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บทคัดยอ 

 

บทความน้ีนําเสนอการซ้ือขายพลังงานไฟฟาบนระบบพลังงานไฟฟาอัจฉริยะของโรงงานขนาดเล็ก
และท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย/ภูมิภาค โดยใชตรรกศาสตรคลุมเครือในโปรแกรม MATLAB โดยวิเคราะหจาก
อัตราสวนจํานวนวันปจจุบันตอจํานวนวันท้ังหมดของเดือน อัตราสวนพลังงานไฟฟาท่ีใชไปตอโควตาท่ีไดรับ 
สภาพอากาศ และอัตราสวนความตองการตามชวงเวลา (Time of Use Rate) เพ่ือรองรับการใชพลังงานไฟฟา
ที่เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ตามจํานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการวางแผนระบบท่ีดีจะ
สามารถลดการใชพลังงาน ลดคาใชจายใหระบบ ชวยใหเกิดเสถียรภาพของระบบ รวมถึงการลดความตองการ
การใชพลังงานไฟฟาของผูใชงานผูบริโภคสามารถรวบรวมรูปแบบการใชพลังงานไฟฟาท่ีมีอยูและดําเนินการ
วางแผนหรือปรับการใชพลังงานไฟฟาไดลวงหนา เพ่ือใหสามารถใชงานไดในชวงเวลาท่ีดีท่ีสุด งานวิจัยนี้ต้ังอยู
บนพ้ืนฐานแนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมความสมดุลระหวางแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาหลักท่ีมีอยางจํากัดและผูใช
พลังงานไฟฟาทุกทานจะไดรับโควตาพ้ืนฐานสําหรับการใชพลังงานไฟฟา โดยเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟา
ตอวันของโรงงานขนาดเล็กและท่ีอยูอาศัยกับปริมาณการซ้ือขายพลังงานไฟฟา  และมีการพิจารณาความ
เพียงพอของโควตาในแตละเดือนวาสามารถขายหรือตองซ้ือโควตาไฟฟาน้ันหรือไมและจํานวนเทาไหร  

ผลการทดสอบพบวาระบบชวยเพ่ิมความสมดุลใหกับการผลิตไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟาของ
ผูบริโภคไดดีข้ึน สามารถเปนแนวทางในการชวยใหระบบไฟฟามีประสิทธิภาพมากข้ึนได สามารถรองรับการ
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ขยายตัวของผูบริโภคในอนาคต ลดความเส่ียงของโรงงานไฟฟาจายพลังงานไฟฟาไมเพียงพอ และสามารถลด
คาใชจายของโรงงานไฟฟาไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ : ฟซซ่ีลอจิก, โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ , โควตาพลังงานไฟฟา 

 

Abstract 

 

This paper presents the trading of electrical energy on intelligent electric power 

systems of small factories and residences in Thailand / region by using fuzzy logic in the 

MATLAB program by analyzing the ratio of the current number of days per total days of the 

month, the ratio of electricity used to the quota received, weather and the time of use rate 

in order to support the increasing power consumption. According to the population and 

economic growth by planning a good system can reduce energy consumption. Reduce 

system costs Helps to stabilize the system As well as reducing the need for electrical energy 

consumption of users, consumers can collect existing electricity usage patterns and plan or 

adjust electricity consumption in advance. In order to be able to use at the best time this 

research is based on the idea of increasing the balance between the main electric power 

sources that are limited and all electric power users will receive a basic quota for electrical 

energy use. By comparing the electricity consumption per day of small factories and 

residences and the amount of electricity trading And considering the adequacy of quotas in 

each month whether they can sell or have to buy that power quota and how much 

The test results showed that the system helped increase the balance of electricity 

production and the electricity consumption of consumers better. Can be a guideline to help 

make the electrical system more efficient Able to support the expansion of consumers in 

the future Reduce the risk of power plants supplying insufficient electricity. And can reduce 

the cost of the power plant as well 

Keywords: Fuzzy Logic, Smart grid, Electric power quotas 
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บทนํา     

