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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาและเปรีย บเทีย บวิ ธีก ารพยากรณ์ สาหรับการพยากรณ์ความต้ อ งการใช้ พ ลังงานไฟฟ้ าในจั งหวั ด
นครพนม โดยใช้ ข้อมูลจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตจังหวัดนครพนม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2559 จานวน 69 ค่า โดยแบ่ง
ข้ อมูลออกเป็ น 2 ชุด ข้ อมูลชุดที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จานวน 60 ค่า สาหรับการเปรียบเทียบหาวิธีการ
พยากรณ์ท่เี หมาะสมที่สดุ โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) และค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
(MAPE) ที่ต่าที่สดุ โดยงานวิจัยนี้ใช้ วิธกี ารพยากรณ์ 6 วิธคี ือ 1) วิธคี ่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธแี นวโน้ มเชิงเส้น 3)วิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
อย่างง่าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ 5) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์ 6) วิธีแยกส่วนประกอบ จากนั้นจึง
เลือกวิธกี ารที่พยากรณ์ท่เี หมาะสมที่สดุ มาคานวณหาช่ วงการพยากรณ์ล่วงหน้ ากับข้ อมูลชุดที่ 2 คือข้ อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2559 จานวน 9 ค่าโดยใช้ เกณฑ์พิจารณาค่ าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) ที่ต่ าที่สดุ ผลการศึกษาพบว่ า
วิธกี ารพยากรณ์ท่มี ีความเหมาะสมที่สดุ คือการพยากรณ์โดยวิธแี ยกส่วนประกอบ จากรูปแบบดังกล่าว นามาคานวณหาช่วงพยากรณ์ล่วงหน้ า 3
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน พบว่าวิธนี ้ เี หมาะสาหรับการพยากรณ์ล่วงหน้ า 9 เดือน
คาสาคัญ: การพยากรณ์ ความต้ องการพลังงานไฟฟ้ า วิธีแยกส่วนประกอบ ค่ าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ ค่ าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์
Abstract
The purpose of this research was to study and compare the forecasting methods for electric energy demand in Nakhonphanom
province. The data was gathered from Provincial Electricity Authority of Nakhonphanom during January, 2011 to September, 2016
of 69 values which were used and separated into 2 groups. The first group contained 60 values from January, 2011 to December,
2015 for comparing and finding the most suitable forecasting method via criteria of the lowest Mean Absolute Deviation (MAD) and
Mean Absolute Percent Error (MAPE). There were 6 forecasting methods: 1) Moving average, 2) Trend analysis, 3) Single
exponential smoothing, 4) Double exponential smoothing (Holt), 5) Triple exponential smoothing (Winter), and 6) Decomposition.
Then the selected suitable method was used to determine the most suitable forecasting period by the second group which contained 9
values from January, 2016 to September, 2016. The lowest MAPE was used as the criteria of each period. The result indicated that
decomposition method was the best method. From that method, it was implemented for forecasting 3, 6 and 9 months and it showed
that the method was suitable for advance 9 months.
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(อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม) อีกเส้ นทางหนึ่ง คือ R12
ซึ่งเริ่มจากเมืองท่าแขกไปถึงตอนกลางประเทศเวียดนามที่
ปั จ จุ บั น พลั ง งานไฟฟ้ าเป็ นปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการ จังหวัดฮาติงห์ อันเป็ นที่ต้งั ของท่าเรือหวุ่งอ๋าง ท่าเรือนา้ ลึก
ดารงชีวิตประจาวันและเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญในการ ข อ ง เ วี ย ด น า ม ไ ด้ สั้ น ที่ สุ ด ด้ ว ย ร ะ ย ะ ท า ง เ พี ย ง
ขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ การเพิ่ มผลผลิ ต ทั้ ง ทางด้ าน 330 กิโลเมตร และตามถนนสาย 1A ในเวียดนาม
การเกษตรและด้ านอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจาย สามารถเดิ น ทางไปยั ง กรุ ง ฮานอย ด้ ว ยระยะทางเพี ย ง
รายได้ การสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ านการ 650 กิโลเมตร และสามารถเข้ าสู่ผงิ เสียง มณฑลหนานหนิง
ผลิ ต และการขายสิน ค้ า ซึ่ ง เป็ นเป้ าหมายส าคั ญ ในการ ประเทศจีน ในระยะทางเพียง 1,029 กิโลเมตรเท่านั้น
พั ฒ นาเศรษฐกิจ การเพิ่ มของจ านวนประชากรและการ (Industrial Estate Authority of Thailand, 2016) ด้ วย
ขยายตัวของเศรษฐกิจได้ ดาเนินไปตลอดเวลา ทาให้ ความ เหตุน้ ี จากข้ อมูลกรมการค้ าต่างประเทศ (Department of
ต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ ามีมากขึ้นตามไปด้ วย นับตั้งแต่ Foreign Trade, 2016) พบว่า ในปี พ.ศ.2556- พ.ศ.2558
เปิ ดใช้ สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คาม่วน) เมื่อวันที่ มู ล ค่ า การค้ า รวมผ่ า นชายแดนของจั ง หวั ด นครพนมมี
11 พฤศจิกายน 2554 จังหวัดนครพนมกลายเป็ นเมือง ปริมาณมากที่สดุ ดังแสดงในรูปที่ 1 และมีอตั ราการเติบโต
เปิ ดสู่เ ส้ น ทางหมายเลข R12 ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ จั ง หวั ด มากที่สุด ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2 เมื่ อ เปรี ย บเทีย บในกลุ่ ม
นครพนมเป็ นโครงข่ายการจราจรที่ฝ่ังไทยตามทางหลวง จังหวัดที่มสี ะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตั้งอยู่ คือ หนองคาย
หมายเลข 212
เชื่ อ มต่ อ ทางหลวงหมายเลข 22 มุกดาหาร นครพนม และเชียงราย
บทนา

