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การหาคําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟาที่เอื้อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยมีขอจํากัดฟซซี่แบบไมเปนเชิงเสน 
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บทคัดยอ: บทความนี้เปนการนําเสนอวิธีการคํานวณหาคําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟาที่เอื้อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(Optimal Power Flow, OPF) ซ่ึงวัตถุประสงคของการหาคําตอบในที่นี้คือการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟาและการปรบัแทป็ของ
หมอแปลงไฟฟากําลังใหไดตนทุนการผลิตต่ําสุด โดยพิจารณาใหขอจํากัดของพิกัดกําลังของสายสงและหมอแปลงไฟฟา 
แรงดันไฟฟาที่บัส และอัตราการเพิ่มและลดกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟาใหเปนแบบฟซซ่ีที่ไมเปนเชิงเสน ในการ
วิจัยไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการหาคําตอบของ OPF ที่มีขอจํากัดกําลังงานไฟฟาสูงสุดที่ไหลไดในสายสง 
และขนาดแรงดันสูงสุดหรือต่ําสุดของบัส อัตราการเพิ่มหรือลดกําลังงานไฟฟาจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแบบฟซซ่ีที่
ไมเปนเชิงเสน โดยไดแยกปญหาออกเปน    ปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของตนทุนการผลิต (Total fuel cost fuzzy 
minimization subproblem) และ ปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของกําลังงานไฟฟาจริงสูญเสีย (Real power loss fuzzy 
minimization subproblem) และไดทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรและกระบวนการคํานวณกับระบบไฟฟามาตรฐาน 
30 บัส และ 118 บัส ของ IEEE  
 
ABSTRACT: This paper proposes a non-linear fuzzy network constrained optimal power flow algorithm considering 
non-linear fuzzy line flow and transformer loading limits, generator ramp rate and bus voltage magnitude constraints. 
The problem is decomposed into total fuel cost fuzzy minimization subproblem and total real power loss fuzzy 
minimization subproblem, which are solved by fuzzy linear programming (FLP). In the total fuel cost fuzzy 
minimization subproblem, the line flow and transformer loading limits constraints and the generator ramp rate 
constraints are treated as fuzzy constraints. Meanwhile, in the total real power loss fuzzy minimization subproblem, the 
bus voltage magnitude limits are treated as fuzzy constraints. The proposed algorithm is tested on the modified IEEE 30 
bus system and 118 bus systems.  
 
KEYWORDS: Optimal Power Flow, Fuzzy Linear Programming, Fuzzy Constraint. 
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นิยามของตัวแปรในงานวิจัย 
ตัวแปรทราบคา 

)( GiPF : ตนทุนการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟา i ($/h) 
BD     : เซตของบัสที่เชื่อมตอกับภาระไฟฟา  
BG  : เซตของบัสที่เชื่อมตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟา 

max
lf   : พิกัดกําลังงานไฟฟาสูงสุดของสายสงหรือ

หมอแปลงไฟฟา l (MVA)  
NB  : จํานวนบัสทั้งหมด  
NT    : จํานวนของหมอแปลงไฟฟาที่ปรับตั้งแท็ปได 

ในระบบ  
DiP  : ความตองการกําลังงานไฟฟาจริงที่บัส i (MW) 
max
GiP : พิกัดกําลังงานไฟฟาจริงของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาที่บัส i (MW) 
min
GiP : กําลังงานไฟฟาต่ําสุดของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่

บัส i (MW) 
max
GiQ  : พิกัดกําลังงานไฟฟาเสมือนของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาที่บัส i (MW) 
min
GiQ   : กําลังงานไฟฟาต่ําสุดของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่

บัส i (MW) 
inc
GiR   : อัตราการเพิ่มกําลังงานไฟฟาจริงของเครื่อง

กําเนิดไฟฟาที่บัส i (MW/min) 
dec
GiR  : อัตราการลดกําลังงานไฟฟาจริงของเครื่อง

กําเนิดไฟฟาที่บัส i (MW/min) 
ijS      : คาใชจายในการผลิตที่ทําใหเปนเชิงเสนสวนที่ j 

ของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่บัส i ($/MWh) 
max
iT   : การปรับตั้งแท็ปสูงสุดของหมอแปลงไฟฟา i 

(MW) 
min
iT   : การปรับตั้งแท็ปต่ําสุดของหมอแปลงไฟฟา i 

(MW) 
max
iV  : ขนาดสูงสุดของแรงดันไฟฟาที่บัส i (kV) 
min
iV   : ขนาดต่ําสุดของแรงดันไฟฟาที่บัส i (kV) 

ijy  : ขนาดของ ijy  ในเมตริก Ybus (mho) 

ijθ  : มุมของ ijy  ในเมตริก Ybus (radian) 
 
ตัวแปรควบคุม 

max
GijP  : กําลังงานไฟฟาจริงสวนที่ j ของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาที่บัส i ที่ไดจากการแปลงฟงกชั่น
คาใชจายในการผลิตใหเปนเชิงเสน (MW) 

iT  : การปรับตั้งแท็ปของหมอแปลงไฟฟา i (MW) 
iV  : ขนาดของแรงดนัไฟฟาทีบ่ัส i (kV) 

ตัวแปรตาม 
lf  :  กําลังงานไฟฟาที่ไหลผานสายสงหรือหมอ

แปลงไฟฟา l (MVA) 
NC  : จํานวนสายสงและหมอแปลงที่ทํางานเกิน

พิกัดกําลัง  
GiP  : กําลังงานไฟฟาที่จายเขาสูระบบโดยเครื่อง

กําเนิดไฟฟาที่บัส i (MW) 
iP  : กําลังงานไฟฟาจริงที่จายเขาสูระบบที่บัส i 

(MW) 
lossP  : กําลังงานไฟฟาจริงสูญเสียทั้งหมดในระบบ 

(MW) 
GiQ    : กําลังงานไฟฟาเสมือนที่จายเขาสูระบบโดย

เครื่องกําเนิดไฟฟาที่บัส i (MVAR) 
DiQ    : ความตองการกําลังงานไฟฟาเสมือนที่บัส i 

(MVAR)  
ijδ        : ผลตางระหวางมุมของแรงดันไฟฟาที่บัส i 

และบัส j (radian)  
 
1. บทนํา 

วิธีการหาคําตอบของปญหาการควบคุมการไหล
ของกําลังงานไฟฟาที่ เอื้อให เกิดประโยชนสูงสุด 
(Optimal power flow, OPF) ไดมีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่องโดยใชวิธีการและแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่
แตกตางกัน รวมไปถึงการพิจารณาขอจํากัดของระบบที่
แตกตางกันตามวัตถุประสงคในการทํางาน และใน
ปจจุบันไดมีการประยุกต ใชงาน OPF ในการบริหาร
จัดการระบบไฟฟาจริงไดแลวในระดับหนึ่ง อยางไรก็
ตามวิธีการหาคําตอบของ OPF ยังคงตองการการพัฒนา
อีกมาก 

