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ก�รพฒัน�และใชง้�นระบบจดัก�รระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้ขัน้สงู 
(ADMS; Advanced Distribution Management Systems) มี
คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง สำ�หรับก�รจัดก�รกับคว�มท้�ท�ยในง�น
ปฏิบัติก�รท่ีซับซ้อนข้ึนเม่ือระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�มีอ�ยุม�ก โดยขณะท่ี
ก�รปฏิบัติก�รต่�งๆ ยังคงคว�มน่�เชื่อถือและส�ม�รถคืนระบบ
สู่สภ�พเดิมได้เมื่อเกิดภัยคุกค�มต่�งๆ ADMS ยอมให้มีก�รพัฒน�
แอปพลเิคชนัทีส่�ม�รถเข�้ถงึขอ้มลูจ�กระบบยอ่ยต�่งๆ และนำ�ก�ร
วิเคร�ะห์ขั้นสูงม�ใช้ รวมถึงควบคุมและประส�นง�นกับระบบย่อย
ต�่งๆ ไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ พรอ้มดว้ยก�รบรูณ�ก�รกระบวนก�ร
ต�่งๆ ของระบบทัง้หล�ยซึง่ปกตอิยูแ่ยกจ�กกนั บทคว�มนีน้ำ�เสนอ
ภ�พรวมของแอปพลเิคชนั ADMS สำ�หรบัระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้ในยคุ
ปัจจุบัน และระบุทิศท�งของง�นวิจัยในอน�คต 



IEEE power & energy magazine2

โดยปกติแล้ว ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ถูกออกแบบม�สำ�หรับก�ร
ทำ�ง�นแบบพ�สซีฟ ซึ่งมีคว�มส�ม�รถในก�รตรวจวัดและก�รควบคุม 
ที่จำ�กัด ประเด็นน่�สนใจอยู่ที่ขั้นตอนก�รว�งแผน ซึ่งระบบไฟฟ้�จะถูก
ออกแบบและสร้�งขึ้นให้ส�ม�รถรองรับสถ�นก�รณ์ที่เลวร้�ยที่สุด 
(worst-case) อย�่งไรกต็�มระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้ทัว่โลกกำ�ลงัปรบัเปลีย่น
เป็นเครือข่�ยไฟฟ้�ที่ซับซ้อนและค�ดคะเนได้ย�กข้ึน เพ่ือรองรับก�ร 
เพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญของแหล่งจ่�ยพลังง�นแบบกระจ�ยตัว (DER; 
Distributed Energy Resources) โหลดที่ตอบสนองได้ และชุดหน่วย
ตรวจวัดและสั่งก�รที่ติดตั้งแบบกระจ�ยตัวอยู่ทั่วไป ทั้งน้ีปัญห�สำ�คัญ
ประก�รหนึ่งของก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว คือ คว�มไม่แน่นอน 
ของคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�และกำ�ลังก�รผลิตที่มีผลกระทบต่อระบบ ซึ่ง
อ�จนำ�ไปสู่คว�มท้�ท�ยที่ค�ดไม่ถึงในด้�นก�รปฏิบัติก�ร จึงไม่ใช่เรื่อง
ง่�ยเลยที่ขั้นตอนก�รว�งแผนระบบไฟฟ้�จะส�ม�รถรองรับและจัดก�ร
สภ�วะก�รทำ�ง�นที่แปรเปล่ียนอย่�งเป็นพลวัตเช่นน้ี ดังน้ันเร�จำ�เป็น 
ต้องมองห�วิธีก�รขั้นสูงม�ประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รใน
ลักษณะต่�งๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้นในระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�

ไมเ่หมอืนกบั DMS แบบดัง้เดมิ แอปพลเิคชนัของ ADMS มคีว�ม
ส�ม�รถของก�รเข้�ถึงข้อมูลและก�รควบคุมจ�กหล�ยระบบ และเอื้อ 
ต่อก�รปรับปรุงคว�มส�ม�รถในก�รตรวจวัดและก�รควบคุม ซึ่งมีคว�ม
จำ�เป็นต่อก�รจัดก�รคว�มซับซ้อนในก�รปฏิบัติก�รท่ีม�กข้ึน แอปพลิเคชัน 
ของ ADMS ส�ม�รถแบ่งได้เป็น 3 ระยะต�มระดับคว�มรุดหน้� ดังนี้: 

✔ ระยะที ่1: แอปพลเิคชนัทีก่ำ�ลงัถกูใชง้�นโดยภ�คอตุส�หกรรม 
ครอบคลุมทั้งระยะก�รทดสอบใช้ง�น และก�รใช้ง�นจริง 

✔ ระยะที่ 2: แอปพลิเคชันที่เตรียมนำ�ม�ใช้ในอน�คตอันใกล้  
ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้นตอนก�รวิจัยและพัฒน� และค�ดว่�จะถูกนำ�ไปใช้ง�น
จริงภ�ยในอีก 1-5 ปีข้�งหน้� 

✔ ระยะที่ 3: แอปพลิเคชันระยะย�ว ซึ่งยังอยู่ในรูปแนวคิดของ
ก�รวิจัยในระยะแรก และค�ดว่�จะนำ�ม�ใช้จริงได้ในอีก 10 ปีข้�งหน้� 

ภาพรวมแอปพลิเคชันของ ADMS (Overview of ADMS 
Applications) 

ADMS ใช้ประโยชน์จ�กสภ�พแวดล้อมที่พร้อมด้วยข้อมูล 
และคว�มส�ม�รถในก�รควบคุม เพ่ือจัดก�รระบบจำ�หน่�ยโดยใช้ก�ร
วิเคร�ะห์ขั้นสูง ในคว�มเป็นจริงแล้ว ADMS คือเวอร์ชันที่พัฒน�ต่อยอด
ม�จ�ก DMS ซึ่งครอบคลุมฟังก์ชันต่�งๆ ของ DMS ไว้ทั้งหมด และมี
ฟังก์ชันรองรับก�รว�งแผนและข้อกำ�หนดในก�รปฏิบัติก�รต่�งๆ ที่อ�จ
จะมขีึน้ในระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้สมยัใหม ่คว�มล้ำ�สมยัของระบบจำ�หน�่ย
ไฟฟ้�ที่ม�จ�ก ADMS ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถต่�งๆ ของแอปพลิเคชัน 
ADMS ในหวัขอ้นีใ้หร้�ยละเอยีดเกีย่วกบัแอปพลเิคชนั ADMS ทีป่จัจบุนั
ได้รับก�รสนับสนุนและถูกเล็งเห็นโดยภ�คอุตส�หกรรมและวงก�รวิจัย
ทั้งในอน�คตอันใกล้หรือในระยะย�ว นอกจ�กน้ียังกล่�วถึงก�รพึ่งพ�
ข้อมูล ก�รอัตโนมัติ และก�รวิเคร�ะห์ข้ันสูงของแอปพลิเคชันเหล่�นี้  
ในบทคว�มนี้แอปพลิเคชัน ADMS ถูกแบ่งเป็น 3 ระยะดังที่ได้กล่�วไว้
ข้�งต้น โดยข้ึนกับคว�มสุกงอมของเทคโนโลยีที่มีอยู่และก�รพัฒน� 

ต่อยอดที่จำ�เป็นเพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคชันที่จะกล่�วถึง ต�ร�งท่ี 1 
ได้แสดงคุณลักษณะของแอปพลิเคชันตัวอย่�งไว้ในแต่ละหมวดหมู่ 

ระยะที ่1: แอปพลเิคชนัทีก่ำาลงัถกูใชง้านโดยภาคอตุสาหกรรม 
(Stage 1: Applications Currently Being Adopted by 
Industry)

มีแอปพลิเคชัน ADMS จำ�นวนไม่น้อยที่ถูกใช้ง�นโดยก�รไฟฟ้�
ฝ่�ยจำ�หน่�ยหรือบริษัทจำ�หน่�ยไฟฟ้�ส่วนใหญ่ ซ่ึงถูกจัดห�ให้โดย
ตัวแทนหรือบริษัทผู้จัดจำ�หน่�ย ADMS ก�รใช้ง�นชุดเซ็นเซอร์ ตัว 
ควบคมุ และตวักระตุน้ในสเกลขน�ดใหญเ่ปน็กญุแจสำ�คญัในก�รพฒัน�
และก�รนำ�ไปใชง้�นไดอ้ย�่งรวดเรว็ของแอปพลเิคชนัระยะที ่1 เชน่ ก�ร
จัดก�รแรงดันไฟฟ้�แบบแอกทีฟ (Active Voltage Management), วิธี
ก�รควบคมุโหลดโดยตรง (DLC; Direct Load Control), และก�รควบคมุ
และประส�นก�รทำ�ง�นกบั DER ขน�ดใหญ ่เชน่กนัสำ�หรบัแอปพลเิคชนั
สำ�หรับก�รห�ตำ�แหน่งฟอลต์ ก�รแยกฟอลต์ และก�รฟ้ืนคืนสภ�พ 
จ่�ยไฟในพื้นที่ที่ไม่มีฟอลต์ (FLISR; Fault Location, Isolation, and 
Site Restoration) ในปจัจบุนักก็ล�ยเปน็หนึง่ในม�ตรฐ�นสำ�หรบั ADMS 
พื้นฐ�น  คุณสมบัติทั่วไปของแอปพลิเคชันระยะที่ 1 คือใช้ก�รวิเคร�ะห์
ที่ง่�ยกว่�และใช้วิธีก�รแบบอิงกฎ/แบบอิงประสบก�รณ์ (Rule Based/
Heuristic) เป็นหลัก แม้กระนั้นคว�มซับซ้อนของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 
ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เกิดคว�มต้องก�รก�รวิเคร�ะห์ที่ช�ญฉล�ดกว่� 
ที่มีม� ซึ่งกำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รพัฒน�ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3

ระยะที่ 2: แอปพลิเคชันที่เตรียมนำามาใช้ในอนาคตอันใกล้ 
(Stage 2: Near-Term Applications) 

ก�รพัฒน�แอปพลิเคชันเหล่�นี้เกิดจ�กคว�มต้องก�รให้ก�ร 
ปฏิบัติก�รของฟีดเดอร์เป็นไปอย่�งเหม�ะสมที่สุด โดยทำ�ให้เกิดก�ร
ประส�นกนัระหว�่งสถ�นะของโหลดต�่งๆ และ DERs ในระบบจำ�หน�่ย
แบบแอกทฟีทีซ่บัซอ้น ดว้ยคว�มซบัซอ้นและคว�มหล�กหล�ยทีเ่พิม่ขึน้
ของสนิทรพัยท์ีส่�ม�รถควบคมุและจดัก�รไดเ้หล�่นี ้วธิกี�รควบคมุแบบ
อิงกฎและก�รควบคุมเฉพ�ะท่ี (Local Control) อ�จไม่มีประสิทธิภ�พพอ 
หรือไม่เพียงพออีกต่อไป จึงเป็นที่ม�ว่�ทำ�ไมก�รห�ค่�ที่เหม�ะท่ีสุด 
ที่ใช้แบบจำ�ลองและวิธีก�รควบคุมแบบรวมศูนย์ส�ม�รถให้ผลดีแก่ 
แอปพลิเคชันต่�งๆ ที่ใช้กับระบบจำ�หน่�ย คว�มพร้อมใช้ง�นของแบบ
จำ�ลองระบบไฟฟ�้ ขอ้มลูเรยีลไทม ์คว�มส�ม�รถในก�รควบคมุระยะไกล 
และก�รวิเคร�ะห์ขั้นสูง เป็นเครื่องมือสำ�คัญสำ�หรับแอปพลิเคชันระยะ 
ที่ 2 อย่�งไรก็ต�ม ก�รวิเคร�ะห์ขั้นสูงเหล่�นี้อ�จต้องเก่ียวข้องกับ 
แบบจำ�ลองที่ไม่เป็นเชิงเส้นและก�รใช้เทคนิคก�รห�ค่�ที่เหม�ะท่ีสุด 
(Optimization Technique) เช่น วิธีคำ�นวณก�รไหลของกำ�ลังไฟฟ้�ที่
เหม�ะทีส่ดุ (OPF; Optimal Power Flow)  ดงันัน้คว�มตอ้งก�รสำ�หรบั
กำ�ลังในก�รคำ�นวณที่ม�กขึ้น และคว�มต้องก�รวิธีก�รกำ�หนดรูปแบบ
ปัญห� (Problem Formulations) ที่ส�ม�รถรองรับสเกลใหญ่ได้  
(เช่น เทคนิคก�รทำ�ให้เป็นเชิงเส้น) เป็นคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญในก�รนำ�
แอปพลิเคชันเหล่�นี้ม�ใช้ง�นจริง

