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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว
ต่อกิโลกรัม โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด
81 เดือน และท�ำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ใช้ส�ำหรับสร้างตัวแบบการพยากรณ์ และข้อมูลชุดที่สองตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เปรียบเทียบความแม่นของค่าการพยากรณ์ซึ่งวัดด้วยเกณฑ์ 3 เกณฑ์ คือ
ค่ารากทีส่ องของค่าคลาดเคลือ่ นก�ำลังสองเฉลีย่ ค่าคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์เฉลีย่ และร้อยละค่าคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์
เฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 8.30 บาท 6.53 บาท และ 3.62 บาท ตามล�ำดับ และผลการศึกษาพบว่าตัวแบบการพยากรณ์
ที่มีความแม่นในการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ ตัวแบบไม่มีค่าคงตัว ARIMA (1,0,1) x (0,0,1) 12
ค�ำส�ำคัญ: ราคากุ้งขาวแวนนาไม วิธีบอกซ์-เจนกินส์
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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.
KEYWORDS: Price of Litopenaeus Vannamei, Box-Jenkins Method
บทน�ำ

กุ้งเป็นสัตว์น�้ำที่อาศัยอยู่ในทั้งน�้ำจืดและ
น�้ำเค็ม และยังเป็นสัตว์ส�ำหรับเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ
การส่งออกในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย
เอกวาดอร์ เวียดนาม จีน อินโดนีเชีย และไทย โดย
ผลผลิ ต กุ ้ ง ทั่ ว โลกในปี พ.ศ. 2561 จะมี ป ริ ม าณ
มากกว่า 3.5 ล้านตัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการผลิตกุ้งประมาณ 305,000 ตัน
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2561 จะมีผลผลิตกุ้งที่เพิ่ม
ขึ้ น เป็ น 335,000 ตั น (สถาบั น อาหาร, 2561)
ซึ่งประเทศไทยนิยมประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง 2 ชนิด
คือ กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)
และกุ้งกุลาด�ำ  (Black Tiger Shrimp) โดยกุ้งขาว
แวนนาไมมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถเก็บผลผลิต
ได้ภายในระยะเวลาการเลี้ยงที่ 90 วัน มีผลผลิตอยู่
ที่ 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยอัตราการเติบโตของกุ้ง
ขาวแวนนาไมจะดีกว่ากุ้งกุลาด�ำถึง 99:1 ของการ
เลี้ยงกุ้งทั้งหมด และสามารถสร้างความคุ้นเคยกับ
ระบบฟาร์มภายใต้การเพาะเลี้ยงได้ เช่น สามารถ
ท�ำการเพาะเลี้ ย งได้ ทั้ ง ในน�้ ำ ที่ มี ร ะดั บ ความเค็ ม

