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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา
ท่ีสามารถใช้ติดตามสถานการณ์ราคายางได้รวดเร็วและทันท่วงที โดย 1) ศึกษารูปแบบ
ท่ีเหมาะสมในการสร้างแบบจําลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัด
ก้อน  (Rubber Smoked Sheet Prices: RSS3) สํ าหรับพยากรณ์ ราคาระยะสั้ น
ล่วงหน้า 5 วันทําการ 2) สร้างแบบจําลองราคายางดุลยภาพ เพ่ือเป็นแบบจําลอง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง และเป็นปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวังหรือติดตามเนื่องจาก
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อราคายาง 
 
 สําหรับวัตถุประสงค์ข้อแรก อาศัยข้อมูลราคายางพารา รายวันต้ังแต่เดือน 
มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงกรกฎาคม 2555 และใช้เทคนิคการพยากรณ์ 4 รูปแบบคือ  
Box and Jenkins,  Hybrid Forecasting, Multiple Regression แ ล ะ  Combine 
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Forecasting และตรวจสอบความแม่นยําของการพยากรณ์โดยให้สถิติวัดความถูกต้อง 
3 ค่า ได้แก่ 1) Mean Absolute Error 2) Mean Absolute Percentage Error และ 
3) Root Mean Square Error โดยพบว่าวิธี  Hybrid Forecasting และ Combine 
Forecasting ให้ค่าความคลาดเคลื่อนตํ่าสุด ถือว่าเป็นรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม
สําหรับพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน สําหรับวัตถุประสงค์ข้อสอง 
อาศัยข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม 2546 ถึง ธันวาคม 2555 โดย
พบว่า ปัจจัยท่ีผลต่อราคายางอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต
ยางใน 3 เดือนท่ีผ่านมา การเปลี่ยนแปลงปริมาณสต็อกยางโลกในเดือนก่อนหน้า การ
เคลื่อนไหวของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือประเทศผู้ใช้ยางในเดือนก่อนหน้า ปริมาณ
ผลผลิตส่วนเกินหรือปริมาณการใช้ยางส่วนเกินในเดือนก่อนหน้า 
 
คําสําคัญ: สถานการณ์ยาง  ราคายาง  การพยากรณ์ 

 
 

ABATRACT 
 
 The purpose of this study is to study the strategies in analyzing 
rubber situation, that it can be used to observe the rubber price fluctuation 
consequently. There are two main research objectives including 1) to figure 
out the forecasting model of rubber smoked sheet price and 2) to construct 
the early warning model for rubber price change and study factors needed 
monitored due to its impact on prices. 
 
 According to the first objective, data are collected from the five-day 
forecast of rubber smoked sheet price. The daily price was applied from 
January 2003 to July 2013 to analyze the model. There were four forecasting 
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techniques which are employed including Box and Jenkins, Hybrid 
Forecasting, Multiple Regression and Combine Forecasting. Also, there are 
three statistical indicators checking the estimate precision including 1) Mean 
Absolute Error, 2) Mean Absolute Percentage Error: MAPE, and 3) Root Mean 
Square Error.It is found that Hybrid Forecasting and Combine Forecasting 
have least error which means that both are the proper model suitable for 
rubber price. For the second objective, monthly data are collected from 
January 2003 to December 2013. It suggests that the significant factors are 
change in the rubber volume in the last three months, the changes of the 
world stock, the changes in the Purchasing Managers Index, and excess 
demand or excess supply in the previous month.  
 
Keywords: Rubber Situation, Rubber Price, Forecasting 

 
 
บทนํา 
  

ตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552–2556 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบ
ตลาดยางในประเทศและต่างประเทศ มาตรการสร้างกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์
เร่งด่วนเพ่ือกําหนดเป้าหมายชี้นํา และแจ้งทางสื่อต่างๆ เพ่ือกระตุ้นผู้ เกี่ยวข้อง
เตรียมการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่

ของโลก ซ่ึงมักจะประสบปัญหาเม่ือราคายางเกิดความผันผวน โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบัน
ราคายางถูกกําหนดโดยหลายปัจจัย ท้ังปัจจัยพ้ืนฐานจากความต้องการบริโภคท่ีแท้จริง 
การขยายตัวหรือหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ความสามารถในการผลิตของ
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ประเทศผู้ผลิตและจากการเก็งกําไรในตลาดซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ซ่ึงในบาง
ช่วงเวลาส่งผลให้ราคายางมีความผันผวนอย่างรุนแรง อย่างเช่น การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาท่ีส่งผลให้ความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ใช้ยางหดตัว ราคายางพารา
ตกตํ่าอย่างรวดเร็วและรุนแรง แต่ไม่มีองค์กรใดด้านยางพาราวิเคราะห์สถานการณ์ใน
เชิงพยากรณ์เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจยางพารา ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงมุ่งเน้นในการสร้างกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราโดยสร้างแบบจําลอง
การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน 

 
เนื่องจากปัจจุบันการผลิตยางพาราของเกษตรกร ได้มีการพัฒนารูปแบบการ

ผลิตจากเดิมท่ีเกษตรกรผลิตเป็นยางแผ่นดิบ เป็นการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรเพ่ือ
ผลิตเป็นยางแผ่นรมควันไม่อัดก้อนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายาง หรือเกษตรกรบางส่วนได้พัฒนา
ตัวเองเป็นผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน จึงสร้างแบบจําลองในการพยากรณ์และหารูปแบบท่ี
เหมาะสมในการสร้างแบบจําลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัด
ก้อนระยะ 5 วันทําการ เพ่ือให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจ
ยางพาราใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาด ซ่ึงจะเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษา
เสถียรภาพราคา และสร้างแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายางระยะหนึ่ง
เดือน เพ่ือให้ตัวแปรในแบบจําลองเป็นตัวแปรท่ีต้องตรวจตราและติดตามความ
เคลื่อนไหวอย่างสมํ่าเสมอ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ทิศทางราคายางได้ต่อไป 
และได้จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพาราข้ึน เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
เร่งด่วนด้านเศรษฐกิจยางเพ่ือให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในวงการยางเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย สะดวก และสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว  

 
  



วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ISSN 2408-2643 

-5- 
 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 
1. การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน 
  
 1.1   การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา โดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 
3 ไม่อัดก้อน ณ ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคายางตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ 
ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว ราคาตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 รวม 1,163 
วัน  โดยข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีนํามาสร้างตัวแบบต้องมีความคงท่ี (Stationary) คือข้อมูล
มีค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปรวน  (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม 
(Covariance) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยใช้ Unit root ในการทดสอบ ตามวิธีท่ี
เรียกว่า Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังนี้ 

Xt =  Xt-1 + t      กรณีไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (random walk process) 

Xt = α +  Xt-1 + t กรณีมีเฉพาะค่าคงท่ี (random walk with drift) 

Xt = α + t + Xt-1 + t กรณีมีท้ังค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (random walk 
with drift and linear time trend) 

สมมติฐานท่ีทดสอบ 
H0 :  = 0 
Ha  : ≠0 

 ถ้ายอมรับ  H0 แสดงว่า Xt มีลักษณะไม่นิ่ ง (Nonstationary) เนื่องจาก  
 = (1−ρ)  ในสมการ Xt = ρ Xt-1 + t แสดงว่าค่า Xt มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลา
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เปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีลักษณะนิ่งหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าสถิติ t ท่ีคํานวณได้กับค่าวิกฤตในตาราง ADF 
 
 1.2   การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การสร้างแบบจําลองการพยากรณ์ ในลําดับแรกต้องกําหนดตัวแบบท่ีจะใช้ใน
การพยากรณ์โดยในการวิจัยนี้ใช้เทคนิคในการกําหนดตัวแบบ แบบจําลองพยากรณ์ 4 
รูปแบบ  คือ  Box and Jenkins, Hybrid Forecasting, Multiple Regression และ 
Combine Forecasting  โดยวิธี Multiple Regression ได้นํารูปแบบ Intervention 
และแบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
(GARCH) มาประสานใช้ ด้วยกัน  หลังจากนั้นจึงตรวจสอบค่าความแม่นยําของ
แบบจําลองพยากรณ์ 
 