จากขอมูลกราฟและสถิติกําลังการผลิตในระบบไฟฟา และความตองการการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2562  พบวากําลังผลิตในระบบไฟฟาของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทยมีกําลังการผลิตอยูท่ี 14,565.58 เมกะวัตต และความตองการการใชพลังงานไฟฟา
สูงสุดของเดือนมีนาคม 2562 มีคาอยูท่ี 28,711.30 เมกะวัตต แสดงใหเห็นวากําลังผลิตในระบบไฟฟาของการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมีกําลังการผลิตไมเพียงพอตอความตองการการใชพลังงานไฟฟา และจากสถิติ
มีความตองการการใชงานพลังงานไฟฟาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆป โดยปจจัยท่ีทําใหมีความตองการการใช
พลังงานเพ่ิมข้ึนน้ัน คือผูบริโภคมีพฤติกรรมท่ีมีการใชพลังงานเกินขีดจํากัด ทําใหคาใชจายในการใชพลังงานมี
ราคาท่ีสูงท้ังฝงผูใชบริการและผูใหบริการอาจทําใหสงผลตอตนทุนของการผลิตตางๆ หรือ พฤติกรรมท่ีมีการ
ใชพลังงานตํ่ากวาขีดจํากัดมากๆ แตผูใชไมทราบขอมูลการใชพลังงานของผูใชบริการในสถานการณนี้อาจสงผล
ใหท้ังผูใชบริการและผูใหบริการเสียโอกาสในการลดตนทุนการผลิตจากการขายพลังงานไฟฟาคืนแกผูให
บริการ ซ่ึงระบบเดิมการแจงการใชพลังงานไฟฟาของผูใชบริการจะเปนเพียงการแจงการใชงานของผูใชอยาง
เดียวโดยท่ีตัวผูใชบริการเองไมทราบถึงขีดกําจัดในการใชพลังงานซ่ึงอาจสงผลกระทบใหผูใชบริการและผู
ใหบริการมีคาใชจายท่ีสูงและอาจสงผลใหผูใหบริการจายพลังงานไฟฟามาไมพอกับความตองการของ
ผูใชบริการทําใหเกิดผลกระทบหลายอยางตามมา เชน ไฟฟาดับทําใหผูใชบริการเสียโอกาสในการผลิตสินคา
ตางๆ โดยการผลิตไฟฟาไดจากการใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติรอยละ 70 รองลงมาไดแก ลิกไนทและถานหิน 
รอยละ 20 และในสวนท่ีเหลือจําเปนตองมีการซ้ือพลังงานเพ่ิมเติมจากพลังงานหมุนเวียนและการซ้ือไฟฟาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงเปนการเพ่ิมคาใชจายใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 

ดังน้ันการใชตรรกศาสตรคลุมเครือในการวิเคราะหปริมาณการจายไฟใหผูใชไฟฟาในระบบพลังงาน
ไฟฟาอัจฉริยะ ระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เปนโครงขายท่ีเช่ือมตอดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การจายพลังงานไฟฟา  และการใชพลังงานทดแทน
ตางๆ การพัฒนาระบบสมารทกริดข้ึนมาน้ันเพ่ือลดความตองการการใชพลังงาน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูใชบริการทําใหผูใหบริการไดตระหนักถึงความสําคัญและมีขีดจํากัดในการใชพลังงานไฟฟาและเปนการใช
เทคโนโลยีใหคุมคาเพ่ือรองรับระบบไฟฟาอัจฉริยะ ซ่ึงเปนโครงขายท่ีเร่ิมมีการนํามาใชในประเทศตางๆมากข้ึน 
เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความม่ันคงใหแกระบบการจายพลังงานไฟฟา เพ่ิมประสิทธิภาพในการเชื่อมตอ
กับแหลงผลิตไฟฟา รวมท้ังลดปญหาในดานคาใชจายของระบบปฏิบัติการตาง ๆ และเกิดความสมดุลระหวาง
การจายพลังงานไฟฟาและความตองการพลังงานไฟฟา และเพ่ือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหปริมาณการจายไฟใหผูใชไฟฟาในบานเรือนและของโรงงานไฟฟา บนระบบพลังงาน
ไฟฟาอัจฉริยะ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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2. เพ่ิมความสมดุลระหวางแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาหลักท่ีมีอยางจํากัดและผูใชพลังงานไฟฟาทุก
ทานจะไดรับโควตาพ้ืนฐานสําหรับการใชพลังงานไฟฟา 

