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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการสร้างตัวแบบพยากรณ์ท่ีเหมาะสมของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	 70	 ตัว

ต่อกิโลกรัม	โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2555	ถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2562	รวมทั้งหมด	

81	เดือน	และทำาการแบ่งข้อมูลออกเป็น	2	ชุด	คือ	ชุดแรกเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2555	ถึงเดือน

กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	ใช้สำาหรับสร้างตัวแบบการพยากรณ์	และข้อมูลชุดที่สองตั้งแต่เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2561	

ถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2562	 เพื่อใช้เปรียบเทียบความแม่นของค่าการพยากรณ์ซึ่งวัดด้วยเกณฑ	์3	 เกณฑ์	คือ	 

ค่ารากทีส่องของค่าคลาดเคลือ่นกำาลงัสองเฉลีย่	ค่าคลาดเคล่ือนสมับรูณ์เฉลีย่	และร้อยละค่าคลาดเคล่ือนสมับรูณ์

เฉลี่ย	มีค่าเท่ากับ	8.30	บาท	6.53	บาท	และ	3.62	บาท	ตามลำาดับ	และผลการศึกษาพบว่าตัวแบบการพยากรณ์

ที่มีความแม่นในการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด	คือ	ตัวแบบไม่มีค่าคงตัว	ARIMA	(1,0,1)	x	(0,0,1) 
12

ค�าส�าคัญ: ราคากุ้งขาวแวนนาไม	วิธีบอกซ์-เจนกินส์

การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์

Price Forecasting Model of Litopenaeus Vannamei size of 70 counts 
per Kilogram using Box-Jenkins Method
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ABSTRACT

This	 study	 aimed	 to	 construct	 a	 suitable	 price	 forecasting	model	 of	 Litopenaeus	 

Vannamei	size	of	70	items	per	kilogram	with	Box-Jenkins	method	by	collecting	data	for	81	

months	from	August	2012	to	April	2019.	Data	were	divided	into	two	phases.	The	first	phase	

starting	from	August	2012	to	July	2018	was	used	to	conduct	the	forecasting	model,	while	the	

second	phase	starting	from	August	2018	to	April	2019	was	used	for	performance	evaluation 

based	 on	 3	 criteria	 as	 follows:	 root	mean	 squared	 error,	mean	 absolute	 error	 and	mean	 

absolute	percentage	error.	The	results	were	8.30	THB,	6.53	THB	and	3.62	THB	respectively.	

The	results	indicated	that	the	most	accurate	forecasting	model	was	ARIMA	(1,0,1)	x	(0,0,1)
12 

with	no	constant.
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บทน�า

กุ้งเป็นสัตว์นำ้าที่อาศัยอยู่ในท้ังนำ้าจืดและ

นำ้าเค็ม	 และยังเป็นสัตว์สำาหรับเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ

การส่งออกในหลายๆ	ประเทศ	เช่น	ประเทศอินเดีย	

เอกวาดอร	์ เวียดนาม	จีน	อินโดนีเชีย	และไทย	โดย

ผลผลิตกุ ้งทั่วโลกในปี	 พ.ศ.	 2561	 จะมีปริมาณ

มากกว่า	3.5	ล้านตัน	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2560	ที่ผ่านมา

ประเทศไทยมีการผลิตกุ้งประมาณ	 305,000	 ตัน	 

และคาดว่าในปี	 พ.ศ.	 2561	 จะมีผลผลิตกุ้งที่เพิ่ม

ขึ้นเป็น	 335,000	 ตัน	 (สถาบันอาหาร,	 2561)	 

ซ่ึงประเทศไทยนิยมประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง	 2	 ชนิด	

คือ	 กุ้งขาวแวนนาไม	 (Litopenaeus	 Vannamei)	

