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แรงดั น ตกชั่ ว ขณะ คื อ ปั ญ หาคุ ณ ภาพอย่ า งหนึ่ ง ส าหรั บ ระบบจ าหน่ า ยไฟฟ้ าแบบเหนื อ ดิ น ซึ่ ง มี โ อกาสเกิ ด ความผิ ด พร่ อ ง
หรื อ การลัดวงจร ผลกระทบของแรงดั นตกชั่ ว ขณะเนื่อ งจากความผิด พร่ อ งหรื อ การลัด วงจรขึ้ นอยู่ กับ ขนาดกระแสและระยะเวลา
ในการกาจัดความผิดพร่ องของอุปกรณ์ป้องกัน ปั จจัย ทั้งสองดังกล่ าวทาให้ ทราบถึงระดับความลึกและระยะเวลาของการเกิดแรงดั น
ตกชั่วขณะ ด้ วยการอ้ างอิงกับกราฟ ITIC เราจะทราบว่าอุปกรณ์ท่มี ีความไวที่เชื่อมต่ ออยู่ ณ บัสที่สนใจ สามารถทางานได้ อย่ างเหมาะสม
หรือ ไม่ บทความนี้นาเสนอวิธีก ารระบุ ตาแหน่ งของความผิดพร่ อ งเพื่ อให้ ได้ ข นาดและจ านวนครั้งของการเกิด เหตุ การณ์แรงดั นตก
ซึ่งอ้ างอิงกับข้ อมูลที่ทราบค่ าแน่ นอนและข้ อมูลเชิงสุ่มของระบบ วิธีท่พี ัฒนาขึ้นได้ ทาการทดสอบกับระบบจาหน่ าย Roy Billinton Test
System (RTBS) ผลการจาลองเหตุการณ์ท่ไี ด้ รับเป็ นประโยชน์อย่ างมากและเป็ นแนวทางสาหรับผู้ใช้ ไฟฟ้ าในการตัดสินใจหาจุ ดสมดุล
ระหว่างต้ นทุนในการป้ องกันเหตุการณ์แรงดันตกชั่วขณะและผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากแรงดันตกชั่วขณะ
คาสาคัญ: แรงดันตกชั่วขณะ การระบุตาแหน่งความผิดพร่อง เส้นโค้ ง ITIC
Abstract
Voltage sag is one of the main power quality problems in overhead distribution systems which are exposed to faults or short
circuits. The effects of voltage sag from fault or short circuit generally depend on fault current magnitude and clearing time of
protective device. These two factors determine the depth and duration of voltage sag. With reference to the ITIC curve,
it can be determined whether sensitive equipment connected at the bus of interest can function properly This paper presents a
method of fault position to obtain the magnitude of voltage and the number of voltage sag events based on deterministic data
and statistical data of the system. The developed methodology was tested with the Roy Billinton Test System (RTBS).
The simulation results obtained are very useful and can be served as a guideline for customers to justify the optimal balance
between the cost of investment to guard against voltage sag events and the economic loss due to voltage sag events.
Keywords: Voltage sag, Fault Position, ITIC curve

การใช้ งานอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิกส์ต่างๆ ของทางด้ านผู้ใช้
ไฟฟ้ าเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าสมัยใหม่ อ่อนไหวต่อการ
ในช่ วงระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ปั ญหาคุณภาพไฟฟ้ า เกิด ปั ญ หาทางด้ า นแรงดัน ไฟฟ้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ได้ รับความสาคัญเป็ นอย่ างมากและต่ อเนื่องควบคู่ไปกับ แรงดัน ตกชั่ วขณะ ในระบบจาหน่ า ยไฟฟ้ า แรงดัน ตก
บทนา
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ชั่ ว ขณะมี โ อกาสเกิ ด ขึ้ นมากกว่ า การที่ ไ ฟฟ้ าดั บ และ
ผลกระทบกับความเสียหายต่อผู้ใช้ ไฟฟ้ าก็จะมีมากกว่ า
ด้ วยเช่นกัน แรงดันตกชั่วขณะ หมายถึง การที่ขนาดของ
แรงดันประสิทธิผลมีขนาดลดลงชั่วขณะ (โดยทั่วไปแล้ ว
ขนาดของแรงดั น อยู่ ท่ีป ระมาณ 10%-90% และ
ระยะเวลาประมาณ 0.5-30 ลูกคลื่น) (Jovica &
Chandra, 2006) ซึ่งโดยปกติแล้ ว มักจะเกิดจากมี
ความผิดพร่องเกิดขึ้นที่บางจุดในระบบไฟฟ้ า แรงดันตก
ชั่วขณะนั้นเป็ นปั ญหาที่สาคัญที่สดุ ในเรื่องคุณภาพไฟฟ้ า

