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บทคัดย่อ
ในการหาต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ
ท าการเปิ ดประมู ล ราคานั้ นเป็ นสิ่ งที่ ท างการไฟฟ้ านครหลวงให้
ความส าคัญ เราจึ ง ท าการศึ ก ษาหาวิ ธี ก ารพยากรณ์ ร าคาวัต ถุ ดิ บ ที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ ากาลังสู ง 2 ชนิด คือ
 Conventional Transformer 3P 4W 24kV 240/416V
300kVA ( Platform )
 Conventional Transformer 3P 4W 12/24 kV
240/416V 500 kVA
เพื่อที่จะคานวณราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ ากาลังสูงได้ถูกต้องยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : การพยากรณ์, วิธีอนุกรมเวลา

Abstract
To find the cost of production in order to analyze the
bidding price is important for The Metropolitan Electricity
Authority ( MEA). We have studied ways to predict the
suitability of the product raw material prices of High power
voltage two types.
 Conventional Transformer 3P 4W 24kV
240/416V 300kVA ( Platform )
 Conventional Transformer 3P 4W 12/24 kV
240/416V 500 kVA
In order to calculate the cost of high-power electrical
products, has a more accurate
Keyword : Forcast, Time Series Method

1. บทนา
1.1. วัตถุประสงค์ ของโครงงาน

1. ศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคาวัตถุดิบทางตรงที่เหมาะสมของหม้อแปลง
ไฟฟ้ าประเภทไม่มีสวิทซ์ตดั ต่อ
2. ประมาณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงของหม้อแปลงไฟฟ้ าฯ

1.2. ขอบเขตของโครงงาน
เป็ นการศึกษาเพื่อการประมาณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ ากาลังสูงสาหรับผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. Conventional Transformer 3P 4W 24kV 240/416V
300kVA ( Platform )
2. Conventional Transformer 3P 4W 12/24 kV
240/416V 500 kVA
1.3.

การดาเนินงานปัจจุบัน

การเปิ ดราคาประมูลการจัดซื้ อหม้อแปลงไฟฟ้ าของการไฟฟ้ านครหลวง
ในปัจจุบนั ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เพราะฉะนั้นวิธีดงั กล่าวจึงไม่
สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริ งของหม้อแปลงไฟฟ้ าจึงจาเป็ นต้องหาวิธีการใน
การช่วยพิจารณาการเปิ ดราคาประมูลหม้อแปลงไฟฟ้ า

2. ศึกษาวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้ากาลังสู ง
จากการศึกษากระบวนการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าพบว่า สามารถ
นามาเขียนเป็ นแผนภาพขึ้นตอนการผลิตได้ดงั ภาพที่ 1

ตารางที่ 2

ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้ า CONV. TRANS 3P

4W 12/24KV 240/416V 500 KVA.
รายการวัสดุ

BOM (%BY VALUE)
ณ. 16 ก.ค. 52

ภาพที่ 1 กระบวนการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ า
จากการศึกษากระบวนการการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ าแล้วนั้นจะ
พบว่า ส่วนประกอบที่สาคัญที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก 5
ชนิ ด สามารถดูได้จากเปอเซนต์โดยมูลค่าของหม้อแปลง 300kVA และ
500 kVA ตารางที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 1
ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้ า CONV. TRANS 3P
4W 24KV 240/416V 300 KVA.(PLATFORM)

50.10

ขดลวดแรงสูง (ลวดทองแดง) (กก.)

16.70

ขดลวดแรงต่า (Foil) (กก.)

18.28

น้ ามันหม้อแปลง (ลิตร)

7.36

7.56
ตัวถัง (กก.)
ที่มา : การไฟฟ้ านครหลวง (2552)
หลังจากนั้นนาราคาวัตถุดิบหลักมาทาการตรวจสอบว่าการขึ้นลง
ของราคาวัตถุดิบนั้นจะส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหม้อแปลง
ไฟฟ้ าหรื อไม่โดยการหาปั จจัยโดยใช้โปรแกรม Minitab โดยข้อมูลที่ให้
เป็ นปัจจัย Y คือ ราคาของหม้อแปลงไฟฟ้ า ณ วันที่-เดือน-ปี ที่ทาการ
จัดซื้อ โดยมีตวั แปร X คือ ราคาฟอยล์ ราคาทองแดง และ จานวนที่ทา
การจัดซื้อ ซึ่ งหลังจากการวิเคราะห์ผลได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อราคาหม้อ
แปลงไฟฟ้ านั้นจะประกอบด้วยราคาวัตถุดิบ 2 ชนิด คือ ทองแดง และ
ฟอยล์
จากนั้นทาการวิเคราะห์หาช่วงเวลาที่จะใช้เป็ นข้อมูลในการ
พยากรณ์ของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด จากข้อมูลเดิมราคารายเดือนที่มีอยูต่ ้ งั แต่
เดือน พ.ค.2007- พ.ย.2010 มีแนวโน้มดังภาพที่ 2 และ 3

BOM (%BY VALUE)
ราคาของทองแดง
600

แกนเหล็ก (กก.)