และกุ้งกุลาดำา	 (Black	 Tiger	 Shrimp)	 โดยกุ้งขาว

แวนนาไมมีลักษณะพิเศษ	 คือ	 สามารถเก็บผลผลิต

ได้ภายในระยะเวลาการเลี้ยงที่	 90	 วัน	 มีผลผลิตอยู่

ที่	 70	 ตัวต่อกิโลกรัม	 โดยอัตราการเติบโตของกุ้ง

ขาวแวนนาไมจะดีกว่ากุ้งกุลาดำาถึง	 99:1	 ของการ

เลี้ยงกุ้งทั้งหมด	 และสามารถสร้างความคุ้นเคยกับ

ระบบฟาร์มภายใต้การเพาะเลี้ยงได้	 เช่น	 สามารถ

ทำาการเพาะเลี้ยงได้ทั้งในนำ้าที่มีระดับความเค็ม	 

5-35	 ส่วนในพันส่วนหรืออุณหภูมิที่มีความแตกต่าง 

25-35	 องศาเซลเซียส	 (สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยง

สัตว์นำ้าชายฝั่งสงขลา,	 2562)	 ในขณะที่ช่วงเดือน

มกราคมถึงเดือนเมษายนมีปริมาณผลผลิตน้อย	

ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรจะหลีกเลี่ยงการเลี้ยงกุ ้ง

ในช่วงท่ีมีฤดูหนาว	 ได้แก่	 ช่วงเดือนกันยายนถึง

เดือนธันวาคมของทุกปี	 ซึ่งในการเลี้ยงกุ ้งขาว 

แวนนาไมในช่วงฤดูหนาวกุ้งจะกินอาหารน้อย	ส่งผล 

ให้กุ ้งโตช้าส้ินเปลืองต้นทุน	 และอาหารที่เหลือ 

ในบ่อเลี้ยงจะทำาให้คุณภาพนำ้าในบ่อแย่ลง	 ซึ่งต่อ

มาอาจก่อให้เกิดโรคในบ่อได้ง่ายขึ้น	 ส่งผลให้อัตรา 

การรอดตำ่าลง	 ดังนั้นปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนา 

ไมมีน้อยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของ 

ปถีัดมา	(สถาบันวิจยัเพาะเลี้ยงสัตวน์ำ้าชายฝั่งสงขลา,	

2562)	

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ ่านมา 

ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับราคากุ ้งขาวแวนนาไมใน

ประเทศไทย	 โดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อสร้างตัวแบบ

การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมด้วย

แบบจำาลองเชิงปริมาณ	 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
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การพยากรณ์	 2	 เทคนิค	 คือ	 เทคนิคความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร	 และเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม

เวลาสำาหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ ้งขาว 

แวนนาไม	(เสกศักดิ	์ดวงมณี,	2553)	ต่อมาได้พัฒนา 

มาใช้ตัวแบบสำาหรับการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์– 

เจนกินส	์สำาหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	40	ตัว

ต่อกิโลกรัม	ตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.	2548	ถึงเดือน

ตุลาคม	พ.ศ.	2554	(ณัฏฐวดี	นิสัยมั่น,	2554)	และ	 

วรางคณา	กีรตวิบิลูย์	(2558)	ได้พยากรณ์ราคากุง้ขาว

แวนนาไม	ด้วยเทคนคิการวเิคราะห์อนกุรมเวลา	4	วธิี	

ได้แก่	วธิบีอกซ์–เจนกนิส์	วิธกีารปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้ง

เลขช้ีกำาลังทีมี่แนวโน้มแบบแดม	วธิกีารพยากรณ์รวม

ทีถ่่วงนำา้หนกัด้วยสมัประสทิธิก์ารถดถอยจากวธิกีำาลงั

สองน้อยที่สุด	และวิธีการพยากรณ์รวมที่ถ่วงนำ้าหนัก

ด้วยค่าจากเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์

ตัวประกอบหลัก	สำาหรับการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-

เจนกินส์ไม่ได้มเีพยีงใช้พยากรณ์ราคากุง้ขาวแวนนาไม 

เท่านั้น	 ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การพยากรณ์

ราคาสุกรพันธ์ลูกผสม	 ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์	 ซึ่งมี