5-35 ส่วนในพันส่วนหรืออุณหภูมิที่มีความแตกต่าง
25-35 องศาเซลเซี ย ส (สถาบั น วิ จั ย เพาะเลี้ ย ง
สัตว์น�้ำชายฝั่งสงขลา, 2562) ในขณะที่ช่วงเดือน
มกราคมถึ ง เดื อ นเมษายนมี ป ริ ม าณผลผลิ ต น้ อ ย
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากเกษตรกรจะหลี ก เลี่ ย งการเลี้ ย งกุ ้ ง
ในช่ วงที่ มี ฤ ดู ห นาว ได้ แ ก่ ช่ วงเดื อ นกั นยายนถึ ง
เดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี ซึ่ ง ในการเลี้ ย งกุ ้ ง ขาว
แวนนาไมในช่วงฤดูหนาวกุ้งจะกินอาหารน้อย ส่งผล
ให้ กุ ้ ง โตช้ า สิ้ น เปลื อ งต้ น ทุ น และอาหารที่ เ หลื อ
ในบ่อเลี้ยงจะท�ำให้คุณภาพน�้ำในบ่อแย่ลง ซึ่งต่อ
มาอาจก่อให้เกิดโรคในบ่อได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้อัตรา
การรอดต�่ำลง ดังนั้นปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนา
ไมมีน้อยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของ
ปีถัดมา (สถาบันวิจยั เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำชายฝั่งสงขลา,
2562)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ ่ า นมา
ได้ มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ราคากุ ้ ง ขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อสร้างตัวแบบ
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมด้วย
แบบจ�ำลองเชิงปริมาณ เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
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การพยากรณ์ 2 เทคนิค คือ เทคนิคความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร และเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาส�ำหรั บ การพยากรณ์ ป ริ ม าณผลผลิ ต กุ ้ ง ขาว
แวนนาไม (เสกศักดิ์ ดวงมณี, 2553) ต่อมาได้พัฒนา
มาใช้ตัวแบบส�ำหรับการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์–
เจนกินส์ ส�ำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 40 ตัว
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ณัฏฐวดี นิสัยมั่น, 2554) และ
วรางคณา กีรติวบิ ลู ย์ (2558) ได้พยากรณ์ราคากุง้ ขาว
แวนนาไม ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 4 วิธี
ได้แก่ วิธบี อกซ์–เจนกินส์ วิธกี ารปรับเรียบด้วยเส้นโค้ง
เลขชีก้ �ำลังทีม่ แี นวโน้มแบบแดม วิธกี ารพยากรณ์รวม
ทีถ่ ว่ งน�ำ้ หนักด้วยสัมประสิทธิก์ ารถดถอยจากวิธกี �ำลัง
สองน้อยที่สุด และวิธีการพยากรณ์รวมที่ถ่วงน�้ำหนัก
ด้วยค่าจากเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์
ตัวประกอบหลัก ส�ำหรับการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส์ไม่ได้มเี พียงใช้พยากรณ์ราคากุง้ ขาวแวนนาไม
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
ปรับค่าคงตัวในการท�ำให้เรียบของ Trigg and Leach
(1967)   จากผลการศึกษาพบว่าวิธีบอกซ์-เจนกินส์
เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณ์ราคาไก่พันธุ์เนื้อ
(วีระชัย ขันทองค�ำ, ธันวา เจริญศิร, และ ชนาธิป
โสภณพิมล, 2559) จะเห็นได้ว่าวิธีบอกซ์–เจนกินส์
มีความนิยมอย่างแพร่หลายส�ำหรับการพยากรณ์
ข้อมูลในอนาคตส�ำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่งเป็นวิธี
ที่ถูกต้องและแม่นย�ำสูง
ส�ำหรับการศึกษาราคากุ้งขายหน้าฟาร์มใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
36

แรกเป็นกุ้งที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่จะมีขนาด
30-60 ตัวต่อกิโลกรัม พบว่าราคากุ้งขาวแวนนาไม
จะต�่ำกว่าราคากุ้งกุลาด�ำ  และกลุ่มที่สองเป็นกุ้งที่มี
ขนาดเล็กทีม่ ขี นาด 70-80 ตัวต่อกิโลกรัม พบว่าราคา
กุ้งขาวแวนนาไมจะสูงกว่าราคากุ้งกุลาด�ำ (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงสนใจศึกษาพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด
70 ตั วต่ อ กิ โ ลกรั ม จากข้ อ มู ล พบว่ า ในช่ วงเดื อ น
กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557 ทีร่ าคา 266 บาทต่อกิโลกรัม
มีอัตราการลดลงของราคาอย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ที่ราคา 168 บาทต่อกิโลกรัม
หลังจากนั้นราคากุ้งขาวแวนนาไม มีการขึ้นราคาใน
ระยะเวลาสั้นๆ และลดราคาลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง
จนถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 ทีร่ าคา 125 บาท
ต่อกิโลกรัม ในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ตัวแบบการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม ด้วยวิธี
บอกซ์–เจนกินส์ ซึง่ เป็นวิธที แี่ ม่นในการพยากรณ์โดย
ใช้เกณฑ์การวัดความแม่นย�ำ  (Accuracy) ส�ำหรับ
การพยากรณ์ด้วยค่ารากที่สองของค่าคลาดเคลื่อน
ก�ำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error:
RMSE) ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean
Absolute Percentage Error: MAPE) และค่าคลาด
เคลือ่ นสัมบูรณ์เฉลีย่ (Mean Absolute Error: MAE)
ของข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจวางแผนของผู้เลี้ยงหรือผู้ที่สนใจเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไม ที่มีความผันแปรของราคาหน้าฟาร์มอยู่
ตลอดเวลา
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการพยากรณ์อนุกรม
เวลาด้วยวิธบี อกซ์-เจนกินส์ของราคากุง้ ขาวแวนนาไม
ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยน�ำข้อมูลของราคากุ้ง
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ขาวแวนนาไมมาจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 81 เดือน โดยท�ำการแบ่ง
ข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกเป็นข้อมูลตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561 รวมทั้งหมด 72 เดือน เพื่อน�ำมาสร้างตัวแบบ
ส�ำหรับการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70
ตัวต่อกิโลกรัม และข้อมูลชุดที่ 2 ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด
9 เดือน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับราคากุ้งขาวแวนนาไม
ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัมในอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การสร้ า งตั ว แบบส�ำหรั บ การพยากรณ์
อนุกรมเวลาด้วยวิธีบอกซ์–เจนกินส์ กับข้อมูลราคา
กุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
และยังเป็นวิธไี ม่มกี ารก�ำหนดรูปแบบตายตัว (สุพรรณี
อึง้ ปัญสัตวงศ์, 2555) จึงใช้วธิ บี อกซ์– เจนกินส์ในการ
สร้างตัวแบบส�ำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาซึ่งเป็นวิธีที่
ถูกต้องและแม่นย�ำสูง โดยใช้เกณฑ์การวัดความแม่น
ในการพยากรณ์ดว้ ยค่ารากทีส่ องของค่าคลาดเคลือ่ น
ก�ำลังสองเฉลี่ย ร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย
และค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย และงานวิจัยนี้
ท�ำการพิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ว่ า อนุ ก รมนั้ น มี ลั ก ษณะ
แบบใด โดยท�ำการทดสอบองค์ประกอบแนวโน้ม
และความแปรผันตามฤดูกาลโดยพิจารณาจากกราฟ
อัตตสหสัมพันธ์ (Auto Correlation Function: ACF)
และกราฟอัตตสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Auto
Correlation Function: PACF) ซึ่งตัวแบบที่น�ำมา
ใช้ในครั้งนี้ คือตัวแบบ Autoregressive Integrated
Moving Average: ARIMA (p,d,q) x (P,D,Q)S