ต่ อ ลู ก ค้ าผู้ ใช้ ไฟที่ เ ป็ นโรงงานอุ ต สาหกรรม เพราะ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่น้ัน
(อุปกรณ์ควบคุมการผลิต PLC ตัวปรับความเร็วมอเตอร์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น) ต่างก็มคี วามไวต่อการเกิดแรงดัน
ตกชั่ ว ขณะ แม้ แ ต่ รี เ ลย์ แ ละคอนแทรกเตอร์ ส าหรั บ
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าก็ส ามารถที่ จ ะมี ค วามไวต่ อ แรงดั น ตก
ชั่ ว ขณ ะเ ช่ น กั น ดั ง จะ เ ห็ น ได้ จา กกา รท าง าน ใ น
กระบวนการผลิ ตหยุ ด ลงเมื่ออุป กรณ์เ หล่ านี้ ไม่ ทางาน
เพราะเกิดแรงดันตกดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบคลื่นแรงดันตกชั่วขณะที่เกิดจากความผิดพร่องในบริเวณที่ห่างไกล (Mark, David, & Marek, 1993)

การมีเข้ าใจความแตกต่างระหว่ างไฟฟ้ าดับและการ
เกิดแรงดันตกชั่วขณะมีความสาคัญมาก การที่ไฟฟ้ าดับ
จะเกิด เมื่ออุป กรณ์ป้ องกัน ทางไฟฟ้ าได้ ตัดวงจรที่จ่ า ย
ไฟฟ้ าให้ กบั ลูกค้ า ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ปกติท่จี ะเกิดขึ้นเมื่อมี
ความผิด พร่ องเกิด ขึ้น ในระบบ แต่ ส าหรั บแรงดัน ตก
ชั่ ว ขณะจะเกิ ด ขึ้ นในช่ ว งเวลาขณะที่มี ค วามผิ ด พร่ อ ง
เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ า การเกิดความผิดพร่ องบนวงจร
สายป้ อนที่ขนานกัน หรือบนสายส่งของระบบไฟฟ้ าก็จะ
ทาให้ เกิดแรงดันตกชั่วขณะได้ และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
ไฟฟ้ าเป็ นบริเวณกว้ างมากกว่ าการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้ า
ดับ ดังนั้นการเกิดแรงดันตกชั่วขณะจะมีความถี่ในการ
เกิด มากกว่ า การที่ไ ฟฟ้ าดับ และ ถ้ า หากว่ า อุ ป กรณ์ มี
ความไวต่ อ แรงดัน ตกชั่ ว ครู่ค วามถี่ท่ีจ ะเกิด ปั ญ หากับ
อุปกรณ์หรือการผลิตก็จะมากขึ้นไปด้ วย
การหยุ ดชะงักของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องมาจากแรงดั นตกชั่วขณะและไฟดับ สามารถสร้ า ง
ความเสีย หายอย่ า งมากต่ อกระบวนการผลิ ต ของผู้ ใ ช้
ไฟฟ้ า การหยุดการทางานเพียงแค่ข้นั ตอนเดียวก็อาจจะ
ทาให้ เสียหายทั้งกระบวนการได้ และมูลค่าความเสียหาย