ตัวแบบที่ได้คือ	ARIMA	(1,0,1)	x	(1,1,1)
6
	(ภัฐชญา	

สิทธิสร	และ	จตุภัทร	 เมฆพายัพ,	2560)	การศึกษา

พยากรณ์ราคาไก่พันธุ์เนื้อจากฟาร์มในประเทศไทย

ใช้วิธีการพยากรณ์	 คือวิธีบอกซ์-เจนกินส์และวิธีการ

ปรบัค่าคงตวัในการทำาให้เรยีบของ	Trigg	and	Leach	

(1967)	 	 จากผลการศึกษาพบว่าวิธีบอกซ์-เจนกินส์

เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณ์ราคาไก่พันธุ์เนื้อ	

(วีระชัย	 ขันทองคำา,	 ธันวา	 เจริญศิร,	 และ	 ชนาธิป	

โสภณพิมล,	 2559)	 จะเห็นได้ว่าวิธีบอกซ์–เจนกินส์	 

มีความนิยมอย่างแพร่หลายสำาหรับการพยากรณ์

ข้อมูลในอนาคตสำาหรับข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่งเป็นวิธี

ที่ถูกต้องและแม่นยำาสูง	

สำาหรับการศึกษาราคากุ้งขายหน้าฟาร์มใน

ประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่ม

แรกเป็นกุ้งที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่จะมีขนาด	

30-60	 ตัวต่อกิโลกรัม	 พบว่าราคากุ้งขาวแวนนาไม

จะตำ่ากว่าราคากุ้งกุลาดำา	 และกลุ่มท่ีสองเป็นกุ้งท่ีมี

ขนาดเลก็ทีม่ขีนาด	70-80	ตัวต่อกโิลกรมั	พบว่าราคา

กุ้งขาวแวนนาไมจะสูงกว่าราคากุ้งกุลาดำา	(สำานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร,	2557)	ดังนั้น	การศึกษาครั้งนี้ 

จึงสนใจศึกษาพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	

70	 ตัวต่อกิโลกรัม	 จากข้อมูลพบว่าในช่วงเดือน

กมุภาพนัธ์	ปี	พ.ศ.	2557	ทีร่าคา	266	บาทต่อกโิลกรมั	

มีอัตราการลดลงของราคาอย่างต่อเนื่อง	จนถึงเดือน

ตุลาคม	ปี	พ.ศ.	2559	ที่ราคา	168	บาทต่อกิโลกรัม	

หลังจากนั้นราคากุ้งขาวแวนนาไม	 มีการขึ้นราคาใน

ระยะเวลาสั้นๆ	 และลดราคาลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

จนถงึเดือนพฤษภาคม	ปี	พ.ศ.	2561	ทีร่าคา	125	บาท

ต่อกิโลกรัม	 ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง 

ตัวแบบการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม	 ด้วยวิธี

บอกซ์–เจนกนิส์	ซึง่เป็นวธิทีีแ่ม่นในการพยากรณ์โดย

ใช้เกณฑ์การวัดความแม่นยำา	 (Accuracy)	 สำาหรับ

การพยากรณ์ด้วยค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อน

กำาลังสองเฉลี่ย	 (Root	 Mean	 Squared	 Error:	

RMSE)	ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	(Mean	 

Absolute	Percentage	Error:	MAPE)	และค่าคลาด

เคล่ือนสมับรูณ์เฉลีย่	(Mean	Absolute	Error:	MAE)	

ของข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม	 เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจวางแผนของผู้เลี้ยงหรือผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งขาว 

แวนนาไม	 ที่มีความผันแปรของราคาหน้าฟาร์มอยู่

ตลอดเวลา

วิธีด�าเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการพยากรณ์อนุกรม

เวลาด้วยวธิบีอกซ์-เจนกนิส์ของราคากุง้ขาวแวนนาไม

ขนาด	 70	 ตัวต่อกิโลกรัม	 โดยนำาข้อมูลของราคากุ้ง
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ขาวแวนนาไมมาจากสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2555	 ถึงเดือนเมษายน	

พ.ศ.	 2562	 รวมทั้งหมด	 81	 เดือน	 โดยทำาการแบ่ง

ข้อมูลออกเป็น	 2	 ชุด	 คือ	 ชุดแรกเป็นข้อมูลตั้งแต่

เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	 2555	ถึงเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	

