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     บทคดัย่อ 
 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมาก แต่
เน่ืองจากพลงังานไฟฟ้าท่ีได้จากแหล่งพลงังานหมุนเวียนนั้นค่อนขา้งมีความผนัผวน ท าให้การ
ควบคุมก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากโรงไฟฟ้าและแหล่งพลงัหมุนเวยีนในระบบใหส้มดุลกบัโหลดหรือ
เรียกอีกอยา่งว่าควบคุมความถ่ีโหลดนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก ในงานวิจยัน้ีจึงน าเสนอการ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมความท่ีโหลดของระบบโครงข่ายอจัฉริยะท่ีใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิต
จาก โรงไฟฟ้ากงัหันไอน ้ า เซลล์แสงอาทิตย ์และกงัหันลม โดยใช้ระบบอนุมานโครงข่ายตรรกะ
ศาสตร์คลุมเครือแบบปรับตัว (ANFIS) เพื่อคาดการณ์ก าลังฟ้าในระบบทั้ งหมดและเลือกค่า
อตัราขยายควบคุมท่ีเหมาะสมส าหรับระบบไฟฟ้าในสถานการณ์ต่าง ๆ และน าผลการควบคุม
ความถ่ีโหลดท่ีไดจ้ากวิธีการท่ีน าเสนอไปเปรียบเทียบกบัวิธีการแบบเดิมท่ีนิยมใช ้คือ การควบคุม
ความถ่ีโหลดโดยใชต้วัควบคุมพีไอ และการควบคุมความถ่ีโหลดท่ีใชต้วัควบคุมพีไอดี การจ าลอง
จะถูกแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1) ก าลงัไฟฟ้ามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 2) ก าลงัไฟฟ้าเปล่ียนแปลง
เพียงชัว่ขณะ และการจ าลองทั้งหมดถูกด าเนินการในโปรแกรม MATLAB/Simulink จากผลการ
จ าลองทั้ง 2 กรณีพบว่าประสิทธิภาพของการคาดการณ์ก าลงัไฟฟ้ามีความแม่นย  าสูง ส่งผลให้
วิธีการควบคุมความถ่ีท่ีใชว้ิธีการท่ีน าเสนอ มีประสิทธิภาพในการท าให้ระบบกลบัเขา้สู่เสถียรภาพ
เร็วท่ีสุดและมีแอมปลิจูดของการกวดัแกวง่ต ่าสุด โดยสามารถลดค่าพุ่งเกินไดถึ้ง 86 % ลดเวลาใน
การเขา้สู่เสถียรภาพได ้27.5 % เม่ือเทียบกบัตวัควบคุมพีไอ และลดค่าพุ่งเกินไดถึ้ง 35.4 % ลดเวลา
ในการเขา้สู่เสถียรภาพได ้15.8 % เม่ือเทียบกบัตวัควบคุมพีไอดี 
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ABSTRACT 
 

 This research presents the Improving Efficiency of a load frequency control for smart grid 
ANFIS. In this research, the smart grid that uses electrical energy from Steam turbine power plant 
PV arrays and wind turbines generator was controlled by ANFIS. Processes of ANFIS include 1) 
predicting the total power in the system by neuron network and 2) select the appropriate control 
gain for the power system in various situations by fuzzy logic. For validating the performance of 
the proposed method, the results from the proposed method are compared with the conventional 
method that is used to control the load frequency using the PI controller and load frequency control 
using PID controller. The simulation is divided into 2 cases: 1) the power is continuously changing, 
2) the power is changed momentarily. Furthermore, all the simulations are performed in 
MATLAB/Simulink. From the simulation results, efficiencies of all cases have the same as the 
trend that the ANFIS controller is fastest effective in making the system back to the stability and 
has the lowest amplitude of the changed frequency. The proposed method decreases amplitude 86% 
and decreases settling time 27.5% from the PI controller. Furthermore, the proposed method 
decreases the amplitude 35.4% and decreases settling time 15.8% from the PID controller. 
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