 1.2.1  การกําหนดตัวแบบ แบบจําลองการพยากรณ์ 
 
1.2.1.1 วิธี Box and Jenkins  
 
วิธี Box and Jenkins หรือตัวแบบ ARIMA เป็นการพยากรณ์ค่าใน

อนาคตภายใต้ข้อสมมุติว่าค่าปัจจุบันของค่าสังเกตเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของค่าสังเกต วิธีนี้
เป็นวิธีท่ีเหมาะสําหรับการพยากรณ์ในช่วงระยะสั้นๆ และต้องมีอนุกรมเวลาท่ียาวพอ 
ตัวแบบ ARIMA (p, d, q)  มีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ส่วนได้แก่ Auto Regressive : 
AR(p), Integrated (I) และ Moving Average : MA(q) สําหรับ AR(p) เป็นรูปแบบท่ี
แสดงว่าค่าสังเกต yt ข้ึนอยู่กับค่าของ yt-1, …, yt-p หรือค่าสังเกตท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้า p 
ค่า ส่วนรูปแบบ  MA(q) เป็นรูปแบบท่ีแสดงว่าค่าสังเกต yt ข้ึนอยู่กับค่าความ
คลาดเคลื่อน εt-1, …, εt-q หรือความคลาดเคลื่อนท่ีอยู่ก่อนหน้า q ค่า ส่วน Integrated 
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(I) เป็นการหาผลต่าง (Difference) ของอนุกรมเวลา (อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2550) เขียน
เป็นสมการได้ดังนี้ 

 
yt =  + iyt-1 +…+ pyt-1 + t - jt-1 -…- qt-q 

 

 โดยที่ yt เป็นค่าสังเกตของอนุกรมเวลาท่ีเวลา t เป็นค่าคงท่ี 
t  เป็นค่าความคลาดเคลื่อนท่ีเวลา t โดย t เป็นอิสระต่อ

กัน ค่าเฉลี่ยเป็น 0 และมีค่าความแปรปรวนคงท่ี i และ  
j  เป็นค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบ 

 
การสร้างรูปแบบ ARIMA ของอนุกรมเวลาท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาลเข้า

มาเกี่ยวข้องสามารถทําได้เช่นเดียวกับรูปแบบ ARIMA ท่ีไม่มีฤดูกาล ดังนั้นในรูปแบบ 
SARIMA (Seasonal Integrated Auto-Regressive and Moving Average)  ข อ ง
อนุกรมเวลาท่ี มีฤดูกาลมีส่วนประกอบ ท่ีสํ าคัญ  3 ส่วนได้แก่  Seasonal Auto 
Regressive SAR : (P), Integrated (I) และ Seasonal Moving Average SMA: (Q) 
โดย SAR(P) เป็นรูปแบบท่ีแสดงว่าค่าสังเกต Xt ข้ึนอยู่กับค่าของ Xt−S, .., Xt−PS ส่วน
รูปแบบ MA(Q) เป็นรูปแบบท่ีแสดงว่าค่าสังเกต Xt  ข้ึนอยู่กับค่าความคลาดเคล่ือน 
t−S, …, t−PS ส่วน Integrated (I) เป็นการหาผลต่าง (difference) ของอนุกรมเวลา 
แต่ในการประยุกต์ใช้งานอนุกรมเวลาอาจมีความสัมพันธ์ต่อกันได้ท้ังภายในฤดูกาล
เดียวกันและมีความสัมพันธ์ข้ามฤดูกาลได้ด้วยดังนั้น Box and Jenkins จึงได้เสนอ
รูปแบบอนุกรมเวลาท่ีมีฤดูกาลเชิงคูณ (multiplicative seasonal model) เพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์อนกุรมเวลาท่ีมีฤดูกาลแบบท่ีใช้ได้ท้ังตัวแบบเชิงบวกและเชิงคูณ โดยทั่วไป
มักนิยมเขียนในรูป SARIMA (p,d,q) (P,D,Q) S รูปแบบอนุกรมเวลาข้างต้น ดังนี้ 
 

(1-1B-…-pBp)(1-1Bs-…-PBPs)(1-B)d(1-Bs)DXt   
=   + (1-1B-…-qBq)(1-1Bs-…-QBQs)t 
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โดยที่  P = รูปแบบปกติของ autoregressive เทอม  

d = ค่าผลต่างปกติ 

q = รูปแบบปกติของ moving average เทอม  

P = รูปแบบฤดูกาลของ autoregressive เทอม 

D = ค่าผลต่างฤดูกาล ณ คาบเวลา s  

Q = รูปแบบฤดูกาลของ moving average เทอม 

S = ช่วงของฤดูกาล  

B = backshift operator 
 

 1.2.1.2 วิธี Hybrid Forecasting 
 
 เป็นการประยุกต์ใช้แบบจําลอง Box and Jenkins และ Artificial 
Neural Network (ANN) โดยคํานวณหาค่าพยากรณ์และค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์โดยวิธี Box and Jenkins เป็นปัจจัยนําเข้าของ Artificial Neural Network 
ซ่ึงโดยท่ัวไปนิยมใช้ Back propagation algorithm ซ่ึงมีกระบวนการดังนี้ 
 
 Artificial Neural Network ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ 1) ชั้น  input  
ทําหน้าท่ีในการรับข้อมูลเข้า  2) ชั้น Hidden เป็นชั้นท่ีอยู่ระหว่างชั้น Input กับชั้น 
Output ทําหน้าท่ีในการรวมข้อมูล Input และค่าถ่วงน้ําหนัก เพ่ือแปลงเป็นค่าผลลัพธ์
ส่งไปยังชั้น Output และ 3) ชั้น Output ทําหน้าท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีได้จาก Artificial 
Neural Network 
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  ภาพที่ 1: Back propagation algorithm neural network process   

(อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2555) 

 
 
 1.2.1.3 วิธี Multiple Regression 

 เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป โดยท่ีตัวแปรหนึ่ง
เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอ่ืนๆ เป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับตัวแปรตาม โดยตัวแปรจะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพซ่ึงแปลงให้
อยู่ในรูปของตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ซ่ึงในงานวิจัยนี้กําหนดตัวแปรหุ่นให้อยู่ใน
รูปแบบ  Intervention และประมาณค่าสัมประสิท ธ์ด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary Least Squares: OLS) 
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รูปแบบ Intervention  
 
 เป็นการกําหนดรูปแบบของตัวแปร Dummy ของเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา โดยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีทราบลักษณะการเกิด 
ช่วงเวลาการเกิด ลักษณะของอิทธิพลของ Intervention จะมีผลกระทบ 2 ลักษณะคือ 
ผลกระทบท่ีคงอยู่ตลอดไป (Step Function) และผลกระทบเฉพาะบางช่วงของเวลา
แล้วหมดไป (Pulse Function) (อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2552) โดยกําหนดให้ตัวแปร 
Dummy ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของ Intervention คือ 

It = 1 เม่ือเกิด Intervention 

It = 0 เม่ือไม่เกิด Intervention 
 

 แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (GARCH)  

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส่วนใหญ่จะกําหนดให้ stochastic variable ของ
ค่าความแปรปรวนคงท่ี แต่ในการประยุกต์ใช้ในบางคร้ังค่าความแปรปรวนของค่าความ
คลาดเคลื่อน (error term)จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของค่า
ความคลาดเคล่ือนในอดีต ดังนั้น Engle, Robert F. จึงได้พัฒนาแบบจําลอง ARCH 
และในปี 1986 Bollerslev ได้พัฒนาต่อยอดเป็นแบบจําลอง GARCH  โดยกําหนดให้
ค่าความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Variance) ของค่าความคลาดเคลื่อนท่ี
เวลา t เป็นความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงกับค่ากําลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนและค่า 
Conditional Variance ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาก่อนหน้า ดังสมการ 

 
 

Et-12
t = 2

t = 0 +i2
t-1+βi2

t-i 
 

q 

i=1 i=1

q 
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ดังนั้น ค่า Conditional Variance ของ t ถูกกําหนดโดย 2
t   โดยที่ 

 
t= t2

t   โดยที่ค่าความแปรปรวนของ t= 2
v= 1 

 
1.2.1.4  วิธี Combine Forecasting 
 
Combine Forecasting เป็นเทคนิคการพยากรณ์ร่วมด้วยตัวถ่วงน้ําหนัก โดย

อาศัยเกณฑ์ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์ตํ่าสุด เป็นการนําค่า
พยากรณ์ท่ีได้จากการพยากรณ์แต่ละวิธีมาพิจารณาร่วมกัน โดยหาตัวถ่วงน้ําหนักท่ี
เหมาะสมสําหรับแต่ละวิธี 

 
กําหนดให้ F1t  คือ ค่าพยากรณ์จากวิธีท่ี 1 F2t คือ ค่าพยากรณ์จากวิธีท่ี 2 และ

มีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เป็น ef1 และ ef2 ตามลําดับ  
 