54.14

ขดลวดแรงสูง (ลวดทองแดง) (กก.)

14.10

ขดลวดแรงต่า (Foil) (กก.)

17.60

200

น้ ามันหม้อแปลง (ลิตร)

6.40

0

ตัวถัง (กก.)
ที่มา : การไฟฟ้ านครหลวง (2552)
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ณ. 15 ก.ค. 52

Sep-07

รายการวัสดุ

แกนเหล็ก (กก.)

ภาพที่ 2 ราคาทองแดง ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2007 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2010

ราคาของฟอยล์
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ภาพที่ 3 ราคาฟอยล์ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2009 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2010
จากภาพแนวโน้มของราคาทองแดง และ ราคาฟอยล์ นั้นในช่วงปี
2007 ถึง ปี 2008 นั้นมีการแกว่งของข้อมูลมากเกินไป จึงทาการตัดข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2008 ถึง ปี 2010 ทิ้งซึ่ งจะได้กราฟแนวโน้มของราคาวัตถุดิบทั้ง 2
ดีมากยิง่ ขึ้นดังภาพที่ 4 และ 5 ตามลาดับ

อดีต 1 ปี ขึ้นอีก 1 วิธี ก็คือ วิธีHolt’s Method เนื่ องจากจานวนข้อมูล
ย้อนหลังนั้นพอที่จะเห็ นแนวโน้มของตัวข้อมูลชัดมากขึ้ นจึ งนาวิธีการ
ของ Holt’s Method เข้ามาทาการพิจารณาด้วย
ในส่ วนของการพยากรณ์โดยใช้ขอ้ มูลในอดี ตเป็ นระยะเวลา 3 ปี
ย้อนหลังนั้นจะทาการเพิ่มวิธีการพยากรณ์ จากเดิ มขึ้ นอี ก 2 วิธี คือ วิธี
Holt’s Winter Method และ Improved Fuzzy for Seasonal เนื่ องจาก
ข้อ มู ล ในอดี ต พอที่ จ ะมี ค วามเป็ นฤดู ก าลจึ ง น าวิ ธี ด ัง กล่ า วมาท าการ
พิจารณาเพิ่มเติม (โดยวิธี Improved Fuzzy for Seasonal เป็ นอีกทางเลือก
หนึ่งนอกเหนือจากวิธีอนุกรมเวลา)
ในส่วนของราคาฟอยล์น้ นั จากภาพที่ 3 จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้ไม่มี
ความเป็ นฤดูกาลจึงไม่ทาการพิจารณาด้วยวิธี Holt’s Winter Method และ
Improved Fuzzy for Seasonal
แต่เนื่ องจากการวิเคราะห์วา่ การใช้ขอ้ มูลสองปี ย้อนหลังนั้นมีความ
เหมาะสมเพราะได้ทาการตัดชุดข้อมูลที่ไม่เสถียรออกทาให้ค่าที่พยากรณ์
ได้น้ นั มีความน่ าเชื่ อถือมากขึ้น ซึ่ งจากการวิเคราะห์วิธีการพยากรณ์โดย
ใช้ขอ้ มูล1,2,3 ปี ย้อนหลังจะได้ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองของราคา
ทองแดง และ ฟอยล์ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองของวิธีต่างๆในระยะเวลาต่างๆกันของทองแดง

Method
ภาพที่ 4ราคาทองแดง ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2009 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2010

ภาพที่ 5 ราคาฟอยล์ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2009 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2010
จากนั้นสาหรับทองแดงทาการพยากรณ์เป็ นรายเดื อน (บาท
ต่อหน่วยของวัตถุดิบ)จะทาเป็ นช่วงเวลา 1 ปี 2 ปี และ3 ปี ขึ้นไป
ในการพยากรณ์ราคาโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ย้อนหลัง นั้นวิธีที่เหมาะสมในการพยากรณ์ จะเป็ นวิธีที่ตอ้ งการจานวน
ข้อ มู ล ในอดี ตไม่ม าก ซึ่ งวิ ธี ที่ เ หมาะสมในการพยากรณ์ ก็ คื อ Simple
Moving Average, Weight Moving Average, Exponential Smoothing
ในการพยากรณ์ราคาโดยใช้ขอ้ มูลในอดีตเป็ นระยะเวลา 2 ปี
ย้อนหลังนั้น จะเพิม่ วิธีการพยากรณ์ข้ ึนจากการพยากรณ์โดยใช้ขอ้ มูลใน

ระยะเวลา
1ปี

2 ปี

3 ปี

Simple Moving Average (N=2)

942.78

745.30 920.37

Simple Moving Average (N=3)

715.76

650.49 965.55

Simple Moving Average (N=4)

839.82

716.13 1,186.74

Simple Moving Average (N=5)

