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บทคัดย่ อ
บทความนี้ นําเสนอเทคนิ คการจัดรู ปแบบสายป้ อนในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า ที่ มีการติ ดตั้งเครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้ าขนาดเล็กหลายชนิด โดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม หาตําแหน่ง เปิ ด-ปิ ด สวิตช์ตดั ตอน และสวิตช์
ถ่ายโอนที่เหมาะสม เพื่อลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบ ทําการทดสอบกับระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า 33 บัส ที่มี
สวิตช์ตดั ตอน 32 ตัว สวิตช์ถ่ายโอน 5 ตัว และเป็ นระบบที่มีการติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าขนาดเล็กแบบต่างๆ
ที่มีขนาดและตําแหน่ งเหมาะสม ผลจากการทดลองพบว่า การจัดรู ปแบบสายป้ อนโดยวิธีการเชิงพันธุกรรม
สามารถหาตํา แหน่ ง เปิ ด-ปิ ด สวิ ต ช์ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม ทํา ให้ร ะดับ แรงดัน ไฟฟ้ าที่ บ ัส เพิ่ ม ขึ้ น และลด
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยลงได้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของระบบจําหน่ ายที่มีการติดตั้งเครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้ าขนาดเล็ก
คําสํ าคัญการจัดรู ปแบบสายป้ อน, วิธีการเชิงพันธุกรรม, เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าขนาดเล็ก
1. บทนํา
พลังงานหมุนเวียนเป็ นทางเลือกสําคัญ ในการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้ า และปั จจุบนั กําลังการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน มีสัดส่ วนเพิ่มมากขึ้น โดยส่ วนมากเป็ นการผลิตไฟฟ้ าขนาดไม่เกิน 10 MW ที่
หน่วยงานของรัฐมีการส่ งเสริ ม ให้ผผู ้ ลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ขายไฟฟ้ า โดย
การเชื่อมต่อเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าเข้ากับระบบจําหน่ าย [1] เมื่อมีการเชื่อมต่อเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าขนาดเล็ก เข้า
กับระบบจําหน่ าย อาจทําให้เกิดผลกระทบด้านกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย และระดับแรงดันไฟฟ้ า หากขนาด และ
ตําแหน่งติดตั้งไม่เหมาะสม [2] แต่ผผู ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กส่ วนมาก เป็ นผูป้ ระกอบการเอกชน จะติดตั้ง เครื่ อง
กําเนิ ดไฟฟ้ า ให้อยู่ใกล้กบั แหล่งวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตไฟฟ้ าเป็ นหลัก และจะจ่ายกําลังไฟฟ้ าให้ได้สูงสุ ด
ตามสัญญาขาย ทําให้การติดตั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าในระบบจําหน่าย ให้ได้ขนาดและตําแหน่งที่เหมาะสม ยัง
ไม่สามารถทําได้ในปั จจุบนั
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การจัดรู ปแบบสายป้ อนใหม่ เป็ นวิธีการที่นาํ มาใช้ ในการถ่ายโอนโหลดให้มีความเหมาะสม เพื่อลด
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย ซึ่ งสามมารถทําได้โดย การปรับเปลี่ยนสถานะ สวิตช์ตดั ตอน และสวิตช์ถ่ายโอน ที่มีอยู่