(Bowerman & O’Connell, 1993; Box, Jenkins,
Reinsel, & Ljung, 2015) ดังสมการที่ (1)
φ p (B)Φ P (Bs )(1-B)d (1-Bs )D X t
=θq (B)ΘQ (Bs )u t

โดยที่ Xt แทน อนุ
s กรมเวลา
d ณ sเวลา
D t

(1)(1)

φ p (B)Φ P (B )(1-B) (1-B ) X t

s B2 -...-φ Bp
φ=θ
B-φ
p (B)=1-φ
2t
p
q (B)ΘQ1(B )u

(1)

มพัs นDธ์แบบไม่มีฤดูกาล
แทน
ตัวด�ำเนินการอัตตสหสั
d
φ p (B)Φ P (Bs )(1-B)
(1-B
s
s ) Xs t
Ps
Φ
(B
)=1-Φ
B
P
1 -Φ
2B -...-Φ
PB
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Operator
of
Order
2
p
s B -...-φ B
(1)
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2 ts D
p
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s
dB-φ)u
q (B)Θ
Q1(B
(B)Φ
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)(1-B)
(1-B
) Xt
p :φAR(
p
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p
P
θq (B)=1-θ1B-θs 2 B2 -...-θ p Bq
=θq (B)Θ
s Q (B )u
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s
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ฤดูกาล
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s
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θΘ
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1B-φ
1Bs2-Θ
s
s p Operator
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2 2B s-...-Φ
q P B Ps
s
s
θΘq (B)=1-θ
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2 ยเคลื่อนที
q
แทน
การเฉลี
ตัวด�ำเนิ1นB-θ
θq (B)=1-θ
2 B ่-...-θ
p B ่แบบไม่มี
OperatorPsof
ฤดูกาลอันดับที่ q s(Moving Average
s
s
Q (B
Order q : ΘMA(
q)) )=1-Θ1B -Θ 2 B -...-ΘQ B

