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บทคัดย่อ
การบริหารจัดการในโซ่อุปทานสินค้าทางการเกษตร ปั จจัยราคาเป็ นปั จจัยที่สาคัญเนื่องจากเป็ น
ปั จจัยที่มผี ลต่อการควบคุมต้นทุนการผลิต หากสามารถทราบราคาล่วงหน้าที่มคี วามแม่นยา จะ
ส่งผลให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึน้ งานวิจยั นี้ศกึ ษาการพยากรณ์ ราคารายเดือนของพืช
สวน จานวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าวแห้งผลใหญ่ ซึ่งใช้การ
พยากรณ์แบบเฉพาะและการพยากรณ์ลาดับชัน้ แบบบนลงล่าง และเปรียบเทียบการพยากรณ์ดว้ ย
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่ และค่าสัญญาณติดตาม โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ น 2 ชุด
คือ ข้อมูลการสร้างแบบจาลอง ใช้ขอ้ มูลราคารายเดือนในปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2563 และข้อมูลการ
ทดสอบแบบจาลอง ใช้ขอ้ มูลราคารายเดือนในปี พ.ศ.2564 เปรียบเทียบกับข้อมูลจริง ผลการวิจยั
พบว่าราคายางพาราใช้การพยากรณ์ด้วยวิธกี ารปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังที่ไม่มแี นวโน้ม
แบบแด็มพ์ ราคาปาล์มน้ ามันและมะพร้าวแห้งผลใหญ่ใช้การพยากรณ์ลาดับชัน้ แบบบนลงล่างโดย
หาค่าน้ าหนักทีเ่ หมาะสม ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลีย่ ของการสร้างตัวแบบของ
วิธีการพยากรณ์ ท่ดี ีท่สี ุด อยู่ในช่วง 6.25% ถึง 7.03% เมื่อนาไปพยากรณ์ ราคาในปี ถดั ไปมีค่า
เปอร์เ ซ็น ต์ค วามคลาดเคลื่อ นสัม บูร ณ์ เ ฉลี่ย อยู่ในช่วง 8.91% ถึง 9.55% จากนัน้ วิเ คราะห์ค่า
สัญญาณติดตามพบว่าราคารายเดือนอยู่ในช่วงที่กาหนด [-6, +6] งานวิจยั นี้เป็ นการพยากรณ์มี
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ความแม่นยาสูง ซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็ นเครือ่ งมือช่วยในการวางแผนสาหรับเกษตรกรและ
โรงงานอุตสาหกรรม
คาสาคัญ: พืชสวน, วิธกี ารพยากรณ์แบบเฉพาะ, วิธกี ารพยากรณ์ลาดับชัน้ แบบบนลงล่าง
ABSTRACT
Management in agricultural supply chains, the price factor is an important consideration since
it influences the control of production costs. Being able to accurately predict the price in
advance will result in more effective planning. The monthly forecasts of three types of
horticultural crops, rubber, oil palm, and large dried coconut, were studied using an individual
forecast and top-down hierarchical forecasting, and the forecasts were compared using the
mean absolute error percentage and tracking signal. By dividing the data into 2 sets that are
the training dataset which is monthly price data from 1999 to 2020 and the testing dataset,
which is monthly price data in 2021, compared to actual price. The results showed that the
rubber price was forecasted using a Damped Trend Non-Seasonal, oil palm, and large copra
prices were based on top-down hierarchical forecasting based on the proper weighting. The
mean absolute percentage error of the training data ranged from 6.25% to 7.03%. The
comparison of the forecasted price and the real price in 2021, the mean absolute percentage
error ranged from 8.91% to 9.55%. After analyzing the tracking signal values, the monthly
prices were within the defined range [-6, +6]. Forecast Forecasted results are highly accurate
forecasts. This work could be used as a planning tool by farmers and industrial enterprises.
KEYWORDS: horticulture, individual forecast, Top-Down hierarchical forecast
1. บทนา
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขนานนามให้เป็ นพืชที่ทาเงินให้กบั เกษตรกรและประเทศ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง หนึ่ ง ในพืช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ของประเทศ คือ พืช สวนเป็ น ประเภทของพืช
เศรษฐกิจทีม่ คี วามหลากหลาย ได้รบั ความนิยมในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยไม่จากัดขนาดพืน้ ที่
สามารถนาเอาไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผลตอบแทนได้ดแี ละมีความต้องการในตลาด จึงทาให้พชื
สวนกลายเป็ นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญในประเทศ [1] งานวิจยั นี้ศกึ ษาราคาของพืชสวน 3 ชนิด
คือ ยางพารา (Rubber) ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจทีม่ คี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และของ
ประเทศไทย พบว่ า มีเ กษตรกรตลอดจนผู้ ท่ีท าธุ ร กิจ เกี่ย วข้ อ งกับ ยางพาราประมาณ 1 ล้า น
ครอบครัว ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็ นอันดับ 1 ของ
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โลก [2] ยางพาราสามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ปาล์มน้ามัน (Oil Palm) เป็ นพืช
เศรษฐกิจทีส่ าคัญรองลงมาจากยางพารา สาหรับอุตสาหกรรมต้นน้ าของปาล์มน้ ามัน ประกอบไป
ด้วยเกษตรกร ผู้รวบรวมพันธุ์ ผู้ผลิตกล้าปาล์ม ลานเท และโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ ม เพื่อให้ได้
น้ามันปาล์มดิบเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมกลางน้ าต่อไป ปาล์มน้ามันสามารถนามาแปรรูปได้ทงั ้ รูปแบบของ
น้ ามันพืชทีใ่ ช้ในการประกอบอาหาร และใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ [3] และมะพร้าวผลแห้ง
ขนาดใหญ่ (Large Dried Coconut) เป็ นพื ช สวนตระกู ล ปาล์ ม มี ก ารผลิ ต มะพร้ า วทั ว่ โลก
60,809,810 ตัน โดยประเทศไทยสามารถผลิตได้รอ้ ยละ 1.64 ของผลผลิตทัวโลก
่
ประเทศไทยมี
การส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีประเทศคู่คา้ ที่สาคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย แคนาดา เนเธอแลนด์ และเยอรมนี [4]
การพยากรณ์เป็ นเครือ่ งมือหนึ่งทีใ่ ช้ในการคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต หากผูพ้ ยากรณ์
สามารถพยากรณ์ได้ใกล้เคียงกับสิง่ ที่จะเกิดขึน้ จะทาให้สามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่ง ในการพยากรณ์ มีผู้วิจ ัย ได้น าไปใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการวิจ ัย มากมาย เช่ น Riansut [5] ได้
พยากรณ์ราคามะพร้าวด้วยวิธบี อ็ กซ์-เจนกินส์ โดยเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดด้วยค่าเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) และรากที่สองของ
ความคลาดเคลื่อนกาลังสองเฉลีย่ (Root Square Mean Error: RSME) ซึง่ พบว่าวิธบี อ็ กซ์-เจนกินส์
เป็ นวิธที ด่ี ที ส่ี ุด Tanyarattanasrisakul [6] ได้พยากรณ์ราคามะพร้าวหน้าสวนด้วยวิธปี รับให้เรียบ
ด้วยเส้นโค้งเลขชีก้ าลังแบบวินเทอร์และวิธบี อ็ ก-เจนกินส์ ซึง่ พบว่าวิธปี รับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
กาลังแบบวินเทอร์มคี วามแม่นยามากทีส่ ุด Noosen et al [7] พยากรณ์ปริมาณการผลิตน้ ามันดิบ
ในประเทศด้ว ยวิธีแ ยกองค์ ป ระกอบ วิธีบ็ อ กซ์ - เจนกิน ส์ และวิธีตัว แบบพยากรณ์ เ กรย์ โดย
เปรียบเทียบด้วย MAPE และ MSE ซึ่งอนุ กรมเวลาของปริมาณการผลิตน้ า มันดิบมีลกั ษณะการ
เคลื่อ นไหวของแนวโน้ ม แต่ ไ ม่ มีอิท ธิพ ลของฤดู ก าล และวิธีบ็ อ กซ์ - เจนกิน ส์ เ หมาะสมที่สุ ด
Luangtong and Kantanantha [8] เลื อ กตั ว แบบการพยากรณ์ ส าหรับ สิ น ค้ า ทางการเกษตร
ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง และสับปะรด โดยวิธกี ารวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น ระบบผสมของขัน้ ตอนวิธีทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และวิธโี ครงข่าย
ประสาทเทียม และเปรียบเทียบด้วย MAPE และ Deepradit and Ruksorn [9]ได้พยากรณ์ราคาพืช
ไร่ ประกอบด้วย ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสาปะหลังสด ถัวลิ
่ สง และข้าวโพด สาหรับการ
พยากรณ์แบบลาดับชัน้ ได้มงี านวิจ ัยทีน่ ามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ Hyndman et al [10] ใช้
วิธกี ารพยากรณ์แบบบนลงล่าง (Top Down) และการพยากรณ์แบบล่างขึน้ บน (Bottom Up) ในการ
พยากรณ์จานวนนักท่องเที่ยว งานวิจยั ของ Mirčetić et al [11] ได้ประยุกต์วธิ กี ารพยากรณ์แบบ
Top Down และ Bottom Up เพื่อพยากรณ์ในโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม และงานวิจยั ของ Karmy
