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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณที่เหมาะสม สําหรับการพยากรณ
ปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย โดยใชขอมูลจากสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 จํานวน
39 คา ซึ่งขอมูลจะถูกแบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 จํานวน 30 คา เพื่อใชสําหรับการศึกษาและเปรียบเทีย บความเหมาะสมของรูปแบบการ
พยากรณทั้ง 6 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) รูปแบบแนวโนมเชิงเสน 3) รูปแบบปรับ
เรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย 4) รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) รูปแบบปรับ
เรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6) รูปแบบแยกสวนประกอบ จากนั้นจะเลือกรูปแบบการ
พยากรณที่เหมาะสมกับขอมูลที่ทําการศึกษามากที่สุด โดยพิจารณาจากรูปแบบการพยากรณที่ใหคาเฉลีย่
เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณ และคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ยที่ตํ่าที่สุด และเมื่อ
เลือกรูปแบบการพยากรณที่เหมาะสมที่สุดไดแลว จึงนํามาคํานวณหาชวงการพยากรณลวงหนา 3 เดือน
6 เดือน และ 9 เดือน กับขอมูลชุดที่ 2 คือขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2563 จํานวน 9 คา ผลการศึกษาพบวา รูปแบบแยกสวนประกอบ เปนรูปแบบการพยากรณที่มีความ
เหมาะสมที่สุดกับขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทยมากที่สุด และเหมาะสม
สําหรับการพยากรณลวงหนา 3 เดือน
คําสําคัญ: การพยากรณ, พลังงานระยะสั้น, วิธีแยกสวนประกอบ, วิธีแนวโนมเชิงเสน
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Abstract
The purpose of this research was comparing of the most appropriate forecasting
methods for predicting of short-term energy demand in Thailand. The data, gathered from
Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy between July 2017 and September
2020, of 39 values were used and separated into two groups. The first group was
contained 30 values between July 2017 and December 2019 for studying and comparing
the most appropriate forecasting methods by (1) Moving Average Method, 2) Trend
Analysis Method, 3) Single Exponential Smoothing Method, 4) Double Exponential
Smoothing Method, 5) Triple Exponential Smoothing Method, and 6) Decomposition
Method. The suitable forecasting method was chosen by considering the smallest value
of Mean Absolute Percent Error (MAPE) and Mean Absolute Deviation (MAD). Then the
selected most appropriate method was used to determine the most suitable forecasting
period by the second group which was contained 9 values from January 2020 to
September 2020 for finding the most appropriate for the predictive timing. The result
indicated that Decomposition Method was the best and suitable for forecasting in
advance of 3 months.
Keywords: Forecasting, Short-Term Energy, Decomposition Method, Trend Analysis
Method
บทนํา
ในป จจุบั นจะเห็ นไดวาทุก ๆ ประเทศไดใหความสําคัญ ตอนโยบายการจัดการดานพลังงาน
เนื่องจากพลังงานเปนปจจัยหลักที่สําคัญที่ใชในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนปจจัยที่สงเสริม
สวัสดิภาพ และความผาสุกของประชาชนในประเทศ และยังมีสวนเกี่ยวของโดยตรงในการตอยอดสูการ
พัฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน สังคม ตลอดจนภาคครัวเรือน เปนตน
จึงสงผลใหหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม มีการขยายตัวของความตองการพลังงาน
ในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี้จะมีผลโดยตรงตอความตองการพลังงานที่
เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณความตองการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องในทุก ๆ ป โดยพลังงานดังกลาวมีทั้งที่ผลิตไดภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ
49