สมการ Combine Forecasting 
 

CFt = wF1t + (1-w)F2t 
 
ความคลาดเคลื่อนของ Combine Forecasting 

eCFt = (CFt-Yt+1) = weF1t + (1-w)ef2t 

ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของ Combine Forecasting 

2
eCFt = w22

eF1t + (1-w)22
eF2t +2w(1-w) eF1teF2t 

โดย 
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 2
eF1t คือ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ โดยวิธีท่ี 1 

 2
eF2t คือ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์ โดยวิธีท่ี 2 

  eF1teF2t  คือ ค่าความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคล่ือนของค่าพยากรณ์
โดยวิธีท่ี 1 และ 2 

 
เกณฑ์การถ่วงน้ําหนัก (w) ท่ีทําให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน

ตํ่าสุด 
 

W    =              2
eF2t -  eF1teF2t 

 
 

 
 
โดยที่  eF1teF2t  ประมาณได้จาก  1   eF1teF2t 
 
 
ดังนั้น ค่าประมาณของค่าถ่วงน้ําหนักโดยวิธีความแปรปรวนต่ําสุดคือ 
 

 
W    =        2

eF2t -  eF1teF2t 
 
 
 
ท่ีมา: เสาวณิต  สุขภารังสี (2548) 

 

N 

2
eF1t + 2

eF2t  - 2 eF1teF2t 

^ ^ ^ 

2
eF1t + 2

eF2t  - 2eF1teF2t ^^ ^
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       1.2.2 การตรวจสอบค่าความแม่นยําของแบบจําลองพยากรณ์ 
 
 สถิติท่ีใช้ตรวจสอบค่าความแม่นยํา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความ
คลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE) ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์
ของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percentage Error: MAPE)  และรากท่ีสอง
ของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error: RMSE) โดย
มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
 
ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน 
 

MAE    =    
 
ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อน 
 
   MAPE  =   
 
 
รากท่ีสองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง 
  

RMSE  =  
 
 
 ค่าสถิตติท่ีได้เป็นการพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อน จึงควรมีค่าท่ีน้อย หรือ
เข้าใกล้ 0 จึงแสดงว่า แบบจําลองมีความแม่นยําในการพยากรณ์สูง 

k+nt
n

t=k

k+n
n

t=k Yt

|t|
X 100

k+n
n

(t)2t=k



วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ISSN 2408-2643 

-14- 
 

2. แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง 
 
2.1   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูล  

 
 ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน โดยใช้ราคายางแผ่น
รมควันชั้น 3 ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ โตเกียว และเซ่ียงไฮ้ เป็นตัวแทนราคายางใน
ตลาดโลก  ปริมาณยางคงเหลือสิ้น เดือน  ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด ซ้ือ (Purchasing 
Managers Index: PMI) ของประเทศผู้ใช้ยาง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก ราคายาง
สังเคราะห์ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ํามัน Nymax ต้ังแต่เดือนมกราคม 2546 ถึงมีนาคม 
2556 รวม 120 ตัวอย่าง โดยถ่วงน้ําหนักราคายางตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ โตเกียว และ
เซ่ียงไฮ้ ด้วยวิธี Principle Component เพ่ือกําหนดเป็นราคายางตลาดโลกได้ดังนี้ 
 

Pw = 0.335SICOM + 0.334 TOCOM+ 0.331SHFE 
 

 โดยที่  Pw   คือ ราคายางตลาดโลก 

  SICOM  คือ ราคายางตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ 

  TOCOM  คือ ราคายางตลาดล่วงหน้าโตเกียว 

  SHFE  คือ ราคายางตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ 
 
 และใช้วิธีแยกองค์ประกอบของข้อมูลเพ่ือขจัดอิทธิพลของฤดูกาลเนื่องจาก
ข้อมูลอนุกรมเวลา มีส่วนประกอบย่อย 4 ส่วน ได้แก่ แนวโน้ม (Trend, T) ฤดูกาล 
(Seasonal, S) วัฏจักร (Cycle, C) และเหตุการณ์ผิดปกติ/ไม่แน่นอน (Irregular, I) 
เพ่ือให้ตัวแปรไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล เหลือเพียงอิทธิพลของวัฏจักร แนวโน้ม และ
ความไม่แน่นอน เนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีใช้มีจํานวนตัวอย่างน้อย ในงานวิจัยนี้ได้
แยกองค์ประกอบของข้อมูลด้วยวิธีการ X-12-ARIMA ซ่ึงนิยมนํามาใช้ปรับอนุกรมเวลา
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ท่ีมีฤดูกาลท้ังแบบรายเดือนและรายไตรมาส วิธีการนี้พัฒนาและปรับปรุงมาจากวิธี 
Census II X11 โดยวิธี X-12-ARIMA รวมวิธีการหลัก 2 วิธีเข้าด้วยกัน คือ การใช้
แบบจําลอง regARIMA (Regression model with ARIMA errors) และวิธีการปรับ
ฤดูกาลแบบ  X11 โดยใช้แบบจําลอง regARIMA ในการปรับส่วนท่ีอยู่ภายนอก 
(Outliers) ของข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางการปรับอิทธิพล ฤดูกาล ในข้อมูลอนุกรมเวลา 
โดยรูปแบบของส่วนท่ีอยู่ภายนอกมี 3 รูปแบบ คือ ส่วนท่ีเพ่ิมเข้ามาจากภายนอก 
(Additives outliers) การยกระดับ (Level shifts) และการเปลี่ยนแปลงแบบช่ัวคราว 
(Temporary change) ท้ังนี้จะกําหนดส่วนท่ีอยู่ภายนอกดังกล่าวไว้ในแบบจําลองใน
ฐานะตัวแปรถดถอย (อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2552) โดยในงานวิจัยนี้ได้ปรับอิทธิพลของ
ฤดูกาลออกจากตัวแปร ปริมาณความต้องการใช้ยาง (DNR) ปริมาณการผลิตยาง (SNR) 
และสต๊อกคงเหลือสิ้นเดือน (stock)  
 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลในอันดับแรกต้องทดสอบความคงท่ีของข้อมูลเพ่ือให้ทราบ

อันดับผลต่าง (order of integration) ท่ีทําให้ข้อมูลอนุกรมเวลาคงท่ี หลังจากนั้นจึง
ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว แล้วจึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของ
แบบจําลองความสัมพันธ์ในระยะยาว และสร้างสมการราคาภายใต้แนวคิดของสมการ
ต่อเนื่อง 

 
 2.2.1 ทดสอบความคงท่ีของข้อมูล(Stationary)  

 
 ข้อมูล ท่ี ใช้ ในแบบจําลองต้องมีค่ าเฉลี่ ย  (Mean) ค่ าความแปรปรวน 
(Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยใช้ 
Unit root ในการทดสอบตามวิธีท่ีเรียกว่า Augmented Dickey-Fuller test (ADF-
test) ซ่ึงมีสมการในการทดสอบดังนี้ 



วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ISSN 2408-2643 

-16- 
 

 

Xt =  Xt-1 + t   กรณีไม่มีค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (random walk process) 

Xt = α +  Xt-1 + t       กรณีมีเฉพาะค่าคงท่ี (random walk with drift) 

Xt = α + t + Xt-1 + t กรณีมีท้ังค่าคงท่ีและแนวโน้มเวลา (random walk 
with drift and linear time trend) 

 
สมมติฐานท่ีทดสอบ 

H0 : = 0 

Ha  :≠0 
 
 ถ้ายอมรับ  H0 แสดงว่า Xt มีลักษณะไม่นิ่ ง (Nonstationary) เนื่องจาก   
 = (1−ρ) ในสมการ Xt = ρ Xt-1 + t แสดงว่าค่า X t มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเวลา
เปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีลักษณะนิ่งหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบ
ค่าสถิติ t ท่ีคํานวณได้กับค่าวิกฤตในตาราง ADF 
 
 2.2.2  ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration)   
 
 อนุกรมเวลาท่ีไม่คงท่ี (Nonstionary) อาจมีความสัมพันธ์กันในระยะยาว หาก
พบว่าการทดสอบค่าความคงที่ของค่าเบี่ยงเบนที่ได้จากการประมาณค่าความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาว (Long-run equilibrium relationship) มีลักษณะคงท่ี ดังนั้น 
การทดสอบ Cointegration คือการทดสอบความคงที่ของค่าเบี่ยงเบนท่ีได้จากการ
ประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของอนุกรมเวลาท่ีไม่คงท่ี หากตัวแปร
อนุกรมเวลามี Cointegration แสดงว่า ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์ร่วมกันในระยะ
ยาว วิ ธีทดสอบ  Cointegration มีหลายวิ ธี แต่ในงานวิจัยนี้ ใช้ วิ ธี  Johansen – 
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Juselius วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการทดสอบในรูปแบบของ Multivariate Cointegration 
ท่ีให้ความสนใจกับ Cointegration Vector ทุก Vector ท่ี เป็นไปได้ โดยมีพ้ืนฐาน
แบบจําลองท่ีเรียกว่า Vector Autoregressive Model (VAR) และ Error Correction 
Mechanism ดังนี้ 
 