2561	รวมทั้งหมด	72	เดือน	เพื่อนำามาสร้างตัวแบบ

สำาหรับการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	

ตวัต่อกโิลกรมั	และข้อมลูชดุที	่2	ตัง้แต่เดอืนสิงหาคม	

พ.ศ.	2561	ถึงเดือนเมษายน	พ.ศ.	2562	รวมทั้งหมด	

9	เดือน	เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคากุ้งขาวแวนนาไม

ขนาด	70	ตัวต่อกิโลกรัมในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การสร ้างตัวแบบสำาหรับการพยากรณ์

อนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์–เจนกินส์	 กับข้อมูลราคา

กุ้งขาวแวนนาไมขนาด	 70	 ตัวต่อกิโลกรัม	 เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน	

และยงัเป็นวธิไีม่มกีารกำาหนดรปูแบบตายตวั	(สพุรรณ	ี

อึง้ปัญสตัวงศ์,	2555)	จงึใช้วธิบีอกซ์–	เจนกนิส์ในการ

สร้างตัวแบบสำาหรับข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่งเป็นวิธีที ่

ถูกต้องและแม่นยำาสูง	โดยใช้เกณฑ์การวัดความแม่น

ในการพยากรณ์ด้วยค่ารากทีส่องของค่าคลาดเคลือ่น

กำาลังสองเฉลี่ย	 ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	

และค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	 และงานวิจัยนี้

ทำาการพิจารณาเบ้ืองต้นว่าอนุกรมนั้นมีลักษณะ

แบบใด	 โดยทำาการทดสอบองค์ประกอบแนวโน้ม

และความแปรผันตามฤดูกาลโดยพิจารณาจากกราฟ 

อตัตสหสมัพนัธ์	(Auto	Correlation	Function:	ACF)	

และกราฟอัตตสหสัมพันธ์บางส่วน	 (Partial	 Auto	 

Correlation	 Function:	 PACF)	 ซึ่งตัวแบบที่นำามา

ใช้ในครั้งนี	้คือตัวแบบ	Autoregressive	Integrated	

Moving	 Average:	 ARIMA	 (p,d,q)	 x	 (P,D,Q)
S
 

(Bowerman	&	O’Connell,	1993;	Box,	Jenkins,	

Reinsel,	&	Ljung,	2015)	ดังสมการที	่(1)

		 	 	 	 	 (1)

โดยที่	X
t
	แทน	อนุกรมเวลา	ณ	เวลา	t

   

แทน	 ตัวดำาเนินการอัตตสหสัมพันธ์แบบไม่มีฤดูกาล

อันดับที่	p	 (Autoregressive	Operator	of	Order	

p	:	AR(p))

  

แทน	 ตัวดำาเนินการอัตตสหสัมพันธ์แบบมีฤดูกาล 

อันดับที่	P (Seasonal	Autore-gressive	Operator 

of	Order	P :	AR	(P)
S
)

  

แทน	 ตัวดำาเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มี

ฤดูกาลอันดับที่	q	(Moving	Average	Operator	of	

Order	q	:	MA(q))	

แทน	 ตัวดำาเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมี

ฤดูกาลอันดับที่	 Q	 (Seasonal	Moving	 Average	 

Operator	of	Order	Q	:	MA(Q)
S
)	

t	 แทน	คาบเวลา	ซึ่งมีค่าตั้งแต	่1	ถึง	n

	 โดยที่	n	แทนจำานวนข้อมูลอนุกรมเวลา

S	 แทน	จำานวนคาบของฤดูกาล

d	 แทน	ลำาดับของผลต่างของอนุกรมเวลา

D	 แทน	ลำาดับของผลต่างฤดูกาล

B	 แทน	ตัวดำาเนินการย้อนหลัง

U
t
	แทน	ค่าคลาดเคลื่อน	ณ	เวลา	t

 
 

s d s D
p P tφ (B)Φ (B )(1-B) (1-B ) X  

                s
q Q t=θ (B)Θ (B )u       (1) 

 2 p
p 1 2 pφ (B)=1-φ B-φ B -...-φ B   
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ข้อสมมติของตัวแบบพยากรณ์

การตรวจสอบข้อสมมติของตัวแบบบอกซ์- 

เจนกินส์	สำาหรับค่าความคลาดเคลื่อนมี	4	ข้อ	ดังนี้

1.	ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีการ

แจกแจงปกติโดยใช้การทดสอบของแอนเดอร์สัน- 

ดาร์ลิ่ง	(Anderson-Darling’s	Test)	(Anderson,	&	

Darling,	1954)

