อทําการตรวจซอมบํารุงในสภาวะ
การใชงานตามอายุการใชงานปรกติไดนั่นเอง 

 
4.  ระบบลิฟตนวัตกรรมใหมแบบโถงเรียกใชงาน (Hall Call 
Destination Elevator Control) 

ระบบลิฟตแบบโถงเรียกใชงานจะเปนการควบคุมและ
การใหบริการลิฟตในรูปแบบใหมซึ่งแตกตางไปจากเดิม 
โดยระบบควบคุมลิฟตแบบใหมนี้จะจัดใหมีชุดควบคุม
ปุมกดเรียกลิฟตติดตั้งอยูบริเวณสวนกลางของโถงรอลิฟต
ในทุกช้ัน ซึ่งจะประกอบดวยปุมกดหมายเลข 0-9 เพื่อเลือก
หมายเลขชั้นที่ตองการ หรืออาจะมีในสวนของปุมกด
สําหรับคนพิการเพิ่มเติมดวย และในสวนของชุดปุมกดภาย 
ในตัวลิฟตนั้นจะเหลือเพียงเฉพาะปุมกดเปด-ปดประตู ปุม
แจงเตือนเหตุ (Alarms) ปุมโทรศัพทฉุกเฉิน (Emergency 
Call) หรือสัญญาณกระดิ่ง (Bell) ตางๆ ที่จําเปนเทานั้น จะไม
มีปุมกดหมายเลขเรียกช้ันตางๆ ภายในตัวลิฟต  

 



 

 
รูปที่ 11 แสดงแผงปุมกดเลือกลิฟตและการใชงานลิฟตระบบ (Hall Call Destination Control System) 

 
ซึ่งหลักการทํางานของระบบลิฟตแบบใหมนี้จะมุงตอบ 
สนองการใหบริการกับผูใชบริการที่กดปุมไปยังช้ันปลาย 
ทางที่ตองการ (Who’s behind the Call) โดยเมื่อผูใชบริการ
แตละคนทําการกดปุมเลือกช้ันปลายทางจากแผงสวิตซ
หมายเลข (Key Pad Switch) ระบบควบคุมจะทําการประ 
มวลผลและทราบไดในทันทีวา มีผูใชบริการคนใดตองการ
เดินทางไปยังช้ันใดบาง จํานวนกี่คนเปนตน ทําใหระบบ
สามารถที่จะแจงใหผูใชบริการทราบไดเลยวาจะใหไปยืน
รอลิฟตตัวใด และเมื่อผูใชบริการเขาไปในลิฟตจนครบแลว
หรือไมสามารถบรรทุกเกินน้ําหนักตามพิกัดไดแลว ประตู
ลิฟตจะปดและออกเดินทางไดทันที่ ซึ่งระบบแบบนี้ทําให
การกดปุมเพียงครั้งเดียวของผูใชบริการสามารถใชเปน
ขอมูลที่มีประโยชนไดมาก ดังนั้น สามารถสรุปขั้นตอน
หรือกระบวนการทํางานในการใหบริการของระบบลิฟต
แบบใหมได ดังนี้  

4.1 เมื่อผูโดยสารที่ตองการใชบริการกดปุมหมายเลข
ช้ันที่ตองการจากชุดปุมกดเรียกลิฟตที่ ติดตั้งอยูบริเวณ
สวนกลางของโถงรอลิฟตในทุกช้ัน ระบบควบคุมจะทําการ
ประมวลผลและจัดกลุมใหผูใชบริการที่มีเปาหมายที่จะ
เดินทางไปยังช้ันเดียวกัน หรือโซนเดียวกันใชงานลิฟตตัว
เดียวกันและแจงใหทราบ โดยหลังจากกดปุมเสร็จก็สามารถ
เดินไปรอลิฟตตัวนั้นๆ ไดทันที ซึ่งจะทําใหไมเกิดการแยง
เขาใชลิฟตตัวแรกที่มาถึงหรือผูโดยสารทานอื่นๆ ที่มาที่หลัง
ก็จะพอประมาณจํานวนผูโดยสารอื่นๆ ที่รอในระบบไดวา
มากเกินไปหรือไมในรอบการใหบริการดังกลาว ซึ่งจะลด
เวลาในการรอลิฟตหรือ Waiting Interval Time ลงได 

 

 
รูปที่ 12 แสดงการใชงานชุดควบคุมปุมกดเรียกลิฟต 

ที่ติดตั้งอยูบริเวณสวนกลางของโถงรอลิฟต 
 

4.2 เมื่อระบบควบคุมลิฟตทราบยอดจํานวนผูโดยสาร
ในแตละเที่ยวที่คอนขางจะแนนอน จะทําใหกําหนดระยะ 
เวลาหรือชวงการใชเวลาในการเปด-ปดประตูสอดคลองกับ
จํานวนผูโดยสาร ซึ่งจะลดเวลาในสวนของการเขาออกลิฟต
แตละช้ันลงไดมาก 

4.3 ระบบควบคุมลิฟตที่จัดใหผูโดยสารที่ตองการ
เดินทางไปยังช้ันปลายทางเดียวกัน หรือโซนเดียวกัน ทํา
ใหลิฟตไมตองจอดระหวางทางบอยครั้งหรือหยุดจอดนอย 
ทําใหระยะเวลาการเดินทางหรือ Transit Time ลดลงไดมาก 

