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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย  
ด้วยเทคนคิทางสถติ ิ4 วธิ ีได้แก่ การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้ตวัแปรหุน่ฤดกูาลและแนวโน้มเวลา การพยากรณ์
ตามแนวคดิของบอกซ์-เจนกนิส์ ด้วยวธิ ีSARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s และการปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีลฤดกูาลตามแนวคดิ
ของโฮลต์-วินเทอร์ ด้วยตัวแบบพยากรณ์เชิงผลบวกและตัวแบบพยากรณ์พหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ด้วย
สมการถดถอยโดยใช้ตัวแปรหุ่นฤดูกาลและแนวโน้มเวลาเป็นตัวแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่าสถิติ RMSE 
ต�า่สดุ และเมือ่คาดการณ์ผลผลติและปรมิาณส่งออกพบว่าในปี พ.ศ. 2559 ผลผลติยางพารามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.47 
แต่ปรมิาณส่งออกกลบัมทีศิทางลดลงร้อยละ 0.31 แสดงให้เหน็ถงึผลผลติส่วนเกนิจากความไม่สอดคล้องระหว่างอปุสงค์
และอุปทานในตลาดยางพาราของประเทศ ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งจากการผลิตและการส่งออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้
กับสินค้ายางพาราของประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ: ยางพารา, ประเทศไทย, สมการถดถอย, บอกซ์-เจนกินส์, การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลฤดูกาล

ABSTRACT: The purpose of this study is to develop the forecasting models of rubber production and export  
quantity of Thailand. The statistical methodology consists of four techniques, namely, regression model with seasonal 
dummy and time trend, Box-Jenkins concepts using SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, and seasonal exponential smoothing  
through Holt-Winters additive and multiplicative models. The empirical results found that the regression with  
seasonal dummy and time trend is the best fitted model based on the lowest value of the RMSE benchmark. In 2016, 
the prediction of the two time series shows that the production has an increasing rate by 3.47%, but the export quantity 
has a decreasing rate by 0.31%. The oversupply in rubber market will be seriously occurred as an imbalance between 
demand and supply in the country. Policymakers, private sector, farmers, entrepreneur and related stakeholders in 
rubber industry should concern these empirical findings to provide the appropriate policies in order to minimize the 
risks and enhance the competitiveness of Thailand’s rubber commodity.
Keywords: Rubber, Thailand, Regression model, Box-Jenkins, Seasonal exponential smoothing
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บทน�ำ

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญต่อ

ประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างเช่นภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มี

รายได้มาจากการค้าขายยางพาราหลายแสนล้านบาท/

ปี ก่อให้เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างมลูค่า

เพิม่ให้กบัภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรมต่อเนือ่งอกี

มากมาย อาท ิอตุสาหกรรมผลติถงุมอืยาง ยางล้อและ

ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  

ถงุยางอนามยั เฟอร์นเิจอร์ รองเท้า นอกจากนีย้างพารา

ในรูปของยางธรรมชาติยังเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่า

ส่งออกสูงสุด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน  

ขณะที่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าส่งออกในล�าดับ

รองลงมา ได้แก่ ข้าว มันส�าปะหลัง ไก่ ผลไม้ และกุ้ง 

ตามล�าดับ

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 

พ.ศ. 2557 การผลติยางพาราภายในประเทศมปีรมิาณ 

4.43 ล้านตัน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของผลผลิตรวม

ทั้งหมดของโลก และผลผลิตส่วนใหญ่ถูกส่งออกสู่

ตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 90 ทั้งในลักษณะ

ของยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น�า้ยางข้น ยางแผ่นผึ้ง

แห้ง ยางเครพ ยางบาราตา ยางคอมปาวด์ และ

ผลิตภัณฑ์ยางพาราประเภทอื่นๆ ท�าให้ประเทศไทย 

มีรายได ้จากการส ่งออกยางพาราดังกล ่าวถึง 

336,997.45 ล้านบาท โดยประเทศผู้น�าเข้าที่ส�าคัญ 

ได้แก่ จนี มาเลเซยี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ และสหรฐัอเมรกิา 

ตามล�าดับ (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557, 

2558ก)

ในอดีตพื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ของประเทศ

อยู่ในแถบภาคใต้เกือบทั้งหมด แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่าน

มาได้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราออกไปทั่วทุก

ภมูภิาคจากการส่งเสรมิและสนบัสนนุของภาครฐั เช่น 

โครงการยางล้านไร่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2549) 

จัดสรรพื้นที่ปลูกยางจ�านวน 1 ล้านไร่ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 

2550 - 2553) จัดสรรพื้นที่ปลูกยางจ�านวน 1 ล้านไร่ 

และระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554 - 2556) จัดสรรพื้นที่ปลูก

ยางจ�านวน 8 แสนไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ

ฐานรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เริ่ม

ปลูกยางพาราใหม่โดยเฉพาะในแถบภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วารุณี และพิศมัย, 2551; 