 A 	π A 	π A . . . 	π A 	ε ---------- (1) 

และ 

 ∆At= Π1∆At-1+ Π2∆At-2+.. .+Πi∆At-i+ πAt-k+ μt------- (2) 
 
ซ่ึง   Πi=-(I- π1- π2-...- πi)   และ   π= -(I- π1- π2-.. .- πn  
 
 โดยที่ At คือ เมทริกซ์ของตัวแปรในแบบจําลองท่ีใช้ในการศึกษา โดยจะเลือก
ตัวแปรท่ีเหมาะสม     

t และ μt คือเมทริกซ์ของค่าความคลาดเคลือ่น 

t คือ จํานวน lag ท่ีใช้ในแบบจําลอง VAR ท่ีซ่ึง t = 1, 2, …, T 

i คือ จํานวน lag ท่ีใช้ในแบบจําลอง ECM ท่ีซ่ึง i = 1, 2, …, k-1 
 
 จากสมการท่ี  (1) และสมการท่ี  (2) เงื่อน ไข ท่ี ต้องการประมาณค่ า 
Cointegration ด้วยวิธีการของ Johansen–Juselius (1990) คือเมทริกซ์ πAt-k จะ 
ต้องมีคุณสมบัติ І(0) จึงจะทําให้เกิดความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่าง 
ตัวแปรต่างๆ ในเมทริกซ์ At ซ่ึงสามารถทําการทดสอบโดยอาศัยการหาค่า Rank ของ 
เมทริกซ์ π ท่ีแสดงถึงจํานวน Cointegrating Vector และคุณสมบัติ Stationary ของ
เมทริกซ์ πAt-k ซ่ึงค่า Rank ของเมทริกซ์ π สามารถเป็นไปได้ 3 กรณี ดังนี้ 
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 1. ถ้า Rank ของเมทริกซ์ π เป็น Full Rank ณ อันดับท่ี n แสดงว่าตัวแปร
ทุกตัวในเมทริกซ์ At มีคุณสมบัติ Stationary [І(0)] 

 2. ถ้า Rank ของเมทริกซ์ π เป็น Zero Rank แสดงว่าตัวแปรทุกตัวใน 
เมทริกซ์ At มีคุณสมบัติ Non–stationary [І(1)] ซ่ึงทําให้การประมาณค่าแบบจําลอง
จําเป็นต้องใช้ตัวแปรท่ีเป็น First Difference 

 3. ถ้า Rank ของเมทริกซ์ π มีค่าเท่ากับ r ซ่ึง 0 < r < nแสดงว่าตัวแปรใน
เมทริกซ์ At มีจํานวน Cointegration Vector เท่ากับ r 
 
 ตัวทดสอบทางสถิติ 2 ชนิดท่ี Johansen – Juselius (1990) ใช้เพ่ือทดสอบ
หาจํานวนของ Cointegration Vector ประกอบด้วย Trace Test และ Maximum 
Eigen value Test ซ่ึงสามารถคํานวณได้จากสมการตามลําดับ ดังนี้ 
 
      , 	 2 ln 	 ∑ ln	 1 λ  ---------- (3) 
 
 โดย Trace Test มีสมมติฐานในการทดสอบ คือ 
 

H0: แบบจําลองท่ีทําการประมาณค่ามีจํานวน Cointegrating Vector สูงสุด
เท่ากับ r 

Ha: แบบจําลองท่ีทําการประมาณค่ามีจํานวน Cointegrating Vector 
มากกว่าหรือเท่ากับ r 

 
และ		 , 1 	 2 ln 	 1 	  ---------- (4) 

 โดย Maximum Eigen value Test มีสมมติฐานในการทดสอบ คือ 

H0: แบบจําลองท่ีทําการประมาณค่ามีจํานวน Cointegrating Vector สูงสุด
เท่ากับ r 
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Ha: แบบจําลองท่ีทําการประมาณค่ามีจํานวน Cointegrating Vector เท่ากับ 
r+1 

 
 ซ่ึงงานวิจัยนี้ทดสอบด้วยสถิติ Trace statistic ร่วมกับทดสอบความคงท่ีของ
ค่าเบี่ยงเบนท่ีได้จากการประมาณค่าตามวิธีของ Engle 
 

2.2.3 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองความสัมพันธ์ในระยะ
ยาว 
 
 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอยด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด 
(Ordinary least square : OLS) ในกรณีท่ีข้อมูลไม่คงท่ี อาจทําให้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้
ไม่สะท้อนความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงระหว่างตัวแปรในแบบจําลอง ดังนั้น Stock and 
Watson ในปี  1993 ได้ เสนอ วิ ธี  Dynamic ordinary least square : DOLS เพ่ื อ
ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองความสัมพันธ์ในระยะยาวที่เป็นสมการเชิงเด่ียว 
ซ่ึงสามารถใช้ในกรณีท่ีตัวแปรในแบบจําลองมีความคงท่ี ณ ระดับผลต่างท่ีแตกต่างกัน
แต่ต้องมี Co-integration กัน (อัครพงศ์ อ้ันทอง, 2554) โดยมีรูปแบบของแบบจําลอง
ดังนี้ 
 

Qt= XtM' 	 ϕi
i=m

i=-m
∆Pt-i+ Ψi

i=m

i=-n
∆Yt-i+ θi∆At-i+

i=l

i=-l
Et	

 

 โดยที่ 
 

M	= [c,	α,	β,	γ] ,	X	= [1,	P ,	Y A ]	
 

ซ่ึง m, n และ l คือ The lengths of leads and lags of the regressors 

ท่ีมา : Ahmed Al-Azzam and David Hawdon (1999) 
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 2.2.4  สมการต่อเนื่อง(Simultaneous Equation System) 
 
 ระบบสมการต่อเนื่อง คือ แบบจําลองท่ีประกอบด้วยสมการมากกว่าหนึ่ง
สมการ โดยตัวแปรบางตัวในแต่ละสมการมีความสัมพันธ์กันและกัน ท้ังนี้แต่ละสมการ
สร้างมาจากหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์โดยตัวแบบดุลยภาพในตลาดสินค้าเกษตร 
ประกอบด้วย สมการอุปสงค์ สมการอุปทาน และเงื่อนไขดุลยภาพ 

  D = a0 + a1P + a2Y + u1 

  S = b0 + b1P + b2W + u2 

  D = S 

 หลังจากนั้น จึงหาสมการลดรูปจากเงื่อนไขดุลยภาพเพ่ือหาค่าพารามิเตอร์
ของตัวแปรราคา 

 a0 + a1P + a2Y + u1 = b0 + b1P + b2W + u2 

  (b1 – a1) P = (a0 + b0) + a2Y – b2W + u1 –u2 

       P  = 
a0-b0

b1-a1
+

a2

b1-a1
Y+

-b2

b1-a1
W+υ1 

โดยที่   =  
u1-u2
b1- a1

	

 
3. จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา 
 
         3.1 จัดทําช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน ผ่านเวปไซต์ของสํานักงานตลาด
กลางยางพารานครศรีธรรมราช และเวปไซต์ของสถาบันวิจัยยาง ในรูปแบบศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา 
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        3.2 จัดทําสื่อวีดิทัศน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลราคายางจากการพยากรณ์ และ
ข่าวสารเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับราคายาง รวมถึงการเตือนภัยราคายางในกรณีมีปัจจัย 
ข่าวสาร หรือสถานการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อราคายาง  

         3.3 เผยแพร่ข้อมูลท่ีได้จากแบบจําลองการพยากรณ์ราคายาง และแบบจําลอง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง ท้ังในรูปของสื่อวีดิทัศน์และบทความ  รวมถึงข้อมูล
อ่ืนๆ เช่น บทวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคายาง สถิติยางย้อนหลัง และงานวิจัยหรือ
บทความท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยางพารา ผ่านศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา 
 
ผลการทดลองและวิจารณ ์
 
1. การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน 

 ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยนี้ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อน ณ ตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราช เป็นข้อมูลในการสร้างตัวแบบด้วยวิธี Box and Jenkins 
หรือตัวแบบ ARIMA และใช้ราคายางตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว 
ราคาตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ และอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวแปร
อิสระในการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนตามวิธี Multiple 
Regression โดยใช้ข้อมูลรายวันต้ังแต่วันท่ี 2 มกราคม 2548 ถึงวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2555 รวม 1,163 วัน  สถิติท่ีใช้ตรวจสอบค่าความแม่นยําของการพยากรณ์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อน (Mean Absolute Error: MAE) ค่าเฉลี่ย
ของค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคล่ือน (Mean Absolute Percentage 
Error : MAPE)  และรากที่สองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root 
Mean Square Error: RMSE) โดยใช้พยากรณ์ 5 ช่วงเวลาล่วงหน้า ผลลัพธ์ท่ีได้จากแต่
ละตัวแบบ ดังนี้ 
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 1.1  ตัวแบบ SARIMA 
 