ไม่เหมือนกับ DMS แบบดั้งเดิม แอปพลิเคชันของ ADMS มีความสามารถของการเข้าถึง
ข้อมูลและการควบคุมจากหลายระบบ และเอ้ือต่อการปรับปรุงความสามารถในการตรวจวัด 
และการควบคุม
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของแอปพลิเคชันตัวอย่างในแต่ละหมวดหมู่ ตามระยะของการพัฒนา
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ระยะที่ 3: แอปพลิเคชันระยะยาว
(Stage 3: Long-Term Applications) 

ในระยะที่ 3 เร�มองภ�พในอน�คตของแอปพลิเคชันที่ค�ดว่� 
จะพร้อมใช้ง�นสำ�หรับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยจำ�หน่�ยในอีก 5 ถึง 10 ปีข้�งหน้� 
แอปพลเิคชนัเหล�่นีเ้กดิจ�กคว�มตอ้งก�รใหร้ะบบไฟฟ�้มคีว�มส�ม�รถ
ท่ีสูงข้ึนในก�รคืนสภ�พเดิมเม่ือถูกคุกค�มจ�กภัยต่�งๆ ได้แก่ ก�รคืนสภ�พ 
ได้จ�กภัยธรรมช�ติ ปัญห�ด้�นข้อมูลหรือไซเบอร์ หรือก�รขัดข้อง  
ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (ส่วนม�กถูกดำ�เนินก�ร 
ในแอปพลิเคชันระยะที่ 2) ซึ่งในอน�คตระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�จะเป็น 
เครือข่�ยท่ีทำ�ง�นได้ด้วยตนเอง อันประกอบด้วยก�รควบคุมต�มลำ�ดับ
ชั้น หน่วยวัดและควบคุมจ�กระยะไกลจำ�นวนม�กม�ย และก�รไหล 
ของข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีลักษณะซ้ำ�ซ้อนและหล�กหล�ย เพื่อรับมือ
กับก�รเพิ่มข้ึนของจำ�นวนและคว�มรุนแรงของภัยธรรมช�ติ ม�ตรก�ร
ว�งแผนและปฏิบัติก�รเชิงรุกถูกค�ดหวังว่�จะช่วยให้ระบบส�ม�รถ 
จ่�ยไฟได้อย่�งต่อเนื่อง ก�รประยุกต์ใช้ง�นแอปพลิเคชันระยะย�วมี 
ร�ยละเอียดแสดงในต�ร�งที่ 1 ซึ่งเป็นแนวคิดของก�รวิจัยในระยะแรก 
และมีเป้�หม�ยเพื่อลดผลกระทบของปัญห�ในอน�คต ปัจจัยหลักเพื่อ 
ขบัเคลือ่นแอปพลเิคชนัในกลุม่นีน้�่จะเปน็แนวคดิและวธิกี�รทีเ่กีย่วขอ้ง
กับส�ข�วิทย�ก�รเครือข่�ยและคอมพิวเตอร์

ประเด็นที่นำ�เสนอในบทคว�มนี้มุ่งเน้นที่แอปพลิเคชัน DMS  
ขั้นสูงสำ�หรับก�รปฏิบัติก�รและจัดก�รระบบไฟฟ้� โดยไม่ได้รวมถึง 
แอปพลเิคชนัเดมิทีม่ใีน DMS อยูแ่ลว้ เชน่ ฟงักช์นัก�รวเิคร�ะหเ์ครอืข�่ย 
(ก�รลัดวงจร/ก�รไหลของกำ�ลังไฟฟ้�) ก�รตรวจติดต�มข้อมูล SCADA, 
และก�รแจ้งเตือนต่�งๆ นอกจ�กน้ียังไม่ครอบคลุมแอปพลิเคชันทั้งใน
ปัจจุบันและอน�คตที่ใช้สำ�หรับจัดก�รและประส�นง�นในตล�ดซื้อข�ย
ของระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้ เนือ่งจ�กแอปพลเิคชนัทีใ่หบ้รกิ�รในง�นสว่นนี้
จะมีอยู่ในระบบอื่นแยกต่�งห�ก ทั้งน้ีแนวคิดดังกล่�วสอดคล้องกับก�ร
พูดคุยที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ทั่วโลก น่ันคือคว�มต้องก�รให้ผู้ควบคุมระบบ
จำ�หน่�ยไฟฟ้�เป็นผู้จัดก�รตล�ดซื้อข�ยไฟฟ้�ในระดับข�ยปลีกและก�ร
ประส�นง�นร่วมกับตล�ดซ้ือข�ยไฟฟ้�ในระดับข�ยส่ง อย่�งไรก็ต�ม 
ADMS จะมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในส่วนของก�รปฏิบัติก�รเชิงแก้ไขแบบ 
เรียลไทม์ เพื่อช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นของเครือข่�ยระบบไฟฟ้�มีคว�ม 
เชื่อถือได้ภ�ยใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของตล�ดซื้อข�ยไฟฟ้�

แอปพลิเคชัน ADMS ที่เตรียมนำามาใช้ในอนาคตอันใกล้ 
(Near-Term Applications) 

แอปพลิเคชัน ADMS ที่ใกล้จะนำ�ม�ใช้ง�นในไม่ช้�นี้ มักอ�ศัย 
วิธีก�รห�ค่�เหม�ะที่สุดโดยใช้แบบจำ�ลอง (Model Based) ซึ่งต้องก�ร
โมเดลหรือแบบจำ�ลองระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มถูกต้องสูง คว�มพร้อมของ
ข้อมูลก�รปฏิบัติก�รแบบเรียลไทม์ที่ละเอียดเพียงพอ และวิธีก�รห�ค่�
เหม�ะที่สุดที่รองรับสเกลใหญ่ได้ (Scalable Optimization Methods) 
ในส่วนต่อไปนี้ เร�มีร�ยละเอียดของแอปพลิเคชันในกลุ่มน้ีจำ�นวน 
2 ตัวอย่�ง ได้แก่ 1) ก�รทำ�ให้เหม�ะที่สุดในระดับเครือข่�ย (Network-
Level Optimization) เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� และ  
2) ก�รฟื้นคืนสภ�พโดยใช้แบบจำ�ลอง (Model Based Restoration) 
เพื่อปรับปรุงคว�มส�ม�รถในก�รคืนสภ�พเดิมของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 

การทำาให้เหมาะที่สุดในระดับเครือข่าย
(Network-Level Optimization) 

เน่ืองจ�กก�รติดต้ังใช้ง�น DER เป็นไปอย่�งกว้�งขว�งและต่อเน่ือง 
และผู้ใช้ไฟส่วนหนึ่งกล�ยเป็นผู้ที่มีบทบ�ทต่อระบบ ก�รแก้ปัญห� 
ผลกระทบจ�กกำ�ลังไฟฟ้�ไหลย้อนจึงกล�ยเป็นง�นที่ย�กขึ้น วิธีก�ร 
แก้ปัญห�แบบเดิม เช่น ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นเพื่อจำ�กัดขน�ดติดตั้งและ
พิกัดของ DER ซึ่งไม่เป็นผล เมื่อพิจ�รณ�ประเด็นเรื่องแรงดันไฟฟ้�และ
คว�มแออัดในฟีดเดอร์ร่วมด้วย อีกท�งเลือกหนึ่ง แอปพลิเคชันในยุค 
ถัดไปของ ADMS ที่ใช้ประโยชน์จ�กคว�มส�ม�รถในก�รตรวจวัดและ
ก�รควบคมุทีส่งูขึน้ของระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้สมยัใหม ่เพือ่จดัก�รสนิทรพัย์
ต�่งๆ ในเครอืข�่ยไฟฟ�้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ และเมือ่นัน้ก�รปฏบิตักิ�ร
ของ DER ส�ม�รถกล�ยเปน็ท�งเลอืกทีด่ที�งหนึง่ ภ�พประกอบตวัอย�่ง
ของวิธีก�รที่กล่�วถึงนี้ถูกแสดงดังรูปที่ 1 กำ�ลังไฟฟ้�แอกทีฟ (P) และ 
รีแอกทีฟ (Q) ที่ผลิตจ�กทุ่งกังหันลมหรือโซล�ร์ฟ�ร์ม (PV) ที่เชื่อมต่อ 
กับระบบไฟฟ้�แรงดันป�นกล�ง ส�ม�รถถูกจัดก�รอย่�งเหม�ะสม 
(Network-Level Optimization) เพือ่ใหเ้ปน็ไปต�มขอ้กำ�หนดของระบบ 
แทนก�รใช้วิธีก�รแบบเดิม (Passive Solution) ที่จำ�กัดขน�ดก�รติดตั้ง
ของ DER โดยพิจ�รณ�จ�กสถ�นก�รณ์ที่เลวร้�ยที่สุด (ภ�วะท่ีโหลด 
ต่ำ�สุด) เร�ส�ม�รถใช้แนวคิดที่คล้�ยกันม�ประยุกต์ใช้กับระบบ PV ของ
ผู้ใช้ไฟที่ระดับแรงดันไฟฟ้�ต่ำ� (LV) แทนวิธีก�รกำ�หนดค่� Volt-watt 
แบบง่�ยๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง PV บริเวณปล�ยฟีดเดอร์  

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของแอปพลิเคชันตัวอย่างในแต่ละหมวดหมู่ ตามระยะของการพัฒนา (ต่อ)
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(เป็นบริเวณท่ีค�ดว่�จะเกิดแรงดันไฟฟ้�สูงท่ีสุด) อีกประก�รหน่ึง สินทรัพย์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้�ในระบบที่ส�ม�รถควบคุมได้ เช่น On Load Tap 
Changers (OLTC) และตัวเก็บประจุ ก็ส�ม�รถเพิ่มคว�มยืดหยุ่น 
ให้แก่ระบบไฟฟ้�ได้เช่นกัน ห�กมีก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รอย่�ง 
เหม�ะสม 

ในท�งปฏิบัติ ก�รจัดก�รกับปัญห�เหล่�น้ีอย่�งมีประสิทธิภ�พ
จำ�เป็นต้องพิจ�รณ�ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่�งฝั่งผู้ใช้ไฟทั้งที่มีและไม่มี DER 
และองค์ประกอบต่�งๆ ของระบบไฟฟ้�ในทุกระดับแรงดันท่ีเกี่ยวข้อง  
ดังเช่นก�รดำ�เนินก�รในรูปแบบหน่ึงของก�รทำ�ให้เหม�ะที่สุดในระดับ
เครือข่�ย (Network-level Optimization) อย่�งไรก็ต�มในระบบจำ�หน่�ย 
ไฟฟ้�จริง เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ส�ม�รถควบคุมได้จำ�นวนม�กม�ย 
จึงนับว่�เป็นโจทย์ที่ย�กม�กในก�รประยุกต์ใช้วิธีก�รควบคุมโดยใช้ 
กฎ (Rule Based) ให้ได้ผลลัพธ์ต�มที่ต้องก�ร ในขณะที่แอปพลิเคชัน 
ADMS ที่ใช้แบบจำ�ลอง (Model-Based) โดยใช้ AC OPF เป็นเครื่องมือ
ในก�รวิเคร�ะห์เพื่อก�รตัดสินใจ แสดงให้เห็นว่�มีคว�มส�ม�รถในก�ร
กำ�หนดค�่ก�รทำ�ง�นสำ�หรบัอปุกรณท์ีส่�ม�รถควบคมุไดอ้ย�่งเหม�ะสม 
ทั้งนี้ OPF เป็นปัญห�ก�รห�ค่�ที่เหม�ะที่สุดท�งคณิตศ�สตร์ โดยมี 
องค์ประกอบเป็นสมก�รก�รไหลของกำ�ลังไฟฟ้� (Power Flow 
Equations) ซึ่งเป็นชุดของสมก�รไม่เป็นเชิงเส้นที่ใช้คำ�นวณค่�สถ�นะ
คงตวั (Steady State) ของระบบไฟฟ�้ (เชน่ ค�่แรงดนัและกระแสไฟฟ�้)  
ถ้�อุปกรณ์ไฟฟ้�ที่ควบคุมได้ เช่น DERs และ OLTCs ถูกนำ�ม�พิจ�รณ�
เป็นตัวแปรหนึ่งของ OPF เร�จะส�ม�รถห�ค่�ที่เหม�ะที่สุดจ�กสมก�ร
ก�รไหลของกำ�ลังไฟฟ้� รวมถึงค่�ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์เหล่�นี้ให้ 
เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้