and Maldonado [12] ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ การพยากรณ์ ใ นอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของยุ โ รป
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Deepradit et al [13] ได้ พ ยากรณ์ ร าคามะพร้ า วน้ าหอมโดยวิ ธี ก ารพยากรณ์ แ บบเฉพาะ
ประกอบด้วยวิธบี อ็ กซ์-เจนกินส์ วิธแี ยกองค์ประกอบอนุ กรมเวลา และวิธพี ยากรณ์แบบบนลงล่าง
เปรียบเทียบวิธกี ารพยากรณ์ดว้ ย MAPE สาหรับการแปลผลค่าความผิดพลาด MAPE จากงานวิจยั
ของ Montaño et al [14] ถ้าค่า MAPE น้อยกว่า 10% แสดงว่าเป็ นการพยากรณ์มคี วามแม่นยาสูง
(High Accurate Forecasting) ถ้า MAPE อยู่ในช่วง 10% – 20% แสดงว่าเป็ นการพยากรณ์ ท่ดี ี
(Good Forecasting) ถ้า MAPE อยู่ในช่วง 21% - 50% แสดงว่าเป็ นการพยากรณ์ทส่ี มเหตุสมผล
(Reasonable Forecasting) และถ้ า มากกว่ า 50% แสดงว่ า เป็ นการพยากรณ์ ท่ี ไ ม่ แ ม่ น ย า
(Inaccurate Forecasting)
งานวิจยั นี้ได้พยากรณ์ราคารายเดือนของพืชสวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ามัน
และมะพร้าวแห้งผลใหญ่ โดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ แบบเฉพาะ เปรียบเทียบกับการพยากรณ์
ลาดับชัน้ แบบบนลงล่างโดยใช้ค่าผลรวมราคารายปี จากการพยากรณ์โดยรวมรายปี (Aggregate
Forecast) และการพยากรณ์ลาดับชัน้ แบบล่างขึน้ บน (Bottom-Up Forecast) โดยเปรียบเทียบการ
พยากรณ์ ด้ว ย MAPE ให้มีค่ า ไม่ เ กิน 10% และค่ า สัญ ญาณติด ตาม (Tracking Signal: TS) อยู่
ในช่วงทีก่ าหนด คือ [-6, +6] [15]
2. การวิ เคราะห์ราคารายเดือนพืชสวน
งานวิจยั นี้ศกึ ษาพืชสวน จานวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าว
แห้งผลใหญ่ โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือนจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยเก็บข้อมูลรายเดือนของ
พืช สวนแต่ ล ะชนิด ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2564 และแบ่ ง ข้อ มูลออกเป็ น 2 ชุ ด คือ ข้อ มูล
สาหรับสร้างแบบจาลอง (Training Dataset) เพื่อใช้ในการทดลองสร้างแบบจาลองโดยใช้วธิ กี าร
พยากรณ์ต่าง ๆ และเลือกวิธที ม่ี คี า่ ความผิดพลาด (MAPE) ทีน่ ้อยทีส่ ุด ซึง่ ใช้ขอ้ มูลรายเดือน ตัง้ แต่
ปี พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2563 จานวน 264 ข้อมูล สาหรับข้อมูลชุดที่ 2 เป็ นข้อมูลสาหรับทดสอบ
แบบจาลอง ใช้ขอ้ มูลรายเดือน ปี พ.ศ.2564 จานวน 12 ข้อมูล ในการทดสอบวิธกี ารพยากรณ์ ท่ี
ได้เปรียบเทียบกับราคาจริงรายเดือน
ผูว้ จิ ยั ได้พล็อตกราฟอนุ กรมเวลาของราคารายเดือน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของแนวโน้มและ
ฤดูกาลของพืชแต่ละชนิด ดังรูปที่ 1 - 3 พบว่าราคาพืชสวนแต่ละชนิดมีรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน โดย
สรุปดังตารางที่ 1 วิเคราะห์โดยใช้ Predictor ของโปรแกรม Oracle Crystal Ball ซึง่ การตรวจสอบ
ว่าอนุกรมเวลาชุดนี้มสี ว่ นประกอบของแนวโน้มและฤดูกาลหรือไม่ โดยทดสอบสมมติฐานว่าอนุกรม
เวลาในแต่ละปี มกี ารแจกแจงปรกติและมีความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่ เพือ่ เลือกใช้สถิติสาหรับการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยของอนุ กรมเวลาว่าเป็ นแบบอิงพารามิเตอร์ ซึ่งคือการวิเคราะห์ ANOVA หรือ
อนุ ก รมเวลาแบบไม่อิง พารามิเ ตอร์ซ่ึง คือ การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย วโดยล าดับ ที่
ของครัสคอล-วอลลิส (Kruskal-Wallis’s One-Way Analysis of Variance by Rank) [16]
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Time Series Plot ราคายางพารา
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รูปที่ 1 อนุกรมเวลาราคารายเดือนของยางพารา
Time Series Plot ของราคาปาลืมนืำมืน
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รูปที่ 2 อนุกรมเวลาราคารายเดือนของปาล์มน้ามัน
Time Series Plot of ราคามะพรืาวแหืงผลใหญื
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รูปที่ 3 อนุกรมเวลาราคารายเดือนของมะพร้าวแห้งผลใหญ่
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ตารางที่ 1 การวิ เคราะห์แนวโน้ มและฤดูกาลของราคาพืชสวนแต่ละชนิ ด
ลาดับที่
1
2
3

