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บทคัดย่ อ

1. บทนา

บทความนี้ นาเสนอการพยากรณ์ โหลดระยะสั้นของสถานี
ไฟฟ้ าโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์
การพยากรณ์โหลดระยะสั้นนั้นมีความสาคัญต่อระบบการผลิ ต ระบบการ
ส่ งจ่ายไฟฟ้ า การซื้ อ-ขายไฟฟ้ า ใช้กาหนดราคาค่าไฟฟ้ า และใช้ในการ
วางแผนการผลิ ตกาลังไฟฟ้ าสารอง การพยากรณ์โหลดของบทความนี้
จัดทาเป็ นรายครึ่ งชัว่ โมงล่วงหน้า โดยใช้ขอ้ มูลโหลดจากสถานี ไฟฟ้ าหัว
หิ น 2 และปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการพยากรณ์ โหลดระยะสั้นได้แก่ ชนิ ด
ของวัน ช่วงของเวลาและอุณหภูมิ สถาปั ตยกรรมของโครงข่ายประสาท
เที ย มเป็ นแบบ Multiple Layers Feed-forward Backpropagation
Networks และขั้น ตอนการเรี ยนรู ้ แ บบ Levenberg-Marquardt ซึ่ งเป็ น
วิธีก ารเรี ยนรู้ ที่ลู่ ห าค าตอบได้รวดเร็ ว ผลที่ ได้จากการพยากรณ์ โหลด
แสดงถึงความแม่นยาและประสิ ทธิ ภาพ โดยมีความคลาดเคลื่อน (MAPE)
ระหว่างค่าโหลดที่ได้จากการพยากรณ์กบั ค่าโหลดจริ งอยู่ระหว่าง 1.293.57%

ปัจจุบนั พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งที่มีความจาเป็ นในการดารงชี วิต
ประจาวัน และเป็ นปั จจัยพื้น ฐานสาคัญในการขับ เคลื่ อนทางเศรษฐกิ จ
เนื่ องด้วยพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานที่ไม่สามารถกักเก็บได้ ดังนั้นจึ งมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งทาการพยากรณ์โหลดหรื อความต้องการทางไฟฟ้ าเพื่อ
วางแผนการผลิ ตและการจัดจาหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอและมี ประสิ ทธิ ภาพ จะ
เห็ น ว่า การพยากรณ์ โ หลดมี ค วามส าคัญอย่างมาก ดังนั้น จึ งต้อ งมี ก าร
ปรับปรุ งให้มีประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นเสมอ การพยากรณ์โหลดแบ่งได้
ตามช่ ว งเวลาการพยากรณ์ ไ ด้ ห ลายระยะ ซึ่ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ข องการ
พยากรณ์ที่แตกต่างกัน การพยากรณ์โหลดระยะสั้นมากมีจุดประสงค์เพื่อ
วางแผนระบบการผลิ ตและระบบการส่ งจ่ายไฟฟ้ า การซื้ อ-ขายไฟฟ้ า อัก
ทั้งยังใช้ก าหนดราคาค่ าไฟฟ้ าอี ก ด้วย และใช้ใ นการวางแผนการผลิ ต
กาลังไฟฟ้ าสารอง บทความนี้ มุง้ เน้นศึ กษาการพยากรณ์โหลดระยะสั้น
มากเป็ นรายครึ่ งชัว่ โมงโดยใช้โครงข่ายประสาทเที ยมมาประยุกต์ใช้ใน
การพยากรณ์ โดยได้ศึกษาปั จจัยของข้อมูลที่มีผลต่อโหลดและนามาใช้ใน
การสร้ า งโมเดลการพยากรณ์ ปั จ จัย ที่ ใ ช้ป ระกอบด้ว ยโหลดในอดี ต
อุณหภูมิ ชนิ ด ของวัน ช่ วงของเวลา เป็ นปั จจัยในการสร้ างโมเดลการ
พยากรณ์โหลด เป็ นปัจจัยในการสร้างโมเดลการพยากรณ์ โหลด บทความ
นี้ เป็ นการพยากรณ์ โหลดระยะสั้ นมากของสถานี ไ ฟฟ้ าหั วหิ น 2 เพื่ อ
พยากรณ์หาความต้องการใช้ไฟฟ้ าของเดือนเมษายน ปี 2552 และเดือน
ตุลาคม ปี 2552 ผลที่ได้จากการพยากรณ์จะนาไปเปรี ยบเทียบกับค่าโหลด
ความต้องใช้ไฟฟ้ าจริ ง โดยเปรี ยบเทียบจาก ค่า MAPE (Mean Absolute
Percentage Error) พบว่าผลการพยากรณ์ของโมเดลมีความคลาดเคลื่ อน
หรื อ MAPE ที่ดีที่สุดอยูร่ ะหว่าง 1.29-3.57%

