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บทคัดย่อ
บทความนีน้ำเสนอการพยากรณโ์หลดระยะสัน้ของ

ระบบจำหน่ายแรงดัน 22 เควี วงจรที่ 1 สถานีไฟฟ้า
บางเลน ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค เขต 3 (ภาคกลาง)
จังหวัดนครปฐม โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม

(Artificial Neural Networks, ANN) ชนิดท่ีมีการแพร่ค่า
ย้อนกลับ (Back-Propagation Learning Algorithm)
ลักษณะการเรยีนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)

และใช้ความสมัพันธ์ระหว่างความตอ้งการพลังงานไฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟกับอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด มาร่วมวิเคราะห์
ซึ่งผลการพยากรณ์เป็นที่ยอมรับได้ โดยผลการทดลอง

จะมีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยสัมบูรณ์  (mean  absolute
percentage error : mape) ท่ีดีสุดเทา่กบั 5.7525% และ
ในการศกึษาน้ีจะใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ

เชิงพหุ (Multiple Coefficient of Determination : R2)
ด้วยโปรแกรม SPSS มาทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่นำมาใช้ในการพยากรณ์

Abstract
This paper presents the short-term load forecasting

for feeder number 1 outgoing of Banglane substation
of Provincial Electricity Authority Area 3 (Central)
Nakhonpathom using Artificial Neural Network (ANN)

with back-propagation learning algorithm and
supervised learning. The Artificial Neural Network can
consider the effect of temperature (max-min) and

relative humidity on load. The results compared with
the actual energy demands show that the energy
demands predicted have the best mean absolute

percentage error of 5.7525%. The study uses the
multiple coefficient of determination with SPSS

software program and tests the relation of variables in
the forecasting.

1.  บทนำ
ปัจจุบันได้มีการแยกประเภทของการพยากรณ์[1]

โหลดอยู ่3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่ การพยากรณร์ะยะยาว
(Long term load forecasting) ใช้ประโยชน์ด้านการ
วางแผนการขยายหน่วยการผลิตในอนาคต (Capacity

Expansion Planning) การพยากรณ์ระยะกลาง (Medium
term load forecasting) ใช้ประโยชน์ด้านวางแผนการ
บริหารเชื้อเพลิงการผลิต (Fuel Management) และ

การพยากรณ์ระยะสั้น (Short term load forecasting)
ใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการทำงานของโรงจักร (Unit
Commitment) หรือวางแผนการผลิตของโรงจักรไฟฟ้า

(Scheduling and Operative Reserve) ดังน้ันการพยากรณ์
โหลดท่ีน่าเช่ือถือจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อความม่ันคง
ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันความ

ต้องการไฟฟ้าของประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึน ไฟฟ้าซ่ึงถือว่า
เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นปัจจัย
พื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่กำลัง

ขยายตวัมากขึน้ การพยากรณโ์หลดจะใหถู้กตอ้งแม่นยำ
ได้นั้น ต้องมีการนำปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น สภาพเศรษฐกิจ จำนวน

ประชากร จำนวนเครือ่งใช้ไฟฟ้า พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า
ของผู้ใช้ไฟ และสภาพอากาศ มาช่วยวิเคราะห์ นอกจากน้ี
การพยากรณ์โหลดยังมีวิธีการอีกหลายวิธี เช่น การใช้

เทคนิคเชิงสถิติ  ได้แก่  วิธีเอกโพเนนเชียลสมูตติง
(Exponential Smoothing) [2] การถดถอยพหุคูญ
(Multiple-regression) [3] และ การใชเ้ทคนคิโครงขา่ย

ประสาทเทยีม (Artificial Neural Network, ANN) [4]
ซึ่งเป็นเทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์เพื่อเลียนแบบการ

การพยากรณ์โหลดระยะสั้นโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Short-term Load Forecast using Artificial Neural Networks
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ทํางานของสมองมนุษยเปนอีกวิธีหนึ่งที่นํามาใช

ในการพยากรณโหลด ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู

ตอเนื่องแบบไมเปนเชิงเสนหลายชนิดไดอยางแมนยํา

ภายในขอบเขตขอมูลที่เรียนรู  
ในบทความนี้ไดนําเสนอการพยากรณโหลดโดย

สรางแบบจําลองการทํางานของโครงขายประสาทเทียม

แบบแพรยอนกลับ (Feedforward Backpropagation 
Neural Network) ซึ่งเปนโครงขายประสาทเทียมแบบตอง
มีผูสอน (Superviced Learning) และใชสภาพอากาศ 