แนวคิดของก�รทำ�ให้เหม�ะที่สุดในระดับเครือข�่ยน้ันไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ ผู้ควบคุมระบบส่งไฟฟ้�ได้ใช้แนวคิดน้ีเพื่อทำ�ให้เกิดประโยชน์จ�ก
ก�รดำ�เนินง�นตลอดช่วงเวล�ที่ผ่�นม� ตัวอย่�งเช่น ออสเตรเลียได้รวม 

OPF ไว้ในกระบวนก�รสั่งจ่�ยกำ�ลังไฟฟ้�ของ Australian Energy 
Market Operator โดยที่แผนก�รสั่งจ่�ยกำ�ลังไฟฟ้�ของโรงไฟฟ้�และ 
ผู้ให้บริก�รกำ�ลังผลิตเสริมคว�มม่ันคงจะถูกคำ�นวณและกำ�หนดขึ้นใน
ทุกๆ 5 น�ที เพื่อให้ม่ันใจว่�กำ�ลังผลิตสมดุลกับคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�
ตลอดเวล�

ในบรบิทของระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้ แอปพลเิคชนั ADMS ม�กม�ย
ถูกพัฒน�จ�กก�รนำ� OPF ม�ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในก�รวิเคร�ะห์และ
ตัดสินใจ เนื่องจ�กโครงสร้�งของ OPF ส�ม�รถถูกปรับให้เหม�ะสมกับ
วัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันต่�งๆ ได้ จ�กมุมมองด้�นสิ่งแวดล้อม  
เร�ส�ม�รถใช้ ADMS เพื่อทำ�ให้ก�รเก็บเกี่ยวพลังง�นของ DER ที่ติดตั้ง
ในระบบไฟฟ้�เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นก�รช่วยเพิ่มคว�มเป็นไปได้
ท�งก�รเงินของก�รลงทุนอีกด้วย อย่�งไรก็ต�ม OPF มักกำ�หนดค่�ก�ร
ทำ�ง�นของ DER ทั้งหล�ยเพื่อให้ก�รเก็บเกี่ยวพลังง�นในภ�พรวมมีค่�
สูงสุด ดังน้ัน DER บ�งแห่ง (โดยเฉพ�ะท่ีอยู่บริเวณปล�ยของฟีดเดอร์ท่ีมี 
ระยะท�ง) อ�จไม่ถูกกำ�หนดให้ใช้ง�น ด้วยเหตุนี้ควรจะต้องมีข้อกำ�หนด
เพิม่เตมิในกระบวนก�รเพือ่ใหเ้กดิคว�มเปน็ธรรมแก ่DER ต�่งๆ ในระบบ 
เช่น ก�รใช้กฎ “เข้�ทีหลัง ต้องออกก่อน” (last-in, first out rules) 
กล่�วคือ ใครที่เข้�ม�ในระบบทีหลัง จะได้รับสิทธ์ิด้อยกว่�ร�ยอื่นท่ี 
เข้�ม�ก่อน หรือก�รบังคับใช้ค่�พิกัดกำ�ลังไฟฟ้�ที่จ่�ยเข้�ระบบสำ�หรับ 
PV ด้�นแรงต่ำ� โดยกำ�หนดให้ทุกร�ยมีกำ�ลังไฟฟ้�เท่�กัน 

จ�กมุมมองของผู้ใช้ไฟโดยเฉพ�ะประเภทที่อยู่อ�ศัย ส�ม�รถใช้ 
OPF เพื่อลดค่�ไฟฟ้�ได้ มีเทคนิคที่รู้จักกันทั่วไปคือก�รลดแรงดันไฟฟ้�
แบบอนุรักษ์ (CVR; Conservation Voltage Reduction) ซึ่งช่วยลด
ก�รใชพ้ลงัง�นโดยก�รใชป้ระโยชนจ์�กคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งแรงดนัและ
กำ�ลังไฟฟ้�ของโหลด ในก�รดำ�เนินก�รก�รทำ�ให้เหม�ะที่สุดในระดับ
เครือข่�ย เร�ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กคว�มยืดหยุ่นของอุปกรณ์ควบคุม
แรงดันไฟฟ้�ในก�รลดแรงดันไฟฟ้�ของระบบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

เนื่องจากการติดตั้งใช้งาน DER เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง และผู้ใช้ไฟส่วนหนึ่ง
กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อระบบ การแก้ปัญหาผลกระทบจากกำาลังไฟฟ้าไหลย้อนจึงกลาย
เป็นงานที่ยากขึ้นทุกวัน

รูปที่ 1 ก�รแก้ปัญห�แบบพ�สซีฟ (ซ้�ย) เทียบกับก�รทำ�ให้เหม�ะที่สุดในระดับเครือข่�ย (ขว�) 
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เพ่ือลดก�รใช้พลังง�นให้มีค่�น้อยท่ีสุด และทำ�ให้ค่�ไฟฟ้�ลดลง นอกจ�กน้ี 
จ�กมุมมองของก�รไฟฟ้�ฝ่�ยจำ�หน่�ย OPF ยังส�ม�รถใช้เพื่อบรรลุ 
เป้�หม�ยสมรรถนะหรือปรับปรุงประสิทธิภ�พของระบบ เช่น ลดหน่วย
สูญเสียรวมของระบบไฟฟ้� หรือก�รควบคุมค่�ตัวประกอบกำ�ลัง (PF)  
ที่จุดเช่ือมต่อของสถ�นีไฟฟ้� ระบบส่งไฟฟ้� หรือระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 
ให้อยู่ในระดับที่ต้องก�ร 

ท้�ยที่สุดแล้ว ในท�งปฏิบัติยังคงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอื่นๆ  
ที่ต้องพิจ�รณ�ม�กม�ย ซึ่ง OPF ก็ส�ม�รถถูกดัดแปลงให้พิจ�รณ�
วตัถปุระสงคอ์ืน่ทีม่คีว�มสำ�คญัไปพรอ้มๆ กนั เชน่ ก�รเกบ็เกีย่วพลงัง�น
ซึง่เปน็วตัถปุระสงคห์ลกัของ DER ส�ม�รถถกูพจิ�รณ�รว่มกบัผลกระทบ
จ�กหน่วยสูญเสียของระบบ โดยแปลงค่�วัตถุประสงค์ทั้งสองให้เป็น 
ค�่ใชจ้�่ยของ OPF เพือ่ทีผู่ต้ดัสนิใจส�ม�รถกำ�หนดท�งเลอืกทีเ่หม�ะสม
ที่สมดุลระหว่�งวัตถุประสงค์ต่�งๆ   

ยงัมคีว�มท�้ท�ยหล�ยเรือ่งทีต่อ้งจดัก�รกอ่นจะนำ�แอปพลเิคชนั 
ADMS ท่ีใช้ OPF ม�ใช้ง�นจริงในศูนย์ควบคุม ตัวอย่�งเช่น แอปพลิเคชัน 
ตวัใหมต่อ้งมคีว�มส�ม�รถในก�รขย�ยตวัเพือ่รองรบัก�รใชง้�นกบัระบบ
จำ�หน�่ยจรงิทีม่ขีน�ดใหญม่�กๆ ได ้ สตูรหรอืสมก�รทีไ่มเ่ปน็เชงิเสน้ของ 
AC OPF แบบดั้งเดิมทำ�ให้ก�รห�คำ�ตอบที่เหม�ะที่สุดสำ�หรับระบบ 
ขน�ดใหญม่คีว�มยุง่ย�กขึน้อย�่งมนียัสำ�คญั ในก�รโมเดลพฤตกิรรมของ
อุปกรณ์บ�งประเภทในระบบ (เช่น OLTC) อ�จต้องใช้ตัวแปรที่เป็น
จำ�นวนเตม็รว่มดว้ย เปน็ผลใหป้ญัห� OPF มรีปูแบบเปน็ Mixed Integer 
ซึ่งทำ�ให้ก�รห�คำ�ตอบที่เหม�ะที่สุดมีคว�มซับซ้อนและลำ�บ�กขึ้น อนึ่ง
ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง 3 เฟสของระบบไฟฟ้�ก็มีคว�มสำ�คัญม�กสำ�หรับ
ก�รพจิ�รณ�ในประเดน็คว�มไมส่มดลุของโหลดและโครงข�่ย ทัง้นีค้ว�ม
ซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นจ�กเดิมไม่ใช่เพียง 3 เท่� เพร�ะต้องพิจ�รณ�คว�ม
เหน่ียวนำ�ระหว่�งเฟสร่วมด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงมีก�รนำ�เสนอวิธีก�รใหม่ๆ 
ขึ้นม�เพื่อลดคว�มยุ่งย�กและซับซ้อนดังที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น เช่น ก�ร
แปลงปัญห� OPF ให้อยู่ในรูปของชุดสมก�รเชิงเส้นเพ่ือลดภ�ระก�ร

คำ�นวณ ประกอบกับก�รใช้ประโยชน์จ�กคว�มส�ม�รถในก�รตรวจวัด
ของระบบเพือ่สนบัสนนุกระบวนก�รห�คำ�ตอบ นอกเหนอืจ�กก�รพฒัน�
รูปแบบ OPF ที่ลดคว�มซับซ้อนและส�ม�รถขย�ยตัวเพื่อรองรับระบบ
ขน�ดใหญ่ได้ แบบจำ�ลองระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มถูกต้องก็มีคว�มสำ�คัญ 
ไม่แพ้กัน เพื่อให้แน่ใจว่�ค่�ที่คำ�นวณได้มีคว�มถูกต้องสมบูรณ์ อย่�งไร
ก็ต�ม ประเด็นดังกล่�วไม่น่�กังวลนัก เพร�ะในวันน้ีก�รไฟฟ้�ฝ่�ยจำ�หน่�ย 
กำ�ลังเร่งรัดก�รจัดทำ�และปรับปรุงแบบจำ�ลองระบบไฟฟ้�ในทุกระดับ 
แรงดัน ด้วยคว�มพย�ย�มเหล่�นี้บวกกับคว�มก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว 
ในสมรรถนะก�รคำ�นวณ จะทำ�ให้ก�รใช้ OPF เป็นเคร่ืองมือในก�ร 
ตัดสินใจสำ�หรับแอปพลิเคชัน ADMS เป็นไปได้ในไม่ช้� 

โครงก�รส�ธิตม�กม�ยท่ีดำ�เนินก�รอยู่ท่ัวโลกโดยภ�คอุตส�หกรรม 
และสถ�บันวิจัย ชี้ให้เห็นว่�แอปพลิเคชัน ADMS ที่ใช้ OPF ส�ม�รถ 
นำ�ไปใช้ในก�รปฏิบัติจริงได้ ตัวอย่�งเช่น สภ�พแวดล้อมที่จำ�ลองให้เป็น
ศูนย์ควบคุม ใน Smart Grid Lab ที่มห�วิทย�ลัยเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลยี ถกูสร�้งขึน้เพือ่นำ�เสนอวธิกี�รทีท่ำ�ใหก้�รเกบ็เกีย่วพลงัง�น
ของ DER มีค่�ม�กที่สุด ทั้งในระบบ MV และ LV ดังแสดงในรูปท่ี 2  
ซ่ึงรูปแบบก�รทดลองในลักษณะนี้ได้ก้�วไปไกลว่�ก�รวิเคร�ะห์บน 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดิม โดยก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมก�รทดสอบที่
เสมอืนจรงิไดม้�กกว�่ ผ�่นวธิกี�รจำ�ลองสถ�นก�รณแ์บบ Hardware in 
the Loop ในขณะทีโ่ครงก�ร Grid Optimization of Solar ในประเทศ
สหรัฐอเมริก� โดยห้องปฏิบัติก�รพลังง�นหมุนเวียนแห่งช�ติ (National 
Renewable Energy Laboratory: NREL) และบริษัท Hawaiian 
Electric Company ไดก้ำ�หนดบทบ�ทสำ�คญัให ้OPF ในก�รจดัก�รก�ร
เข�้ม�ของกำ�ลงัผลติไฟฟ�้จ�กพลงัง�นแสงอ�ทติยท์ีเ่พิม่ขึน้อย�่งตอ่เนือ่ง
ในรัฐฮ�ว�ย ส่วนโครงก�รอ่ืนๆ ท่ีพ่ึงเสร็จส้ินไปในยุโรป เช่น Grid4EU และ 
IDE4L ได้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภ�พของวิธีก�รต่�งๆ ที่อยู่บนพื้นฐ�นของ
ก�รห�ค่�เหม�ะที่สุด ในก�รจัดก�รกับ DER ทั้งหล�ยในระบบจำ�หน่�ย
ในอน�คต อีกประก�รหนึ่งโครงก�รส�ธิตเหล่�นี้ยังแสดงให้เห็นถึงคว�ม

