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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัด
นครพนม โดยใช้ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดนครพนม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2559 จ านวน 69 ค่า โดยแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ข้อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จ านวน 60 ค่า ส าหรับการเปรียบเทยีบหาวิธีการ
พยากรณ์ที่เหมาะสมที่สดุ โดยใช้เกณฑพิ์จารณาค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAD) และค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ 
(MAPE) ที่ต ่าที่สดุ โดยงานวิจัยน้ีใช้วิธกีารพยากรณ์ 6 วิธคีือ 1) วิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที่ 2) วิธแีนวโน้มเชิงเส้น 3)วิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียล
อย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท ์5) วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ จากนั้นจึง
เลือกวิธกีารที่พยากรณ์ที่เหมาะสมที่สดุ มาค านวณหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้ากบัข้อมูลชุดที่ 2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2559 จ านวน 9 ค่าโดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAPE) ที่ต ่าที่สดุ ผลการศึกษาพบว่า 
วิธกีารพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมที่สดุคือการพยากรณ์โดยวิธแียกส่วนประกอบ จากรปูแบบดังกล่าว น ามาค านวณหาช่วงพยากรณ์ล่วงหน้า 3 
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน พบว่าวิธนีี้ เหมาะส าหรับการพยากรณ์ล่วงหน้า 9 เดือน  
 
ค าส าคญั: การพยากรณ์  ความต้องการพลังงานไฟฟ้า  วิธีแยกส่วนประกอบ  ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์  ค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ต์ความ               
              คลาดเคล่ือนสมบูรณ์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study and compare the forecasting methods for electric energy demand in Nakhonphanom 
province. The data was gathered from Provincial Electricity Authority of Nakhonphanom during January, 2011 to September, 2016 
of 69 values which were used and separated into 2 groups. The first group contained 60 values from January, 2011 to December, 
2015 for comparing and finding the most suitable forecasting method via criteria of the lowest Mean Absolute Deviation (MAD) and 
Mean Absolute Percent Error (MAPE). There were 6 forecasting methods: 1) Moving average, 2) Trend analysis, 3) Single 
exponential smoothing, 4) Double exponential smoothing (Holt), 5) Triple exponential smoothing (Winter), and 6) Decomposition. 
Then the selected suitable method was used to determine the most suitable forecasting period by the second group which contained 9 
values from January, 2016 to September, 2016. The lowest MAPE was used as the criteria of each period. The result indicated that 
decomposition method was the best method. From that method, it was implemented for forecasting 3, 6 and 9 months and it showed 
that the method was suitable for advance 9 months. 
 
Keywords: Forecasting, Electric energy demand, Decomposition, Mean Absolute Deviation, Mean Absolute Percent Error 
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บทน า 
 

 ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเ ป็นปัจจัยที่ ส  าคัญในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส  าคัญในการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ  การเ พ่ิมผลผลิต  ทั้ งทาง ด้าน
การเกษตรและด้านอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจาย
รายได้ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ผลิตและการขายสินค้า ซึ่ งเป็นเป้าหมายส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเพ่ิมของจ านวนประชากรและการ
ขยายตัวของเศรษฐกจิได้ด าเนินไปตลอดเวลา ท าให้ความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามีมากขึ้ นตามไปด้วย นับตั้งแต่
เปิดใช้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค าม่วน) เมื่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2554 จังหวัดนครพนมกลายเป็นเมือง
เปิดสู่เส้นทางหมายเลข R12 ซึ่ งจะส่งผลให้จังหวัด
นครพนมเป็นโครงข่ายการจราจรที่ฝั่งไทยตามทางหลวง
หมายเลข 212 เชื่ อมต่อทางหลวงหมายเลข 22 

(อดุรธานี-สกลนคร-นครพนม) อกีเส้นทางหนึ่ง คือ R12 
ซึ่งเร่ิมจากเมอืงท่าแขกไปถึงตอนกลางประเทศเวียดนามที่
จังหวัดฮาตงิห์ อนัเป็นที่ตั้งของท่าเรือหวุ่งอา๋ง ท่าเรือน า้ลึก
ข อ ง เ วี ย ด น า ม ไ ด้ สั้ น ที่ สุ ด  ด้ ว ย ร ะ ย ะ ท า ง เ พี ย ง  
330 กิโลเมตร และตามถนนสาย 1A ในเวียดนาม 
สามารถเดินทางไปยังกรุงฮานอย ด้วยระยะทางเพียง  
650 กโิลเมตร และสามารถเข้าสู่ผงิเสยีง มณฑลหนานหนิง 
ประเทศจีน ในระยะทางเพียง 1,029 กโิลเมตรเท่านั้น 
(Industrial Estate Authority of Thailand, 2016) ด้วย
เหตุนี้  จากข้อมูลกรมการค้าต่างประเทศ (Department of 
Foreign Trade, 2016) พบว่า ในปี พ.ศ.2556- พ.ศ.2558 
มูลค่าการค้ารวมผ่านชายแดนของจังหวัดนครพนมมี
ปริมาณมากที่สดุ ดงัแสดงในรปูที่ 1 และมอีตัราการเตบิโต
มากที่สุด ดังแสดงในรูปที่  2 เมื่ อเปรียบเทียบในกลุ่ม
จังหวัดที่มสีะพานมติรภาพไทย-ลาว ตั้งอยู่ คือ หนองคาย 
มุกดาหาร นครพนม และเชียงราย 

