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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พยากรณปริมาณสงออกขาวไทยไปจีน และ (2) ประเมินผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตอปริมาณสงออกขาวไทยไปจีน การศึกษาใชอนุกรมเวลารายเดือน เริ่มตั้งแตเดือน
มกราคม 2543 ถึงเมษายน 2563 รวมขอมูลทั ้งส ิ ้น 244 เดือน และวิเคราะหดวยแบบจำลอง Seasonal Autoregressive 
Integrated Moving Average หรือ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ผลการศึกษาเชิงประจักษ พบวา (1) การสงออกขาวไทยไปจีนในชวง
เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 มีแนวโนมขยายตัวขึ้นรอยละ 35.7 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา และ (2) การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2563 สรางความสูญเสียตอการสงออกขาวไทยไปจีน
เปนปริมาณเทากับ 47,210 ตัน โดยตัวแบบท่ีใชในการพยากรณและประมาณการณผลกระทบ คือ SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12  
 
คำสำคัญ:  การพยากรณ ปริมาณสงออกขาวไทยไปจีน  
 

Abstract 
 The objectives of this study are: (1) to forecast Thailand’s rice export quantity to China, and (2) to 
evaluate the impact of Coronavirus disease 2019 on Thailand’s rice export quantity to China using monthly time 
series from January 2000 to April 2020, 244 months in total as well as applying a Seasonal Autoregressive 
Integrated Moving Average or SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s. The empirical results show that (1) Thailand’s rice export 
quantity to China during May - December 2020 trends to increase by 35.7% when compared with the same period 
of the previous years, and (2) the evaluation of Coronavirus disease 2019 from January to April 2020 impacts on 
47,210 tons of loss for Thailand’s rice export quantity to China. The forecasting and evaluating model is 
SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12. 
 