2.		ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระโดย

ใช้สถิติ	Q	ของ	Ljung-Box	(Ljung	&	Box,	1979)

3.	ตรวจสอบค ่าคลาดเคลื่ อนมีความ

แปรปรวนคงที่โดยใช้การทดสอบของเลวีน	 (Modi-

fied	Levene’s	Test)	

4.	ตรวจสอบผลรวมค่าคลาดเคลื่อนมีค่า

เท่ากับศูนย์โดยใช้สถิติทดสอบท	ี(t-test)

 การเปรียบเทียบความแม่น 

เมื่อตัวแบบอนุกรมเวลาของราคากุ ้งขาว

แวนนาไมขนาด	 70	 ตัวต่อกิโลกรัม	 ท่ีเลือกผ่านการ

ตรวจสอบความเหมาะสมข้อสมมติของตัวแบบ

เรียบร้อยแล้วจะได้ค่าประมาณพารามิเตอร์และ

สมการพยากรณ์	จากน้ันจงึเปรยีบเทียบประสทิธิภาพ

ของวิธีการพยากรณ์	 ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์	3	วิธี	

ดังนี้

1.	 รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำาลัง

สองเฉลี่ย	(Root	Mean	Squared	Error:	RMSE)

	 			 																											(2)

2.	 ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	 (Mean	

Absolute	Error:	MAE)

	 			 	(3)

 

3.	ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	

(Mean	Absolute	Percent	Error:	MAPE)

	 		 	(4)

โดยที	่

	 	 				 แทน	 ส ่วนเหลือของการ

พยากรณ์	ณ	เวลา	t

		 แทน	จำานวนเทอมทั้งหมดของ	e
t

		 แทน	อนุกรมเวลา	ณ	เวลา	t

		 แทน	ค่าพยากรณ์	ณ	เวลา	t

ถ ้าการเปรียบเทียบความแม ่นของค ่า

พยากรณ์ทั้ง	 3	 สมการนี้มีค่าน้อย	 นั่นคือ	 ตัวแบบ

พยากรณ์ที่ได้นั้นมีความเหมาะสมที่สุด

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล

สำาหรบัการพจิารณาลกัษณะการเคลือ่นไหว

ของอนุกรมเวลาของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	

ตัวต่อกิโลกรัม	 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 2555	 ถึง

เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2561	 รวมทั้งหมด	72	 เดือน	 

ได้ดงัภาพที	่1	จะเหน็ได้ว่า	อนกุรมเวลาชดุนีม้แีนวโน้ม 

ที่มีความผันแปรตามฤดูกาล	 อย่างไรก็ตาม	 ความ

ผนัแปรตามฤดกูาลเป็นไปในลกัษณะไม่คงตวั	ซึง่อาจ 

มีปัจจัยภายนอกต่างๆ	เมื่อพิจารณากราฟ	ACF	และ	

กราฟ	PACF	แสดงดงัภาพท่ี	2	พบว่า	อนกุรมเวลาไม่มี

คุณสมบัตินิ่ง	 เนื่องจากมีแนวโน้ม	 ดังนั้น	 จึงทำาการ 

ปรับข้อมูลด้วยการหาผลต่างอันดับที่	 1	 (d=1) 

ได้กราฟ	 ACF	 และ	 PACF	 ของอนุกรมเวลาท่ีแปลง

ข้อมูลแล้ว	แสดงดังภาพที	่3	

จะพบว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีองค์ประกอบ

แนวโน้มและฤดูกาล	 มีระยะห่างเวลาตามความยาว

n
2
t

t=1

1RMSE= e
N∑

N
t

t=1

1MAE= e
N∑ 	  

N
t

tt=1

e1MAPE= ×100%
N X∑

t t tˆe =X -X 	  

tX̂

N

tX 	  
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ของฤดูกาลกันคือ	12	24	36	…	หน่วย

