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บทคัดย่ อ
โครงงานฉบับนี้ เ พื่อน าไปใช้ในการประมาณต้นทุ น การผลิ ต
ของหม้อแปลงไฟฟ้ า CSP และมิเตอร์ ไฟฟ้ าสาหรั บการไฟฟ้ านครหลวง
ที่ จ ะน าไปใช้ใ นการหาราคากลางในการประมู ล ต่ อ ไป โดย ท าการ
พยากรณ์ต้นทุ นวัตถุ ดิบหลักแต่ ละชนิ ดของหม้อแปลงไฟฟ้ า CSP และ
มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า จากนั้น น าการพยากรณ์ที่ ดี ที่สุ ด มาแทนในสู ต รการหา
ต้นทุนเดิมของทางการไฟฟ้ า
คาสาคัญ ฟัซซี่ การพยากรณ์ การประมาณต้นทุน

ประมาณต้นทุ น การผลิ ตหม้อแปลง CSP 225kVA 12/24kV
และ วัตต์ฮาวมิเตอร์ ขนาด 230V 15(45) A 1P 2W

2. ศึกษากระบวนการผลิตและวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ
2.1 ศึ กษากระบวนการผลิต และวัตถุดิ บของหม้ อแปลง CSP
225kVA 12/24kV

Abstract
This project makes for use in estimating the production cost
of CSP electricity transformer and watt hour meter for the MEA to find
the price in the auction next time. By forecast each data of direct
material with normal and new forecast method. Then transfer back the
best forecasted data into the cost formula of MEA.
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1. บทนา
ในการประมูลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าแรงสู งในปั จจุ บัน ยังเป็ นการ
ใช้การประเมิ น ราคาต้นทุ น ที่ ยงั ไม่ เป็ นระบบที่ ดี พอทาให้บ างครั้ งการ
ประเมินราคาต้นทุนนั้นสูงจนเกินไป หรื อต่าจนเกินไปทาให้การประมูล
ในแต่ละครั้งอาจไม่ได้ ผลลัพท์ตามที่ตอ้ งการ

1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อศึกษาและพยากรณ์ต้นทุ นจากวัตถุ ดิบทางตรงที่ ใช้ในกา
ผลิ ตหม้อแปลง CSP 225kVA 12/24kV และ วัตต์ฮาวมิ เตอร์ ขนาด
230V 15(45) A 1P 2W

1.2 ขอบเขตของโครงงาน

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตหม้อแปลง CSP
จากภาพที่ 1 และจากการศึ กษาจะเห็นได้ว่าหม้อแปลง CSP
นั้น ใช้วตั ถุ ดิบ หลักๆเพียงไม่ กชี่ นิ ด ได้แก่ เหล็ก Silicon Grade ฟอยล์
ทองแดง ลวดทองแดง เหล็กม้วนขาว และ น้ ามันหม้อแปลง

2.2 ศึ กษากระบวนการผลิ ต และวัต ถุ ดิบ ของวั ตต์ ฮาวมิ เตอร์
ขนาด 230V 15(45) A 1P 2W

ภาพที่ 3 ผลการรัน Regression ของ หม้อแปลง CSP

ภาพที่ 4 ผลการรัน Regression ของ วัตต์ฮาวมิเตอร์
ภาพที่ 2 กระบวนการผลิตโดยย่อของวัตต์ฮาวมิเตอร์
จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า ส่ วนประกอบของ วัตต์ฮาวมิ เตอร์
นั้นมีเป็ นจานวนมาก ซึ่ งจะทาให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าต้นทุ นแรงงาน
อกวิธีและ ต้นทุนในส่ วนของโรงงาน จะสูง

2.3 ศึกษาตัววัตถุดิบและหาวัตถุดิบหลัก
จากการศึ ก ษาสั ด ส่ ว นของราคาวัต ถุ ดิ บ แต่ ล ะชนิ ด ใน
ผลิตภัณฑ์ท้ งั 2 ชิ้น ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปคือ วัตถุดิบหลักของหม้อแปลง CSP
คือ ฟอยล์ทองแดง แกนเหล็ก และ ลวดทองแดง วัตถุ ดิบหลักของวัตต์
ฮาวมิเตอร์คือ ลวดทองแดง อลูมิเนียมและ เหล็กตัวฐาน