ดารณี, 2554) ผลจากนโยบายในลักษณะดังกล่าว

ท�าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางรวมทั้ง

ประเทศ 22.49 ล้านไร่ แบ่งออกเป็นพืน้ทีป่ลกูยางพารา

ในแถบภาคใต้ 13.86 ล้านไร่ ภาคเหนือ 1.22 ล้านไร่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.74 ล้านไร่ และภาคกลาง 

2.67 ล้านไร่ ด้วยเหตุนี้ยางพาราจึงมีความส�าคัญต่อ

การพัฒนาภาคเกษตรทั้งในแง่เศรษฐกิจโดยภาพรวม

และยังเป็นแหล่งกระจายรายได้จ�านวนมหาศาลลงสู่

ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีอยู่ 1.61 ล้านครัว

เรือน (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558ข)

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 

2557) การผลติมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง เฉลีย่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.76/ปี เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

พื้นที่ปลูกและพื้นที่กรีดยางพารา รวมถึงการเร่งผลิต

เพือ่สนองตอบความต้องการใช้ในตลาดโลกทีส่งูขึน้ แต่

ในช่วง 3 ปีล่าสุด (พ.ศ. 2555 - 2557) พบว่ามูลค่า

ยางพารามแีนวโน้มหดตวัอย่างมาก เฉลีย่ลดลงร้อยละ 

16.59/ปี สาเหตุหลักมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มี

ความผันผวนและทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่ส ่งผลต่อการน�าเข ้า

ยางพารา ส่งผลให้อปุสงค์ยางพาราในตลาดโลกมแีนว

โน้มลดลง เนื่องจากจีนเป็นประเทศผู้น�าเข้าสินค้า

ยางพาราและผลติภณัฑ์รายใหญ่ทีส่ดุของโลก ในขณะ

ที่อุปทานยังมีอยู่จ�านวนมาก เป็นสาเหตุกดดันราคา

ยางพาราโลกให้ลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558ข;  

เฉลิมพล และคณะ, 2558) ดังนั้นการคาดการณ์แนว

โน้มการผลิตและการส่งออกจึงมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการอุปสงค์และ

อุปทานยางพาราภายในประเทศ เพื่อป้องกันมิให้

ผลผลิตล้นตลาดเป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร รวมถึงเพื่อใช้เป็น
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แนวทางในการวางแผนนโยบายและมาตรการรองรับ

กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การพยากรณ ์ผลผลิตและปริมาณส ่งออก 

โดยเฉพาะสินค ้าเกษตรได ้รับความสนใจจาก 

นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ก�าหนดนโยบายอย่างกว้าง

ขวาง เช่น การศกึษาของ อาทติย์ และคณะ (2552) ได้

พยากรณ์ความต้องการข้าวไทยจากต่างประเทศ ด้วย

เทคนิคพยากรณ์ 6 วิธี ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียม

แบบแพร่ย้อนกลับ การพยากรณ์อย่างง่าย การ

พยากรณ์ด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การปรับเรียบเอกซ์

โพเนนเชียล การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วย 

แนวโน้ม และการพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยพหคุณู 

ผลการศึกษาพบว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่

ย้อนกลับให้ผลพยากรณ์ที่มีความแม่นย�าสูงสุด จาก

การทดสอบด้วยสถติ ิMAPE และ RMSE ทีใ่ห้ค่าต�า่สดุ 

เช่นเดียวกับ Co and Boosarawongse (2007) ที่ได้

เปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่งออกข้าวไทย 

3 วิธี ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียม บอกซ์-เจนกินส์ 

และการปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีล ด้วยวธิ ีHolt-Winters 

ผลการศกึษาพบว่าตวัแบบพยากรณ์โครงข่ายประสาท

เทียมให้ความแม่นย�าในการพยากรณ์สูงสุดจากการ

ทดสอบด้วยสถิติ MAE MSE MAPE และ RMSE ที่ให้

ค่าต�่าสุด อย่างไรก็ตาม วรางคณา (2557ก) ได้ท�าการ

เปรยีบเทยีบตวัแบบพยากรณ์ปรมิาณส่งออกกาแฟคัว่

และบด ด้วยเทคนิคพยากรณ์ 5 วิธี ได้แก่ บอกซ์- 

เจนกนิส์ การปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งเลขชีก้�าลงัของโฮลต์ 

การปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งชีก้�าลงัทีม่แีนวโน้มแบบแดม 

การพยากรณ์รวมที่ถ่วงน�้าหนักด้วยการผกผันของราก

ทีส่องของผลรวมของความคลาดเคลือ่นก�าลงัสอง และ

การพยากรณ์รวมที่ถ่วงน�้าหนักด้วยสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยจากวธิกี�าลงัสองน้อยทีส่ดุ โดยใช้ข้อมลูอนกุรม

เวลารายเดอืนตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2541 ถงึเดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ

พยากรณ์รวมทีถ่่วงน�า้หนกัด้วยสมัประสทิธิก์ารถดถอย

จากวิธีก�าลังสองน้อยที่สุดให้ความแม่นย�าในการ

พยากรณ์สูงสุด เนื่องจากผลการทดสอบด้วยสถิติ 

RMSE มีค่าต�่าสุด นอกจากนี้ วรางคณา (2557ข)  

ยังได้ท�าการเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ปริมาณส่ง

ออกยางคอมปาวด์ ด้วยเทคนิคพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ 

บอกซ์-เจนกินส์ การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก�าลัง

ของโฮลต์ และการปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งเลขชีก้�าลงัทีม่ี

แนวโน้มแบบแดม โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน

ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2541 ถงึเดอืนมกราคม พ.ศ. 

2557 ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์- 

เจนกินส์ให้ความแม่นย�าของตัวแบบพยากรณ์สูงสุด 

เนือ่งจากผลการทดสอบสถติ ิMAPE และ RMSE มค่ีา

ต�่าสุด 

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่คาดการณ์แนว

โน ้มผลผลิตและปริมาณส ่งออกยางพาราของ

ประเทศไทย โดยเลือกใช้เทคนิคพยากรณ์ทางสถิติ 4 

วิธี ได้แก่ การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้

ตวัแปรหุน่ฤดกูาลและแนวโน้มเวลา การพยากรณ์ตาม

แนวคิดของบอกซ์-เจนกินส์ ด้วยวิธี SARIMA(p,d,q)

(P,D,Q)s และการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลฤดูกาล

ตามแนวคิดของโฮลต์-วินเทอร์ ด้วยตัวแบบพยากรณ์

เชิงผลบวกและตัวแบบพยากรณ์พหุคูณ โดยเทคนิค

ทางสถิติดังกล่าวมีลักษณะเป็นสมการเชิงเดียว  

(Univariate equation) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่

หลาย เนือ่งจากมโีครงสร้างทีไ่ม่ซบัซ้อนและยดืหยุน่ต่อ

การก�าหนดเป็นตัวแบบพยากรณ์ ในส่วนถัดไป คือ  

วิธีด�าเนินการวิจัย แสดงถึงข้อมูลและตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา เทคนิคทางสถิติและตัวแบบที่ใช้ในการ

พยากรณ์ จากนัน้เป็นผลการวเิคราะห์เชงิประจกัษ์ของ

ตัวแบบพยากรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้น และส่วนสุดท้าย

เป็นการสรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จาก

การศึกษาครั้งนี้

วิธีกำรศึกษำ

ข้อมูลและตัวแปร

 การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน

ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2541 ถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 

2558 เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ แล้วจึงคาดการณ์

แนวโน้มผลผลิตและปริมาณส่งออกยางพาราของ
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ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 โดยตัวแปรประกอบด้วย 

1) ผลผลติยางพารา (PRO) มหีน่วยเป็นกโิลกรมั ข้อมลู

จากส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร และ 2) ปรมิาณส่ง

ออกยางธรรมชาติ (EXP) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ข้อมูล

จากกรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย) อย่างไรก็ตามในการประมาณค่า

พารามเิตอร์ด้วยวธิกี�าลงัสองน้อยทีส่ดุ (Ordinary least 

squares: OLS) ตัวแปรทั้งสองจะถูกปรับให้อยู่ในรูป

ของลอการิทึม (Logarithm) เพื่อลดความแปรปรวน 

(Variance) ที่อาจเกิดขึ้นในตัวแบบพยากรณ์

เทคนิคทำงสถิติและตัวแบบพยำกรณ์

1)  การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้

ตัวแปรหุ่นฤดูกาลและแนวโน้มเวลา

การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้ตวัแปรหุน่

ฤดูกาล (Seasonal dummy variable) และแนวโน้ม

เวลา (Time trend) เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้ประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด โดยการ

ศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ตามแนวคิดของ Diebold 

(2008) เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์จากสมการถดถอย

ทีม่ตีวัแปรหุน่ฤดกูาลและแนวโน้มเวลา สามารถแสดง

ตัวแบบได้ดังนี้

โดยก�าหนดให้

Y คอื ตวัแปรทีใ่ช้ในการพยากรณ์, t คอื ช่วงเวลา, 

Time คือ แนวโน้มเวลา, Dummy (Di) คือ ตัวแปรหุ่น

ฤดูกาล เมื่อ i เท่ากับ 1, 2, 3, …, 12, s คือ ความถี่ใน

รอบฤดูกาล จ�านวน 12 ช่วงเวลา, α และ β คือ 

สัมประสิทธิ์ประมาณค่าพารามิเตอร์ และ ε คือ 

ความคลาดเคลื่อน (Error) 