 จากการทดสอบ Unit root ของข้อมูลราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัด
ก้อน ด้วยวิธี ADF-test พบว่า ข้อมูลราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อนมี
คุณสมบัติคงท่ีท่ี I(1) จากการพิจารณากราฟสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในตัวเอง (ACF) และ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (PACF) สามารถกําหนดรูปแบบของสมการ
พยากรณ์ได้ว่า สมการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน (RSS3) มี
รูปแบบ SARIMA(1,1,0)(1,0,1)5 และเขียนสมการในรูป backshift operator ได้ดังนี้ 
 

 (1-0.417B)(1-0.644B5)(1-B)lnYt = (1-0.636B5)t 
 

 หรือ  yt = 0.417yt-1 - 0.644yt-5 + t + 0.636t-5 

Stationary R2 = 0.667   R2  = 0.998 
 

โดยที่  B  คือ  backshift operator (BJXt = Xt-J) 

 Yt คือ  ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน (RSS3) 
 
 ตรวจสอบความแม่นยําในการพยากรณ์โดยใช้ค่าสถิติวัดความถูกต้อง พบว่า
ค่า MAE  MAPE และ RMSE มีค่าเป็น 0.970  1.061 และ 1.353 ตามลําดับ และ
แสดงค่าพยากรณ์ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยวิธี 
SARIMA (1,1,0)(1,0,1)5 

วัน / เดือน/ ปี 
ราคายาง RSS3 
(บาท / กก.) 

ค่าพยากรณ ์
(บาท / กก.) 

ค่าความคลาด
เคลื่อน 
t =yt -yt 

23/7/2555 91.59 98.64 7.1 
24/7/2555 91.59 90.12 -1.5 
25/7/2555 90.89 91.59 0.7 
26/7/2555 91.40 90.66 -0.8 
27/7/2555 92.25 91.61 -0.6 

 

1.2  ตัวแบบ Hybrid Forecasting  
 
 เป็นการผสมระหว่างตัวแบบ ARIMA กับตัวแบบ ANN โดยกําหนดให้ข้อมูล
เข้าในตัวแบบ ANN ในชั้น Input ประกอบด้วย 2 โหนด คือ ค่าท่ีได้จากการพยากรณ์
ด้วยตัวแบบ SARIMA(1,1,0)(1,0,1)5 และค่าพยากรณ์ของค่าความคลาดเคล่ือน ในชั้น 
Hidden 1 ชั้น ประกอบด้วย 2 โหนด และชั้น Output 1 โหนด หลังจากนั้นจึงคัดเลือก
ตัวแบบท่ีให้ค่า sum of squares error ของข้อมูลฝึกสอนตํ่าสุด และตรวจสอบความ
แม่นยําในการพยากรณ์โดยใช้ค่าสถิติวัดความถูกต้อง พบว่าค่า MAE  MAPE และ  
RMSE มีค่าเป็น  0.214  0.668 และ 0.988 ตามลําดับและแสดงค่าพยากรณ์ ดังตาราง
ท่ี 2 
  

^ 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 โดยวิธี 
Hybrid Forecasting 

วัน / เดือน/ ปี 
ราคายาง RSS3 
(บาท / กก.) 

ค่าพยากรณ ์
(บาท / กก.) 

ค่าความคลาด
เคลื่อน 
t =yt -yt 

23/7/2555 91.59 90.99 -0.60 
24/7/2555 91.59 90.97 -0.62 
25/7/2555 90.89 90.25 -0.64 

26/7/2555 91.40 90.78 -0.62 

27/7/2555 92.25 91.67 -0.58 

 

 1.3  ตัวแบบ Multiple Regression 
 
 กําหนดให้ ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน (RSS3) เป็นตัวแปรตาม
ในแบบจําลอง และตัวแปรอิสระประกอบด้วย ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) 
ราคาตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ (SICOM) ราคาตลาดล่วงหน้าเซ่ียงไฮ้ (SHFE) และอัตรา
แลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์ (EX)  จากน้ันจึงตรวจความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้ 
Granger causality test และกําหนดเหตุการณ์ ท่ี เกิด Intervention (I) ท่ี เป็นตัว 
Shock ตลาด 2 เหตุการณ์คือการเกิด Hamburger Crisis ของสหรัฐ สึนามิ ในประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมด้วยการพยากรณ์ค่าความคลาดเคลื่อนโดยแบบจําลอง GARCH และ
ประมาณค่าด้วยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) ผลการ
ประมาณค่าสมการเป็นดังนี้ 
  

^ 
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 ∆ln(RSS3) = 0.0001 + 0.085∆ln(TOCOM) + 0.049∆ln(TOCOMt-1) 
z-statistic                      (9.315)      (3.985)  
 

    + 0.246∆ln(SICOM) + 0.207∆ln(SICOMt-1) + 0.252∆ln(SHFE)  
(13.747)  (10.370)  (13.804) 
 

   – 0.459∆ln(EX) - 0.271*I + 0.249*I1 
                 (-4.667)     (-39.361)    (19.979) 

 
GARCH    =  0.00001 + 0.259*2  + 0.685*GARCHt-1 

z-statistic      (8.055) (21.777) 
 
Stationary R2   = 0.696    D-W = 2.106 F – statistic =  210.266 

 

 เม่ือตรวจสอบความแม่นยําในการพยากรณ์โดยใช้ค่าสถิติวัดความถูกต้อง 
พบว่าค่า MAE  MAPE และ RMSE มีค่าเป็น 0.786  0.842 และ 1.339 ตามลําดับ 
และแสดงค่าพยากรณ์ ดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

t-1 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 โดย
วิธีMultiple Regression 

วัน / เดือน/ ปี 
ราคายาง RSS3 
(บาท / กก.) 

ค่าพยากรณ ์
(บาท / กก.) 

ค่าความคลาด
เคลื่อน 
t =yt -yt 

23/7/2555 91.59 92.90 1.31 
24/7/2555 91.59 90.77 -0.82 
25/7/2555 90.89 90.30 -0.59 
26/7/2555 91.40 90.37 -1.03 
27/7/2555 92.25 91.38 -0.87 

 

 1.4  ตัวแบบ Combine Forecasting 
 
 โดยนําค่าท่ีได้จากการพยากรณ์จากตัวแบบ Hybrid Forecasting และตัว
แบบ Multiple Regression มาหาค่าถ่วงน้ําหนักของค่าความแปรปรวนท่ีทําให้ค่า
ความคลาดเคล่ือนตํ่าสุด โดยกําหนดให้  F1 คือ ค่าจากการพยากรณ์โดยวิธี Hybrid 
Forecasting และ F2 คือ ค่าจากการพยากรณ์โดยวิธี Multiple Regression  
 
 เกณฑ์การถ่วงน้ําหนัก (W) ท่ีทําให้ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือน
ตํ่าสุดคือ 

  WF1  =  0.195 WF2  =  0.804 

 ดังนั้นตัวแบบ Combine Forecasting (CF) สําหรับพยากรณ์ราคายางแผ่น
รมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน คือ 

  CFt  =  0.195F1t + 0.804F2t 

^ 
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 เม่ือตรวจสอบความแม่นยําในการพยากรณ์โดยใช้ค่าสถิติวัดความถูกต้อง 
พบว่าค่า MAE  MAPE และ RMSE มีค่าเป็น 0.068  0.072 และ 1.008 ตามลําดับ 
และแสดงค่าพยากรณ์ ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 โดย

วิธีMultiple   Regression Combine Forecasting 

วัน / เดือน/ ปี 
ราคายาง RSS3 
(บาท / กก.) 

ค่าพยากรณ ์
(บาท / กก.) 

