164

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.10 No.1 January-April 2020

การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อน
ด้วยวิ ธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุ แบบฝูงผึง้ ที่สามารถปรับค่าของคาตอบได้
ADAPTIVE BEE COLONY OPTIMIZATION METHOD FOR SOLVING
ECONOMIC DISPATCH PROBLEM OF A THERMAL POWER PLANT
จิรพนธ์ ทาแกง1, วันไชย คาเสน2, อนุชา สุนนั ต๊ะ3, กริชรัตน์ อัญญมณีทาน4 และ ชูโชค อิม่ เหว่า5
1,2
อาจารย์, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
200 หมู่ 17 ต.พิชยั อ.เมือง จ.ลาปาง 52000, 1chiraphon@rmutl.ac.th, 2wanchai_kh@rmutl.ac.th
3,4
ครูผชู้ ่วย, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากาลัง วิทยาลัยเทคนิคลาปาง,15 ถนนท่าคราวน้อย ตาบลสบตุ๋ย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100, 3anuchasunanta@gmail.com, 4kritbasicboy@hotmail.com
5
ครูผชู้ ่วย, แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร, 50 ถนนปิ่ นดาริห์ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000, raykojang_ka@hotmail.co.th
Chiraphon Takeang1, Wanchai Khamsen2, Anucha Sunanta3,
Kricharat Anyamaneethan4 and Chuchok Imwao5
1,2
Lecturer, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang,
200 Moo 17, Phichai Sub-District, Mueang District, Lampang 52000, Thailand,
1
chiraphon@rmutl.ac.th, 2wanchai_kh@rmutl.ac.th
3,4
Contract teachers, Department of Electrical Power, Lampang Technical College
15 Tha Khaw Noi Road, Sop Tui Subdistrict, Mueang District, Lampang 52100, Thailand,
3
anuchasunanta@gmail.com, 4kritbasicboy@hotmail.com
5
Assistant Teachers, Department of Electrical, Kamphaeng Phet Technical College,
50 Pin Damri Road, Mueang Subdistrict, Mueang District, Kamphaeng Phet 62000, Thailand,
raykojang_ka@hotmail.co.th
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางานของวิธกี ารหาคาตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดแบบฝูงผึง้
(BCO) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดของโรงไฟฟ้ าพลังงานความ
ร้อนทีม่ ฟี ั งก์ช ั ่นราคาเชือ้ เพลิงเป็ นแบบเรียบ มีวธิ กี ารคือปรับค่าของคาตอบทีไ่ ด้จากการหาคาตอบ
ด้วยวิธฝี ูงผึ้งในรอบแรก ทาการกาหนดขอบเขตการค้นหารอบ ๆ คาตอบที่ได้ในรอบแรก และใช้
คุณสมบัตขิ องวิธฝี ูงผึง้ เข้าค้นหาคาตอบใหม่อกี ครัง้ ทดสอบกับระบบทีป่ ระกอบด้วยเครื่องกาเนิด
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ไฟฟ้ า 15 หน่ วย เปรียบเทียบกับวิธกี าร BCO แบบเดิม ในแง่ของผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด และความเร็ว ใน
การลู่เข้าหาคาตอบ และเปรียบเทียบกับวิธอี ่นื ๆ ในแง่ของผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด ผลการทดสอบ วิธกี ารที่
นาเสนอให้ผลลัพธ์ของคาตอบทีด่ กี ว่า และมีความเร็วในการลู่เข้าหาคาตอบทีเ่ ร็วกว่าเมื่อเทียบกับ
วิธี BCO แบบเดิม และวิธกี ารทีน่ าเสนอให้ผลของคาตอบทีด่ กี ว่าวิธที ่กี ารที่ นามาเปรียบเทียบ จึง
สรุ ป ได้ว่ า วิธีการที่น าเสนอ เป็ น วิธีท่ีมีป ระสิทธิภ าพ สามารถน าไปเป็ น แนวปฏิบ ัติใ นการวาง
แผนการผลิตได้จริง
คาสาคัญ: การจ่ายโหลดอย่างประหยัด , การหาคาตอบที่เหมาะสมทีส่ ุดแบบฝูงผึง้ , เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้ าพลังงานความร้อน
ABSTRACT
This article is a modification of the working process of Bee Colony Optimization method
(BCO). The objective is to solve the problem of the thermal power plant with the smooth cost
function. The method is to adjust the value of the answers obtained from finding the answer
by means of the bee swarm in the first round. Setting the search scope around the answers
in the first round and use the properties of the bee swarm method to search for answers
again. Perform tests on a system that consists of 15 generators and compare with the
traditional BCO method in terms of the best results, convergence speed and compare with
other methods in terms of the best results. The results of the proposed method that gives a
better answer and faster convergence speed when compare with traditional BCO method, In
addition, the proposed method provides better results the method of comparison. In
conclusion, the proposed method is an effective method that can be used as a practical plan
for production planning.
KEYWORDS: Economic Dispatch, Bee Colony Optimization, Thermal power plant
1. บทนา
การจ่ า ยโหลดอย่ า งประหยัด (Economic Dispatch: ED) เป็ นหนึ่ ง ในปั ญ หาการหาค่ า ที่
เหมาะสมที่สุด ในระบบไฟฟ้ า ปั ญหา ED มีความสาคัญ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนการ
ผลิตพลังงานโดยรวม ซึง่ หากสามารถลดต้นทุนการผลิตให้มากทีส่ ุด นั ่นหมายถึงผลกาไรสูงสุดทีจ่ ะ
เกิดขึน้ กับผูผ้ ลิตพลังงาน ปั ญหา ED นัน้ เป็ นการลดทรัพยากรเชือ้ เพลิงฟอสซิล และลดต้นทุนราคา
เชือ้ เพลิงให้ต่าทีส่ ุด โดยทีร่ ะบบจะต้องตอบสนองเงื่อนไข ข้อบังคับ เช่น ข้อจากัดกาลังไฟฟ้ าสมดุล
ของระบบ ข้อจากัดพิกดั ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ข้อจากัดการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า รวมถึง
บทความวิจัย
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ความต้องการของระบบ โดยทัวไปฟั
่
งก์ช ั ่นค่าใช้จ่ายของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจะ
ถูกสร้างเป็ นแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ทเ่ี ป็ นฟั งก์ชนั กาลังสอง ซึง่ สามารถแก้ปัญหาได้ดว้ ยวิธกี าร
ทัว่ ไป เช่ น วิธีการทาซ้ า แลมป์ ด้า (lambda iteration method) [1] วิธีโ ปรแกรมเชิงเส้น (linear
programming) [2] การเขี ย นโปรแกรมก าลั ง สอง quadratic programming) [3] วิ ธี เ กรเดี ย น
(gradient method ) [4] การหาค่ า ตอบด้ ว ยการผ่ อ นปรนปั ญ หาแบบลากรานจ์ (Lagrangian
relaxation) [5, 6] อย่างไรก็ตามวิธกี ารเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ผลลัพธ์ท่ดี ที ่สี ุด
ของวิธกี ารเหล่านี้ เป็ นเพียงคาตอบเฉพาะถิ่น (Local) เมื่อระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น และเมื่อ
ค านึ ง ถึง ลัก ษณะที่ไ ม่ เ ป็ น เชิง เส้น ในการสร้า งแบบจ าลองของต้น ทุ น เช่ น ขีด จ ากัด อัต ราการ
เปลี่ยนแปลง (Ramp Rate Limit) ช่วงการทางานต้องห้าม (Prohibited Operating Zone) วิธกี าร
เดิมๆ ไม่สามารถนามาใช้แก้ปัญหาได้
เมื่อ ไม่ น านมานี้ ไ ด้มีค วามพยายามที่จ ะแก้ ปั ญ หา ED ด้ว ยวิธีท่ีเ รีย กว่ า เมต้ า ฮิว ริส ติก ส์
(meta-heuristics) โดยสามารถแก้ ปั ญ หาที่ไ ม่ เ ป็ น เชิง เส้น ของฟั ง ก์ ช ัน ต้ น ทุ น การผลิต ได้ เช่ น
วิ ธี อ นุ ภ าคกลุ่ ม (Swarm Optimization: PSO) [7, 8] วิ ธี ก ารค้ น หาแบบนกกาเหว่ า [Cuckoo
Search: CS) [9] วิธกี ารหาคาตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดแบบฝูงผึ้ง (Bee Colony Optimization: ABC) [10]
อัลกอริทึมการค้นหาแบบย้อนรอย (Backtracking Search Algorithm: BSA) [11] และอัลกอริทมึ
รากต้นไม้ Rooted Tree Algorithm: TRO) [12] อย่างไรก็ตามในบางกรณีอลั กอริทมึ เหล่านี้ยงั คงให้
คาตอบที่เป็ นคาตอบเฉพาะถิ่น และการลู่เข้าหาคาตอบที่ค่อนข้างช้าเนื่องจากเป็ นอัลกอริทึมที่
เริม่ ต้นด้วยการสุ่ม ในบรรดาวิธกี ารค้นหาแบบเมต้าฮิวริสติกส์ วิธกี าร BCO เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ED เนื่องจากเป็ นวิธที ค่ี วามซับซ้อนน้อย และใช้พารามิเตอร์ไม่มาก
แต่เช่นเดียวกับอัลกอริทมึ อื่นๆ วิธกี ารนี้ยงั คงมีขอ้ บกพร่องที่ขดั ขวางการทางานของมัน การปรับ
กระบวนการทางานของอัลกอริทมึ จะทาให้การค้นหาคาตอบมีประสิทธิภาพมากขึน้ และทาให้การลู่
เข้าหาคาตอบเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
บทความนี้นาเสนออัลกอริทมึ BCO สาหรับการแก้ปัญหา ED โดยการปรับกระบวนการค้นหา
คาตอบของวิธี BCO ด้วยวิธกี ารค้นหาคาตอบแบบปรับค่าของคาตอบได้ (Adaptive Bee Colony
Optimization: ABCO for Solving Economic Dispatch Problem) ซึง่ มีขอ้ ดีเมื่อเปรียบเทียบกับ [7-12]
คือขอบเขตของการค้นหาคาตอบทีแ่ คบลงอย่างมาก ซึ่ง มีวธิ กี ารคือใช้วธิ ี BCO หาคาตอบในรอบ
แรก และกาหนดขอบเขตการค้น หารอบๆ คาตอบที่ได้ใ นรอบแรก ใช้คุณสมบัติข อง BCO หา
คาตอบรอบใหม่ ภายในขอบเขตทีก่ าหนดขึน้ มาใหม่ เนื่องจากคาตอบทีไ่ ด้ในรอบแรกนัน้ อาจเป็ น
คาตอบทีเ่ ป็ นคาตอบแบบ local โดยทาการทดสอบกับระบบทีป่ ระกอบด้วยเครื่องกาเนิด 15 หน่วย
ที่ เ ป็ นการแก้ ปั ญ หาการจ่ า ยโหลดอย่ า งประหยัด แบบสแตติ ก ส์ ผลการทดสอบ ABCO ได้
เปรีย บเทีย บกับ BCO แบบเดิม ในแง่ ข องต้ น ทุ น และความเร็ว ในการลู่ เ ข้า หาค าตอบ และ
เปรียบเทียบกับวิธกี ารดัง้ เดิมในแง่ของต้นทุนการผลิตทีไ่ ด้จากการทดสอบ 100 ครัง้
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2. ปัญหาการจ่าย หลดอย่างประหยัด
ED เป็ นปั ญหาที่มฟี ั งก์ช ั ่นทางคณิตศาสตร์เป็ นแบบไม่เชิงเส้น วัตถุประสงค์หลักของปั ญหา
ED คือการการลดต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้ าให้ต่าทีส่ ุดในขณะทีต่ อบสนองความต้องการโหลด
ได้ และจะต้องอยู่บนเงือ่ นไข ข้อบังคับต่างๆ ของระบบดังต่อไปนี้
2.1 ฟังกชันวัตถุประสงค
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องปั ญ หา ED คือ ผลรวมของต้ น ทุ น การผลิต ที่มีค่ า ต่ า ที่สุ ด ฟั ง ก์ ช ัน่ ราคา
เชื้อเพลิงของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าที่เป็ นแบบเรียบ (Smooth Cost) จะถูกกาหนดด้วยฟั งก์ชนั ราคา
เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็ นฟั งก์ช ั ่นกาลังสอง (Single Quadratic Function) ดังสมการที่ (1)
N