ΘQ (Bs )=1-Θ1Bs -Θ 2 Bs -...-ΘQ BPs

แทน ตัวดำ�เนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบมี
ฤดูกาลอันดับที่ Q (Seasonal Moving Average
Operator of Order Q : MA(Q)S)
t แทน คาบเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n
โดยที่ n แทนจ�ำนวนข้อมูลอนุกรมเวลา
S แทน จ�ำนวนคาบของฤดูกาล
d แทน ล�ำดับของผลต่างของอนุกรมเวลา
D แทน ล�ำดับของผลต่างฤดูกาล
B แทน ตัวด�ำเนินการย้อนหลัง
Ut แทน ค่าคลาดเคลื่อน ณ เวลา t
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ข้อสมมติของตัวแบบพยากรณ์
การตรวจสอบข้อสมมติของตัวแบบบอกซ์เจนกินส์ ส�ำหรับค่าความคลาดเคลื่อนมี 4 ข้อ ดังนี้
1. ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติโดยใช้การทดสอบของแอนเดอร์สันดาร์ลิ่ง (Anderson-Darling’s Test) (Anderson, &
Darling, 1954)
2. ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระโดย
ใช้สถิติ Q ของ Ljung-Box (Ljung & Box, 1979)
3. ตรวจสอบค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วาม
แปรปรวนคงที่โดยใช้การทดสอบของเลวีน (Modified Levene’s Test)
4. ตรวจสอบผลรวมค่าคลาดเคลื่อนมีค่า
เท่ากับศูนย์โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test)
การเปรียบเทียบความแม่น
เมื่อตัวแบบอนุกรมเวลาของราคากุ้งขาว
แวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ที่เลือกผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมข้ อ สมมติ ข องตั ว แบบ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะได้ ค ่ า ประมาณพารามิ เ ตอร์ แ ละ
สมการพยากรณ์ จากนัน้ จึงเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของวิธีการพยากรณ์ ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ 3 วิธี
ดังนี้
1. รากที่สองของความคลาดเคลื่อนก�ำลัง
สองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error: RMSE)
1 n 2
RMSE=
∑ et
                           (2)
N t=1

2. ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean
Absolute Error: MAE)
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1 N
MAE= ∑ et 	
  
N t=1

(3)

3. ร้ อ ยละค่ า คลาดเคลื่ อ นสั ม บู ร ณ์ เ ฉลี่ ย
(Mean Absolute Percent Error: MAPE)
MAPE=

โดยที่

1 N et
∑ ×100%
N t=1 X t

(4)

   ˆ t 	
   แทน ส่ ว นเหลื อ ของการ
et =X t -X

พยากรณ์ ณ เวลา t
N แทน จ�ำนวนเทอมทั้งหมดของ et
X t 	
   แทน อนุกรมเวลา ณ เวลา t
X̂ t แทน ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
ถ้ า การเปรี ย บเที ย บความแม่ น ของค่ า
พยากรณ์ทั้ง 3 สมการนี้มีค่าน้อย นั่นคือ ตัวแบบ
พยากรณ์ที่ได้นั้นมีความเหมาะสมที่สุด
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล
ส�ำหรับการพิจารณาลักษณะการเคลือ่ นไหว
ของอนุกรมเวลาของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70
ตัวต่อกิโลกรัม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 72 เดือน
ได้ดงั ภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ อนุกรมเวลาชุดนีม้ แี นวโน้ม
ที่มีความผันแปรตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ความ
ผันแปรตามฤดูกาลเป็นไปในลักษณะไม่คงตัว ซึง่ อาจ
มีปัจจัยภายนอกต่างๆ เมื่อพิจารณากราฟ ACF และ
กราฟ PACF แสดงดังภาพที่ 2 พบว่า อนุกรมเวลาไม่มี
คุณสมบัตินิ่ง เนื่องจากมีแนวโน้ม ดังนั้น จึงท�ำการ
ปรั บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการหาผลต่ า งอั น ดั บ ที่ 1 (d=1)
ได้กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาที่แปลง
ข้อมูลแล้ว แสดงดังภาพที่ 3
จะพบว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีองค์ประกอบ
แนวโน้มและฤดูกาล มีระยะห่างเวลาตามความยาว
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ของฤดูกาลกันคือ 12 24 36 … หน่วย
ตัวแบบที่เหมาะสมส�ำหรับเป็นตัวแบบใน
การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัว
ต่อกิโลกรัม มี 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบที่ไม่มีค่าคงตัว
ARIMA (0,1,1) x (0,0,1)12 และตัวแบบทีไ่ ม่มคี า่ คงตัว
ARIMA (1,0,1) x (0,0,1)12 โดยมีค่าประมาณของ