ของทางเศรษฐกิจก็จะขึ้นอยู่กบั ประเภทของการผลิต ทั้ง
ในส่วนของ ค่าความเสียหายนี้รวมถึงการสูญเสียโอกาส
ในการผลิตสินค้ า ค่ าแรงงานในการเริ่มต้ นทางานใหม่
ผลิตภัณฑ์ได้ รับความเสียหาย คุณภาพของสินค้ าลดลง
การส่งสินค้ าล่ าช้ า สูญเสียความพึงพอใจของลูกค้ า และ
อื่นๆ อีกมากมาย (Goswami, Gupta, & Singh, 2008;
Jovica & Chandra, 2006)
บทความนี้กล่าวถึง คุณลักษณะของแรงดันตกชั่วขณะ
กราฟ ITIC (Information Technology Industry
Council) และการหาจานวนครั้ง ขนาด และระยะเวลาของ
การเกิดแรงดันตกโดยใช้ หลักการของตาแหน่ งความผิด
พร่ อง ด้ วยข้ อมู ลขนาดและระยะเวลาการเกิด แรงตก
ชั่วขณะทาให้ เราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ ว่าอุปกรณ์
คาดว่ า จะได้ รั บผลกระทบเนื่ องจากแรงดัน ตกชั่ ว ขณะ
หรื อ ไม่ โดยการน าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งขนาดและ
ระยะเวลาของการแรงดันตกมาเขียนลงในกราฟ ITIC
1. การเกิดแรงดันตกชั่วขณะ
โดยปกติ แ ล้ ว แรงดั น ตกชั่ ว ขณะจะเกิ ด เมื่ อ มี
ความผิดพร่ องเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ าจนกระทั่งความผิด
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พร่องจะถูกกาจัดด้ วยอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ซึ่งถ้ าเป็ นใน
โรงงานอุปกรณ์น้ ี การกาจัดความผิดพร่องก็จะทาหน้ าที่
โดยฟิ วส์ หรือเบรกเกอร์สายป้ อนของโรงงาน ถ้ าเป็ นใน
ระบบจาหน่ายไฟฟ้ าความผิดพร่องก็จะถูกกาจัดด้ วยฟิ วส์
หรือไม่กเ็ ซอร์กติ เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ในสถานี
ไฟฟ้ า ถ้ าหากว่ามีอุปกรณ์ปิดซา้ ติดตั้งอยู่การเกิดแรงดัน
ตกชั่วขณะก็สามารถที่จะเกิดซา้ ได้ หลายครั้งตามจานวน
ครั้งของการสับซา้ ของอุป กรณ์ป้องกัน การเกิดความผิด
พร่ อ งในระบบไฟฟ้ าสามารถเกิด ขึ้ นได้ ท่ีส ถานี ไ ฟฟ้ า
หรือไม่กท็ ่ีระบบสายส่งกาลังไฟฟ้ า รูปที่ 2 แสดงระบบ
สถานีไฟฟ้ าทั่วไปที่มสี ายป้ อนต่ออยู่ท่บี ัสเดียวกัน ซึ่งเมื่อ
เกิด ความผิดพร่ องที่สายป้ อนที่ F1 ก็จ ะทาให้ เกิด การ
ขั ด ข้ องในการจ่ า ยไฟฟ้ าให้ กั บ ลู ก ค้ าที่ ส ายป้ อนนั้ น
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อย่างไรก็ตามผู้ใช้ ไฟทั้งหมดที่อยู่ในสายป้ อนที่ขนานกับ
สายป้ อนที่เกิดความผิดพร่องจะเกิดแรงดันตกชั่วขณะใน
ขณะที่ยังเกิดความผิดพร่องอยู่ ถ้ าหากมีอุปกรณ์ปิดซา้ ที่
สถานี ไ ฟฟ้ าแห่ ง นั้ น ผู้ ใ ช้ ไ ฟที่อ ยู่ ใ นสายป้ อนที่ไ ม่ เ กิด
ความผิ ด พร่ อ งก็ส ามารถที่จ ะได้ รั บแรงดัน ตกชั่ ว ขณะ
หลายๆ ครั้งได้ เช่นกัน (Mark, David, & Marek,
1993) ในตอนท้ า ยของช่ ว งเวลาที่เ กิด ซึ่ ง ประมาณ
มากกว่า 10 ลูกคลื่น ซึ่งผู้ใช้ ไฟฟ้ าจะได้ รับแรงดันไฟฟ้ า
ดังรูปที่ 3 ความผิดพร่องที่เกิดในระบบสายส่งสามารถมี
ผลกระทบต่อผู้ใช้ ไฟจานวนมากและแม้ ว่าผู้ใช้ ไฟฟ้ าที่อยู่
ห่ า งออกไปไกลมากก็ต ามก็ยั ง สามารถได้ รั บ รู้ ได้ ถึ ง
แรงดันตกชั่วครู่

รูปที่ 2 ระบบจาหน่ายทั่วไปที่มีความผิดพร่องเกิดที่สายป้ อน F1 (Mark, David, & Marek, 1993)

