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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ นํ า เสนอการลดความต้อ งการกํ า ลัง ไฟฟ้ า สูง สุ ด ในช่ ว งเวลา On Peak ด้ว ยการนํ า
พลังงานในช่วงเวลา Off Peak จากระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรีม่ าทดแทน อ้างอิงตามช่วงเวลา
ของอัตราค่าไฟฟ้ าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate: TOU) ของการไฟฟ้ านครหลวง
(MEA) หรือ การไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (PEA) งานวิจยั นี้ได้นําเสนอแบบจําลองโครงข่ายระบบไฟฟ้ า
ของอาคารที่ใช้ไฟฟ้ าประเภทกิจการขนาดกลาง ที่มรี ะบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชื่อมต่ออยู่
มาใช้ในการออกแบบอัลกอริทมึ สําหรับการหาช่วงเวลาการคายประจุ โดยใช้ผลลัพธ์จากวิธกี าร
ประมาณเส้นแนวโน้ม เพื่อพยากรณ์ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าและช่วงเวลาการคายประจุทเ่ี หมาะทีส่ ุด ใน
งานวิจยั ได้ทําการพยากรณ์และวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้จํานวน 15 วัน จากข้อมูล 20 วัน ผลจากการวิจยั
พบว่า ค่าเฉลี่ยจากการประมาณเส้นแนวโน้มยกกําลังสามารถลดกําลังไฟฟ้ าสูงสุดและพลังงาน
ไฟฟ้ าช่วง On Peak ได้มากทีส่ ุด คือ 34.94% และ 40.62% และการประมาณเส้นแนวโน้มเชิงเส้น
ลดกําลังไฟฟ้ าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้ าช่วง On Peak ได้น้อยทีส่ ุด คือ 30.50% และ 39.48%
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ABSTRACT
This paper presents the reduction of peak demand during on peak period by replacing the
energy during off peak period with battery energy storage system (BESS). Then this period
was reference from time of use rate (TOU) of Metropolitan Electricity Authority (MEA) or
Provincial Electricity Authority (PEA) of Thailand. The research has proposed a model of
Grid-connected of Medium General Service with BESS to design to algorithm for finding the
discharge time periods (FDTP). The Algorithm has to the results from forecasting with trend
line estimation to predict optimal of load profile and discharged time. This research will be
forecast and analyze the results of 15 days from 20 days of data. The results of case study
showed that the value average from the power trend line estimation could reduced the peak
demand and consumption the most are 34.94% and 40.62% and the linear trend is worst
estimation will be reduced the peak demand and consumption are 30.50% and 39.48%.
KEYWORDS: peak demand, time of use rate (TOU), battery energy storage system (BESS)
1. บทนา
การใช้ประโยชน์จากระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรีน่ นั ้ มีหลายประเภท ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์
การใช้งานได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้ า การรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้ า การปรับปรุง
คุณภาพไฟฟ้ า การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้ า การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในเครือข่าย
และเป็ นแหล่งจ่ายไฟฟ้ าสํารอง เป็ นต้น ซึ่งในกรณีศกึ ษานี้ได้มุ่งเน้นศึกษาในด้านการลดลดความ
ต้องการพลังไฟฟ้ าสูงสุดในช่วงเวลา On Peak โดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรีช่ นิดลิเธียม
ไอออน มาใช้ในการเก็บประจุช่วงเวลา Off Peak และคายประจุช่วงเวลา On Peak ซึ่งในการเก็บ
ประจุและคายประจุจะมีค่าประสิทธิภาพประมาณ 80-90% [1] หรือ 80% [2] แต่เมื่อหากเทียบกับ
อัตราค่าไฟฟ้ าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง [3] จะเห็นได้ชดั ว่า อัตราค่าไฟฟ้ าระหว่างช่วงเวลา
On Peak กับ Off Peak มีค่าต่างกันมาก ทัง้ ในด้านค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าและค่าพลังงาน
ไฟฟ้ า ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้จงึ ได้สร้างแบบจําลองโครงข่ายระบบไฟฟ้ าที่มรี ะบบกักเก็บพลังงาน
แบตเตอรีเ่ ชื่อมต่ออยู่ [4, 5] ในรูปแบบของอาคารทีใ่ ช้ไฟฟ้ าประเภทกิจการขนาดกลาง เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของงานวิจยั นี้

บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

24

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.11 No.1 January-April 2021

จากแบบจําลองที่ออกแบบไว้ ได้นํามาใช้ในการออกแบบอัลกอริทมึ สําหรับการหาช่วงเวลา
การคายประจุ โดยใช้ข้อ มู ล จํ า เพาะของระบบกัก เก็บ พลัง งานแบตเตอรี่ [2, 5, 6] การหาค่ า
กํ า ลัง ไฟฟ้ า สูญ เสีย [7] และการประมาณเส้น แนวโน้ ม [8] จากข้อ มูล การใช้ไ ฟฟ้ า 5 วัน เพื่อ
พยากรณ์ขอ้ มูลการใช้ไฟฟ้ าและวิเคราะห์ช่วงเวลาการคายประจุท่ีเหมาะทีส่ ุดในวันถัดไป จากนัน้
ทําการกําหนดให้ระบบกักเก็บพลังงานคายประจุตามช่วงเวลาทีก่ ําหนดในวันถัดไป ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จะ
วัดผลในเชิงประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย การลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้ าสูงสุด การลดค่า
พลังงานไฟฟ้ าในช่วงเวลา On Peak และค่าพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงเวลา Off Peak ผลลัพธ์
ที่ไ ด้จ ะมี 15 วัน จากข้อ มูล ทัง้ หมด 20 วัน และปรับ เปลี่ย นการประมาณเส้น แนวโน้ ม เชิง เส้น
เส้นแนวโน้มลอการิทมึ เส้นแนวโน้มแเอกซ์โพเนนเชียล และเส้นแนวโน้มยกกําลัง เพื่อนําผลลัพธ์
ทัง้ หมดมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาเส้นแน้วโน้มทีท่ าํ ให้คน้ หาช่วงเวลาคายประจุทด่ี ที ส่ี ุด
2. วิ ธีดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 ส่วนของการออกแบบ
ในการออกแบบสําหรับการศึกษาลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดด้วยระบบกักเก็บพลังงาน
แบตเตอรีน่ ้ี ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการจําลองกระบวนทางคณิตศาสตร์ การแสดงผล
เชิงกราฟ และตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพทีไ่ ด้ และสร้างแบบจําลองโครงข่ายระบบไฟฟ้ าของ
อาคารที่ใช้ไฟฟ้ าประเภทกิจการขนาดกลาง ทีม่ รี ะบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรีเ่ ชื่อมต่ออยู่ [4, 5]
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบจาลองโครงข่ายระบบไฟฟ้ าของอาคารที่ใช้ไฟฟ้ าประเภทกิ จการขนาดกลาง
ที่มีระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชื่อมต่ออยู่ ที่ใช้ในงานวิ จยั นี้
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2.2 เงื่อนไขในการวิ เคราะห์
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าทีน่ ํามาวิเคราะห์และการปั ดเศษทศนิยมของข้อมูลการใช้ไฟฟ้ า อ้างอิงอัตรา
ค่าไฟฟ้ าตามช่วงเวลาของการใช้ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง [3] ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 อัตราค่าไฟฟ้ าตามช่วงเวลาของการใช้ ประเภทที่ 3 กิ จการขนาดกลาง ของ MEA
ดังนัน้ ในแต่ละประเภทของวันจะมีขอ้ มูลค่ากําลังไฟฟ้ าเฉลีย่ ณ คาบเวลาทุก ๆ 15 นาที หรือ
1 time ดังนัน้ ใน 1 วัน จึงมี 96 times (T = 1, 2, . . ., 96) และสามารถแบ่งช่วงคาบเวลาเป็ น 2 ช่วง
ดังนี้
ช่วง On Peak: เวลา 09.00 น.-22.00 น. คือ T = 36, 37, . . ., 87
ช่วง Off Peak: เวลา 22.00 น.-09.00 น. คือ T = 1, 2, . ., 35 และ T = 88, 90, . ., 96
2.3 ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในระหว่ า งการอัด และคายประจุ (Conversion round-trip efficiency:
conversion)
เป็ นค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ กิ ด จากการแปลงระบบไฟฟ้ า AC-to-DC-Battery-DC-to-AC
บริษัทผู้ผลิตได้ทําการทดสอบและระบุค่า conversion ไว้แล้ว โดยมีค่าประมาณ 97.4% [5] และมี
สมการ ดังนี้[1]
 conversion =