Minimize : TC =

N

 F (P ) =  a P
i

i

i

i =1

i

2

+ bi Pi + ci

(1)

i =1

โดยที่ TC คื อ ต้ น ทุ น รวมในการผลิต ก าลัง ไฟฟ้ า i คื อ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าเครื่ อ งที่ i
N คือ จานวนเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าทีเ่ ชื่อมต่อกับระบบทัง้ หมด Fi(Pi) คือ ต้นทุนของเชือ้ เพลิงการผลิต
ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า i Pi คือกาลังไฟฟ้ าที่เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าเครื่องที่ i และ a, b และ c คือ
สัมประสิทธิราคาเชื
์
อ้ เพลิงของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า i
2.2 เงื่อนไขบังคับ (Constraint) ของเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้ า
1) ข้อ จ ากัด ก าลัง ไฟฟ้ า สมดุ ล ของระบบ (Power Balance Constraint) คือ ความต้ อ งการ
ปริมาณไฟฟ้ าดังสมการที่ (2) กับกาลังสูญเสียรวมในระบบส่งจ่ายดังสมการที่ (3)
N

 (P ) = P
i

D

(2)

+ Ploss

i =1

N

Ploss =

N

  PB
i

i =1

j =1

ij

N

Pj +

B

0i

Pi +B00

(3)

j =1

โดยที่ Pi คือ กาลังการผลิตของเครื่อ งกาเนิ ด ไฟฟ้ า i PD คือกาลังไฟฟ้ า ที่โ หลดต้ อ งการ
Ploss คือกาลังไฟฟ้ าสูญเสียในสายส่ง และ Bij, Boi,และ Boo คือ สัมประสิทธิการสู
์ ญเสียของสายส่ง
2) ข้อจากัดพิกดั ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า (Generator Rating Constraint) คือ กาลังการผลิตของ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าในแต่ละเครื่องต้องอยู่ในขีดจากัดกาลังการผลิตต่าสุดและสูงสุด ดังสมการที่ (4)
บทความวิจัย
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(4)

Pi ,min  Pi  Pi ,max

โดยที่ Pi,min และ Pi,max คือกาลังการผลิตต่าสุดและสูงสุดของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า i
3) ข้อจากัดการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า (Operating Limit Constraint) คือ ข้อจากัดการ
ทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ซึง่ มีการพิจารณา 2 เงือ่ นไข คือ
เงื่อนไขที่ 1 ขีดจากัดอัตราการเปลี่ยนแปลง (Ramp Rate Limit) ช่วงการผลิตกาลังไฟฟ้ าจะถูก
จากัดด้วยขีดจากัดการเปลีย่ นแปลง 2 สภาวะ ขณะทีเ่ ครื่องกาเนิดไฟฟ้ าผลิตจากชั ่วโมงที่ t – 1 ถึง
t ซึง่ จะทาให้กาลังการผลิตไฟฟ้ าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าแต่ละเครื่องจะอยู่ในช่วงดังสมการที่ (5)
max( Pi ,min , Pi − DRi )  Pi  min( Pi ,max , Pi + URi )
0

0

(5)

โดยที่ Pio คือ กาลังการผลิตของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า i ก่อนหน้า DRi คือ อัตราการลดกาลัง
การผลิตของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า i URi คือ อัตราการเพิม่ กาลังไฟฟ้ าของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า i
เงื่อนไขที่ 2 ช่วงการทางานต้องห้าม (Prohibited Operating Zone) หมายถึงสมรรถนะการ
ทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงานความร้อนมีช่วงการทางานต้องห้าม เนื่องจากวาล์วไอน้าไม่
สามารถทางานได้ในช่วงนี้ หรือทาให้เกิดความสันขึ
่ ้นที่ ช่วงเวลาการทางานของเครื่องกาเนิดดัง
สมการที่ (6)
 Pi min  Pi  Pi ,1l
 u
l
Pi =  Pi , j −1  Pi  Pi , j
 u
max
 Pi , n  Pi  Pi ,1

, j = 2, 3...ni

(6)

3. วิ ีการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบวิ ีฝงู ผึง้ (Bee Colony Optimization) [13]
วิธีก ารหาค าตอบที่เ หมาะสมที่สุ ด แบบวิธีฝู ง ผึ้ง เป็ น วิธีก ารสมัย ใหม่ วิธีก ารหนึ่ ง ในการ
แก้ปั ญหาเพื่อหาค่ าที่เ หมาะสมที่สุ ดของปั ญหา โดยวิธีฝูงผึ้งเป็ นวิธีการค้นหาค่ าที่เ หมาะสมที่
เลียนแบบพ ติกรรมการหาน้าหวานของผึง้ โดยในงานวิจยั นี้ได้มกี ารแบ่งฝูงผึง้ ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ผึง้ สอดแนม(Scout Bee) และผึง้ งาน (Employee Bee) เพื่อค้นหาคาตอบ มีขนั ้ ตอนการค้นหา
คาตอบโดยสรุปดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดค่าพารามิเตอร์ของฝูงผึ้ง เป็ นการกาหนดค่าจานวนฝูงผึ้งสอดแนม
(Bee Scouts) จานวนเท่ากับ N ตัวที่ ค่าที่ดจี านวนเท่ากับ M ค่า จากนัน้ เลือกค่าที่ดที ่สี ุดออกมา
เท่ากับ E ค่า และกาหนดค่าของจานวนผึ้งงานจานวน nep ตัว ให้เข้าไปค้นหาในส่วนของ E และ
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ก าหนดค่ า ของจ านวนผึ้ ง งานจ านวน nsp ตัว ให้ ไ ปค้ น หาในส่ ว นของ M-E ในงานวิจ ัย นี้ ใ ช้
ค่าพารามิเตอร์ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิ เตอรในการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึง้
Parameters
Population size (N)
Number of selected sites (M)
Number of best sites (E)
Number of bees around best sites (nep)
Number of bees around other sites (nsp)