ค่าพารามิเตอร์ แสดงดังตารางที่ 1 และเมื่อแทนค่า
ประมาณพารามิเตอร์ในสมการที่ (1) จะได้
X̂t = Xt-1 +0.6683u t-1	
  

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

และ

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

ตามล�ำดับ
Time Series Plot of Price of Litopenaeus Vannamei

Time

ภาพที่ 1  อนุกรมเวลาของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม

ภาพที่ 2  กราฟ ACF และ PACF ส�ำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไม
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ภาพที่ 3  กราฟ ACF และ PACF ส�ำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไมของผลต่างอันดับที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าประมาณพารามิเตอร์
ARIMA (p, d, q) x ( P, D, Q)S

พารามิเตอร์
		

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

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

Cons.
AR(1): φ

-

SAR(1): Ф
MA(1):  θ

-0.668
(p-value=0.000)
-0.735
(p-value=0.000)

0.998
(p-value=0.000)
-0.669
(p-value=0.000)
-0.733
(p-value=0.000)

SMA(1): Θ

ท�ำการตรวจสอบข้ อ สมมติ ข องตั ว แบบ
ส�ำหรับค่าคลาดเคลื่อน 2 ตัวแบบ ดังนี้
1. ตัวแบบ ARIMA (0,1,1) x (0,0,1)12
1.1 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติโดยใช้การทดสอบของแอนเดอร์สันดาร์ลิ่ง พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง
ปกติ (Anderson-Darling=0.468 และ p-value
=0.242)
40

1.2 ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระ
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 ตรวจสอบค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วาม
แปรปรวนคงที่โดยใช้การทดสอบของเลวีน (Modi-
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fied Levene’s Test) พบว่า ค่าคลาดเคลื่อนมีความ
แปรปรวนคงที่ (t=-0.42, p-value=0.677)
1.4 ตรวจสอบผลรวมค่ า คลาดเคลื่ อ นมี
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 ตามล�ำดับ
2. ตัวแบบ ARIMA (1,0,1) x (0,0,1)12
2.1 ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงปกติโดยใช้การทดสอบของแอนเดอร์สันดาร์ลงิ่ พบว่า ค่าความคลาดเคลือ่ นมีการแจกแจงปกติ
(Anderson-Darling=0.452 และ p-value =0.265)
2.2 ตรวจสอบค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระ
พบว่า ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน โดยสถิติ 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 ตรวจสอบค่ า คลาดเคลื่ อ นมี ค วาม
แปรปรวนคงที่โดยใช้การทดสอบของเลวีน (Modified Levene’s Test) พบว่า ค่าคลาดเคลื่อนมีความ
แปรปรวนคงที่ (t=-0.28, p-value=0.781)
2.4 ตรวจสอบผลรวมค่าคลาดเคลื่อนมีค่า
เท่ า กั บ ศู น ย์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบที พบว่ า 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 ตามล�ำดับ
จากการตรวจสอบความแม่ น ของการ
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 แล้วท�ำการเปรียบเทียบค่าจริง
และค่าพยากรณ์ของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70
ตัวต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 4
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ตารางที่ 2 ค่าจริงและค่าพยากรณ์ของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม
คาบเวลา
สิงหาคม 61
กันยายน 61
ตุลาคม 61
พฤศจิกายน 61
ธันวาคม 61
มกราคม 62
กุมภาพันธ์ 62
มีนาคม 62
เมษายน 62
พฤษภาคม 62
มิถุนายน 62
กรกฎาคม 62

ค่าจริง

ค่าพยากรณ์

154
138
131
135
145
164
168
151
146
-

162.98
160.67
165.97
172.50
167.00
163.37
163.95
159.89
145.56
135.14
143.76
156.52

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบอนุกรมเวลาของราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัมระหว่างค่าจริงและ
ค่าประมาณ
42
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และการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์
เป็นการพยากรณ์ภายใต้ข้อสมมติที่ว่าอนุกรมเวลา
ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งในความเป็น
จริงราคากุ้งขาวแวนนาไมนี้ มักจะได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นสภาพแวดล้อมการเจริญ
เติบโตของกุง้ หรือกลไกทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อราคา
ให้กับผู้เลี้ยงกุ้งได้