การแกปญหา OPF มีพื้นฐานอยูบนวิธีการหา
คาสูงสุดหรือต่ําสุด (Optimization Techniques) ของ
สมการวัตถุประสงค (Objective Functions) โดยเปนไป
ตามขอจํากัด (Constraints) ของระบบ วิธีการหาคําตอบ
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สามารถทําไดหลายวิธี เชน โปรแกรมเชิงเสน (Linear 
Programming), โปรแกรมควอทดราติก (Quadratic 
Programming), วิธีการนิวตัน (Newton's Method) และ         
คอนจูเกตเกรเดียน (Conjugate Gradient) ซ่ึงแตละวิธีมี
ขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกันไป [1] 

ปญหา OPF เปนการสรางสมการคณิตศาสตร
ขนาดใหญ  และซับซ อน  ซ่ึ งต อ ง ใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรในการชวยคํานวณ ทั้งนี้ ไดมีการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการคํานวณและโปรแกรมคอมพิวเตอร
กันมาอยางตอเนื่อง หลายวิธีดวยกัน แตละวิธีมีขอดี – 
ขอเสีย แตกตางกันไป เชน โปรแกรมเชิงเสน (Linear 
Programming) โปรแกรมควอดราติก (Quadratic 
Programming) คอนจูเกตเกรเดียนต (Conjugate 
Gradient) วิธีการนิวตัน (Newton Method) กระบวนการ
คัดเลือกทางพันธุกรรม [2-5], โปรแกรมวิวัฒนาการ 
(Evolutionary Programming, EP) [6-8], การคนหาแบบ
ทาบู (Tabu Search, TS) [9-10]  

ทั้งนี้ การวิเคราะห OPF ดวยวิธีการดังกลาวขางตน 
ยังคงมีขอจํากัดในการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
คือการวิเคราะหโดยถือวาขอจํากัดตาง ๆ ในระบบเปน
ขอจํากัดแบบกรอบคงที่ (Crisp constraints) ที่ไม
สามารถยืดหยุนได อาจทําใหการแกปญหา OPF ได
คําตอบที่ระมัดระวังจนเกินไป ซ่ึงในทางปฏิบัติจริงนั้น
การพิจารณาเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคและ
ขอจํากัดของระบบจะใหคําตอบของ OPF ที่ดีกวา 
เนื่องจากขอจํากัดของระบบในความเปนจริงนั้น
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ขอจะจํากัดทาง
กายภาพจริงของระบบซึ่งไมสามารถยืดหยุนได เชน 
การปรับตั้งแทป (Tap) ของหมอแปลงไฟฟา เปนตน 
และขอจํากัดทางดานความปลอดภัยซ่ึงสามารถยืดหยุน
ไดในบางครั้ง เชน กําลังงานไฟฟาสูงสุดที่ไหลไดใน
สายสง และขนาดแรงดันสูงสุดหรือต่ําสุดของบัส (Bus 
Voltage Magnitude) เปนตน ซ่ึงการพิจารณาให
ขอจํากัดของระบบใน OPF ใหสามารถยืดหยุนไดนั้น
สามารถทําไดโดยการพิจารณาใหเปนขอจํากัดแบบฟซ
ซ่ี (Fuzzy Constraints) ทั้งนี้ การพัฒนาวิธีการหาคําตอบ
ของปญหา OPF ใหสามารถวิเคราะห ขอจํากัดแบบฟซ

ซ่ี ยังไมมีการทําอยางจริงจัง  แมวาจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุม-บริหารจัดการระบบไฟฟา 
และลดคาใชจายในการผลิตไฟฟาไดเปนอยางมาก 
เนื่องจากมีความซับซอนในการคํานวณทางคณิตศาสตร 

ในการหาคําตอบของปญหา OPF การวิเคราะห
โดยถือวาขอจํากัดบางอยางในระบบเปนขอจํากัดที่
สามารถยืดหยุนได นั้นสามารถทําไดโดยพิจารณาให
ขอจํ ากั ดดั งกล าว เปนขอจํ ากั ดแบบฟซ ซ่ี  (Fuzzy 
constraints) การวิเคราะหในลักษณะนี้ชวยใหสามารถ
หาคําตอบของ OPF ในแบบที่ใกลเคียงกับการปฏิบัติ
จริงซ่ึงจะพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญระหวาง
ฟงกชั่นวัตถุประสงค และขอจํากัด [11]ไดใชวิธีการ
วิเคราะหแบบฟซซ่ีในการพิจารณาขอจํากัดของกําลัง
งานสูงสุดของสายสงไฟฟา ในการหาคําตอบของ OPF 
[12]ไดใชวิธีการวิเคราะหแบบฟซซ่ีในการพิจารณา
ขอจํากัดของกําลังงานไฟฟาสูงสุดของสายสงไฟฟา 
และการควบคุมอุปกรณ ในการหาคําตอบของ OPF 
อยางไรก็ตาม วิธีการดังกลาวไมไดคํานึงถึงผลของการ
ไหลของกําลังงานเสมือน 

สําหรับการหาคําตอบของการควบคุมกําลังงาน
เสมือน ที่เอื้อใหเกิดประโยชนสูงสุด (Reactive Power 
Optimization) นั้น โดยมากจะเปนการหาคําตอบที่ทาํให
ระบบมีคาความสูญเสียกําลังงานไฟฟาจริงนอยที่สุด 
(Real Power Loss Minimization) ซ่ึงไดมีการเสนอใช
วิธีการวิเคราะหแบบฟซซ่ีสําหรับขอจํากัดขนาดของ
แรงดันไฟฟา [13-14] อยางไรก็ตามวิธีการทั้งสองไมได
คํานึงถึงผลของกําลังงานไฟฟาจริงในระบบ 

นอกจากนี้วิธีการหาคําตอบของ OPF แบบมี
ขอจํากัดแบบฟซซ่ีทั้งหมดที่กลาวมานั้นเปนการใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของขอจํากัดแบบฟซซ่ีแบบ
เชิงเสน ซ่ึงอาจไมสามารถแสดงคุณลักษณะฟซซ่ีของ
ขอจํากัดในระบบไฟฟาไดใกลเคียงความเปนจริง และ
ยังขาดความยืดหยุนการพัฒนาวิธีการหาคําตอบของ
ปญหา OPF ใหมีประสิทธิภาพเปนประโยชนอยางย่ิงใน
การดําเนินการ และบริหารจัดการระบบไฟฟากําลัง 
ทั้งนี้ OPF ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องโดยไดมีการ
นําเอาวิธีการหาคําตอบในแบบตาง ๆ และยังสามารถ
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พัฒนาวิธีการไดอีกมาก อยางไรก็ตามการวิจัยสวนใหญ
จะเปนการเนนการพัฒนากระบวนการคํานวณใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สวนในดานการพัฒนาวิธีการให
สามารถพิจารณาความยืดหยุนของขอจํากัด ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางมากในการหาคําตอบที่ใหความสําคัญ
ทั้งวัตถุประสงคและขอจํากัดในเชิงชั่งน้ําหนักแบบฟซ
ซ่ีนั้น ยังสามารถพัฒนาไดอีกมาก 