ค่าความคลาด
เคลื่อน 
t =yt -yt 

23/7/2555 91.59 92.53 0.94 
24/7/2555 91.59 90.81 -0.78 
25/7/2555 90.89 90.29 -0.60 
26/7/2555 91.40 90.45 -0.95 
27/7/2555 92.25 91.46 -0.79 

 

 1.5 เปรียบเทียบค่าความแม่นยําของการพยากรณ์  

 โดยพิจารณาค่าสถิติทดสอบความคลาดเคล่ือน MAE MAPE และ RMSE ท่ีมี
ค่าน้อยท่ีสุดหรือเข้าใกล้ 0 เพ่ือแสดงว่าแบบจําลองมีความแม่นยําในการพยากรณ์สูง 
การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน โดยใช้ตัวแบบ 4 ตัวแบบ
ข้างต้น พบว่าการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ Hybrid Forecasting มีค่าความแม่นยํามาก
ท่ีสุด  รองลงมาเป็น ตัวแบบ  Combine Forecasting, Multiple Regression และ 
SARIMA ตามลําดับ ดังตารางท่ี 5 และเม่ือนําแบบจําลองมาพยากรณ์ราคาในช่วงวันท่ี 
23-27 กรกฎาคม 2555 จะเห็นได้ว่าค่าพยากรณ์ท่ีได้จากตัวแบบ Hybrid Forecasting 
มีค่าแตกต่างจากค่าจริงน้อยท่ีสุด ดังตารางท่ี 6 

^ 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการตรวจสอบค่าความแม่นยําของการพยากรณ์ท้ัง 4 วิธี 
Model MAE MAPE RMSE 

SARIMA(1,1,0)(1,0,1)5 0.970 1.061 1.353 
Hybrid Forecasting 0.214 0.668 0.988 
Multiple  Regression 0.786 0.842 1.339 
Combine Forecasting 0.068 0.072 1.008 

 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชั้น 3ชนิดไม่อัดก้อนกับค่าท่ีได้จากการ
พยากรณ์แต่ละวิธี 

หน่วย:บาท / กก. 

วัน / เดือน 
/ ปี 

ราคา
ยาง 

RSS3 

วิธีการพยากรณ์ 

SARIMA 
(1,1,0)(1,0,1)5

Hybrid  
Forecasting

Multiple  
Regression

Combine 
Forecasting 

23/7/2555 91.59 98.64 90.99 92.90 92.53 
24/7/2555 91.59 90.12 90.97 90.77 90.81 
25/7/2555 90.89 91.59 90.25 90.30 90.29 
26/7/2555 91.40 90.66 90.78 90.37 90.45 
27/7/2555 92.25 91.61 91.67 91.38 91.46 

 

2. แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง 

 ตัวแปรท่ีใช้ในการทดสอบความคงท่ีของข้อมูลประกอบด้วย ปริมาณความ
ต้องการใช้ยางของโลก (DNR) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ (EX) ราคายางโลก 
(Pw) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือประเทศจีน (PMI_ch) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือประเทศ
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ญี่ปุ่น (PMI_jp) ราคาน้ํามัน Nymax (P_oil) ราคายางสังเคราะห์ (PSR) ปริมาณการ
ผลิตยางของโลก (SNR) สต๊อกยางคงเหลือสิ้นเดือนของโลก (Stock)  
 
 2.1  การทดสอบความคงท่ีของข้อมูล (Unit root test) 

 ทดสอบความคงท่ีของข้อมูลด้วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test  
 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบค่าความคงที่ของข้อมูล 

ตัวแปร 
ADP - 
stat 

 
ค่าวิกฤต ระดับ 

ความ
คงท่ี 

1% 5% 10% 

DNR -3.460*  -4.041 -3.450 -3.150 І(1) 
Ex -7.467**  -4.036 -3.447 -3.148 І(1) 
Pw -4.540**  -4.047 -3.453 -3.152 І(2) 

PMI_ch -3.596*  -4.050 -3.454 -3.152 І(0) 
PMI_ja -8.418**  -4.037 -3.448 -3.149 І(1) 
P. Oil -5.868**  -4.037 -3.448 -3.149 І(1) 
PSR -5.806**  -4.036 -3.447 -3.148 І(1) 
SNR -3.883**  -4.037 -3.448 -3.149 І(1) 

STOCK -4.009**  -4.042 -3.450 -3.150 І(1) 
* :ระดับความเชื่อม่ัน 95%,  ** : ระดับความเชื่อม่ัน 99% 
 
 ผลการตรวจสอบความคงท่ีของข้อมูลด้วย ADF-test ท่ีแสดงในตารางท่ี 7 
พบว่าตัวแปรท่ีใช้มีอันดับความคงที่ ณ ระดับท่ีแตกต่างกัน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
(PMI) ของประเทศจีน มีความคงท่ี ณ ระดับ Level หรือ I(0)  ราคายางโลกมีความคงท่ี 
ณ ระดับ 2nd Difference หรือ I(2) ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนมีระดับคงท่ี ณ ระดับ 1st  
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Difference หรือ I(1) ซ่ึงใช้วิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS) ใน
การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิอาจทําให้ได้ผลการประมาณความสัมพันธ์ท่ีได้ไม่แท้จริง 
(spurious relationship) ดั งนั้ น ง าน วิ จั ย นี้ จึ ง ใช้ วิ ธี  Dynamic Ordinary Least 
Square : DOLS ซ่ึงสามารถใช้หาค่าสัมประสิทธ์ิกรณีท่ีตัวแปรมีความคงท่ี ณ ระดับท่ี
แตกต่างกัน (Integrated difference order) แต่ต้องมี Co integrationกัน 
 

2.2  การทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (cointegration 
test) 
 
 ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการใช้ยางของโลก 
ใช้วิธีการของ Johensen – Juselius (1990) และทดสอบด้วยสถิติ Trace Statistic 
 
ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการใช้

ยางของโลก 
สมมติฐาน

หลัก 
สมมติฐานรอง Eigen 

value 
Trace 

statistic 
ค่าวิกฤต 

5% 1% 
r= 0 ** > 0 0.208 64.595 55.245 62.521 
r≤ 1 ** r > 1 0.156 37.708 35.010 41.081 
r≤ 2 * r > 2 0.110 18.928 18.397 23.152 
r≤ 3 ** r > 3 0.046 5.447 3.841 6.634 

* :ระดับความเชื่อม่ัน 95%,  ** : ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

 

 จากตารางท่ี 8 เม่ือพิจารณาค่า Rank สถิติ Trace Statistic โดยมีทดสอบ
สมมติฐานหลัก r=0 (ไม่มี Cointegration Vector),  r  1 (มีจํานวน Cointegration 
Vector สูงสุดเท่ากับ 1),  r  2 (มีจํานวน Cointegration Vector สูงสุดเท่ากับ 2) 
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และ r  3  (มีจํานวน Cointegration Vector สูงสุดเท่ากับ 2) พบว่า ค่า Trace 
Statistic ท่ีได้มากกว่าค่าวิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรอง คือ
ตัวแปรราคายางตลาดโลก ปริมาณสต๊อกสิ้นเดือน และ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือประเทศ
ญี่ปุ่น ท่ีใช้ในการประมาณค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณความ
ต้องการใช้ยางของโลก มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวต่อกันเนื่องจากค่า r มี
ค่ามากกว่า 0 จึงสรุปว่า ตัวแปรท่ีใช้มี Cointegration กัน 

 

 2.3 ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิต
ยางของโลก ใช้วิธีการของ Johensen – Juselius (1990) และทดสอบด้วยสถิติ 
Trace Statistic 
 
ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวปริมาณการผลิตยาง

โลก 
สมมติฐาน

หลัก 
สมมติฐานรอง Eigen 

value 
Trace 

statistic 
ค่าวิกฤต 

5% 1% 
r= 0 ** r > 0 0.234 52.745 35.010 32.064 
r≤ 1 ** r > 1 0.111 22.050 18.397 16.160 
r≤ 2** r > 2 0.070 8.429 3.841 2.705 

* : 95% Confidence interval,  ** 99% Confidence interval 

 

จากตารางท่ี 9 เม่ือพิจารณาค่า Rank สถิติ Trace Statistic โดยมีทดสอบ
สมมติฐานหลัก r=0 (ไม่มี Cointegration Vector),  r  1 (มีจํานวน Cointegration 
Vector สูงสุดเท่ากับ 1) และ  r  2 (มีจํานวน Cointegration Vector สูงสุดเท่ากับ 
2) พบว่า ค่า Trace Statistic ท่ีได้มากกว่าค่าวิกฤต จึงปฏิเสธสมมติฐานหลักและ
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ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ตัวแปรราคายางตลาดโลก และฤดูฝน ท่ีใช้ในการประมาณค่า
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของปริมาณการผลิตยางของโลก มีความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพในระยะยาวต่อกัน เนื่องจากค่า r มีค่ามากกว่า 0 จึงสรุปว่า ตัวแปรท่ีใช้มี Co-
integration กัน 

 
 2.4  การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ระยะยาวโดยวิธี Dynamic  
Ordinary Least Square : DOLS 
 