ปที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนึ่งในพลังงานที่ประเทศไทยมีความตองการใชมากที่สุด ไดแก นํ้ามันดิบ ซึ่ง 45% ของปริมาณทั้งหมดที่
ใชผลิตไดจากแหลงผลิตในอาวไทย ในขณะที่ 55% ที่เหลือมีการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน โดย
นํ ้ามัน ดิบจัดเป นพลังงานสิ ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อใชแลวจะหมดไป ไม
สามารถผลิตทดแทนได นอกจากนํ้ามันดิบแลว ประเทศไทยยังมีการใชกาซธรรมชาติ ถานหิน/ลิกไนต ใน
ปริมาณที่สูงรองลงมา ตามลําดับ เมื่อประเทศไทยมีการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานจากตางประเทศมากขึ้น
ตามปริมาณความตองการใชพลังงานภายในประเทศ จะสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากตองมีการใชเงินจํานวนมากในการนําเขาพลังงาน ทําใหภาคธุรกิจ
ตาง ๆ มีตนทุนในการผลิต และการบริการที่สูงขึ้น
จากปญหาดังกลาวทําใหเกิดกระแสแนวคิดในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญ
กับการพึ่งพาตนเองในดานพลังงานใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งมียุทธศาสตรสําคัญ ไดแก การใชพลังงานที่มีอยูอยาง
ประหยัด การใชประโยชนจากพลังงานที่มีในประเทศใหเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการหาแหลงพลังงานทดแทน
อาทิ พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากผลผลิตทางการเกษตร เปนตน อยางไรก็ตามการแกปญหาสวนใหญ
ยังไมสามารถทําใหเห็นผลไดอยางจริงจัง และยังไมบรรลุสูเปาหมายที่จะสามารถทําใหประเทศไทยมี
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในดานพลังงานไดอยางแทจริง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทย
จะตองทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาและกําหนดยุทธศาตรใหม ๆ ดานพลังงานที่นําไปสูความสามารถ
ในการพึ่งตนเองใหไดในที่สุด
กระทรวงพลังงานเปนอีกหนึ่งหนวยงานที่มีนโยบายในการจัดทําแผนพลังงานระยะสั้น 5 ป เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมใหทุกภาคสวนภายในประเทศมีการพึ่งพาการใชพลังงานภายในประเทศใหไดมาก
ที่สุด รวมถึงวางแผนการใชพลังงานระยะสั้นภายในประเทศ จึงกําหนดนโยบายที่สําคัญในแผนพลังงาน
ไดแก การสงเสริมใหประชาชนใชรถยนตไฟฟา (EV) แทนการใชรถยนตที่ใชนํ้ามันเชื้อเพลิง การจัดหา
ติดตั้งแผงโซลารเซลล เพื่อนําพลังงานที่ไดมาใชเปนพลังงานสํารอง การนําระบบ Big Data มาใชสําหรับ
การตรวจสอบขอมูลดานพลังงานผานระบบมือถือ เปนตน (ศูนยขาวพลังงาน, 2561)
เพื ่อเปน ประโยชนในการวางแผนการใชพลังงานระยะสั้นภายในประเทศ ผูวิจัยจึงใชขอมูล
ปริมาณความตองการพลังงานระยะสัน้ ในประเทศไทย จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จํานวนทั้งสิ้น 39 คา มาใชใน
การศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณที่เหมาะสม สําหรับการพยากรณปริมาณความตองการ
พลังงานระยะสั้นในประเทศไทย โดยจะศึกษาจากรูปแบบการพยากรณทั้ง 6 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบ
คาเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) รูปแบบแนวโนมเชิงเสน 3) รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย 4) รูปแบบ
ปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสองครั้ง 5) รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง และ 6)
รูปแบบแยกสวนประกอบ
การที่ผูวิจัยเลือกรูปแบบการพยากรณทั้ง 6 รูปแบบนี้มาใชในการศึกษา เนื่องจากเปนรูปแบบการ
พยากรณอนุ กรมเวลาที่ นิยมใชกันอยางแพรหลาย กลาวคืออาศัยความสัมพันธขอมูลในอดีต มาหา
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รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใชสรางสมการการพยากรณคาตาง ๆ ที่สนใจในอนาคต โดยที่รูปแบบคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่จะใหความสําคัญกับขอมูลทุกคาเทา ๆ กัน ในขณะที่รูปแบบแนวโนมเชิงเสน จะมีขอกําหนด
เกี่ยวกับความสัมพั นธของขอมูลที่นํามาวิเคราะหวาตองมีความสัมพันธเปนเสนตรงเทานั้น สําหรับ
รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลจะคลาย ๆ กับรูปแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ แตจะแตกตางกันตรงที่มีการ
ใหนํ้าหนักหรือความสําคัญของขอมูลที่เกิดขึ้นลาสุดกอน ในขณะที่รูปแบบแยกสวนประกอบ จะเปน
รูปแบบที่มีการแยกองคประกอบตาง ๆ ของขอมูล ออกเปนสวน ๆ กอนสรางสมการการพยากรณ ซึ่ง
สอดคล องกั บงานวิจ ัย ของ เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ (2560) จารุเดช โตจําศิลป และ สิทธิพร พิมพสกุล
(2561) สุนิทรา ตั้งซาย และคณะ (2562) อนัทชา พุมพวง และคณะ (2562) เปนตน จากรูปแบบการ
พยากรณทั้ง 6รูปแบบดังที่กลาวขางตน ผูวิจัยจะเลือกรูปแบบการพยากรณที่มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมมากที่สุด มาคํานวณหาชวงเวลาการพยากรณลวงหนาที่เหมาะสม แลวนําไปใชในการพยากรณ
ปริมาณความตองการพลังงานระยะสัน้ ในประเทศไทยตอไปในอนาคต
วิธกี ารวิจยั
การพยากรณปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การจัดเตรียมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการพยากรณปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย ไดมาจากการเก็บ
รวมรวมโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ถึงเดือน กันยายนพ.ศ. 2563โดยผูวิจัยจะแบงขอมูลดังกลาวออกเปน ใชสําหรั บ 1 ชุด คือ ชุดที่ 2
คา ตั้งแตเดือน 30 การศึกษารูปแบบการพยากรณ จํานวนกรกฎาคม พ.ศ. 2560ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
เปนขอมูล 2 และขอมูลชุดที่ 2562ปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย ตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 256 ถึงเดือนกันยายน 3พ.ศ. 2563จํานวน คา 9ใชเปนขอมูลสําหรับการหาชวงเวลาการ
พยากรณลวงหนาที่เหมาะสมที่สุดของรูปแบบการพยากรณที่ใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน
สมบูรณ (MAPE) และคาเฉลี่ยความคลาดเคลือ่ นสมบูรณเฉลีย่ ที่ตํ่าที่สุด (MAD) ที่ตํ่าที่สุดจากขอมูลชุดที่ 1
2. การวิเคราะหขอ มูลเบือ้ งตน
เพื่อตรวจสอบวาขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย ทั้ง คา มีคา 39
ผิดปกติ (Outlier) หรือไม จะทําการตรวจสอบโดยใชวิธีบ็อกพล็อต (Box Plot) และถาหากพบวามีขอมูล
ที่มีคาผิดปกติ จะตองทําการปรับคาผิดปกตินั้น ดวยวิธี Box-Cox transformation กอนที่จะใชเปนขอมูล
เริ่มตนสําหรับการพยากรณในขั้นตอนตอไป โดยเกณฑที่ใชในการปรับคาผิดปกติ แสดงดังตารางที่ 1
(นิติพงษ สงศรีโรจน, 2557)
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ตารางที่ 1 เกณฑที่ใชในการปรับคาผิดปกติของขอมูล จากวิธี Box-Cox transformation
คา 
รูปแบบการแปลงขอมูล
คา 
รูปแบบการแปลงขอมูล
-1
0.5
y  1 / y
y  y
-.05
1
y  y
y  1/ y
0
y  ln (y)