บทความนี้ เปนการนําเสนอวิธีการคํานวณหา
คําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟาที่ เอื้อให เกิด
ประโยชนสูงสุด (Optimal Power Flow) ซ่ึง
วัตถุประสงคของการหาคําตอบในที่นี้ คือการสั่ ง
เดินเครื่องโรงไฟฟาและการปรับแท็ปของหมอแปลง
ไฟฟากําลังใหไดตนทุนการผลิตต่ําสุด โดยพิจารณาให
ขอจํากัดของพิกัดกําลังของสายสงและหมอแปลงไฟฟา 
แรงดันไฟฟาที่บัส และอัตราการเพิ่มและลดกําลังการ
ผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟาใหเปนแบบฟซซ่ีที่ไมเปน
เชิงเสน ในการวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช
ในการหาคําตอบของ OPF ที่มีขอจํากัดกําลังงานไฟฟา
สูงสุดที่ไหลไดในสายสง และขนาดแรงดันสูงสุดหรือ
ต่ําสุดของบัส อัตราการเพิ่มหรือลดกําลังงานไฟฟาจริง
ของเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแบบฟซซ่ีที่ไมเปนเชิงเสน 
โดยไดแยกปญหาออกเปน    ปญหายอยการหาคาต่ําสุด
ฟซซ่ีของตนทุนการผลิต (Total fuel cost fuzzy 
minimization subproblem) และ ปญหายอยการหาคา
ต่ําสุดฟซซ่ีของกําลังงานไฟฟาจริงสูญเสีย (Real power 
loss fuzzy minimization subproblem) และไดทดสอบ
แบบจําลองทางคณิตศาสตรและกระบวนการคํานวณ
กับระบบไฟฟามาตรฐาน 30 บัส และ 118 บัส ของ 
IEEE  

 
2. การสรางรูปแบบปญหา 

งานวิจัยเปนการพัฒนา และทดสอบแบบจําลอง
สําหรับหาคําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟาที่เอื้อให
เกิดประโยชนสูงสุดโดยมีขอจํากัดฟซซ่ีแบบไมเปนเชิง
เสน โดยมีแบบแผนทางการวิจัย คือ พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชในการหาคําตอบของ OPF ที่มี
ขอจํากัดกําลังงานไฟฟาสูงสุดที่ไหลไดในสายสง และ

ขนาดแรงดันสูงสุดหรือต่ําสุดของบัสแบบฟซซ่ีที่ไม
เปนเชิงเสน และทดสอบแบบจําลองทางคณิตศาสตรใน
การแกปญหา OPF ใหสามารถวิเคราะหขอจํากัดกําลัง
งานไฟฟาสูงสุดที่ไหลไดในสายสง และขนาดแรงดัน
สูงสุดหรือต่ําสุดของบัสแบบฟซซ่ีที่ไมเปน       เชิงเสน 
ทั้งนี้รูปแบบของแบบจําลองที่นําเสนอ แบงออกเปน
สองปญหาคาต่ําสุดฟซซ่ียอย (Fuzzy minimization 
subproblems) โดยใชวิธีการแกปญหาดวยโปรแกรมฟซ
ซ่ีเชิงเสน (fuzzy linear programming, FLP) 

 
2.1 ปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซี่ของตนทุนการ
ผลิต (Total fuel cost fuzzy minimization subproblem) 

ฟงกชั่นวัตถุประสงคของ ปญหายอยการหาคา
ต่ําสุดฟซซ่ีของคาเชื้อเพลิงรวมการผลิต (Total fuel cost 
fuzzy minimization subproblem) คือ  

หาคาต่ําสุดของ ∑
∈

=
BGi

GiPFFC )(                 (1) 

โดยคาคาเชื้อเพลิงในการผลิตของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาจะถูกทําใหเปนเชิงเสนหลายสวนตอกัน (pieced-
wise linear cost function) ซ่ึงฟงกชั่นวัตถุประสงคจะ
เขียนไดเปน 
หาคาต่ําสุดของ ∑∑

∈ =

=
BGi

NS

j
Gijij

i

PSFC
1

,              (2) 

โดยเปนไปตามขอจํากดัการสมดุลของกําลังงานไฟฟา 
คือ 

,1,...,   ,)cos(
1

NBiyVVPP
NB

j
ijijijjiDiGi =−=− ∑

=

δθ       (3)               

,1,...,   ,)sin(
1

NBiyVVQQ
NB

j
ijijijjiDiGi =−−=− ∑

=

δθ   (4)               

เมื่อ ∑
=

=
iNS

j
GijGi PP

1
, i =1,…,NG,                       (5) 

max0 GijGij PP ≤≤ , j = 1,…, NSi, i = 1,…, NG,  (6) 
            
และเปนไปตามขอจํากดัแบบฟซซ่ีของกําลังงานไฟฟา
สูงสุดที่ไหลไดในสายสงและในหมอแปลงไฟฟา 

max~
ll ff ≤ , for l=1, …, NC,                                 (7) 

 
และขอจํากดัแบบฟซซ่ีของอัตราการเพิ่มและลดกําลัง
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งานไฟฟาจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
MinRPPMinRP down

Gi
o
GiGi

up
Gi

o
Gi ⋅−≤≤⋅− ~~ , i = 1,…, NG,    (8) 

 
และขอจํากัดพิกัดกําลังงานไฟฟาจริงและกําลงังาน

ไฟฟาจริงต่ําสุดของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
maxmin
GiGiGi PPP ≤≤ , i = 1,…, NG.                    (9) 

 

GiP

)( GiPF

Generator piece-wise linear
fuel cost function

Generator fuel
cost function

Sij = Slop

max
GijP

 
ภาพที่ 1   คาใชจายในการผลิตทีไ่ดทําใหเปนเชิงเสน 
 

ในที่นี้ Sij และ PGij เปนคาที่ไดจากการแปลง
คาใชจายในการผลิตของเครื่อกําเนิดไฟฟา i ใหเปนเชิง
เสน ที่มีทั้งหมด NSi สวนดังแสดงในภาพที่ 1 ขอจํากัด
ในอสมการที่ 7 สามารถหาไดจากการใชตัวประกอบ
ความไว (sensitivity factor) ดังแสดงใน [1] สวน PGij 
เปนคาที่ไดจากปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของ
ตนทุนการผลิตนี้  

 
2.2 ปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซี่ของกําลังงาน
ไฟฟาจริงสูญเสีย (Real power loss fuzzy minimization 
subproblem) 