Keywords: Forecasting, Thailand’s Rice Export Quantity to China 
 

บทนำ 
 จากภาวะโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ระบบเศรษฐกิจในแตละประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน ขาว 
เปนพืชเศรษฐกิจซึ่งถือไดวาเปนสวนหนึ่งที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศและเปนอาหารหลัก เนื่องจากประชากรสวน
ใหญในโลกนี้รับทานขาวเปนหลัก นอกจากน้ัน ขาวยังเช่ือมโยงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเปนปญหาหนึ่งที่หลายประเทศๆ มีความ
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 การคาระหวางประเทศ เปนกลไกลที่สำคัญกอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนา 
เนื่องจากมีประชากรสวนใหญของประเทศมีฐานยากจน ตลาดภายในประเทศแคบจึงเปนอุปสรรตอการพัฒนาประเทศ ดวยเหตุนี้ 
จึงตองพึ่งพาตลาดตางประเทศ ผลของการคาระหวางประเทศทำใหประเทศมีรายไดมากขึ้น รัฐบาลมีเงินทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของประเทศไดนำไปสูการพัฒนาประเทศตอไป 
 ประเทศไทยมีความสัมพันธติดตอคาขายระหวางประเทศ หลายประเทศมาตั้งแตสมัยโบราณ ประเทศจีนเปนประเทศหนึ่งที่
ไทยมีความสัมพันธทางการคาติดตอกันเปนระยะเวลายาวนาน ปจจุบันเศรษฐกิจประเทศจีนมีความสำคัญตอเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น
อยางมาก ทั้งดานการคา การลงทุน ดานการเงิน การธนาคาร และดานอื่นๆ  ยังเปนประเทศคูคาที่สำคัญมากในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
พื้นที่ภูมิประเทศขนาดใหญ มีจำนวนประชากรที่มากที่สุดในโลก รองจากสหรัฐอเมริกา มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก 
รองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการคาดการวาในอนาคตเศรษฐกิจจะกาวขึ้นเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก และยัง
เปนประเทศหนึ่งมีการนำเขาขาวไทยอันดับตนๆ มาอยางชานาน ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวข้ึนอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยในชวง 2-3 ปที่ผานมา การสงออกขาวไทยไปจีนมีแนวโนมลดลงมาก อีกทั้งยังมีสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมดวย ทำใหปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีนลดลงไปอีกมาก จากปญหา
ดังกลาวผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน ป 2563 และประเมินผลกระทบจาก
สถานการณ Covid-19 ทั้งนี้ เพื่อใหภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถบริหารจัดการอุปสงคและอุปทานสต็อกขาวในประเทศได
อยางเหมาะสม อีกทั้งเปนแนวทางในการวางแผนเชิงนโยบายดานการจัดการการผลิต การตลาด และการคาขาวของประเทศไทย รวมถึง
การชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในประเทศตอไป 
 การทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของกับการพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทย เชน กรณีศึกษาของ Co and 
Boosarawongse (2007) ไดพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปตลาดโลก จำแนกเปนรายชนิดท่ีสำคัญ ไดแก ขาวหอมมะลิ ขาว
ขาว ขาวนึ่ง และขาวเหนียว และใชเทคนิคพยากรณทางอนุกรมเวลา 3 วิธี ไดแก การพยากรณ ดวยวิธี Artificial Neural Networks 
(ANNs) การพยากรณ ด วยว ิธี  Exponential Smoothing และการพยากรณ ด วยว ิธี  Autoregressive Integrated Moving 
Average หรือ Box-Jenkins ผลการศึกษาของ Co and Boosarawongse (2007) พบวา แบบจำลองทั้ง 3 วิธีดังกลาวใหคาความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณดวยสถิติ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) อยูระหวางรอยละ 12.1 - 47.4 ทั้งนี้ ขอคนพบ
ของ Co and Boosarawongse (2007) สรุปวาแบบจำลอง ANNs มีความเหมาะสมในการพยากรณปริมาณขาวสงออกในภาพรวม
ของประเทศไทยไดเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ อารีย รักษธัญการ  และกนกพร ชัยประสิทธิ์ (2561) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยไปยังตลาดโลก ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการศึกษาของ 
อารีย รักษธัญการ และกนกพร ชัยประสิทธิ์ (2561) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิไทยไปยังตลาดโลก 
ไดแก ปจจัยภายในประเทศประกอบดวยปจจัยดานการผลิตและราคาขาวสงออก (F.O.B.) ปจจัยภายนอกประเทศ ประกอบดวย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ปริมาณการสงออกขาวประเทศคูแขง ปริมาณการนำเขาขาวหอมมะลิของตลาดโลก และความ
นิยมขาวหอมมะลิของคนทั่วโลก นอกจากนี้ รุงฤทัย ทะนันใจ (2559) ไดพยากรณแนวโนมการสงออกขาวไทยไปยังประเทศจีนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบวาแนวโนมมูลคาการสงออกจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในไตรมาสที่ 4 และเพิ่มขึ้นนอยท่ีสุดในไตรมาสที่ 3 
ของทุกป 
 ในปจจุบันแบบจำลอง ARIMA(p,d,q) เปนเทคนิคการพยากรณที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนเทคนิคที่ไม
ซับซอน มีลักษณะเปนแบบจำลองสมการเชิงเดียว (Univariate Equation Model) นอกจากน้ี ยังสามารถประยุกตใชแนวคิดฤดูกาล
และการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน (Shock) รวมในตัวแบบ ARIMA(p,d,q) ได ยกตัวอยางเชน การศึกษาของ เฉลิมพล จตุพร และ
พัฒนา สุขประเสริฐ (2559) ไดพยากรณปริมาณการผลิตและการสงออกยางพาราของประเทศไทย โดยใชการพยากรณดวยวิธี 
Seasonal ARIMA (p,d,q)(P,D,Q)s การพยากรณดวยวิธี Exponential Smoothing แบบเชิงผลคูณและแบบเชิงผลบวก และการ
พยากรณดวยการถดถอยพรอมดวยตัวแปรหุนแนวโนมเวลาและตัวแปรหุนฤดูกาล ทั้งนี้ เฉลิมพล จตุพร และพัฒนา สุขประเสริฐ 
(2559) ไดพิจารณาคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมตอการพยากรณที่สุดจากสถิติ Root Mean Square Error (RMSE) และประเมิน
ประสิทธิภาพตัวแบบพยากรณดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ตามลำดับ ในขณะท่ี Jatuporn et al. (2020) ไดพยากรณปริมาณอุป
สงคการนำเขาองุนของประเทศไทยโดยใชเทคนิคพยากรณ ดวยวิธี SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s โดยการศึกษาของ Jatuporn et al. 
(2020) ไดพิจารณาแบบจำลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากคาสถิติ SIC และ AIC ทั้งนี้ ตัวแบบพยากรณที่ประมาณการณขึ้นมีการตรวจสอบ
ความแมนยำโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเชนกัน 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. พยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 
 2. ประเมินผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอปริมาณการสงออกขาวไทยไป
จีน ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ใชอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไป
จีน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยผลพยากรณที่เกิดขึ้นจะรวมผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 (Within 
Covid-19 Effect) 
 2. ใชอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน
ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 ภายใตขอสมมติไมมีผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 (Without Covid-19 Effect) แลว
เปรียบเทียบกับขอมูลจริงซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 (Within Covid-19 Effect) เพื่อประเมินเปนความสูญเสียที่
เกิดขึ้น 
 