y แทน คาของขอมูลที่ตองการศึกษา
y แทน คาของขอมูลหลังจากแปลงขอมูลโดยใชวิธี Box-Cox transformation

เมื่อ



แทน คาพารามิเตอรที่ใชในการกําหนดรูปแบบการแปลง

3. รูปแบบการพยากรณทั้ง 6 รูปแบบที่ใชในงานวิจัย มีรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 รูปแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Method)
เปนรูปแบบการพยากรณที่สรางสมการพยากรณจากการเฉลี่ยคาสังเกตลาสุดจํานวน n
คา โดยใหนํ้าหนักของขอมูลเทากัน และไมกําหนดจํานวนคาสังเกต n ที่นํามาเฉลี่ยไวแนนอน แตจะเลือก
n ที่ทําใหคาพยากรณใกลเคียงกับคาจริงมากที่สุด โดยพิจารณาจากคา n ที่ทําใหคาคลาดเคลื่อนโดยรวม
ตํ่าที่สุด รูปแบบการพยากรณนี้เหมาะกับขอมูลที่ไมมีแนวโนมและฤดูกาล (รัชฎา แตงภูเขียว และ ณัฐนันท
อิสสระพงศ, 2562) มีสมการการพยากรณหนึ่งชวงเวลาลวงหนาที่เวลา t ดังนี้

Ft  (A t 1  A t 2  ...  A t n ) / n
เมื่อ

(1)