ตัวแบบที่เหมาะสมสำาหรับเป็นตัวแบบใน

การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	 70	 ตัว

ต่อกิโลกรัม	มี	2	ตัวแบบ	คือ	ตัวแบบที่ไม่มีค่าคงตัว	

ARIMA	(0,1,1)	x	(0,0,1)
12
	และตวัแบบทีไ่ม่มค่ีาคงตวั	

ARIMA	 (1,0,1)	 x	 (0,0,1)
12
	 โดยมีค่าประมาณของ

ค่าพารามิเตอร์	แสดงดังตารางที	่ 1	และเมื่อแทนค่า

ประมาณพารามิเตอร์ในสมการที่	(1)	จะได้

 

 

และ	

 

ตามลำาดับ	

t t-1 t-1X̂ = X +0.6683u 	  

t-12 t-13+0.7348(u +0.6683u )

t-12 t-13+0.7331(u +0.6689u )
t t-1 t-1X̂ = 0.9981X +0.6689u

ภาพที่ 1		อนุกรมเวลาของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	ตัวต่อกิโลกรัม

Time Series Plot of Price of Litopenaeus Vannamei

Time

ภาพที่ 2		กราฟ	ACF	และ	PACF	สำาหรับราคากุ้งขาวแวนนาไม
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ภาพที่ 3		กราฟ	ACF	และ	PACF	สำาหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมของผลต่างอันดับที่	1

	 Cons.	 -	 -

	 AR(1):	φ		 -	 0.998

	 	 	 (p-value=0.000)

		 SAR(1):	Ф	 -	 -

	 MA(1):		θ	 -0.668	 -0.669	

	 	 (p-value=0.000)	 (p-value=0.000)

	 SMA(1):	Θ	 -0.735		 -0.733

	 	 (p-value=0.000)	 (p-value=0.000)

ตารางที่ 1  ค่าประมาณพารามิเตอร์

 
พารามิเตอร์

 ARIMA (p, d, q) x ( P, D, Q)
S

  ARIMA (0,1,1) x (0,0,1)
12
 ARIMA  (1,0,1 ) x (0,0,1)

12

ทำาการตรวจสอบข้อสมมติของตัวแบบ

สำาหรับค่าคลาดเคลื่อน	2	ตัวแบบ	ดังนี้

1.  ตัวแบบ ARIMA (0,1,1) x (0,0,1)
12

1.1	ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีการ

แจกแจงปกติโดยใช้การทดสอบของแอนเดอร์สัน- 

ดาร์ลิ่ง	 พบว่า	 ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง

ปกติ	 (Anderson-Darling=0.468	 และ	 p-value	

=0.242)

1.2	 ตรวจสอบค่าคลาดเคล่ือนเป็นอิสระ	

พบว่า	ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน	โดยสถิติ	Q	ของ	

Ljung-Box	ดังนี้

Ljung-BoxQ(12)=4.5,	p-value=0.922	

Ljung-BoxQ(24)=15.5,	p-value=0.841	

และ		 Ljung-BoxQ(36)=26.4,	p-value=0.820

1.3	 ตรวจสอบค่าคลาดเคล่ือนมีความ

แปรปรวนคงที่โดยใช้การทดสอบของเลวีน	 (Modi-
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fied	Levene’s	Test)	พบว่า	ค่าคลาดเคลื่อนมีความ

แปรปรวนคงที่	(t=-0.42,	p-value=0.677)

1.4	 ตรวจสอบผลรวมค่าคลาดเคลื่อนมี

ค่าเท่ากับศูนย์โดยใช้สถิติทดสอบที	 พบว่า	 ผลรวม 

ค่าคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับศูนย์	 (t=-0.42,	p-value	

=0.677)	

และตรวจสอบความแม่นของการพยากรณ์

โดยค่า	RMSE	MAE	และ	MAPE	ของตัวแบบเท่ากับ	

8.30	บาท	6.60	บาท	และ	3.67	บาท	ตามลำาดับ

2. ตัวแบบ ARIMA (1,0,1) x (0,0,1)
12

2.1	 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีการ

แจกแจงปกติโดยใช้การทดสอบของแอนเดอร์สัน- 

ดาร์ลิง่	พบว่า	ค่าความคลาดเคลือ่นมกีารแจกแจงปกติ	

(Anderson-Darling=0.452	และ	p-value	=0.265)