งานวิจัยของ ณัฏฐวดี นิสัยมั่น (2554) ได้พยากรณ์
ราคากุง้ ขาวแวนนาไมขนาด 40 ตัวต่อกิโลกรัมด้วยวิธี
บอกซ์ - เจนกิ น ส์ ได้ ตั ว แบบที่ เ หมาะที่ สุ ด ส�ำหรั บ
พยากรณ์คือ ARIMA(1,0,1) หรือ ARMA(1,1) โดย
ท�ำการเก็ บ ข้ อ มู ล เป็ น รายเดื อ นของราคากุ ้ ง ขาว
แวนนาไมตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2554 รวมจ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด 82
เดือน ต่อมามีงานวิจัยของ วรางคณา กีรติวิบูลย์
(2558) ศึกษาการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 รวมจ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด 123 เดือน
ด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 4 วิธี คือ วิธีบอกซ์–
เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก�ำลังที่มี
แนวโน้มแบบแดม วิธีการพยากรณ์รวมที่ถ่วงน�้ำหนัก
ด้วยสัมประสิทธิก์ ารถดถอยจากวิธกี �ำลังสองน้อยทีส่ ดุ
และวิธีการพยากรณ์รวมที่ถ่วงน�้ำหนักด้วยค่าจาก
เวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะของการวิเคราะห์ตวั ประกอบ
หลัก ซึ่งได้ผลวิจัยที่สอดคล้องกันคือ การพยากรณ์
ด้วยวิธีบอกซ์–เจนกินส์ ได้ตัวแบบที่ไม่มีค่าคงตัว
ARIMA(1,1,0) เป็นตัวแบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
อีก 3 วิธีที่เหลือ ดังนั้นการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส์เป็นการพยากรณ์ภายใต้ขอ้ สมมติของอนุกรม
เวลาส�ำหรับการพยากรณ์ราคากุง้ ขาวแวนนาไมขนาด
70 ตัวต่อกิโลกรัม จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ
มากกว่า เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กลไกของ
ราคา หรือผลกระทบทีม่ าจากอุปสงค์และอุปทานเมือ่
ผู้ผลิตพยายามปรับให้สอดคล้องกับผู้บริโภค

อภิปรายผล
ตั ว แบบที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ตั ว
แบบบอกซ์-เจนกินส์ส�ำหรับพยากรณ์ราคากุ้งขาว
แวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน�ำตัวแบบ
ไปคาดการณ์ล่วงหน้าส�ำหรับราคากุ้งขาวแวนนาไม
ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม ให้กับนักวิชาการ หรือ

สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การสร้ า งตั ว แบบ
พยากรณ์ทเี่ หมาะสมของราคากุง้ ขาวแวนนาไมขนาด
70 ตัวต่อกิโลกรัม ด้วยวิธบี อกซ์-เจนกินส์ ซึง่ ได้ขอ้ มูล
มาจากส�ำนักงานเศรษฐกิจและการเกษตร กระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2555 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด
72 เดือน เพือ่ น�ำมาสร้างตัวแบบส�ำหรับการพยากรณ์
ราคากุง้ ขาวแวนนาไมขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม โดยใช้
เกณฑ์การวัดความแม่นของการพยากรณ์ 3 เกณฑ์
คือ รากที่สองของค่าคลาดเคลื่อนก�ำลังสองเฉลี่ย
ค่าคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย และร้อยละค่าคลาด
เคลือ่ นสัมบูรณ์เฉลีย่ จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบ
ที่มีความแม่นในการพยากรณ์มากที่สุด คือ ตัวแบบที่
ไม่มีค่าคงตัว ARIMA (1,0,1) x (0,0,1)12 โดยมีสมการ
ส�ำหรับการพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมขนาด 70
ตัวต่อกิโลกรัม คือ
X̂t = 0.9981Xt-1 +0.6689u t-1	
  

+0.7331(u t-12 +0.6689u t-13 )
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เกษตรกร ที่สนใจเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ได้มีการ
วางแผนและตัดสินใจส�ำหรับที่จะการลดความเสี่ยง
ในอนาคต หรื อ ผลกระทบที่ เ กิ ด จากโรคระบาด
ตามฤดู ก าล และยั ง มี ส ภาวะทางเศรษฐกิ จ ราคา
สินค้าทางการเกษตรของราคากุ้งขาวแวนนาไมใน
ประเทศไทยอีกด้วย
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