  

 
รูปท่ี 1 มูลค่าการค้าชายแดนในกลุ่มจงัหวัดที่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

 
 อีกทั้ ง จั งหวั ดนครพนม ไ ด้รั บการประกาศจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ
ประเทศไทย ระยะที่ 2 เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ส  าคัญของประเทศ
ในการสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกบัอาเซียน (Provincial 

Industrial Office of Nakhonphanom, 2016) ซ่ึงจะเกดิ
การลงทุนสร้างนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินค้าส่งออก
จ าหน่ายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการพัฒนาที่จะเกดิขึ้น
นี้ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัด
นครพนมจะมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมากในอนาคตอนัใกล้นี้   
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รูปท่ี 2 อตัราการเติบโตมูลค่าการค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดที่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

 
 จากการเติบโตในด้านเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จั งหวัด
นครพนม ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมาก
ขึ้นด้วย โดยจากข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคนครพนม 

พบว่าจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 ความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดมปีริมาณสงูขึ้นทุกปี และมอีตัรา
การเพ่ิมขึ้นทุกปี ดงัแสดงในรปูที่ 3 และ รปูที่ 4 

 

 
รูปท่ี 3 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า จ.นครพนม ย้อนหลัง 5 ปี 

 
 เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกักเกบ็ได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ  
มีความส าคัญมากต่อความมั่นคงด้านพลังงานในพ้ืนที่ 
เพราะถ้าหากผลการพยากรณ์ต ่ ากว่าความเป็นจริง  
จะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
และส่งผลเสยีหายต่อเศรษฐกจิในพ้ืนที่  ถ้าพยากรณส์งูกว่า
ความเป็นจริงจะท าให้เกดิการสญูเสยีค่าใช้จ่ายในการผลิต

เกนิความจ าเป็น ซ่ึงเทคนิคการพยากรณ์มีประโยชน์อย่าง
มากในการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ข้อมูล 
ในอนาคต เพ่ือการวางแผนและตดัสนิใจในการด าเนินงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การค านวณวิธกีารพยากรณ์แต่ละ
วิธทีี่มีประสทิธิภาพมากน้อยต่างกนั พิจารณาจากค่าความ
คลาดเคล่ือนน้อยที่สดุของการพยากรณ์   (Kaewhawong,  
2015) 
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พบว่าจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 ความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดมปีริมาณสงูขึ้นทุกปี และมอีตัรา
การเพ่ิมขึ้นทุกปี ดงัแสดงในรปูที่ 3 และ รปูที่ 4 

 

 
รูปท่ี 3 ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า จ.นครพนม ย้อนหลัง 5 ปี 

 
 เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกักเกบ็ได้ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการ ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือ  
มีความส าคัญมากต่อความมั่นคงด้านพลังงานในพ้ืนที่ 
เพราะถ้าหากผลการพยากรณ์ต ่ ากว่าความเป็นจริง  
จะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
และส่งผลเสยีหายต่อเศรษฐกจิในพ้ืนที่  ถ้าพยากรณส์งูกว่า
ความเป็นจริงจะท าให้เกดิการสญูเสยีค่าใช้จ่ายในการผลิต

เกนิความจ าเป็น ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์มีประโยชน์อย่าง
มากในการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ได้ข้อมูล 
ในอนาคต เพ่ือการวางแผนและตดัสนิใจในการด าเนินงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การค านวณวิธกีารพยากรณ์แต่ละ
วิธทีี่มีประสทิธิภาพมากน้อยต่างกนั พิจารณาจากค่าความ
คลาดเคล่ือนน้อยที่สดุของการพยากรณ์   (Kaewhawong,  
2015) 

 
รูปท่ี 4 อตัราการเพิ่มของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า จ.นครพนม  

 
 การน าเอาเทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลามาใช้
พยากรณ์ จะท าให้ทราบแนวโน้มในอนาคตว่าช่วงใดมี
ค ว าม ต้องก า ร ใ ช้ ไฟ ฟ้ ามากหรื อ น้ อย  โดยอาศั ย
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในอดีตมาหารูปแบบที่ใช้เป็น
แนวทางส าหรับการพยากรณ์ในอนาคต  บทความนี้ จึงได้
ศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 6 วิธ ีคือ  1) 
วิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ 2) วิธีแนวโน้มเชิงเส้น 3) วิธปีรับ
เรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอก็ซ์
โพเนนเชียลแบบโฮลท ์5) วิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียล
แบบวินเทอร์ 6) วิธแียกส่วนประกอบ น ามาเปรียบเทยีบ
ค่าความคลาดเคลื่ อนของแต่ละวิธี  เ พ่ือเลือกวิธีการ
พยากรณ์ที่มีความคลาดเคล่ือนน้อยที่สุด และน าวิธีการ
พยากรณ์นั้ นมาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่
เหมาะสมที่สุด ก่อนที่จะใช้ในการพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดนครพนมในอนาคต 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 
 งานวิจัยครั้งนี้ ท  าการรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้
พลั ง ง านไฟฟ้ าในจั งหวั ดนครพนมเ ป็นราย เดือน
ย้อนหลัง  6 ปี คือ พ. ศ. 2554 ถึง พ. ศ. 2559  ซึ่ง
ข้อมูลที่ ได้มาจากความอนุเคราะห์ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดนครพนม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด 
(Riansut, 2016) ชุดที่ 1 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 
2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 จ านวน  60 ค่า  ส าหรับ
ศึกษาวิธกีารพยากรณ์อนุกรมเวลา 6 วิธ ีโดยใช้โปรแกรม 