Ft

แทน คาพยากรณ ณ เวลา t
A tn แทน ขอมูลจริง ณ เวลา t-n
n แทน จํานวนขอมูลที่ใชในการหาคาเฉลี่ย
3.2 รูปแบบแนวโนมเชิงเสน (Trend Analysis)
เปนรูปแบบการพยากรณที่ใชหลักการทางคณิตศาสตรมาพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่ตองการ
ศึกษา หากปจจัยดังกลาวนั้นมีความสัมพันธกันในรูปแบบเชิงเสน ก็สามารถใชรูปแบบการพยากรณนี้ใน
การสรางสมการเสนตรง เพื่อใชในการพยากรณคาในอนาคต (รัชฎา แตงภูเขียว และ ณัฐนันท อิสสระ
พงศ, 2562) มีรูปแบบสมการเพื่อใชสําหรับการพยากรณดังนี้

ŷ  a  bt
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เมื่อ ŷ แทน คาพยากรณสําหรับชวงเวลา t
a แทน คาตัดแกนที่ชวงเวลา 0
b แทน คาความชัน
t แทน ตัวแปรที่ตองการศึกษา
3.3 รู ป แบบปรั บ เรี ย บเอ็ ก ซ โ พแนนเชี ย ลอย า งง า ย (Single Exponential Smoothing
Method)
เปนรูปแบบการพยากรณที่เ หมาะกับ ขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง เฉพาะความผันแปร
เนื่องจากเหตุการณที่ผิดปกติเพียงอยางเดียว คาพยากรณที่ไดจะคํานวณจากขอมูลที่ผา นมาในอดีตทั้งหมด
และมีการกําหนดความสําคัญหรือนํ้าหนักของขอมูลแตละคาไมเทากัน โดยจะใหความสําคัญกับขอมูลที่
เกิดขึ้นลาสุดเปนอันดับแรก และจะคอย ๆ ลดการกําหนดความสําคัญหรือนํ้าหนักของขอมูลออกไปตาม
ระยะเวลา ทั้งนี้จะกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์ปรับใหเรียบ  มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 (ทรงศิริ แตสมบัติ,
2549) สวนรูปแบบของการพยากรณ ณ ชวงเวลาลวงหนา t มีดังนี้

Ft 1  Yt  (1   )Ft
เมื่อ

(3)

Ft1 แทน คาพยากรณในชวงเวลาตอไป


Yt
Ft

แทน คาถวงนํ้าหนักปรับเรียบ
แทน คาจริงในชวงเวลาปจจุบัน
แทน คาพยากรณในชวงเวลาปจจุบัน
3.4 รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสองครั้ง (Double Exponential Smoothing

Method)
เปนรูปแบบการพยากรณที่คลายกับรูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย แตจะ
แตกตางกันตรงที่รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย เหมาะกับขอมูลที่ไมมีทั้งแนวโนมและ
อิทธิพลของฤดูกาล จึงมีคาคงที่สําหรับปรับเรียบเพียง  คา คือ 1 แตรูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนน
เชียลแบบสองครั้ง จะเหมาะสําหรับขอมูลที่มีแนวโนม แตไมมีอิทธิพลของฤดูกาล จึงมีคาคงที่สําหรับปรับ
ระดับ  คา คือ 2 และ  (ทรงศิริ แตสมบัติ, 2549) มีสมการที่ใชในการพยากรณ คือ

Ŷtn  L t  b t n
เมื่อ

Ŷtn แทน คาพยากรณในชวงเวลาที่ t+n
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L t แทน คาคงที่ จะหาไดจาก L t  Yt  (1   )(L t 1  b t1 )
b t แทน คาประมาณแนวโนมของขอมูล จะหาจาก b t   (L t  L t 1 )  (1   )b t 1

n

แทน ชวงเวลาของการพยากรณ
 ,  แทน พารามิเตอรของการพยากรณซึ่งมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 0
3.5 รูป แบบปรับ เรีย บเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง (Triple Exponential Smoothing

Method)
มีชื่อเรียกอีกอยางวารูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบโฮลท )Holt’s Linear
Method) โดยรูปแบบการพยากรณนี้จะเหมาะสําหรับการพยากรณขอมูลที่มีแนวโนม อิทธิพลของฤดูกาล
ใชพยากรณระยะสั้นถึงปานกลาง ไมนิยมใชกับขอมูลที่เปนรายป เพราะจะทําใหไมสามารถแยกอิทธิพล
ของฤดูกาลได แตนิยมใชกับขอมูลที่อยูในรูปรายเดือน รายสัปดาห หรือรายวัน ถาเปนขอมูลรายเดือนตอง
มีขอมูลอยางนอย คาขึ้นไป 36รูปแบบนี้จะยังคงใชหลักการของเอ็กซโพเนนเชียล คือใหความสําคัญกับ
ขอมูลไมเทากัน และมีคาใหปรับเรียบ คาคือ 3  ,  และ  รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบ
สามครั้ง มี 2 รูปแบบ คือรูปแบบการคูณ และรูปแบบการบวก ในที่นี้จะเลือกศึกษาเฉพาะรูปแบบปรับ
เรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้งในรูปแบบการคูณ (ทรงศิริ แตสมบัต,ิ 2549) โดยมีรูปแบบสมการที่ใช
ในการพยากรณ คือ
(5)
Ŷtn  (L t  nb t )S tsn
เมื่อ