อุณหภูมิสูงสุด – ตํ่าสุด มาเปนปจจัยในการวิเคราะห[5] 
ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณนี้ไดจากความตองการ

พลังงานไฟฟา (MW) ในแตละวันเปนรายชั่วโมงของวงจร

ที่ 1 สถานีไฟฟาบางเลน 
 

2. หลักการ และทฤษฎี 
2.1 สถาปตยกรรมของโครงขายประสาทเทียมแบบ
แพรยอนกลับ 

โครงข ายประสาทเทียมชนิดที่ มี ก ารแพร

ยอนกลับ (Feedforward Backpropagation Neural 
Network) จะประกอบดวยจํานวนปมประสาท (นิวรอน) ที่

เรียงตอกันเปนชั้น ๆ ไดแก ชั้นอินพุต (Input layer) ชั้น
เอาตพุต (Output layer) และชั้นซอน (Hidden layer) ซึ่ง

อยูระหวางชั้นอินพุตและชั้นเอาตพุต ทุกๆ นิวรอนในชั้น

อินพุตจะสงสัญญาณไปยังทุกๆ นิวรอนในชั้นซอนแรก 

และทุกๆ นิวรอนในชั้นซอนแรกจะสงสัญญาณไปยังทุกๆ

นิวรอนชั้นถัดไป  จนในที่สุดทุกๆ นิวรอนในชั้นซอนชั้น

สุดทาย จะสงสัญญาณไปยังทุกๆ นิวรอนในชั้นเอาตพุต 

ดังรูปที่ 1 
 โดยในแตละชั้นจะมีการเชื่ อมตอระหวาง 

นิวรอน ดวยตัวเชื่อมที่มีคาที่สามารถปรับเปล่ียนไดซึ่ง

เรียกวา คาถวงน้ําหนัก (weight) และคาตัวทด (bias) 
นอกจากนี้ยังมีทรานเฟอรฟงกชัน (transfer function) 
ชวยในการคํานวณหาคาที่เหมาะสม 

รูปที่ 1 แสดงโครงขายประสาทเทียมที่มี 2 ชั้น

ซอน มี Rppp ,...,, 21  เปนอินพุตของโครงขาย, 1a  

เปนเอาตพุตของชั้นซอนที่ 1 และเปนอินพุตของชั้นซอนที่ 

2, 2a  เปนเอาตพุตของชั้นซอนที่ 2 และเปนอินพุตของ

ชั้นขอมูลดานเอาตพุต และ 3a  เปนเอาตพุตของโครงขาย 

โดยมี f 1 , f 2  และ f 3 เปนทรานเฟอรฟงกชัน ซึ่งคา 
21 ,aa  และ 3a  สามารถหาไดจากสมการตอไปนี้ 

)*( 1111 bpWfa +=  (1) 
)*( 21222 baWfa +=                (2) 
)*( 32333 baWfa +=  (3)

 
 

 
 

รูปท่ี 1 โครงขายประสาทเทียมที่มี 2 ชั้นซอน 
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โดยที่
 1W คือ ค่าถ่วงน้ำหนัก (weight) ท่ีเช่ือมระหว่าง

ช้ันข้อมูลดา้นอนิพุตและชัน้ซอ่นที ่1
 2W คือ ค่าถ่วงน้ำหนัก (weight) ท่ีเช่ือมระหว่าง

ช้ันซอ่นที ่1 ชั้นซ่อนที่ 2
 3W คือ ค่าถ่วงน้ำหนัก (weight) ท่ีเช่ือมระหว่าง

ช้ันซ่อนที ่2 และช้ันข้อมูลดา้นเอาตพุ์ต
  1b คือ ค่าไบแอส (bias) ในช้ันซ่อนที ่1
  2b คือ ค่าไบแอส (bias) ในช้ันซ่อนที ่2