รูปที่ 1 มูลค่าการค้ าชายแดนในกลุ่มจังหวัดที่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

อี ก ทั้ งจั ง หวั ด นครพนม ได้ รั บ การประกาศจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 ให้ เป็ นเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เ ศษของ
ประเทศไทย ระยะที่ 2 เพื่อให้ เป็ นพื้นที่สาคัญของประเทศ
ในการสร้ างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียน (Provincial

Industrial Office of Nakhonphanom, 2016) ซึ่งจะเกิด
การลงทุน สร้ างนิคมอุตสาหกรรมเพื่ อผลิตสิน ค้ าส่ งออก
จาหน่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
นี้ ส่ ง ผลให้ ความต้ องการใช้ พลั ง งานไฟฟ้ าในจั ง หวั ด
นครพนมจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ น้ ี
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รูปที่ 2 อัตราการเติบโตมูลค่าการค้ าชายแดนในกลุ่มจังหวัดที่มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

จากการเติ บ โตในด้ านเศรษฐกิ จ ในพื้ นที่ จั ง หวั ด
นครพนม ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มมาก
ขึ้นด้ วย โดยจากข้ อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม

พบว่าจากข้ อมูลในปี พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558 ความต้ องการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้ าในจังหวัดมีปริมาณสูงขึ้นทุกปี และมีอตั รา
การเพิ่มขึ้นทุกปี ดังแสดงในรูปที่ 3 และ รูปที่ 4

รูปที่ 3 ปริมาณความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า จ.นครพนม ย้ อนหลัง 5 ปี

เนื่องจากพลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถกักเก็บได้ เกินความจาเป็ น ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์มีประโยชน์อย่าง
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้ องจัดหาไฟฟ้ าให้ เพียงพอกับความ มากในการเป็ นเครื่ องมืออย่ างหนึ่ ง ที่จ ะช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้อ มู ล
ต้ องการ ค่ า พยากรณ์ค วามต้ องการใช้ ไฟฟ้ าที่น่ าเชื่อ ถือ ในอนาคต เพื่อการวางแผนและตัดสินใจในการดาเนินงาน
มีค วามส าคั ญ มากต่ อ ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานในพื้ นที่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การคานวณวิธกี ารพยากรณ์แต่ละ
เพราะถ้ าหากผลการพยากรณ์ ต่ า กว่ า ความเป็ นจริ ง วิธที ่มี ีประสิทธิภาพมากน้ อยต่างกัน พิจารณาจากค่าความ
จะส่ ง ผลให้ การผลิ ต ไฟฟ้ าไม่ เ พี ย งพอกับความต้ องการ คลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ ของการพยากรณ์ (Kaewhawong,
และส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ถ้ าพยากรณ์สงู กว่า 2015)
ความเป็ นจริงจะทาให้ เกิดการสูญเสียค่าใช้ จ่ายในการผลิต
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รูปที่ 4 อัตราการเพิ่มของปริมาณความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า จ.นครพนม

การน าเอาเทคนิ ค การพยากรณ์ อ นุ ก รมเวลามาใช้
พยากรณ์ จะทาให้ ท ราบแนวโน้ ม ในอนาคตว่ า ช่ ว งใดมี
คว า ม ต้ อง ก า รใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า มา กห รื อ น้ อ ย โ ด ยอา ศั ย
ความสัม พั น ธ์ข องข้ อ มู ล ในอดี ต มาหารู ป แบบที่ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางสาหรับการพยากรณ์ในอนาคต บทความนี้จึงได้
ศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 6 วิธี คือ 1)
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2) วิธีแนวโน้ มเชิงเส้ น 3) วิธปี รับ
เรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่ างง่ าย 4) วิธีปรับเรียบเอ็กซ์
โพเนนเชียลแบบโฮลท์ 5) วิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
แบบวินเทอร์ 6) วิธแี ยกส่วนประกอบ นามาเปรียบเทียบ
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของแต่ ล ะวิ ธี เพื่ อเลื อ กวิ ธี ก าร
พยากรณ์ท่ีมีความคลาดเคลื่ อนน้ อยที่สุด และนาวิ ธีการ
พยากรณ์ น้ั น มาหาช่ ว งเวลาการพยากรณ์ ล่ ว งหน้ าที่
เหมาะสมที่สุด ก่อนที่จะใช้ ในการพยากรณ์ความต้ องการ
พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดนครพนมในอนาคต
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
งานวิ จัยครั้ งนี้ทาการรวบรวมข้ อมูลความต้ องการใช้
พลั ง งานไฟฟ้ าในจั ง หวั ด นครพนมเป็ นรายเดื อ น
ย้ อนหลัง 6 ปี คือ พ. ศ. 2554 ถึง พ. ศ. 2559 ซึ่ง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากความอนุ เ คราะห์ ข องการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาคจังหวัดนครพนม โดยแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 2 ชุ ด
(Riansut, 2016) ชุดที่ 1 คือข้ อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม
2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จานวน 60 ค่า สาหรับ
ศึกษาวิธกี ารพยากรณ์อนุกรมเวลา 6 วิธี โดยใช้ โปรแกรม