Ŷtn แทน คาพยากรณในชวงเวลาที่ t+n
n

แทน ชวงเวลาของการพยากรณ
L t แทน คาประมาณแนวระดับของขอมูล คํานวณไดจาก
L t   (Yt / S t  s )  (1   )(L t 1  b t 1 )
b t แทน คาประมาณแนวโนม จะหาไดจาก b t   (L t  L t 1 )  (1   )b t 1
S t แทน คาประมาณฤดูกาล คํานวณไดจาก S t   (Yt / L t )  (1   )S t 1
 แทน คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางขอมูลกับคาพยากรณ มีคาระหวาง 1 ถึง 0
 แทน คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางแนวโนมจริงกับคาประมาณแนวโนม มีคาระหวาง 1 ถึง 0
 แทน คาคงที่ที่ทําใหเรียบระหวางคาฤดูกาลจริงกับคาประมาณฤดูกาล มีคาระหวาง 1 ถึง 0
s แทน จํานวนฤดูกาลใน 1 ป เชน ถาเปนขอมูลรายเดือน s=12
3.6 รูปแบบแยกสวนประกอบ (Decomposition Method)
เปนรูปแบบการพยากรณที่มีการแยกสวนประกอบของขอมูลอนุกรมเวลา จากนั้นจึงจะ
นําไปสรางสมการพยากรณ โดยที่สวนประกอบของอนุกรมเวลา ไดแก อิทธิพลแนวโนม )Trend: T) และ
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อิ ท ธิ พ ลของฤดู ก าล )Seasonal Effect: S) สํ า หรั บ อิ ท ธิ พ ลของวั ฏ จั ก ร )Cyclical Effect: C) และ
เหตุการณที่ผิดปกติ )Irregular Effect: I) จะไมนิยมนํามาพิจารณา เนื่องจากไมสามารถคาดการณไดวาจะ
เกิดขึ้นในชวงใด (ทรงศิริ แตสมบัติ, 2549) ซึ่งตัวแบบที่ใชในการวิจัยครั้งนี้อยูในรูปแบบการคูณ คือ

Ŷt  Tt S t ; T  1,2,...
เมื่อ

(6)

Ŷt แทน คาพยากรณในชวงเวลาที่ t
T t แทน คาอิทธิพลของแนวโนม สําหรับชวงเวลา t
S t แทน คาอิทธิพลของฤดูกาล สําหรับชวงเวลา t
4. เกณฑการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการพยากรณ

หลังจากนําขอมูลชุดที่ คา มาทําการศึกษารูปแบบการพยากรณที่เหมาะสมสําหรับ 30 จํานวน 1
ปริ ม าณความตองการพลั งงานระยะสั้นในประเทศไทย ดวยรูปแบบการพยากรณทั้ง รูปแบบ ดัง 6
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณวา รูปแบบการ 3 รายละเอียดในขั้นตอนที่
พยากรณรูปแบบใดจะมีประสิทธิภาพหรือมีความเหมาะสมกับขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะ
สั้นในประเทศไทยมากที่สุด ผูวิจัยจะพิจารณาจากการว◌ัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ โดยอาศัย
หลักการงาย ๆ คือ การเปรียบเทียบระหวางคาพยากรณที่คํานวณไดจากรูปแบบการพยากรณทั้ง 6
รูปแบบกับ ขอมู ลจริ งที่ ชวงเวลาt หากคา พยากรณมีคาคลาดเคลื่อนมาก อาจหมายถึงรูปแบบการ
พยากรณที่ใชอยูไมเหมาะสมกับขอมูลที่ทําการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้จะใชวิธีการวัดความคลาดเคลื่อน
ของรูปแบบการพยากรณจาก วิธีคือ 2
4. 1 คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสมบูรณ (เมธินี กวินภาส และคณะ, 2558)