ชนิ ดของพืชสวน

รูปแบบ
แนวโน้ ม

ฤดูกาล







ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
มะพร้าวแห้งผลใหญ่

3. การพยากรณ์แบบเฉพาะ (Individual Method)
การพยากรณ์ทน่ี ามาใช้ในการสร้างแบบจาลองเพื่อหาว่าการพยากรณ์ใดมีค่าความผิดพลาด
MAPE น้อยทีส่ ุด โดยการพยากรณ์ทใ่ี ช้คอื การพยากรณ์แบบเฉพาะ โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือน ตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2563 จานวน 264 ข้อมูล ซึ่งเปรียบเทียบวิธกี ารในการพยากรณ์ แบบเฉพาะ
ทัง้ หมด 12 วิธี ทีไ่ ด้จากการคานวณด้วย Oracle Crystal Ball โดยใช้ Predictor ได้แก่ 1) วิธบี อ็ กซ์เจนกิน ส์ (Box-Jenkins) 2) วิธีก ารปรับ เรีย บด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังที่ไม่มีแนวโน้ มแบบแด็ มพ์
(Damped Trend Non-Seasonal) 3) วิธกี ารปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังที่มแี นวโน้มผลบวก
แบบแด็มพ์ (Damped Trend Seasonal Additive) 4) วิธกี ารปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังที่มี
แนวโน้ มผลคูณแบบแด็มพ์ (Damped Trend Seasonal Multiplicative) 5) วิธีปรับเรียบด้วยการ
ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) 6) วิธปี รับเรียบด้วยการถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
สองครัง้ (Double Moving Average) 7) วิธีป รับ เรีย บด้ว ยเส้น โค้ง เลขชี้ก าลัง ครัง้ เดีย ว (Single
Exponential Smoothing) 8) วิธีปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังสองครัง้ (Double Exponential
Smoothing) 9) วิธฤี ดูกาลแบบผลบวก (Seasonal Additive) 10) วิธฤี ดูกาลแบบผลคูณ (Seasonal
Multiplicative) 11) วิธปี รับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชีก้ าลังของโฮลต์วนิ เทอร์แบบบวก (Holt-Winters’
Additive) 12) วิธีป รับ เรีย บด้ว ยเส้น โค้ง เลขชี้ก าลัง ของโฮลต์ วิน เทอร์ แ บบคู ณ ( Holt-Winters’
Multiplicative) โดยผู้วิจ ยั ได้พ ิจ ารณาเลือ กวิธีก ารพยากรณ์ โ ดยวิเ คราะห์จ ากการพยากรณ์ ท่ีมี
แนวโน้ ม และฤดูก าลกับ การพยากรณ์ ท่ีมีแ นวโน้ ม เพียงอย่างเดีย ว และเลือ กการพยากรณ์ ท่มี ี
ค่า MAPE ทีน่ ้อยทีส่ ุด ผลการสร้างแบบจาลองโดยสรุปวิธกี ารพยากรณ์ทท่ี าให้มคี ่าความผิดพลาด
MAPE น้ อ ยที่สุ ด สรุ ป ดัง ตารางที่ 2 และแสดงกราฟการเปรีย บเทีย บระหว่ า งค่ า ที่ไ ด้จ ากการ