การประมาณค่าพารามเิตอร์ด้วยวธิกี�าลงัสองน้อย

ที่สุดได้ค�านึงถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากตัวแบบ

พยากรณ์สมการถดถอย คือ ปัญหาสหสัมพันธ์ของ

ตัวแปรคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) แก้ไขด้วยวิธี 

Cochrane-Orcutt iterative procedure และปัญหา

ความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) แก้ไข

ด้วยวิธี Heteroskedasticity-robust standard error 

(Gujarati and Porter, 2009)

2) การพยากรณ์ตามแนวคดิของบอกซ์-เจนกนิส์ 

ด้วยวิธี SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

การพยากรณ์ตามแนวคิดของบอกซ์-เจนกินส์ 

(Box-Jenkins) โดยค�านึงถึงความเป็นฤดูกาล (Box  

et al., 1994) ด้วยวิธี Seasonal autoregressive  

moving average (SARIMA) หรือตัวแบบพยากรณ์ 

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s เป็นเทคนิคทางสถิติที่ใช้

พฤตกิรรมของค่าสงัเกตในอดตี อธบิายหรอืคาดการณ์

แนวโน้มของข้อมูลในอนาคต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

(Gujarati and Porter, 2009) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การก�าหนดตัวแบบ (Identification) 

โครงสร้างของตัวแบบพยากรณ์ SARIMA(p,d,q)

(P,D,Q)s เริ่มจากการหาอันดับความนิ่ง (Order of 

integration) ด้วยวิธี ADF unit root แล้วจึงหาอันดับ

ของสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autoregressive: AR) และ

ค่าเฉลีย่เคลือ่นที ่(Moving average: MA) ทีเ่หมาะสม

กบัข้อมลูอนกุรมเวลา ด้วยกราฟฟังชนัก์สหสมัพนัธ์ใน

ตัวเอง (Autocorrelation function: ACF) และกราฟ

ฟังชันก ์สหสัมพันธ ์ในตัวเองบางส ่วน (Part ial  

correlation function: PCF) 

ขั้นตอนที่  2 การประมาณค่าพารามิ เตอร ์  

(Estimation) ที่ถูกก�าหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 1 ด้วยวิธี

ก�าลังสองน้อยที่สุด 

ขั้นตอนที ่3 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว

แบบพยากรณ์ (Diagnostic checking) โดยพิจารณา

ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ ในตัว เองของความ 

คลาดเคลื่อน ด้วยสถิติ Ljung-Box Q statistics

ขัน้ตอนที ่4 การพยากรณ์ (Forecasting) โดยการ

ศกึษาครัง้นีค้าดการณ์แนวโน้มผลผลติและปรมิาณส่ง

ออกยางพาราของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559

-  ตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธี SARIMA(p,d,q)

(P,D,Q)s สามารถแสดงได้ดังนี้
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โดยก�าหนดให้ 

θ
p
 คือ พารามิเตอร์ของสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบ

ไม่มีฤดูกาล ณ อันดับที่ p หรือ AR(p), Θ
P
 คือ 

พารามิเตอร์ของสหสัมพันธ์ในตัวเองแบบมีฤดูกาล  

ณ อนัดบัที ่P หรอื SAR(P), φ
q
 คอื พารามเิตอร์ของค่า

เฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไม่มีฤดูกาล ณ อันดับที่ q หรือ 

MA(q), Φ
Q
 คอื พารามเิตอร์ของค่าเฉลีย่เคลือ่นทีแ่บบ

มีฤดูกาล ณ อันดับที่ Q หรือ SMA(Q), α
0
 คือ ค่าคงที่, 

Δ d คือ อันดับความแตกต ่างแบบไม ่มีฤดูกาล  

(Non-seasonal order of integration) หรือ I(d),  

ΔD คอื อนัดบัความแตกต่างแบบมฤีดกูาล (Seasonal 

order of integration) หรือ I(D) และ L คือ ตัวด�าเนิน

การย้อนกลับ (Backward shift operator) 

3)  การพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์

โพเนนเชียลฤดูกาลตามแนวคิดของโฮลต์-วินเทอร์ 

การพยากรณ์ด้วยวธิกีารปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยีล 

(Exponential smoothing) ของ Holt (1957) และ 

Winters (1960) เป็นเทคนคิพยากรณ์ทีใ่ห้ความส�าคญั

กับข้อมูลในอดีตทุกค่า โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใกล้กับ

ปัจจุบันและลดหลั่นลงมาแบบเอกซ์โพเนนเชียล  

รวมถึงมีการถ่วงน�้าหนักข้อมูลด้วยค่าสัมประสิทธิ์การ

ปรบัเรยีบ เนือ่งจากตวัแบบพยากรณ์ทีใ่ช้ในการศกึษา

ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยฤดูกาล (Seasonal factor)  