Number
20
10
5
50
50

ขัน้ ตอนที่ 2 สุ่ม ค่ า เริ่ม ต้น ของระบบโดยผึ้งสอดแนม ในขัน้ ตอนนี้ เป็ น การสุ่ม หาค่ า ตาม
จานวนผึง้ สอดแนมทีส่ ง่ ออกไป
ขัน้ ตอนที่ 3 ประเมินผลของคาตอบจากผึง้ สอดแนม คือนาค่าทีไ่ ด้ทงั ้ หมดมาเรียงคาตอบจาก
น้อยไปหามากจานวน N ค่า
ขัน้ ตอนที่ 4 หลัง จากประเมิน ค่ า ค าตอบที่ไ ด้จ ากขัน้ ตอนที่ 3 ซึ่ ง ขัน้ ตอนนี้ จ ะเป็ น การ
กาหนดให้ฝูงผึ้งเลือกค่าของคาตอบที่ดไี ว้จานวน M คาตอบ ซึ่งคาตอบที่ได้จะนาไปพิจารณาใน
ขัน้ ตอนต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ ตอนนี้ จ ะเป็ น การแบ่งโซนของคาตอบที่ถูกเลือกไว้ออกเป็ น สองกลุ่ ม คือ
คาตอบทีด่ ที ส่ี ุดมีจานวนเท่ากัน E คาตอบ และคาตอบทีด่ รี องลงมาจานวน M-E เพื่อจะได้กาหนด
จานวนผึง้ งานในการเข้าไปค้นหาคาตอบต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 6 ให้ผง้ึ งานออกหาน้าหวานตามแหล่งทีเ่ ลือกไว้ในขัน้ ตอนที่ 5 คือกาหนดให้ผง้ึ งาน
จานวน nep ตัวไปค้นหาคาตอบรอบ ๆ บริเวณโซนคาตอบ E และให้ผง้ึ งานจานวน nsp ตัว ออกไป
หาคาตอบบริเวณโซนคาตอบ M-E และนาผลมาทาการประเมินเพื่อหาค่าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 7 ประเมินผลของคาตอบทีไ่ ด้จากการหาคาตอบพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ในการประเมินผล
ของคาตอบนัน้ จะทาการประเมินผลของคาตอบทีไ่ ด้จากทัง้ สองแหล่ง คือผึง้ งานทีเ่ ข้าค้นหาคาตอบ
จากจานวนคาตอบทีด่ ที ส่ี ุด E คาตอบ และผึ้งงานทีเ่ ข้าค้นหาคาตอบจากจานวนคาตอบทีเ่ หลือ ME คาตอบ ซึ่งการประเมินจะเป็ นการนาข้อมูลของคาตอบมาเปรียบเทียบกันและเลือกเอาคาตอบที่
ดีทส่ี ุด หรือคาตอบทีใ่ กล้เคียงกับเงือ่ นไขทีก่ าหนดมากทีส่ ุด
ขัน้ ตอนที่ 8 ตรวจสอบเกณฑ์เพื่อหยุดทางาน ถ้าเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตงั ้ ไว้เป็ นจริง ให้แสดง
คาตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด มิฉะนัน้ ให้กลับไปขัน้ ตอนที่ 2
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4. กระบวนการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึง้ ด้วยการปรับค่าของคาตอบ
การปรับเปลีย่ นกระบวนการทีน่ าเสนอ เป็ นการค้นหาคาตอบแบบ 2 ชัน้ โดยชัน้ แรก ใช้ BCO
เพื่อหาคาตอบรอบแรก เมื่อได้คาตอบแล้ว จะนาคาตอบทีไ่ ด้มากาหนดขอบเขตการค้นหาใหม่ และ
ใช้วธิ กี ารของ BCO ค้นหาคาตอบในของเขตทีก่ าหนดใหม่ วิธกี ารนี้เรียกว่า การปรับกระบวนการ
ค้นหาคาตอบของวิธี BCO ด้วยวิธีการค้นหาคาตอบแบบปรับค่าของคาตอบได้ (Adaptive Bee
Colony Optimization: ABCO) มีลาดับขัน้ การทางานดังรูปที่ 1
เริ่มต้น
กาหนดค่าพารามิเตอร์ข องฝูงผึง้

สุ่มค่าเริม่ ต้นโดยผึ้งสอดแนมในสมการที ่ (9)

สุ่มค่าเริม่ ต้นโดยผึ้งสอดแนม ภายใน
ขอบเขตเงื่อนไขทีก่ าหนด

ประเมินผลของคาตอบทีไ่ ด้จากผึ้งสอดแนม

ประเมินผลของคาตอบทีไ่ ด้จากผึ้งสอดแนม

เลือกคาตอบทีด่ ีจานวน M คาตอบ

เลือกคาตอบทีด่ ีจานวน M คาตอบ

แยกคาตอบออกเป็น 2 ชุด คือคาตอบที ่
ดีท สี ่ ุด E และคาตอบที่ดี M-E คาตอบ

แยกคาตอบออกเป็น 2 ชุด คือค าตอบที ่
ดีท สี ่ ุด E และคาตอบที่ดี M-E คาตอบ

ให้ผ้งึ งานออกหาน้ าหวานตามแหล่งที่เลือกไว้

ให้ผ้งึ งานออกหาน้ าหวานตามแหล่งที่เลือกไว้
ประเมินผลของคาตอบรอบแรก

ประเมินผลของคาตอบ
ไม่ใช่
ตรวจสอบเกณฑ์เพื่อหยุดทางาน
ใช่

ไม่ใช่

ตรวจสอบหาค าตอบที่ดที ีส่ ุด
ใช่
กาหนดขอบเขตใหม่รอบ ๆ คาตอบรอบ
แรกตามสมการ (7), (8)