ต้องก�รสถ�ปัตยกรรมที่เหม�ะสมเพื่อให้แอปพลิเคชัน
เหล่�นี้ส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับ ADMS ได้ ท้ังน้ี
สถ�ปตัยกรรมหนึง่ทีเ่ปน็ไปไดถ้กูแสดงในรปูที ่3 ซึง่ OPF 
ถกูสร�้งขึน้เปน็เลเยอรฟ์งักช์นั (Functional Layer) แยก
ออกม� โดยทำ�ง�นอยู่เหนือ ADMS ที่มีอยู่เดิม

แม้ว่�คว�มพย�ย�มเหล่�นี้จะช่วยเพิ่มคว�ม 
เชื่อม่ันของภ�คอุตส�หกรรมในก�รนำ�แนวคิดก�รทำ�ให้
เหม�ะที่สุดในระดับเครือข่�ยม�ใช้เป็นแนวปฏิบติจริง 
ในศูนย์ควบคุมในอน�คต เส้นท�งสู่ก�รบรรลุเป้�หม�ย 
ก็กำ�ลังค่อยๆ พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับก�ร
ยอมรับเอ�เทคโนโลยีใหม่อื่นๆ เข้�ม�ใช้ง�น เมื่อมีก�ร
พฒัน�พืน้ฐ�นท�งเทคนคิเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โอก�สต�่งๆ 
ในก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีเหล่�นั้นย่อมเกิดขึ้น 
ต�มม� บ�งส่วนของแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่เหล่�น้ีจะได้
กล่�วต่อไปในบทคว�มนี้ 

ADMS คือเวอร์ชันที่พัฒนาต่อยอดมาจาก DMS ซึ่งครอบคลุมฟังก์ชันต่างๆ ของ DMS ไว้
ทั้งหมด และมีฟังก์ชันรองรับการวางแผนและข้อกำาหนดในการปฏิบัติการต่างๆ ท่ีอาจจะ 
มีขึ้นในระบบจำาหน่ายไฟฟ้าสมัยใหม่

รูปที่ 2 แพลตฟอร์มส�ธิตที่ Smart Grid Lab T/D: ก�รส่งและก�รจำ�หน่�ย

Control Room
Environment

Hardware-in-the-Loop
Simulation

Custom-Built
ADMS With
OPF Engine

T/D Interface

MV Network

LV Network
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การฟ้ืนคืนสภาพโดยใช้แบบจำาลองของระบบจำาหน่ายไฟฟ้า 
ที่คืนสภาพได้ (Model-Based Resilient Distribution 
System Restoration) 

เหตุก�รณ์สภ�พอ�ก�ศสุดขั้วมีผลกระทบอย�่งม�กต่อโครงสร�้ง
ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ที่มีอ�ยุ โดยเหตุก�รณ์ที่มีผลกระทบสูงแต่โอก�ส 
เกิดขึ้นน้อยเหล่�นี้ (HILP; High Impact Low Probability) มักทำ�ให้
เกิดไฟฟ้�ดับเป็นวงกว้�งและเกิดคว�มขัดข้องในก�รให้บริก�รสำ�คัญ
ต่�งๆ ซึ่งอ�จส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ไฟ 
ด้วยเหตุนี้จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รยกระดับคว�มส�ม�รถในก�ร
คืนสภ�พเดิมของระบบจำ�หน่�ยอันเนื่องม�จ�กภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ 

คว�มส�ม�รถในก�รคืนสภ�พเดิมของกริด คือ คว�มส�ม�รถ 
ในก�รทนท�นและก�รฟ้ืนคืนจ�กเหตุก�รณ์ HILP ต่�งๆ โดยหนึ่งใน 
ข้อกำ�หนดสำ�หรับระบบจำ�หน่�ยที่คืนสภ�พได้ คือ คว�มส�ม�รถในก�ร
จ่�ยคืนกำ�ลังไฟฟ้�ให้กับโหลดสำ�คัญในช่วงเวล�ไฟฟ้�ดับ ระหว่�งที่เกิด
ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ห�กกริดหลักไม่ส�ม�รถจ่�ยพลังง�นให้ระบบ
จำ�หน�่ยได ้ก�รฟืน้คืนสภ�พระบบจำ�หน�่ย (DSR; Distribution System 
Restoration) แบบดัง้เดมิยอ่มไมส่�ม�รถใชง้�นได ้จงึจำ�เปน็ตอ้งมองห�
วิธีก�รฟื้นคืนสภ�พระบบขั้นสูงม�พิจ�รณ� วิธีก�รหน่ึงคือก�รใช้ DER 

เปน็แหลง่พลงัง�นเพือ่จ�่ยไฟฟ�้ใหก้บัโหลดในพืน้ทีแ่ละในรศัมใีกลเ้คยีง
แต่เดิมก�รไฟฟ้�ฝ่�ยจำ�หน่�ยใช้ง�นระบบ FLISR สำ�หรับ DSR 

ในช่วงกระแสไฟฟ้�ขัดข้อง ขั้นตอนปฏิบัติสำ�หรับก�รฟื้นคืนสภ�พก�ร 
ให้บริก�รในปัจจุบันยังใช้ก�รควบคุมด้วยคน (Manual) ร่วมกับระบบ
สนบัสนนุก�รตดัสนิใจแบบรวมศนูยท์ีต่ัง้อยูใ่นศนูยค์วบคมุของก�รไฟฟ�้ 
และไม่ได้ใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ทั้งหมดอย่�งเต็มที่นัก แม้ว่�คว�มส�ม�รถ
ในก�รควบคุมระยะไกลได้ถูกยกระดับขึ้นด้วยคว�มส�ม�รถของ 
สม�ร์ทกริด แต่ขั้นตอนปฏิบัติของก�รไฟฟ้�ยังคงใช้ก�รส่ังก�รและ
ควบคุมด้วยคน (ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ) และมักใช้ฟีดเดอร์สำ�รองเท่�นั้น
สำ�หรับก�รฟื้นคืนสภ�พ ซึ่งเห็นได้ว่�วิธีดำ�เนินง�นข้�งต้น นอกจ�ก 
ไม่ใช่แนวท�งเหม�ะสมที่สุดในกระบวนทัศน์ของโครงข่�ยจำ�หน่�ย 
แบบแยกศูนย์ (Decentralized Distribution Grid) ที่มี DER ติดตั้งอยู่ 
จำ�นวนม�ก ก�รคืนสภ�พเดิมของระบบต่อเหตุก�รณ์ไฟดับครั้งใหญ่ 
ยังคงทำ�ได้อย่�งจำ�กัด ดังที่ระบบจำ�หน่�ยแบบรวมศูนย์มักประสบ 
ปัญห�จ�กคว�มขัดข้องจ�กจุดเดียว

ก�รที่จะได้ใช้ศักยภ�พเต็มรูปแบบของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 
สมยัใหมส่ำ�หรบัก�รคนืสภ�พเดมิ จำ�เปน็ตอ้งมโีครงประกอบทีส่นบัสนนุ
ก�รปฏิบัติก�รแบบกระจ�ยศูนย์ (Decentralized Operation) ภ�ยใน

เพือ่รบัมอืกับการเพิม่ข้ึนของจำานวนและความรนุแรงของภยัธรรมชาต ิมาตรการ
วางแผนและปฏิบัติการเชิงรุกถูกคาดหวังว่าจะช่วยให้ระบบสามารถจ่ายไฟได้
อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 3 รูปแบบสถ�ปัตยกรรมที่เป็นไปได้ของแอปพลิเคชัน ADMS ที่ใช้ OPF

Application
(e.g., Maximize Renewable Energy Harvesting)

OPF Engine

Network
Model Objective(s) Constraints

Control Room

ADMS

Information and Communication
Technology Infrastructure

Voltages, Currents,
Powers, Settings, and so on

Monitoring
Devices

DER
(Noncontrollable)

DER
(Controllable)

OLTCs
(Controllable)

Distribution System

Optimal Settings
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ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ปัจจุบันที่เป็นแบบรวมศูนย์และเป็นลำ�ดับชั้น 
(Hierarchical) เม่ือพิจ�รณ�ต�มลำ�ดับข้ันตอน DSR เร่ิมจ�กก�รแก้ปัญห� 
ก�รจัดเรียงฟีดเดอร์ ซึ่งมักอยู่ในรูปของปัญห�ก�รห�ค่�เหม�ะสมที่สุด
เชงิก�รจดั (Combinatorial Optimization) คว�มซบัซอ้นทีเ่พิม่ขึน้ของ
ระบบจำ�หน่�ยเนื่องจ�กจำ�นวนของสวิตช์ตัดตอน สวิตช์ถ่�ยโหลด และ
จำ�นวน DER ทีพ่รอ้มใชง้�นสำ�หรบัก�รคนืสภ�พระบบ เปน็เหตผุลสำ�คญั
ที่ทำ�ให้ปัญห�ก�รห�ค่�เหม�ะสมที่สุดของ DSR ยิ่งทวีคว�มซับซ้อน 
เพิม่ขึน้ไปอกีดว้ยเหตนุีเ้ทคโนโลยทีีท่ำ�ใหก้�รคนืสภ�พของระบบจำ�หน�่ย
เป็นไปอย่�งรวดเร็วและเหม�ะสมที่สุดโดยพิจ�รณ�ใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่
ทั้งหมดภ�ยใต้สถ�นก�รณ์กระแสไฟฟ้�ขัดข้องต่�งๆ  

แมว้�่ไดม้กี�รศกึษ� DSR อย�่งกว�้งขว�งในปจัจบุนั แตด่ว้ยคว�ม
ค�ดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อคว�มเชื่อถือได้ของก�รให้บริก�รและคว�มส�ม�รถ
ในก�รคนืสภ�พเดมิของระบบ ก�รศกึษ�ในเรือ่งดงักล�่วยงัคงตอ้งดำ�เนนิ
ต่อไปอย่�งจริงจัง ในระยะเริ่มต้นวิธีก�รต่�งๆ ของ DSR มุ่งเน้นไปที่ก�ร
ออกแบบระบบผูเ้ชีย่วช�ญและวธิกี�รคน้ห�ตำ�ตอบแบบองิประสบก�รณ ์
เพื่อหลีกเลี่ยงก�รแก้ปัญห�ก�รห�ค่�เหม�ะสมที่สุดเชิงก�รจัด

นอกจ�กนี้ขั้นตอนวิธีก�รคำ�นวณแบบอ่อน (Soft Computing) 
ได้แก่ อัลกอริธึมท�งพันธุกรรม (Genetic Algorithm), ก�รทำ�ให้เหม�ะ
ทีส่ดุโดยวธิฝีงูอนภุ�ค (Particle Swarm Optimization), วธิกี�รจำ�ลอง
ก�รอบเหนียว (Simulated Annealing), และวิธีก�รเซตแบบคลุมเครือ 
(Fuzzy Set Approaches) ได้ถูกเสนอไว้เช่นกัน 

เนื่องจ�กจำ�เป็นต้องแก้ปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อนขึ้น ประกอบกับ
ข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เพิ่มเข้�ม�ในเรื่องก�รคืนสภ�พเดิมต่อเหตุก�รณ์ 
ที่รุนแรง ดังนั้น DSR ท่ีใช้แบบจำ�ลอง (Model Based) จึงกล�ยเป็น 
เคร่ืองมือที่มีศักยภ�พในก�รจัดก�รประเด็นต่�งๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
ก�รฟ้ืนคืนสภ�พก�รจ่�ยไฟ ท้ังน้ีได้มีก�รนำ�เสนอก�รฟ้ืนคืนสภ�พ 
ก�รจ่�ยไฟที่ประยุกต์ใช้กำ�หนดก�รเชิงคณิตศ�สตร์ (Mathematical 
Programming) สำ�หรับระบบจำ�หน่�ยที่ไม่สมดุลโดยนักวิจัยหล�ยท่�น 
โดยได้กำ�หนดปัญห� DSR ให้อยู่ในรูปแบบจำ�ลองกำ�หนดก�รไม่เป็น 
เชงิเสน้ผสมจำ�นวนเตม็ (MINLP; Mixed Integer Nonlinear Program)  