ในการศึกษาครั้ งนี้ ได ้ ใช ้ เทคนิคการปรับเรียบ 

เอกซ์โพเนนเชียลฤดูกาลตามแนวคิดของโฮลต์- 

วินเทอร์ (Holt-Winters) ด้วยตัวแบบพยากรณ์เชิงผล

บวก (Additive model) และตัวแบบพยากรณ์พหุคูณ 

(Multiplicative method) 

-  ตวัแบบพยากรณ์การปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยี

ลฤดูกาลเชิงผลบวก

โดยก�าหนดให้

 คือ ตัวแปรที่ได้รับการประมาณค่า/พยากรณ์ 

(Predicted Y), m คือ ช่วงพยากรณ์, A คือ ค่ากลาง 

(Mean), B คือ แนวโน้มเวลา (Time trend) และ C คือ 

ปัจจัยฤดูกาลเชิงผลบวก (Additive seasonal factor) 

-  ตวัแบบพยากรณ์การปรบัเรยีบเอกซ์โพเนนเชยี

ลฤดูกาลพหุคูณ 

โดยก�าหนดให้

C คือ ปัจจัยฤดูกาลพหุคูณ (Multiplicative  

seasonal factor) 

4)  การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพตวัแบบพยากรณ์

การศกึษาครัง้นีใ้ช้เกณฑ์เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ

ตัวแบบพยากรณ์จากสถิติรากที่สองของความคลาด

เคลื่อนก�าลังสองเฉลี่ย (Root mean square error: 

RMSE) ประกอบการตดัสนิใจเลอืกตวัแบบทีเ่หมาะสมใน

การพยากรณ์ โดยตัวแบบสถิติ RMSE สามารถแสดง

ได้ดังนี้

โดยก�าหนดให้

t คือ ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ 1, 2, 3, …, T

ผลกำรศึกษำ

การสร้างตัวแบบพยากรณ์แบ่งออกเป็น 4 วิธี 

ได้แก่ การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอยโดยใช้ตัวแปร

หุน่ฤดกูาลและแนวโน้มเวลา การพยากรณ์ตามแนวคดิ

ของบอกซ์-เจนกินส์ ด้วยวิธี SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)

s และการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลฤดูกาลตาม

แนวคดิของโฮลต์-วนิเทอร์ ด้วยตวัแบบพยากรณ์เชงิผล

บวกและตวัแบบพยากรณ์พหคุณู โดยผลการวเิคราะห์

และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์มี

รายละเอียดดังนี้

1.  กำรพยำกรณ์ด้วยสมกำรถดถอยโดยใช้

ตัวแปรหุ่นฤดูกำลและแนวโน้มเวลำ

 ผลการวิเคราะห์ใน Table 1 แสดงให้เห็นว่าตัว

แบบพยากรณ์ PRO และ EXP ได้รบัอทิธพิลจากปัจจยั

ฤดกูาลและแนวโน้มเวลา เนือ่งจากผลการทดสอบทาง
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สถิติ t-statistics ของตัวแปรหุ่นฤดูกาลทุกตัวแปร  

(D
i
| i = 1, 2, 3, …, 12) และแนวโน้มเวลา (Time) ให้

ค่านยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนัน้ตวัแบบ

พยากรณ์ EXP มีรูปแบบฟังชันก์ที่ เหมาะสมกับ 

แนวโน้มเวลาก�าลังสอง (Time2) 

ตัวแบบพยากรณ์ PRO และ EXP ใน Table 1 ได้

รบัการแก้ไขปัญหาสหสมัพนัธ์ของตวัแปรคลาดเคลือ่น 

(Autocorrelation) ด้วยวธิ ีCochrane-Orcutt iterative 

procedure และตวัแบบพยากรณ์ PRO ได้รบัการแก้ไข

ปัญหาความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) 

ด้วยวิธี Heteroskedasticity-robust standard  

error ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์การก�าหนด (Coefficient of 

determination) หรือสถิติ R-squared แสดงถึง

ประสทิธภิาพของตวัแบบทีส่ร้างขึน้สามารถอธบิายการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปร PRO และ EXP ได้ถึงร้อยละ 

87.343 และ 95.593 ตามล�าดับ

Table 1 The estimation of regression model with seasonal dummy and time trend 

Variable
PRO EXP

Coefficient S.E. t-statistics Coefficient S.E. t-statistics

D1 12.460* 0.051 242.493 7.706* 0.209 36.819

D2 12.083* 0.044 273.751 7.739* 0.208 37.095

D3 11.473* 0.058 195.964 7.728* 0.208 37.143

D4 11.331* 0.079 142.821 7.501* 0.207 36.128

D5 11.933* 0.061 192.632 7.483* 0.207 36.099

D6 12.173* 0.048 249.299 7.583* 0.207 36.631

D7 12.217* 0.043 283.020 7.683* 0.206 37.142

D8 12.219* 0.041 295.616 7.716* 0.206 37.322

D9 12.250* 0.040 301.614 7.690* 0.207 37.091

D10 12.206* 0.042 288.467 7.753* 0.207 37.298

D11 12.129* 0.047 256.636 7.714* 0.208 37.023

D12 12.290* 0.047 260.696 7.746* 0.208 37.089

Time 0.003* 3.367 x 10-5 9.482 0.027* 0.004 6.536

Time2 - - - -8.307 x 10-5* 1.810 x 10-5 -4.587
R-squared 0.873 - - 0.955 - -

D.W. statistics 1.923 - - 2.261 - -

Note: * from P < 0.05 and S.E. refers to standard error.