หยุด

รูปที่ 1 แผนผังการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึง้ ด้วยการปรับค่าของคาตอบ
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จากรูปที่ 1 ทัง้ 8 ขัน้ ตอนอธิบายในหัวข้อที่ 3 ซึ่งก็คือกระบวนการแก้ปัญหาการจ่า ยโหลด
อย่างประหยัดด้วยการหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง จนกระทัง้ ได้คาตอบที่ดที ่สี ุดในการ
ค้นหาคาตอบรอบแรก จากนัน้ เป็ นการนาเอาคาตอบในรอบแรกเป็ นค่าเริม่ ต้นเพื่อหาคาตอบรอบๆ
ค่าเริม่ ต้นใหม่ดว้ ยการกาหนดขอบเขตใหม่ ดังสมการที่ (7)-(8)
(new)Pi max = P1i + ( P1i  rank )

(7)

(new)Pi min = P1i − ( P1i  rank )

(8)

โดยที่ P1i คือผลลัพธ์ของการหาคาตอบทีด่ ที ส่ี ุดในรอบแรก (new)Pimax คือขอบเขตสูงสุดใหม่
(new)Pimin คือขอบเขตต่าสุดใหม่ และ rank คือค่าตัวคูณทีใ่ ช้กาหนดขอบเขตการค้นหา ซึ่งจะมีค่า
อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
สมการที่ (7) และสมการที่ (8) เป็ นการกาหนดขอบเขตการค้นหาใหม่ จากขอบเขตเดิมที่ถูก
กาหนดด้วยข้อจากัดพิกดั ของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า เป็ นขอบเขตใหม่ทอ่ี ยู่รอบๆ คาตอบทีด่ ที ่สี ุดใน
รอบแรก ซึง่ กล่าวได้ว่า สมการที่ (7) เป็ นการกาหนดกาลังการผลิตสูงสุดทีเ่ ครื่องกาเนิดแต่ละตัวจะ
สามารถผลิตได้ และสมการที่ (8) เป็ นการกาหนดกาลังการผลิตต่าสุดทีเ่ ครื่องกาเนิดแต่ละตัวจะเริม่
ผลิตได้ ตัวแปรสาคัญคือค่าของ rank ทีจ่ ะเป็ นตัวกาหนดระยะของขอบเขต อย่างไรก็ตามในสมการ
ที่ (7) หากค่าสูงสุดใหม่สูงกว่าข้อจากัดพิกดั ของเครื่องกาเนิด ก็จะถูกกาหนดให้เท่ ากับพิกดั ของ
เครื่อ งก าเนิ ด และในสมการที่ (8) หากค่ า ต่ า สุ ด ใหม่ ต่ า กว่ า พิกัด ของเครื่อ งก าเนิ ด ก็ จ ะถู ก
กาหนดให้เท่ากับพิกดั ของเครื่องกาเนิดเช่นกัน เมื่อได้ขอบเขตการค้นหาใหม่แล้ว จากนัน้ จะใช้
วิธกี ารหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้งเพื่อค้นหาคาตอบภายในขอบเขตที่ถู กกาหนดขึ้นมา
ใหม่ ด้วยวิธกี ารสุม่ ดังสมการที่ (9)
Pi

= (new) Pi min + (((new) Pi max − (new) Pi min )  rand (1))

(9)

จากสมการที่ (9) เป็ นการสุม่ ค่าเริม่ ต้นใหม่ภายในขอบเขตใหม่ทถ่ี ูกกาหนดขึน้ รอบ ๆ คาตอบ
ทีไ่ ด้จากการค้นหาในรอบแรก ขอบเขตของการค้นหาใหม่จะแคบลง ซึ่งจะทาให้การค้นหาคาตอบ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ว และลู่เข้าหาคาตอบได้เร็วขึน้
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5. ระบบไฟฟ้ ากาลังที่ใช้ทดสอบ
เนื่องจากฟั งก์ชนั ราคาเชื้อเพลิง และเงื่อนไขข้อบังคับต่าง ๆ ได้ถูกกาหนดโดยผู้ผลิตเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ า ซึ่งเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าแต่ ละชนิด จะมีฟังก์ช ั ่นราคาเชือ้ เพลิงทีต่ ่างกัน ในงานวิจยั นี้จงึ
ทาการหาคาตอบที่เหมาะสมทีส่ ุดของระบบทีเ่ ป็ นโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนเท่านัน้ โดยระบบนี้
เป็ นระบบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงานความร้อนขนาดปานกลางที่ประกอบด้วยเครื่องกาเนิด
จานวน 15 หน่ วย มีความต้องการพลังงานไฟฟ้ าทัง้ หมดของระบบคือ 2630 MW เครื่องกาเนิด
ทัง้ หมดมีคุณลักษณะของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าแต่ละตัวดังตารางที่ 2 และมีเงือ่ นไขทีต่ อ้ งพิจารณา คือ
ขีดจากัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเครื่องกาเนิดแต่ละตัว (ramp-rate limits) ดังตารางที่ 3 และ
หน่ วยการผลิต 2, 5, 6 และ 12 เป็ นช่วงการปฏิบตั ิการที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต (prohibited operating
zone) ดังตารางที่ 2 การสูญเสียในสายส่งดังต่อไปนี้ [14]
B0 i = -0.0001 -0.0002 0.0028 -0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0002 -0.0002 0.0006 0.0039 -0.0017 0.0000 -0.0032 0.0067 -0.0064 

B00 = 0.0055
0.0014 0.0012 0.0007 -0.0001 -0.0003

0.0012 0.0015 0.0013 0.0000 -0.0005
0.0007 0.0013 0.0076 -0.0001 -0.0013

-0.0001 0.0000 -0.0001 0.0034 -0.0007
-0.0003 -0.0005 -0.0013 -0.0007 0.0090

-0.0001 -0.0002 -0.0009 -0.0004 0.0014
-0.0001 0.0000 -0.0001 0.0011 -0.0003

Bij = -0.0001 0.0001 0.0000 0.0050 -0.0012

-0.0003 -0.0002 -0.0008 0.0029 -0.0010
-0.0005 -0.0004 -0.0012 0.0032 -0.0013

-0.0003 -0.0004 -0.0017 -0.0011 0.0007
-0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002