แม้ว่� MINLP จะให้คว�มถูกต้องสูง แต่ก็มีจุดอ่อนในเรื่องของ
กระบวนก�รคำ�นวณ เพร�ะในกรณีที่ปัญห�ก�รฟื้นคืนสภ�พมีคว�ม 
ซับซ้อนม�กขึ้น ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รห�คำ�ตอบจะเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ 
ด้วยเหตุนี้จึงนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ปรับรูปแบบของวิธีข้�งต้นให้เป็นเชิงเส้น
และส�ม�รถปรับขย�ยเพ่ือรองรับปัญห�ที่มีขน�ดใหญ่ได้ โดยยังคงมี
ตัวแปรก�รตัดสินใจในรูปจำ�นวนเต็มผสมอยู่ ดังท่ีแบบจำ�ลองท่ีเป็นเชิงเส้น 
ของก�รไหลของกำ�ลังไฟฟ้�แบบหล�ยเฟสถูกนำ�ม�ใช้โดยนักวิจัยอย่�ง
กว้�งขว�งสำ�หรับ DSR ที่ประยุกต์ใช้แบบจำ�ลอง อย่�งไรก็ต�ม ปัญห�
รูปแบบนี้ในท�งคณิตศ�สตร์ ถือว่�มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น เนื่องจ�ก 
ยังคงมีตัวแปรก�รตัดสินใจเป็นจำ�นวนเต็ม/ไบน�รีผสมอยู่ ท้ังนี้คว�ม
ก้�วหน้�เมื่อไม่น�นม�น้ีของเคร่ืองมือที่ใช้แก้ปัญห�กำ�หนดก�รเชิงเส้น
ผสมจำ�นวนเตม็ (MILP; Mixed Integer Linear Programming) มคีว�ม
ส�ม�รถที่จะปรับขย�ย DSR ที่ใช้แบบจำ�ลอง (Model Based) เพื่อ
รองรับระบบไฟฟ้�ขน�ดใหญ่ที่มีหล�ยฟีดเดอร์ โดยใช้แบบจำ�ลองที่เป็น
เชิงเส้นของก�รไหลของกำ�ลังไฟฟ้�

ในส่วนนี้เร�จะอธิบ�ยถึงสถ�ปัตยกรรมที่ปรับขย�ยได้สำ�หรับ 
ก�รฟื้นคืนสภ�พระบบไฟฟ้�ขน�ดใหญ่ แบบส�มเฟสที่ไม่สมดุล ซึ่งได้
ควบรวมก�รฟื้นคืนสภ�พฟีดเดอร์แบบม�ตรฐ�นกับวิธีก�รจ่�ยไฟแบบ
ระบบไฟฟ้�แยกโดดแบบต้ังใจ (Intentional Islanding) ขณะเกิด
เหตุก�รณ์ที่รุนแรงไว้ในสถ�ปัตยกรรมเดียวกัน สถ�ปัตยกรรมนี้พัฒน�
โดย Washington State University และอยู่ระหว่�งก�รบูรณ�ก�ร 
เข้�กับแพลตฟอร์ม GridAPPS-D ของ Pacific Northwest National 
Laboratory (PNNL) ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม Open-Source สำ�หรับ 
รองรับแอปพลิเคชันระบบไฟฟ้�ขั้นสูง โดยสถ�ปัตยกรรมท่ีนำ�เสนอ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคว�มเช่ือถือได้ของระบบไฟฟ้�ขณะเกิด
กระแสไฟฟ้�ขัดข้อง และคว�มส�ม�รถในก�รคืนสภ�พเดิมเนื่องจ�ก
เหตุก�รณ์ที่รุนแรงโดยใช้ประโยชน์ฟีดเดอร์สำ�รองร่วมกับ DER อย่�ง
เหม�ะสมทีส่ดุ โดยยดึต�มแนวคดิข�้งตน้ เร�ไดก้ำ�หนดก�รฟืน้คนืสภ�พ
ฟีดเดอร์และแผนก�รปรับรูปแบบก�รจ่�ยไฟโดยใช้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่
ทั้งหมด ได้แก่ ฟีดเดอร์สำ�รอง ไมโครกริด และ DER นอกจ�กนี้วิธีก�ร
จ่�ยไฟแบบระบบไฟฟ้�แยกโดดแบบต้ังใจถูกนำ�ม�ใช้ง�นเพื่อรับรอง 
คว�มส�ม�รถในก�รคืนสภ�พเดิมต่อเหตุก�รณ์ที่รุนแรงโดยใช้ DER 
และสวิตช์ควบคุมอัจฉริยะระยะไกล (Remotely Controlled Smart 
Switches) เพื่อจ่�ยพลังง�นไฟฟ้�คืนแก่โหลดที่สำ�คัญในภ�วะฉุกเฉิน  
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อระบบไฟฟ้�ต้นท�งเกิดขัดข้อง 

กระบวนก�รที่มี 2 ช่วงระยะถูกนำ�ม�ใช้สำ�หรับก�รฟื้นคืนสภ�พ
ระบบไฟฟ้� ในช่วงระยะแรกแผนปฏิบัติก�รที่เหม�ะที่สุดสำ�หรับก�ร 
ฟื้นคืนสภ�พและก�รจัดเรียงฟีดเดอร์โดยใช้ข้อมูลจ�กก�รไฟฟ้�และ 
DER ม�ประกอบ ถูกกำ�หนดโดยก�รแก้ปัญห�กำ�หนดก�รเชิงเส้นผสม
จำ�นวนเต็ม (MILP) สำ�หรับระบบจำ�หน่�ยหล�ยฟีดเดอร์แบบส�มเฟส 
ทีไ่มส่มดลุ ชว่งระยะที ่2 เปน็ก�รนำ�แผนง�นแบบแยกศนูยอ์ย�่งสมบรูณ์
ไปใช้ควบคุมก�รทำ�ง�นของระบบไฟฟ้�แยกโดดที่รับพลังง�นไฟฟ้�จ�ก 
DER โดยแผนผังก�รทำ�ง�นสำ�หรับวิธีก�รนี้ถูกแสดงดังรูปที่ 4 สำ�หรับ
ระบบทดสอบหล�ยฟดีเดอรท์ีม่ ี1,069 บสั (~ 2,500 โหนดแบบหนึง่เฟส) 
แผนก�รฟื้นคืนสภ�พหนึ่งๆ ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ภ�ยใน 1 น�ที ทั้งนี้
เหตุก�รณ์กระแสไฟฟ้�ขัดข้องใดที่สั้นกว่� 5 น�ที จะถูกนับรวมในดัชนี
จำ�นวนครั้งของกระแสไฟฟ้�ขัดข้องแบบชั่วคร�ว (MAIFI; Momentary 
Average Interruption Frequency Index) แทนที่ก�รถูกนับรวมใน
ดัชนีจำ�นวนครั้งของกระแสไฟฟ้�ขัดข้อง (SAIFI; System Average 
Interruption Frequency Index) ดังนั้นห�กก�รฟื้นคืนสภ�พส�ม�รถ
เป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบบ DSR ชนิดใช้แบบจำ�ลอง ย่อมส�ม�รถช่วย
ปรับปรุงค่� SAIFI ได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ 

ก�รฟื้นคืนสภ�พระบบแบบอัตโนมัติโดยใช้ DSR ชนิดใช้แบบ
จำ�ลองจะเกิดผลสำ�เร็จได้ จำ�เป็นต้องมีคว�มพร้อมด้�นก�รตรวจวัดและ
คว�มส�ม�รถในก�รควบคุม เพื่อให้ส�ม�รถรับรู้ถึงสถ�นก�รณ์หลังเกิด
ภยัพบิตั ิและส�ม�รถสัง่ก�รจ�กระยะไกลสำ�หรบัก�รฟืน้คนืสภ�พ ดงันัน้
ก�รนำ�วิธีก�รดังกล่�วม�ใช้ให้เกิดคว�มสำ�เร็จต้องอ�ศัย ADMS เพื่อ 
ก�รสื่อส�รและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่�งระบบต่�งๆ ของ
แต่ละก�รไฟฟ้�สำ�หรับก�รจัดก�รระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� ระบบสื่อส�รที่
เชื่อถือได้จึงเป็นตัวกล�งสำ�คัญระหว่�งระบบย่อยต่�งๆ ได้แก่ SCADA, 

ในบริบทของระบบจำาหนา่ยไฟฟา้ แอปพลิเคชนั ADMS มากมายถูกพฒันาจากการนำา 
OPF มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ เน่ืองจากโครงสร้างของ OPF 
สามารถถูกปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ 



IEEE power & energy magazine 9

DMS/ADMS, ระบบจัดก�รกระแสไฟฟ้�ขัดข้อง (OMS), ระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ (AMI), ระบบก�รจัดก�รพลังง�นไมโครกริด (Microgrid EMS) 
และระบบก�รจดัก�ร DER เพือ่ 1) ใหม้กี�รตรวจวดัสภ�พระบบจำ�หน�่ย
ไฟฟ้�ในสภ�วะปกติและผิดปกติ 2) ทร�บถึงสถ�นะของแหล่งจ่�ย
พลังง�นต่�งๆ ท่ีมีอยู่ และ 3) ช่วยประเมินคว�มต้องก�รโหลดและ 
จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของโหลด 

รูปที่ 5 แสดงแผนภ�พก�รทำ�ง�นร่วมกันและก�รสื่อส�รระหว่�ง
ระบบย่อยของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� สำ�หรับแอปพลิเคชัน DSR ชนิดใช้
แบบจำ�ลอง โดยแพลตฟอร์ม GridAPPS-D ของ PNNL ซ่ึงระบบท่ีมีอยู่เดิม 
รวมทัง้ DMS และ OMS ถกูใชป้ระโยชนใ์นก�รระบรุปูแบบโครงข�่ยขณะ
เกดิกระแสไฟฟ�้ขดัขอ้ง ฟดีเดอรส์ำ�รอง และสวติชท์ีพ่รอ้มใชง้�น รวมถงึ
สถ�นะของมัน นอกจ�กนี้ AMI ได้ปร�กฏเป็นเครื่องมือสำ�คัญชนิดหนึ่ง
ในก�รตรวจสอบระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�เพ่ือให้ได้ข้อมูลเหตุก�รณ์กระแสไฟฟ้� 
ขัดข้องที่น่�เชื่อถือ

วธิกี�รทีค่ล�้ยกนันีส้�ม�รถนำ�ม�ใชเ้พือ่ห�คว�มพรอ้มใชง้�นของ
ไมโครกริดและ DERs สำ�หรับก�รฟื้นคืนสภ�พเดิมของระบบ และก�ร

จ�่ยไฟแบบระบบไฟฟ�้แยกโดดแบบตัง้ใจ เพือ่ดำ�เนนิก�รตดัสนิใจสำ�หรบั
ก�รฟื้นคืนสภ�พอย่�งเหม�ะสมที่สุด ADMS จะถูกใช้ประโยชน์เพื่อ 
สั่งก�รสวิตช์ที่ควบคุมจ�กระยะไกล และสวิตช์ของโหลดที่ควบคุมได้ 
(Controllable Load Switches) 

การประยุกต์ใช้ ADMS ระยะยาวและตัวช่วยให้เกิดขึ้น 
(Long-Term ADMS Applications and Enablers) 