แล้วในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า เนื่องจากการจัดรู ปแบบสายป้ อนในระบบจําหน่าย เป็ นปั ญหาเรี ยงสับเปลี่ยนที่
ซับซ้อน จึงมีผสู ้ นใจนําเสนอเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมต่างๆ มาแก้ปัญหาเช่น การต้นหาแบบตาบู [3] วิธี
กลุ่มอนุภาค [4] วิธีการเชิงพันธุกรรม [5] วิธีฝงู มด [6] การจําลองแอนนีลลิ่ง [7]
ในบทความนี้ ขอเสนอการจัดรู ปแบบสายป้ อนในระบบจําหน่ าย ที่มีการติดตั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า
ขนาดเล็ก โดยนําระบบจําหน่ายที่ติดตั้ง เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าในตําแหน่ งและมีขนาดเหมาะสม มาทดสอบหา
ตําแหน่ง เปิ ด-ปิ ด สวิตช์ในระบบ เพื่อลดกําลังไฟฟ้ าสูญเสี ย โดยการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม
2. ชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก
เครื่ องกํา เนิ ด ไฟฟ้ าขนาดเล็ ก หรื อเรี ยกว่ า เครื่ องกํา เนิ ด ไฟฟ้ าแบบกระจายตัว (Distributed
Generation, DG) ที่เชื่อมต่อกับระบบจําหน่าย ส่ วนมากใช้พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานนํ้าขนาดเล็ก พลังงานคลื่นทะเลหรื อมหาสมุทร พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากก๊าซชีวภาพ ทําให้มีลกั ษณะการจ่ายกําลังไฟฟ้ าเข้าระบบจําหน่ายหลายรู ปแบบ (Multi-type
DGs) โดยสามารถแบ่งประเภทตามการจ่าย กําลังไฟฟ้ าจริ ง (P) และ กําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ (Q) ได้ดงั นี้ [8]
ระบบผลิตไฟฟ้ าที่จ่ายกําลังไฟฟ้ าจริ งอย่างเดียว ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผลิตไฟฟ้ าที่จ่ายกําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟอย่างเดียว ได้แก่ ซิงโครนัสคอนเดนเซอร์
ระบบผลิตไฟฟ้ าที่จ่ายเฉพาะกําลังไฟฟ้ าจริ งแต่รับกําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังงานลม
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน ที่ใช้ตน้ กําลังขับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าแบบเหนี่ยวนํา
ระบบผลิตไฟฟ้ าที่จ่ายกําลังไฟฟ้ าจริ งและกําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ ได้แก่ โรงไฟฟ้ าพลังความร้อน ที่ใช้
ต้นกําลังขับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าแบบซิงโครนัส
3. การจัดรูปแบบสายป้อนในระบบจําหน่ ายไฟฟ้า
ในระบบจําหน่ายไฟฟ้ า จะมีสวิตช์สองแบบ ได้แก่ สวิตช์ตดั ตอน (Sectionalizing Switches) สถานะ
ปกติปิดและสวิตช์ถ่ายโอน (Tie Switches) สถานะปกติเปิ ดการจัดรู ปแบบสายป้ อนในระบบจําหน่ายเป็ นการ
โอนย้ายโหลดให้มีความเหมาะสม เพื่อลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นในสายส่ ง โดยทําการปรั บเปลี่ยน
สถานะสวิตช์ท้ งั สองในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า โดยมีเงื่อนไขหลักก็คือ ระบบต้องเป็ นเรเดียล และไม่มีจุดดับ
ของโหลด การกําหนดลูปที่เป็ นไปได้ โดยการปิ ดสวิตช์ท้ งั หมดเพื่อหาจํานวนลูป และเลือกเปิ ดสวิตช์ในแต่
ละลูป จะช่วยลดการค้นหาและระบบเป็ นไปตามเงื่อนไข [9]
N