จากภาพที่ 3 และ 4 จะเห็นได้ว่า ค่า R-square ของ หม้อแปลงนั้นมี ค่าสู ง
ทาให้ส ามารถนาข้อมูลไปพยากรณ์ต่อ ได้ เพียงแต่ ส่วนของแกนเหล็ ก
เท่านั้นที่ไม่สามารถนาไปคานวณต่ อได้เพราะราคาเหล็กที่ ได้มานั้นเป็ น
ราคาเหล็กSilicon Grade นับทุกเกรดของเหล็กชนิดนั้นๆ ซึ่ งมี หลายเกรด
มาก และ เกรดที่ใช้น้ นั หาราคาย้อนหลังจากตลาดได้ยากมาก
ในส่ วน R-square ของ วัตต์ฮาวมิ เตอร์ น้ นั มี ค่าต่ ามาก ทาให้
ไม่สามารถนาไปพยากรณ์ต่อได้ อาจเกิดจากการรวิเคราะห์จากการสังเกตุ
กระบวนการผลิต คือ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิ ตส่ วนมากจะตกอยู่ที่ ต้นทุ น
ในการดาเนินงานและต้นทุนแรงงาน มากกว่า ต้นทุนจากวัตถุดิบ

5. เลการพยากรณ์
3. ค้นหาข้ อมูลของวัตถุดิบหลัก
ในการค้นหาข้อมูลได้ความอนุ เคราะห์จากทางกรมศุ ลกากร
ในส่ วนของข้อมูลย้อนหลังรายเดื อนเป็ นเวลา 3 ปี ของ ราคาเหล็กแกน
ราคาฟอยล์ทองแดง อลูมิเนียม และ ราคาลวดทองแดง
ข้อมูลย้อนหลังรายเดื อนเป็ นเวลา8 ปี ของเหล็กตัวฐาน ที่ ใช้
ผลิตวัตต์ฮาวมิเตอร์ จาก เว็บไซต์สถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

4. ทาการทดสอบข้ อมูลที่ได้ มา
โดยใช้ Regression ในการทดสอบระหว่างราคาวัตถุ ดิบหลัก
กับต้นทุนในการผลิต

ทาการพยากรณ์วตั ถุดิบหลักที่สามารถพยากรณ์ต่อได้โดย
ใช้วิธีการพยากรณ์ต่อไปนี้
1 Moving Average
2 Weight Moving Average
3 Exponential smoothing
4 Double Exponential smoothing
5 Holt - Winter
6 Fuzzy integrated logical forecasting (FILF)

โดยมีตวั ชี้วดั คือ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ที่
เลือก MAPE เพราะถ้าใช้ MSE ตัวเลขจะมาก และจะชี้วดั ระหว่างข้อมูล
แต่ละชุดไม่ได้