คว�มซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและคว�มจำ�เป็นของก�รดำ�เนินง�นเพื่อ 
คืนสภ�พระบบ ทำ�ให้เกิดคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ ในด้�นก�รปฏิบัติก�ร
สำ�หรับระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ในอน�คต จึงจำ�เป็นต้องอ�ศัยวิธีก�รเชิง 
สหวิทย�ก�ร (Interdisciplinary Approach) ม�ใช้จัดก�รกับคว�มท้�ท�ย 
เหล่�นี้ แนวคิดและวิธีก�รจ�กศ�สตร์ด้�นวิทย�ก�รข้อมูล วิทย�ก�ร
คอมพิวเตอร์ และวิทย�ก�รเครือข่�ย จะมีบทบ�ทสำ�คัญม�กต่อก�ร
ดำ�เนินง�นระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ในอน�คตอย่�งมีประสิทธิภ�พ ใน 3 
หวัขอ้ถดัไป จะกล�่วถงึตวัชว่ยสำ�คญั 3 ประก�รของแอปพลเิคชนั ADMS 
ในอน�คต ได้แก่ 1) สถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมที่เพียงพอ (Adequate 
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รูปที่ 4 DSR ที่ใช้ฟีดเดอร์สำ�รองและ DER ที่พร้อมจ่�ยพลังง�น พื้นที่กระแสไฟฟ้�ขัดข้องได้รับก�รจ่�ยกระแสไฟฟ้�คืนด้วยลำ�ดับ
ขั้นตอนก�รสวิตช์ที่เหม�ะสม หลังจ�กแยกคว�มผิดพร่องออกไปแล้ว

รูปที่ 5 ผังระบบง�นสำ�หรับแอปพลิเคชันที่นำ�เสนอและก�รบูรณ�ก�รเข้�กับแพลตฟอร์ม GridAPPS-D GOSS/FNCS เป็นแพลตฟอร์ม
ของ PNNL สำ�หรับก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งระบบย่อย MEMS เป็นระบบจัดก�รพลังง�นไฟฟ้�ของไมโครกริด (Microgrid EMS) 
GOSS เป็นระบบซอฟต์แวร์ GridOPTICS FNCS เป็นเฟรมเวิร์กสำ�หรับก�รจำ�ลองก�รทำ�ง�นร่วมกันของระบบย่อย
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Control Architecture), 2) ก�รตัดสินใจเชิงปัญญ� (Intelligence 
Based Decision-Making) และ 3) คณุภ�พและคว�มสอดคลอ้งกนัของ
ข้อมูล (Data Quality and Consistency) 

สถาปัตยกรรมการควบคุมที่เพียงพอ
(Adequate Control Architecture) 

บ่อยคร้ังท่ีมีก�รใช้สถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมท่ีก�รปฏิบัติก�รของ
ท้ังระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ถูกควบคุมจ�กส่วนกล�ง ท้ังน้ีเป็นก�รดีต่อ 
ผู้ควบคุมท่ีส�ม�รถเห็นภ�พรวมของโครงข่�ยได้อย่�งครบถ้วน อย่�งไร
ก็ต�ม มันไม่ใช่เร่ืองง่�ยเลย เพร�ะระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ซ่ึงมีขน�ดใหญ่ม�ก 
ทำ�ให้เกิดภ�ระก�รคำ�นวณและคว�มต้องก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�น
เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รทีเ่พยีงพอ เพือ่เชือ่มตอ่ ADMS กบั
ลูกค้�และสินทรัพย์ระบบไฟฟ้� ระดับคว�มซับซ้อนในก�รสร้�งแบบจำ�ลอง 
ระบบจำ�หน่�ยอ�จแตกต่�งกันอย่�งม�ก ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับแอปพลิเคชัน  
ADMS ในมุมมองของผู้ควบคุมระบบส่ง คว�มสนใจหลักอยู่ที่พฤติกรรม 
ณ จุดเชื่อมต่อระหว่�งระบบส่งและระบบจำ�หน่�ย (เช่น ก�รต้องก�ร
ค่�ตวัประกอบกำ�ลงั) และมนัอ�จเพยีงพอทีจ่ะใชเ้พยีงขอ้มลูทีร่วบรวมได ้
ณ สถ�นีไฟฟ้�ท่ีเกี่ยวข้อง ในก�รควบคุม DERs ที่เชื่อมต่อกับระบบ
จำ�หน่�ยแรงดันป�นกล�ง เช่น ก�รควบคุมโรงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
ก็ไมม่คีว�มจำ�เปน็ตอ้งพจิ�รณ�ลกูค�้แตล่ะร�ยทีเ่ชือ่มตอ่กบัระบบแรงต่ำ� 
(LV) ในกรณีเหล่�นี้ก�รพิจ�รณ�เพียงระบบจำ�หน่�ยแรงดันป�นกล�ง 
(MV) ก็น่�จะเพียงพอ ซึ่งง่�ยกว่�ก�รพิจ�รณ�แบบจำ�ลองที่รวมระบบ 
MV และ LV ไว้ด้วยกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ

โครงสร้�งท่ีเป็นลำ�ดับช้ัน (ต�มระดับแรงดันไฟฟ้�) ของระบบไฟฟ้� 
นั้น ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รจัดก�รกับคว�มท้�ท�ยเรื่องคว�ม
ส�ม�รถในก�รขย�ยตัวเพื่อรองรับระบบที่ใหญ่ขึ้นของสถ�ปัตยกรรม 
ก�รควบคุมแบบรวมศูนย์ ในอน�คตอันใกล้นี้แอปพลิเคชัน ADMS 
มีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะนำ�สถ�ปัตยกรรมแบบลำ�ดับช้ันม�ใช้แทนก�ร
พิจ�รณ�ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ทั้งหมดด้วยแบบจำ�ลองเดียว เนื่องจ�ก
ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�หนึ่งส�ม�รถแบ่งออกได้เป็นหล�ยระบบย่อย เพื่อ
แยกปญัห�ก�รคำ�นวณเดมิออกเปน็สว่นๆ ทีม่ขีน�ดเลก็ลง (เชน่ แยกต�ม
ระดับแรงดันไฟฟ้� และ/หรือแบ่งออกเป็นหล�ยโซนที่ระดับแรงดัน
เดียวกัน) เนื่องจ�กสถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมในลักษณะนี้ได้รวมถึง
สมมติฐ�นที่ต้ังข้ึน ณ ส่วนต่อประส�นต่�งๆ ของระบบย่อยเหล่�นี้ จึง
จำ�เป็นต้องมีกระบวนก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของสมมติฐ�นข้�งต้น
และค่�ก�รทำ�ง�นที่เหม�ะที่สุดของระบบย่อยทั้งหมด 

แม้ว่�โครงสร้�งแบบเป็นลำ�ดับชั้นมีคว�มส�ม�รถที่สูงขึ้นในก�ร
รองรบัระบบทีม่ขีน�ดใหญเ่หนอืกว�่โครงสร�้งแบบรวมศนูยโ์ดยสมบรูณ ์
แต่โครงสร้�งทั้งสองก็มีคุณสมบัติที่คล้�ยกัน กล่�วคือก�รทำ�ง�นของ
แต่ละระบบย่อยล้วนถูกสั่งก�รจ�กศูนย์ควบคุมกล�ง ดังน้ันนอกเหนือ
จ�กคว�มต้องก�รด้�นก�รคำ�นวณแล้ว โครงสร้�งทั้งสองอ�จได้รับ 
ผลกระทบจ�กคว�มล้มเหลวจ�กจุดเดียว เช่น ก�รเกิดคว�มขัดข้องหนึ่ง
ในศูนย์ควบคุม (ภ�ยใน ADMS) อีกประก�รหน่ึง ด้วยคว�มตระหนักที่
เพิ่มข้ึนในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้�อ�จไม่ต้องก�รแชร์ข้อมูลของ 
พวกเข� (ซึ่งมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในสถ�ปัตยกรรมแบบรวมศูนย์) 

กับหน่วยง�นอื่น เพร�ะฉะนั้นในบ�งสถ�นก�รณ์อ�จมีคว�มต้องก�ร
สถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมแบบอ่ืนที่ไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลจุดเดียว
สำ�หรับก�รกำ�หนดค่�ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ต่�งๆ 

ในระยะย�ว แอปพลิเคชัน ADMS อ�จได้ประโยชน์จ�กก�รนำ�
สถ�ปัตยกรรมแบบกระจ�ยตัว (Distributed) หรือแบบกระจ�ยศูนย์ 
(Decentralized) ม�ใช้ ซึ่งจะทำ�ให้ DER และอุปกรณ์ต่�งๆ ในระบบ 
(มกัถกูอ�้งถงึว�่เอเจนต)์ ส�ม�รถกำ�หนดค�่ก�รทำ�ง�นของตวัเองไดโ้ดย
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ สรุปแล้วก็คือสถ�ปัตยกรรมเหล่�นี้ใช้ประโยชน์
จ�กคว�มส�ม�รถในก�รประมวลผลของเอเจนต์เพ่ือกำ�หนดค่�ก�ร
ทำ�ง�นนั่นเอง แต่กระนั้น เนื่องจ�กแต่ละเอเจนต์ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล
เพียงบ�งส่วนของระบบไฟฟ้�ทั้งหมด จึงจำ�เป็นต้องอ�ศัยกระบวนก�ร
แบบวนซ้ำ� (Iterative) ในก�รกำ�หนดค่�ก�รทำ�ง�นที่เหม�ะที่สุด ซึ่งอ�จ
มีผลกระทบต่อประสิทธิภ�พโดยรวม

คำ�จำ�กัดคว�มที่แน่นอนของสถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมเหล่�น้ี 
อ�จแตกต่�งกันดังที่พบในวรรณกรรมต่�งๆ ตัวอย่�งหนึ่งของปัจจัย 
ที่สร้�งคว�มแตกต่�ง ได้แก่ มีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่�งผู้มีส่วนร่วม
หรือไม่ ในสถ�ปัตยกรรมแบบกระจ�ยตัว (Distributed) ข้อมูลเฉพ�ะท่ี 
(Local) ส�ม�รถถูกใช้ร่วมกันกับผู้มีส่วนร่วมที่อยู่ใกล้เคียง ในขณะท่ี
สถ�ปัตยกรรมแบบกระจ�ยศูนย์ (Decentralized) แต่ละฝ่�ยจะ 
ดำ�เนินก�รบนพื้นฐ�นของข้อมูลเฉพ�ะที่เท่�นั้น นอกจ�กนี้ยังมีตัวแปร 
อ่ืนๆ เช่น ก�รกำ�หนดพฤติกรรมของผู้มีส่วนร่วมในท�งอ้อม โดยใช้
สญัญ�ณทีแ่ปรผนัต�มเวล� (เชน่ ก�รใชส้ญัญ�ณร�ค�เพือ่สร�้งแรงจงูใจ
ในก�รลดอุปสงค์ก�รใช้พลังง�นของครัวเรือน) 

รูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งสถ�ปัตยกรรมก�ร
ควบคุมแต่ละรูปแบบ: รวมศูนย์โดยสมบูรณ์ ลำ�ดับชั้น กระจ�ยตัว และ
กระจ�ยศูนย์โดยสมบูรณ์ ก�รได้เข้�ถึงข้อมูลทั้งหมดจ�กสถ�นีไฟฟ้�ท่ี
สำ�คัญ (เช่น สถ�นีไฟฟ้�หลัก) ลงไปจนถึงระดับร�ยลูกค้� เป็นก�รจัดห�
ขอ้มลูอย�่งเพยีงพอใหศ้นูยป์ฏบิตักิ�รเครอืข�่ยเพือ่กำ�หนดค�่ก�รทำ�ง�น
ที่ดีที่สุด อย่�งไรก็ต�ม ยังต้องคำ�นึงเรื่องได้อย่�งเสียอย่�งที่หลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ระหว่�งคว�มส�ม�รถในก�รปรับขน�ดเพื่อรองรับระบบที่ใหญ่ขึ้น 
ประสิทธิภ�พ และด้�นอ่ืนๆ เช่น คว�มเป็นส่วนตัวของลูกค้� สถ�ปัตยกรรม 
เหล่�นี้จะมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รที่หล�กหล�ย
ของระบบจำ�หน่�ยในอน�คต

แนวคิดการตัดสินใจเชิงปัญญา 
(Intelligence-Based Decision-Making Concepts) 

แนวปฏิบัติและเทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในก�รจัดก�รทรัพย�กร 
ในระบบนั้น ส่วนใหญ่จะอ�ศัยแบบจำ�ลอง ซึ่งวิธีก�รเหล่�นี้อ�จจะไม่
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รด้�นก�รควบคุมสำ�หรับระบบจำ�หน่�ย
ในอน�คตที่มีขน�ดใหญ่ ซับซ้อน และค�ดคะเนได้ย�ก ข้อจำ�กัดหลัก 
ของวธิทีีอ่�ศยัแบบจำ�ลอง คอื แบบจำ�ลองระบบไฟฟ้�อย�่งละเอยีดและ
ข้อมูลสถ�นะ (State) เพื่อประกอบก�รตัดสินใจ สำ�หรับระบบจำ�หน่�ย
ไฟฟ้� แม้จะมีก�รเพิ่มจำ�นวนของอุปกรณ์ตรวจจับและตรวจวัดอย่�ง
รวดเร็ว แต่ปัญห�เรื่องก�รสื่อส�รและก�รคำ�นวณก็จำ�กัดคว�มส�ม�รถ
ในก�รตรวจวัด (Observability) ของระบบ ด้วยเหตุนี้จึงนำ�ไปสู่คว�ม

แม้ว่าความสามารถในการควบคุมจากระยะไกลได้ถูกยกระดับขึ้นด้วยระบบ
สมาร์ทกริด วิธีปฏิบัติของการไฟฟ้ายังคงเป็นแบบควบคุมด้วยคนเสียส่วนใหญ่ 
และนิยมใช้ฟีดเดอร์สำารองในการฟื้นคืนสภาพการจ่ายไฟ
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ตอ้งก�รแนวคดิก�รตดัสนิใจแบบไมใ่ชแ้บบจำ�ลอง (Model-free) สำ�หรบั
ก�รควบคมุแบบอตัโนมตัแิละเฉพ�ะทีข่องอปุกรณต์ดัสนิใจต�่งๆ ในระบบ 
โดยต้องก�รก�รสื่อส�รและก�รทำ�ง�นประส�นกันน้อยที่สุด

วิธีก�รควบคุมแบบปรับตัวได้ (Adaptive Control) เป็นอัลกอริทึม 
ทีใ่กล้เคียงม�กกบักระบวนทศันก์�รควบคมุเฉพ�ะทีแ่บบไมใ่ชแ้บบจำ�ลอง 
โดยเฉพ�ะวิธี Perturbation-Based เช่น อัลกอริทึมก�รควบคุมแบบ
ค้นห�ค่�สุดขีด (Extremum Seeking) ที่กำ�ลังถูกสำ�รวจโดยนักวิจัยใน
ปัจจุบัน วิธีก�รเหล่�นี้ไม่จำ�เป็นต้องใช้แบบจำ�ลองและทำ�ก�รตัดสินใจ
โดยใชข้อ้มลูก�รวดัเฉพ�ะทีเ่ท�่นัน้ ในก�รทำ�ง�นรว่มกนัระหว�่งเอเจนต์
เฉพ�ะที่ (Local Agents) ทั้งหล�ย ADMS จะทำ�หน้�ที่เป็นสื่อกล�งโดย
ก�รจัดก�รข้อขัดแย้งหรือก�รกำ�หนดสัญญ�ณวิถีหรือสัญญ�ณอ้�งอิง 
ให้กับทุกเอเจนต์เฉพ�ะที่ได้ปฏิบัติต�ม อย่�งไรก็ต�มวิธีก�รเหล่�นี้จะไม่
เก็บผลก�รตัดสินใจในอดีต และไม่มีคว�มส�ม�รถในก�รปรับปรุงก�ร
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในอดีต

ก�รเรยีนรูแ้บบเสรมิกำ�ลงั (RL; Reinforcement Learning) หรอื
ก�รเรียนรู้ต�มสภ�พแวดล้อม คือ กลไกที่เหม�ะสำ�หรับก�รตัดสินใจ 
ดว้ยตนเองโดยไมใ่ชแ้บบจำ�ลอง วธิกี�ร RL เปน็ประเภทหนึง่ของขัน้ตอน 
วิธีก�รเรียนรู้ของเครื่อง (Machine-Learning) ที่ว่�ด้วยก�รเรียนรู้ 
ก�รตัดสินใจหรือพฤติกรรมก�รควบคุม เพ่ือช่วยเอเจนต์ให้บรรลุเป้�หม�ย 
ที่กำ�หนดไว้ในสภ�พแวดล้อม (Environment) น้ันๆ แนวคิดหลัก คือ 
ก�รเรียนรู้เพื่อทำ�ก�รตัดสินใจอย่�งเหม�ะสมที่สุดผ่�นก�รปฏิสัมพันธ์
อย่�งต่อเนื่องกับสภ�พแวดล้อมที่จำ�ลองขึ้น โดยกำ�หนดร�งวัลและ 

ค�่ประโยชนใ์หเ้พือ่ชีน้ำ�กระบวนก�รเรยีนรู ้เอเจนตด์ำ�เนนิก�รปฏสิมัพนัธ์
อย่�งต่อเนื่องกับสภ�พแวดล้อมของมันเพื่อให้ได้ร�งวัลซึ่งแสดงถึงคว�ม
เหม�ะสมของก�รตดัสนิใจ และกำ�หนดค�่ประโยชนห์นึง่ขึน้ม�เพือ่วดัค�่
ประโยชน์ในระยะย�วของก�รตัดสินใจต่�งๆ ที่เกิดขึ้น จ�กกระบวนก�ร
ข้�งต้นนี้เอง เอเจนต์ได้เรียนรู้ยุทธวิธีก�รตัดสินใจที่เหม�ะที่สุด 

ในบริบทของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� เร�ส�ม�รถมองอุปกรณ์ไฟฟ้�
ที่ส�ม�รถควบคุมได้ เช่น ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้� ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้� 
และอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ เป็นเสมือนเอเจนต์ RL ที่กำ�ลังเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงก�รตัดสินใจให้ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลก�รวัดเฉพ�ะที่
ร่วมกับประวัติก�รตัดสินใจในอดีต สิ่งเหล่�นี้ส�ม�รถเกิดขึ้นในรูปแบบ
ของเอเจนต์ที่เรียนรู้แบบออนไลน์หรือขณะทำ�ง�น ที่เริ่มต้นจ�กยุทธวิธี
ก�รควบคมุพืน้ฐ�น และปรบัปรงุใหด้ขีึน้ผ�่นก�รปฏสิมัพนัธอ์ย�่งตอ่เนือ่ง
กับสภ�พแวดล้อมของเอเจนต์เหล่�นั้น เช่น ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� ทั้งนี้ 
เอเจนตส์�ม�รถเรียนรู้ได้ท้ังยุทธวิธีแบบต�ยตัว (Deterministic) หรือแบบ 
เฟ้นสุ่ม (Stochastic) โดยที่ยุทธวิธี (Policy) คือก�รจับคู่ก�รตอบสนอง
ของเอเจนตเ์ข้�กบัแตล่ะสถ�นก�รณ ์(State) ของระบบ โดยพืน้ฐ�นแลว้
เอเจนต์ RL พย�ย�มทำ�ให้ร�งวัลที่จะได้รับในระยะย�วมีค่�ม�กท่ีสุด  
ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับค่�ร�งวัลในปัจจุบันและอน�คตของเอเจนต์นั้นๆ เมื่อ
ปฏบิตัติ�มยทุธวธิกี�รควบคมุปจัจบุนั ต�มหลกัทฤษฎ ียทุธวธิกี�รควบคมุ
ที่เหม�ะที่สุดส�ม�รถเรียนรู้ได้โดยแก้สมก�รห�ค่�ที่เหม�ะท่ีสุดของ 
เบลล์แมนที่ถูกกำ�หนดไว้สำ�หรับฟังก์ชันค่�ของสถ�นก�รณ์หรือก�ร
ทำ�ง�น (State-or-Action-Value)

Transmission

MV

LV

Centralized

Transmission

MV

LV

Hierarchical

Transmission

MV

LV

Distributed

Transmission

MV

LV

Decentralized

Intelligence Data Analytics Settings (Control Set Points) Communication
Legend

รูปที่ 6 สถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมสำ�หรับแอปพลิเคชัน ADMS ในอน�คต
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ปญัห�นีส้�ม�รถแกไ้ดโ้ดยใชว้ธิกี�รว�งแผนแบบออฟไลน์ เช่น อัล
กอริทึมก�รวนซ้ำ�ต�มค่� (Value Iteration) และก�รวนซ้ำ�ต�มยุทธวิธี 
(Policy Iteration) หรือวิธีก�รเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น Q-learning 
ในขณะทีอ่ลักอรทิมึอกีประเภทหนึง่ซึง่เหม�ะกบัปญัห�ทีม่ ีState Space 
ขน�ดใหญ่ (เช่น ระบบกำ�ลัง) คือ Policy Gradients ท่ีเอเจนต์ปรับเปล่ียน 
ยุทธวิธี (Policy) ให้เหม�ะที่สุดได้โดยตรง โดยยุทธวิธีถูกจำ�ลองเป็น
ฟงักช์นัแบบมพี�ร�มเิตอร ์(Parameterized Function) ซึง่ถกูประม�ณ
ไดโ้ดยใชต้วัประม�ณฟงักช์นัทัว่ไป เชน่ โครงข�่ยประส�ทเทยีม (Neural 
Networks) 

ในรปูแบบข�้งตน้ ADMS ส�ม�รถทำ�หน�้ทีใ่นฐ�นะผูค้วบคมุดแูล
และ/หรอืผูป้ระส�นง�นสำ�หรบัเอเจนตท์ัง้หล�ยทีม่คีว�มส�ม�รถในก�ร
ตัดสินใจด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลเฉพ�ะที่ ตัวอย่�งเช่น ADMS ส�ม�รถ
กระตุ้นก�รเรียนรู้ของเอเจนต์ RL เฉพ�ะที่ทั้งหล�ย โดยกำ�หนดฟังก์ชัน
ค่�ร�งวัลที่เหม�ะสมเพื่อให้ก�รทำ�ง�นบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ  
ก�รฝึกสอนแบบรวมศูนย์ โดยที่ก�รดำ�เนินก�รเป็นแบบกระจ�ยศูนย์ 
เป็นแนวคิดที่ได้รับคว�มนิยมในระบบที่มีหล�ยเอเจนต์ RL โดยส�ม�รถ 
นำ�ม�ใช้เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมก�รร่วมมือกันจ�กเอเจนต์อิสระเฉพ�ะที่ 
ตัวอย่�งหนึ่งของก�รเรียนรู้ของเคร่ืองโดยใช้ RL ที่ถูกใช้เพ่ือทำ�ให้เกิด
พฤติกรรมก�รร่วมมือกันจ�กอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้�ทั้งหล�ย  
ดังแสดงในรูปที่ 7 สำ�หรับกรณีน้ี แม้ ADMS แบบรวมศูนย์จะขัดข้อง 
หรือไม่ตอบสนอง เอเจนต์ RL เฉพ�ะที่ยังคงตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับค่�ที่
เหม�ะที่สุด โดยใช้ก�รฝึกสอนต�มข้อมูลที่มีอยู่ก่อน

สำ�หรับแอปพลิเคชันก�รตอบสนองโหลด ADMS จะทำ�หน้�ที่ 
เป็นผู้ประส�นง�น โดยส่งสัญญ�ณวัตถุประสงค์ของระบบไปกระตุ้น 
ก�รตดัสนิใจแบบรว่มมอืกนัสำ�หรบัโหลดประเภทควบคมุไดท้ีก่ระจ�ยอยู่
ในระบบ เช่น ย�นยนต์ไฟฟ้� (EV) กล่�วคือ ADMS ส�ม�รถส่งสัญญ�ณ
ที่แสดงถึงคว�มต้องก�รที่จะลดโหลดในชั่วโมงก�รใช้ง�นสูงสุด (Peak) 
ไปยัง EV ทั้งหมด ซึ่ง EV หล�ยตัวอ�จให้คว�มร่วมมือลดก�รใช้พลังง�น
เพื่อให้สำ�เร็จต�มคว�มต้องก�รนั้น เหล่�นี้เป็นเพียงบ�งตัวอย่�งของ 
ก�รใช้แนวคิดก�รตัดสินใจเชิงปัญญ� (Intelligence-Based) สำ�หรับ
ระบบจำ�หน�่ยไฟฟ�้ ซึง่ก�รประยกุตใ์ชง้�นทีเ่ปน็ไปไดส้ำ�หรบัอลักอรทิมึ
ก�รเรียนรู้ของเครื่องที่เกิดขึ้นใหม่เหล่�นี้มีไม่จำ�กัด และยังคงพัฒน� 
ต่อไปต�มคว�มซับซ้อนของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 

คุณภาพและความสอดคล้องกันของข้อมูล
(Data Quality and Consistency) 