fl

 N -N
1
br bus

11

(1)

วารสารปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ า ปี ที่ 5 พ.ศ. 2556
http://www.jpee.rmuti.ac.th/

โดยที่
fl

คือ จํานวนลูป

br

คือ จํานวนสายป้ อน

bus

คือ จํานวนบัส

N
N
N

สมการคํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้ า
N
bus
Pi   ViV jYij cos ij  i   j
i1



(2)

N
bus
Qi   ViV jYij sin ij  i   j
i1



(3)





ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์
Min

Nbus Nbus
P
 Re 
 Sij  S ji
loss
i 1 j 1

(4)

เงื่อนไขของระบบ
1. แรงดันต้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนด
V
 Vi  Vmax
min

(5)

2. กระแสที่ไหลต้องไม่เกินขีดจํากัดของสายส่ ง
(6)

Ii  I max

โดยที่
P
loss
S

ij

คือ กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย

, S ji คือ กําลังไฟฟ้ าที่ไหลระหว่างบัส i และ บัส j

Pi , Qi

คือ กําลังไฟฟ้ าจริ ง และกําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟที่บสั i

12

วารสารปฏิบตั ิการวิศวกรรมไฟฟ้ า ปี ที่ 5 พ.ศ. 2556
http://www.jpee.rmuti.ac.th/
Vi , V j

คือ ขนาดแรงดันไฟฟ้ าที่บสั i และ บัส j

i ,  j

คือมุมแรงดันไฟฟ้ าที่บสั i และ บัส j

Yij , ij คือขนาดและมุมแอตมิตแตนซ์เมทริ กซ์
V
คือแรงดันพิกดั ตํ่าสุ ด
min
Vmax คือแรงดันพิกดั สู งสุ ด
Ii

I max

คือกระแสที่สายส่ ง i
คือพิกดั กระแสสู งสุ ด

4. ขั้นตอนการจัดรู ปแบบสายป้อนโดยใช้ วธิ ีการเชิงพันธุกรรม
วิธีการเชิงพันธุกรรม เป็ นเทคนิ คการหาค่าที่เหมาะสม เพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดของฟั งก์ชนั่ เป้ าหมาย
โดยเลียนแบบกลไกวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิตคือการสลับสายพันธุ์ (Crossover) การกลายพันธุ์ (Mutation)
เพื่อประชากรหรื อคําตอบที่ดีที่สุดในรุ่ นถัดไป [5] [9]
การเข้ารหัสทําได้โดยแทนตําแหน่งสวิตช์ในแต่ละลูปด้วยจํานวนเต็ม
[ X , X , X ,..., X n ]
1 2 3

(7)

โดยที่
X i คือ ตําแหน่ งเปิ ดสวิตช์ในแต่ละลูปที่เลือกจาก [1: n]

n คือ จํานวนสวิตช์ในแต่ละลูป
โดยมีลาํ ดับขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รับข้อมูลของระบบจําหน่ายไฟฟ้ า และค่าเริ่ มต้นของวิธีการ GA
ขั้น ตอนที่ 2กํา หนดรู ป แบบโครงสร้ า งลู ป และหาจํา นวนสวิ ต ช์ใ นแต่ ล ะลู ป ของระบบ
จําหน่ายไฟฟ้ า
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดสถานะสวิตช์เริ่ มต้น
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้ าและกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ย
ขั้นตอนที่ 5 เปลี่ยนสถานะสวิตช์โดยวิธีการ GA
ขั้นตอนที่ 6 คํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้ าและกําลังไฟฟ้ าสูญเสี ย
ขั้นตอนที่ 7 หาตําแหน่ งเปิ ดสวิตช์ที่เหมาะสมที่สุดและวนซํ้าขั้นตอนที่ 4 จนครบจํานวน
รอบ
ขั้นตอนที่ 8 รายงานผลการทดสอบ
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รู ปที่ 1 ขั้นตอนการจัดรู ปแบบสายป้ อนโดยใช้วิธีการ GA
5. กรณีศึกษา
การทดสอบใช้ ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า IEEE 33 บัส มีสวิตช์ตดั ตอน 32 ตัว(S1-S32) สวิตช์ถ่ายโอน 5
ตัว(S33-S37) โหลดรวม 3.72 MW 2.3 MVarและมีการหาขนาดและตําแหน่งติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าแบบ
กระจายตัวอย่างเหมาะสม [10] ตามตารางที่ 1โดยทดสอบเปรี ยบเทียบก่อนและหลังกับการจัดรู ปแบบสาย
ป้ อน ดังนี้
กรณี ที่ 1 จัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ายที่ไม่มีการติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
กรณี ที่ 2 จัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ายที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าที่จ่ายเฉพาะกําลังไฟฟ้ าจริ ง
กรณี ที่ 3 จัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ ายที่ ติดตั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าที่จ่ายกําลังไฟฟ้ าจริ งและ
กําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ
กรณี ที่ 4 จัดเรี ยงสายป้ อนในระบบจําหน่ายที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า 2 แบบ คือ เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
ที่จ่ายเฉพาะกําลังไฟฟ้ าจริ งและกําเนิดไฟฟ้ าที่จ่ายกําลังไฟฟ้ าจริ งและกําลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ
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รู ปที่ 2 ระบบจําหน่ายไฟฟ้ า 33 บัส
ตารางที่ 1 ขนาดและตําแหน่งติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
กรณี ศึกษา
Bus
MW
MVar
Bus
กรณี ที่ 1
ไม่มีการติดตั้ง
กรณี ที่ 2
30
1.1576
0
13
กรณี ที่ 3
30
0.9384
0.7438
15
กรณี ที่ 4
30
1.0483
1.1074
15

