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บทคดัย่อ 

บทความน้ีแนะน าชุดโปรแกรม SCIPOWER ท่ีพฒันาโดยหน่วยวิจัยนวตักรรมพลงังานไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใชป้ระกอบการวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้าท่ีท างานบน
ฐานของโปรแกรม SCILAB ซ่ึงเป็นฐานโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์เชิงเลขแบบให้ฟรี ลกัษณะการ
โปรแกรมใน SCILAB จะคลา้ยกบัการโปรแกรมดว้ย MATLAB ในส่วนของชุดโปรแกรม SCIPOWER มี
กระบวนการดา้นเขา้และดา้นออกคลา้ยกบัโปรแกรม MATPOWER ท่ีใชง้านบนฐานโปรแกรม MATLAB 
ส่วนของการค านวณใน SCIPOWER ใช้วิธีการแยกเร็วดังปรากฏในเอกสารของ SAADAT จากผลการ
ทดสอบโปรแกรมพบว่ามีการใหค้  าตอบการไหลของก าลงัไฟฟ้าท่ีใกลเ้คียงกบั SAADAT  
ค ำส ำคญั SCIPOWER, MATPOWER, การวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้า 
 
1. บทน ำ 

โปรแกรม MATLAB [1] ท่ีพฒันาโดยบริษัท Mathworks ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ท่ีนิยมใช้กันมาก  
ส าหรับการค านวณเชิงตวัเลขและการแสดงผลกราฟิกท่ีซบัซอ้น โปรแกรม MATPOWER [2] เป็นโปรแกรม
ท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้าแบบใหฟ้รี ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัต่อการวิเคราะห์ในระบบ
ไฟฟ้าก าลงั อย่างไรก็ตาม MATPOWER เป็นโปรแกรมท่ีตอ้งใชง้านควบคู่กนักบัโปรแกรม MATLAB ซ่ึง
โปรแกรม MATLAB เป็นโปรแกรมท่ีตอ้งเสียเงินค่าลิขสิทธ์ิ ท าให้ผูค้นจ านวนมากตอ้งเสียโอกาสท่ีจะได้
เรียนรู้การใชง้านโปรแกรมน้ี  

โปรแกรม SCILAB [3] ถูกพัฒนาข้ึนมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการค านวณเชิงตัวเลขและ
แสดงผลกราฟิกท่ีซบัซอ้นเช่นเดียวกบั MATLAB ต่างกนัท่ี SCILAB เป็นโปรแกรมท่ีให้ใชฟ้รี โดยไม่ตอ้ง
เสียค่าลิขสิทธ์ิ ผูท่ี้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมน้ีไปใชไ้ดท้นัที ท าให้มีผูส้นใจหันมาใชโ้ปรแกรม 
SCILAB มากข้ึนเป็นล าดบั ถา้หากมีการพฒันาโปรแกรมเก่ียวกบัการวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้าบน
ฐานโปรแกรม SCILAB ก็น่าจะเพ่ิมการเรียนรู้ดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงัใหก้วา้งขวางข้ึน 
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บทความน้ีจึงแนะน าโปรแกรม SCIPOWER ใชส้ าหรับการวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้าแบบ
สามเฟสสมดุลในระบบไฟฟ้าก าลงัท่ีพฒันาข้ึนโดยคณะผูว้ิจยั โปรแกรม SCIPOWER น้ีจะใชง้านบนฐาน
โปรแกรม SCILAB ซ่ึงเป็นโปรแกรมแบบเปิดท่ีสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งไดท้นัที 

 
2. โปรแกรม SCILAB 

โปรแกรม SCILAB มีตน้ก  าเนิดในประเทศฝร่ังเศส โดยกลุ่มนักวิจยัจาก INRIA และ ENPC ไดเ้ร่ิม
พฒันามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ไดมี้เวอร์ชนั 5.5.0 เพือ่ให้นกัวิจยัและนกัวิชาการไดใ้ชง้าน
กนั โดยเราสามารถดาวน์โหลดจาก [3] มาแลว้ติดตั้งใชง้านไดท้นัที ซ่ึงโปรแกรมมีลกัษณะดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 ลกัษณะหนา้โปรแกรม SCILAB 
 
จากรูปท่ี 1 เป็นลกัษณะหน้าโปรแกรม SCILAB ท่ีเม่ือเราติดตั้งและเปิดการใชง้านมา โดยมีส่วน

ส าคญัอยู ่2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการบอกท่ีอยูข่องต าแหน่งโฟลเดอร์ การท่ีเราจะค านวณหรือรันแฟ้มขอ้มูล 
sci หรือ sce ( ใน MATLAB ใช ้M-file ) แฟ้มขอ้มูลนั้นตอ้งมีอยูใ่นโฟลเดอร์นั้นดว้ย  

ส่วนท่ี 2 เป็นบริเวณท่ีจะพิมพค์  าสั่งให้ SCILAB ท างาน ซ่ึงจะคลา้ยกบั Workspace ใน MATLAB 
นัน่เอง ซ่ึงในบริเวณน้ีก็เป็นส่วนท่ีแสดงผลการรันโปรแกรมดว้ย 