4.4 ระบบควบคุมลิฟตจะทําการตอบสนองตอการ
เรียกลิฟตแตละช้ันโดยทําการคํานวณจากจํานวนผูโดยสาร
ภายในลิฟตวามีที่วางเพียงพอหรือสามารถบรรทุกผูโดย 
สารเพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม และจะตองคํานึงถึงเวลาในการ
เดินทางใหเหมาะสมดวย โดยจะแกปญหาจํานวนผูโดย 
สารในลิฟตจํานวนมากแตน้ําหนักบรรทุกไมเกินพิกัดที่
กําหนดซึ่งจะทําใหลิฟตจอดใหบริการแตไมสามารถให 
บริการผูโดยสารเพิ่มเติมไดอีกเปนตน ซึ่งจะลดเวลาการ
เดินทางหรือ Transit Time ลงได 

แสดงการใชลฟิตของระบบควบคุมแบบ Hall Call 
Destination Control System 

แผงปุมกดเลือกชั้น 
ภายในตัวลฟิต 

แผงปุมกดเลือกชั้น 
ที่แผงลิฟต 



 

4.5 ในชวงเวลาเรงดวนหรือชวงพักกลางวันหรือชวง 
เวลาเลิกงานในกรณีของการใชลิฟตแบบปรกติทั่วไป
อาจจะเกิดกรณีการหลอกทิศทางการเดินทางของลิฟตอัน
เนื่องมาจากผูใชบริการจํานวนมากมากได กลาวคือ ผูโดย 
สารตองการจะลงไปยังช้ันลางแตลงไมไดเนื่องจากการ 
จราจรของลิฟตหนาแนนมากในชวง Down Peak ทําใหยืน
คอยลิฟตนานมาก และบางครั้งลิฟตไมจอด หรือจอดแตคง
คางผูโดยสารจํานวนมากในตัวลิฟตทําใหไมสามารถ
ใหบริการไดอีก ในกรณีนี้ผูโดยสารจะกดปุมเรียกลิฟตขึ้น

ทําใหระบบควบคุมลิฟตเขาใจวามีผูโดยสารตองการขึ้นไป
ยังช้ันดานบน ในขณะที่ความเปนจริงตองการลงดานลาง 
ทําใหระบบลิฟตเสียเวลาตางๆ เหลานี้เปนจํานวนมาก แต
ในระบบการควบคุมแบบใหมนี้ผูโดยสารจะไมสามารถ
ทํางานใชงานในลักษณะนี้ไดอีกเนื่องจากลิฟตจะทําการ
ประมวลผลตามหมายเลขชั้นที่ตองการจากปุมกดโถงลิฟต
และไมสามารถเขามาเปลี่ยนแปลงภายในตัวลิฟตได ทําให
ลดเวลาตางๆ ลงไดมาก 

 
 

 
รูปที่ 13 แสดงเปรียบเทียบการใชงานลิฟตแบบทั่วไปและแบบนวัตกรรมใหมแบบโถงเรียกใชงาน 

 
 
 

 
รูปที่ 14 แสดงเปรียบเทียบการใหบริการของลิฟตแบบทั่วไปและแบบนวัตกรรมใหมแบบโถงเรียกใชงาน 

 
จากรูปที่ 13 และ 14 จะพบวาแนวโนมของการใชบริการ
ลิฟตแบบนวัตกรรมใหมจะมีการกระจายตัวใชงานของผูใช 
บริการตามกลุมของความตองการในการเดินทางลักษณะ
เดียวกัน และเหมาะสมในการใชงานลิฟตแตละตัวทําใหการ 
 

ใหบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่ระบบลิฟตแบบ
ทั่วไปการใชบริการเปนแบบสุม (Random) มีการจับกลุมของ
ผูใชบริการในลักษณะที่ไมแนนอน บางครั้งกระจุกตัวมาก
ในลิฟตตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะลิฟตตัวแรกที่มาถึง และ 
 

ระบบควบคุมลิฟตแบบทั่วไป 
 (Conventional Control System) 

ระบบควบคุมลิฟตแบบโถงเรียกใชงาน 
 (Hall Call Destination Control System) 

ระบบควบลิฟตแบบทั่วไป  
(Conventional Control System) 

ระบบควบลิฟตแบบโถงเรียกใชงาน  
(Hall Call Destination Control System) 



 

บางครั้งการใชงานเบาบางมากในลิฟตบางตัวซึ่งรวมถึงลิฟต
ตัวที่มาชากวา รวมไปถึงการขาดประสิทธิภาพในการให 
บริการในแนวดิ่งของลิฟตแตละตัวดวย  

4.6 การใหบริการสําหรับคนพิการ (Handy Cap Ser-
vices) 