เพื่อที่จะทาํใหระบบมีการสูญเสียกําลังงานไฟฟา
จริงต่ําที่สุด ปญหายอยการหาคาต่ําสุด  ฟซซ่ีของกําลงั
งานไฟฟาจริงสูญเสียจะถูกหาคําตอบ สลับกับปญหา
ยอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของตนทนุการผลิต โดยที่
ฟงกชั่นวัตถุประสงคของปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซ
ซ่ีของกําลังงานไฟฟาจริงสูญเสียคือหาคาต่ําสุดของ 









=∆

∆T
V∆

]
dT

dP  
Vd

dP[ lossloss
lossP ,            (10) 

โดยที่เปนไปตามขอจํากัดของขนาดของแรงดันสูงสุด
และต่าํสุดทีบ่ัส 

maxmin ~~
iii VVV ∆≤∆≤∆ , for i = 1,…, NB,     (11) 

เมื่อ iii VVV −=∆ minmin , for i = 1,…, NB,         (12) 

iii VVV −=∆ maxmax , for i = 1,…, NB,         (13) 

 
และเปนไปตามขอจํากัดของการปรับแท็ปของหมอ
แปลงไฟฟา 

maxmin
iii TTT ∆≤∆≤∆ , for i = 1,…, NT,         (14) 

เมื่อ iii TTT −=∆ minmin , for i = 1,…, NT,              (15) 
iii TTT −=∆ maxmax , for i = 1,…, NT,                  (16) 
maxmin
GiGiGi QQQ ≤≤ .                              (17)  

 
  

Vd
dPloss และ 

dT
dP loss สามารถหาไดจากเมตริกซยูนิไฟ

จาโคเบียน (Unified Jacobian matrix) [15] ซ่ึงไดแสดง
วิธีการโดยละเอียดใน [16] |Vi| และ Ti ที่เหมาะสมคือ
คาที่ไดจากปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของกําลังงาน
ไฟฟาจริงสูญเสีย 

  
3. กระบวนการของ FCOPF  
3.1 การวางหลักวิธีของโปรแกรมเชิงเสนฟซซี่ 
(Fuzzy Linear Programming, FLP) สําหรับปญหา
ยอยการหาคาต่ําสุดฟซซี่ของตนทุนการผลิต  

ในการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของตนทุนการผลิต เรา
ส า ม า ร ถ ใ ช วิ ธี ก า รพิ จ า รณ า ให เ ป นป ญห าที่ มี
วัตถุประสงคในเชิงฟซซ่ีซ่ึงสามารถใชทฤษฎีของฟซซ่ี 
[17] ในการแกปญหาได ดังนั้นปญหายอยการหาคา
ต่ําสุดฟซซ่ีของตนทุนการผลิตสามารถสรางเปนปญหา
โปรแกรมเชิงเสนฟซซ่ี (Fuzzy Linear Programming, 
FLP) ไดในรูปของหาคาสูงสุดของ 

 
)}(),...,(),({ min 2121 xµxµxµ NCNG+⋅+ ,     (18) 

 
โดยที่ dPB Gij ≤⋅ ~ ,                            (19) 
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เมื่อ      
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MGijP
,          (20) 

และเปนไปตามขอจํากัดสมดุลของกําลังงานไฟฟาใน
สมการที่ (2) และ (3), ขอบเขตสูงสุดและต่ําสุดของ PGij 
ในสมการที่ (6), และขอจํากัดในอสมการที่ (9) 

d คือเวคเตอรที่แทนขอจํากัดแบบฟซซ่ีในสมการ
ที่  )  7   ( และ  )  8 (  แถวตาง  ๆ  ในเมตริกซ B ในสมการที่ 
(19) จะถูกแทนดวยฟงกชั่นความเปนสมาชิกฟซซ่ี 
(fuzzy membership functions) หรือ  )(xiµ  โดย 

)(xiµ  เปนคาระดับของความพึงพอใจของฟงกชั่น
วัตถุประสงคและขอจํากัดฟซซ่ี i  ที่มีตอ PGij ในที่นี้ 

)(1 xµ  คือระดับความพึงพอใจของฟงกชั่น
วัตถุประสงคที่มีตอ PGij และ )(2 xµ  ถึง )(21 xNGµ ⋅+  
คือระดับความพึงพอใจของขอจํากัดแบบฟซซ่ีของอัตรา
การเพิ่มและลดกําลังงานไฟฟาจริงของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาที่มีตอ PGij และถามีสายสงไฟฟาหรือหมอแปลง
ไฟฟามีกําลังงานไหลผานเกินกวาพิกัดกําลังจํานวนรวม 
NC แหง )(22 xNGµ ⋅+  ถึง )(22 xNCNGµ +⋅+  จะแทนคา
ระดับความ  พึงพอใจของขอจํากัดแบบฟซซ่ีของกําลัง
งานไฟฟาสูงสุดที่ไหลไดในสายสง และในหมอแปลง
ไฟฟา  

ในงานวิจัยนี้ จะใชฟงกชั่นไฮเปอรโบลิกในการ
แทนคุณสมบัติฟซซ่ีของขอจํากัดในระบบ [16-17] โดย
สามารถเขียนแสดงเปนสมการไดดังสมการที่ (21) 

2
1

2
tanh

2
1)( +








⋅





 +

−⋅⋅= i
ii

i x γ
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µ Giji PB            (21) 
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ภาพที่  2   คาฟงกชั่นความเปนสมาชิกฟซซ่ีของคา

เชื้อเพลิงรวมในการผลิต 

โดยที่ iα  iβ  และ iγ  เปนคาที่แสดงรูปรางของ
ฟงกชั่นความเปนสมาชิก )(xiµ  ข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจของผูพิจารณา และ Bi คือแถวที่ i ของเมตริกซ 
B ซ่ึงในการกําหนดฟงกชั่นความเปนสมาชิกของ
ฟงกชั่นวัตถุประสงคนั้น 1α  จะไดจากคาเชื้อเพลิงรวม
ต่ําสุดที่ไดจากวิ ธีการโปรแกรมเชิงเสนในขณะที่
กําหนดขอจํากัดทุกคาไวที่ขอบเขตปกติ (normal limit) 
ในทางกลับกัน 1β  จะไดจากคาเชื้อเพลิงรวมต่ําสุดที่ได
จากวิธีการโปรแกรมเชิงเสน ในขณะที่กําหนดขอจํากัด
ทุกคาไวที่คาผอนปรนมากที่สุดที่ยอมรับได สวน 1γ  
จะหาจาก 11 / βα  ดังแสดงในภาพที่ 2 สําหรับ
ขอจํากัดกําลังงานสูงสุดที่ไหลในสายสงและหมอแปลง
ไฟฟา 