  3b คือ ค่าไบแอส (bias) ในช้ันข้อมูลด้านเอาต์พุต

ในการศกึษาน้ีจะใช้ Neural Network Toolbox ของ

โปรแกรม Matlab [6] ฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียมด้วย
Levenberg-Maquardt algorithm (trainlm) โดยทดลองใช้
ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน linear transfer function, tan-sigmoid

transfer function และ log- sigmoid transfer function
จากสมการที ่4-6 สลบักนัใน  f 1 , f 2 และ f 3 เพ่ือหาคา่
เปอร์เซ็นต์ผิดพลาดเฉลี ่ยสัมบูรณ์น้อยที ่สุด (mean

absolute percentage error) หาไดจ้ากสมการที ่7
linear transfer function (purelin)

 ( ) nna = (4)

tan-sigmoid transfer function (tansig)
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โดยที่
 ANNE คือ พลังงานไฟฟา้ทีไ่ด้จาก โครงขา่ย

ประสาทเทยีม (MW)
 realE คือ พลังงานไฟฟ้าที ่ได้จากข้อมูลของ

กฟภ. (MW)
N คือ จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ

2.2 สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ
ในการศึกษาน้ีได้นำวิธีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ของตัวแปรเพ่ือเลือกตัวแปรท่ีจะนำมาใช้ในการพยากรณ์

โหลด โดยใชส้มัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเชงิพหุ (Multiple
Coefficient of Determination : R2) ด้วยโปรแกรม SPSS
[7] ซ่ึงจะแสดงอทิธิพลของตัวแปรอิสระ (X1, X2, …, Xk)

ที่มีต่อตัวแปรตาม (Y) หรือกล่าวได้ว่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจเชิงพหุเป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของความ
แปรผัน Y ทีมี่สาเหตเุน่ืองจากความแปรผนัของ X1, X2,

… และ Xk ตามดงัสมการที ่8

 == 22 Rr  
ทั้งหมดความแปรผัน

 X ิทธิพลของเนื่องจากอ Y ของความแปรผัน
1 (8)

โดยที ่ 0< R2 <1
ซึ่งถ้า R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามมาก
ในการหาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุนั้นจะ

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ซ่ึง

จะประกอบไปด้วยตัวแปรตาม 1 ตัว (Y) และตัวแปร
อิสระต้ังแต่ 2 ตัวข้ึนไป (X1, X2, …, Xk) สามารถเขียนเป็น
สมการถดถอยได้ดังสมการที่ 9 แสดงความสัมพันธ์

ระหว่าง ตัวแปรตามและตวัแปรอิสระไดว่้า

 eXXXY kk +++++= ββββ K22110 (9)

โดยที่
 0β = ส่วนตัดแกน Y เม่ือกำหนดให ้X1= X2= … =

Xk=0
 kβββ ,,, 21 K เป็นสัมประสิทธิ ์ความถดถอย

เชิงส่วน (Partial Regression Coefficient) โดยที่  iβ
เป็นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y
เมื่อตัวแปรอิสระ Xi เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย โดยที่
ตัวแปรอิสระ X ตัวอ่ืนมีคา่คงที่

 e = ความคลาดเคลื่อน

2.3 ข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาท
เทียม

ข้อมูลท่ีใช้ในการเรยีนรู้ของโครงขา่ยประสาทเทยีม
ในการศกึษานัน้ ได้ใช้ข้อมูลความตอ้งการพลงังานไฟฟา้

(MW) ในแต่ละวันเป็นรายช่ัวโมงของวงจรท่ี 1 สถานีไฟฟ้า
บางเลน ซึ่งมีผู้ใช้ไฟเป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
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น่ันคือข้อมูลของโหลดรายชัว่โมงในวันท่ี 1 มิถุนายน และ
ข้อมูลโหลดรายชั่วโมงของวันที่ 2 มิถุนายน ตามลำดับ
รวมเป็น 48 อินพุต และใช้ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด

ก่อนวันพยากรณ ์2 วัน จำนวน 2 อินพตุ ข้อมูลอุณหภมิู
สูงสุด-ต่ำสุดก่อนวันพยากรณ์ 1 วัน จำนวน 2 อินพุต
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดของวันพยากรณ์ จำนวน 2

อินพุต นั่นคือข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุดของวันที่ 1, 2
และ 3 มิถุนายน ตามลำดบั รวม 6 อินพุต และใชข้้อมูล
การกำหนดวนั (Day Code: DC) ตามตารางที ่3 อีก 3