Minitab รุ่น 16 ซึ่งวิธกีารพยากรณอ์นุกรมเวลา ทั้ง 6 วิธนีี้  
ได้ถูกตดิตั้งอยู่มาและพร้อมใช้งานได้ในโปรแกรม Minitab 
จึงมีความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งวิธีพยากรณ์อนุกรม
เวลา กม็ีความเหมาะสมกับลักษณะของการใช้ข้อมูลใน
อดตีมาหารปูแบบการพยากรณค่์าในอนาคต ผู้วิจัยจึงเลือก
ที่จะศึกษาวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา 6 วิธีนี้  และเลือก
วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบค่าความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ โดย วรางคณา เรียนสุทธิ์ 
(Riansut, 2016) ได้สร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมใน
การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปและ
เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์พิจารณาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 2 เกณฑ์ คือ ค่าเฉล่ีย
เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) และ ค่า
รากที่สองของความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ีย (RMSE) 
ซึ่ งในงานวิจัยนี้  จึ งไ ด้เลือกใช้เกณฑ์พิจารณาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 2 เกณฑ์เช่นเดียวกนัคือ 
ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (MAD) และค่าเฉล่ีย
เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) วิธีการ
พยากรณ์ที่ให้ค่า MAD และ MAPE ที่ต ่าที่สดุ แสดงว่า
เป็นวิธกีารพยากรณ์ที่มีความแม่นย าที่สดุ ส่วนข้อมูลชุดที่ 
2 คือข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 
2559  จ านวน 9 ค่า โดยน าวิธกีารพยากรณ์ที่เหมาะสม
ที่สุดจาก 6 วิธีที่ศึกษามาค านวณช่วงการพยากรณ์
ล่วงหน้า  3 ช่วง คอื  3 เดอืน  6 เดอืน และ 9 เดอืน เพ่ือ
หาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่ เหมาะสมที่สุดโดย
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เปรียบเทียบค่า MAPE ที่ต ่าที่สุดของทั้ง 3 ช่วงเวลา 
(Newinpun & Chomtee, 2012) 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
  เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลทั้ง 69 ค่า มีค่าผิดปกติ
หรือไม่ โดยตรวจสอบข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม 
Minitab 16 วิธบีอ็กพลอ็ต (Box Plot) หากพบข้อมูลมีค่า
ผิดปกติ จะต้องท าการปรับค่าผิดปกตินั้นก่อนที่จะใช้เป็น
ข้อมูลเริ่ มต้นส าหรับการพยากรณ์ในขั้ นตอนต่อไป 
(Labkead & Wasusee, 2009) 

 2.  การพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving 
Average Method)  
  เป็นวิธีการสร้างสมการพยากรณ์จากการเฉล่ียค่า
สงัเกตล่าสดุจ านวน n ค่า โดยให้น า้หนักของข้อมูลเท่ากนั 
วิธีนี้ ช่วยก าจัดการเปล่ียนแปลงขึ้ นลงของความต้องการ
แบบสุ่ ม  ห รื อที่ เ รี ย ก ว่ า ก า รป รั บ เ รี ยบ ไ ด้อ ย่ า ง มี
ประสทิธภิาพ ในกรณทีี่ความต้องการไม่มีรูปแบบที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีลักษณะที่ได้รับอิทธิพล
จากฤดูกาล มสีมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา 
t ดงันี้  (Sila, 2010) 

 

         
∑      
     

     (1) 
 
  เมื่อ      =  ค่าพยากรณใ์นหน่วยเวลา t     
       =  ความต้องการที่เกดิขึ้นจริงในหน่วยเวลา t 
          n  =  จ านวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉล่ีย 
 
 3.  การพยากรณ์โดยวิธีแนวโน้มเชิง เ ส้น (Trend 
Analysis Method) 
  เป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ที่มีการพิจารณาปัจจัย
มูลเหตกุบัความต้องการ หากมีความสมัพันธเ์ป็นเชิงเส้นก็
สามารถใช้วิธแีนวโน้มเชิงเส้นมาใช้ได้ โดยดูความสมัพันธ์

ระหว่างเวลากบัความต้องการ ถ้าหากทราบว่ามีปัจจัยใดท า
ให้เกดิความต้องการในอดตีอย่างแน่นอนกจ็ะสามารถใช้ใน
การคาดการณส์ าหรับเหตุการณ์ในอนาคตได้โดยใช้สมการ
เส้นตรง (Peurgsapunrat, 2009) 

 
               (2) 
 