MW

MVar

0.852
0.672
0.668

0
0.3575
0

6. ผลการทดสอบ
ผลจากการทดสอบจากตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบ แรงดันไฟฟ้ า และกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยก่อนและหลัง
การจัดรี ยงสายป้ อน ในระบบจําหน่ายไฟฟ้ า 33 บัส กรณี ที่ 1 ระบบไม่มีการติดตั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ า พบว่า
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยลดลงจาก 0.203 MW เหลือ 0.139 MW และสําหรับกรณี ที่ 2 ถึง กรณี ที่ 4 เมื่อระบบมีการ
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เชื่ อ มต่ อ เครื่ องกํา เนิ ด ไฟฟ้ าเข้า มาพบว่า กําลัง ไฟฟ้ าสู ญเสี ย ลดลง และเมื่ อจัด เรี ย งสายป้ อนสามารถลด
กําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยลงอีกกรณี ที่ 2ลดลงจาก 0.086 MW เหลือ0.064 MWกรณี ที่ 3ลดลงจาก 0.036 MW เหลือ
0.0302 MW กรณี ที่ 4 ลดลงจาก 0.037 MW เหลือ 0.0303 MWแสดงให้เห็นว่าการจัดรู ปแบบสายป้ อน
สามารถลดกําลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยในระบบที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าลงได้
ตารางที่ 2 ผลการทดลอง
กรณี
แรงดันตํ่าสุ ด (p.u.)
ศึกษา
ก่อน
หลัง
กรณี ที่ 1
0.913
0.938
กรณี ที่ 2
0.969
0.971
กรณี ที่ 3
0.978
0.980
กรณี ที่ 4
0.977
0.976

กําลังสู ญเสี ย (MW)
ก่อน
หลัง
0.203
0.139
0.086
0.064
0.036
0.0302
0.037
0.0303

สวิตช์
เปิ ดวงจร
7,9,14,32,37
7,8,28,32,34
7,10,12,28,32
7,10,12,27,36

7. สรุป
บทความนี้ ได้นาํ เสนอ เทคนิ คการจัดรู ปแบบสายป้ อนใหม่ในระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า ที่มีการเชื่อมต่อ
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าขนาดเล็กแบบต่างๆ โดยใช้วิธีการ GA โดยทดสอบกับระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า 33 บัส ที่มี
การหาขนาดและตําแหน่งติดตั้งเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าอย่างเหมาะสม เมื่อทําการจัดรู ปแบบสายป้ อนใหม่ในแต่
ละกรณี พบว่า แรงดันไฟฟ้ าที่บสั เพิ่มขึ้น สามารถลดความสู ญเสี ยในระบบให้ลดลงได้ ถึงแม้ระบบจะมีการ
หาขนาดและตําแหน่งติดตั้งอย่างเหมาะสมมาแล้วก็ตาม การจัดรู ปแบบสายป้ อนใหม่ โดยใช้วิธีการ GA จึง
เป็ นวิธีการและแนวทางที่เหมาะสม ที่จะนําไปใช้จริ งในระบบจําหน่าย เพราะสามารถทําให้ลดกําลังไฟฟ้ า
สู ญเสี ยได้
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