ระบบการควบคุมลิฟตแบบใหมจะสามารถตอบ 
สนองตอการเรียกใชบริการของคนพิการได โดยเมื่อคน
พิการกดปุมสําหรับคนพิการ (Disability Button) ซึ่งโดย 
ปรกติจะเปนรูปรถเข็น (Wheel Chair) และกดปุมเลือกช้ัน
ที่ตองการ ระบบจะทําการประมวลผลและทราบวาลิฟตตัว
ที่จะใหบริการจะตองใชพ้ืนที่ในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น
กวาคนปรกติ เนื่องจากผูพิการตองนั่งบนรถเข็น หรือใชไม
เทาชวยหรือมีผูชวยพยุงหรืออื่นๆ ดังนั้น ระบบควบคุม
ลิฟตจะกําหนดใหลิฟตตัวใดตัวหนึ่งทําหนาที่จอดรับผู
พิการ กําหนดระยะเวลาเปด-ปดประตูนานขึ้น และรองรับ
ผูโดยสารอื่นๆ ที่ถึงแมจะกดปุมไปยังช้ันเดียวกัน หรือ
บริเวณเดียวกันไดนอยลง และเมื่อใหบริการคนพิการเสร็จ
สิ้นแลวระบบก็จะยกเลิกการทํางานในโหมดคนพิการ 
(Reset) ใหสามารถกลับไปรองรับการทํางานในสภาวะ
ปรกติตอไป ซึ่งประโยชนจากกรณีนี้ทําใหผูที่เปนเจาของ
อาคารไมตองลงทุนติดตั้งลิฟตสําหรับผูพิการ ซึ่งโดย 
ปรกติไมคอยไดใชบริการบอยครั้งนักแตจะตองจัดใหมี
ตามขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระเบียบขอกําหนด
ของอาคารสูงและอาคารควบคุม ซึ่งจะลดคาใชจายทั้งใน
ระบบลิฟตและพื้นที่ปลองลิฟตลงไดอีก 

 
 

 
รูปที่ 15  แสดงการใหบริการลิฟตของคนพิการของระบบ 

ควบคุมแบบ Hall Call Destination Control System 
 

4.7 การใหบริการสําหรับผูบริหาร บุคคลระดับสูง
หรือบุคคลพิเศษและการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบ (VIP services and Intelligent Profiting System) 

ในการใหบริการสําหรับผูบริหารบุคคลระดับสูงหรือ
บุคคลพิเศษระบบลิฟตแบบใหมสามารถประยุกตใชงาน
รวมกับระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ได
เปนอยางดี ซึ่งหัวขอนี้ถือเปนสภาวะเหตุการณที่มีความ
เสี่ยงสูงมากในปจจุบันจากเหตุการณความไมสงบเรียบ 
รอยและกอการการรายในรูปแบบตางๆ ที่ประสงคตอชีวิต 
และทรัพยสินของประชาชน โดยระบบควบคุมลิฟตจะ
กําหนดใหลิฟตทํางานในโหมดผูบริหารหรือบุคคลระดับ 
สูงหรือบุคคลพิเศษ (Executive Mode) โดยอาจะใชขอมูล
จากบัตร Smart Card ซึ่งบรรจุขอมูลของชั้นที่ตองการจะไป 
ช้ันที่ไมตองการใหจอด หรือขอมูลอื่นที่ตองการจะแสดง
หรือใชงานรวมดวย เชน ขอมูลขาวสารช่ัวโมงเรงดวน 
(Breaking News) ขอมูลการประชุม หรือขอมูลของบริษัท
เปนตน ซึ่งเมื่อระบบควบคุมลิฟตไดรับขอมูลดังกลาวจาก
บัตร Smart Card ระบบจะจัดใหลิฟตทํางานในโหมด 
Executive Mode และใหบริการไดทันที ซึ่งผูที่เปนเจาของ
อาคารไมตองลงทุนติดต้ังลิฟตสําหรับบุคคลพิเศษ หรือ
ลิฟตในโซนพิเศษซึ่งโดยปรกติไมคอยไดใชบริการได
อยางคุมคากับจํานวนผูโดยสารและใชไมบอยครั้งนัก ซึ่ง
จะลดคาใชจายทั้งในระบบลิฟตและพื้นที่ปลองลิฟตลงได
อีกมาก 

 
รูปที่ 16 แสดงการใหบริการพิเศษสําหรับบุคคลสําคัญหรือ

ผูบริหารของระบบลิฟตแบบ Hall Call Destination 
Control System 

การใชลิฟตของคนพิการของระบบควบคุมแบบ 
Hall Call destination Control System 

แสดงการใหบริการบุคคลสําคัญหรือผูบริหาร 
ดวยระบบ Key Pad panel with Smart Card Decoder  
ของระบบ Hall Call Destination Control System 



 

 
 

รูปที่ 17 แสดงการใหบริการลิฟตนวัตกรรมใหมระบบ Hall 
Call Destination Control System ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ดังนั้น จากคุณสมบัติและแนวทางการควบคุมลิฟตระบบ
ใหมดังกลาวจะสามารถใหการบริการเขาสูมาตรฐานของ
คุณภาพการจราจรในแนวดิ่งตามมาตรฐานนานาชาติไดดี
ขึ้นเนื่องจากชวงเวลา 5 Minutes-Handling Capacity สูงขึ้น 
คา waiting interval time ลดลงและคา Transit time ก็ลดลง
ตามไปดวย นอกจากนี้ ยังสงผลใหลิฟตทํางานไดมีประ-
สิทธิภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ยืดอายุการทํางานของ
ระบบลิฟตรวมถึงความปลอดภัยในการใชงานก็สูงขึ้นตาม
ไปดวย แตทั้งนี้ในความเห็นของผูเขียนเองยังสามารถทํา
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบลิฟตแบบใหมนี้ใหสูงขึ้น
ไปไดอีก ดวยการนําเสนอเทคนิคการประมวลผลการระบบ
คุมระบบลิฟตดวยเทคนิคเชิงฟซซี่ลอจิกรวมกับโครงขาย
ประสาทเทียม ซึ่งจะทําใหระบบลิฟตมีการตัดสินใจใน
สภาวะการใหบริการตางๆ ไดอยางแมนยํา เที่ยงตรงมากขึ้น 
รวมถึงสามารถที่จะจดจําพฤติกรรมการใหบริการหรือการ
ใชบริการของผูโดยสารในแตละชวงเวลาของวัน หรือชวง 
เวลาอื่นใดและสามารถที่จะคาดการณหรือพยากรณสภาวะ
เหตุการณในอนาคตตอไปไดดวย นอกจากนี้ ยังมีการใช
ขอมูลแบบขอมูลยอย (Local Data) ในสภาวะของเหตุการณ
นั้นๆ แทนขอมูลรวม (Global Data) ที่ระบบลิฟตไดจากการ
เรียกใชบริการครั้งแรก จะทําใหระบบลิฟตมีการทํางาน
แบบยืดหยุน (Dynamic Operation System) ไดมากขึ้น ซึ่ง
จะสงผลใหประสิทธิภาพของระบบโดยรวมสูงขึ้นได 