90 95 100 105 110 115
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
iµ

iα iβ

Line flow and
Transformer Loading

max
lf

 
ภาพที่ 3   คาฟงกชั่นความเปนสมาชิกฟซซ่ีของขอจํากัด

แบบฟซซ่ีของกําลังงานไฟฟาสูงสุดที่ไหลได
ในสายสงและในหมอแปลงไฟฟา 
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ภาพที่  4 คาฟงกชัน่ความเปนสมาชกิฟซซ่ีของขอจํากดั
แบบฟซซ่ีของอัตราการเพิ่มและลดกําลังงานไฟฟาจรงิ
ของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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คา iα  จะแทนดวยคากําลังงานสูงสุดที่ไหลใน
สายสง และหมอแปลงไฟฟาที่ยอมรับไดในสภาวะปกติ 
(normal line flow limit or transformer loading) สวน 
iβ  จะแทนดวยคา 110% ของกําลังงานสูงสุดที่ไหลใน

สายสงและ    หมอแปลงไฟฟาที่ยอมรับไดในสภาวะ
ปกติ iγ  จะหาไดจาก ii βα /  ดังแสดงในภาพที่ 3 ใน
กรณีของขอจํากัดของอัตราการเพิ่มและลดกําลังงาน
ไฟฟาจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟา iβ  จะแทนดวยคา
อัตราการเพิ่ม และลดกําลังงานไฟฟาจริงของเครื่อง
กําเนิดไฟฟาที่ยอมรับไดในสภาวะปกติ สวน iα  จะ
แทนดวยคา 110% ของอัตราการเพิ่มและลดกําลังงาน
ไฟฟาจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟาที่ยอมรับไดในสภาวะ
ปกติ สําหรับ iγ  นั้นหาไดจาก ii βα /  ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 4  

จากฟงกชัน่ความเปนสมาชิกที่ไดกาํหนด จะ
สามารถเขียนแสดงเปนปญหาคาสูงสุดแบบฟซซ่ีไดเปน 
หาคาสูงสุดของ 

'µ ,                                                          (22) 
โดยที่  )(' xiµµ ≤ , for i = 1,…, 1+2 NG+NC,    (23) 
และ  1'0 ≤≤ µ ,                                       (24) 
และเปนไปตามขอจํากัดสมดุลกําลังงานไฟฟาในสมการ
ที่ (2) และ (3) ขอจํากัดขอบเขต PGij ของ ในสมการที่ (6) 
และขอจํากัดแบบกรอบคงที่ในสมการที่ (9)  
 
3.2 การวางหลักวิธีของโปรแกรมเชิงเสนฟซซี่
สําหรับปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซี่ของกําลัง
งานไฟฟาจริงสูญเสีย  

ปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของกําลังงาน
ไฟฟาจริงสูญเสีย ในการหาคําตอบการไหลของกําลัง
งานไฟฟาที่เอื้อใหเกิดประโยชนสูงสุดสามารถแสดงได
เปน  

)}(),...,(),({ 121min xxx NB+λλλ ,          (25) 
 

โดยที่  h
T
V

G ≤







⋅ ~ ,                             (26) 

และเปนไปตามขอจํากัดสมดุลกําลังงานไฟฟาใน
สมการที่ (2) และ (3) ขอจํากัดแบบกรอบคงที่ในสมการ

ที่ (14) และ (17) และขอจํากัดขอบเขตสูงสุดและต่ําสุด
ของ V และ T ในสมการที่ (12) (13) (15) และ (16) 

h คือเวคเตอรแสดงขอจํากัดแบบกรอบคงที่ใน
สมการที่ (11) โดยในแตละแถวของ G ในสมการที่ (26)  
จะแสดงแทนคาความระดับความพึงพอใจของเวคเตอร 
[V T]T ที่มีตอฟงกชั่นวัตถุประสงคฟซซ่ีหรือ
ข อ จํ า กั ด ฟ ซ ซ่ี โ ด ย )(1 xλ จ ะ แ ส ด ง ฟ ง ก ชั่ น
วัตถุประสงคในสมการที่ (10) และ )(xiλ  เมื่อ i > 1 
จะแสดงแทนขอจํากัดฟซซ่ีของสมการที่ (11)ฟงกชั่น
ในการแทนคุณสมบัติฟซซ่ีของวัตถุประสงค  และ
ขอจํากัดฟซซ่ีของขนาดแรงดันไฟฟาที่บัสจะใชฟงกชั่น
ไฮเปอรโบลิก เชนเดียวกับปญหายอยการหาคาต่ําสุด
ฟซซ่ีของตนทุนการผลิต โดยสามารถเขียนสมการได
เปน 

2
1

2
tanh

2
1)( +










⋅






 +
−







⋅= i

ii
i x σ

ωρ
λ

T
V

Gi
        (27) 

 
โดยที่ Gi คือแถวที่ i ของ G และ 1ρ  คือคากําลัง

งานสูญเสียต่ําสุดที่หาโดยวิธีการโปรแกรมเชิงเสน 
ในขณะที่กําหนดขอจํากัดทุกคาไวที่คามากที่ สุดที่
ยอมรับได ในทางกลับกัน 1ω  จะไดจากคากําลังงาน
สูญเสียต่ําสุดที่หาโดยวิธีการโปรแกรมเชิงเสน ในขณะ
ที่กําหนดขอจํากัดทุกคาไวที่คาผอนปรนมากที่สุดที่
ยอมรับได 1σ  จะหาไดจาก 11 /ωρ  ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 5 และสําหรับขอจํากัดฟซซ่ีขอบเขตของ
แรงดันไฟฟาสูงสุดและต่ําสุด คา iρ  เมื่อ i = 
2,…,1+NB จะกําหนดไวที่คาสูงสุดและต่ําสุดของ
แรงดันที่ยอมรับไดในสภาวะปกติ และคา iω  เมือ i = 
2,…,1+NB จะกําหนดไวที่คา 105% ของคาสูงสุดและ 
95 % ของคาต่ําสุดของแรงดันที่ยอมรับไดในสภาวะ
ปกติ iσ  จะหาจาก ii ωρ /  ทั้งในกรณีของขอบเขต
สูงสุดและต่ําสุดของแรงดันไฟฟาดังแสดงในภาพที่ 6   
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ภาพที่ 5  คาฟงกชั่นความเปนสมาชิกฟซซ่ีของกําลังงาน

จริงสูญเสียทั้งหมดในระบบ 
 

80 85 90 95 100 105 110 115 120
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
iλ

Bus voltage
magnitude
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iV
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iV

jω jρ iρ iω  
ภาพที่ 6   คาฟงกชั่นความเปนสมาชิกฟซซ่ีของขอจํากัด

แบบฟซซ่ีของแรงดันไฟฟาที่บัส 
 
 

ดังนั้น ปญหายอยการหาคาต่ําสุดของกําลังงาน
ไฟฟาจริงสูญเสียในระบบจะสามารถแทนดวยปญหา
คาสูงสุดฟซซ่ีไดดังสมการหาคาสูงสุดของ  

 'λ ,                                              (28) 
โดยที่   )(' xiλλ ≤ , for i = 1,…, NB,          (29) 
และ  1'0 ≤≤ λ ,                                       (30) 
และเปนไปตามขอจํากัดสมดุลกําลังงานไฟฟาใน
สมการที่ (2) และ (3) ขอจํากัดแบบกรอบคงที่ในสมการ
ที่ (14) และ (17) และขอจํากัดขอบเขตสูงสุดและต่ําสุด
ของ V และ T ในสมการที่ (12) (13) (15) และ (16) 
 