Abstract
This article proposes a method of very short-term load
forecast for power substation using artificial neural networks. Very
short-term load forecast is important for power generation systems,
distribution systems, generation cost saving, optimal electricity pricing
and generation planning. In this article, a half hour ahead load
forecasting, uses historical load data recorded at a power substation
called Hau-Hin 2, and related factors, which affect the power demand,
such as days of week, time of day and temperature. The architecture of
presented artificial neural networks is a multilayer feed-forward
Backpropagation networks, and the training algorithm is the LevenbergMarquardt method, which can converge to a solution very fast. The test
results have shown very good performance. The Mean Absolute Percent
Error (MAPE) between the forecasted load and actual load are ranged
from 1.29-3.57%.

2. เนือ้ ความหลัก
2.1 การพยากรณ์
การพยากรณ์ คือ การคาดคะเนถึ งสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต โดยอาศัย ข้อ มู ล ในอดี ต และปั จ จัย ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อมี
ความสัมพันธ์กบั สิ่ งนั้น มาวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2.2 การพยากรณ์ โหลด
การพยากรณ์โหลด หรื อ การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ า คือ
การคาดคะเนความต้องการไฟฟ้ าในอนาคตว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ า
ในปริ มาณเท่าใด เพื่อนาผลที่ได้จากการคาดคะเนไปวางแผนการผลิ ต
และจัดหาไฟฟ้ าให้แก่ผใู ้ ช้ไฟฟ้ าได้อย่างเพียงพอ

โครงข่ า ยประสาทเที ย ม มี ก ระบวนการเรี ยนรู ้ (Training)
เพื่อให้โครงข่ายได้จดจา เรี ยนรู ้ และสามารถหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
ของข้อมูลอินพุต และข้อมูลเอาต์พตุ ได้ ซึ่ งภายในโครงข่ายจะประกอบไป
ด้วยหน่ วยประมวลผลที่ เรี ยกว่า นิ วรอน (Neurons) และค่าถ่วงน้ าหนัก
เป็ นค่าที่กาหนดการเชื่ อมต่อกับข้อมูลอินพุตและเอาต์พตุ

2.3 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการพยากรณ์ โหลด
บทความนี้ เ ป็ นการพยากรณ์ โหลดระยะสั้น มากของสถานี
ไฟฟ้ า ซึ่ งปั จจัยที่ นามาใช้ใ นการพยากรณ์ โหลดของบทความนี้ ได้แ ก่
ข้อมูลโหลดในอดีต (MW) ชนิดของวันในแต่ละสัปดาห์ ช่วงของเวลาทุก
ครึ่ งชัว่ โมงใน 1 วันตั้งแต่เวลา 0.00-23.30 น และข้อมูลอุณหภูมิ

2.4 โครงข่ ายประสาทเทียม

รู ปที่ 1 แบบจาลองนิวรอนที่มีหลายอินพุต

โครงข่ายประสาทเที ยม เป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ที่
ได้รั บ การพัฒ นาโดยอาศัย หลัก การท างานของระบบประสาททาง
ชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์ประสาทมีการเชื่ อมต่อกันอย่างมากมายด้วย
การส่ ง สัญญาณไฟฟ้ าทางเคมี (Electrochemical) จากเซลล์ห นึ่ งไปอี ก
เซลล์หนึ่ งผ่าน เดนไดรต์ ซึ่ งเปรี ยบเหมื อนเป็ นสัญญาณอิ นพุต (Input)
ผ่านไซแนปส์ ซึ่ งเปรี ย บเหมื อ นเป็ นค่ าถ่ วงน้ า หนัก (Weight) จากนั้น
สัญญาณจะถูกส่ งเข้าไปในกระบวนการประมวลผล ซึ่ งประกอบไปด้วย
หน่วยประมวลผล (Processing elements) ที่เรี ยกว่า นิ วรอน (Neurons) ยู
นิต (Units) เซลล์ (Cells) หรื อโหนด (Nodes) ภายในตัวเซลล์หลังจากนั้น
จะส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นแอกซอน ซึ่ งเปรี ยบเหมื อ นเป็ นสั ญ ญาณเอาต์พุ ต
(Output) ไปยังเซลล์อื่นๆ ต่อไปในลักษณะการเชื่ อมต่อแบบเดี ยวกัน นี้
เรื่ อยๆ ไป ซึ่ งถ้ า การเกิ ด ไซแนปส์ เ ป็ นแบบการกระตุ ้น (Excitatory
Synapse) มีผลทาให้สัญญาณมีความถี่ สูงขึ้น แต่ถา้ การเกิ ดไซแนปส์เป็ น
แบบยับยั้ง (Inhibitory) มี ผลทาให้สัญญาณมีความถี่ต่ าลง การเชื่ อมต่อนี้
เองจะมีการปรับค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละจุดของการเชื่ อมต่อให้ได้ค่าถ่วง
น้ าหนักที่เหมาะสมในการนาโครงข่ายประสาทเทียมไปประยุกต์ เพื่อให้
สอดคล้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบเซลล์ประสาททางชี ววิทยากับเซลล์ประสาทเทียม
เซลล์ประสาททางชีววิทยา
ตัวเซลล์ (Cell Body)
เดนไดรต์ (Dendrite)
แอกซอน (Axon)
ไซแนปส์ (Synapse)