ก�รติดตัง้เทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�รอย�่งหน�แนน่เพือ่
รองรบัก�รควบคมุระยะไกลและก�รตรวจวดัค�่พ�ร�มเิตอรข์องฟดีเดอร ์
อ�จนำ�ไปสูช่อ่งโหวท่ีม่�กขึน้ตอ่ก�รโจมตที�งไซเบอรแ์ละก�รสง่ค�่ปลอม

เข้�ม�ในระบบ บ่อยครั้งที่เซ็นเซอร์แบบพื้นฐ�นซึ่งมีทรัพย�กรอันจำ�กัด 
เช่น สม�ร์ทมิเตอร์หรืออุปกรณ์ภ�คสน�มจะถูกโจมตีเป็นอันดับแรกๆ 
ทำ�ให้ข้อมูลไม่น�่เชื่อถือ จึงจำ�เป็นต้องมีก�รใช้ง�นโมดูลปรับเทียบข้อมูล
อัตโนมัติ (Automatic Data Calibration Modules) ซ่ึงส�ม�รถตรวจจับ 
คว�มผิดปกติของข้อมูล และปรับแก้ข้อมูลเหล่�น้ันได้เองโดยใช้ค่�ก�รวัด 
ท่ีมีคว�มเป็นไปได้ม�กท่ีสุด ซ่ึงม�จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลในอดีต นอกจ�กน้ี 
ยังมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รวิเคร�ะห์ก�รไหลเข้�และออกของข้อมูล 
และข้อมูลภ�ยใน ADMS และตรวจจับคว�มผิดปกติต่�งๆ เช่น ข้อมูลที่
เสียห�ย ก�รไหลของข้อมูลท่ีไม่จำ�เป็น และก�รแทรกแซงท�งไซเบอร์อ่ืนๆ 
ทัง้นีแ้อปพลเิคชนั ADMS ในอน�คตจะไดร้บัประโยชนจ์�กสว่นทัง้หล�ย
ที่ทำ�หน้�ที่จัดก�รข้อมูล โดยมีเป้�ประสงค์เพื่อประเมินและปรับปรุง
คุณภ�พและคว�มสอดคล้องกันของข้อมูลในระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 

เร�กำ�ลังนึกถึงสิ่งจำ�เป็นที่โมดูลปรับเทียบข้อมูลสำ�หรับเซ็นเซอร์
เฉพ�ะที่ควรต้องมีในก�รประมวลผลข้อมูลเฉพ�ะที่ ระบุคว�มผิดปกติ 
และดำ�เนินก�รแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภ�พข้อมูล โดยแนวคิดสำ�คัญ คือ 
ก�รนำ�อัลกอริทึมของวิทย�ก�รข้อมูลและก�รเรียนรู้ของเครื่องม�ใช้
พัฒน�แบบจำ�ลองสำ�หรับข้อมูลที่ได้จ�กก�รวัดในรูปของอนุกรมเวล� 
และใชม้นัเพือ่ทำ�น�ยค�่ก�รวดัทีถ่กูตอ้ง เร�ส�ม�รถพฒัน�โมดลูคณุภ�พ
ข้อมูล (Data Quality Modules) ที่เป็นอิสระต่อกันสำ�หรับแต่ละ
เซ็นเซอร์ตรวจวัด เช่น สม�ร์ทมิเตอร์ หน่วยวัดไมโครเฟสเซอร์ และ
อุปกรณ์ภ�คสน�มต่�งๆ ก�รปรับปรุงคุณภ�พข้อมูลที่ระดับเซ็นเซอร์
เฉพ�ะที่ไม่จำ�เป็นต้องใช้ข้อมูลทั่วทั้งเครือข่�ย และโมดูลเหล่�นี้ส�ม�รถ
รวมเข้�กับอุปกรณ์ได้ง่�ยๆ โดยก�รจัดว�งที่ตำ�แหน่งของเซ็นเซอร์ท่ี
เกี่ยวข้อง ตัวอย่�งเช่น เร�ส�ม�รถเห็นภ�พก�รใช้ง�นโมดูลปรับเทียบ
ข้อมูลแบบอัตโนมัติสำ�หรับก�รตรวจวัดที่เป็นอิสระต่อกันในระบบ
จำ�หน่�ยไฟฟ้� เช่น ก�รวัดคว�มต้องก�รของโหลดจ�กสม�ร์ทมิเตอร์ 

โดยทัว่ไปแลว้ ขอ้มลูก�รวดัของระบบไฟฟ�้กำ�ลงัมกัถกูจำ�ลองเปน็ 
กระบวนก�รเฟน้สุม่ทีม่ลีกัษณะไมน่ิง่ (Nonstationary Stochastic) เพือ่
ประเมินคุณภ�พของข้อมูลที่ได้จ�กก�รวัด จึงมีก�รพัฒน�แบบจำ�ลอง
ก�รถดถอย (Regression Models) สำ�หรับข้อมูลก�รวัดที่อยู่ในรูป
อนุกรมเวล� และใช้แบบจำ�ลองเหล่�นี้ เพื่อทำ�น�ยค่�ก�รวัดของ 
เซ็นเซอร์ในอน�คตโดยใช้วิธีก�รพย�กรณ์อนุกรมเวล� เช่น วิธี Linear 
Autoregressive Integrated Moving Average และ Nonlinear 
Multilayer Perceptron ค่�ก�รวัดที่ทำ�น�ยได้จะถูกนำ�ม�ใช้ตรวจจับ
หรือระบุคว�มผิดปกติ โดยใช้เกณฑ์ที่ได้กำ�หนดไว้สำ�หรับค่�ก�รวัดจริง
และค่�ที่ได้จ�กก�รทำ�น�ย

อีกสิ่งที่สำ�คัญไม่แพ้กัน คือ ก�รทำ�ให้เกิดคว�มสอดคล้องกัน 
ของชุดข้อมูลต่�งๆ ใน ADMS และก�รระบุภัยท�งไซเบอร์หรือก�รวัด
ของเซ็นเซอร์ที่ผิดพล�ด ก�รที่  ADMS บูรณ�ก�รแหล่งข้อมูล 

Substation Voltage Regulator

Load

Capacitor
Bank Smart Inverter

Autonomous Decision-Making Agents
Using the RL Method

Communicate Reference Trajectory or a Global
Reward Signal (Substation Power Flow)

ADMS

รูปที่ 7 ก�รตัดสินใจแบบอิสระถูกประส�นโดยใช้ ADMS
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จำ�นวนม�กจ�กระบบยอ่ยต�่งๆ ทีม่คีว�มเปน็เจ�้ของต�่งกนั ซึง่มคีว�ม
เป็นไปได้ม�กม�ยของก�รโจมตีและก�รบิดเบือนข้อมูล จึงจำ�เป็นต้อง
มีองค์ประกอบที่ทำ�หน้�ที่จัดก�รข้อมูลเพ่ือทำ�ให้เกิดคว�มสอดคล้อง
กันของข้อมูลก�รตรวจวัดทั่วทั้งระบบ วิธีก�รหน่ึงที่เป็นไปได้คือก�ร
เทียบค่�ก�รตรวจวัดกับแบบจำ�ลองระบบจำ�หน่�ยที่ถูกกำ�หนดต�ม 
รูปแบบก�รจ่�ยไฟและสถ�นะต่�งๆ ของระบบ

แนวท�งข้�งต้นส�ม�รถบรรลุผลได้โดยก�รพัฒน�แบบจำ�ลอง
เชิงฟิสิกส์ แบบจำ�ลองบนฐ�นก�รเรียนรู้ หรือแบบจำ�ลองผสมผส�น
โดยใช้แหล่งข้อมูลแตกต่�งกันเป็นเอกเทศ ซึ่งกำ�หนดคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งสถ�นะระบบ (อนิพตุ) และค�่ก�รตรวจวดั (เอ�ตพ์ตุ) โดยคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งอินพุตและเอ�ต์พุตจะถูกใช้เพ่ือประม�ณค่�สถ�นะ
ระบบจ�กค่�ก�รตรวจวัด ทั้งนี้จะถือว่� ชุดข้อมูลจ�กก�รตรวจวัด 
มีคว�มสอดคล้องกันก็ต่อเมื่อค่�สถ�นะระบบที่ประม�ณได้จ�กก�รใช้
ชุดข้อมูลตรวจวัดท่ีม�จ�กต่�งแหล่งมีค่�ใกล้เคียงกัน ขั้นตอนอื่นๆ 
ได้แก่ ก�รออกแบบระบบสนับสนุนก�รตัดสินใจเพ่ือระบุคว�มเป็นไปได้ 
ของคว�มไม่สอดคล้องกันของข้อมูลจ�กแหล่งต่�งๆ และจำ�นวนชุด
เซ็นเซอร์ตรวจวัดที่น้อยที่สุดสำ�หรับก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องเพื่อ
ยนืยนัคว�มสอดคลอ้งกนัของขอ้มลู โดยอลักอรทิมึเหล�่นีจ้ะมบีทบ�ท
ม�กขึ้นไปพร้อมกับ ADMS ที่พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง และก�รใช้ง�น
เซ็นเซอร์ตรวจวัดและควบคุมแบบใหม่ 

 
บทสรุป 

ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ที่กำ�ลังพัฒน�ไปอย่�งรวดเร็ว ต้องก�รวิธี
ขั้นสูงในก�รควบคุมและประส�นก�รทำ�ง�น เพ่ือประสิทธิภ�พก�ร
ดำ�เนนิง�นและก�รคนืสภ�พของระบบทีด่ขีึน้ โดย ADMS จะจดัเตรยีม
ข้อมูลท่ีจำ�เป็นและสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รควบคุม เพื่อพัฒน� 
และใช้ง�นแอปพลิเคชันขั้นสูงสำ�หรับก�รจัดก�รระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� 
ด้วยคว�มต้องก�รใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนตลอดเวล�สำ�หรับก�รดำ�เนินง�น 
ของระบบจำ�หน่�ย แอปพลิเคชัน ADMS จึงมีก�รพัฒน�ม�อย่�ง 
ต่อเนื่อง โดยหล�ยแอปพลิเคชันกำ�ลังถูกใช้ง�นอยู่ในปัจจุบันโดย 
ภ�คอุตส�หกรรม 

เพื่อช่วยให้ผู้อ่�นเข้�ใจแอปพลิเคชัน ADMS และวิวัฒน�ก�ร
ของมันได้ดีขึ้น บทคว�มน้ีจึงนำ�เสนอภ�พรวมที่ได้จัดหมวดหมู่  
แอปพลิเคชัน ADMS เป็น 3 ระยะ จ�กระยะก�รทดสอบใช้ง�น หรือ
ระยะก�รใช้ง�นในช่วงแรก ไปจนถึงแนวคิดวิจัยระยะเริ่มต้น บทคว�ม
ยังได้กล่�วถึง 2 แอปพลิเคชันที่มีคว�มเป็นไปได้สูงที่จะนำ�ม�ใช้ง�น 
ในอน�คตอันใกล้โดยภ�คอุตส�หกรรม ซึ่งได้แก่ ก�รทำ�ให้เหม�ะที่สุด
ในระดับเครือข่�ย (Network-level Optimization) และก�รฟื้นคืน
สภ�พเดิมของระบบ ในตอนท้�ย เมื่อมองถึงคว�มซับซ้อนในด้�น 
ปฏิบัติก�รของระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้�ในอน�คต เร�ได้กล่�วถึง 3 หัวข้อ
ของง�นวิจัยและพัฒน�ที่มีศักยภ�พในก�รสนับสนุนแอปพลิเคชัน 
ADMS ในอน�คตและในระยะย�ว ได้แก่ สถ�ปัตยกรรมก�รควบคุมที่
เพยีงพอ (Adequate Control Architecture), ก�รตดัสนิใจเชงิปญัญ� 
(Intelligence-Based Decision-Making) และคุณภ�พและคว�ม
สอดคล้องกันของข้อมูล (Data Quality and Consistency) 

แอปพลิเคชัน ADMS จะพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนอง
คว�มต้องก�รด้�นก�รควบคุมและก�รดำ�เนินง�นของระบบจำ�หน่�ย
ไฟฟ้�แบบแอกทีฟ ซึ่งทวีคว�มซับซ้อนและค�ดเด�ได้ย�กยิ่งขึ้นทุกวัน 
นี่เป็นก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสำ�หรับโอก�สของก�รวิจัย 
ในอน�คตอันน่�ตื่นเต้น
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