 
 
 
 

5.  การควบคุมระบบลิฟตแบบโถงเรียกใชงานดวยเทคนิควิธี
เชิงฟซซี่ลอจิกรวมกับโครงขายประสาทเทียม (Hall Call 
Destination Control by Neural Network and Fuzzy Logic 
Methods) 

5.1 แนะนําระบบลอจิกเชิงฟซซี่ (Introduction to Fuzzy 
Logic) 

คําวา เซตแบบฟซซี่ (Fuzzy Set) ปรากฏขึ้นครั้งแรก
ในป ค.ศ. 1965 โดย Prof. Dr. Lotfi A. Zadeh จาก
มหาวิทยาลัย Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตีพิมพ
บทความในชื่อเรื่องวา “เซตแบบฟซซี่ (Fuzzy Set)” และ
ไดผลตอบรับอยางมากมายในดานตางๆ และหลายแงมุม
ของความคิดในทฤษฎีดังกลาว จนนําไปสูการตั้งกลุมงาน 
วิจัย เนื่องจากในขณะนั้นยังเห็นวาเปนเรื่องคอนขางยาก 
ตอมาในป ค.ศ. 1975 Prof. Dr. Mamdani จากลอนดอนได
พัฒนาเทคนิควิธีเชิงกลยุทธในการควบคุมระบบแบบ
กระบวนการ (Process Control) และตีพิมพบทความในการ
ควบคุมมอเตอรไอน้ํา (Steam Motor) จากนั้นในป ค.ศ. 1978 
บริษัท Danish โดย F.L. Smidth ไดทําการควบคุมระบบของ 
Cement Klin ซึ่งถือวาเปนอุตสาหกรรมแรกที่ควบคุมดวย
ระบบควบคุมเชิงฟซซี่ ตอมาในการควบคุมระบบอัตโนมัติ
แบบควบคุมแตละกระบวนการ (Batch Process) และ
กระบวนการตอเนื่อง กัน (Continuous Process) ไดนําการ
ควบคุมเชิงฟซซี่เขามาใชงานในสวนของโปรแกรมควบคุม
ระบบมากขึ้นทั้งในสวนของทวีปยุโรปและอเมริกา ใน
เวลาตอมาปรากฏวาลอจิกแบบฟซซีไดรับการพัฒนาและ
นิยมใชงานอยางกวางขวาง และแพรหลายในประเทศญี่ปุน
ในอุตสาหกรรมควบคุมระบบแบบอัตโนมัติตางๆ ทําใหมี
การพัฒนาทฤษฎีใหสามารถใชงานไดจริงในเชิงปฏิบัติ 
เชน เทคโนโลยีกลองดิจิตอล หรือเครื่องซักผา เปนตนและ
ยังไดรับความนิยมตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ในสวนของการ
ประยุกตใชงานดานอื่นๆ เชน เภสัชกรรม หรือการแพทยก็
ไดรับการพัฒนาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศ
เยอรมันเองตั้งแตป ค.ศ.1990 เปนตนมา 

 
 
 
 
 

Low density area 



 

ดังนั้น พอจะสรุปไดวาลอจิกเชิงฟซซี่ เปนนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับการแทนคาความไมแนนอน 
(Uncertainty) ซึ่งเปนการใหคาบนสมมุติฐานที่ขึ้นกับทัศน-
คติ (Attitude) และประสบการณ (Experiences) ของแตละ
บุคคล โดยผูที่ใหกําเนิดทฤษฎีนี้คือ Prof. Dr. Lotfi A. Zadeh 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตไดรับการพัฒนาและถูกนํามาใช
งานอยางกวางขวางที่ประเทศญี่ปุนและในปจจุบันระบบ
ลอจิกแบบฟซซี่ ไดถูกนํามาใชงานในระบบอุตสาหกรรม
ควบคุมแบบอัตโนมัติตางๆ มากขึ้น เชน ใชในการควบคุม
การขับเคลื่อนของรถไฟ ผลที่ไดจะทําใหการเรงและการ
เบรกของรถไฟเปนไปอยางนุนนวลขึ้น หรือใชควบคุมการ
ขึ้นลงของลิฟต เพื่อใหขึ้นลงไดนุมนวลขึ้น และชวยลด
ชวงเวลาขึ้นและลงใหสั้นลง หรือใชในการควบคุมอุณหภูมิ
หรือระบบสองสวาง เปนตน 

 

 