3.3 กระบวนการคํานวณ  

กระบวนการคํานวณการหาคําตอบการไหล
ของกําลังงานไฟฟา ที่เอื้อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมี

ขอจํากัดฟซซ่ีแบบไมเปนเชิงเสนสามารถแสดงไดดัง
ภาพประกอบ 7 โดย FLP1 คือวิธีการโปรแกรมฟซซ่ีเชิง
เสนในหัวขอที่ 3.1 และ FLP2 คือวิธีการโปรแกรมฟซซ่ี
เชิงเสนในหัวขอที่ 3.2 

 
Initialize real power loss from power flow analysis

Solve FLP1 for real power scheduling and ancillary services

Solve power flow analysis with the real power scheduling output from FLP1

Compute total cost and print output

STOP

Any new line flow and
transformer loading / generator ramp-rate

limits violation?

Does the current power flow solution using
FLP1 match the current power flow solution using FLP2 ?

Add the fuzzy
line flow and
transformer /

generator
ramp-rate limit
constraints in
FLP1 problem No

No

Yes

Yes

Minimize real power loss by FLP2

Solve power flow analysis with voltage and transformer tap setting from FLP2

Does the real power loss of
the current power flow solution lower than that of the previous power flow

solution?

Any new bus voltage limit violation?

Add the fuzzy
voltage

constraints in
FLP2 problem No

Yes

Yes

No

 
ภาพที่  7   กระบวนการคํานวณการหาคําตอบการไหล

ของกําลังงานไฟฟาที่เอือ้ใหเกิดประโยชน
สูงสุดโดยมีขอจํากัดฟซซ่ีแบบไมเปนเชิงเสน 

 
4. การทดสอบวิธีการ 

การทดสอบกระทําโดยการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการคํานวณวิธีการที่เสนอ ระบบไฟฟา
กําลังที่จะนํามาใชคือ  ระบบทดสอบที่ใชคือระบบ
มาตรฐาน 30 บัส และ 118 บัสของ IEEE โดยไดมีการ
ทดสอบภายใต สถ านการณ จํ า ลองต า ง  ๆ  และ
เปรี ยบ เที ยบวิ ธี ก ารคํ านวณโดยใช แบบจํ าลอง
คณิตศาสตร สําหรับปญหา OPF ที่มีขอจํากัดแบบฟซซ่ี
แบบไมเปนเชิงเสน ในระบบไฟฟากําลัง จะมีขอดีและ
ขอจํากัดอะไรบางเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจําลองที่มี
ขอจํากัดแบบฟซซ่ีแบบเปนเชิงเสน และแบบกรอบคงที่ 
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4.1 การทดสอบกระบวนการ FCOPF กับระบบ
ไฟฟา IEEE 30 บัส 

ระบบมาตรฐาน 30 บัสของ IEEE ที่ใชในการ
ทดสอบกระบวนการแกปญหา OPF ที่มีขอจํากัดแบบ
ฟซซ่ีแบบไมเปนเชิงเสน ไดแสดงไวในภาพประกอบ 8 
ตาราง 1 แสดงคาใชจายในการผลิตกําลังงานจริงของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาในระบบ โดยสามารถประมาณเปน
ฟงกชันเชิงเสนที่ไมตอเนื่องกันไดดังภาพที่ 9 ในการ
ทดสอบแบบจําลอง จะกําหนดใหคาแรงดันที่บัสมี
ขอบเขตอยูในชวง 0.95-1.1 p.u.  
 
ตารางที่ 1 ฟงกชันคาใชจายในการผลิตของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาและขอบเขตการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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ภาพที่ 8   แผนภาพเสนเดียว (one-line diagram) ของ

ระบบมาตรฐาน IEEE 30 บัส 
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ภาพที่ 9   ตนทุนในการผลิตกําลังงานไฟฟาของเครื่อง

กําเนิดไฟฟา และการทําใหเปนเชิงเสน 
 
ในการทดสอบจะแบงออกเปน 2 กรณี คือ  

o  กรณีศึกษาภายในสภาวะการทาํงานปกติของ
ระบบ (base case) 

o  กรณีที่มีสายสงไฟฟาผิดพรอง (line outage 
case) ซ่ึงจะเปนสถานการณสมมติใหสายสงไฟฟา
ระหวางบัส 2 กับบัส 5 และบัส 2 กับบัส 4 หลุดออก
จากระบบ ดังแสดงดวยเสนปะในภาพประกอบ 8 
 

4.1.1 กรณีศึกษาภายในสภาวะการทํางานปกติ
ของระบบ (base case) 

การการทดสอบแบบจําลองในกรณีนี้จะใชระบบ
มาตรฐาน 30 บัสของ IEEE ที่ไมไดมีการปรับเปลี่ยน 
ซ่ึงในกรณีนี้ผลที่ไดจากการหาคําตอบไมทําใหเกิดการ
ทํางานที่เกินกวาพิกัดของ  สายสงไฟฟาหรือหมอแปลง
ไฟฟาในระบบ 

 
ตารางที ่2  ผลลัพธของกรณีศึกษาภายในสภาวะการ
ทํางานปกติของระบบ 

Description Initial 
Point 

Crisp 
constrai
ned OPF

FCOPF 

Co
ntr

ol 
Va

ria
ble

s 

V (
p.u

.) 

|V1| 
|V2| 
|V5| 
|V8| 
|V11| 

|V13| 

1.060 
1.045 
1.010 
1.010 
1.082 
1.071 

1.100 
1.097 
1.064 
1.066 
1.100 
1.100 

1.105 
1.104 
1.069 
1.071 
1.105 
1.105 

iGii

GiiGiiGi

dPc
PbPaPF

+⋅
+⋅+⋅=

             
)( 23  Ramp Rate 

(MW/30min)Gen bus
 

Min 
(MW) 

 
Max 

(MW) ai bi ci di Up Down 
1 
2 
5 
8 

11 
13 

50 
20 
15 
10 
10 
12 

200 
80 
50 
35 
30 
40 

0.0010 
0.0004 
0.0006 
0.0002 
0.0013 
0.0004 

0.092 
0.025 
0.075 

0.1 
0.12 
0.084 

14.5 
22 
23 

13.5 
11.5 
12.5 

-136 
-3.5 
-81 

-14.5 
-9.75 
75.6 

15 
10 
6 
4 
4 
5 

20 
15 
10 
8 
8 

10 
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Description Initial 
Point 

Crisp 
constrai
ned OPF

FCOPF 
P G (

MW
) 