อินพุต และใช้ข้อมูลการแสดงคา่วนัหยุด (Holiday: HD)
โดยใหวั้นทำงานเปน็ 0 และวันหยุดเปน็ 1 อีก 1 อินพุต
รวมท้ังหมด 58 อินพุต

ตารางที ่3 แสดงการกำหนดวนั (Day code: DC)
ในรอบสปัดาห ์เป็น binary code 3 บิต

ในการศึกษาจะใช้ข้อมูลชุดฝึกสอน (Training

Patterns) ท้ังหมด 20 วัน (ต้ังแต่วันท่ี 1-20 มิถุนายน 2549)
และใช้ข้อมูลชุดทดสอบ (Test Patterns) ทัง้หมด 10 วัน
(ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2549) และใช้โครงข่าย

ประสาทเทียมที่มีจำนวน 2 ชั้นซ่อน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าโครงสร้างที่มีจำนวน 1
ช้ันซ่อน และใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ได้เร็วกว่าโครงสร้าง

ทีมี่จำนวน 3 ช้ันซ่อน โดยทีโ่ครงสรา้งประสาทเทยีมจะมี
จำนวนนวิรอนในชัน้ซอ่นที ่1 และ 2 แตกตา่งกนัทัง้สิน้ 4
กรณี ดังแสดงในตารางที ่4 โดยแต่ละกรณีจะฝึกสอนด้วย

รูปแบบทรานเฟอร์ฟังก์ชันของแต่ละช้ันซ่อนท่ีแตกต่างกัน
ทั้ง 4 กรณี

ตารางที ่4 แสดงโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียม
ที่ใช้ในการศึกษา

 
ท่ี ขอมูลการเรียนรู จํานวน 

1 โหลดรายชั่วโมงกอนวันพยากรณ 2 วัน 24 

2 โหลดรายชั่วโมงกอนวันพยากรณ 1 วัน 24 

3 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุดกอนวันพยากรณ 2 วัน 2 

4 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุดกอนวันพยากรณ 1 วัน 2 

5 อุณหภูมิสูงสุด-ต่ําสุดของวันท่ีพยากรณ  2 

6 การกําหนดวัน (Day code: DC) ในรอบ 

สัปดาห เปน binary code 3 บิต 

3 

7 การแสดงคาวันหยุด (Holiday: HD) วันหยุด 

การทํางานเปน 1 วันทํางานเปน 0 

1 

รวม 58 

 

 
No E01 … E24 MinT. MaxT. DC1 DC2 DC3 HD 

1 3.9 … 3.9 24.7 34.1 1 0 0 0 

2 3.9 … 4 25.7 34.9 1 0 1 0 

3 4 … 4 25.5 35.5 1 1 0 1 

… … … … … … … … … … 

28 3.9 … 4.1 25.7 34.4 0 1 1 0 

29 4.1 … 4.2 24.8 34.1 1 0 0 0 

30 4.2 … 4.9 25 34.7 1 0 1 0 

 

มีปริมาณโหลดสงูสดุประมาณ 5 MW ตัง้แตวั่นที ่ 1-30
มิถุนายน 2549 รวมท้ังหมด 30 วัน และใช้ข้อมูลอุณหภูมิ
สูงสุด-ต่ำสุดในแต่ละวันของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในการศึกษาจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโครงข่าย
ประสาทเทียมที่ผ่านการฝึกสอนด้วยทรานเฟอร์ฟังก์ชัน

(สมการที ่4-6) ในช้ันซ่อนทีมี่ความชนั เทา่กบั 1.0 โดย
เง่ือนไขจะเลือกค่าเร่ิมต้นของค่าถ่วงน้ำหนักและค่าไบแอส
โดยการสุ่มเลือกและในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาท

เทยีม ข้อมูลอินพตุจะม ี58 อินพุต ดังแสดงในตารางที ่1
ซ่ึงรูปแบบตัวอย่างของข้อมูลอินพุตท้ัง 58 อินพุตแสดงได้
ดังตารางที ่2

ตารางที ่1 แสดงอินพุตทั้งหมดที่ใช้ในการพยากรณ์

ตารางที ่2 แสดงตวัอย่างขอ้มูลอินพุต 58 อินพุต

จากตารางที ่2 สามารถอธบิายขอ้มูลอินพุตทีน่ำมา
ใช้ในการพยากรณ์ทั้ง 58 อินพุตได้ดังนี้ เช่นในการ
พยากรณ์โหลดวันท่ี 3 มิถุนายน ใช้ข้อมูลโหลดรายช่ัวโมง