คําวา ฟซซี่ (Fuzzy) ความหมายทางภาษาอังกฤษ คือ 
ความไมชัดเจน (Imprecise) เบลอ (Blur) เลือนราง (Ambi- 
guous) แตความหมายในทางวิชาการและเทคโนโลยีของฟซ-
ซี่ จะหมายถึงเทคนิคในการอธิบายความไมชัดเจน (Impre-
cise) ความไมแนนอน (Uncertainty) บนสมมติฐานของ 
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย และเปนทัศนคติของ
มนุษย (Attitude) แทนที่ของระบบความนาจะเปน (Probabi-
lity Theory) โดยมีพ้ืนฐานที่ต้ังอยูบนทฤษฎีของเซต (Set 
Theory) และตัวดําเนินการทางลอจิกแบบพีชคณิต (Boolean 
Algebra Logics) เปนหลัก ซึ่งเทคนิคดังกลาวจะชวยให
สามารถอธิบายถึงการปฏิบัติการ (Operators) และกฎการ
ควบคุมของระบบจากคําพูด (Linguistics Rule Based) ได
ชัดเจนขึ้น ถึงแมจะมีลักษณะที่ไมเที่ยงตรง (Precision) 
มากนักก็ตาม แตก็มีความงายกวาการอธิบายดวยกฎทาง
คณิตศาสตร (Mathematical Rules) ซึ่งสามารถแสดง
ความสัมพันธของขอบเขตการใชงานระหวางทฤษฎีของ
ฟซซี่ลอจิก (Fuzzy Logic Theory) ทฤษฎีของความเปนไป
ได (Theory of Possibilities) และทฤษฎีของความนาจะ
เปน (Probabilities) ดังนี้ 

รูปที่ 18 แสดงภาพของ Dr. Lotfi A. Zadeh 
 
 
 

 
รูปที่ 19 แสดงขอบเขตความสัมพันธระหวางทฤษฎีของลอจิกแบบฟซซี่ (Fuzzy logic)  

ทฤษฎีของความเปนไปได (Possibilities) และทฤษฎีของความนาจะเปน (Probabilities) 
 

โดยหลักการที่สําคัญของทฤษฎีฟซซี่ ก็คือ การยอมรับ
สมาชิกที่มี ลักษณะตามเซตของความเปนสมาชิกเพียง
บางสวนเขามาเปนสมาชิกดวย (Partial truth) โดยมีการจัดคา
ระดับของการเปนสมาชิก (Membership Value) ซึ่งจะแตก 
ตางจากทฤษฎีเซตทั่วๆ ไป (Classical Set Theory) คือ ทฤษฎี
ของเซตทั่ วๆ  ไปจะเนนชัดเจนเลยว า  สิ่ งใดเปนหรือ            

ไมเปนสมาชิกของเซตนั้น (1 หรือ 0) โดยจะไมสามารถ
อธิบายไดวาสิ่งนั้นเปนสมาชิกบางสวนของเซต แตทฤษฎี
ของฟซซี่น้ัน จะเปนการรวมสมาชิกของหลายๆ เซตยอย     
ที่สัมพันธกัน (Partial Crisp Sets) ที่มีอยูจริงและพอจะมี
ลักษณะรวมกลุมเขาดวยกันได (Relationship) จัดเปนเซตที่
ทํางานรวมกันโดยจะมีคาสมาชิกอยูในชวง [0.0,1.0] ซึ่งคา 

Lotfi A. Zadeh 
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0.0 หมายถึงเปนเท็จเสมอ (Absolute Falseness) หรือไมมี
คุณสมบัติของสมาชิกในเซตเลย ในขณะที่คา 1.0 จะหมายถึง 

เปนความจริงเสมอ (Absolute Truth) หรือมีความเปนสมาชิก
ครบถวน 
 

 
รูปที่ 20 แสดงเปรียบเทียบระหวางเซตปรกติ (Crisp set) และฟซซี่เซต (Fuzzy set) 

 
สวนคาที่อยูระหวาง (0.0, 1.0) ฟซซี่เซตยังยอมรับการเปน
สมาชิกที่มีลักษณะตามเซตเพียงบางสวนได ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงคาอยางต่ําๆระหวางการมีคุณสมบัติการเปน
สมาชิกอยางครบถวน และการไมมีคุณสมบัติของการเปน
สมาชิกเลย ดังนั้น จึงสามารถนําฟซซี่ไปใชงานกับสิ่งตางๆ
ในโลกของความเปนจริงที่ไมมีความชัดเจนของปญหาใน
ปจจุบันได (Deal with real world vagueness) โดยจัดใหอยู
ในรูปแบบของระบบเซตยอยที่สัมพันธกันถึงแมวาจะมี
เหตุผลเพียงเล็กนอยก็ตาม 

รูปที่ 21 แสดงเปรียบเทียบคาสมาชิกระหวางเซตปรกติ 
(Crisp set) และฟซซี่ เซต (Fuzzy set) 

 
5.2 แนะนําระบบโครงขายประสาทเทียม (Introduc-

tion to Neural Network) 
ความเจริญของวิชาประสาทวิทยาไดยอมรับงานวิจัยใน

การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรของเซลลประสาทซึ่ง
เรียนแบบพฤติกรรมของระบบประสาท โครงขายประสาท
เทียมไดเริ่มมีการคิดคนกันมาตั้งแตป ค.ศ. 1940 เชนในป 
1943 วอรแรน แมคคูลลอค (Warrant McCulloch) และวอล-
เตอร พิทท (Walter Pitts) ไดออกแบบโครงขายประสาท
เทียมที่ถือเปนตนกําเนิดและพื้นฐานของโครงขายประสาท
เทียมในปจจุบัน โครงขายประสามเทียมของแมคคูลลอค