PG1 

PG2 
PG5 
PG8 
PG11 
PG13 

72.6 
70.0 
40.0 
35.0 
30.0 
40.0 

66.9 
69.0 
46.0 
35.0 
30.0 
40.0 

59.3 
76.5 
46.3 
35.0 
30.0 
40.0 

Ta
p 

T4-12 
T6-9 
T6-10 
T28-27 

0.932  
0.978  
0.969  
0.968 

0.9880 
1.0340 
1.0250 
1.0175 

0.9930 
1.0390 
1.0300 
1.0231 

Constraints 
Violation 

|V1| 
|V2| 
|V11| 

|V13| 
up
GR 5  

- 
- 
- 
- 
- 

1.100 
- 
- 

1.100 
6.00 

1.105 
1.104 
1.105 
1.105 

6.3 

Total Power Generation  
(MW, MVAr) 

287.6
2, 

85.97 

286.94
, 79.67 

286.85
, 78.95 

Total system loss (MW) 4.22 3.54 3.45 

Total fuel cost ($/h) 6380.
89 

6307.2
8 

6268.0
3 

 
ผลการทดสอบการคํานวณแสดงใหเห็นวาคําตอบ

ของ OPF แบบมีขอจํากัดกรอบคงที่ มีคาตนทุนรวมใน
การผลิตกําลังงานไฟฟาจริงต่ํากวาสภาวะการทํางาน
ของระบบเริ่มตน ในขณะที่คําตอบของ FCOPF มีคา
ตนทุนรวมในการผลิตกําลังงานไฟฟาจริงต่ําที่สุด โดยมี
คาต่ํากวา     ตนทุนรวมในการผลิตกําลังงานไฟฟาจริง
ในสภาวะการทํางานของระบบเริ่มตน 1.8% และต่ํากวา
ตนทุนรวมในการผลิตกําลังงานไฟฟาจริงของคําตอบ
ของ OPF แบบมีขอจํากัดกรอบคงที่ 0.6% นอกจากนี้
การพิจารณาขอจํากัดของขนาดแรงดันไฟฟาที่บัสให
เปนขอจํากัดฟซซ่ี ยังทําให  คากําลังงานไฟฟาจริง
สูญเสียของคําตอบ FCOPF ต่ํากวาของสภาวะการ

ทํางานของระบบเริ่มตน 18.25% และต่ํากวาของ OPF 
แบบมีขอจํากัดกรอบคงที่ 2.5% ทั้งนี้ในผลลัพธของ 
FCOPF นั้นการเพิ่มกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาที่บัส 5 มีคาสูงกวาอัตราการเพิ่มกําลังการผลิตใน
สภาวะปกติอ ยู  5 % ตาราง  2  แสดงผลลัพธของ
กรณีศึกษาภายในสภาวะการทํางานปกติของระบบ 
 

4.1.2 กรณีที่มีสายสงไฟฟาผิดพรอง (line outage 
case)  

ในกรณีศึกษานี้จะเปนสถานการณสมมติใหสายสง
ไฟฟาระหวางบัส 2 กับบัส 5 และบัส 2 กับบัส 4 หลุด
ออกจากระบบ ดังแสดงดวยเสนปะในภาพประกอบ 4.1 
ซ่ึงจากการที่สายสงสองเสนไมไดอยูในสภาวะใชงานนี้
ไดทําใหสายสงระหวางบัส 2 และ 6 ทํางานเกินกวา
พิกัดที่กําหนดคือ  65 MVA ตาราง 3 แสดงผลลัพธของ
กรณีศึกษานี้  

 
ตารางที่ 3 ผลลัพธของกรณีที่สายสงไฟฟาระหวางบสั 
2-4 และบัส 2-5 หลุดออกจากระบบ 

Description Initial 
Point 

Crisp 
constra

FCOPF 

V (
p.u

.) 

|V1| 
|V2| 
|V5| 
|V8| 
|V11| 

|V13| 

1.060 
1.045 
1.010 
1.010 
1.082 
1.071 

1.100 
1.100 
1.032 
1.082 
1.100 
1.100 

1.105 
1.105 
1.038 
1.088 
1.105 
1.105 

P G (
MW

) 

PG1 

PG2 
PG5 
PG8 
PG11 
PG13 

77.8 
70.0 
40.0 
35.0 
30.0 
40.0 

77.1 
62.5 
46.0 
35.0 
30.0 
40.0 

60.0 
79.6 

45.83 
35.0 
30.0 
40.0 

Co
ntr

ol 
Va

ria
ble

s 

Ta
p 

T4-12 
T6-9 
T6-10 
T28-27 

0.932  
0.978  
0.969  
0.968 

1.004 
1.050 
1.041 
1.023 

1.0070 
1.0530 
1.0440 
1.0262 
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Description Initial 
Point 

Crisp 
constra

FCOPF 

Constraints 
Violation 

f2-6 
|V1| 
|V2| 
|V11| 

|V13| 
up
GR 5  

69.86 
- 
- 
- 
- 
- 

65.000 
1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
6.00 

67.142 
1.105 
1.105 
1.105 
1.105 

- 
Total Power 
Generation  
(MW, MVAr) 

292.75
, 

109.23 

290.56
, 

100.19 

290.43, 
99.43 

Total system loss 9.35 7.16 7.03 
Total fuel cost ($/h) 6616.5 6551.0 6396.30 
 

จากผลการทดสอบจะเห็นไดวา การหาคําตอบดวย
วิธี OPF ที่มีขอจํากัดแบบกรอบคงที่จะใหคําตอบที่ทํา
ใหกําลังงานไฟฟาที่ไหลระหวางบัส 2 และ 6 มีคาที่
พิกัดพอดี (binding solution) และทําใหมีคาใชจายใน
การผลิตต่ํากวาสภาวะการทํางานเริ่มตนดวย อยางไรก็
ตามคําตอบของ FCOPF ยังมีคาใชจายในการผลิตต่ํา
กวาวิธี OPF ที่มีขอจํากัดแบบกรอบคงที่อยูอีก 2.4% 
จากการพิจารณาใหขอจํากัดในระบบเปนแบบฟซซ่ี 
นอกจากนี้คากําลังงานไฟฟาจริงสูญเสียของคําตอบจาก 
FCOPF ยังมีคาต่ํากวาคําตอบของวิธี OPF ที่มีขอจํากัด
แบบกรอบคงที่อยู 1.8% ทั้งนี้ กําลังงานไฟฟาที่ไหล
ระหวางบัส 2 และ 6 ในคําตอบ FCOPF มีคาเทากับ 
67.142 MVA ซ่ึงสูงกวาพิกัดการทํางานในสภาวะปกติ
อยู 3.29% เห็นไดชัดวากระบวนการหาคําตอบ FCOPF 
ที่เสนอมีประสิทธิภาพ   ในการชั่งน้ําหนักระหวาง
ขอจํากัดของโครงขาย และขอจํากัดอัตราการเพิ่มหรือ
ลดกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟา กับคาใชจาย
ร วม ในก า รผลิ ต  และ ร ะหว า ง ข อ จํ า กั ด ขน าด
แรงดันไฟฟาที่บัสและกําลังงานไฟฟาจริงสูญเสียได  