1 n
MAPE   ei / Yi  100%
n i1
เมื่อ ei แทน ผลตางของคาจริงกับคาพยากรณ ณ เวลา t
Yi แทน คาจริง ณ เวลา t
n แทน จํานวนขอมูลที่นํามาวิเคราะห
i แทน ลําดับที่ของขอมูล
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4.2 คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณเฉลี่ย (เมธินี กวินภาส และคณะ, 2558)

1n
MAD   ei
n i1

(8)

ถารูปแบบการพยากรณใดมีคา MAPE และ MAD ยิ่งนอย ก็ยิ่งแสดงวา รูปแบบการพยากรณนั้นมี
ประสิทธิภาพดีกวารูปแบบอื่น ๆ
5. การหาชวงการพยากรณลว งหนาทีเ่ หมาะสม
จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณทั้ง เมื่อ 3 วิธีดังที่กลาวในขั้นตอนที่ 6
ทราบวารูปแบบการพยากรณใดที่มีคาMAPE และ MAD ที่ตํ่าที่สุด จะถือวารูปแบบการพยากรณนั้นเปน
รูปแบบการพยากรณที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะ
สั้นในประเทศไทยมากที่สุด จากนั้นจะนํารูปแบบการพยากรณดังกลาวมาทําการพยากรณปริมาณความ
ตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับขอมูลชุดที่ คือขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม 2
พ.ศ. 256 ถึงเดือนตุลาคม 3พ.ศ. คา กําหนดชวงเวลาการพยากร 9 จํานวน 2563ณออกเปน ชวงคือ 3
เดือน เพื ่อหาวารูปแบบการพยากรณนี้จะ 9 เดือน และ 6 เดือน 3 ชวงเวลาการพยากรณลวงหนา
เหมาะสมกับชวงเวลาการพยากรณลวงหนาชวงไหนมากที่สุด โดยพิจารณาจากคาMAPE ที่ตํ่าที่สุด
ผลและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
จากการตรวจสอบนําขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย จํานวน คา 39
มาทําการตรวจสอบความผิดปกติของขอมูลดวยวิธีบ็อกพล็อต (Box Plot แสดงดังภาพที่ (1 พบวาขอมูล
ดังกลาวไมมีคาผิดปกติแตอยางใด ผูวิจัยจึงสามารถใชขอมูลขอมูลชุดนี้เปนคาเริ่มตนสําหรับการพยากรณ
ตอไปได
Boxplot of Data of Primary Energy
2250

Data of Primary Energy

2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
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ภาพที่ 1 กราฟบ็อกพล็อต (Box Plot (ของขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย
จํานวน 39 คา
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางรูปแบบการพยากรณทั้ง วิธีทศี่ ึกษา 6
จากขอมูลจํานวน 39 คา แบงขอมูลออกเปน 2 ชุด โดยจะนําขอมูลชุดที่ ตั้งแตเดือน 1กรกฎาคม
พ.ศ. 2560ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. คา มาทําการ 30 จํานวน 2562ศึกษารูปแบบการพยากรณทั้ง 6
รูปแบบ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทยคา
จริงกับคาพยากรณทั้ง 6 รูปแบบแสดงดังภาพที่ ดั 7 ถึงภาพที่ 2งนี้
Moving Average Plot for Data of Primary Energy_1
2250

Linear Trend Model
Yt = 2110.8 + 1.27×t

2250

Variable
Actual
Fits

Moving Average
Length 3

2200

Accuracy Measures
MAPE
2.42
MAD
51.37
MSD
3567.64

2150
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Data of Primary Energy_1

Trend Analysis Plot for Data of Primary Energy_1
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2200
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30

Accuracy Measures
MAPE
2.12
MAD
45.01
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3092.31

2150

3

6
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ภาพที่ 2 รูปแบบ 1) คาเฉลี่ยเคลื่อนที่
Smoothing Plot for Data of Primary Energy_1

2150

Accuracy Measures
MAPE
2.27
MAD
48.14
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Data of Primary Energy_1

Data of Primary Energy_1

Smoothing Constant
α 0.460208
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Multiplicative Model

Smoothing Constants
α (level)
0.2
γ (trend)
0.2
δ (seasonal) 0.2
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Data of Primary Energy_1

24
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MAPE
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MAD
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4727.11
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Time Series Decomposition Plot for Data of Primary Energy_1