และพิทท ประกอบดวยช้ันของโครงขายจํานวน 2 ช้ัน คือ 
ช้ันอินพุทและชั้นเอาทพุท โครงขายจะมีการเชื่อมโยงจาก
ช้ันอินพุทไปยังช้ันเอาทพุทโดยผานน้ําหนัก (Weight) ซึ่งคา
น้ําหนักจะถูกกําหนดคาไวตายตัว (Fixed Weight) การทํางาน
เบื้องตนของโครงขาย คือ นําไปใชจําลองฟงกชันทางลอจิก
พ้ืนฐาน คือ ฟงกชัน AND , ฟงกชัน OR , ฟงกชัน NOT และ
ฟงกชัน XOR โดยนําเสนอการกําหนดคาน้ําหนักเพื่อให
โครงขายทํางานไดกับการจําลองตามฟงกชันดังกลาว 

ในป ค.ศ. 1949 โดแนลด เฮบบ (Donald Hebb) ได
ออกแบบกฎการเรียนรูสําหรับโครงขายประสาทเทียมเปน
คนแรก กฎการเรียนรูนี้ ก็คือ ขั้นตอนของกระบวนการ
ปรับแตงคาน้ําหนักเพื่อทําใหเกิดคาเอาทพุท 

ในป ค.ศ. 1957 แฟรงค โรเซนบลัทท (Frank Rosen-
blatt ) ไดนําเสนอรูปแบบของโครงขายประสาทเทียมที่
สําคัญรูปแบบหนึ่ง เรียกวา “Perceptron” ประกอบดวยช้ัน
อินพุทตอผานน้ําหนักไปชั้นเอาทพุทและใชกฎการเรียนรู
ของ “Perceptron” ในการปรับคาน้ําหนักที่มีประสิทธิภาพ
ดีกวากฎการเรียนรูของแฮบ 

ในป ค.ศ. 1960 เบอรนารด วิดโรว (Bernard Widrow) 
และ มาเชียน ฮอฟฟ (Marcian Hoff) ไดพัฒนากฎการ
เรียนรูที่ใกลเคียงกับกฎการเรียนรูของ “Perceptron” ซึ่ง
เรียกวา “ADALINE” (Adaptive Linear Nruron) และ
ระบบโครงสรางของ ADALINE ที่เรียกวา “MADALINE” 
(Multiple ADALINE) และไดนําไปพัฒนากฎการเรียนรู
แบบจัดตัวเองที่รูจักกันดีในนามของ Least Mean Square 
(LMS) หรือกฎการเรียนรูวิดโรว–ฮอฟฟ (Widrow–Hoff) 

ในป ค.ศ. 1972 ทูโว โคโฮเนน (Teuvo Kohonen) ได
พัฒนาการเรียนรูแบบจัดตัวเอง (Self–Organized) โครงขาย
โคโฮเนนนี้ประกอบดวยจํานวนชั้น 2 ช้ัน คือ ช้ันอินพุท

A traditional crisp set A fuzzy set 



 

และช้ันเอาทพุท การเชื่อมโยงที่ช้ันอินพุทไปยังช้ันเอาท-
พุทนั้นจะตอผานน้ําหนัก ขอแตกตางจากโครงขายอื่นๆ คือ 
กระบวนการเรียนรูนี้สามารถจัดกลุมขอมูลอินพุทไดดวยตัว
ของมันเอง และเรียกการเรียนรูนี้วาการเรียนรูแบบแขงขัน 
(Competitive Learning ) 

หลังจากป ค.ศ. 1980 เปนตนมา ไดมีการพัฒนารูปแบบ
ของโครงขายประสาทเทียมชนิดตางๆ เชน รูปแบบจัดตัว 
เองที่เรียกวา  “ART” คิดคนโดย สตีเฟน กรอสเบิรก 

(Stephen Grossberg) และ เกียล คารเพนเตอร (Gail Car-
penter) รูปแบบโครงขายฮอปฟลด คิดคนโดย จอรน ฮอป
ฟลด (John Hopfield) รูปแบบโครงขาย Recognitions คิด 
คนโดย คูนิฮิโกะ ฟูกูชิมา (Kunihiko Fukushima) รูปแบบ
โบลสแมนนแมชชีน (Boltzmann Machine) คิดคนโดย 
เดวิด ปารคเคอร (David Parker) และ เดวิด รูเมลฮารท 
(David Rumelhard) ซึ่งรูปแบบแพรยอนกลับนี้สามารถให
คาน้ําหนักที่เหมาะสมเพื่อลดคาผิดพลาดของเอาทพุทได 

 

 
รูปที่ 22 แสดงโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับที่มีการสอนแบบชี้นํา  

(Supervisory Back propagation Neural Network: BNN) 
 
 

 
รูปที่ 23 แสดงโครงขายประสาทเทียมแบบแพรยอนกลับแบบมีช้ันซอน 1 ช้ัน 

 
 

5.3 การออกแบบการควบคุมระบบลิฟต (Elevator 
Control System Designed) 