วิธีดำเนินการศึกษา 
 1. ขอมูล 
  ขอมูลที่ใชคือขอมูลทุติภูมิ มีลักษณะเปนอนุกรมเวลารายเดือนของปริมาณการสงออกขาวไทยไปยังประเทศจีน ตั้งแตเดือน
มกราคม 2543 ถึงเดือนเมษายน 2563 รวมขอมูลทั้งสิ้น 244 เดือน โดยขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย  
 2. ตัวแบบพยากรณและประเมินผลกระทบ  
  การศึกษาครั ้งนี ้เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins) หรือ แบบจำลอง SARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)s ประกอบดวย 4 ขั้นตอน (อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ และเฉลิมพล จตุพร, 2561; Box et al., 1994; Gujarati and Porter, 
2009) ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความหยุดนิ่งของขอมูล (Stationary) ดวยวิธี Unit root test เพื่อทดสอบวาขอมูลที่จะนำไป
เขากระบวนการประมวลตองมีความหยุดนิ่ง โดยทดสอบวาขอมูลมีความหยุดน่ิงหรือขอมูลไมมีความหยดุน่ิง (Non-stationary) หรือไม 
ถาพบวาขอมูลยังไมมีความหยุดนิ่งของขอมูล จะตองนำขอมูลไปหาผลตางอันดับที่ 1 (Yt–Yt-1) และถาขอมูลยังไมมีความหยุดนิ่ง ตองนำ
ขอมูลไปหาผลตางในอันดับที่สูงขึ้นไป จนกวาขอมูลจะมีความหยุดนิ่ง ซึ่งการทดสอบความหยุดนิ่งของขอมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 
แบบ คือ แบบไมมีฤดูกาล (Non-Seasonality) และแบบมีฤดูกาล (Seasonality) 
  ขั้นตอนท่ี 2 การประมาณคาพารามิเตอร ดวยวิธ ี Maximum Likelihood เพื ่อกำหนดแบบจำลอง SARIMA 
(p,d,q)(P,D,Q)s เบ้ืองตนที่เหมาะสมและเลือกแบบจำลองที่ไมมีปญหาสหสัมพันธในตัวเองของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation)  
  ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ/ประเมินผลกระทบ เพื่อใหไดแบบจำลองที่มีคุณสมบัติ
เปนตัวประมาณคาที่ดี โดยถาหาไดมากกวา 1 แบบจำลอง จะเลือกแบบจำลองที่ดีที ่สุด ซึ่งพิจารณาไดจากสถิติ  AIC (Akaike 
Information Criterion) SIC (Schwarz Information Criterion) คาเฉลี่ยของรากที่สองของกำลังสองของความคลาดเคลื่อน (Root Mean 
Squared Error: RMSE) และคาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) ที่มีคาต่ำสุด  
  ขั้นตอนที่ 4 การพยากรณ จาการคัดเลือกแบบจำลองที่มีความเหมาะสม แลวนำแบบจำลองไปประมวลผลหาคาพยากรณ
ปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีนหรือประเมินผลกระทบตอไป  
 