เซลล์ประสาทเทียม
นิวรอน (Neurons)
สัญญาณอินพุต (Input)
สัญญาณเอาต์พุต (Output)
ค่าถ่วงน้ าหนัก (Weight)

2.5 สถาปัตยกรรมของโครงข่ ายประสาทเทียม
สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมของบทความนี้ เป็ น
แบบ Multiple Layers Feed-forward Backpropagation Networks มีการ
เรี ยนรู้ แบบ Levenberg-Marquardt ซึ่ งเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ ที่ลู่หาคาตอบได้
รวดเร็ ว โดยกาหนดให้โครงข่ายมี จานวนชั้นซ่อน 1 ชั้น และกาหนด
นิวรอนในชั้นซ่อนเท่ากับ 20 นิวรอน

2.6 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการเรียนรู้ ของโครงข่ ายประสาทเทียม
ข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นรู้ ข องโครงข่ า ยประสาทเที ย มของ
บทความนี้ ใช้ขอ้ มูลโหลดของสถานี ไฟฟ้ าหัวหิ น 2 ตั้งแต่วนั ที่ 1/1/2008
ถึ งวันที่ 31/12/2010 ใช้ข ้อมูล อุณหภูมิ ข องสถานี ตรวจวัดสภาพอากาศ
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ข้อมูลอุณหภูมิเป็ นข้อมูลอุณหภูมิ
ราย 3 ชัว่ โมง ตั้งแต่วนั ที่ 1/1/2008 ถึงวันที่ 31/12/2010 จากข้อมูลโหลด
และข้อมู ล อุ ณ หภู มิ อาจมี ค วามแตกต่ า งของข้อ มู ล มากอาจท าให้ เ กิ ด
ปัญหาในการเรี ยนรู ้ ดังนั้นข้อมูลจึงต้องถูกแปลงค่าโดยการแปลงแบบเชิ ง
เส้น (Linear Transformation) เพื่อที่จะทาให้ขอ้ มูลทั้งหมดมีค่าในช่ วงที่
โครงข่ายสามารถเรี ยนรู ้ ได้ง่าย เพื่ อให้ ช่ วงของข้อมู ล ดัง กล่ าวแคบลง
นาไปสู่ การพยากรณ์ที่แม่นยามากขึ้น ซึ่ งแสดงในสมการที่ 1
(1)
เมื่อ

Xnew
Xold
Xmax
Xmin

คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าของข้องมูลใหม่ที่แปลงค่าเรี ยบร้อยแล้ว
ค่าของข้อมูลเดิม
ค่าของข้อมูลเดิมที่มีค่ามากที่สุด
ค่าของข้อมูลเดิมที่มีค่าน้อยที่สุด

ปั จจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์โหลด จะนามาเป็ นอิ นพุตให้กบั
โครงข่ า ย ปั จ จัย ที่ ใ ช้ ใ นการพยากรณ์ โ หลดหรื อ อิ น พุ ต ของโครงข่ า ย
ประสาทเทียมได้แก่ รายครึ่ งชัว่ โมง ค่าโหลดรายครึ่ งชั่วโมง 6 ชัว่ โมง
ย้อนหลัง ชนิ ดของวัน ช่ วงของเวลา และค่าอุณหภูมิเฉลี่ ยราย 3 ชัว่ โมง
อินพุตที่ใช้ในโครงข่ายประสาทเทียมมีได้หลายรู ปแบบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อินพุตของโครงข่ายและรู ปแบบของอินพุต
อินพุตของโครงข่ าย
ค่าโหลดรายครึ่ งชัว่ โมง
ค่าโหลดรายครึ่ งชัว่ โมง 6 ชัว่ โมงย้อนหลัง
ชนิดของวัน
ช่วงของเวลา
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยราย 3 ชัว่ โมง