0.0004 0.0004 -0.0026 0.0001 -0.0002
0.0003 0.0010 0.0111 0.0001 -0.0024

-0.0001 -0.0002 -0.0028 -0.0026 -0.0003

-0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0005 -0.0003 -0.0002 0.0004 0.0003 -0.0001 

-0.0002 0.0000 0.0001 -0.0002 -0.0004 -0.0004 0.0000 0.0004 0.0010 -0.0002 
-0.0009 -0.0001 0.0000 -0.0008 -0.0012 -0.0017 0.0000 -0.0026 0.0111 -0.0028 

-0.0004 0.0011 0.0050 0.0029 0.0032 -0.0011 0.0000 0.0001 0.0001 -0.0026 
0.0014 -0.0003 -0.0012 -0.0010 -0.0013 0.0007 -0.0002 -0.0002 -0.0024 -0.0003 

0.0016 0.0000 -0.0006 -0.0005 -0.0008 0.0011 -0.0001 -0.0002 -0.0017 0.0003 
0.0000 0.0015 0.0017 0.0015 0.0009 -0.0005 0.0007 0.0000 -0.0002 -0.0008 

-0.0006 0.0017 0.0168 0.0082 0.0079 -0.0023 -0.0036 0.0001 0.0005 -0.0078 

-0.0005 0.0015 0.0082 0.0129 0.0116 -0.0021 -0.0025 0.0007 -0.0012 -0.0072 
-0.0008 0.0009 0.0079 0.0116 0.0200 -0.0027 -0.0034 0.0009 -0.0011 -0.0088 

0.0011 -0.0005 -0.0023 -0.0021 -0.0027 0.0140 0.0001 0.0004 -0.0038 0.0168 
-0.0001 0.0007 -0.0036 -0.0025 -0.0034 0.0001 0.0054 -0.0001 -0.0004 0.0028 

-0.0002 0.0000 0.0001 0.0007 0.0009 0.0004 -0.0001 0.0103 -0.0101 0.0028 
-0.0017 -0.0002 0.0005 -0.0012 -0.0011 -0.0038 -0.0004 -0.0101 0.0578 -0.0094 

0.0003 -0.0008 -0.0078 -0.0072 -0.0088 0.0168 0.0028 0.0028 -0.0094 0.1283 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้ า 15 หน่ วย
Unit no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ci
0.000299
0.000183
0.001126
0.001126
0.000205
0.000301
0.000364
0.000338
0.000807
0.001203
0.003586
0.005513
0.000371
0.001929
0.004447

bi
10.1
10.2
8.8
8.8
10.4
10.1
9.8
11.2
11.2
10.7
10.2
9.9
13.1
12.1
12.4

ai
671
574
374
374
461
630
548
227
173
175
186
230
225
309
323

Pmin
150
150
20
20
150
135
135
60
25
25
20
20
25
15
15

Pmax
455
455
130
130
470
460
465
300
162
160
80
80
85
55
55

ตารางที่ 3 ข้อจากัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม
Unit

Pio

URi

DRi

1
2
3
4
5
6
7

400
300
105
100
90
400
350

80
80
130
130
80
80
80

120
120
130
130
120
120
120

บทความวิจัย

Prohibited zone
Zone 1
Zone 2
Zone 3
[185-225]

[305-335]

[420-450]

[180-200]
[230-255]

[305-335]
[365-395]

[390-420]
[430-455]
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ตารางที่ 3 ข้อจากัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและช่วงเวลาต้องห้าม (ต่อ)
Unit

Pio

URi

DRi

8
9
10
11
12
13
14
15

95
105
110
60
40
30
20
20

65
60
60
80
80
80
55
55

100
100
100
80
80
80
55
55

Prohibited zone
Zone 1
Zone 2
Zone 3

[30-40]

[55-65]

6. ผลการจาลองสถานการณและการเปรียบเทียบผล
ในการจาลองใช้โปรแกรม MATLAB คอมพิวเตอร์โน้ ตบุ๊ค Intel(R) Core(TM) i5 2.30 GHz
แรม 8 GB บนระบบปฏิบตั กิ าร Windows 7 ทาการทดสอบจานวน 100 รอบ แบ่งผลการทดสอบ
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการเปรียบเทียบความเร็วในการลู่เข้าหาคาตอบ ระหว่างวิธี BCO
ปกติ และวิธี ABCO ซึ่งนอกจากเปรียบเทียบความเร็วในการลู่เข้าหาคาตอบแล้ว ยังเปรียบเที ยบ
กันในแง่ของคุณภาพของคาตอบ ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนการผลิตรวม และกาลังไฟฟ้ าสูญเสียใน
สายส่ง ผลการเปรียบเทียบความเร็วในการลู่เข้าหาคาตอบ ดังรูปที่ 2 และผลการเปรียบเทียบ
คุณภาพของคาตอบระหว่างวิธี BCO ปกติ และวิธี ABCO ดังตารางที่ 4
จากรูปที่ 2 เมื่อทดสอบการทางานของวิธี ABCO เปรียบเทียบกับวิธี BCO แล้ว จะเห็นได้ว่า
วิธี BCO เริม่ ลู่เข้าหาคาตอบที่ Iteration ประมาณ 250 ถึง 260 อันเนื่องมาจากวิธี BCO เป็ นวิธกี าร
ที่เริม่ ต้นด้วยการสุ่มหาคาตอบ เมื่อสุ่มหาคาตอบในรอบแรกได้คาตอบที่อยู่ไกลกับค่าที่เหมาะสม
ทาให้การลู่เข้าหาคาตอบก็เป็ นไปอย่างช้าๆ เพราะจะต้องเริม่ ต้นกระบวนการสุ่มใหม่ทงั ้ หมด ซึ่ง
ขอบเขตของการสุ่ม นี้ ค่อนข้า งจะกว้า ง ตามขอบเขตกาลังการผลิตของเครื่องกาเนิ ด แต่ล ะตั ว
ในขณะที่วิธี ABCO เริ่มลู่เข้าหาคาตอบที่ Iteration ประมาณ 60 ซึ่งเร็วกว่าอย่างเห็นได้ช ัด อัน
เนื่องมาจากช่วง 50 Iteration แรกเป็ นช่วงของการค้นหาคาตอบในรอบแรกๆ ของวิธฝี งู ผึ้ง จากนัน้
เป็ นการนาเอาคาตอบที่อยู่ในเกณฑ์ว่าจะเหมาะสมมาเป็ นค่าเริม่ ต้นในการค้นหาคาตอบรอบใหม่
โดยทาการกาหนดของการค้นหาใหม่รอบๆ คาตอบเดิม เป็ นผลให้ขอบเขตการค้นหาแคบลงอย่าง
มาก ทาให้การค้นหาคาตอบรอบต่อไปอยู่ในช่วงทีแ่ คบ การสุ่มหาคาตอบในช่วงทีก่ าหนดจึงทาให้
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ได้คาตอบที่เ หมาะสมอย่ า งรวดเร็ว เป็ น ผลให้วิธี ABCO สามารถที่จ ะลู่เ ข้าหาคาตอบได้อย่าง
รวดเร็ว