ก่อนวันพยากรณ ์2 วันจำนวน 24 อินพุต และใช้ข้อมูล
โหลดรายช่ัวโมงก่อนวันพยากรณ์ 1 วัน จำนวน 24 ช่ัวโมง

 Day Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
DC1 0 0 0 1 1 1 1 
DC2 0 1 1 0 0 1 1 
DC3 1 0 1 0 1 0 1 

 

 
ที่ 

จํานวนนิวรอน 

ในชั้นซอนที ่1 

จํานวนนิวรอน 

ในช้ันซอนที ่2 

1 8 3 
2 15 8 
3 30 24 
4 32 28 
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 3.  ผลการทดลอง
หลังจากที่ได้ทำการทดลองหลายครั้งโดยการปรับ

เปลี่ยนจำนวนนิวรอนในแต่ละชั้นซ่อนจากการลองผิด

ลองถูก (trial and error) และทำการฝึกสอนโดยใช้โครงข่าย
ประสาทเทียม 3 ช้ัน ผลการวิเคราะห์โครงข่ายประสาทเทียม
เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบการทำงานของโครงข่าย

จากตารางที่ 5 รูปแบบโครงสร้างของโครงข่ายประสาท
เทียมที่เหมาะสมกับการพยากรณ์โหลดของการทดสอบ
น้ีคอืโครงสรา้งทีใ่ห้คา่ mape มีคา่นอ้ยทีส่ดุ คอืโครงสรา้ง

ทีมี่จำนวนนวิรอนในชัน้ซอ่นที ่1 และ 2 จำนวน 8 และ 3
นิวรอนตามลำดับ ซึ่งมีค่า mape ของข้อมูลชุดเรียนรู้
เท่ากบั 2.9394% คา่ mape ของข้อมูลชุดทดสอบเทา่กบั

5.7525% และใช้ทรานเฟอร์ฟังก์ชันในชั้นซ่อนแรกเป็น
logsig ชั้นซ่อนที่สองเป็น logsig และชั้นเอาต์พุตเป็น
logsig ซ่ึงใช้เวลาการประมวลผล 0.167 นาที

ในการหาค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจเชิงพหุ
ได้ใช้ตัวแปรอิสระทัง้หมด 58 ตัวแปร ไดแ้ก ่อินพุตทัง้ 58
อินพุต และตัวแปรตามเป็นค่าเอาต์พุตความต้องการ

พลังงาน ไฟฟ้ารายช่ัวโมงท่ีได้จากการพยากรณ์ท้ัง 10 วัน
โดยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจจะใช้รูปแบบวิธีการเลือก
ตัวแปรแบบ Enter คือนำตัวแปรอิสระเขา้สมการทัง้หมด

และไดค้า่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) อยู่ในช่วง 0.8-1
ซึ่งถือว่าตัวแปรที่เลือกนำมาใช้มีความสัมพันธ์กัน

4.  อภิปรายผล
จากผลการพยากรณส์ามารถนำมาเปรยีบเทยีบกบั

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าจริงที่ได้จาก กฟภ. ได้ดัง

แสดงในรูปที่ 2 จะเห็นว่าช่วงของการทดสอบค่าความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก กฟภ.มีค่าสูงในชั่วโมง
ท้ายๆ ซึ่งทำให้ค่าความผิดพลาดจากการพยากรณ์ใน
ช่วงทดสอบมีค่าสูง เปรียบเทียบผลการพยากรณ์ของ

โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม พบว่าจำนวนนิวรอน
ในชั้นซ่อนที่มี จำนวนมากไม่ได้ทำให้ค่าความผิดพลาด
เฉล่ียสมับูรณ์ (mape) ดข้ึีนอาจเปน็ผลมาจากการสุม่คา่

เริ ่มต้นของค่าถ่วงน้ำหนักและค่าไบแอส นอกจากนี้
สามารถจำแนกปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์
ในการทดลองได้ดังนี้

1. ลักษณะโหลด จากการทดลองพบว่าโครงข่าย
ประสาทเทียมจะทำงานโดยอาศัยการหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลอินพุตและเอาต์พุต ดังนั้นหากมีการเปลี่ยน