ในการออกแบบระบบควบคุมลิฟตนั้น จะตองกําหนด
ตัวแปรทางดานอินพุท ซึ่งอาจจะประกอบดวย ปริมาณ
ผูโดยสารลิฟตในแตละช้ัน จํานวนคนพิการ หรือชวงระยะ 
เวลาเรงดวนเปนตน ในสวนของตัวแปรเอาทพุทอาจจะ
หมายถึง หมายเลขของลิฟตที่จะใหบริการ อัตราความเร็ว

เฉลี่ยของลิฟตหรือจํานวนลิฟตที่จะตองใหบริการขั้นต่ํา
เปนตน ในสวนของกฎความสัมพันธ (Rules Based) หรือ
อัลกอริทึมที่จะใชควบคุมระบบนั้นจะไดมาจากประสบ 
การณของผูควบคุมระบบเดิมรวมกับฐานขอมูลที่ทันสมัย 
มีการปรับเปลี่ยนใหทันกาล (Dynamic Data) รวมถึงการ
ประมาณคาการควบคุมในอนาคตดวย ซึ่งสามารถสรุปเปน
แผนภาพไดดังนี้ 



 
รูปที่ 24 แสดงแนวคิดการออกแบบระบบควบคุมลิฟตดวยเทคนิคเชิงฟซซี่รวมกับโครงขายประสาทเทียม 

 
ในสวนของขอมูลอินพุทนั้น จําเปนที่จะตองตรวจวัดเพื่อใหไดฐานขอมูลของผูที่เขามาใชบริการระบบลิฟต (Load 
Information) ที่ชัดเจนตอการนําไปควบคุมระบบ 
 

 
รูปที่ 25 แสดงขอมูลของผูมาใชบริการระบบลิฟต (Load Information) 

 
จากนั้นจะนําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนเซตอินพุท

ประเภทตางๆ เชน เซตปริมาณผูโดยสารลิฟตในแตละช้ัน 
ซึ่งสามารถแบงเปนปริมาณจํานวนผูโดยสารตอพ้ืนที่ หรือ
คาความหนาแนน (Intensity) นั่นเอง โดยอาจจะแบงเปน

เซตความหนาแนนต่ํา (Light) ความหนาแนนปรกติ (Nor-
mal) ความหนาแนนสูง (Heavy) และความหนาแนนสูง
มาก (Intense) เปนตนดังนี้ 

 

 
รูปที่ 26 แสดงการสรางเซตอินพุทของปริมาณผูเขาใชบริการในรูปของความหนาแนน (Traffic Intensity) 

Learning and Forecasting 
Passenger Traffic 

Measuring Passenger 
Traffic Flow  Dispatching of Elevators 

Destination Commands 

Passenger Traffic and Elevator Status 

Recognizing of Traffic 
Pattern with Fuzzy Logic 

and Neural Network 

ELEVATOR 
STOPS 

ELEVATOR 
STARTS 

LOAD 
(%) 

LOAD 
INFORMATION 

MEASURED 
ANALYZED 
- 3 IN 
- 2 OUT 

T RAFFI C I N T E N S I T Y  
(% OF HANDLING CAPACITY)  

0.0  500.0  1000.0  

LI G H T  NORMAL  HEAVY  INTENSE  

MEMBERSHIP F U NCT I O N S F O R I N C O M I N G 
T R A F F I C I N T E N S I T Y 

0.0  

1.0  



ในสวนของเซตควบคุมทางดานเอาทพุทของระบบก็
สามารถออกแบบไดในวิธีการเชนเดียวกันกับ เซตอินพุทที่
ไดกลาวมาแลวเชน เซตควบคุมเอาทพุทของจํานวนลิฟต 
(Lift Number) ที่จะตองใหบริการอยางเพียงพอในจํานวน
ที่นอยที่สุด (Optimum) หรืออัตราความเร็ว (Lift Velocity) 
ของลิฟตที่เหมาะสมเปนตน จากนั้นจะทําการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางเซตของอินพุท และเซตควบคุมดาน
เอาทพุทเขาดวยกันดวยกฎเกณฑ หรือเงื่อนไขตางๆที่

จําเปนและครอบคลุมในการควบคุมระบบ ซึ่งโดยปรกติจะ
ไดมาจากประสบการณของผูเช่ียวชาญ (Expertise) หรือ
ผูออกแบบระบบ (System Designer) โดยจะเรียกวา กฎ
ความสัมพันธของระบบ (Rule Based System) ซึ่งระบบที่
ไดจะดีหรือมีประสิทธิภาพมากเทาใดขึ้นอยูกับเทคนิควิธี
ในการออกแบบระบบทั้งหมด โดยรวมวามีความเหมาะสม
ในทุกองคประกอบหรือไมโดยเฉพาะกฎความสัมพันธ
ของระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 27 แสดงตัวอยางการออกแบบระบบควบคุมเชิงฟซซี่ (Fuzzy Rule Based Control System) 
 

โดยตัวอยางของกฎความสัมพันธของระบบที่แสดงความ 
สัมพันธระหวางเซตขอมูลอินพุทที่เปนพฤติกรรมการเขา
ใชบริการของลิฟต (Lift service characteristics) เชน การ
เขาใชลิฟตที่ช้ันแรก (Incoming) การออกจากลิฟต (Out-

going) หรือการเขาใชลิฟตระหวางชั้น (Inter floor) และเซต
ทางดานเอาทพุทที่จะสามารถแบงแยกประเภทของการ 
จราจร (Traffic types) เพื่อใหการควบคุมระบบเปนไปอยาง
เหมาะสมที่สุดเปนตน  