รูปที่ 3 ลาดับการทางานของอุปกรณ์ปิดซา้ ที่ทาให้ เกิดปัญหาแรงดันตกชั่วขณะในระบบ (Mark, David, & Marek, 1993)

2. ITIC Curve
โดยปกติแล้ วการประเมินผลกระทบของแรงดัน
ตกชั่ ว ขณะจะต้ องใช้ ค่ า 2 ตั ว คื อ ขนาดของแรงดั น
(Magnitude) และระยะเวลาในการเกิด (Duration) ค่า
ทั้งสองดัง กล่ าวนามาใช้ ร่ว มกับ เส้ น โค้ งของแรงดันต่ อ
ความทนต่อการเกิดแรงดันไฟฟ้ าตกสาหรับอุปกรณ์ ซึ่ง
เส้ น โค้ ง นี้ เป็ นการเปรี ย บเทีย บระหว่ า งการลดลงของ
แรงดันซึ่งแทนอยู่ในแกน Y และระยะเวลาซึ่งแทนอยู่ใน

แกน X โดยกราฟนี้จะมีพ้ ืนที่ท่อี ุปกรณ์ยังสามารถทางาน
ได้ และพื้นที่ท่อี ปุ กรณ์หยุดทางาน โดยกราฟเส้ นโค้ งนี้ถูก
เรียกว่ าเส้ นโค้ ง ITIC ซึ่งสภาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติได้ กาหนดไว้ สาหรับอุปกรณ์สารสนเทศ
นอกจากนี้ยังมีอกี กราฟหนึ่งชื่อว่า SEMI F47 เป็ นกราฟ
ที่ใช้ บอกความคงทนต่อการเกิดแรงดันตกชั่วขณะสาหรับ
อุป กรณ์ ป ระเภทเซมิค อนดักเตอร์ รูป ที่ 4 แสดงการ
เปรียบเทียบระหว่างเส้ นโค้ ง ITIC และ SEMI F47 ซึ่งมี
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ความแตกต่างกันเล็กน้ อยสาหรับพื้นที่ท่ไี ด้ รับผลกระทบ
เนื่องจากแรงดันตกชั่วขณะในบทความนี้ การประเมินผล
กระทบอ้ างอิงกับกราฟ ITIC เป็ นหลัก อย่ างไรก็ตาม

หลักการวิเคราะห์ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะใช้ กราฟการ
ประเมินรูปแบบใด

รูปที่ 4 เส้นโค้ ง ITIC และ SEMI F47

ผลกระทบจากการเกิดแรงดันตกชั่วขณะนั้นขึ้นอยู่กบั
ความลึ กของการตกของแรงดัน ซึ่ งขึ้นอยู่ กับขนาดของ
กระแสลั ด วงจร และช่ ว งระยะเวลาที่เ กิด ซึ่ ง ขึ้น อยู่ กับ
ระยะเวลาการทางานของอุปกรณ์ป้องกัน รูปที่ 5 แสดง
กราฟ ITIC ซึ่งประกอบไปด้ วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ พื้นที่ท่มี ี
ภูมคิ ้ มุ กัน (Immunity Region) หรือพื้นที่ท่อี ปุ กรณ์สามารถ
ท า ง า น ไ ด้ ต า ม ป ก ติ แ ล ะ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น

(Unimmunity Region) หรือ พื้นที่ท่อี ุปกรณ์อาจจะได้ รับ
ความเสียหายจากการเกิดไฟฟ้ าดับ ตัวอย่ างของการใช้
กราฟ ITIC เช่ น อุ ป กรณ์ จ ะสามารถท างานได้ เ มื่ อ
แรงดันไฟฟ้ ามีขนาดลดลง 0.8 เท่าของแรงดันปกติ และ
เวลาน้ อยกว่า 10 วินาที ซึ่งเมื่อเทียบในแกน X และ Y
จะเห็นว่าอยู่ในพื้นที่ท่มี ภี มู คิ ้ มุ กัน

รูปที่ 5 เส้นโค้ ง ITIC ของอุปกรณ์ตัวอย่าง

3. การระบุตาแหน่งของความผิดพร่อง (Method of
Fault Position) (ธนิษฐ์ เมนะเนตร, 2552)
วิ ธีการระบุ ต าแหน่ ง ความผิด พร่ องถู กน ามาใช้
เพื่ อหาค่ าการเกิดแรงดันตกชั่วขณะที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการเกิดความผิดพร่ องในระบบจาหน่ ายนั้นมี