3. เพ่ือใหผูผลิตไฟฟาสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. เพ่ือลดความเส่ียงของโรงงานไฟฟาจายพลังงานไฟฟาไมเพียงพอ  

5. เพ่ือลดคาใชจายของโรงงานไฟฟา 

6. เพ่ือลดความตองการการใชไฟฟาของผูบริโภค 

7. เพ่ือใหระบบมีเสถียรภาพ  

อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย   
1.สวนฮารดแวร 

   1.1)   เคร่ืองทดสอบ  Intel(R) Core(TM) i7-8550U 64-bit CPU 1.8GHZ RAM 16 GB             

2. สวนซอฟตแวร 
   2.1 )   Matlab 2015a (Matlab fuzzy logic toolbox) 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

งานวิจัยนี้จะนําเสนอการจัดการโควตาไฟฟาในระบบโครงขายอัจฉริยะ โดยใชโปรแกรม Matlab 

(Fuzzy Logic Toolbox) โดยจําลองรูปแบบการใชไฟฟาของผูใชบริการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 

ลําดับ ประเภท การใชไฟฟา โควตา/Watt 

1 โรงงานขนาดเล็ก ปกติ 5000 

2 โรงงานขนาดเล็ก เกินโควตา 5000 

3 ที่อยูอาศัย ปกติ 1500 

4 ที่อยูอาศัย เกินโควตา 1500 

ขอมูลการจําลองรูปแบบการใชไฟฟาแตละประเภท 

กําหนดวันท่ีจําลองการใชงาน คือ วันท่ี 5,22 เดือนธันวาคม 2561 เพ่ือจําลองการซ้ือขายของ
ผูใชบริการ 
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การออกแบบดวยตรรกศาสตรคลุมเครือ 

 การสรางระบบฟซซ่ีโดยใชวิธีของ Mamdanni โดยกําหนดให Membership Function เปนแบบ 
Trapersoidal และ Triangular ในการออกแบบระบบฟซซ่ี และการสรางแบบจําลองดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 1 การออกแบบดวยตรรกศาสตรคลุมเครือ 

1.) ออกแบบฟซซ่ีเซต (Fuzzification)  

ทําการออกแบบตัวแปรฟซซ่ีซึ่งมีท้ังตัวแปรทางดานอินพุตและเอาตพุต โดยในการวิจัยนี้กําหนดอินพุต
จํานวน 4 ตัวแปร และเอาทพุต 1 ตัวแปร  

2) Membership Function 

Input 1 :  อัตราสวนจํานวนวันปจจุบันตอจํานวนวันท้ังหมดของเดือน แบงเปน 3 ระดับ คือ  
0  ถึง 0.4 ระดับขอมูล นอย 

0.2    ถึง 0.8 ระดับขอมูล กลาง 
0.6  ถึง 1 ระดับขอมูล มาก 

  (1)                   

โดยท่ี    คือ อัตราสวนจํานวนวันปจจุบันตอจํานวนวันท้ังหมดของเดือน 

  คือ จํานวนวันปจจุบัน 

  คือ จํานวนวันท้ังหมดของเดือน 

Input 2 :  อัตราสวนพลังงานไฟฟาท่ีใชไปตอโควตาท่ีไดรับ แบงเปน 3 ระดับ คือ 

0  ถึง 0.4 ระดับขอมูล นอย 

0.2    ถึง 0.8 ระดับขอมูล กลาง 
0.6  ถึง 1 ระดับขอมูล มาก 

          (2)                                      

โดยท่ี    คือ อัตราสวนพลังงานไฟฟาท่ีใชไปตอโควตาท่ีไดรับ         
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  คือ พลังงานไฟฟาท่ีใชไป 