  เม่ือ     =  ค่าพยากรณ์ส าหรับช่วงเวลา t      
             =  ค่าตดัแกนท่ีช่วงเวลา 0 
      =  ค่าความชนัของเสน้ 
            =  ตวัแปรอิสระท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการ 
 
 4. การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
อย่างง่าย (Single Exponential Smoothing Method) 
  เป็นวิธีที่ใช้หลักการของการหาค่าเฉล่ียวิธีหนึ่งโดย
ให้น า้หนักความส าคัญกับข้อมูลใหม่มาก ค่าพยากรณ์จะ
ตอบสนองกับข้อมูลใหม่เป็นหลัก เหมาะกับข้อมูลที่มีการ
เปล่ียนแปลงและคาดเดาได้ยาก ในการนี้จะก าหนดน า้หนกั
ข้อมูลล่าสดุเป็น α โดยให้ค่า α อยู่ระหว่าง 0-1  ถ้าค่า 

α = 1 แสดงว่าให้น า้หนักกบัข้อมูลล่าสดุมาก ค่าพยากรณ์
ในช่วงเวลาถัดไปจะเท่ากบัข้อมูลจริงในช่วงเวลาล่าสดุ แต่
ถ้า α มีค่าน้อยกจ็ะหมายความว่ายึดข้อมูลพยากรณ์ใน
อดีตเป็นหลักโดยไม่ค านึงถึงข้อมูลปัจจุบัน การหาค่า
พยากรณค์ านวณได้จากสมการ 

 
                        (3) 
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เปรียบเทียบค่า MAPE ที่ต ่าที่สุดของทั้ง 3 ช่วงเวลา 
(Newinpun & Chomtee, 2012) 
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จากฤดูกาล มสีมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้าที่เวลา 
t ดงันี้  (Sila, 2010) 
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Analysis Method) 
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มูลเหตกุบัความต้องการ หากมีความสมัพันธเ์ป็นเชิงเส้นก็
สามารถใช้วิธแีนวโน้มเชิงเส้นมาใช้ได้ โดยดูความสมัพันธ์
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                        (3) 

 
  เมื่อ       =  ค่าพยากรณใ์นช่วงเวลาถดัไป 
               =  ค่าพยากรณข์องช่วงเวลาปัจจุบนั 
               =  ความต้องการที่เกดิขึ้นจริงในหน่วยเวลา t 
             α  =  ค่าถ่วงน า้หนักปรับเรียบ 
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                    (4) 
  
  เมื่อ      =  ความชัน (slope) ของข้อมูล 
      =  จ านวนช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า เช่น   =5 หมายถึงต้องการพยากรณ์ข้อมูลที่จะ 
      เกดิขึ้น 5 เดอืนข้างหน้า 
  โดยที่                            
                                    
 
 6. การพยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
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อิทธิพลของฤดูกาลได้ ข้อมูลควรอยู่ในรูปรายเดือน  ราย
สัปดาห์ หรือรายวัน ถ้าเป็นข้อมูลรายเดือนต้องมีข้อมูล
อย่างน้อย 36 ค่าขึ้ นไป วิธีการของวินเทอร์ ยังคงใช้
หลักการของเอก็ซ์โพเนนเชียล คือให้ความส าคัญกบัข้อมูล
ไม่เท่ากนั และมค่ีาให้ปรับเรียบ 3 ค่าคอื 

 
  α (alpha)   = ค่าคงที่ที่ท  าให้เรียบระหว่างข้อมูลกบัค่าพยากรณ ์มค่ีาระหว่าง 0-1 
  γ (gamma) = ค่าคงที่ที่ท  าให้เรียบระหว่างแนวโน้มจริงกบัค่าประมาณแนวโน้ม มค่ีาระหว่าง 0-1 
  δ (delta)    = ค่าคงที่ที่ท  าให้เรียบระหว่างค่าฤดูกาลจริงกบัค่าประมาณฤดูกาล มค่ีาระหว่าง 0-1 
 
วิธกีารของวินเทอร์ ม ี2 รปูแบบคอื   6.1  รูปแบบการคูณ (Multiplicative Seasonal 

Model) สมการที่ใช้ในการพยากรณค์อื  
 

                          (5) 
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   โดยที่ s =  จ านวนฤดูกาลใน 1 ปี เช่น ถ้าเป็นข้อมูลรายเดอืน s=12 
    m  =  ระยะเวลาที่ต้องการพยากรณไ์ปข้างหน้า  
        =  ระดบัของข้อมูล=    

    
                  

        =  ส่วนของแนวโน้ม =                      
       = ส่วนของฤดูกาล =    

  
           

 
  6.2 รูปแบบการบวก (Additive Seasonal  
 

Method) สมการที่ใช้ในการพยากรณค์อื 

                         (6) 
 

   โดยที่     =                            
            =                      

               =                    
 

  
โดยงานวิจัยนี้ จะเลือกศึกษาวิธีการของวินเทอร์ 

รปูแบบการคูณเท่านั้น 
 7. ก า ร พ ย า ก ร ณ์ โ ด ย วิ ธี แ ย ก ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ 
(Decomposition Method)  
  เป็นวิธกีารพยากรณข้์อมูลอนุกรมเวลาในระยะปาน
กลาง โดยการแยกส่วนประกอบข้อมูล อนุกรมเวลา อดีต
เป็น 4 ส่วน สี่แยกเป็นแนวโน้ม (T) ความผันแปรตาม 
วัฏจักร  (C) ความผันแปรตามฤดูกาล (S) ความผันแปร