ผลการศึกษาเชิงประจักษ 
 การทดสอบความหยุดนิ่งของขอมูลดวยวิธี ADF unit root เพื่อพิจาณาวาขอมูลมีความหยุดนิ่งหรือ ขอมูลไมมีความหยุดนิ่ง 
โดยถาหากพบวาขอมูลไมมีความหยุดนิ่ง จะตองหาผลตางอันดับที่ 1 (Yt-Yt-1) และถายังไมมีความหยุดนิ่งอีก ก็ใหหาผลตางในอันดับ
สูงขึ้นไป จนกวาขอมูลมีความหยุดนิ่ง โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติไวท่ีระดับ 0.05  
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ตารางที่ 1  การทดสอบความหยุดนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลาดวย ADF unit root  
 

Variable 
Non-seasonal I(0) Seasonal I(1) 

t-ratio p-value p t-ratio p-vale P 

q_rice -8.01498 <0.001 0 -8.7554 <0.001 0 

ที่มา: จากการคำนวณ  

 
 จากตารางที่ 1 สรุปไดวา ขอมูลอนุกรมเวลามีอันดับความหยุดนิ่งที่ระดับ Non-seasonal I(d) เทากับ I(1) และ Seasonal 
I(D) เทากับ I(1) ดังนั้น แบบจำลองท่ีจะใชในการพยากรณและประเมินผลกระทบ คือ แบบจำลอง SARIMA(p,0,q)(P,1,Q)12  

การประมาณค าแบบจำลอง  จากการกำหนดแบบจำลองเบ ื ้องต นท ี ่ เป นไปได  ค ือ  SARIMA(1,0,4)  (0,1,1)12 
SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 และ SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12 (ตารางที่ 2) ไดพิจารณาจากคาสถิติ Ljung-Box Q statistics ณ ความลาชา
ของชวงเวลาที่ 6 และ 12 ของทั้งสามแบบจำลอง ไดวา SARIMA (1,0,4)(0,1,1)12 (Ljung-Box Q lag 6 = 4.82, lag 12 = 14.97) 
SARIMA(2,0,4) (0,1,1)12 (Ljung-Box Q lag 6 = 1.51, lag 12 = 10.30) และ  SARIMA(2,0,4) (1,1,0)12 (Ljung-Box Q lag 6 = 
2.90 , lag 12 = 14.00) พบวาคา p- value มีคามากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก กลาวคือ
แบบจำลองทั้งสามดังกลาวไมมีปญหาสหสัมพันธในตัวเองของความคลาดเคลื่อน 
 
ตารางที่ 2  การประมาณคาพารามิเตอร แบบจำลอง SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s 
 

 ที่มา : จากการคำนวณ 
 หมายเหตุ: P-value < 0.05 , 1/ Specific lag No. 4 (MA) 
 
 การตรวจสอบแบบจำลองที ่ เหมาะสมจากตารางที ่ 2 พิจารณาจากแบบจำลองเบื ้องตน  พบวา ตัวแบบจำลอง 
SARIMA(1,0,4)(0,1,1)12 มีคา AIC และคา SIC เทากับ 8559 และ 8576 ตามลำดับ SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 มีคาเทากับ 8556 และ 8577 
ตามลำดับ SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12 มีคาเทากับ 8604 และ 8626 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบระหวางแบบจำลอง SARIMA(1,0,4)(0,1,1)12 กับ 
SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 มีคาใกลเคียงกันมาก สวนแบบจำลอง SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12 มีคามากกวาทั้งสองแบบจำลอง จึงไดพิจารณา 
RMSE และค  า  MAPE แล วพบว  า  แบบจำลอง  SARIMA(1,0,4) (0,1,1) 12 ม ีค  า เท  าก ับ  2.32x107 และ 60.59 ตามลำดับ 
SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 มีคาเทากับ 2.31x107 และ 57.99 ตามลำดับ SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12 มีคาเทากับ 2.64x107 และ 66.07 
ตามลำดับ ดังนั้น จึงพิจารณาไดวา แบบจำลอง SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 มีความเหมาะสมที่นำไปใชในการพยากรณและประเมินผล
กระทบ เนื่องจากมีคาสถิติ AIC SIC RMSE และ MAPE มีคาที่ต่ำกวาแบบจำลองอื่น 