2.2	 ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระ	

พบว่า	ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน	โดยสถิต	ิQ	ของ	

Ljung-Box	ดังนี้

Ljung-BoxQ(12)=4.6,	p-value=0.869	

Ljung-BoxQ(24)=15.7,	p-value=0.786	

และ		 Ljung-BoxQ(36)=26.8,	p-value=0.767

2.3	 ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนมีความ

แปรปรวนคงที่โดยใช้การทดสอบของเลวีน	 (Modi-

fied	Levene’s	Test)	พบว่า	ค่าคลาดเคลื่อนมีความ

แปรปรวนคงที	่(t=-0.28,	p-value=0.781)

2.4	 ตรวจสอบผลรวมค่าคลาดเคลื่อนมีค่า 

เท่ากับศูนย์โดยใช้สถิติทดสอบที	 พบว่า	 ผลรวม 

ค่าคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับศูนย์	 (t=-0.21,	p-value 

=0.836)

และตรวจสอบความแม่นของการพยากรณ์

โดยค่า	RMSE	MAE	และ	MAPE	ของตัวแบบเท่ากับ	

8.30	บาท	6.53	บาท	และ	3.62	บาท	ตามลำาดับ

จากการตรวจสอบความแม ่นของการ

พยากรณ์ตัวแบบทั้ง	 2	 ตัวแบบ	พบว่า	 มีค่า	 RMSE	

เท่ากัน	 จึงพิจารณาค่า	 MAE	 และ	MAPE	 พบว่า	 

ตัวแบบที่ไม่มีค่าคงตัว	 ARIMA	 (1,0,1)	 x	 (0,0,1)
12
 

มีความเหมาะสมในการพยากรณ์	 ซึ่งให้ค่า	 MAE	 

และ	MAPE	น้อยกว่าตัวแบบที่ไม่มีค่าคงตัว	ARIMA	

(0,1,1)	 x	 (0,0,1)
12
	 แล้วทำาการเปรียบเทียบค่าจริง

และค่าพยากรณ์ของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	

ตัวต่อกิโลกรัม	ดังตารางที	่2	และ	ภาพที่	4
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ตารางที่ 2	ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	ตัวต่อกิโลกรัม

คาบเวลา ค่าจริง ค่าพยากรณ์

สิงหาคม	61 154 162.98

กันยายน	61 138 160.67

ตุลาคม	61 131 165.97

พฤศจิกายน	61 135 172.50

ธันวาคม	61 145 167.00

มกราคม	62 164 163.37

กุมภาพันธ์	62 168 163.95

มีนาคม	62 151 159.89

เมษายน	62 146 145.56

พฤษภาคม	62 - 135.14

มิถุนายน	62 - 143.76

กรกฎาคม	62 - 156.52

ภาพที่ 4 	การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	 ตัวต่อกิโลกรัมระหว่างค่าจริงและ

ค่าประมาณ
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สรุปผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ 	 เป ็นการสร้างตัวแบบ

พยากรณ์ทีเ่หมาะสมของราคากุง้ขาวแวนนาไมขนาด	

70	ตวัต่อกโิลกรมั	ด้วยวธิบีอกซ์-เจนกนิส์	ซึง่ได้ข้อมลู

มาจากสำานักงานเศรษฐกิจและการเกษตร	กระทรวง

การเกษตรและสหกรณ์	 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	

2555	 ถึงเดือนกรกฎาคม	 พ.ศ.	 2561	 รวมทั้งหมด	

72	เดอืน	เพือ่นำามาสร้างตวัแบบสำาหรบัการพยากรณ์

ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	ตวัต่อกโิลกรมั	โดยใช้

เกณฑ์การวัดความแม่นของการพยากรณ์	 3	 เกณฑ	์

คือ	 รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนกำาลังสองเฉลี่ย	

ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย	 และร้อยละค่าคลาด

เคลือ่นสมับรูณ์เฉลีย่	จากผลการศกึษาพบว่า	ตัวแบบ

ที่มีความแม่นในการพยากรณ์มากที่สุด	คือ	ตัวแบบที่

ไม่มีค่าคงตัว	ARIMA	(1,0,1)	x	(0,0,1)
12
	โดยมีสมการ

สำาหรับการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด	70	

ตัวต่อกิโลกรัม	คือ

 