Multiplicative Method

12

18

ภาพที่ 5 รูปแบบ 4) เอ็กซโพแนนเชียลแบบสองครั้ง

Winters’ Method Plot for Data of Primary Energy_1
2250

9

15

Index

ภาพที่ 4 รูปแบบ 3) ปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย

6

30
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Index

3

27

Double Exponential Method
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24
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Smoothing Plot for Data of Primary Energy_1

Single Exponential Method
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ภาพที่ 3 รูปแบบ 2) แนวโนมเชิงเสน
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15

Index

18

21

24

27

Accuracy Measures
MAPE
2.10
MAD
44.65
MSD
2922.98

2150

2100

2050

2000

30

Index

Variable
Actual
Fits
Trend

2200

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Index

ภาพที่ 6รูปแบบ 5) เอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง

ภาพที่ 7รูปแบบ 6) แยกสวนประกอบ
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3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพยากรณ
เมื่ อไดผลการพยากรณจากรูปแบบการพยากรณทั้ง รูปแบบแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการ 6
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณทั้ง รูปแบบ 6ซึ่งเกณฑในการคัดเลือกรูปแบบการ
พยากรณที่มปี ระสิทธิภาพดีที่สุดคือตองเลือกจากรูปแบบการพยากรณที่มีคา MAPE และ MAD ที่ตํ่าที่สุด
ทั้งนี้จะพิจารณาที่คา MAPE กอน ถาหากมีคาเทากัน จึงจะพิจารณาที่คา MAD เปนลําดับถัดไป ผลการ
เปรียบเทียบ MAPE และ MAD แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งรูปแบบการพยากรณที่ใหคา MAPE และ MAD ตํ่า
ที่สุด คือรูปแบบแยกสวนประกอบ เนื่องจากมีคา MAPE และ MAD ที่ตํ่าที่สุด โดยมีคาเทากับ 2.10%
และ 44. 65(หนวย: พันบารเรล( ตามลําดับ รองลงมาคือ รูปแบบแนวโนมเชิงเสน รูปแบบปรับเรียบเอ็กซ
โพแนนเชียลแบบสองครั้ง รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย รูปแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ
รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง ตามลําดับ ดังนั้นรูปแบบการพยากรณที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุดและเหมาะสมสําหรับใชพยากรณปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทยที่สุด คือ
รูปแบบแยกสวนประกอบ
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณทั้ง 6 วิธี
วิธีการพยากรณ
คา MAPE (%)
คา MAD (หนวย: พัน
บารเรล)
1. รูปแบบคาเฉลีย่ เคลื่อนที่