2. กำรพยำกรณ์ตำมแนวคิดของบอกซ์-เจนกินส์ 

ด้วยวิธี SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

การพยากรณ์ตามแนวคิดของบอกซ์-เจนกินส์ 

ด้วยวิธี SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s เป็นเทคนิคทาง

อนุกรมเวลาที่ต้องบ่งชี้ถึงคุณลักษณะของข้อมูลก่อน

สร้างตัวแบบพยากรณ์ เนื่องจากผลการวิเคราะห์ด้วย

ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่นิ่ง (Non-stationary 

time series) อาจท�าให้เกดิปัญหาความสมัพนัธ์ปลอม 

(Spurious relationship) โดยอนกุรมเวลาทีม่คีวามนิง่ 

(Stationary time series) หมายถึง ข้อมูลที่มีค่ากลาง 

(Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความ

แปรปรวนร่วม (Covariance) ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม

เวลา (Granger and Newbold, 1974; Enders, 2010) 

ดังนั้นการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางอนุกรมเวลาใน 
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ขัน้แรกจงึต้องท�าการทดสอบคณุลกัษณะของข้อมลูว่า

มีอันดับชั้นความนิ่งใด (Order of integration) 

การศกึษาครัง้นีท้�าการทดสอบความนิง่ (Stationary 

test) ด้วยวิธี ADF unit root ของ Dickey and Fuller 

(1981) เพือ่ก�าหนดอนัดบัชัน้ความนิง่ โดยมสีมมตฐิาน

หลกัในการทดสอบ (Null hypothesis: H
0
) คอื อนกุรม

เวลาไม่มีความนิ่ง (Non-stationary time series) 

ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลใน Table 2 

แสดงให้เหน็ว่า ณ ระดบัปกตขิองข้อมลู (Level stage) 

ตัวแปร PRO และ EXP ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน

หลกัได้ จงึต้องเพิม่อนัดบัความแตกต่าง (Differencing 

order) เข้าไป 1 อันดับชั้น (First differencing order) 

แล้วพบว่าตัวแปรทั้งสองดังกล่าวสามารถปฏิเสธ

สมมตฐิานหลกัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สรุปได้ว่าตัวแปร PRO และ EXP มีความนิ่ง ณ อันดับ

ความแตกต่างที่ 1 หรือมี I(d) เท่ากับ I(1) ในขณะ

เดียวกันผลการทดสอบความนิ่ งแบบมีฤดูกาล  

(Seasonal unit root) หรอืการทดสอบ I(D) ตามวธิกีาร

ศกึษาของ Lai and Lu (2005) พบว่าตวัแปร PRO และ 

EXP สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ณ อันดับความแตกต่างแบบมี

ฤดูกาลที่ 1 หรือมี I(D) เท่ากับ I(1) 

Table 3 แสดงผลการประมาณค่าพารามิเตอร์

ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด ของตัวแบบ SARIMA 

(p,d,q)(P,D,Q)s พบว่าตัวแบบพยากรณ์ที่มีความ

เหมาะสมของตัวแปร PRO คือ SARIMA(1,1,1)

(1,1,1)
12

 โดยตวัแบบพยากรณ์ทีม่คีวามเหมาะสมของ

ตวัแปร EXP คอื SARIMA(1,1,0)(0,1,1)
12

 ทัง้นีต้วัแบบ

ทั้งสองดังกล่าวไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ในตัวเองของ

ความคลาดเคลือ่น พจิารณาได้จากค่าสถติ ิLjung-Box 

Q statistics ณ ความล่าช้าของช่วงเวลาที่ 6 และ 12 

ที่ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก กล่าวคือ ตัวแบบ

พยากรณ์ไม่มีสหสัมพันธ์ของตัวแปรคลาดเคลื่อนใน 

ตัวเอง

Table 2  The ADF unite root tests

Variable
Level, I(d) = 0 First difference, I(d) = 1 Seasonal I(D)

t-statistics P t-statistics p t-statistics P
PRO -0.984 12 -9.248* 11 -10.708* 3
EXP -1.884 0 -16.247* 0 -6.630* 11

Note: * from P < 0.05. The time lag (p) selection is from the lowest value of the Schwarz information criterion (SIC).