รูปที่ 2 การเปรียบเทียบลู่ลกั ษณะการลู่เข้าหาคาตอบของวิ ีที่นาเสนอกับวิ ี BCO ปกติ
ตารางที่ 4 เป็ นตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณภาพของผลลัพธ์ของคาตอบจากวิธี BCO และ
วิธี ABCO ในแง่ของต้นทุนการผลิตรวม และค่าความสูญเสียในสายส่ง จากตารางวิธี BCO ให้ค่า
ของต้นทุนการผลิตต่ าสุ ดที่ 32583.24 $/h มีความสูญเสียในสายส่งอยู่ที 27.41 MW ในขณะที่วธิ ี
ABCO ให้ผลลัพธ์ของคาตอบเป็ นค่าต้นทุนการผลิตรวมอยู่ท่ี 32574.80 $/h มีความสูญเสียในสาย
ส่งอยู่ท่ี 21.75 MW จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธที น่ี าเสนอนัน้ มีผลลัพธ์ของคาตอบทีด่ กี ว่า และมีค่า
ความสูญเสียในสายส่งที่น้อยกว่าวิธี BCO เนื่องมาจากวิธที ่นี าเสนอเป็ นการค้นหาคาตอบรอบๆ
คาตอบ ทีไ่ ด้จากวิธี BCO ซึง่ ทาให้ได้ผลของคาตอบทีด่ กี ว่าวิธี BCO นัน้ เอง
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบการจัดสรรกาลังการผลิ ตกาลังไฟฟ้ าของเครื่องกาเนิ ดแต่ละ
เครื่องของวิ ีที่นาเสนอกับวิ ี BCO ปกติ
Unit Output
P1 (MW)
P2 (MW)
P3 (MW)
P4 (MW)
P5 (MW)
P6 (MW)
P7 (MW)
P8 (MW)
P9 (MW)
P10 (MW)
P11 (MW)
P12 (MW)
P13 (MW)
P14 (MW)
P15 (MW)
TP (MW)
Total cost ($/h)
Power Loss

BCO
451.38
442.83
124.18
128.59
240.99
451.98
459.32
68.37
36.04
65.62
51.02
73.05
31.02
16.95
16.06
2657.41
32583.24
27.41

ABCO
439.13
441.47
108.28
119.46
296.53
452.82
443.46
98.95
28.03
32.89
65.61
53.10
34.00
15.49
20.00
2649.24
32561.50
19.24

ผลการทดลองส่วนที่ 2 เป็ นการนาทดสอบประสิทธิภาพของวิธกี ารทีน่ าเสนอกับวิธกี ารอื่น ๆ
ซึง่ จะเป็ นการยืนยันคุณภาพของผลลัพธ์ของคาตอบ การเปรียบเทียบในส่วนที่ 2 นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ วิ ธี A hybrid differential evolution algorithm based on particle swarm
optimization (DEPSO) [15] วิธี Optimization using civilized swarm (CSO) [16] และวิธี Antlion
optimization technique (ALO) [17] ได้ผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การเปรียบเที ยบการจัดสรรกาลังการผลิ ตกาลังไฟฟ้ าของเครื่องกาเนิ ดแต่ ละ
เครื่องของวิ ีที่นาเสนอกับวิ ีการอื่นๆ
Unit Output
P1 (MW)
P2 (MW)
P3 (MW)
P4 (MW)
P5 (MW)
P6 (MW)
P7 (MW)
P8 (MW)
P9 (MW)
P10 (MW)
P11 (MW)
P12 (MW)
P13 (MW)
P14 (MW)
P15 (MW)
TP (MW)
Total cost ($/h)
Power Loss

DEPSO
455.00
420.00
130.00
130.00
270.00
460.00
430.00
60.00
25.00
62.966
80.00
80.00
25.00
15.00
15.00
2657.97
32588.81
27.97

CSO
454.70
380.00
130.00
129.53
170.00
460.00
429.71
75.35
34.96
160.00
79.75
80.00
34.21
21.14
21.02
2660.36
32732.95
30.36

ALO
372.44
450.60
125.83
127.83
253.85
458.11
462.44
63.80
25.62
89.72
66.39
76.38
28.34
36.73
16.81
2652.91
32572.55
22.91

ABCO
439.13
441.47
108.28
119.46
296.53
452.82
443.46
98.95
28.03
32.89
65.61
53.10
34.00
15.49
20.00
2649.24
32561.50
19.24