  คือ พลังงานไฟฟาท้ังหมดตามโควตาท่ีได 
Input 3 :  อุณหภูมิ แบงเปน 3 ระดับ คือ 

  15  ถึง 27.5 ระดับขอมูล นอย   

22.5 ถึง 37.5 ระดับขอมูล กลาง 
32.5 ถึง 45 ระดับขอมูล มาก 

Input 4 :  อัตราสวนความตองการตามชวงเวลา TOU แบงเปน 3 ระดับ คือ 

0 ถึง 0.5 ระดับขอมูล เย็น 

0.2   ถึง 0.7 ระดับขอมูล กลาง 
0.5 ถึง 1 ระดับขอมูล รอน 

ตารางท่ี 2            

ชวงเวลา 
 คาความสําคัญ   

ชวงเวลา 
 คาความสําคัญ 

โรงงานขนาดเล็ก ที่อยูอาศัย   โรงงานขนาดเล็ก ที่อยูอาศัย 

0:00 0.35 0.61   12:00 0.9 0.12 

1:00 0.25 0.59   13:00 0.79 0.05 

2:00 0.19 0.52   14:00 0.85 0.05 

3:00 0.1 0.49   15:00 0.89 0.1 

4:00 0 0.4   16:00 0.8 0.2 

5:00 0.05 0.41   17:00 0.68 0.1 

6:00 0.01 0.3   18:00 0.55 0.3 

7:00 0.05 0.33   19:00 0.42 0.59 

8:00 0.3 0.1   20:00 0.39 0.78 

9:00 0.85 0.8   21:00 0.45 0.92 

10:00 0.85 0.1   22:00 0.5 0.88 

11:00 0.95 0.1   23:00 0.49 0.9 

     0:00 0.4 0.61 

คาความสําคัญของแตละชวงเวลา 
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Output : อัตราการตัดสินใจซ้ือหรือขายพลังงานไฟฟาตอหนวย แบงเปน 2 ระดับ คือ 

(-1) ถึง 0 ระดับขอมูล ขาย 

(-0.2) ถึง 1 ระดับขอมูล ซ้ือ 

ตารางท่ี 3 

No. 

input 

1 

input 

2 

input 

3 

input 

4 output No. 

input 

1 

input 

2 

input 

3 

input 

4 output 

1 low low cool low sell 41 med med med med sell 

2 low low cool med sell 42 med med med high sell 

3 low low cool high sell 43 med med hot low sell 

4 low low med low sell 44 med med hot med sell 

5 low low med med sell 45 med med hot high sell 

6 low low med high sell 46 med high cool low buy 

7 low low hot low sell 47 med high cool med buy 

8 low low hot med sell 48 med high cool high buy 

9 low low hot high sell 49 med high med low buy 

10 low med cool low sell 50 med high med med buy 

11 low med cool med sell 51 med high med high buy 

12 low med cool high sell 52 med high hot low buy 

13 low med med low sell 53 med high hot med buy 

14 low med med med sell 54 med high hot high buy 

15 low med med high sell 55 high low cool low sell 

16 low med hot low sell 56 high low cool med sell 

17 low med hot med sell 57 high low cool high sell 

18 low med hot high sell 58 high low med low sell 

19 low high cool low buy 59 high low med med sell 

20 low high cool med buy 60 high low med high sell 

21 low high cool high buy 61 high low hot low sell 

22 low high med low buy 62 high low hot med sell 

23 low high med med buy 63 high low hot high sell 

24 low high med high buy 64 high med cool low sell 

25 low high hot low buy 65 high med cool med sell 
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26 low high hot med buy 66 high med cool high sell 

27 low high hot high buy 67 high med med low sell 

28 med low cool low sell 68 high med med med sell 
No. input 1 input 2 input 3 input 4 output  No. input 1 input 2 input 3 input 4 output 

30 med low cool high sell 70 high med hot low sell 

31 med low med low sell 71 high med hot med sell 

32 med low med med sell 72 high med hot high sell 

33 med low med high sell 73 high high cool low buy 

34 med low hot low sell 74 high high cool med buy 

35 med low hot med sell 75 high high cool high buy 

36 med low hot high sell 76 high high med low buy 

37 med med cool low sell 77 high high med med buy 

38 med med cool med sell 78 high high med high buy 

39 med med cool high sell 79 high high hot low buy 

40 med med med low sell 80 high high hot med buy 

81 high high hot high buy 

ขอมูลในรูปแบบฟซซีเซต จํานวน 81 กฎ 

3) Defuzzification 

 

         (3)    

         (4)    

โดยท่ี     คือ พลังงานไฟฟาท่ีขายได 

    คือ พลังงานไฟฟาท่ีซื้อได 

 คือ อัตราการซ้ือหรือขายพลังงานไฟฟาตอหนวย  

 คือ จํานวนโควต้าที*ได้รับ 

                                            

                               