Table 3  The estimation of SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s

Variable
PRO EXP

Coefficient S.E. t-statistics Coefficient S.E. t-statistics

α
0

5.499 x 10-4* 1.722 x 10-4 3.193 -0.001 0.001 -0.982

θ
1

0.405* 0.063 6.375 -0.241* 0.069 -3.467

Θ
12

0.285* 0.068 4.148 - - -

φ
1

-0.992* 0.015 -62.938 - - -

Φ
12

-0.950* 0.022 -43.128 -0.945* 0.017 -55.006

R-squared 0.510 - - 0.530 - -

D.W. statistics 1.856 - - 1.982 - -

Q
6
 statistics 2.379 - - 2.663 - -

Q
12

 statistics 4.122 - - 10.780 - -

Note: * from P < 0.05 and S.E. refers to standard error.
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3.  กำรปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลฤดูกำลตำม

แนวคิดของโฮลต์-วินเทอร์

การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลฤดูกาลตาม

แนวคดิของโฮลต์-วนิเทอร์ ด้วยตวัแบบพยากรณ์เชงิผล

บวกและตวัแบบพยากรณ์พหคุณูใน Table 4 แสดงให้

เหน็ถงึผลการประมาณค่าพารามเิตอร์ของค่ากลาง (A) 

แนวโน้มเวลา (B) และปัจจัยฤดูกาล (C) โดยผล

พยากรณ์ในตัวแบบเชิงผลบวกค�านวณได้จากผลรวม

ของค่ากลาง แนวโน้มเวลา และปัจจัยฤดูกาล ขณะที่

ผลพยากรณ์ในตัวแบบพหุคูณค�านวณได้จากผลรวม

ของค่ากลางและแนวโน้มเวลา แล้วน�าไปคณูกบัปัจจยั

ฤดกูาล ทัง้นีปั้จจยัฤดกูาล (C) ใน Table 4 แสดงถงึค่า

สมัประสทิธิข์องช่วงความถีใ่นหนึง่รอบฤดกูาล จ�านวน 

12 ช่วงเวลา

Table 4  The estimation of seasonal exponential smoothing

Variable
PRO EXP

Additive model Multiplicative model Additive model Multiplicative model

A 386,049.779 367,389.090 18,170.488 18,028.269

B 982.877 982.877 60.044 60.044

C (= 1) 35,202.901 1.142 21.183 1.001

  (= 2) 27,068.436 1.093 744.568 1.066

  (= 3) 11,436.971 1.019 120.255 1.037

  (= 4) 57,416.624 1.199 894.883 1.085

  (= 5) 106,190.562 1.437 946.146 1.063

  (= 6) -8,205.256 0.973 1,265.943 1.097

  (= 7) -120,519.015 0.538 1,477.673 1.068

  (= 8) -136,556.068 0.479 -2,130.855 0.847

  (= 9) -38,745.062 0.846 -2,069.178 0.821

  (=10) 12,990.061 1.062 -1,439.615 0.901

  (=11) 26,615.831 1.105 -75.342 0.990

  (=12) 27,104.013 1.106 244.339 1.023

Note: C refers to the coefficient of seasonal frequency (12 periods). 

4.  กำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพตวัแบบพยำกรณ์

 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพตวัแบบพยากรณ์ใน 

Table 5 พบว่าตวัแบบสมการถดถอยโดยใช้ตวัแปรหุน่

ฤดูกาลและแนวโน้มเวลามีความเหมาะสมในการ

พยากรณ์ตัวแปร PRO มากที่สุด เนื่องจากให้ค่าสถิติ 

RMSE ต�่าสุด (RMSE เท่ากับ 36,487.360) และ 

ตัวแบบพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมในล�าดับถัดมา 

ได้แก่ ตัวแบบพยากรณ์ตามแนวคิดของบอกซ์- 

เจนกนิส์ ด้วยวธิ ีSARIMA (RMSE เท่ากบั 39,134.120) 

ตัวแบบพยากรณ์การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล

ฤดูกาลเชิงผลบวก (RMSE เท่ากับ 39,867.181) และ

ตัวแบบพยากรณ์การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล

ฤดูกาลพหุคูณ (RMSE เท่ากับ 40,916.044) ตาม

ล�าดับ ในขณะที่ตัวแปร EXP พบว่าตัวแบบสมการ

ถดถอยโดยใช้ตัวแปรหุ่นฤดูกาลและแนวโน้มเวลามี

ความเหมาะสมในการพยากรณ์มากที่สุดเช่นกัน 

เนื่องจากให้ค่าสถิติ RMSE ต�่าสุด (RMSE เท่ากับ 

1,831.589) และตวัแบบพยากรณ์ทีม่คีวามเหมาะสมใน
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ล�าดบัถดัมา ได้แก่ ตวัแบบพยากรณ์การปรบัเรยีบเอก