พยากรณ์ดว้ ยวิธกี ารแบบเฉพาะทีด่ ที ส่ี ุดกับราคาจริงของพืชสวนแต่ละชนิด แสดงดังรูปที่ 4 - 6
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ตารางที่ 2 สรุปค่า MAPE ของพยากรณ์แบบเฉพาะที่ดีที่สุดของพืชสวน
ชนิ ดของพืชสวน

เทคนิ คการพยากรณ์

ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
มะพร้าวแห้งผลใหญ่

Damped Trend Non-Seasonal
ARIMA(1,1,2)
SARIMA(1,1,1)(1,0,1)

MAPE (%)
การสร้าง
การทดสอบ
แบบจาลอง
แบบจาลอง
7.03
8.91
10.72
23.11
5.88
49.59

รูปที่ 4 การพยากรณ์ราคายางพาราด้วย Damped Trend Non-Seasonal
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รูปที่ 5 การพยากรณ์ราคาปาล์มน้ามันด้วย ARIMA(1,1,2)

รูปที่ 6 การพยากรณ์ราคามะพร้าวแห้งผลใหญ่ด้วย SARIMA(1,1,1)(1,0,1)
การทดสอบแบบจาลองของวิธกี ารพยากรณ์แบบเฉพาะใช้ราคารายเดือนตัง้ แต่ปี พ.ศ.2564
จานวน 12 ข้อมูล โดยใช้วธิ กี ารพยากรณ์ทม่ี คี า่ MAPE น้อยทีส่ ุด มาพยากรณ์อกี 12 เดือนข้างหน้า
โดยราคายางพาราใช้วธิ กี ารพยากรณ์ Damped Trend Non-Seasonal ราคาปาล์มน้ ามันใช้วธิ กี าร
พยากรณ์ Box-Jenkins แบบไม่ มีฤ ดูก าล คือ ARIMA(1,1,2) และราคามะพร้า วแห้ง ผลใหญ่ ใช้
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วิธกี ารพยากรณ์ Box-Jenkins แบบมีแนวโน้มและฤดูกาล คือ SARIMA(1,1,1)(1,0,1) จากนัน้ นามา
หาค่า MAPE โดยเทียบกับราคาจริง แสดงดังตารางที่ 2 ซึง่ พบว่าการพยากรณ์แบบเฉพาะของการ
สร้างแบบจาลอง ราคายางพารา ราคาปาล์มน้ ามัน และราคามะพร้าวแห้งผลใหญ่ มีค่า MAPE
เท่ากับ 8.91% 10.72% และ 5.88% ตามลาดับ สาหรับการทดสอบแบบจาลองโดยเปรียบเทียบกับ
ราคาจริง พบว่า ราคายางพารา ราคาปาล์มน้ ามัน และราคามะพร้าวแห้งผลใหญ่ มีค่า MAPE
เท่ากับ 8.91% 23.11% และ 49.59% ตามลาดับ ผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่าราคายางพาราอยู่ในค่าที่
กาหนด คือ น้อยกว่า 10% ทัง้ การสร้างแบบจาลองและทดสอบแบบจาลอง สาหรับการพยากรณ์
ราคาปาล์มน้ ามันและมะพร้าวแห้งผลใหญ่ พบว่า MAPE มีค่าสูงมาก และเมื่อนาราคาจริงและราคา
พยากรณ์มาพล๊อตกราฟ ดังรูปที่ 7 – 9 พบว่าราคายางพาราเมือ่ เทียบกับราคาจริงมีคา่ ใกล้เคียงกัน
ราคาปาล์มน้ ามันมีความแม่นยาในช่วง 6 เดือนแรก และมีค่าความผิดพลาดมากขึน้ ในช่วง 6 เดือน
หลัง สาหรับราคามะพร้าวแห้งผลใหญ่เทียบกับราคาจริง ค่าพยากรณ์มคี ่ามากกว่าราคาจริง (Over
Estimation) ในทุกเดือน