ที่ไม่แน่นอน (I) เพ่ือพิจารณาว่าส่วนประกอบใด มี
อทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงของข้อมูลบ้าง แล้วค านวณหา
อิทธิพลของแต่ละส่วนประกอบ แล้วน าค่าความผันแปร
ของแต่ละส่วนไปพยากรณ์ค่าของข้อมูลในอนาคต โดยถือ
ว่าปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอนุกรมเวลา
ในอนาคตเหมือนกับในอดีต ที่นี้ จะให้ตัวแปรหรือข้อมูล
อนุกรมเวลาเป็นรูปแบบการคูณดังนี้  (Bunchongsilp, 
2007) 

 
                               (7) 
 
 8. การวัดความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ ์
(Forecasting Error) 
  วิธีที่ใช้วัดความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์จะ
อาศัยหลักการง่ายๆ คือการเปรียบเทียบระหว่างค่า
พยากรณ์ที่ค านวณได้กับข้อมูลจริงที่ช่วงเวลา t หากค่า
พยากรณม์ค่ีาคลาดเคลื่อนมาก อาจหมายถึงวิธกีารที่ใช้อยู่

ไม่เหมาะสม หรืออาจจ าเป็นต้องเปล่ียนค่าพารามเิตอร์บาง
ค่าให้เหมาะสม งานวิจัยนี้ จะใช้วิธีวัดความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ ์2 วิธคีอื 
  8.1 ค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสมบูรณ์ (Mean 
Absolute Deviation: MAD) 

 
            ∑         

           (8) 
 
  8.2 ค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) 
 
             

 ∑        
  

 
             (9) 

 
  โดยที่ค่า MAD และ MAPE ยิ่งน้อยกย็ิ่งแสดงว่าการพยากรณม์คีวามแม่นย าสงู 
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   โดยที่ s =  จ านวนฤดูกาลใน 1 ปี เช่น ถ้าเป็นข้อมูลรายเดอืน s=12 
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  8.2 ค่าเฉล่ียเปอร์เซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนสมบูรณ ์ (Mean Absolute Percent Error: MAPE) 
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             (9) 

 
  โดยที่ค่า MAD และ MAPE ยิ่งน้อยกย็ิ่งแสดงว่าการพยากรณม์คีวามแม่นย าสงู 

 9. การหาช่วงการพยากรณล่์วงหน้าที่เหมาะสม 
  จากการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ทั้ง 6 วิธี เมื่อทราบว่าวิธีใดที่มีค่า MAD และ 
MAPE ต ่าที่สดุ จะถอืว่าเป็นวิธกีารพยากรณ์ที่แม่นย าที่สดุ 
จากนั้นจะน าวิธกีารพยากรณ์นั้นมาพยากรณ์ความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัดนครพนม แล้วเปรียบเทยีบกบั
ข้อมูลชุดที่ 2 คือเดือนมกราคม 2559 ถึงกนัยายน 2559 
โดยก าหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงเวลาล่วงหน้า 3 เดอืน 6 เดอืน และ 9 เดอืน เพ่ือหาว่า
วิธีการพยากรณ์นี้ เหมาะสมกับช่วงเวลาการพยากรณ์

ล่วงหน้าช่วงไหนมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาค่า 
MAPE ที่ต ่าที่สดุ 

 
ผลการศึกษา 

 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
  เมื่อตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ชุด จ านวน 69 ค่า ด้วย
โปรแกรม Minitab 16 วิธีบ็อกพล็อต (Box Plot)  
ดงัแสดงในรปูที่ 5 พบว่าไม่มค่ีาผดิปกติแต่อย่างใด ดังนั้น
จึงสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ เป็นค่าเริ่มต้นส าหรับการพยากรณ์
ต่อไปได้  

 

 
รูปท่ี 5 กราฟบอ็กพลอ็ต (Box Plot) โดยโปรแกรม Minitab 16 

  
 2. ผลการพยากรณโ์ดยวิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที่ 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ์
โดยวิธีค่าเฉล่ียเคล่ือนที่ 3 เดือน ได้ผลดังรูปที่ 6 ค่า

ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ์MAD=2,227 และค่า 
MAPE = 7 
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รูปท่ี 6 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยวิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที่ 3 เดือน 

 
 3.  ผลการพยากรณโ์ดยวิธแีนวโน้มเชิงเส้น 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ์
โดยวิธีแนวโน้มเชิงเส้น ได้ผลดังรูปที่ 7 สมการเส้นตรง
ของการพยากรณ ์คอื                 

  เมื่อ    คอื ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เวลา t 
    t   คอื ช่วงเวลาที่พยากรณ ์
  ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ข อ ง ก า ร พ ย า ก รณ ์
MAD=2,156 และค่า MAPE = 7 

 

 
รูปท่ี 7 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยวิธแีนวโน้มเชิงเส้น 