Variable 
SARIMA(1,0,4)(0,1,1)12

1/ SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12
1/ SARIMA(2,0,4)(1,1,0)12

1/ 

Coefficient S.E. Coefficient S.E. Coefficient S.E. 

α0 2.21x106 887959 2.12x106 1.06X106 7755217 3.54x109 

ϕ1 

ϕ2 

θ4 

Φ1 

0.589 
- 

0.221 
- 

0.055 
- 

0.062 
- 

0.511 
0.144 
0.191 

- 

0.065 
0.681 
0.064 

- 

0.420 
0.171 
0.206 
-0.460 

0.064 
0.065 
0.061 
0.060 

Θ1 
Q6 (p-value) 
Q12 (p-value) 
AIC 
SIC 
RMSE 
MAPE 

-0.89 
4.82 
14.9 
8559 
8576 

2.32x107 
60.51 

0.63 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

-0.871 
1.51 
10.3 
8556 
8577 

2.31x107 
57.99 

0.058 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2.90 
14.00 
8604 
8625 

2.64x107 

66.07 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2563 สามารถสรุปไดวา ตัวแบบพยากรณ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ที่เหมาะสมตอการพยากรณมากที่สุดคือ ตัวแบบ
พยากรณ SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 โดยในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 พบวา การสงออกขาวไทยไปจีนมีปริมาณ 
เทากับ 308,513 ตัน ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ป 2562 ประมาณ 110,147 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 35.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา และถาพิจารณาขอมูลเปนรายเดือนป 2563 พบวาขอมูลปริมาณการสงออกแตละเดือนเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล 
สอดคลองกับรูปแบบของขอมูลแตละชวงเวลาท่ีผานมาซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  การพยากรณปรมิาณการสงออกขาวไทยไปจีน 
 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 ตอปริมาณการสงออกขาวไทยไป
จีน ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 โดยไดสรุปไวในตารางที่ 3 กลาวคือ เมื ่อใชตัวแบบ SARIMA(2,0,4)(0,1,1)12 
พยากรณปริมาณการสงออกขาวภายใตขอสมมติที่ไดกำหนดวาไมมีสถานการณ Covid-19 แลวเปรียบเทียบกับขอมูลจริง ซึ่งเปน
ขอมูลที่อยู ในสถานการณ Covid-19 พบวา ในกรณีที ่ไมมีสถานการณ Covid-19 ประเทศไทยจะสามารถสงออกขาวไปจีนได  
เทากับ 140,815 ตัน อยางไรก็ตาม สืบเนื่องจากมีสถานการณ Covid-19 เกิดขึ้นจึงสงผลใหประเทศไทยสงออกขาวไปจีนไดเทากับ 
93,604 ตัน ดังนี้ ผลกระทบหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสถานการณ Covid-19 ตอปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีนมีคาเทากับ 
47,210 ตัน 
  