6. ทาการพยากรณ์
6.1 ผลจากการพยากรณ์
ตารางที่ 1 ผลจากการพยากรณ์ของฟอยล์ทองแดง
1ปี

2ปี

เฉลี่ยตลอดการ
พยากรณ์

Moving Average

6.71%

7.67%

11.91%

Weight Moving Average

6.34%

7.19%

10.04%

Exponential

7.89%

6.89%

11.71%

Double Exponential

7.68%

7.76%

12.67%

Holt - Winter

7.27%

7.51%

9.98%

FILF

7.62%

8.23%

9.66%

ตารางที่ 2 ผลจากการพยากรณ์ของลวดทองแดง
1ปี

2ปี

เฉลี่ยตลอดการ
พยากรณ์

Moving Average

4.87%

7.44%

9.46%

Weight Moving Average

4.07%

7.51%

8.75%

Exponential

7.88%

8.22%

10.39%

Double Exponential

5.96%

5.77%

11.10%

Holt - Winter

8.70%

7.40%

10.49%

FILF

7.62%

11.30%

8.12%

จะเห็นได้ว่าในการพยากรณ์ระยะสั้น WMA จะเป็ นวิธีดีที่สุด
แต่ถา้ เป็ นการพยากรณ์ในระยะยาว FILF จะเป็ นวิธีที่ดีที่สุดเพราะ ในการ
พยากรณ์แบบ FILF มีการใช้ ข้อมูลตลอดทั้งการพยากรณ์มาคานวณแต่
การพยากรณ์แบบอื่ นนั้นจะสนใจแต่ ข้อมูลที่ ไม่ เก่ามากเท่ านั้นอาจมี ผล
จากขอมูลเก่ามากๆบ้าง แต่กเ็ พียงเล็กน้อยเท่านั้น
การพยากรณ์ที่เราสนใจคือ การพยากรณ์ในระยะยาวเพราะใน
การหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปใช้เป็ นราคาเปิ ดประมูลนั้น จะต้อง
ใช้ระยะเวลาที่นาน จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า FILF มี ค่า
MAPE ดี ที่ สุ ด แต่ ย ัง มี ก ารพยากรณ์ แ บบอื่ น ที่ ง่ า ยกว่ า แต่ ใ ห้ผ ลได้
ใกล้เคียงกับ วิธี FILF จึงนาไปทา Pair Test Two Sample for Means

6.2 ทา Pair Test Two Sample for Means
ตารางที่ 3 ผลจากการทา Pair Test ระหว่าง FILF และ HoltWinter ของฟอยล์ทองแดง
Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

Variable 1
414.166023
4446.841879
32
0.871160226
0
31
1.96941024
0.028949424
1.695518742
0.057898848
2.039513438

Variable 2
402.4818624
4285.29183
32

ตารางที่ 4 ผลจากการทา Pair Test ระหว่าง FILF และ Weight
Moving Average ของลวดทองแดง
Mean
Variance
Observations
Pearson Correlation
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail

Variable 1
262.2928943
1962.460392
38
0.928847868
0
37
0.274421921
0.39264341
1.687093597
0.78528682
2.026192447

Variable 2
261.5237323
2166.979634
38

จากผลโปรแกรมตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า Holt-Winter แทน
FILF ไม่ได้เพราะ P-two tail > 0.05 ซึ่ งเกินค่า อัลฟา แต่อาจทาได้ในชี วิต
จริ งเพราะ ต้นทุนการพยากรณ์แบบ Holt-Winter อาจมีตน้ ทุนในการทาที่
ถูกกว่ามาก
จากผลโปรแกรมตารางที่ จะเห็น ได้ว่า WMAแทน FILF
ไม่ได้เพราะ P-two tail > 0.05 ซึ่ งเกินค่ า อัลฟา ไปเยอะมากหมายถึ ง ค่ า
mean ของทั้ง 2 ไม่ได้ใกล้เคียงกัน

6.3 ทาการปรับค่าพยากรณ์ ที่ดีที่สุดเพื่อให้ ค่า MAPE ลดลง
6.3.1 ฟอยล์ ทองแดง
จากการคานวณ จะได้ค่าปรับคื อ -3.2% ทาให้ค่า MAPE จาก
9.6624% ลดลงเหลือ 9.4783%

6.3.1 ลวดทองแดง
จากการคานวณ จะได้ค่าปรับคือ -0.5% ทาให้ค่า MAPE จาก
8.1235% ลดลงเหลือ 8.1081%

7. นาค่ าพยากรณ์ เปรี ยบเทียบกับค่ าจริ ง และ สั ดส่ วนจากการ
ไฟฟ้า
จากการรันผล จะเห็นได้ว่าต้นทุนจากการไฟฟ้ านั้นมีค่าใกล้
กับต้นทุนจากค่าจริ งมากกว่า ต้นทุนที่นนั่ อาจเป็ นเพราะทางการไฟฟ้ ายัง
ทาสูตรที่ใช้ในการคานวณ ค่าแรงประกอบ ค่าดอกเบี้ย ค่าเสื่ อม หรื อ ค่า
อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ได้ไม่ถูกต้อง

8. สรุปผล
ในการทาโครงงาน ทาให้ได้รับความรู้ ใหม่ ๆ จากการ อ่ า น
บทความ จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง ท าให้ ไ ด้ วิ ธี ก ารพยากรณ์ ใ หม่ มา
ประยุ ก ต์ใ ช้ พยากรณ์ ร าคาวัต ถุ ดิ บ หรื อ ประยุ ก ต์ ไปพยากรณ์ ค วาม
ต้องการซื้ อ และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการคานวณต้น ทุ นวัตถุ ดิ บ
ทางตรงได้จริ ง
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