2.42

51.37

2. รูปแบบแนวโนมเชิงเสน

2.12

45.01

3. รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย

2.27

48.14

4. รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสองครั้ง

2.26

47.86

5. รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง

2.55

53.77

6. รูปแบบแยกสวนประกอบ

2.10

44.65

4. ผลการหาชวงการพยากรณลว งหนาทีเ่ หมาะสม
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณทั้ง 6 รูปแบบที่ศึกษาขางตน พบวา
รู ปแบบการพยากรณแบบแยกสวนประกอบมีประสิทธิภาพดี ที่สุด จึงนํารูปแบบการพยากรณนี้ ม า
พยากรณปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับขอมูลชุดที่ 2 คือ
ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 256 ถึงเดือนตุลาคม 3พ.ศ.25 6 กําหนดชวงเวลาการพยากรณออกเปน 3
3 ชวง คือ ชวงเวลาลวงหนา 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ทั้งนี้จะเลือกชวงเวลาพยากรณลวงหนาที่
เหมาะสมจากการพิจารณาคา MAPE ที่ตํ่าที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3 พบวา รูปแบบการพยากรณแบบ
แยกสวนประกอบ เหมาะสมกับการพยากรณลวงหนา3 เดือนมากที่สุด เนื่องจากใหคา MAPE ตํ่าที่สุด
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เพียง 4.11% เมื่อเทียบกับชวงการพยากรณลวงหนา 6 เดือน และ 9 เดือน ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบชวงการพยากรณลวงหนาที่เหมาะสม โดยรูปแบบแยกสวนประกอบ
ลวงหนา 3 เดือน
ลวงหนา 6 เดือน
ลวงหนา 9 เดือน
คาจริง
คาพยากรณ
คาจริง
คาพยากรณ
คาจริง
คาพยากรณ
2,076.00
2,061.55
2,076.00
2,061.55
2,076.00
2,061.55
2,162.00
2,050.83
2,162.00
2,050.83
2,162.00
2,050.83
2,215.00
2,071.04
2,215.00
2,071.04
2,215.00
2,071.04
2,178.00
1,998.53
2,178.00
1,998.53
2,220.00
1,987.50
2,220.00
1,987.50
2,206.00
2,006.41
2,206.00
2,006.41
2,197.00
1,935.52
2,151.00
1,924.17
2,122.00
1,941.79
MAPE =
4.11%
MAPE =
6.68%
MAPE =
7.89%
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอการเปรียบเทียบและคัดเลือกรูปแบบการพยากรณที่มีความเหมาะสมกับ
ขอมูลปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ถึงเดือน กันยายน 2560 พ.ศ. 2563
จํานวน 39 คา โดยผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน จํานวน 1 ชุด คือ ชุดที่ 230 คา ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. สําหรับการศึกษารูปแบบการพยากรณทั้ง 2562 6 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบแนวโนมเชิงเสน รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลอยางงาย รูปแบบ
ปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสองครั้ง รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง และรูปแบบ
แยกสวนประกอบ ซึ่งเกณฑในการคัดเลือกวิธีการพยากรณที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ
ข อมูลที ่ ทํา การศึกษามากที ่สุด จะพิจารณาจากวิธีการพยากรณที่มีคา MAPE และ MAD ที่ตํ่าที่สุด
สําหรับขอมูลชุดที่ คือ ขอมูล 2ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 256 ถึงเดือนกันยายน 3พ.ศ. จํานวน 2563
คา จะใชสําหรับนํารูปแบบ 9การพยากรณที่คัดเลือกมาแลวจากขอมูลชุดที่ 1เพื่อหาวาวิธีการพยากรณ
ดังกลาวมีความเหมาะสมกับชวงเวลาการพยากรณลวงหนาชวงไหนมากที่สุด ทั้งนี้จะแบงชวงเวลาการ
พยากรณลวงหนาออกเปน ชวง ไดแก 33 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน และจะพิจารณาเลือกชวงการ
พยากรณลวงหนาที่เหมาะสมจากชวงพยากรณลวงหนาที่มีคา MAPE ตํ่าที่สุด
เมื่อ 1 ผลการศึกษาขอมูลชุดที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการพยากรณทั้ง รูปแบบ 6
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พบวา การพยากรณโดยรูปแบบแยกสวนประกอบ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสําหรับใชพยากรณ
ปริมาณปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทยมากที่สุด โดยพิจารณาภายใตเกณฑคา
MAPE และ MAD ที่ตํ่าที่สุด โดยมีคาเทากับ 2.10% และ 44. 65(หนวย: พันบารเรล( ตามลําดับ รองลงมา
คือ รูปแบบแนวโนมเชิงเสน ที่มีคา MAPE และ MAD เทากับ 2.12% และ 45.หนวย) 01: พันบารเรล (
ในขณะที่รูปแบบปรับเรียบเอ็กซโพแนนเชียลแบบสามครั้ง เปนรูปแบบการพยากรณที่มีประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมตํ่าที่สุดเนื่องจากมีคา MAPE และ MAD ที่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบการพยากรณอื่น ๆ
ที่ไดศึกษา และเมื่อนํารูปแบบการพยากรณรปู แบบแยกสวนประกอบ มาหาชวงเวลาการพยากรณลวงหนา
ที่เหมาะสมกับขอมูลชุดที่ เดือน 3 พบวา มีความเหมาะสมกับการพยากรณลวงหนา 2เพราะมีคา MAPE
ที่ตํ่าที่สุด โดยมีคาเทากับ 4.11% ในขณะที่ชวงการพยากรณลวงหนา 6 เดือน และ 9 เดือน ที่มีคา MAPE
เทากับ 6.68% และ 7.89% ตามลําดับ
ผลการพยากรณปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทยลวงหนา ตั้งแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ถึงเดือนธันวาคม 2563 พ.ศ.โดยรูปแบบการพยากรณแบบแยกสวนประกอบ พบวา 2564
ปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและสลับลดลงในแตละเดือน โดย
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 มีปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นมากที่สุด ในขณะที่เดือนตุลาคม
พ.ศ.2564 เปนเดือนที่มีปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นนอยที่สุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
8 และภาพที่
ตารางที่ 4 คาพยากรณของปริมาณความตองการพลังงานระยะสั้นในประเทศไทย (หนวย: พันบารเรล)ตั้งแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. โดยรูปแบบการพยากรณแบบแยกสวนประกอบ 2564
ชวงเวลา (เดือน)
คาพยากรณ
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