บทความวิจัย

Edisch arg e, AC
Ech arg e , AC

(1)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

26

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.11 No.1 January-April 2021

โดยที่

E disch arg e, AC

Ech arg e, AC

คือพลังงานไฟฟ้ าระบบ AC ทีไ่ หลออกในช่วง Battery Discharge
คือพลังงานไฟฟ้ าระบบ AC ทีไ่ หลเข้าในช่วง Battery Charge

2.4 ค่าพลังงานไฟฟ้ าสูญเสียภายใน BESS (System Consumption: Esystem)
ค่าพลังงานไฟฟ้ าสูญเสียที่เกิดจากการทํางานของอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร ระบบจอแสดงผล ระบบควบต่าง ๆ และ conversion เป็ นต้น ซึง่
ค่าสูญเสียพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ กิดนี้ขน้ึ อยู่กบั ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ผู้ ลิตได้ออกแบบไว้ สามารถเขียนแผนภาพ
ได้รปู ที่ 3

รูปที่ 3 อัตราส่วนของพลังงานไหลเข้า ต่อพลังงานที่ไหลออกใน PCS เมื่อมี Loss (Esystem)
โดยทัวไปค่
่
าประสิทธิภาพในระหว่างการอัดและคายประจุทงั ้ หมดของ BESS (Round-Trip
Efficiency:  rt ) หรือ ประสิท ธิภ าพทัง้ หมด total มีค่ า ประมาณ 80-90% [1] หรือ ประมาณ
80% [2] และจากรูปที่ 3 สามารถเขียนสมการเพือ่ หา  rt ได้ดงั นี้ [7]
 rt =

Edisch arg e, AC

(2)

Ech arg e , AC + E system

เมือ่ นําสมการที่ (1) มาแทนลงในสมการที่ (2) สามารถหา Esystem ได้ดงั สมการต่อไปนี้
Esystem =

conversion  Ech arg e, AC Edisch arg e, AC
−
 rt
conversion

(3)

2.5 ระดับ การคายประจุ (Dept of Discharge: DOD) และ ระดับ สถานะประจุ (State of
charge: SOC) [5]
SOC เป็ น ค่ า ที่บ่ ง บอกถึง ระดับ สถานะประจุ ข อง Battery Charge โดย SOC มีห น่ ว ยเป็ น
เปอร์เซ็นต์ (0% = แบตเตอรี่ว่างเปล่า 100% = แบตเตอรี่เต็ม) ส่วน DOD บอกถึงสถานะระดับ
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การคายประจุของการ Battery Discharge ซึง่ DOD สามารถใช้หน่วย Ah (เช่น ถ้าแบตเตอรี่ = 50 Ah
ดังนัน้ 0 Ah = แบตเตอรีเ่ ต็ม, 50 Ah = แบตเตอรีว่ ่างเปล่า) หรือเปอร์เซ็นต์ (100% = แบตเตอรี่
ว่างเปล่า, 0% = แบตเตอรีเ่ ต็ม) แต่โดยปกติแล้ว DOD แสดงค่าเป็ นเปอร์เซ็นต์ (%) ดังนัน้ จาก
สมการที่ (1) เมื่อ Edisch arg e, AC คือ พลังงานไฟฟ้ าระบบ AC ทีไ่ หลออกในช่วง Battery Discharge
และเมือ่ DOD คือสถานะระดับการ Discharge Battery จึงเขียนสมการได้ดงั นี้
Edisch arg e, AC = Capacity  %DOD  conversion