Minitab รุ่น 16 ซึ่งวิธกี ารพยากรณ์อนุกรมเวลา ทั้ง 6 วิธนี ้ ี
ได้ ถูกติดตั้งอยู่มาและพร้ อมใช้ งานได้ ในโปรแกรม Minitab
จึงมีความสะดวกในการใช้ งาน อีกทั้งวิธีพยากรณ์ อนุ กรม
เวลา ก็มีค วามเหมาะสมกับลัก ษณะของการใช้ ข้อ มูล ใน
อดีตมาหารูปแบบการพยากรณ์ค่าในอนาคต ผู้วิจัยจึงเลือก
ที่จะศึกษาวิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา 6 วิธีน้ ี และเลือก
วิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบค่าความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดย วรางคณา เรียนสุทธิ์
(Riansut, 2016) ได้ สร้ างตัวแบบพยากรณ์ท่เี หมาะสมใน
การพยากรณ์มู ล ค่ า การส่ ง ออกไม้ ย างพาราแปรรูป และ
เฟอร์นิเจอร์ของประเทศไทย โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาความ
คลาดเคลื่ อนของการพยากรณ์ 2 เกณฑ์ คือ ค่ า เฉลี่ ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) และ ค่า
รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลี่ย (RMSE)
ซึ่ ง ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ เลื อ กใช้ เกณฑ์ พิ จ ารณาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 2 เกณฑ์เช่ นเดียวกันคือ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) และค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAPE) วิธีการ
พยากรณ์ท่ใี ห้ ค่า MAD และ MAPE ที่ต่าที่สดุ แสดงว่ า
เป็ นวิธกี ารพยากรณ์ท่มี ีความแม่นยาที่สดุ ส่วนข้ อมูลชุดที่
2 คือข้ อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนกันยายน
2559 จานวน 9 ค่า โดยนาวิธกี ารพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
ที่สุด จาก 6 วิ ธีท่ีศึ ก ษามาค านวณช่ ว งการพยากรณ์
ล่วงหน้ า 3 ช่วง คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน เพื่อ
หาช่ ว งเวลาการพยากรณ์ ล่ ว งหน้ า ที่เ หมาะสมที่ สุด โดย
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เปรียบเทียบค่า MAPE ที่ต่าที่สุดของทั้ง 3 ช่ วงเวลา
(Newinpun & Chomtee, 2012)
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น
เพื่ อตรวจสอบว่ าข้ อมูลทั้ง 69 ค่ า มีค่าผิดปกติ
หรื อ ไม่ โดยตรวจสอบข้ อมู ล ทางสถิ ติ ด้ วยโปรแกรม
Minitab 16 วิธบี อ็ กพล็อต (Box Plot) หากพบข้ อมูลมีค่า
ผิดปกติ จะต้ องทาการปรับค่าผิดปกติน้ันก่อนที่จะใช้ เป็ น
ข้ อมู ล เริ่ ม ต้ นส าหรั บ การพยากรณ์ ใ นขั้ น ตอนต่ อ ไป
(Labkead & Wasusee, 2009)

∑

เมื่อ

2. การพยากรณ์ โ ดยวิ ธีค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ (Moving
Average Method)
เป็ นวิธีการสร้ างสมการพยากรณ์จากการเฉลี่ยค่ า
สังเกตล่าสุดจานวน n ค่า โดยให้ นา้ หนักของข้ อมูลเท่ากัน
วิธีน้ ี ช่ ว ยกาจัด การเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงของความต้ องการ
แบ บ สุ่ ม ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ า ก า ร ป รั บ เ รี ย บ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ในกรณีท่คี วามต้ องการไม่มีรูปแบบที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงอย่ างรวดเร็ว และไม่ มีลักษณะที่ได้ รับอิทธิพล
จากฤดูกาล มีสมการพยากรณ์หนึ่งช่วงเวลาล่วงหน้ าที่เวลา
t ดังนี้ (Sila, 2010)
(1)

= ค่าพยากรณ์ในหน่วยเวลา t
= ความต้ องการที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยเวลา t
n = จานวนข้ อมูลที่ใช้ ในการหาค่าเฉลี่ย