 
ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการออกแบบกฎความสัมพันธของระบบ 

เซตขอมูลอินพุท  
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รูปที่ 28 แสดงตัวอยางประเภทของการจราจรของกลุมตึกสํานักงานในประเทศฟนแลนด 
 

5.4  ผลการทดสอบระบบ (Test Results) 
การทดสอบระบบจะยกตัวอยางกลุมของตึกสูง

ในประเทศฟนแลนด (Neste office building in Espoo, 

Finland) โดยจะทําการทดสอบกับผูโดยสารในจํานวน 15 
ช้ันที่ตองการเขาใชระบบลิฟตดังรูปที่ 29 

 

 
รูปที่ 29 แสดงการกระจายตัวของผูเขาใชบริการลิฟตในชั้นที่ 1 ถึง 15 ของตึกทดสอบ  

 
จากนั้นจะไดคาเฉลี่ยระยะเวลารอคอยในการเขาใช

ระบบลิฟต ซึ่งจะสัมพันธกับฟงกช่ันของการเขาใชบริการ
ของผูโดยสารในชั้นตางๆ (Average passenger waiting   
times as a function of the passenger arrival rate) ดังนี้ 
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   รูปที่ 30 แสดงคาเฉลี่ยระยะเวลารอคอยในการเขาใชระบบลิฟตที่สัมพันธกับ 

ฟงกช่ันของการเขาใชบริการของผูโดยสารในชั้นตางๆ 
 

จากผลการทดสอบที่ไดพบวา คาระยะเวลารอคอยลิฟต
เฉลี่ยจะลดลงและสามารถขนถายผูโดยสารภายในเวลา 5 
นาที ตามมาตรฐานไดมากขึ้น นอกจากนี้ผลเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการเรียกใชบริการระบบลิฟตแบบปรกติ 

(Normal or Old Elevator System Group) และระบบลิฟตที่ 
ใชเทคนิควิธีการควบคุมแบบใหม (KONE 9000) นี้พบวา
ระยะเวลาจะลดลง ซึ่งหมายถึงระบบลิฟตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

 

 
รูปที่ 31 แสดงเปรียบเทียบการกระจายตัวของการจอดใหบริการของลิฟต แบบปรกติและหลังจากปรับระบบเปน 

  เทคนิควิธีแบบใหม (Landing Call time distribution before and after modernization of Elevator groups) 
 

ซึ่งผลการทดสอบระบบพบวา ระบบลิฟตนวัตกรรม
ใหมสามารถที่จะตอบสนองตอการใหบริการการจราจรใน
แนวดิ่งไดตามมาตรฐานนานาชาติ ประหยัดพลังงานลงได
จํานวนหนึ่งและสามารถที่จะเปนคําตอบของการใหบริการ
ระบบลิฟตสําหรับตึกสูงและตึกสูงพิเศษในสภาวะปจจุบัน

ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะปรับหองลิฟตโดยสาร
ใหเปนระบบลิฟตแบบตูโดยสารคู (Double Deck Elevator) 
ซึ่งอาจจะทําใหประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้น โดยผูเขียน
อาจจะไดมีโอกาสนําเสนอในโอกาสตอไป 
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รูปที่ 32 แสดงตัวอยางการใหบริการระบบลิฟตแบบตูโดยสารคู (Double Deck Elevators)
 

แตอยางไรก็ตามการนําระบบลิฟตนวัตกรรมใหมดัง 
กลาวมาใชงานในประเทศไทยนั้นจะตองอยูภายใตการ
ดําเนินงานของผูเช่ียวชาญในการใหบริการในระดับมาตร-
ฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการติดต้ัง การ
บํารุงรักษาและการควบคุมใชงานอยางเครงครัด รวมถึงการ
ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงดวย 
ซึ่งในปจจุบันมีบริษัทเอกชนเพียงไมก่ีรายที่มีศักยภาพ
ดังกลาว 

ดังนั้น ในบทความฉบับนี้จึงไดเรียบเรียงการนําเสนอ
นวัตกรรมใหมของระบบลิฟตสําหรับตึกสูงและตึกสูงพิเศษ
ของทางบริษัทเอกชน รวมกับการออกแบบตามแนวคิด
เฉพาะของผูเขียนเองเพื่อทําใหคุณภาพการจราจรในแนวดิ่ง
ไดผานมาตรฐานสากล โดยไมตองลงทุนติดตั้งลิฟตจํานวน
มากขึ้นหรือเพิ่มขนาดหองโดยสารใหใหญขึ้น รวมถึง
สามารถมีฟงกช่ันหรือรูปแบบการใหบริการแบบพิเศษ เชน 
ลิฟตสําหรับผูบริหาร หรือคนพิการ เปนตน โดยสงผลถึง
การรักษาผลประโยชนทางการเงินและมูลคาการลงทุนคือ 
การลดวงเงินลงทุน ลดคากอสราง (งานโยธา งานโครงสราง 
งานระบบไฟฟา เครื่องกล และคาระบบลิฟต) คาแรง คาใช 
จายในการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา (Operating and 
Maintenance Cost) รวมถึงการประหยัดพลังงานโดยรวม 
ดวย และนําไปสูอาคารสีเขียว (Green Building) ไดอีกแนว 
ทางหนึ่งดวยซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับปจจุบันและ
อนาคต 
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