(4)

2.6 อัตราการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่ (C-Rate) [5, 9]
อัตราการชาร์จและคายประจุของแบตเตอรี่ ทีข่ น้ึ อยู่กบั ค่าความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งค่า 1C มี
หมายความว่า แบตเตอรีท่ ช่ี าร์จเต็มแล้วทีม่ ขี นาด 1 Ah ควรให้กระแส 1 A เป็ นเวลา 1 ชัวโมง
่ และ
แบตเตอรีท่ ค่ี ายประจุท่ี 0.5C จะให้กระแส 500 mA เป็ นเวลา 2 ชัวโมง
่ และที่ 2C จะให้กระแส 2 A
เป็ นเวลา 30 นาที การสูญเสียในการคายประจุอย่างรวดเร็วทําให้ช่วยลดเวลาในการคายประจุและ
การสูญเสียเหล่านี้สง่ ผลต่อเวลาในการอัดประจุ
2.7 การประมาณแนวโน้ มเชิ งเส้น [8]
การประมาณแนวโน้ มเชิงเส้นเป็ นเทคนิคทางสถิติเพื่อช่วยในการประมาณการข้อมูล โดย
อาศัยข้อมูลในแบบอนุ กรมเวลามาสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ตามแนวโน้มของข้อมูลทีใ่ ช้ และใช้
อธิบายพฤติกรรมของข้อมูลทีส่ งั เกต ในกรณีน้ีการประมาณแนวโน้มเชิงเส้นเป็ นการแสดงถึงข้อมูล
ทีเ่ ป็ นฟั งก์ชนั เชิงเส้นของเวลา และนํามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูลทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ เช่น ใช้
ข้อมูล 1-5 วันแรก เพื่อพยากรณ์ขอ้ มูลของวันที่ 6 และใช้ขอ้ มูล 2-6 วันแรก เพื่อพยากรณ์ขอ้ มูล
ของวันที่ 7 เป็ นต้น เพือ่ วิเคราะห์หาสมการทางคณิตศาสตร์ ทีเ่ ลือกใช้ในงานวิจยั นี้ คือเส้นแนวโน้ม
เชิงเส้น (Linear Trend Line) เส้นแนวโน้มลอการิทมึ (Logarithmic Trend Line) เส้นแนวโน้มแบบ
เอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Trend Line) และเส้นแนวโน้มแบบยกกําลัง (Power Trend Line)
2.8 การกาหนดตัวแปรและสมการสาหรับการลด Peak Demand
การศึกษาตัวแปรสําหรับการลดค่าความต้องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดด้วย BESS นัน้ ได้พจิ ารณา
ข้อมูลจําเพาะของ BESS ทีม่ จี าํ หน่ายจริงจากผูผ้ ลิตในปั จจุบนั เพือ่ นํามาประยุกต์ในการกําหนดตัว
แปรดังตารางที่ 1 และออกแบบสมการทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ ดังนี้
ค่า Capacity พิจารณาจากการนํา BESS มาลด Peak Demand ดังนัน้ Capacity ของ BESS
ควรน้ อยกว่าพลังงานไฟฟ้ าช่วง On peak งานวิจยั นี้ได้กําหนด BESSCapacity ประมาน 40% ของ
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

28

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.11 No.1 January-April 2021

พลังงานไฟฟ้ าช่วง On peak ซึ่งกําหนดไว้ท่ี 50 kWh สําหรับค่า C-rate ( Crate ) ในงานวิจยั นี้ได้
กําหนดไว้ท่ี 0.5C หรือ 30 times สามารถหาได้จากสมการ
Timech arg e =

60 minutes

(5)