รูปที่ 7 ค่าพยากรณ์ราคายางพาราเทียบกับราคาจริ ง ปี พ.ศ. 2564
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รูปที่ 8 ค่าพยากรณ์ราคาปาล์มน้ามันเทียบกับราคาจริ ง ปี พ.ศ. 2564

รูปที่ 9 ค่าพยากรณ์ราคามะพร้าวแห้งผลใหญ่เทียบกับราคาจริ ง ปี พ.ศ. 2564
การคานวณหาค่าสัญญาณติดตามเพื่อติดตามแต่ละเดือนว่าค่าพยากรณ์ ท่ไี ด้น้อยกว่าหรือ
มากกว่าราคาจริง และเพื่อตรวจสอบว่าแต่ละเดือนราคาออกนอกช่วงทีก่ าหนดหรือไม่ โดยงานวิจยั
นี้กาหนดค่าสัญญาณติดตามในช่วง [-6, +6] แสดงดังรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่ายางพาราจะเห็นได้ว่า
อยู่ในช่วงทีค่ วบคุมทุกจุด ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าวแห้งผลใหญ่ ในช่วง 6 เดือนหลัง ค่าสัญญาณ
ติดตามออกนอกช่วงทีก่ าหนด
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รูปที่ 10 ค่าสัญญาณติ ดตามเทียบกับราคาจริ งวิ ธีการพยากรณ์แบบเฉพาะ ปี พ.ศ. 2564
4. การพยากรณ์ราคาด้วยวิ ธีลาดับชัน้ แบบบนลงล่าง (Top-Down Hierarchical Method)
วิธลี าดับชัน้ แบบบนลงล่างได้ใช้รวมค่าพยากรณ์โดยเปรียบเทียบกันระหว่างค่าทีไ่ ด้จากการใช้
ข้อมูลราคาจริงรายเดือนรวมเป็ นรายปี (Aggregate Forecast) และวิธกี ารพยากรณ์แบบเฉพาะทีด่ ี
ที่สุดที่มีความคลาดเคลื่อนน้ อยที่สุดเข้าด้วยกัน คือ การพยากรณ์ แบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up
Forecast) โดยผลรวมของราคารายเดือนจากการพยากรณ์ ท่นี ามาใช้ ราคายางพาราใช้วิธีการ
พยากรณ์ Damped Trend Non-Seasonal ราคาปาล์มน้ ามันพยากรณ์ ด้วยวิธี Box-Jenkins แบบ
ARIMA(1,1,2) ส าหรั บ ราคามะพร้ า วแห้ ง ผลใหญ่ ใ ช้ วิ ธี ก ารพยากรณ์ Box-Jenkins แบบ
SARIMA(1,1,1)(1,0,1) โดยวิธนี ้ีต้องคานวณค่าน้ าหนัก (Weight) ของข้อมูลที่ต้องการพยากรณ์
โดยนาข้อมูลในอดีต (ปี พ.ศ. 2542 – 2563) ทีอ่ ยู่ภายใต้เงื่อนไขสมการวัตถุประสงค์และข้อจากัด
ดังสมการ (1) – (4)
4.1 การกาหนดพารามิ เตอร์
Wt คือ ค่าน้าหนักของเดือนที่ t
Yˆt คือ ค่าพยากรณ์เดือนที่ t
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FAgg,i คือ ค่าพยากรณ์โดยรวมปี ท่ี i
Yt คือ ค่าจริงเดือนที่ t
N คือ จานวนเดือนทีพ่ ยากรณ์
4.2 สมการวัตถุประสงค์