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดลองในการใชตรรกศาสตรคลุมเครือเพ่ือวิเคราะหการซ้ือขายพลังงานไฟฟาใหสอดคลอง 
กับการใชพลังงานไฟฟาของผูบริโภคตามโควตาท่ีไดรับบนระบบพลังงานไฟฟาอัจฉริยะ โดยพิจารณาโรงงาน 
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ขนาดเล็กและท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย/ภูมิภาค พบวาในการทดลอง เม่ือมีการใชพลังงานไฟฟาปริมาณนอย  
และจํานวนวันท่ีพิจารณานอย สามารถขายพลังงานไฟฟาได ซ่ึงโรงงานขนาดเล็กสามารถขายพลังงานไฟฟาได
มากกวาท่ีอยูอาศัยเล็กนอย เม่ือมีการใชพลังงานไฟฟาปริมาณมาก และจํานวนวันท่ีพิจารณามาก ระบบ
วิเคราะหวาควรซ้ือพลังงานเพ่ิมข้ึน ซ่ึงโรงงานขนาดเล็กมีการซ้ือพลังงานไฟฟาท่ีมากกวา ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 

ลําดับ วันท่ี ประเภท การใชไฟฟา โควตา/Watt ผลลัพธ % 

1 5 โรงงานขนาดเล็ก ปกติ 5000 
ขาย 58-60 

โรงงานขนาดเล็ก เกินโควตา 5000 

2 22 โรงงานขนาดเล็ก ปกติ 5000 
ซื้อ 13-37 

โรงงานขนาดเล็ก เกินโควตา 5000 

3 5 ที่อยูอาศัย ปกติ 1500 
ขาย 58-59 

ที่อยูอาศัย เกินโควตา 1500 

4 22 ที่อยูอาศัย ปกติ 1500 
ซื้อ 8-37 

ที่อยูอาศัย เกินโควตา 1500 

ผลลัพธการซ้ือขายพลังงานไฟฟาจากการทดลองในการใชตรรกศาสตรคลุมเครือ 

 

 

ภาพท่ี 2 ผลการทดลองการใชไฟฟาและการซ้ือขายวันท่ี 5 ของโรงงานขนาดเล็กรูปแบบท่ี 1 และ 2 
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ภาพท่ี 3 ผลการทดลองการใชไฟฟาและการซ้ือขายวันท่ี 22 ของทีโ่รงงานขนาดเล็กรูปแบบท่ี 1 และ 2 

 

 

ภาพท่ี 4 ผลการทดลองการใชไฟฟาและการซ้ือขายวันท่ี 5 ของที่อยูอาศัยรูปแบบท่ี 3 และ 4 

 

ภาพท่ี 5 ผลการทดลองการใชไฟฟาและการซ้ือขายวันท่ี 22 ของทีอ่ยูอาศัยรูปแบบท่ี 3 และ 4 

เม่ือผูใชบริการใชพลังงานไฟฟาภายโควตาท่ีกําหนดให และมีพลังงานไฟฟาเหลือ สามารถนําพลังงาน
ไฟฟาไปขายใหกับผูท่ีใชพลังงงานไฟฟาเกินโควตาได ซ่ึงทําใหผูใชบริการมีรายไดเพ่ิมข้ึน และยังเปนการชวย
ลดคาใชจายในการผลิตของโรงงานผลิตไฟฟาไดอีกดวย เม่ือผูใชบริการมีการใชพลังงานไฟฟาเกินโควตา 
จะตองซ้ือพลังงานไฟฟาเพ่ิมจากผูใชบริการรายอ่ืน ซ่ึงเพ่ิมความสมดุลระหวางแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟาหลัก
ที่มีอยางจํากัดและผูใชพลังงานไฟฟา และสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ชอเสนอแนะ 

1. สําหรับการกําหนดอินพุทของฟซซ่ีลอจิกน้ัน สามารถปรับคาไดตามวัถุประสงคของผูใชบริการใน
ขณะน้ันได 
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2. สําหรับการกําหนดโควตาใหผูใชบริการน้ัน อาจพิจารณาจากปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือใหผลลัพธท่ีแมนยํา
ข้ึน 

3. ควรเพ่ิมการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาในเดือนอ่ืนๆ หรือปอ่ืนๆ เพ่ือใหสรุปผลไดแมนยําข้ึน 
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