Crate  4 times

เพื่อป้ องกันการกําหนด Crate ไม่ให้มคี ่าตํ่าเกินไป ซึง่ ทําให้ Timech arg e มีเวลามากจนกระทบ
ช่วง On Peak ดังนัน้ จึงได้กาํ หนดให้ Timech arge  42 times หรือ Crate  0.358C โดยประมาณ
เมื่อ Ech arg e, AC = Edisch arg e, AC โดยที่  conversion = 1 ดังนัน้ จากสมการที่ (5) จึงนิยามได้ว่า
“ Pcha.  Timech arg e = Edisch arg e, AC ” เมือ่ นําไปแทนในสมการที่ (1) จะได้ดงั นี้
Echa. =

Pcha.  Timech arg e

(6)

 conversion

ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิ จยั
ตัวแปร

ค่าที่ใช้ใน
งานวิ จยั
Capacity
50 kWh
%DOD
90%
Conversion Efficiency (conversion) 97%
Round-Trip Efficiency ( rt )
80%
0.5C หรือ
C-rate ( Crate )
30 times

ตัวแปร

ค่าที่ใช้ใน
งานวิ จยั
Energy for Discharge ( Edis. ) ดังสมการที่ (4)
Energy for Charge ( Echa. ) ดังสมการที่ (6)
ดังสมการที่ (7)
Power for Charge ( Pcha. )
Power for Discharge ( Pdis. ) ดังสมการที่ (8)

เมือ่ นําสมการที่ (4) และ (6) แทนลงใน (1) เพือ่ หาค่า Pcha. จะได้สมการ ดังนี้
Pcha. =

Capacity  % DOD   conversion
Timech arg e

(7)

เมือ่ นํา E dis. หารด้วยช่วงเวลาคายประจุ ( Timedisch arg e ) โดยที่ Timedisch arg e ถูกกําหนดตาม
การออกแบบอัลกอริทมึ สําหรับการหาเวลา Discharge ดังนัน้ สามารถหาสมการได้ดงั นี้
Faculty of Engineering, Kasem Bundit
University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

Pdis. =

Edis.
Timech arg e

29
(8)

2.9 อัลกอริ ทึมสาหรับการหาเวลาคายประจุ (Algorithm for Finding the Discharge Time
Periods: FDTP Algorithm)
จากการกําหนดตัวแปรและสมการแล้วนํามาใช้ออกแบบอัลกอริทมึ สําหรับการหาเวลาคายประจุ
สามารถนํามาเขียนเป็ นแผนภาพแสดงลําดับขัน้ ตอนการทํางานของ FDTP Algorithm ได้ ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนภาพลาดับขัน้ ตอนการทางานของ FDTP Algorithm
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2.10 การหาเวลาคายประจุที่เหมาะที่สุด
จากอัลกอริทมึ สําหรับการหาเวลาคายประจุ (FDTP Algorithm) ทีอ่ อกแบบไว้ให้ผลลัพธ์ของ
ช่วงเวลาคายประจุตามค่า % B p ทีป่ ้ อนเข้าไป ค่าทีไ่ ด้จงึ ยังไม่สามารถบ่งชีไ้ ด้ว่าสามารถลด Peak
Demand ได้ดที ่สี ุดหรือไม่ ดังนัน้ จึงต้องมีฟังก์ชนเสริ
ั ่ มคือ การใช้ VBA Code (Visual Basic for
Applications Code) ในการเขีย นโค้ดควบคุ ม โปรแกรมประยุก ต์อ่ืน ๆ หรือ เรีย กว่า Macro เช่น
Microsoft Office, Auto CAD เป็ นต้น เข้ามาช่วยกําหนดค่า % B p โดยมีลําดับการทํางานทีแ่ สดง
ได้ดงั รูปที่ 5
โดยหลักการทํางานกํา หนดให้ %Bp = 100% และป้ อนเข้าสู่กระบวนการ FDTP Algorithm
ผลลัพธ์จาก FDTP Algorithm ทีไ่ ด้ในปั จจุบนั (%Rn) ถูกเก็บไว้เปรียบเทียบกับผลลัพธ์เดิม (%R)
โดยที่ผลลัพธ์สุดท้ายจะเก็บค่าที่มากที่สุดเสมอ หรือกล่าวได้ว่า Peak Demand ที่ลดลงที่ดที ่สี ุด
จากนัน้ ทําการลด %Bp ลง 1% ในทุก ๆ รอบของกระบวนการจนครบ 100 รอบ (100%, 99%, 98,
. . . , 1 %) จึงนํ าค่า %Rn และ %Bnp ที่ดที ่สี ุดมาแสดงผล โดย %Bp คือเปอร์เซ็นต์ Base Peak
%R คือเปอร์เซ็นต์ Peak Demand ที่ลดลง %Bnp คือเปอร์เซ็นต์ Base Peak ที่ดที ่สี ุด และ %Rn
คือเปอร์เซ็นต์ Peak Demand ทีล่ ดลงทีด่ ที ส่ี ุด