2.4.1. สมการปริมาณการใช้ยางของโลก 
 
lnDNRt = 10.448 - 4.703∆lnPwt - 1.021 lnstockt-1 +0.853 lnPMI_jat-1 
     (-8.366)**         (-23.690)**       (11.884)** 

 
            R2 = 0.999   adj R2  =   0.996   D.W = 1.745   
 

หมายเหตุ : ** ระดับความเชื่อม่ันท่ี 99% 
 

โดยที่  DNR คือ ปริมาณการใช้ยางของโลก 

 Pw  คือ ราคายางในตลาดโลก 

 stock  คือ ปริมาณสต๊อกยาง ณ สิ้นเดือน 

 PMI_ja คือ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือประเทศญ่ีปุ่น 
 
 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ความสัมพันธ์ระยะยาวของปริมาณใช้ยางของโลก 
พบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคามีอิทธิพลต่อปริมาณการใช้ยางของโลกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับ 0.01 โดยมีค่าความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า -1 (-4.703)  



วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ISSN 2408-2643 

-33- 
 

แสดงว่า ในการสั่งซ้ือยางของประเทศผู้ใช้ยางจะให้ความสําคัญกับส่วนต่างของราคาในแต่ละ
เดือน กล่าวคือ หากราคายางในเดือนปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ผู้ใช้ยางจะ
ลดปริมาณการสั่งซ้ือยางในเดือนปัจจุบัน ตรงกันข้าม หากราคายางดังกล่าวลดลง ผู้ใช้ยางจะ
เพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือยาง โดยการเปลี่ยนแปลงของราคามีอิทธิพลต่อการสั่งซ้ือสูงถึง 4.703
เท่า กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างราคาระหว่างเดือนเพียง 1% มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการสั่งซ้ือยางของผู้ใช้ยางสูงถึง 4.703 % 
 
 สําหรับการเปล่ียนแปลงของปริมาณสต๊อกยางคงเหลือสิ้นเดือนของเดือนท่ีผ่านมา
มีอิทธิพลต่อปริมาณการใช้ยางของโลกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 โดยมีค่า
ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสต๊อกยางมากกว่า -1 (-1.021) แสดงว่าในการ
สั่งซ้ือยางของประเทศผู้ใช้ยางจะให้ความสําคัญกับปริมาณสต๊อกยางในเดือนท่ีผ่านมา 
กล่าวคือ หากปริมาณสต๊อกยางของเดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึน ผู้ใช้ยางจะลดปริมาณการสั่งซ้ือ
ยางลงในเดือนปัจจุบัน ตรงกันข้าม หากปริมาณสต๊อกยางคงเหลือของเดือนท่ีผ่านมาลดลง 
ผู้ใช้ยางจะเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือมากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณสต๊อกยางของเดือนท่ี
ผ่านมามีอิทธิพลต่อการสั่งซ้ือ 1.021 เท่า กล่าวคือ หากปริมาณสต๊อกยางคงเหลือสิ้นเดือน
ของเดือนท่ีผ่านมาเปลี่ยนแปลงไป 1% จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการสั่งซ้ือยางของผู้ใช้ยาง 
1.021% และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือประเทศญ่ีปุ่นมีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการใช้ยางของโลกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 โดยมีค่าความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือน้อยกว่า 1 (0.853) แสดงว่า ในการสั่งซ้ือยาง
ของประเทศผู้ใช้ยางจะให้ความสําคัญกับค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือในแต่ละเดือน กล่าวคือ 
หากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือญี่ปุ่นในเดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึน ผู้ใช้ยางจะเพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือ
ยางในเดือนปัจจุบัน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายสั่งซ้ือมีอิทธิพลต่อปริมาณการสั่งซ้ือ 0.853 เท่า 
หรือการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 1%  จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการสั่งซ้ือยาง
ของผู้ใช้ยาง 0.853%  
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2.4.2. สมการการผลิตยางของโลก 
 

lnSNRt = 6.819 + 8.642∆lnPwt–59.114∆lnSNRt-3 - 0.003EXSt-1 
             (38.990)**     (-78.936)**           (-5.884)** 

 

 R2 = 0.999 adj R2  =   0.998       D.W = 1.925 
 

หมายเหตุ : ** ระดับความเชื่อม่ันท่ี 99% 
 
โดยที่ SNR คือ ปริมาณการผลิตยางของโลก 

  EXS คือ SNR - DNR 
 

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ความสัมพันธ์ระยะยาวของปริมาณการผลิต
ยางของโลก พบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคามีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิตยางของโลก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.001 โดยมีค่าความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคามากกว่า 1 (8.642) แสดงว่า ความต้องการขายยางของประเทศผู้ผลิตจะให้
ความสําคัญกับส่วนต่างของราคาในแต่ละเดือน กล่าวคือ หากราคายางในเดือนปัจจุบัน
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผ่านมา ผู้ผลิตยางจะเพ่ิมปริมาณการขายยางในเดือนปัจจุบัน 
ตรงกันข้าม หากราคายางดังกล่าวลดลง ผู้ผลิตยางจะลดปริมาณการขายยาง โดยการ
เปลี่ยนแปลงของราคามีอิทธิพลต่อการขายยางสูงถึง 8.642 เท่า กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง
ของส่วนต่างราคาระหว่างเดือนเพียง 1% มีอิทธิพลต่อปริมาณความต้องการขายยางของ
ผู้ผลิตสูงถึง 8.642% 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตยางใน 3 เดือนท่ีแล้ว มีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการผลิตยางของโลกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.001 โดยมีค่าความ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตยางใน 3 เดือนท่ีแล้ว มากกว่า -1  
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(-59.114) แสดงว่า ความต้องการขายยางของประเทศผู้ผลิตจะให้ความสําคัญกับส่วนต่าง
ของปริมาณยางใน 3 เดือนท่ีแล้วกล่าวคือ หากปริมาณยางใน 3 เดือนท่ีแล้วเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับเดือนท่ีก่อนหน้า ผู้ผลิตยางจะลดปริมาณการขายยางในเดือนปัจจุบัน ตรงกันข้าม 
หากส่วนต่างของปริมาณผลผลิตยางใน 3 เดือนท่ีแล้วเม่ือเทียบกับเดือนก่อนลดลง 
ผลผลิตยางในเดือนปัจจุบันจะเพ่ิมข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตมีอิทธิพลต่อ
ปริมาณการผลิตยางในเดือนปัจจุบันถึง 58.588 เท่า หรือการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่าง
ปริมาณผลผลิตยางใน 3 เดือนท่ีแล้ว 1% มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต
ยางในปัจจุบัน 59.114%  

ปริมาณผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมามีอิทธิพลต่อปริมาณการผลิตยางของ
โลกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.001 โดยมีค่าความยืดหยุ่นต่อผลผลิตส่วนเกิน 
น้อยกว่า -1 (-0.003) แสดงว่า ความต้องการขายยางของประเทศผู้ผลิตจะให้ความสําคัญ
กับปริมาณผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา กล่าวคือ  หากมีปริมาณผลผลิตส่วนเกินใน
เดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนผู้ผลิตยางจะลดปริมาณการขายยางในเดือนปัจจุบัน ตรงกันข้ามหากมี
ปริมาณผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมาลดลงผู้ผลิตยางจะมีความต้องการการขายยางใน
เดือนปัจจุบันเพ่ิมข้ึน โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตส่วนเกินมีอิทธิพลต่อปริมาณการ
ผลิตยางในปัจจุบัน 0.003 เท่า หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ี
ผ่านมา 1 พันตันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตยางในปัจจุบัน 0.003% 
 

2.4.3 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยสมการต่อเนื่อง 
(Simultaneous-Equation Model) 

 
สมการ Demand  
 
     lnDNRt = 10.448 - 4.703 ∆lnPwt - 1.021 lnstockt-1  + 0.853 lnPMI_jat-1 
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สมการ Supply  
 
     lnSNRt = 6.819 + 8.642 ∆lnPwt–59.114 ∆lnSNRt-3-  0.003EXSt-1 
 
เง่ือนไขดุลยภาพ   

 
10.448 - 4.703 ∆lnPwt - 1.021 lnstockt-1  + 0.853 lnPMI_jat-1 

 =  6.819 + 8.642 ∆lnPwt–59.114 ∆lnSNRt-3-  0.003EXSt-1 

 

และใช้สมการลดรูปเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิของสมการราคา ได้ดังนั้น 

 