 
 4. ผลการพยากรณ์โดยวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียล
อย่างง่าย 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่า
พยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 

(α=0.9761) ได้ผลดังรูปที่ 8 ค่าความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ ์MAD=1,557 และค่า MAPE = 5 
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รูปท่ี 6 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยวิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที่ 3 เดือน 

 
 3.  ผลการพยากรณโ์ดยวิธแีนวโน้มเชิงเส้น 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ์
โดยวิธีแนวโน้มเชิงเส้น ได้ผลดังรูปที่ 7 สมการเส้นตรง
ของการพยากรณ ์คอื                 

  เมื่อ    คอื ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เวลา t 
    t   คอื ช่วงเวลาที่พยากรณ ์
  ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ข อ ง ก า ร พ ย า ก รณ ์
MAD=2,156 และค่า MAPE = 7 

 

 
รูปท่ี 7 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยวิธแีนวโน้มเชิงเส้น 

 
 4. ผลการพยากรณ์โดยวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียล
อย่างง่าย 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่า
พยากรณ์โดยวิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 

(α=0.9761) ได้ผลดังรูปที่ 8 ค่าความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ ์MAD=1,557 และค่า MAPE = 5 
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รูปท่ี 8 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 

 
 5.  ผลการพยากรณ์โดยวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียล
แบบโฮลท ์
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ์
โดยวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท ์หรือ Double 

Exponential Smoothing (α=1.0,γ =0.0187) ได้ผลดัง
รูปที่  9 ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ ์
MAD=1,643 และค่า MAPE = 5 

 

 
รูปท่ี 9 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท ์

 
6.  ผลการพยากรณโ์ดยวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบ
วินเทอร์ 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ์
โดยวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์รปูแบบการ

คูณ หรือ Triple Exponential Smoothing (α=0.5,γ 
=0.2, δ =0) ได้ผลดงัรปูที่ 10 ค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์ MAD=981 และค่า MAPE = 3

 

60544842363024181261

40000

35000

30000

25000

20000

Index

Gr
ou

p 
1

Alpha 0.976179
Smoothing Constant

MAPE 5
MAD 1557
MSD 5468851

Accuracy Measures

Actual
Fits

Variable

Smoothing Plot for Group 1
Single Exponential Method

เดือน

ปริ
มา

ณก
าร

ใช
ไ้ฟ

ฟ้า
  M

W
h)

60544842363024181261

40000

35000

30000

25000

20000

Index

Gr
ou

p 
1

Alpha (level) 1.00000
Gamma (trend) 0.01878

Smoothing Constants

MAPE 5
MAD 1643
MSD 5647148

Accuracy Measures

Actual
Fits

Variable

Smoothing Plot for Group 1
Double Exponential Method



Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; (25)4

134

 
รูปท่ี 10 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ 

 
 7. ผลการพยากรณโ์ดยวิธแียกส่วนประกอบ 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ ์

โดยวิธแียกส่วนประกอบ ได้ผลดังรูปที่ 11 ค่าความคลาด
เคล่ือนของการพยากรณ ์MAD= 821 และค่า MAPE =3 
 

 
รูปท่ี 11 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยวธิแียกส่วนประกอบ 

 
 8. ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ์
  เมื่อได้ผลการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธแีล้ว ขั้นตอนนี้ เป็น
การเปรียบเทยีบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดย
ใช้เกณฑพิ์จารณาค่า MAPE และค่า MAD ที่ต ่าที่สดุ ซึ่งจะ
พิจารณาที่ค่า MAPE ก่อน ถ้าหากมีค่าเท่ากัน จึงจะ

พิจารณาที่ค่า MAD เป็นล าดับถัดไป ผลการเปรียบเทยีบ
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ง
วิธีที่ให้ค่า MAPE และ MAD ต ่าที่สุด คือวิธีแยก
ส่วนประกอบ 
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รูปท่ี 10 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ 

 
 7. ผลการพยากรณโ์ดยวิธแียกส่วนประกอบ 
  เมื่อใช้โปรแกรม Minitab 16 ค านวณค่าพยากรณ ์

โดยวิธแียกส่วนประกอบ ได้ผลดังรูปที่ 11 ค่าความคลาด
เคล่ือนของการพยากรณ ์MAD= 821 และค่า MAPE =3 
 

 
รูปท่ี 11 ความสมัพันธร์ะหว่างความต้องการไฟฟ้าจริงกบัค่าพยากรณ์โดยวธิแียกส่วนประกอบ 

 
 8. ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ์
  เมื่อได้ผลการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธแีล้ว ขั้นตอนนี้ เป็น
การเปรียบเทยีบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดย
ใช้เกณฑพิ์จารณาค่า MAPE และค่า MAD ที่ต ่าที่สดุ ซึ่งจะ
พิจารณาที่ค่า MAPE ก่อน ถ้าหากมีค่าเท่ากัน จึงจะ

พิจารณาที่ค่า MAD เป็นล าดับถัดไป ผลการเปรียบเทยีบ
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์แสดงดังตารางที่ 1 ซ่ึง
วิธีที่ให้ค่า MAPE และ MAD ต ่าที่สุด คือวิธีแยก
ส่วนประกอบ 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ทั้ง 6 วิธ ี
วิธีการพยากรณ ์ ค่า MAPE ค่า MAD 

วิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที ่ 7 2,227 
วิธแีนวโน้มเชิงเส้น 7 2,156 
วิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 5 1,557 
วิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท ์ 5 1,643 
วิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ 3 981 
วิธแียกส่วนประกอบ 3 821 

 
 9. ผลการหาช่วงการพยากรณล่์วงหน้าที่เหมาะสม 
  จากผลการเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ ์พบว่าการศึกษาครั้งนี้  วิธกีารพยากรณโ์ดยวิธี
แยกส่วนประกอบมีความแม่นย ามากที่สดุ เมื่อน าวิธกีารนี้
มาพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของจังหวัด
นครพนม เปรียบเทยีบกบัข้อมูลชุดที่ 2 คือ ความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าจริงในเดือนมกราคม 2559 ถึงกันยายน 

2559 โดยก าหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็น 3 ช่วง
คอืช่วงเวลาล่วงหน้า 3 เดอืน 6 เดอืน และ 9 เดอืน โดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณาค่า MAPE ที่ต ่าที่สดุ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 พบว่า วิธีการพยากรณ์โดยวิธีแยกส่วนประกอบ
เหมาะสมกบัการพยากรณล่์วงหน้า 9 เดอืน เนื่องจากให้ค่า 
MAPE ต ่าที่สดุเพียง 0.0388 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมโดยวิธแียกส่วนประกอบ 

ล่วงหนา้ 3 เดือน ล่วงหนา้ 6 เดือน ล่วงหนา้ 9 เดือน 
ค่าจริง(MWh) ค่าพยากรณ(์MWh) ค่าจริง(MWh) ค่าพยากรณ(์MWh) ค่าจริง(MWh) ค่าพยากรณ์

(MWh) 
     32,056       31,967       32,056       31,967       32,056       31,967  
     28,394       31,799       28,394       31,799       28,394       31,799  
     35,397       39,178       35,397       39,178       35,397       39,178  
       41,227       39,619       41,227       39,619  
       41,867       40,769       41,867       40,769  
       41,819       41,049       41,819       41,049  
         39,226       40,310  
         39,308       39,576  
         38,648       38,586  

MAPE = 0.0765 MAPE = 0.0522 MAPE = 0.0388 
 

สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ได้น าเสนอการเปรียบเทยีบและคัดเลือก
วิธีการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดนครพนม โดยใช้ข้อมูล
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2559 จ านวน 69 ค่า 
โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดชุดที่ 1 คือข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จ านวน 60 
ค่า  ส าหรับการเปรียบเทยีบความแม่นย าของการพยากรณ ์
6 วิธ ีคอื 1)วิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที่ 2)วิธแีนวโน้มเชิงเส้น 3)

วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย 4)วิธีปรับเรียบ
เอก็ซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ 5)วิธีปรับเรียบเอก็ซ์โพเนน
เชียลแบบวินเทอร์ 6)วิธีแยกส่วนประกอบ ด้วยโปรแกรม 
Minitab 16 โดยใช้เกณฑพิ์จารณาค่า MAD และ MAPE 
ที่ต ่าที่สุด ข้อมูลชุดที่ 2 คือ ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 
2559 ถึงเดือนกนัยายน 2559 จ านวน 9 ค่า ส าหรับการ
พยากรณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงเพ่ือหาช่วงเวลาการ
พยากรณล่์วงหน้าที่เหมาะสมที่สดุ 3 เดือน 6 เดือนและ 9 
เดอืน โดยใช้เกณฑพิ์จารณาค่า MAPE ที่ต ่าที่สดุ 
 ผลการศึกษาพบว่าจากข้อมูลชุดที่ 1 การพยากรณ์โดย
วิธีแยกส่วนประกอบมีความแม่นย ามากที่สุดเมื่อพิจารณา
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ภายใต้เกณฑค่์า MAD และMAPE ที่ต ่าที่สดุ และเมื่อน า
วิธีการมาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลชุดที่ 2 พบว่ามีความเหมาะสมกับการพยากรณ์
ล่วงหน้า 9 เดอืน 
 ผลการพยากรณป์ริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในจังหวัดนครพนมล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดอืนกนัยายน 2560 โดยวิธแียกส่วนประกอบแสดงดังรูป
ที่ 12 พบว่า ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัด
นครพนมจะยังคงมีแนวโน้มสงูเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและยังคงมี
ความผนัแปรตามฤดูกาล โดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
มถุินายน จะยังคงเป็นช่วงเวลาที่มคีวามต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสงูที่สดุ ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกบัการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Electricity Generating 
Authority of Thailand, 2016) ซึ่งได้เกบ็สถิติความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสงูสดุของประเทศไทยจะเกิดขึ้น
ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี และ
สอดคล้องกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน (Energy Policy and Planning Office 
Ministry of Energy, 2012) สรุปข้อมูลไว้ว่า ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสงูสดุมีความสมัพันธก์ับอุณหภมูิที่
เปล่ียนแปลง กล่าวคือ หากช่วงที่มีอุณหภมูิสงูกจ็ะมีความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงตามไปด้วย และในช่วงเดือน
มนีาคม ถงึเดอืนมถุินายนของแต่ละปี กจ็ะเป็นช่วงที่สภาพ
อากาศของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงที่สุดเช่นเดียวกัน