ตารางที่ 5 เป็ นตารางการเปรียบเทียบผลของการหาคาตอบโดยได้นาผลของวิธกี าร ABCO
เปรีย บเทีย บผลกับ วิธี DEPSO วิธี CSO และ วิธี ALO โดยวิธี ABCO ที่น าเสนอให้ค าตอบที่
เหมาะสมที่สุดของวิธกี ารหรือค่าของค่าใช้จ่ายต่ าสุดที่ 32561.50 $/h โดยมีค่าสูญเสียในสายส่ง
19.24 MW วิธกี าร DEPSO ให้คาตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดของวิธกี ารหรือค่าใช่จ่ายต่าสุดที่ 32588.81
$/h ในขณะที่มคี ่าสูญเสียในสายส่งที่ 27.97 MW วิธกี าร CSO ให้คาตอบที่เหมาะสมที่สุดหรือค่า
ของใช้จ่ายต่ าสุดที่ 32732.95 และมีค่าสูญเสียในสายส่งที่ 30.36 MW และวิธี ALO ให้คาตอบที่
เหมาะสมทีส่ ุดหรือค่าของใช้จ่ายต่าสุดที่ 32572.55 และมีค่าสูญเสียในสายส่งที่ 22.91 MW ผลการ
บทความวิจัย
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เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิธกี าร ABCO ให้ค่าใช่จ่ายรวมต่าสุด และมีค่าพลังงาน
สูญเสียในสายส่งต่ าที่สุดเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็ นวิธกี ารที่มปี ระสิทธิภาพ สามารถนามาใช้กบั การ
แก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดที่พจิ ารณาขีดจากัดอัตราการเปลี่ยนแปลง และช่วงเวลา
ต้องห้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สรุปผล
การแก้ปัญหาการจ่ายโหลดอย่างประหยัดด้วยเทคนิคของการปรับเปลีย่ นกระบวนการการหา
คาตอบที่เหมาะสมที่สุดแบบฝูงผึ้ง โดยการปรับค่าของคาตอบได้ เป็ นเทคนิคการค้นหาคาตอบที่
เลียนแบบการหาอาหารของฝูงผึง้ ในการหาคาตอบรอบแรก และใช้คาตอบทีไ่ ด้ในรอบแรกเป็ นค่า
เริม่ ต้นในการค้นหาคาตอบรอบต่อไป ซึ่งผู้วจิ ยั ได้กาหนดช่วงในการค้นหาคาตอบรอบๆ คาตอบ
เริม่ ต้นดังกล่าวเพื่อลดขอบเขตในการค้นหาคาตอบให้แคบลง เนื่องมาจาก การค้นหาคาตอบโดย
วิธกี ารหาคาตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดแบบฝูงผึง้ นัน้ เป็ นการค้นหาคาตอบแบบสุม่ ในรอบแรกจะทาการ
สุ่ม ในวงกว้า ง ตามเงื่อนไขของเครื่องกาเนิ ด แต่ล ะตัว ซึ่งคาตอบที่ได้อาจจะเป็ น เพีย งคาตอบ
เฉพาะถิน่ (Local) ในการค้นหารอบทีส่ องนัน้ จึงได้จากัดขอบเขตให้แคบลง เป็ นผลให้การค้นหาใน
รอบที่สองใช้เวลาน้อย และค้นหาคาตอบได้อย่างรวดเร็ว ทาให้การลู่เข้าหาคาตอบเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ว ผู้วจิ ยั ได้ทาการทดสอบกับระบบที่ประกอบด้วยเครื่องกาเนิด 15 หน่ วยที่มคี วามซับซ้อน
ของระบบคือขีด จากัด อัตราการเปลี่ยนแปลง และช่ ว งเวลาต้องห้าม เปรีย บเทีย บการลู่ เ ข้าหา
คาตอบกับวิธี BCO แบบดัง้ เดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธที ่นี าเสนอนัน้ สามารถลู่เข้าหาคาตอบได้อย่าง
รวดเร็ว ลู่เข้าหาคาตอบทีป่ ระมาณ 60 Iteration และในแง่ของต้นทุนการผลิตรวมเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบระหว่างวิธี BCO และวิธี ABCO วิธที น่ี าเสนอนัน้ ให้ผลลัพธ์ของคาตอบทีด่ กี ว่า และ
มีกาลังสูญเสียในสายส่งน้อยกว่า และเพื่อเป็ นการทดสอบประสิทธิภาพของวิธกี ารทีน่ าเสนอ ผูว้ จิ ยั
ได้ทาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของคาตอบกับวิธี DEPSO, CSO และ ALO จะเห็นได้ว่าวิธกี ารที่
นาเสนอนี้ ให้ค่าของคาตอบที่ดกี ว่า ในแง่ของต้นทุนการผลิ ตรวม และกาลังสูญเสียในสายส่ง อัน
เนื่องมาจากข้อได้เปรียบของวิธที น่ี าเสนอทีส่ ามารถลดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง ซึง่ ทาให้มขี อ้ ดี
คือ ทาให้การค้นหาคาตอบเป็ นไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าวิธกี ารทีน่ าเสนอนัน้ ให้ค่าของคาตอบ
ทีด่ กี ว่า จากการทดสอบวิธที น่ี าเสนอมีโอกาสได้ค่ าทีเ่ หมาะสมมากกว่าเดิม ค่าทีไ่ ด้น้ีเป็ นทีย่ อมรับ
ได้ และมีคาตอบทีด่ กี ว่า ซึง่ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการผลิตกาลังงานไฟฟ้ าใน
โรงไฟฟ้ า พลังงานความร้อนได้อย่ างมีประสิทธิภ าพได้ อย่ า งไรก็ตาม วิธีการที่น าเสนอ ยังคง
สามารถพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่าเดิม ซึ่งจากการสุม่ หาคาตอบในเบือ้ งต้น เป็ นการสุม่ ทีไ่ ม่
มีแบบแผน ทาให้มกี ารกระจายของคาตอบกว้าง หากทาให้ระบบการสุม่ สามารถทีจ่ ะสุม่ หาคาตอบ
ได้ในคาตอบทีใ่ กล้เคียงกัน อาจทาให้การลู่เข้าหาคาตอบเป็ นไปอย่างรวดเร็วกว่าวิธกี ารทีน่ าเสนอ
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