ซ ์ โพเนนเชียลฤดูกาลพหุคูณ (RMSE เท ่ากับ 

1,838.384) ตัวแบบพยากรณ์การปรับเรียบเอกซ์

โพเนนเชียลฤดูกาลเชิงผลบวก (RMSE เท ่ากับ 

1,980.568) และตัวแบบพยากรณ์ตามแนวคิดของบ

อกซ์-เจนกินส์ ด้วยวิธี SARIMA (RMSE เท่ากับ 

2,012.747) ตามล�าดับ

 

Table 5  The efficiency comparison between forecasting models using RMSE statistics

Variable

Forecasting techniques

Regression model SARIMA model Additive model
Multiplicative 

model
PRO 36,487.360 39,134.120 39,867.181 40,916.044
EXP 1,831.589 2,012.747 1,980.568 1,838.384

สรุปและข้อเสนอแนะ

 การคาดการณ์การผลิตและการส่งออกยางพารา

มคีวามส�าคญัต่อการบรหิารจดัการอปุสงค์และอปุทาน

ในประเทศ ไม่ให้เกิดการล้นตลาดและเป็นแนวทาง

ส�าหรับการวางแผนนโยบายส่งเสริมในอนาคต การ

ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตและ

ปริมาณส่งออกยางพาราของประเทศไทย ด้วยเทคนิค

ทางสถิติ 4 วิธี ได้แก่ การพยากรณ์ด้วยสมการถดถอย

โดยใช้ตัวแปรหุ ่นฤดูกาลและแนวโน้มเวลา การ

พยากรณ์ตามแนวคิดของบอกซ์-เจนกินส์ ด้วยวิธี 

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s และการปรับเรียบเอกซ์

โพเนนเชยีลฤดกูาลของโฮลต์และวนิเตอร์ ด้วยตวัแบบ

พยากรณ์เชงิผลบวกและตวัแบบพยากรณ์พหคุณู โดย

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณ์ดัง

กล่าวด้วยสถิติ RMSE พบว่าตัวแบบสมการถดถอย

โดยใช้ตัวแปรหุ่นฤดูกาลและแนวโน้มเวลาเป็นวิธี

พยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย�าสูงสุด 

เนื่องจากให้ผลค่าสถิติ RMSE ต�่าสุด 

 ผลการคาดการณ์การผลิตและการส ่งออก

ยางพาราในปี พ.ศ. 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน

มา พบว่าผลผลิตยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3.47 แต่ปริมาณส่งออกยางพารากลับมีทิศทางลดลง

ร้อยละ 0.31 แสดงให้เหน็ถงึผลผลติส่วนเกนิจากความ

ไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด

ยางพาราของประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา

ยางพาราและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนั้น

มาตรการเร่งด่วนที่ภาครัฐควรเข้ามาดูแล คือ การ

ท�าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์ที่อาจเกิด

ขึ้น เพื่อลดระดับความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับ

เกษตรกรในอนาคต พร้อมทัง้หาทางออกร่วมกนักบัทกุ

ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบ

การ ผู้ส่งออก-ผู้น�าเข้า เพื่อกระจายความเสี่ยงอันที่จะ

เกดิกบัเกษตรกรเพยีงกลุม่เดยีว โดยให้ทกุฝ่ายได้มส่ีวน

ในการแบกรับความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ต่างๆ 

ร่วมกัน ในส่วนของมาตรการระยะปานกลาง ภาครัฐ

ต้องเข้ามาบริหารจัดการกับเสถียรภาพของราคา

ยางพาราให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนการผลิต 

สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอย่างเช่นอินโดนีเซีย

และมาเลเซีย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใน

ระดับชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถท�าการ

ซือ้ขายผลผลติในตลาดสนิค้าเกษตรล่วงหน้า เพือ่สร้าง

หลักประกันความเสี่ยงด้านราคาและรายได้ พัฒนา

ธุรกิจยางพาราในระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้ 

นอกจากนี้ภาครัฐต้องท�าหน้าที่เป็นตัวกลางประสาน

ความร่วมมือด้านการค้าและการเจรจา เพื่อลดข้อ

จ�ากัดของกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อันจะเป็น

อปุสรรคต่อการค้ายางพาราของประเทศไทย พร้อมทัง้

ศึกษาตลาดแหล่งใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตเพิ่มเติม 
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ส�าหรบัมาตรการระยะยาว ภาครฐัต้องจ�ากดัพืน้ทีป่ลกู

ยางพาราใหม่ บรหิารจดัการการผลติยางพาราภายใน

ประเทศให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมทั้งกับพื้นที่ผลิต 

การตลาด และระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนการผลิต พร้อมทั้งพัฒนาระบบประกัน

ภัยพืชผลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสินค้า

เกษตรในแตล่ะชนิด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริม

และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ยางพารา ทั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็กระดับชุมชน
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