  

 
รูปท่ี 12 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดนครพนมล่วงหน้า เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกนัยายน 2560 

 
 ผลการ ศึกษาพบว่ า  การพยากรณ์ ด้ วยวิ ธีแยก
ส่วนประกอบเหมาะสมในการน ามาใช้พยากรณ์มากที่สุด 
เนื่องจากให้ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุ คือ MAPE=3 
และ MAD=821 ในขณะที่การพยากรณ์ด้วยวิธปีรับเรียบ
เอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ ให้ค่า MAPE=3 และ 
MAD=981 กล่าวได้ว่าทั้งสองวิธีมีความแม่นย าในการ
พยากรณส์ าหรับข้อมูลชุดนี้ ใกล้เคียงกนัมาก เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาชุดข้อมูลที่น ามาใช้ในการพยากรณ์นั้น พบว่า
ข้อมูลมีแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาล เห็นได้จาก
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีสูงมากในช่วงฤดูร้อน
ของทุกปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งสองวิธีจึงมีความ

เหมาะสมมากที่สดุในการน ามาพยากรณ์กับลักษณะข้อมูล
ดงักล่าว โดยไม่ต้องเปรียบเทยีบวิธกีารพยากรณท์ั้ง 6 วิธนีี้
อกีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป คอื 
 1. การศึกษากับข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของจังหวัดอื่น เพ่ือเปรียบเทียบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธี
แยกส่วนประกอบกบัวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวิน
เทอร์ วิธไีหนที่มคีวามแม่นย ามากกว่ากนั เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนและสามารถน าวิธีนั้นไปใช้กับการพยากรณ์กับ
อนุกรมเวลาชุดอื่นที่มีลักษณะการเคล่ือนไหวที่คล้ายคลึง
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ภายใต้เกณฑค่์า MAD และMAPE ที่ต ่าที่สดุ และเมื่อน า
วิธีการมาหาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลชุดที่ 2 พบว่ามีความเหมาะสมกับการพยากรณ์
ล่วงหน้า 9 เดอืน 
 ผลการพยากรณป์ริมาณความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า
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เดอืนกนัยายน 2560 โดยวิธแียกส่วนประกอบแสดงดังรูป
ที่ 12 พบว่า ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัด
นครพนมจะยังคงมีแนวโน้มสงูเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและยังคงมี
ความผนัแปรตามฤดูกาล โดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
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กระทรวงพลังงาน (Energy Policy and Planning Office 
Ministry of Energy, 2012) สรุปข้อมูลไว้ว่า ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสงูสดุมีความสมัพันธก์ับอุณหภมูิที่
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ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงตามไปด้วย และในช่วงเดือน
มนีาคม ถงึเดอืนมถุินายนของแต่ละปี กจ็ะเป็นช่วงที่สภาพ
อากาศของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงที่สุดเช่นเดียวกัน
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เนื่องจากให้ค่าความคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุ คือ MAPE=3 
และ MAD=821 ในขณะที่การพยากรณ์ด้วยวิธปีรับเรียบ
เอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ ให้ค่า MAPE=3 และ 
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ข้อมูลมีแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาล เห็นได้จาก
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีสูงมากในช่วงฤดูร้อน
ของทุกปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งสองวิธีจึงมีความ

เหมาะสมมากที่สดุในการน ามาพยากรณ์กับลักษณะข้อมูล
ดงักล่าว โดยไม่ต้องเปรียบเทยีบวิธกีารพยากรณท์ั้ง 6 วิธนีี้
อกีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป คอื 
 1. การศึกษากับข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของจังหวัดอื่น เพ่ือเปรียบเทียบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธี
แยกส่วนประกอบกบัวิธปีรับเรียบเอก็ซ์โพเนนเชียลแบบวิน
เทอร์ วิธไีหนที่มคีวามแม่นย ามากกว่ากนั เพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ที่ชัดเจนและสามารถน าวิธีนั้นไปใช้กับการพยากรณ์กับ
อนุกรมเวลาชุดอื่นที่มีลักษณะการเคล่ือนไหวที่คล้ายคลึง
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กนัได้ โดยไม่ต้องเปรียบเทียบวิธกีารพยากรณ์ทั้ง 6 วิธีนี้
อกีต่อไป 
 2. การศึกษาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าที่มากกว่า
นี้  เช่น 12 เดอืน หรือ 24 เดอืน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
มข้ีอมูลปัจจุบันเพียง 9 ค่า จึงศึกษาการพยากรณ์ล่วงหน้า
ได้เพียงเท่านั้น 
 3. การศึกษาวิธกีารพยากรณ์ที่แตกต่างจากการศึกษา
นี้  เ ช่น วิธีบอกซ์-เจนกินส์ การวิเคราะห์การถดถอย 
รวมถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า เช่นจ านวนประชากร การเติบโตของเศรษฐกจิ เป็น
ต้น  
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