ลักษณะแบบสุ่ม (Random) การทานายถึงความถี่ท่จี ะ
เกิด แรงดั น ตกชั่ ว ขณะ ดั ง นั้ น การประเมิ น แรงดั น ตก
ชั่วขณะในระบบจาหน่ายไฟฟ้ าต้ องการข้ อมูล ข้ อมูลทั่วไป
ของระบบ เช่ น พารามิเ ตอร์ ข องสายป้ อน เช่ น ความ
ต้ า นทาน ค่ า รี แ อตแตนซ์ เป็ นต้ น และ ข้ อ มู ล ความ
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เชื่อถือได้ ของอุปกรณ์ไฟฟ้ า ในรูปของอัตราการล้ มเหลว
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ เช่ น สายป้ อน หม้ อแปลง
จาหน่าย รวมทั้งสถิตกิ ารเกิดไฟฟ้ าดับของพื้นที่ในรูปของ
ประเภทและจานวนครั้งของการเกิดการลัดวงจร เป็ นต้ น
การระบุตาแหน่งความผิดพร่องจะมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
3.1 กาหนดพื้นที่ท่ตี ้ องการจะทานายความถี่การ
เกิดแรงดันตกชั่วขณะเนื่องจากเกิดการลัดวงจรในระบบ
ไฟฟ้ า
3.2 แบ่ ง พื้ นที่ท่ีก าหนดไว้ อ อกเป็ นช่ ว งเล็ก ๆ
โดยแต่ละส่วนเล็กๆ จะนาไปหาค่าความผิดพร่ องแบบ
ต่างๆ
3.3 ตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่องแต่ละตาแหน่ง
จะมีก ารกาหนดค่ า ความถี่ในการเกิด การลั ด วงจร คือ
จานวนครั้งในการเกิดการลัดวงจรต่อปี
3.4 แรงดันตกชั่วขณะจะถูกคานวณในแต่ละจุด
ที่จะเกิดความผิดพร่องในระบบ
3.5 ค่าที่ได้ จากการคานวณในข้ อ 3.3 และ 3.4
(คุณสมบัตแิ ละจานวนครั้งของแรงดันตกชั่วขณะ) จะถูก
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นามารวมกันเพื่อหาจานวนการเกิดแรงดันตกชั่วขณะใน
ช่ วงเวลาที่กาหนด ณ จุ ดโหลดที่ต้องการประเมินผล
กระทบ (ธนิษฐ์ เมนะเนตร, 2552)
แนวคิดของวิธีน้ ีคือความผิดพร่ องสามารถเกิดขึ้นที่
จุ ด ใดก็ไ ด้ ในสายป้ อน ตั้ ง แต่ ต้ นสายถึ ง ปลายสาย
โดยอาศัย หลักการการประยุ กต์การใช้ วิ ธีมอนติคาร์โ ล
ร่ ว มกับวิ ธีร ะบุ ต าแหน่ ง ความผิด พร่ อง แต่ การใช้ วิ ธีน้ ี
จะต้ องพิจารณาทุกจุ ดบนสายตามความยาวให้ มากที่สุด
เพื่ อที่จะได้ คาตอบที่ถูกต้ องมากที่สุดซึ่งใช้ เวลานานใน
กระบวนการสุ่มแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงได้ ใช้ วิธกี ารแบ่งสาย
ป้ อนออกเป็ นจานวนส่วนเท่าๆ กัน ตามรูปที่ 6 ซึ่งสร้ าง
จุ ดระหว่ างต้ น สายกับปลายสายขึ้น ตัวอย่ า งในรูป ที่ 6
แบ่งสายป้ อนออกเป็ น 3 จุด (Dummy Node) ทาให้ มี 5
ต า แห น่ งที่ เป็ น ไป ได้ ใ นกา รเ กิ ด ควา มผิ ด พร่ อง
ประกอบด้ วย บัสที่ 1 จุด Dummy Node ทั้งสามจุด และ
บัสที่ 2 จากนั้น เราจึงหาค่าการเกิดจากจุดต่างๆ ที่แบ่งนี้