Yˆt − Yt
 100

Y
t
Minimize MAPE = t =1
N
N

(1)

4.3 ข้อจากัด

Yˆt = Wt FAgg ,i

(2)

N

W = 1
t

(3)

0  Wt  1

(4)

t =1

สมการวัตถุประสงค์ (1) ต้องการหา MAPE ที่น้อยที่สุด โดยมีขอ้ จากัด ดังสมการ (2) – (4)
คือ ค่าพยากรณ์แต่ละเดือนเท่ากับผลคูณของค่าน้ าหนักแต่ละเดือนซึง่ เป็ นตัวแปรตัดสินใจ และค่า
พยากรณ์รวมรายปี จากวิธกี ารพยากรณ์แบบเฉพาะทีด่ ที ส่ี ุดทีเ่ ข้าด้วยกัน (วิธกี ารล่างขึน้ บน) โดยมี
ตัวแปรตัดสินใจคือค่าน้ าหนักของแต่ละเดือน (Wt) ข้อจากัด (2) คือ ค่าพยากรณ์ ในแต่ละเดือน
คานวณจากผลคูณของค่าน้ าหนักแต่ละเดือนกับผลรวมค่าพยากรณ์รายปี ท่ไี ด้จากการพยากรณ์
แบบเฉพาะเข้าด้วยกัน ข้อจากัด (3) และ (4) คือ ผลรวมของค่าน้าหนักเท่ากับ 1 และค่าน้าหนักแต่
ละเดือนอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 โดยที่ค่าพยากรณ์ โดยรวมคือผลรวมของค่าพยากรณ์ แบบเฉพาะราย
เดือนจากวิธที ม่ี ี MAPE น้อยทีส่ ุด
วิธนี ้ีหาค่าน้ าหนักทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อพยากรณ์ราคาในปี ถ ัดไป (พ.ศ.2564) จากการสร้างแบบจาลอง
โดยใช้ Excel Spreadsheet จากนัน้ แก้ปัญหาโดยหาค่าน้ าหนักในแต่ละเดือนที่ดที ่สี ุด เพื่อให้มี
MAPE น้ อยที่สุด โดยใช้ค่าพยากรณ์ รวมรายปี จากข้อมูลราคาจริงรายเดือนรวมเป็ นรายปี และ
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วิธกี ารพยากรณ์แบบเฉพาะทีด่ ที ส่ี ุดทีม่ คี วามคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเข้าด้วยกัน คือ การพยากรณ์
แบบล่างขึน้ บน แสดงค่า MAPE ของการพยากรณ์แบบ Top-Down ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่า MAPE ของการพยากรณ์แบบ Top-Down
ชนิ ดของพืชสวน

ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
มะพร้าวแห้งผลใหญ่

MAPE (%)
Aggregate Forecast
การสร้าง
การทดสอบ
แบบจาลอง
แบบจาลอง
10.92
88.84
16.45
11.20
16.13
10.09

Bottom-Up Forecast
การสร้าง
การทดสอบ
แบบจาลอง
แบบจาลอง
10.79
89.59
6.25
8.95
7.02
9.55