3. การพยากรณ์ โ ดยวิ ธี แ นวโน้ มเชิ ง เส้ น (Trend
Analysis Method)
เป็ นวิ ธี ท างคณิ ต ศาสตร์ ท่ี มี ก ารพิ จ ารณาปั จ จั ย
มูลเหตุกบั ความต้ องการ หากมีความสัมพันธ์เป็ นเชิงเส้ นก็
สามารถใช้ วิธแี นวโน้ มเชิงเส้ นมาใช้ ได้ โดยดูความสัมพันธ์

ระหว่างเวลากับความต้ องการ ถ้ าหากทราบว่ามีปัจจัยใดทา
ให้ เกิดความต้ องการในอดีตอย่างแน่นอนก็จะสามารถใช้ ใน
การคาดการณ์สาหรับเหตุการณ์ในอนาคตได้ โดยใช้ สมการ
เส้ นตรง (Peurgsapunrat, 2009)

(2)
เมื่อ

=
=
=
=

ค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลา t
ค่าตัดแกนที่ช่วงเวลา 0
ค่าความชันของเส้น
ตัวแปรอิสระที่ทาให้เกิดความต้องการ

4. การพยากรณ์โ ดยวิ ธีป รั บ เรี ยบเอ็กซ์ โ พเนนเชี ย ล
อย่างง่าย (Single Exponential Smoothing Method)
เป็ นวิธีท่ใี ช้ หลักการของการหาค่าเฉลี่ยวิธีหนึ่งโดย
ให้ นา้ หนักความสาคัญกับข้ อมูลใหม่มาก ค่ าพยากรณ์จะ
ตอบสนองกับข้ อมูลใหม่เป็ นหลัก เหมาะกับข้ อมูลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ ยาก ในการนี้จะกาหนดนา้ หนัก
ข้ อมูลล่ าสุดเป็ น α โดยให้ ค่า α อยู่ระหว่าง 0-1 ถ้ าค่า
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α = 1 แสดงว่าให้ นา้ หนักกับข้ อมูลล่าสุดมาก ค่าพยากรณ์
ในช่วงเวลาถัดไปจะเท่ากับข้ อมูลจริงในช่วงเวลาล่าสุด แต่
ถ้ า α มีค่ าน้ อยก็จ ะหมายความว่ ายึ ดข้ อมู ลพยากรณ์ใ น
อดี ต เป็ นหลั ก โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น การหาค่ า
พยากรณ์คานวณได้ จากสมการ

(3)
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เมื่อ
α

=
=
=
=

ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไป
ค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาปัจจุบนั
ความต้ องการที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยเวลา t
ค่าถ่วงนา้ หนักปรับเรียบ

5. การพยากรณ์โ ดยวิ ธีป รั บ เรี ยบเอ็กซ์ โ พเนนเชี ย ล
แบบโฮลท์ (Double Exponential Smoothing Method)
หรือ Holt’s Linear Method (เรียกสั้นๆว่ า
“Holt”) เป็ นวิธที ่ใี ช้ หลักการของเอ็กซ์โพเนนเชียลมาใช้ ซ่ึง
คล้ ายกับวิธี single exponential smoothing แต่วิธี single
exponential smoothing เหมาะกับข้ อมู ลที่มีความไม่
แน่ นอนเพียงอย่ างเดียว (ไม่มีแนวโน้ มและฤดูกาล) จึงมี
ค่าคงที่สาหรับปรับเรียบเพียง 1 ค่า คือ α แต่วิธขี อง Holt
มี ค่ า คงที่ ส าหรั บ ปรั บ ระดั บ 2
ค่ า คื อ α และ γ
(Bunchongsilp, 2007) โดยที่

α (alpha) = ค่าคงที่ท่ที าให้ เรียบระหว่างข้ อมูลกับ
ค่าพยากรณ์ มีค่าระหว่าง 0-1 ถ้ า α มีค่าใกล้ 1 แสดงว่า
ให้ ความสาคัญกับข้ อมูลล่าสุดมากกว่าข้ อมูลอื่นๆ
γ (gamma) = ค่าคงที่ท่ีทาให้ เรียบระหว่ าง
แนวโน้ มจริงกับค่าประมาณแนวโน้ ม มีค่าระหว่าง 0-1 ถ้ า
γ มีค่าใกล้ 1 แสดงว่ า ให้ ความสาคัญกับข้ อมูลล่ าสุด
มากกว่าข้ อมูลอื่นๆ
สมการที่ใช้ ในการพยากรณ์ คือ

(4)
เมื่อ
โดยที่

= ความชัน (slope) ของข้ อมูล
= จานวนช่ วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ไปข้ างหน้ า เช่ น
เกิดขึ้น 5 เดือนข้ างหน้ า