 
3. กำรใช้โปรแกรม SCIPOWER วเิครำะห์กำรไหลของก ำลงัไฟฟ้ำ 

โปรแกรม SCIPOWER ถูกพฒันาบนฐานโปรแกรม SCILAB ในกระบวนการน าขอ้มูลระบบเข้า 
และการแสดงผลค าตอบการไหลของก าลงัไฟฟ้านั้นผูว้ิจยัพยายามใหค้ลา้ยกบัโปรแกรม MATPOWER ท่ีใช้
งานกนัอย่างกวา้งขวาง ส าหรับในขั้นตอนการค านวณการไหลของก าลงัไฟฟ้านั้นผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการแยกเร็ว 
เพราะวิธีการค านวณมีการใหค้  าตอบท่ีรวดเร็วกว่าวิธีการนิวตนัราฟสนั [4] และมีการใหค้  าตอบท่ีถูกตอ้งพอ
ยอมรับได ้
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การท างานของ SCIPOWER จะดูในส่วนของการโปรแกรม แบ่งเป็นส่วนการเขียนโปรแกรมได ้2 
แบบ คือ แบบท่ี 1 เป็นไฟลท่ี์ลงทา้ยดว้ย .sce ไฟล์แบบน้ีเป็นสคริปต์ไฟล ์เราจะเขียนบน scipad คลา้ยกับ
โปรแกรม notepad ท่ีเรารู้จกักนัดีนัน่เอง ซ่ึงเราสามารถสั่งใหป้ระมวลผลดว้ยค าสั่ง exec แบบท่ี 2 เป็นไฟล์
ชนิดฟังกช์นั ซ่ึงจะมีประโยชน์มากในการเขียนโปรแกรมต่างๆ ไฟลช์นิดน้ีต่างจากสคริปตไ์ฟล ์โดยตวัแปร
ท่ีประกาศในฟังกช์นัไฟลน้ี์จะไม่ปรากฏออกนอกฟังกช์นัไฟล ์ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม SCIPOWER จาก
ทั้ง 2 รูปแบบไฟลเ์พื่อหาค่าการไหลของก าลงัไฟฟ้าแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 
 

 
(a) 

 
(b) 

รูปท่ี 2 กรณี 9 บสั (a) สคริปตไ์ฟล ์(b) ไฟลฟั์งกช์นั  
 

จากรูปท่ี 2(a) เป็นสคริปต์ไฟลท่ี์ใชเ้ร่ิมตน้การรันโปรแกรม สามารถกดไดท่ี้ลูกศรสามเหล่ียม หรือ
ตรงท่ีเมนู Execute ส่วนในรูป 2(b) เป็นฟังก์ชนัไฟลใ์นส่วนของอินพุต การค านวณ และการแสดงผลทาง
เอาทพ์ุต ซ่ึงเมื่อท าการรันโปรแกรมแลว้หนา้ตาโปรแกรมดา้นเอาทพ์ุตเทียบกบัโปรแกรม SAADAT เป็นดงั
รูปท่ี 3 
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(a) 

 

 
(b) 

รูปท่ี 3 การแสดงผลทางเอาทพ์ุตกรณี 9 บสั  
(a) โปรแกรม SCIPOWER (b) SAADAT 

 
จากรูปท่ี 3(a) เป็นการแสดงทางเอาท์พุตของโปรแกรม SCIPOWER ส่วนในรูป 3(b) เป็นการแสดง

ทางเอาท์พุตของโปรแกรม SAADAT ซ่ึงชุดโปรแกรม SCIPOWER จะเทียบค่าความถูกต้องกับชุด
โปรแกรม MATPOWER ในส่วนหลักๆคือ ขนาดและมุมของแรงดัน  ( ,V  ) , ก าลังไฟฟ้าจริง (P) , 
ก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Q) และก าลงัไฟฟ้าท่ีสูญเสียในสายส่ง (Line Loss) ท่ีแสดงผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งการเทียบผลของเอาทพ์ุต SAADAT และ SCIPOWER 
ปริมาณ BUS SAADAT SCIPOWER 

 
 
 
 

V  

1 1.000 1.000 
2 1.000 1.000 
3 1.000 1.000 
4 1.018 1.018 
5 1.024 1.024 
6 1.033 1.033 
7 1.024 1.024 
8 1.025 1.026 
9 1.004 1.005 

 
 
 
 

  

1 0.000 0.000 
2 9.215 9.215 
3 4.520 4.522 
4 - 2.325 - 2.324 
5 - 3.985 - 3.982 
6 1.755 1.758 
7 0.484 0.486 
8 3.514 3.515 
9 - 4.212 - 4.210 

 
4. สรุป 

บทความวิชาการน้ีได้แนะน าให้นักวิจัย และผูส้นใจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้ใช้ชุดโปรแกรม 
SCIPOWER ท่ีท างานบนฐานโปรแกรม SCILAB ซ่ึงเป็นโปรแกรมแบบเปิด ผูเ้ขียนหวงัว่าชุดโปรแกรม 
SCIPOWER ท่ีใชง้านร่วมกบัซอฟแวร์แบบเปิดแลว้ นวตักรรมน้ีก็น่าจะถูกใชง้านท่ีกวา้งขวาง มีการพฒันา
ร่วมกนัของนกัวิชาการต่อไป โดยนักวิชาการหรือผูส้นใจทัว่ไปสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SCIPOWER 
น้ีไดจ้าก [6] 
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[2] http://www.pserc.cornell.edu/matpower/ 
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[6] http://www.rmuti.ac.th/user/kaan.ke/scipower.html 
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