รูปที่ 5 แผนภาพลาดับขัน้ ตอนการทางานของการหาเวลาคายประจุที่เหมาะที่สุด
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3. ขัน้ ตอนการทดสอบ
การทดสอบสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1) ใส่ข้อมูล Load Profile ที่ได้ทําการเก็บข้อมูลจากการใช้พลังงานไฟฟ้ าจริงของโรงงาน
แห่งหนึ่ง ในวันที่ 1-6 วันแรก เพือ่ พยากรณ์และเปรียบเทียบข้อมูล ในประเภทเส้นแนวโน้มเชิงเส้น
2) เริม่ ต้นโปรแกรมโดยการกด [RUN] Macro และรอการประมวลผล
3) เก็บข้อมูลผลต่าง คือความต้องการกําลังไฟฟ้ าที่ลดลง ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงช่วง On
Peak และค่าพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ ช่วง Off Peak
4) ใส่ข้อ มูล Load Profile ในวันที่ 2-7 วันแรก เพื่อพยากรณ์ และเปรียบเทียบข้อมูลถัดไป
เรือ่ ยๆ จนครบ 20 วัน
5) เปลี่ย นประเภทเส้น แนวโน้ ม ถัด ไป ดัง นี้ เส้น แนวโน้ ม ลอการิทึม เส้น แนวโน้ ม แบบ
เอกซ์โพเนนเชียล และเส้นแนวโน้มแบบยกกําลัง โดยแต่ละประเภทจะดําเนินการซํ้าตามลําดับ
ขัน้ ตอนข้อที่ 1) ถึง 4)
วิเคราะห์ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ โดยเปรียบเทียบประเภทของเส้นแนวโน้มทีส่ ามารถลดความต้องการ
กําลังไฟฟ้ า และ ค่าพลังงานไฟฟ้ าช่วง On Peak ทีเ่ หมาะทีส่ ุด
4. ผลการวิ จยั
ผลการหาความต้องการกําลังไฟฟ้ าทีล่ ดลงและค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงช่วง On Peak โดย
วิธกี ารหาเส้นแนวโน้มเชิงเส้น (Linear Trend Line) เส้นแนวโน้มลอการิทมึ (Logarithmic Trend
Line) เส้ น แนวโน้ ม แบบเอกซ์ โ พเนนเชีย ล (Exponential Trend Line) และเส้ น แนวโน้ ม แบบ
ยกกําลัง (Power Trend Line) ผลการวิจยั แสดงดังตารางที่ 2 รูปที่ 6 และรูปที่ 7 สําหรับค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ ช่วง Off Peak แสดงดังตารางที่ 3 และรูปที่ 8
ตารางที่ 2 ความต้องการกาลังไฟฟ้ าที่ลดลงและค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงช่วง On Peak
ความต้องการกาลังไฟฟ้ าที่ลดลง (%) ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงช่วง On Peak (%)
Time Linear Loga- Expo- Power Time Linear Loga- Expo- Power
(Days)
rithmic nential
(Days)
rithmic nential
1 27.27% 27.27% 27.27% 27.27% 1 33.68% 33.68% 33.68% 33.68%
2 28.57% 33.33% 28.57% 33.33% 2 38.78% 39.71% 38.78% 39.71%
3 12.50% 31.25% 37.50% 37.50% 3 27.48% 40.76% 41.35% 41.35%
4 -5.26% 26.32% 26.32% 31.58% 4 35.60% 35.70% 36.58% 36.80%
5 33.33% 33.33% 33.33% 33.33% 5 36.23% 36.23% 36.23% 36.23%
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ตารางที่ 2 ความต้ องการกาลังไฟฟ้ าที่ ลดลงและค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ ลดลงช่ วง On Peak
(ต่อ)
ความต้องการกาลังไฟฟ้ าที่ลดลง (%)
Time Linear Loga- Expo- Power
(Days)
rithmic nential
6 33.33% 33.33% 33.33% 33.33%
7 42.86% 42.86% 42.86% 42.86%
8 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
9 37.50% 37.50% 37.50% 37.50%
10 35.29% 35.29% 35.29% 35.29%
11 35.29% 35.29% 35.29% 35.29%
12 31.58% 31.58% 31.58% 31.58%
13 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
14 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
15 35.29% 35.29% 35.29% 35.29%
Avg. 30.50% 34.18% 34.28% 34.94%

ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงช่วง On Peak (%)
Time Linear Loga- Expo- Power
(Days)
rithmic nential
6 40.31% 40.31% 40.31% 40.31%
7 50.47% 50.47% 50.47% 50.47%
8 36.01% 36.01% 35.98% 36.01%
9 41.46% 42.41% 41.46% 42.41%
10 41.07% 41.07% 41.01% 41.07%
11 38.76% 38.76% 38.76% 38.76%
12 37.30% 37.30% 37.30% 37.30%
13 45.11% 45.04% 45.04% 45.04%
14 45.66% 45.66% 44.76% 45.66%
15 44.20% 44.20% 44.20% 44.47%
Avg. 39.48% 40.49% 40.40% 40.62%

ตารางที่ 3 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่ มขึน้ ช่วง Off Peak
ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่ มขึน้ ช่วง Off Peak (%)
Time Linear Loga- Expo- Power Time Linear Loga(Days)
rithmic nential
(Days)
rithmic
1 58.22% 58.22% 58.22% 58.22% 9 64.27% 64.27%
2 53.22% 53.22% 53.22% 53.22% 10 62.41% 62.41%
3 58.60% 58.60% 58.60% 58.60% 11 57.74% 57.74%
4 61.67% 61.67% 61.67% 61.67% 12 59.33% 59.33%
5 48.51% 48.51% 48.51% 48.51% 13 64.27% 64.27%
6 69.63% 69.63% 69.63% 69.63% 14 72.21% 72.21%
7 88.32% 88.32% 88.32% 88.32% 15 60.07% 60.07%
8 50.03% 50.03% 50.03% 50.03% Avg. 61.90% 61.90%
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รูปที่ 6 ความต้องการกาลังไฟฟ้ าที่ลดลง
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รูปที่ 7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงช่วง On Peak
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ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ ช่วง Off peak
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รูปที่ 8 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่เพิ่ มขึน้ ช่วง Off Peak
5. สรุป
แบบจําลองโครงข่ายระบบไฟฟ้ าของอาคารที่ใช้ไฟฟ้ าประเภทกิจการขนาดกลางที่มรี ะบบ
กักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชื่อมต่ออยู่ และอัลกอรึทึมเพื่อใช้หาช่วงเวลาคายประจุท่เี หมาะที่สุด
ทีส่ ร้างขึน้ นี้ ได้แสดงผลของการลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดในช่วงเวลา On Peak ได้เฉลีย่
ประมาณ 30.50% ถึง 34.94% นอกจากนี้ยงั แสดงผลของการลดค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลงช่วง On
Peak ได้เฉลี่ยประมาณ 39.48% ถึง 40.62% และค่าพลังงานไฟฟ้ าช่วง Off Peak เพิม่ ขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 61.90% จากผลที่ไ ด้จ ะเห็น ว่ า ค่ า พลัง งานไฟฟ้ า ช่ ว ง Off Peak จะสูง กว่ า On Peak
อันเป็ นผลมาจากค่าประสิทธิภาพในระหว่างการอัดและคายประจุทงั ้ หมดของ BESS ( rt ) แต่