6. การพยากรณ์โ ดยวิ ธีป รั บ เรี ยบเอ็กซ์ โ พเนนเชี ย ล
แบบวินเทอร์ (Triple Exponential Smoothing Method)
หรื อ Winter’s Method วิธนี ้ ีเหมาะสาหรับข้ อมูลที่มี
แนวโน้ ม อิทธิพลของฤดูกาล ใช้ พยากรณ์ระยะสั้นถึงปาน
กลาง ข้ อ มู ล ที่ ค วรเป็ นรายปี จะท าให้ ไม่ ส ามารถแยก

=5 หมายถึงต้ องการพยากรณ์ข้อมูลที่จะ

อิทธิพลของฤดูกาลได้ ข้ อมูลควรอยู่ ในรูปรายเดือน ราย
สัปดาห์ หรือรายวัน ถ้ าเป็ นข้ อมูลรายเดือนต้ องมีข้อมู ล
อย่ างน้ อย 36 ค่ าขึ้นไป วิธีการของวินเทอร์ ยังคงใช้
หลักการของเอ็กซ์โพเนนเชียล คือให้ ความสาคัญกับข้ อมูล
ไม่เท่ากัน และมีค่าให้ ปรับเรียบ 3 ค่าคือ

α (alpha) = ค่าคงที่ท่ที าให้ เรียบระหว่างข้ อมูลกับค่าพยากรณ์ มีค่าระหว่าง 0-1
γ (gamma) = ค่าคงที่ท่ที าให้ เรียบระหว่างแนวโน้ มจริงกับค่าประมาณแนวโน้ ม มีค่าระหว่าง 0-1
δ (delta) = ค่าคงที่ท่ที าให้ เรียบระหว่างค่าฤดูกาลจริงกับค่าประมาณฤดูกาล มีค่าระหว่าง 0-1

วิธกี ารของวินเทอร์ มี 2 รูปแบบคือ

6.1 รูปแบบการคูณ (Multiplicative Seasonal
Model) สมการที่ใช้ ในการพยากรณ์คอื
(5)
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โดยที่ s = จานวนฤดูกาลใน 1 ปี เช่น ถ้ าเป็ นข้ อมูลรายเดือน s=12
m = ระยะเวลาที่ต้องการพยากรณ์ไปข้ างหน้ า
= ระดับของข้ อมูล=
= ส่วนของแนวโน้ ม =
= ส่วนของฤดูกาล =
6.2 รูป แบบการบวก (Additive

Seasonal

Method) สมการที่ใช้ ในการพยากรณ์คอื
(6)

โดยที่

=
=

=

โดยงานวิ จั ย นี้ จะเลื อ กศึ ก ษาวิ ธี ก ารของวิ น เทอร์
รูปแบบการคูณเท่านั้น
7. ก า ร พ ย า ก ร ณ์ โ ด ย วิ ธี แ ย ก ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ
(Decomposition Method)
เป็ นวิธกี ารพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาในระยะปาน
กลาง โดยการแยกส่วนประกอบข้ อมูล อนุ กรมเวลา อดีต
เป็ น 4 ส่วน สี่แยกเป็ นแนวโน้ ม (T) ความผันแปรตาม
วัฏจักร (C) ความผันแปรตามฤดูกาล (S) ความผันแปร

ที่ไ ม่ แ น่ น อน (I) เพื่ อพิ จ ารณาว่ า ส่ ว นประกอบใด มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลบ้ าง แล้ วคานวณหา
อิทธิพลของแต่ ละส่ วนประกอบ แล้ ว นาค่ าความผันแปร
ของแต่ละส่วนไปพยากรณ์ค่าของข้ อมูลในอนาคต โดยถือ
ว่าปั จจัยหรือสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลอนุ กรมเวลา
ในอนาคตเหมือนกับในอดีต ที่น้ ีจะให้ ตัวแปรหรือข้ อมูล
อนุ กรมเวลาเป็ นรูปแบบการคู ณดังนี้ (Bunchongsilp,
2007)
(7)

8. การวั ด ความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ์
(Forecasting Error)
วิธีท่ีใช้ วัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์จะ
อาศั ย หลั ก การง่ า ยๆ คื อ การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งค่ า
พยากรณ์ท่คี านวณได้ กับข้ อมูลจริงที่ช่วงเวลา t หากค่ า
พยากรณ์มคี ่าคลาดเคลื่อนมาก อาจหมายถึงวิธกี ารที่ใช้ อยู่

ไม่เหมาะสม หรืออาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์บาง
ค่ าให้ เหมาะสม งานวิจัยนี้จะใช้ วิธีวัดความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ 2 วิธคี อื
8.1 ค่ าเฉลี่ ยความคลาดเคลื่อ นสมบู รณ์ (Mean
Absolute Deviation: MAD)

(8)

∑

8.2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์
∑

(Mean Absolute Percent Error: MAPE)
(9)