สมการราคา 
 
  ∆lnPwt =  0.272 + 4.430∆lnSNRt-3 + 0.0002EXSt-1 - 0.077lnstockt-1 

   + 0.064 lnPMI_jat-1 
 

การประมาณค่าสัมประสิทธ์ของการเปลี่ยนแปลงราคายางโลกภายใต้เงื่อนไข
ดุลยภาพ พบว่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตใน 3 เดือนท่ีผ่านมามีอิทธิพลต่อ
ความต้องการขายยางของผู้ผลิตและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในเดือนปัจจุบัน 
โดยค่าความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงผลผลิตยางใน 3 เดือนท่ีแล้วมีค่ามากกว่า 1 
(4.430) โดยส่วนต่างของปริมาณผลผลิตเม่ือ 3 เดือนท่ีแล้วเม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า
เพ่ิมข้ึน 1% จะทําให้ความต้องการขายยางของผู้ผลิตลดลง 59.114% และราคายางใน
เดือนปัจจุบันจะเพ่ิมข้ึน 4.430%   
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การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการขายยางของผู้ผลิตและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในเดือนปัจจุบัน โดยค่า
ความยืดหยุ่นของปริมาณผลผลิตส่วนเกินมีค่าน้อยกว่า 1 (0.0002) คือ หากตลาดมี
ปริมาณผลผลิตส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา 1 พันตันจะทําให้ความต้องการขายยางของ
ผู้ผลิตลดลง 0.003% จะมีผลให้ราคายางในเดือนปัจจุบันเพ่ิมข้ึน 0.0002%   
 
 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสต๊อกยางคงเหลือสิ้นเดือนของเดือนท่ีผ่านมามี
อิทธิพลต่อความต้องการยางของผู้ยางและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในเดือน
ปัจจุบัน โดยค่าความยืดหยุ่นของปริมาณสต๊อกยางมีค่าน้อยกว่า -1 (-0.077) กล่าวคือ 
หากปริมาณสต๊อกยางของเดือนท่ีผ่านมาลดลง ผู้ใช้ยางจะเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือยางลง
ในเดือนปัจจุบัน และจะส่งผลให้ราคายางมีเปลี่ยนแปลงปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสต๊อกยางของเดือนท่ีผ่านมาลดลง 1% จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการ
สั่งซ้ือยางของผู้ใช้ยางเพิ่มข้ึน 1.021% และส่งผลให้ราคายางมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 
0.077% 
 
 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือของประเทศผู้ใช้ยาง โดยในงานวิจัยนี้ใช้ดัชนีฝ่าย
จัดซ้ือประเทศญ่ีปุ่นเป็นตัวแทนดัชนีฝ่ายจัดซ้ือของประเทศผู้ใช้ยาง เนื่องจากจํานวน
ตัวอย่างของดัชนีฝ่ายจัดซ้ือของประเทศจีนมีไม่เพียงพอในการสร้างแบบจําลอง โดย
ดัชนผีู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือของประเทศผู้ใช้ยางในเดือนท่ีผ่านมามีค่าความยืดหยุ่น น้อยกว่า 
-1 (-0.064) กล่าวคือ หากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือในเดือนท่ีผ่านมามีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึน ผู้ใช้ยางจะเพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือยางในเดือนปัจจุบันและส่งผลให้ราคายางมี
แนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนโดยการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือในเดือนท่ีผ่านมา 
1% จะมีอิทธิพลต่อปริมาณการสั่งซ้ือยางของผู้ใช้ยางในเดือนปัจจุบัน 0.853% และมี
ผลให้ราคายางในเดือนปัจจุบันเพ่ิมข้ึน 0.064% 
 

จากผลลัพธ์ดังกล่าว พบว่า การเปลี่ยนแปลงราคายางในแต่ละเดือน มีตัวแปร
หรือปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อราคายาง ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสะดวกในการติดตามและเฝ้า
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ระวัง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตยางใน 3 เดือนท่ีแล้วเม่ือเทียบกับเดือน
ก่อนหน้า การเปล่ียนแปลงปริมาณสต๊อกยางโลกในเดือนท่ีผ่านมา การเคลื่อนไหวของ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือของประเทศผู้ใช้ยางในเดือนท่ีผ่านมา ปริมาณผลผลิตส่วนเกิน
หรือปริมาณความต้องการใช้ยางส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา และเป็นปัจจัยท่ีเกษตรกร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวงการยางควรติดตามและนํามาใช้ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด 

 
3. จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา 

 
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน 

เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในวงการยางสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ผ่าน 
เวปไซต์ www.rubberthaiforward.com ภายในศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพารา 
ประกอบด้วย ราคาพยากรณ์รายสัปดาห์ ซ่ึงได้จากแบบจําลองการพยากรณ์ราคา บท
วิเคราะห์คาดการณ์ราคายางรายวัน บทวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อราคายาง ฐานข้อมูล
สถิติย้อนหลังของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับราคายาง เช่น ราคายางตลาดล่วงหน้า อัตรา
แลกเปล่ียน ราคาน้ํามันดิบ ดัชนีดาวน์โจน ราคายางตลาดกลางยางพารา เป็นต้น และ
งานวิจัยหรือบทความท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจยางพารา ซ่ึงนําเสนอข้อมูลท้ังในรูป 
สื่อวีดีทัศน์และบทความ 
 
สรุปผลการทดลอง 

 
การสร้างกลไกในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยสร้างเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 

2 เคร่ืองมือ เพ่ือให้เกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจยางพารา ใช้ในการตัดสินใจหรือวาง
แผนการผลิตและการตลาดยางพารา ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย โดยได้สร้างแบบจําลองการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน
และแบบจําลองระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง พบว่าตัวแบบ Hybrid 
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Forecasting เป็นตัวแบบท่ีให้ค่าความแม่นยําของการพยากรณ์ดีท่ีสุด แต่มีข้อจํากัด
ของลักษณะการพยากรณ์แบบ Univariate ซ่ึงจะใช้อนุกรมเวลาของตัวเองเท่านั้นใน
การพยากรณ์ แต่ในการตัดสินใจซ้ือ-ขายยาง เกษตรกรและผู้ประกอบการค้ายางต้อง
วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคายางแต่ละวัน ซ่ึงมีการส่งผ่านข้อมูล
ข่าวสารซ่ึงกันและกันผ่านกระดานซ้ือขายในตลาดล่วงหน้า ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้
ราคายางมีความผันผวน ผู้วิจัยจึงนําแบบจําลอง Multiple Regression ซ่ึงเป็นการ
พยากรณ์แบบ Multivariate มาใช้ในการพยากรณ์ ร่วมกับ GARCH แล้วจึงนํา 2 วิธีมา 
Combine เพ่ือให้ค่าพยากรณ์ท่ีดีข้ึนและสามารถอธิบายถึงตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคายางในแต่ละวัน  และในการสร้างเป็นแบบจําลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคา
ยาง โดยใช้ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2546 ถึง ธันวาคม 2555 และใช้วิธีทางเศรษฐ
มิติเพ่ือให้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มีความน่าเชื่อถือและใกล้เคียงสถานการณ์
จริงมากท่ีสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยราคายาง
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ใน 3 เดือนท่ีผ่านมา โดยการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใช้ยางมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงราคายางมากท่ีสุด รองลงมาเป็น
ปริมาณสต๊อกยางคงเหลือในเดือนท่ีผ่านมา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือในเดือนท่ีผ่านมา 
และปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือปริมาณการใช้ส่วนเกินในเดือนท่ีผ่านมา ดังนั้น จาก
แบบจําลองสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าราคายางจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวังมาก
ท่ีสุดคือ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาณยางในตลาดโลก ท้ังทางด้านการใช้ยาง การผลิต
ยาง และการบริหารสต๊อก ซ่ึงในปัจจุบันการบริหารสต๊อกในประเทศผู้ใช้ยางทั้งประเทศ
จีนและประเทศญ่ีปุ่นมีการบริหารสต๊อกท่ีเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง ดังนั้นใน
ประเทศผู้ผลิตยางโดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงเป็นผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลกจึงควรให้
ความสําคัญในการวางแผนหรือกําหนดกลยุทธ์ในการบริหารสต๊อกยางที่เป็นระบบ
ชัดเจน   การให้ความสนใจและติดตามสถิติราคายางย้อนหลังรวมถึงดัชนีชี้นําทาง
เศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยาง และหน่วยงานของรัฐควรเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจัยท่ีต้องเฝ้าระวัง ท้ังทางด้านดัชนีทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยาง และผู้ผลิตยาง
จึงได้จัดต้ังศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจยางพาราเพื่อเป็นช่องทางในเผยแพร่ข้อมูลท่ีใช้ในการ
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ติดตามสถานการณ์ยางพารา ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความรวดเร็วใน
การบริการข้อมูลข่าวสาร  
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