772.15

781.81 1,376.17

Simple Moving Average (N=6)

814.01

874.99 1,545.80

Weight Moving Average

495.86

649.49 891.15

Exponential Smoothing

886.30

715.90 912.01

Holt's Method
Holt's Winter Method

612.61 912.01
899.96

Improve Fuzzy for Seasonal
1,132.44
ในส่วนของการพยากรณ์ราคาฟอยล์น้ นั วิธีที่เหมาะสม คือ วิธี
Weight Moving Average แต่วิธีดงั กล่าวสามารถพยากรณ์ราคาวัตถุดิบ
ล่วงหน้าได้ระยะสั้นเท่านั้น ซึ่ งเมื่อไปดูค่า คลาดเคลื่อนกาลังสองของวิธี
Holt’s Method แล้วจะมีค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองมากกว่า วิธีของ Weight
Moving Average เพียงเล็กน้อย

ตารางที่ 4 ค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองของวิธีต่างๆในระยะเวลาต่างๆกันของ
ฟอยล์
Method

ระยะเวลา
1ปี

2 ปี

3 ปี

Simple Moving Average (N=2)

697.97 1,813.01 2,908.12

Simple Moving Average (N=3)

1,236.75 1,987.36 2,597.50

Simple Moving Average (N=4)

1,518.23 2,294.78 3,002.84

Simple Moving Average (N=5)

1,610.01 2,393.72 3,463.35

Simple Moving Average (N=6)

1,784.52 2,390.43 3,575.07

Weight Moving Average

415.81 1,405.74 2,496.11

Exponential Smoothing

415.81 1,425.70 2,549.43

Holt's Method

1,425.70 2,549.43

Holt's Winter Method
Improve Fuzzy for Seasonal
กล่าวคือ หากต้องการพยากรณ์ราคาวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน
วิธีที่เหมาะสมในการณ์พยากรณ์ ก็คือ วิธี Weight Moving Average แต่
หากต้องการค่าพยากรณ์ล่วงหน้า 2-4 เดือน การใช้ Holt’s Method ก็เป็ น
อีกทางเลือกที่เหมาะสม
และจากวิธีการนาราคาที่ทาการพยากรณ์ล่วงหน้าเปรี ยบเทียบกับ
วิธีของการไฟฟ้ านครหลวงจะได้ค่าความคลาดเคลื่อนจากราคาหม้อ
แปลงที่คิดจากราคาวัตถุดิบในขณะนั้นน้อยกว่าวิธีของการไฟฟ้ านคร
หลวงดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5
ความแตกต่างระหว่างราคาพยากรณ์ และ ราคาของการ
ไฟฟ้ า กับ ราคาตลาดวัตถุดิบ

3. สรุป
จากการศึกษากระบวนการผลิตที่ใช้ในการผลิตหม้อแปลง
ไฟฟ้ าทั้ง 2 ชนิด พบว่ามีวตั ถุดิบหลักที่สาคัญอยู่ 5 ชนิด คือ แกนเหล็ก
ฟอยล์ ทองแดง น้ ามันหม้อแปลง เหล็กม้วนขาว หลังจากการนาวัตถุดิบ
ทั้ง 5 ชนิด มาทาการหาช่วงเวลาของข้อมูลในอดีตที่จะนามาวิเคราะห์ใน
การพยากรณ์และวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม จะได้วา่ ช่วงเวลาที่

เหมาะสมของจานวนข้อมูลย้อนหลังในอดีตของทองแดง และ ฟอยล์ คือ
การใช้ขอ้ มูลในอดีต 2 ปี ย้อนหลัง และ วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการ
พยากรณ์ คือ วิธี Holt’s Method และ Weight Moving Average
(W1=0.86, W2=0.08, W3=0.06) ตามลาดับ
ซึ่งจากการได้วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะนาราคาที่ได้จาก
การพยากรณ์มาคิดต้นทุนของหม้อแปลงไฟฟ้ าเปรี ยบเทียบกับราคา
ต้นทุนของหม้อแปลงไฟฟ้ าที่ทางการไฟฟ้ านครหลวงใช้คิดเข้าผลิตภัณฑ์
จะพบว่าหากใช้ราคาที่ทาการพยากรณ์มาก่อนจะให้ได้ราคาของ
ผลิตภัณฑ์แม่นยากว่าวิธีการที่การไฟฟ้ าใช้อยู่ ดังตารางที่ 5
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รายงาน และ ช่วยประสานงานทุกอย่าง จนโครงการนี้ เสร็ จลุล่วงด้วยดี
ท้ายสุ ดนี้ ขอขอบคุณบริ ษทั Precise และ บริ ษทั Thai-Maxwell
รวมถึงหน่ วยงานราชการต่างๆที่ให้ขอ้ มูล และการประสานงานที่ดี ใน
การทาโครงงานฉบับนี้ จึงใคร่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ดว้ ย
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