 
4.2 การทดสอบกระบวนการ FCOPF กับระบบไฟฟา 
IEEE 118 บัส 

เนื่องจากในระบบมาตรฐาน 118 บัสของ IEEE จะ
เครื่องกําเนิดไฟฟาที่ไมไดจายกําลังงานไฟฟาจริง

ออกมาจํานวนหนึ่งซ่ึงถูกพิจารณาเปนบัสที่มีแหลงจาย
กําลังงานเสมือนและเปนบัสควบคุมแรงดัน (Voltage 
Control Bus) และมีบางบัสมีกําลังงานไฟฟาที่ไหลเขา
บัส เครื่ องกํ า เนิดไฟฟา  ดังนั้นในการทดสอบจะ
กําหนดใหบัสดังกลาวคากําลังงานไฟฟาจริงเปนศูนยแต
พิจารณาใหเปนบัสควบคุมแรงดัน  

ผลสรุปการไหลของกําลังงานไฟฟาของระบบ 
IEEE 118 bus ที่มีการปรับปรุง ในกรณีที่ใช OPF ที่มี
ขอจํากัดแบบกรอบคงที่ และในกรณีที่ใช FCOPF มี
ดังนี้ 

ผลสรุปการไหลของกําลังงานไฟฟาของระบบ 
IEEE 118 bus ที่มีการปรับปรุง 
Total Generation  =    3836.37  MW  -295.99  MVAR 
Total P-Q Load    =    3668.00  MW   1398.74  MVAR 
SHUNT VAR      =    -103.08  MVAR 
Total Power Losses  = 168.37 MW  - 1797.81 MVAR 
Overall P Mismatch  =     -0.0000  MW                 
Generation Cost  =   319741.665 $/h 
 
ผลสรุปการไหลของกําลังงานไฟฟาของระบบ IEEE 
118 bus โดย OPF ที่มีขอจาํกัดแบบกรอบคงที ่
Total Generation     =  3871.17  MW - 31.11  MVAR 
Total P-Q Load       =  3668.00  MW  1399.06  
MVAR SHUNT VAR   =   -103.32  MVAR 
Total Power Losses  =     203.17  MW  -1533.49  MVAR 
Overall P Mismatch  =     -0.0000  MW                 
Generation Cost  =    299746.125 $/h 
 

ผลสรุปการไหลของกําลังงานไฟฟาของระบบ 
IEEE 118 bus โดย FCOPF  
Total Generation     =    3856.23  MW - 260.56  MVAR 
 
Total P-Q Load       = 3668.00  MW   1467.66  MVAR 
SHUNT VAR           =   -111.48  MVAR 
Total Power Losses  =    188.23  MW -1839.70  MVAR 
Overall P Mismatch  =    -0.0000  MW                 
Generation Cost  =    299702.831 $/h 
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ในกรณีของการหาคําตอบการไหลที่เอื้อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดวยวิธี FCOPF ที่นําเสนอจะมีผลให
การไหลของกําลังงานไฟฟาระหวางบัส 68 และ 65 มีคา
เทากับ 549.344 MVA ซ่ึงสูงกวาพิกัดกําลังงานของสาย
อยูประมาณ 0.797 % สวนในกรณีการหาคําตอบดวย
วิธีการ OPF  แบบกรอบคงที่จะใหคําตอบที่มีการไหล
ของกําลังงานไฟฟาระหวางบัส 68 และ 65 เทากับคาที่
พิกัดของสายพอดี  

จากผลลัพธที่ได คําตอบของ FCOPF ยังมี
คาใชจายในการผลิตต่ํากวาวิธี OPF ที่มีขอจํากัดแบบ
กรอบคงที่ 43.3 $/h ทั้งนี้ถึงแมวาจะเปนปริมาณไมมาก
นักแตในระบบที่มีขนาดใหญหรือในบางกรณี ก็จะมีผล
ตอการประหยัดที่ไดมากเมื่อพิจารณาในระยะยาว เปน
การยืนยันวากระบวนการหาคําตอบ FCOPF ที่เสนอมี
ประสิทธิภาพในการชั่งน้ําหนักระหวางขอจํากัดของ
โครงขาย และขอจํากัดอัตราการเพิ่มหรือลดกําลังการ
ผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟา กับคาใชจายรวมในการ
ผลิต และระหวางขอจํากัดขนาดแรงดันไฟฟาที่บัสและ
กําลังงานไฟฟาจริงสูญเสียได  

 
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

ใน ง าน วิ จั ย นี้ ไ ด ทํ า ง า นพั ฒน า โป รแ ก รม
คอมพิวเตอรที่ใชในการหาคําตอบของ OPF ที่มี
ขอจํากัดกําลังงานไฟฟาสูงสุดที่ไหลไดในสายสง และ
ขนาดแรงดันสูงสุดหรือต่ํ า สุดของบัส  รวมไปถึง
ขอจํากัดอัตราการเพิ่มหรือลดกําลังงานไฟฟาจริงของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแบบฟซซ่ีที่ไมเปนเชิงเสน โดย
ไดแยกปญหาออกเปนปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ี
ของตนทุนการผลิต (Total fuel cost fuzzy minimization 
subproblem) และ ปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของ
กําลังงานไฟฟาจริงสูญเสีย (Real power loss fuzzy 
minimization subproblem) และไดทดสอบแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตรและกระบวนการคํานวณกับระบบ
ไฟฟามาตรฐาน 30 บัส และ 118 บัส ของ IEEE  

จากผลการทดสอบวิ ธีการที่นํ า เสนอพบว า
กระบวนการหาคําตอบ FCOPF ที่เสนอสามารถหา
คําตอบที่มีตนทุนการผลิตต่ําสุดโดยมีขอจํากัดพิกัด

กําลังของระบบสงไฟฟาและขอจํากัดอัตราการเพิ่มและ
ลดกําลังการผลิตของเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนแบบฟซซ่ี
ในปญหาออกเปนปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ีของ
ตนทุนการผลิต และ สามารถหาคําตอบที่มีกําลังงาน
ไฟฟาจริงสูญเสียโดยมีขอจํากัดของขนาดแรงดันไฟฟา
ที่บัสเปนแบบฟซซ่ีในปญหายอยการหาคาต่ําสุดฟซซ่ี
ของกําลังงานไฟฟาจริงสูญเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการใชโปรแกรมฟซซ่ีเชิงเสน ผลลัพธที่ไดจะทําให
ไดคําตอบการไหลของกําลังงานไฟฟาที่มีตนทุนการ
ผลิตต่ํากวาการหาคําตอบ OPF ที่มีขอจํากัดแบบกรอบ
คงที่ ทั้งนี้การนําวิธีการที่นําเสนอไปประยุกตใชงาน
สามารถทําไดโดยการทดสอบกับระบบไฟฟากําลังจริงที่
จะนําไปใชและสามารถใชเปนระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert 
System) ที่แนะนํา ผูควบคุมระบบไฟฟากําลังได  
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