 

และการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์	

เป็นการพยากรณ์ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าอนุกรมเวลา

ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ	 ซึ่งในความเป็น

จริงราคากุ้งขาวแวนนาไมนี้	 มักจะได้รับผลกระทบ

จากปัจจัยต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมการเจรญิ

เตบิโตของกุง้	หรอืกลไกทางการตลาดทีส่่งผลต่อราคา

ให้กับผู้เลี้ยงกุ้งได้

อภิปรายผล

ตัวแบบท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นตัว

แบบบอกซ์-เจนกินส์สำาหรับพยากรณ์ราคากุ้งขาว 

แวนนาไมขนาด	70	ตัวต่อกิโลกรัม	ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	ณัฏฐวดี	 นิสัยมั่น	 (2554)	 ได้พยากรณ์

ราคากุง้ขาวแวนนาไมขนาด	40	ตัวต่อกโิลกรมัด้วยวธิี 

บอกซ์-เจนกินส์	 ได้ตัวแบบที่เหมาะที่สุดสำาหรับ

พยากรณ์คือ	 ARIMA(1,0,1)	 หรือ	 ARMA(1,1)	 โดย

ทำาการเก็บข้อมูลเป็นรายเดือนของราคากุ ้งขาว

แวนนาไมต้ังแต่เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2548	 ถึงเดือน

ตุลาคม	 พ.ศ.	 2554	 รวมจำานวนข้อมูลทั้งหมด	 82	

เดือน	 ต่อมามีงานวิจัยของ	 วรางคณา	 กีรติวิบูลย	์

(2558)	 ศึกษาการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม

ต้ังแต่เดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2547	 ถึงเดือนพฤษภาคม	

พ.ศ.	 2557	 รวมจำานวนข้อมูลทั้งหมด	 123	 เดือน	

ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา	 4	 วิธี	 คือ	 วิธีบอกซ์– 

เจนกินส์	 วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำาลังที่มี

แนวโน้มแบบแดม	วิธีการพยากรณ์รวมที่ถ่วงนำ้าหนัก

ด้วยสัมประสิทธิก์ารถดถอยจากวธิกีำาลังสองน้อยทีส่ดุ	

และวิธีการพยากรณ์รวมที่ถ่วงนำ้าหนักด้วยค่าจาก 

เวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะของการวเิคราะห์ตัวประกอบ

หลัก	 ซึ่งได้ผลวิจัยที่สอดคล้องกันคือ	 การพยากรณ์

ด้วยวิธีบอกซ์–เจนกินส์	 ได้ตัวแบบที่ไม่มีค่าคงตัว	

ARIMA(1,1,0)	เป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

อีก	 3	 วิธีที่เหลือ	 ดังนั้นการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์- 

เจนกนิส์เป็นการพยากรณ์ภายใต้ข้อสมมตขิองอนกุรม

เวลาสำาหรบัการพยากรณ์ราคากุง้ขาวแวนนาไมขนาด	

70	ตัวต่อกิโลกรัม	จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ	

มากกว่า	เช่น	สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ	กลไกของ

ราคา	หรือผลกระทบท่ีมาจากอปุสงค์และอปุทานเมือ่

ผู้ผลิตพยายามปรับให้สอดคล้องกับผู้บริโภค	

ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาในครั้งนี้	 สามารถนำาตัวแบบ

ไปคาดการณ์ล่วงหน้าสำาหรับราคากุ้งขาวแวนนาไม

ขนาด	 70	 ตัวต่อกิโลกรัม	 ให้กับนักวิชาการ	 หรือ

t t-1 t-1X̂ = 0.9981X +0.6689u 	  

t-12 t-13+0.7331(u +0.6689u )
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เกษตรกร	 ที่สนใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม	 ได้มีการ

วางแผนและตัดสินใจสำาหรับที่จะการลดความเสี่ยง

ในอนาคต	 หรือผลกระทบท่ีเกิดจากโรคระบาด

ตามฤดูกาล	 และยังมีสภาวะทางเศรษฐกิจราคา

สินค้าทางการเกษตรของราคากุ้งขาวแวนนาไมใน

ประเทศไทยอีกด้วย
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