แปลงขอ้มูลโหลด โครงขา่ยประสาทเทยีมกจ็ะมีแนวโนม้
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีเปล่ียนแปลงข้อมูลไป
ข้อมูลการใช้โหลดจึงเป็นเพียงสิ่งที่แสดงถึงระดับของ

การใช้พลังงานไฟฟ้าอ้างอิงที่สภาวะแวดล้อมนั้นๆ
2. เวลา ถือเป็นปัจจัยท่ีสำคัญอีกปัจจัยหน่ึง เน่ืองจาก

ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันมีความแตกต่างกัน

ออกไปตามชว่งเวลา ในการเรยีนรู้ของโครงขา่ยประสาท
เทียม ที่มีรูปแบบของอินพุตที่แสดงถึงเวลาจะทำให้
โครงข่ายสามารถเรยีนรู้ถึงสภาพการใชพ้ลังงานไฟฟ้าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
3. อุณหภูมิ อุณหภูมิเป็นปัจจัยทีส่ำคญัอีกประการ

หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้กำลังไฟฟ้ารูปแบบ

ลักษณะของการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบจำหน่ายจะข้ึน
กับสภาพอากาศ ขณะที่อัตราใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
หรือลดลงจะข้ึนกับจำนวนของผู้ใช้ไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่ออยู่กับ

ระบบ

ตารางที ่5 แสดงการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์โหลดที ่ให้ค่าผิดพลาดเฉลี ่ยสัมบูรณ์ดีที ่ส ุดของโครงข่าย

ประสาทเทยีมทีมี่รูปแบบจำนวนนวิรอนในชัน้ซ่อนและทรานเฟอรฟั์งกชั์นทีแ่ตกตา่งกนั 4 กรณี

 จํานวนนิวรอน จํานวนนิวรอน รูปแบบฟงกชันกระตุนในแตละช้ัน เวลาท่ีใช mape (%) mape (%) 

ที่ ในชั้นซอน 

ที่ 1 

ในช้ันซอน 

ที่ 2 

ช้ันซอน 

แรก 

ช้ันซอน 

ที่สอง 

ช้ัน 

เอาทพุท 

ในการเรียนรู

(นาที) 

จากการ 

เรียนรู 

จากการ

ทดสอบ 

1 8 3 logsig logsig logsig 0.16745 2.9394 5.7525 

2 15 8 logsig logsig logsig 0.8091 3.9371 5.803 

3 30 24 logsig tansig logsig 8.7078 1.8077 7.3166 

4 32 28 logsig purelin logsig 7.7737 1.20481 8.3979 
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5.  สรุปและขอ้เสนอแนะ
การนำเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมมาประยุกต์

ใช้ในการพยากรณโ์หลดระยะสัน้เป็นอีกวิธีหน่ึงในการหา
ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของโหลดกับสภาพ
แวดล้อม โดยอาศัยคุณลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียม

ท่ีมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน
ซึ่งโครงข่ายประสาทเทียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์โหลดเพื ่อให้มีความถูกต้องแม่นยำ

มากยิ่งขึ้นได้โดยเพิ่มข้อมูลค่าตัวแปรสภาพอากาศ เช่น
ความชืน้สมัพัทธ ์ความรอ้นสะสม หรือข้อมูลสภาวะทาง
เศรษฐกิจ มาเป็นปัจจัยในการพยากรณ์ นอกจากน้ียังต้อง

พิจารณาถึงข้อมูลในอดีตท่ีนำมาฝึกสอนซ่ึงจะต้องมีข้อมูล
มากพอ และมีความถูกต้อง อีกท้ังเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ
ควรทดสอบกับข้อมูลที่ไม่มีปัจจัยของสภาพอากาศมา

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการทำการวิจัยต่อไป
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รูปที่ 2  กราฟแสดงคา่เปรยีบเทยีบระหว่างโหลดจรงิกับโหลดทีไ่ด้จากการพยากรณท้ั์ง 30 วัน

 

ชวงการเรียนรู (Training ชวงการทดสอบ (Test patterns) 

ขอมูลท่ีไดจาก กฟภ.                             ขอมูลที่ไดจากการพยากรณ 

patterns)