อัตราค่าไฟฟ้ าช่วง Off Peak ก็ถูกกว่าช่วง On Peak อย่างมาก
ดังนัน้ จากงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าการลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าสูงสุดในช่วงเวลา On
Peak ที่ดีข้นึ อยู่กบั การพยากรณ์ ท่แี ม่นยํา และจากงานวิจยั นี้สามารถนํ าไว้เคราะห์เพิม่ เติมใน
การหาค่าความจุ ข อง BESS ที่เ หมาะที่สุด โดยพิจ ารณาในด้ านจุ ดคุ้ม ทุ น จากผลการทดสอบ
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1) จากตารางที่ 2 และรูปที่ 6 จะเห็นว่าสามารถลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าได้สงู สุด 37.50%
ของประเภทเส้นแนวโน้มแบบเอกซ์โพเนนเชียล และเส้นแนวโน้มแบบยกกําลัง
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2) จากตารางที่ 2 และรูปที่ 6 จะเห็น ว่าการลดความต้อ งการกํ า ลัง ไฟฟ้ าที่น้ อ ยที่สุ ด คือ
-5.26% ของประเภทเส้นแนวโน้มเชิงเส้น โดยค่าร้อยละทีต่ ดิ ลบแสดงถึงการพยากรณ์ทผ่ี ดิ พลาด
ที่สุด ซึ่งเป็ นผลมาจากการกําหนด Timedisch arg e ที่ไม่เหมาะสมและทําให้เกิดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทํา
การลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าได้เลย
3) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าที่สูงที่สุด คือ 34.94% ซึ่งเป็ น
ประเภทเส้น แนวโน้ ม แบบยกกําลัง โดยเส้น แนวโน้ ม แบบเอกซ์โ พเนนเชีย ล คือ 34.28% เส้น
แนวโน้มลอการิทมึ คือ 34.18% และเส้นแนวโน้มเชิงเส้นคือ 30.50% ตามลําดับ
4) จากตารางที่ 2 และรูปที่ 7 จะเห็นว่าสามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลงช่วง On Peak ได้
สูงสุด 45.11% ของประเภทเส้นแนวโน้มเชิงเส้น
5) เมื่อ พิจ ารณาค่ า เฉลี่ย ของการลดพลัง งานไฟฟ้ า ที่ล ดลงช่ ว ง On Peak ที่สู ง ที่สุ ด คือ
40.62% ซึ่ง เป็ น ประเภทเส้น แนวโน้ ม แบบยกกํ า ลัง โดยเส้น แนวโน้ ม ลอการิทึม คือ 40.49%
เส้นแนวโน้มแบบเอกซ์โพเนนเชียล คือ 40.40% และเส้นแนวโน้มเชิงเส้นคือ 39.48% ตามลําดับ
6) การเพิม่ ขึน้ ของค่าพลังงานไฟฟ้ าทีเ่ พิม่ ขึน้ ช่วง Off Peak ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 8 พบว่า
ผลลัพ ธ์ทุ ก ประเภทเส้น แนวโน้ ม จะเท่ า กัน ซึ่ง เป็ น ผลมาจากโปรแกรมที่ไ ด้อ อกแบบให้มีช่วง
Timech arg e และ Pcha. เท่ากันในแต่ละวัน
7) ผลการลดค่าความต้องการกําลังไฟฟ้ าได้สงู สุดและค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลงช่วง On peak
พบว่า การพยากรณ์ ยงิ่ แม่นยําจะยิง่ ให้ผลลัพธ์ท่ดี ที ่สี ุด และการพยากรณ์ ท่เี ห็นควรว่าเหมาะสม
ทีส่ ุดควรจะเป็ นประเภทเส้นแนวโน้มแบบยกกําลัง
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