ตารางท่ี 3  การประเมินความสูญเสียจากผลกระทบของสถานการณ Covid-19  
หนวย: ตนั 

ชวงเวลา คาจริง 2/ คาพยากรณ  ผลตาง 

ม.ค. 2563 15,273 18,195 -2,921 

ก.ค. 2563 26,551 26,079 +472 

มี.ค. 2563 22,666 51,074 -28,408 

เม.ย. 2563 29,113 45,465 -16,351 

รวม 93,604 140,815 -47,210 

 ที่มา: จากการคำนวณ 
 หมายเหตุ:  2 / คือ ปริมาณการสงออกขาวไทยไปยังประเทศจีน ชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2563 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อ (1) พยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน และ (2) ประเมินผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน โดยผลการศึกษาดวยวิธีการทาง
อนุกรมเวลา พบวา (1) ในชวงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2563 มีแนวโนมการสงออกขาวไทยไปจีนเปนปริมาณเทากับ 308,513 
ตัน และ (2) ผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 ตอการสงออกขาวไทยไปจีนคิดเปนปริมาณความสูญเสียเทากับ 47,210 ตัน  
จากผลพยากรณปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีน พบวา ปริมาณที่ไดจากการพยากรณอาจสูงกวาคาการสงออกจริง เนื่องจากการ
พยากรณดวย วิธี SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s ไมไดนำเหตกุารณที่เปนปจจัยภายนอกที่สำคัญในปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอการพยากรณ
มารวมในกระบวนการพยากรณครั้งนี้ดวย เชน สถานการณ Covid-19 ราคาขาวสงออก (F.O.B) อัตราแลกเปลี่ยน (ดอลลารสหรัฐตอ
บาท) ราคาขาวท่ีสงออกของประเทศคูแขง ปจจัยดานอุปสงค อุปทาน ของประเทศจีน เปนตน และคาดการณวาชวงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคม เปนชวงเพาะปลูกขาว ดานอุปทานยังไมมีมากนัก คาดวาปริมาณการสงออกขาวไทยไปจีนจะลดลงประมาณรอยละ 
20 - 25 ของปริมาณการสงออกจริงชวงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2563 และชวงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2563 เปนชวง
เก็บเก่ียวผลผลิต ทำใหดานอุปทานขาวมีมากคาดวาจะสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 50 - 60 จากชวงปริมาณการสงออกจริงเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคม 2563  
 สำหรับขอจำกัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแบบ SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s มีแนวคิดท่ีใชพฤติกรรมของขอมูลอธิบายแนวโนม
ในอนาคต ดังนั้นจึงควรนำปจจัยอื่นมารวมพิจารณาในการพยากรณดวยจะสามารถทำใหคาดการณในอนาคตไดถูกตองและแมนยำ
มากขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ Covid-19 หรือสถานการณ เหตุการณที่คาดไมถึงในอนาคตหรือปจจัยอื่นๆ เชน อัตราแลกเปลี่ยน 
อุปสงค อุปทาน การตลาด ผลกระทบของประเทศคูแขง-ประเทศคูคา ทั้งที่เปนปจจัยทางบวกหรือปจจัยทางลบ ซึ่งอาจสงผลตอ
ปริมาณการสงออกขาวไทย เปนตน 
 สำหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย พบวา เกษตรกรผูปลูกขาวสามารถนำขอมูล/ผลพยากรณไปใชในการตัดสินใจวางแผนการ
ผลิตภายใตคำแนะนำจากนกัวิชาการเกษตรหรือหนวยงานสงเสรมิการเกษตรท่ีเกี่ยวของ นอกจากน้ี ภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ควรหาแนวทางในการลดตนทุนการผลิตไมใหสูงเกินไป สามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได มีการสงเสริมการผลิตขาวใหไดมาตรฐาน 
เชน ขาวอินทรีย ขาว GAP เพื่อสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยใหกับผูบริโภค หรือยกระดับราคาใหกับขาวและผลิตภัณฑ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งควรมีการบริหารจัดการอุปสงค -อุปทานใหเหมาะสมกับสถานการณทั ้งจากตลาดภายในประเทศและตลาด
ตางประเทศ สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพ่ิมมูลคาตลอดหวงโซอุปทาน เชน การสรางตราสินคา บรรจุหีบหอ/
ผลิตภัณฑสินคา มีเทคโนโลยีการเก็บรักษาคุณภาพขาว การพัฒนาสายพันธขาวใหมีคุณภาพ และการสงเสริมตลาดออนไลน เปนตน  
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