รูปแบบของอินพุต
จานวนจริ ง
จานวนจริ ง
เลขฐานสอง (3 บิต)
เลขฐานสอง (6 บิต)
จานวนจริ ง

2.7 ผลการทดลอง
การพยากรณ์ โหลดระยะสั้นของสถานี ไฟฟ้ าของบทความนี้
แบ่งออกเป็ นโมเดลการพยากรณ์ท้ งั หมด 4 โมเดล โดยมีการเปลี่ยนข้อมูล
อินพุตและฟังก์ชนั่ การถ่ายโอนที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 รู ปแบบอินพุตและจานวนอินพุตของโมเดลต่างๆ

ตารางที่ 4 รู ปแบบการพยากรณ์และฟังก์ชนั่ การถ่ายโอนของโมเดลต่างๆ
โมเดล
1
2
3
4

รู ปแบบ
การพยากรณ์
รายเดือน
รายเดือน
รายปี
รายปี

ฟังก์ชนั่ การถ่ายโอน
ชั้นซ่อน
ชั้นเอาต์พตุ
tansig
purelin
tansig
purelin
tansig
purelin
logsig
purelin

ค่ า โหลดที่ ไ ด้ จ ากการพยากรณ์ ข องแต่ ล ะวั น จะน าไป
เปรี ยบเที ยบกับ ค่ า โหลดจริ งโดยเปรี ยบเที ยบจากค่ า Mean Absolute
Percent Error (MAPE) ดังสมการที่ (2)
(2)
เมื่อ MAPE คือ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่เทียบกับค่าจริ ง
N คือ จานวนของข้อมูลทั้งหมด
i คือ ลาดับของโหลด ณ ช่วงเวลาต่างๆ
LAi คือ ค่าความต้องการไฟฟ้ าจริ ง
LFi คือ ค่าความต้องการไฟฟ้ าที่ได้จากการพยากรณ์
ตารางที่ 5 ค่า MAPE น้อยสุดของแต่ละโมเดลการพยากรณ์

รู ปแบบอินพุต
ค่าโหลดรายครึ่ งชัว่ โมง
ค่าโหลดของเมื่อวาน
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
ค่าโหลดของ
สัปดาห์ทีแล้ว
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
ค่าโหลดรายครึ่ งชัว่ โมง
6 ชัว่ โมงย้อนหลัง
ชนิดของวัน
ช่วงของเวลา
ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย
ราย 3 ชัว่ โมง
รวม

โมเดล
1
1

จานวนอินพุต
โมเดล โมเดล
2
3
1
1

โมเดล
4
1

-

1

-

-

-

1

-

-

โมเดลการพยากรณ์

ค่า MAPE น้อยสุด (%)

1
2
3
4

1.3431
1.6553
1.2908
1.3719

3. สรุป
-

12

12

12

3
6

3
6

3
6

3
6

1

1

1

1

11

25

23

23

โครงงานการพยากรณ์ โ หลดนี้ ปั จ จัย ที่ ใ ช้ใ นการพยากรณ์
โหลดได้แก่ ค่าโหลดในอดี ต ชนิ ด ของวัน ช่ วงของเวลา และอุ ณหภู มิ
สถาปั ตยกรรมโครงข่ายประสาทเที ยม Feed-forward Backpropagation
Networks มี การเรี ยนรู้ แบบ Levenberg-Marquardt และสร้ างโมเดลการ
พยากรณ์โหลดทั้งหมด 4 โมเดล จากผลการพยากรณ์โหลดระยะสั้นมาก
ของแต่ละโมเดล ผลการพยากรณ์ที่ได้จากโมเดลการพยากรณ์โหลด 3 ให้
ค่าความคลาดเคลื่ อน (MAPE) น้อยที่สุด 1.29 % ซึ่ งสามารถนาไป
พยากรณ์ โ หลดระยะสั้ นมากได้ อ ย่ า งแม่ น ย า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

กราฟเปรี ยบเทียบระหว่างค่า Forecasted Load กับค่า Actual Load ของวันที่ 4/4/2009
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ค่าความคลาดเคลื่อน(MW)

รู ปที่ 2 กราฟเปรี ยบเทียบค่า Forecasted Load กับ ค่า Actual Load ของ โมเดล 3 ของวันที่ 4/4/2009 ที่ให้ค่า MAPE น้อยที่สุด เท่ากับ 1.2908%

ช่วงของเวลา

รู ปที่ 3 ค่า Absolute Error ของ โมเดล 3 ของวันที่ 4/4/2009
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