รูปที่ 6 วิธกี ารระบุตาแหน่งผิดพร่อง

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
โปรแกรมการวิเคราะห์ทาโดยการจาลองระบบไฟฟ้ า
โดยใช้ หลักการการระบุตาแหน่งของความผิดพร่องได้ ถูก
พัฒนาขึ้น โดยสามารถจาลองระบบไฟฟ้ าเพื่อนามาหาค่า
จานวนครั้ง ในการที่เกิดความผิดพร่ องและทดสอบกับ
ระบบจาหน่ ายทดสอบมาตรฐาน Roy Billinton Test
System (RTBS) บัสที่ 2 ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า RBTS

บัสที่ 2 มีระดับแรงดันเท่ากับ 11 kV ดังรูปที่ 7 โดย
ระบบจาหน่ายไฟฟ้ า RBTS บัสที 2 มีจุดโหลดทั้งหมด
22 จุดโหลด สวิตซ์ถ่ายโอนโหลดจานวน 2 ตัว และเซอร์
กิตเบรกเกอร์จานวน 4 ชุด ซึ่งข้ อมูลความเชื่อถือได้ ของ
อุ ป กรณ์ โหลดและจ านวนผู้ ใ ช้ ไฟฟ้ า ความยาวของ
สายไฟฟ้ า สถิ ต การเกิด ความผิ ด พร่ อ งภายในระบบ
RBTS บัสที่ 2 แสดงได้ ดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 4
ตามลาดับ
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19
20

LP12

21
LP10

32
LP20

Z

13 LP8
LP11

LP21

24

25

LP15
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รู ปที่ 7 ระบบจาลอง RBTS
ตารางที่ 1 ความเชื่อถือได้ ของอุปกรณ์ ระบบ RBTS บัสที่ 2
อุปกรณ์

หม้ อแปลง
0.015
สายป้ อน
0.065

โดย


r
S

r
200
5

S
1.0

= อัตราการล้ มเหลว (ครั้ง/กิโลเมตร - ปี )
= ระยะเวลาในการซ่อมหรือระยะเวลาทดแทน (ชั่วโมง)
= ระยะเวลาในการปลดสับสวิตซ์ (ชั่วโมง)

ตารางที่ 2 ข้ อมูลโหลดและจานวนผู้ใช้ ไฟฟ้ าในระบบ RBTS บัสที่ 2
จุดโหลด (LP)
ประเภทผู้ใช้ ไฟฟ้ า
กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ย (MW)
1,2,3,10,11
ที่อยู่อาศัย
0.535
12,17,18,19
ที่อยู่อาศัย
0.450
6,7,15,16,22
ธุรกิจบริการ
0.454
8
อุตสาหกรรม
1.000
9
อุตสาหกรรม
1.150
4,5,13,14,20,21
หน่วยงานของรัฐ
0.566
ตารางที่ 3 ข้ อมูลความยาวของสายไฟฟ้ า ระบบบัสที่ 2
ประเภทสายป้ อน
ความยาวสาย (km)

ผู้ใช้ ไฟฟ้ า/จุดโหลด
210
200
10
1
1
1

หมายเลขสายป้ อน

1

0.60

2,6,10,14,17,21,25,28,30,34

2

0.75

1,4,7,9,12,16,19,22,24,27,29,32,35

3

0.80

3,5,8,11,13,15,18,20,23,26,31,33,36
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ตารางที่ 4 สถิติการเกิดความผิดพร่องในระบบจ่ายกาลังไฟฟ้ า
ชนิดของความผิดพร่อง

ร้อยละการเกิดความผิดพร่อง

Single Line-to-Ground Fault
Line-to-Line Fault
Symmetrical Three-Phase Fault

58.14
30.23
11.63

ผลการศึกษา
ผลการทาสอบการรั น โปรแกรมเพื่ อหาค่ า การเกิด
แรงดัน ตกชั่ ว ขณะที่ป ลายสายป้ อนแสดงได้ ดัง รูป ที่ 8
ตาแหน่งปลายสายป้ อนเป็ นจุดโหลดที่เราสนใจเนื่องจาก
มีอุปกรณ์ท่ีมีความอ่อนไหวต่อระดับแรงดันตกชั่วขณะ
ติดตั้งอยู่ ในที่น้ ี เราสนใจระดับแรงดันตกที่ต่ากว่า 90%