โดยที่ค่า MAD และ MAPE ยิ่งน้ อยก็ย่งิ แสดงว่าการพยากรณ์มคี วามแม่นยาสูง
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9. การหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้ าที่เหมาะสม
จากการเปรี ย บเทีย บความคลาดเคลื่ อนของการ
พยากรณ์ท้ัง 6 วิธี เมื่อทราบว่ าวิธีใดที่มีค่า MAD และ
MAPE ต่าที่สดุ จะถือว่าเป็ นวิธกี ารพยากรณ์ท่แี ม่นยาที่สดุ
จากนั้นจะนาวิธกี ารพยากรณ์น้ันมาพยากรณ์ความต้ องการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดนครพนม แล้ วเปรียบเทียบกับ
ข้ อมูลชุดที่ 2 คือเดือนมกราคม 2559 ถึงกันยายน 2559
โดยกาหนดช่ วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็ น 3 ช่ วงคือ
ช่วงเวลาล่วงหน้ า 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน เพื่อหาว่า
วิ ธี ก ารพยากรณ์ น้ ี เหมาะสมกั บ ช่ ว งเวลาการพยากรณ์

ล่ วงหน้ า ช่ ว งไหนมากที่สุด โดยใช้ เกณฑ์การพิ จ ารณาค่ า
MAPE ที่ต่าที่สดุ
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ น
เมื่อตรวจสอบข้ อมูลทั้ง 2 ชุด จานวน 69 ค่า ด้ วย
โปรแกรม Minitab 16 วิธีบ็อกพล็อต (Box Plot)
ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่าไม่มคี ่าผิดปกติแต่อย่างใด ดังนั้น
จึงสามารถใช้ ข้อมูลชุดนี้เป็ นค่าเริ่มต้ นสาหรับการพยากรณ์
ต่อไปได้

Boxplot of All data

40000

All data

35000

30000

25000

20000

รูปที่ 5 กราฟบ็อกพล็อต (Box Plot) โดยโปรแกรม Minitab 16

2. ผลการพยากรณ์โดยวิธคี ่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เมื่อใช้ โปรแกรม Minitab 16 คานวณค่าพยากรณ์
โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน ได้ ผลดังรูปที่ 6 ค่ า

ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ MAD=2,227 และค่า
MAPE = 7
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Moving Average Plot for Group 1

Group
ปริมาณการใช้
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รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการไฟฟ้ าจริงกับค่าพยากรณ์โดยวิธคี ่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน

3. ผลการพยากรณ์โดยวิธแี นวโน้ มเชิงเส้ น
เมื่อใช้ โปรแกรม Minitab 16 คานวณค่าพยากรณ์
โดยวิธีแนวโน้ มเชิงเส้ น ได้ ผลดังรูปที่ 7 สมการเส้ นตรง
ของการพยากรณ์ คือ

คือ ความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่เวลา t
t คือ ช่วงเวลาที่พยากรณ์
ค่ า ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ข อ ง ก า ร พ ย า ก ร ณ์
MAD=2,156 และค่า MAPE = 7
เมื่อ

Trend Analysis Plot for Group 1
Linear Trend Model
Yt = 24581 + 198*t
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Index
เดื
อน
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการไฟฟ้ าจริงกับค่าพยากรณ์โดยวิธแี นวโน้ มเชิงเส้น

4. ผลการพยากรณ์โดยวิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
อย่างง่าย
เมื่อ ใช้ โปรแกรม Minitab 16 คานวณค่ า
พยากรณ์โดยวิ ธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่ างง่ า ย
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(α=0.9761) ได้ ผลดังรูปที่ 8 ค่าความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ MAD=1,557 และค่า MAPE = 5
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Smoothing Plot for Group 1
Single Exponential Method
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รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการไฟฟ้ าจริงกับค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย

5. ผลการพยากรณ์โดยวิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียล
แบบโฮลท์
เมื่อใช้ โปรแกรม Minitab 16 คานวณค่าพยากรณ์
โดยวิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ หรือ Double

Exponential Smoothing (α=1.0,γ =0.0187) ได้ ผลดัง
รู ป ที่ 9
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของการพยากรณ์
MAD=1,643 และค่า MAPE = 5

Smoothing Plot for Group 1
Double Exponential Method
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รูปที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการไฟฟ้ าจริงกับค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์

6. ผลการพยากรณ์โดยวิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบ
วินเทอร์
เมื่อใช้ โปรแกรม Minitab 16 คานวณค่าพยากรณ์
โดยวิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์รปู แบบการ

คูณ หรือ Triple Exponential Smoothing (α=0.5,γ
=0.2, δ =0) ได้ ผลดังรูปที่ 10 ค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์ MAD=981 และค่ า MAPE = 3
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Winters' Method Plot for Group 1
Multiplicative Method
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการไฟฟ้ าจริงกับค่าพยากรณ์โดยปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์

7. ผลการพยากรณ์โดยวิธแี ยกส่วนประกอบ
เมื่อใช้ โปรแกรม Minitab 16 คานวณค่าพยากรณ์

โดยวิธแี ยกส่วนประกอบ ได้ ผลดังรูปที่ 11 ค่าความคลาด
เคลื่อนของการพยากรณ์ MAD= 821 และค่า MAPE =3

Time Series Decomposition Plot for Demand
Multiplicative Model
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รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้ องการไฟฟ้ าจริงกับค่าพยากรณ์โดยวิธแี ยกส่วนประกอบ

8. ผลการวัดความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
เมื่อได้ ผลการพยากรณ์ท้งั 6 วิธแี ล้ ว ขั้นตอนนี้เป็ น
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ โดย
ใช้ เกณฑ์พิจารณาค่า MAPE และค่า MAD ที่ต่าที่สดุ ซึ่งจะ
พิ จ ารณาที่ค่ า MAPE ก่ อน ถ้ า หากมีค่ าเท่ า กัน จึ ง จะ
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พิจารณาที่ค่า MAD เป็ นลาดับถัดไป ผลการเปรียบเทียบ
ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ง
วิ ธีท่ีใ ห้ ค่ า MAPE และ MAD ต่ า ที่สุด คือ วิ ธีแ ยก
ส่วนประกอบ
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท้งั 6 วิธี
วิธีการพยากรณ์
ค่า MAPE
วิธคี ่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
7
วิธแี นวโน้ มเชิงเส้น
7
วิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย
5
วิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์
5
วิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวินเทอร์
3
วิธแี ยกส่วนประกอบ
3

9. ผลการหาช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้ าที่เหมาะสม
จากผลการเปรียบเทีย บค่าความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์ พบว่าการศึกษาครั้งนี้ วิธกี ารพยากรณ์โดยวิธี
แยกส่วนประกอบมีความแม่นยามากที่สดุ เมื่อนาวิธกี ารนี้
มาพยากรณ์ค วามต้ องการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าของจั ง หวั ด
นครพนม เปรียบเทียบกับข้ อมูลชุดที่ 2 คือ ความต้ องการ
พลังงานไฟฟ้ าจริงในเดือนมกราคม 2559 ถึงกันยายน

2559 โดยกาหนดช่วงเวลาการพยากรณ์ออกเป็ น 3 ช่วง
คือช่วงเวลาล่วงหน้ า 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน โดยใช้
เกณฑ์การพิจารณาค่า MAPE ที่ต่าที่สดุ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 พบว่ า วิ ธีการพยากรณ์โ ดยวิธีแ ยกส่ว นประกอบ
เหมาะสมกับการพยากรณ์ล่วงหน้ า 9 เดือน เนื่องจากให้ ค่า
MAPE ต่าที่สดุ เพียง 0.0388

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบช่วงการพยากรณ์ล่วงหน้ าที่เหมาะสมโดยวิธแี ยกส่วนประกอบ
ล่วงหน้า 3 เดือน
ล่วงหน้า 6 เดือน
ค่าจริง(MWh) ค่าพยากรณ์(MWh)
ค่าจริง(MWh)
ค่าพยากรณ์(MWh)
32,056
28,394
35,397

31,967
31,799
39,178

MAPE = 0.0765

32,056
28,394
35,397
41,227
41,867
41,819

31,967
31,799
39,178
39,619
40,769
41,049

MAPE = 0.0522

สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ได้ นาเสนอการเปรียบเทียบและคัดเลือก
วิธีการพยากรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกับอนุ กรมเวลาความ
ต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในจังหวัดนครพนม โดยใช้ ข้อมูล
จากการไฟฟ้ าส่ ว นภูมิภ าคจัง หวั ด นครพนมตั้งแต่ เ ดือ น
มกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2559 จานวน 69 ค่า
โดยแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 2 ชุดชุดที่ 1 คือข้ อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2558 จานวน 60
ค่า สาหรับการเปรียบเทียบความแม่นยาของการพยากรณ์
6 วิธี คือ 1)วิธคี ่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2)วิธแี นวโน้ มเชิงเส้ น 3)

ค่า MAD
2,227
2,156
1,557
1,643
981
821

ล่วงหน้า 9 เดือน
ค่าจริง(MWh)
ค่าพยากรณ์
(MWh)
32,056
31,967
28,394
31,799
35,397
39,178
41,227
39,619
41,867
40,769
41,819
41,049
39,226
40,310
39,308
39,576
38,648
38,586
MAPE = 0.0388

วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่ างง่ าย 4)วิธีปรับเรีย บ
เอ็กซ์โพเนนเชียลแบบโฮลท์ 5)วิธีปรับเรียบเอ็กซ์โพเนน
เชียลแบบวินเทอร์ 6)วิธีแยกส่วนประกอบ ด้ วยโปรแกรม
Minitab 16 โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาค่า MAD และ MAPE
ที่ต่าที่สุด ข้ อมูลชุดที่ 2 คือ ข้ อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม
2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 จานวน 9 ค่า สาหรับการ
พยากรณ์เปรี ยบเทีย บกับข้ อมูล จริง เพื่ อหาช่ ว งเวลาการ
พยากรณ์ล่วงหน้ าที่เหมาะสมที่สดุ 3 เดือน 6 เดือนและ 9
เดือน โดยใช้ เกณฑ์พิจารณาค่า MAPE ที่ต่าที่สดุ
ผลการศึกษาพบว่าจากข้ อมูลชุดที่ 1 การพยากรณ์โดย
วิธีแยกส่วนประกอบมีความแม่นยามากที่สุดเมื่อพิจารณา
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ภายใต้ เกณฑ์ค่า MAD และMAPE ที่ต่าที่สดุ และเมื่อนา
วิธีการมาหาช่ วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้ าที่เหมาะสมกับ
ข้ อมูลชุ ดที่ 2 พบว่ ามีความเหมาะสมกับการพยากรณ์
ล่วงหน้ า 9 เดือน
ผลการพยากรณ์ปริมาณความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ า
ในจังหวัดนครพนมล่วงหน้ า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง
เดือนกันยายน 2560 โดยวิธแี ยกส่วนประกอบแสดงดังรูป
ที่ 12 พบว่ า ความต้ องการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ าในจั ง หวั ด
นครพนมจะยังคงมีแนวโน้ มสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังคงมี
ความผันแปรตามฤดูกาล โดยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายน จะยังคงเป็ นช่วงเวลาที่มคี วามต้ องการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ าสูงที่สดุ ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้ องกับการ

ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (Electricity Generating
Authority of Thailand, 2016) ซึ่งได้ เก็บสถิติความ
ต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสูงสุดของประเทศไทยจะเกิดขึ้น
ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี และ
สอดคล้ องกั บ ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน (Energy Policy and Planning Office
Ministry of Energy, 2012) สรุปข้ อมูลไว้ ว่า ความ
ต้ องการพลังงานไฟฟ้ าสูงสุดมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิท่ี
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ หากช่วงที่มีอุณหภูมิสงู ก็จะมีความ
ต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าสูงตามไปด้ วย และในช่ วงเดือน
มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนของแต่ละปี ก็จะเป็ นช่วงที่สภาพ
อากาศของประเทศไทยมี อุณ หภูมิ สูง ที่สุด เช่ น เดีย วกัน
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รูปที่ 12 การพยากรณ์ปริมาณความต้ องการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในจังหวัดนครพนมล่วงหน้ า เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560

ผลการศึ ก ษาพ บว่ า การพยา กรณ์ ด้ วยวิ ธี แ ยก
ส่วนประกอบเหมาะสมในการนามาใช้ พยากรณ์มากที่สุด
เนื่องจากให้ ค่าความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ คือ MAPE=3
และ MAD=821 ในขณะที่การพยากรณ์ด้วยวิธปี รับเรียบ
เอ็กซ์โ พเนนเชียลแบบวินเทอร์ ให้ ค่า MAPE=3 และ
MAD=981 กล่ า วได้ ว่ า ทั้ง สองวิ ธีมี ค วามแม่ น ย าในการ
พยากรณ์สาหรับข้ อมูลชุดนี้ใกล้ เคียงกันมาก เนื่องจากเมื่อ
พิ จ ารณาชุ ด ข้ อ มู ล ที่น ามาใช้ ใ นการพยากรณ์น้ั น พบว่ า
ข้ อ มู ล มี แ นวโน้ มและอิ ท ธิ พ ลของฤดู ก าล เห็ น ได้ จาก
ปริมาณความต้ องการใช้ ไฟฟ้ าจะมีสูงมากในช่ วงฤดูร้อน
ของทุกปี และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งสองวิธี จึงมีความ
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เหมาะสมมากที่สดุ ในการนามาพยากรณ์กับลักษณะข้ อมูล
ดังกล่าว โดยไม่ต้องเปรียบเทียบวิธกี ารพยากรณ์ท้งั 6 วิธนี ้ ี
อีกต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คือ
1. การศึกษากับข้ อมูลปริมาณความต้ องการใช้ ไฟฟ้ า
ของจั งหวัด อื่น เพื่ อ เปรีย บเทียบว่ า การพยากรณ์ด้ วยวิ ธี
แยกส่วนประกอบกับวิธปี รับเรียบเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบวิน
เทอร์ วิธไี หนที่มคี วามแม่นยามากกว่ากัน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุป
ที่ชั ดเจนและสามารถน าวิธีน้ัน ไปใช้ กับ การพยากรณ์กับ
อนุ กรมเวลาชุดอื่นที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่คล้ ายคลึง
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กันได้ โดยไม่ต้องเปรียบเทียบวิธกี ารพยากรณ์ท้งั 6 วิธีน้ ี
อีกต่อไป
2. การศึกษาช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้ าที่มากกว่ า
นี้ เช่น 12 เดือน หรือ 24 เดือน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
มีข้อมูลปั จจุบันเพียง 9 ค่า จึงศึกษาการพยากรณ์ล่วงหน้ า
ได้ เพียงเท่านั้น
3. การศึกษาวิธกี ารพยากรณ์ท่แี ตกต่างจากการศึกษา
นี้ เช่ น วิ ธี บ อกซ์ -เจนกิ น ส์ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
รวมถึง ตั ว แปรที่มี อิท ธิพ ลต่ อ ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งาน
ไฟฟ้ า เช่นจานวนประชากร การเติบโตของเศรษฐกิจ เป็ น
ต้ น
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