การพยากรณ์ราคายางพาราใช้การพยากรณ์แบบ Damped Trend Non-Seasonal เนื่องจากมี
ค่า MAPE น้ อยกว่าวิธีอ่ืน ๆ ค่า MAPE เท่ากับ 8.91% สาหรับการพยากรณ์ ราคาปาล์มน้ ามัน
พบว่าการพยากรณ์แบบ Top-Down เมื่อพิจารณาจากค่าการทดสอบแบบจาลอง พบว่า เลือกใช้
การพยากรณ์ แ บบ Top-Down โดยค่ า พยากรณ์ ร วมรายปี จ ากวิธี Bottom-Up ซึ่ง ให้ค่ า MAPE
เท่ า กับ 8.95% และราคามะพร้า วแห้ง ผลใหญ่ เลือ กใช้ก ารพยากรณ์ แ บบ Top-Down โดยค่ า
พยากรณ์ ร วมรายปี จ ากวิธี Bottom-Up มีค่ า MAPE เท่ า กับ 9.55% แสดงผลสรุ ป การเลือ กใช้
เทคนิคการพยากรณ์และค่า MAPE ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่า MAPE ของการพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ชนิ ดของพืชสวน

ยางพารา
ปาล์มน้ามัน
มะพร้าวแห้งผลใหญ่
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วิ ธีการพยากรณ์

Damped Trend Non-Seasonal
Top-Down
Top-Down

MAPE (%)
การสร้าง
การทดสอบ
แบบจาลอง แบบจาลอง
7.03
8.91
6.25
8.95
7.02
9.55
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เมื่อวิเคราะห์ค่าสัญญาณติดตามโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์จากตารางที่ 4 พบว่า ราคาทีไ่ ด้
จากการพยากรณ์ของยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าวแห้งผลใหญ่ มีค่าสัญญาณติดตามในแต่
ละเดือนของ ปี พ.ศ.2564 มีคา่ อยูใ่ นช่วงทีก่ าหนด [-6, +6] แสดงดังรูปที่ 11

รูปที่ 11 ค่าสัญญาณติ ดตามเทียบกับราคาจริ งด้วยวิ ธีการพยากรณ์ที่ดีที่สดุ ปี พ.ศ. 2564
5. สรุปผลการวิ จยั
การพยากรณ์เป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยในการวางแผน หากสามารถพยากรณ์ได้แม่นยาจะส่งผลให้
การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยทัง้ เกษตรกร และโรงงานอุตสาหกรรม สาหรับการ
พยากรณ์ ราคารายเดือนของพืช สวน คือ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และมะพร้าวแห้งผลใหญ่ ได้ใช้
วิธกี ารพยากรณ์แบบเฉพาะเปรียบเทียบกับการพยากรณ์ลาดับชัน้ แบบบนลงล่างด้วยค่า MAPE
และค่าสัญญาณติดตาม ซึ่งพบว่าการสร้างแบบจาลองของราคายางพาราใช้เทคนิคการพยากรณ์
แบบ Damped Trend Non-Seasonal ราคาปาล์มน้ ามันและราคามะพร้าวแห้งผลใหญ่ใช้เทคนิค
การพยากรณ์แบบบนลงล่าง มีค่า MAPE เท่ากับ 7.03% 6.25% และ 7.02% ตามลาดับ สาหรับ
การทดสอบแบบจาลองโดยใช้ค่าที่ได้จากการพยากรณ์ เทียบกับราคาจริงในปี พ.ศ.2564 ราคา
ยางพาราใช้เทคนิคการพยากรณ์ แบบ Damped Trend Non-Seasonal ราคาปาล์มน้ ามันและราคา
มะพร้าวแห้งผลใหญ่ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบบนลงล่าง มีคา่ MAPE เท่ากับ 8.91% 8.95% และ
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565

15

9.55% ตามลาดับ ซึง่ การแปลผลถือว่าเป็ นการพยากรณ์ทม่ี คี วามแม่นยาสูง และเมือ่ นามาวิเคราะห์
ค่าสัญญาณติดตามพบว่าทุกจุดอยูใ่ นช่วงทีก่ าหนด [-6, +6]
งานวิจยั นี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการพยากรณ์ ราคาพืชสวนอื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการวางแผน และในอนาคตควรมีการวิจยั เพิม่ เติม โดยอาจพิจารณาปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้
เทคนิคการพยากรณ์อ่นื ๆ หรือผสมผสานระหว่างการพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิง
คุณภาพเพือ่ ให้เกิดความแม่นยาของการพยากรณ์มากยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการใช้ซอฟแวร์ ทา
วิจยั
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