ลงมา เราพบว่ า ที่แ รงดัน 11 kV จะมีอัต ราการเกิด
แรงดันตกชั่วขณะที่ 80% มีค่าสูงสุด เท่ากับ 3.3 ครั้งต่อปี
รองลงมา คือ ที่ระดับแรงดัน 85% จานวน 3.0 ครั้งต่อปี
รวมจานวนครั้งของการเกิดแรงดันตกแล้ วเท่ากับ 17.2
ครั้งต่อปี ค่าของกราฟในรูปที่ 8 แสดงเป็ นจานวนได้ ใน
ตารางที่ 5

รูปที่ 8 กราฟจานวนการเกิดแรงดันตกชั่วขณะที่แรงดันระดับต่างที่ปลายสาย
ตารางที่ 5 ผลการหาค่าแรงดันตกชั่วขณะที่ปลายสาย
Voltage
0.2
0.4
0.6
11kV
2.3
1
1.1

0.7
1.4

0.8
3.3

0.85
3

0.9
2.2

อภิปรายผลการศึกษา

รูปที่ 9 กราฟ ITIC เมื่อเกิดความผิดพร่องที่ปลายสายป้ อน

0.95
1.5

1
4.4

total
17.2
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หากการเกิดความผิดพร่ องที่ปลายสายป้ อน เมื่อนา
ขนาดของแรงตกชั่วขณะที่เหลืออยู่ 20% 30% 40%
50% 60% 70% 80% 90% มาเขียนลงกราฟ ITIC
โดยเวลาการท างานของอุป กรณ์ ป้ องกัน ในการก าจั ด
ความผิดพร่องอยู่ท่ี 0.123 วินาทีทุกค่าซึ่งเป็ นระยะเวลา
ที่ระบบป้ องกันทางาน เราจะเห็นได้ ว่า ที่แรงดันต่ากว่ า
70% ลงมาอุปกรณ์ คาดว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถทางาน
ได้ ดัง รูปที่ 9 ซึ่งเมื่อพิ จารณาจากตารางการเกิดแรงดัน
ตกชั่ ว ขณะก็พ บว่ า ที่ แ รงดั น คงเหลื อ ต่ า กว่ า 70% มี
จ านวนครั้ ง ของการเกิด เหตุ ก ารณ์ แ รงดั น ตกชั่ ว ขณะ
รวมทั้งหมดเท่ากับ 5.8 ครั้งต่อปี ด้ วยหลักการดังกล่าว
ทาให้ เราสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดแรงดัน
ตกและผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นเพื่อนาไปประเมิน
ความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งเงิ น ลงทุ น ของการติ ด ตั้ ง ระบบ
ป้ องกัน และ ผลกระทบจากความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากแรงดันตกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บทความนี้นาเสนอการประเมินผลกระทบเนื่องจาก
แรงดัน ตกชั่ ว ขณะซึ่ ง มีส าเหตุมาจากการเกิด ความผิ ด
พร่องในระบบจาหน่ายไฟฟ้ าโดยใช้ วิธกี ารหาตาแหน่งจุด
ผิดพร่องที่อ้างอิงกับการคานวณการลัดวงจรและวิธีการ
จาลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อหาอัตราจานวน
ครั้งในการเกิดแรงดันตกชั่วขณะที่แรงดันคงเหลือระดับ
ต่ างๆ จากนั้ นจึง นาค่ าแรงดันที่ไ ด้ มาเขีย นลงในกราฟ
ITIC เพื่ อหาว่ าอุปกรณ์จะไม่ สามารถทางานได้ ท่ีช่วง
ระดับแรงดันเท่าไร โดยนามาเขียนลงในกราฟ ITIC ผล
ที่ได้ คือเราสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุด
ท างานของอุป กรณ์ ท่ีมี ค วามไวต่ อ การเกิด แรงดั น ตก
ชั่วขณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ เรามีข้อมูลเบื้องต้ น
ในการตั ด สิ น ใจประเมิ น การลงทุ น ในการปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพไฟฟ้ าได้ ใ นอนาคต งานวิ จั ย ที่จ ะท าต่ อ ไปใน
อนาคต คือ การนาเสนอการประยุกต์ใช้ ความน่ าจะเป็ น
ร่วมกับโครงสร้ างประเภทของระบบการทางานของผู้ใช้
ไฟฟ้ าที่มกี ารติดตั้งอุปกรณ์ท่มี ีความอ่อนไหวสาหรับการ
นาประเมินความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์แรงดันตก
ชั่วขณะต่อไป
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