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ปัจจัยทางเศรษฐกจิทีม่ีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ยางแผ่นรมควนัช้ัน 3 (RSS3) 

(ECONOMIC POLICIES AFFECTING THE PRICE REPORTING SYSTEM 

IN THE AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE OF THAILAND CASE 

STUDY: RIBBED SMOKED SHEETS NO.3) 

สุภานี  คงดี 1   กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

   การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย และทดสอบการเคล่ือนไหวของทิศทาง

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัราคาการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 

(RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

เป็นขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data)  แบบรายเดือน ขอ้มูลปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

นาํมาศึกษา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (Inflation 

Rate) อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่าง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange Rate) ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) ราคายางแผน่

รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 

โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 96 เดือน วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินคา้ 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) 

 ผลการศึกษาพบวา่ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 พบวา่ค่า Sig มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

และความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามมีความสัมพนัธ์สูงมาก ซ่ึง

สามารถส่งผลต่อราคาการซ้ือยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยมีค่า R2=0.900 ซ่ึงเขา้ใกล ้1 ค่อนขา้งมาก แสดงวา่ตวั

แปรอิสระทั้งหมดส่งผลกระทบต่อตวัแปรตามระดบั 90% ส่วนท่ีเหลือเกิดจากปัจจยั

อ่ืน ๆ อีก 10% โดยตวัแปรอิสระท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

(RSS3) ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) อตัราดอกเบ้ีย (IR) ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 

FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ(FOB.) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัราคายางแผ่น

รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญั 

ยกเว้น ราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 3 ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหน้าในประเทศไทย อย่างมีนยัสําคญั ส่วนตวัแปรอิสระอีก 4 ตวัแปร 

ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศระหวา่งค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) ราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) 

ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คําสําคัญ   : ยางแผน่รมควนัชั้น 3(RSS3), ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง     

      ประเทศไทย 

ABSTRACT 

The objectives of this thesis were to study the economic policies that 

affecting the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the Agricultural Futures 

Exchange of Thailand (AFET) and to test the relation of the price of Ribbed 

Smoked Sheets No.3 in the Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET). The 

information were analyzed from the monthly data of economic factors, there are 
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Gross Domestic Product (GDP), Inflation Rate (IR), Exchange Rate, New York 

Mercantile Exchange (NYMEX), the FOB’s price of Ribbed Smoked Sheets No.3, 

the TOCOM’s price of Ribbed Smoked Sheets No.3 and Manufacturing Production 

Index (MPI) by collected 96 data from January 2004 to December 2011. This study 

analyzed with the Multiple Regression Analysis by testing the relation of 

independent variables that affecting the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the 

Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) 

 The results were found that the Sig is less than 0.05, and the relationship 

between the independent variables and the dependent variables are highly 

correlated. Which can affect the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the 

Agricultural Futures Exchange of Thailand, with an R2 = 0.900 which close to 1 

quite good. The result was shown that the independent variables affect the 

dependent variable is 90 % and the other 10%. The independent variables that can 

affect the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in Agricultural Futures Exchange of 

Thailand include MPI, IR and the FOB’s price of Ribbed Smoked Sheets No.3 was 

related to the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in Agricultural Futures 

Exchange of Thailand in positive direction while the TOCOM’s price of Ribbed 

Smoked Sheets No.3 was in negative direction significantly. The other 4 

independent variables: GDP, IR, Exchange Rate and NYMEX were not significant 

in affecting the price of Ribbed Smoked Sheets No.3 in the Agricultural Futures 

Exchange of Thailand (AFET) as the hypothesis set. 

KEY WORDS : RIBBED SMOKED SHEETS NO.3, AGRICULTURAL  

                           FUTURES EXCHANGE OF THAILAND  

บทนํา 

    ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัของประเทศ ในอดีตพื้นท่ีการ

เพาะปลูกยางพาราจะมีเฉพาะทางภาคใตข้องประเทศ ในปัจจุบนัไดมี้การขยายพื้นท่ี
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เพาะปลูกทางภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และทัว่ประเทศประมาณ 

17.43 ลา้นไร่ ในปี 2554 ผลผลิตยางธรรมชาติของโลกเพิ่มข้ึนท่ีปริมาณ 10.99 ลา้น

ตนั โดยประเทศไทยมีผลผลิตจากยางพาราเป็นอนัดบัหน่ึง คือ 3.44 ล้านตนั การ

ส่งออกผลผลิตของยางพาราสามารถแยกการส่งออกยางไดเ้ป็น ยางแผน่รมควนั ยาง

แท่ง นํ้ายางขน้ ตลาดส่งออกท่ีสาํคญัท่ีมีความตอ้งการบริโภคยางพารามากท่ีสุดไดแ้ก่ 

จีน ยุโรป  สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น สําหรับราคายางในประเทศจะข้ึนอยู่กับ

ปัจจยัพื้นฐานและปัจจยัทางเทคนิคท่ีกาํหนดราคายางพารา คือปริมาณการผลิตและ

ความตอ้งการใชย้าง ส่วนปัจจยัทางเทคนิคจะประกอบดว้ยความเคล่ือนไหวของราคา   

 จากปัญหาด้านราคาของตลาดสินคา้เกษตร รัฐบาลจึงได้มีการจดัตั้ง ตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of 

Thailand) หรือ AFET จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้เกษรล่วงหน้า 

พ.ศ. 2542 เป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงน้า ท่ีจะส่งมอบและจะรับ

มอบสินคา้กนัอนาคต การจดัตั้งตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย ถือเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดสินคา้เกษตรไดรั้บประโยชน์ในการบริหาร

จดัการความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา รวมถึงเป็นเคร่ืองช้ีแนวโน้มของราคา

สินคา้เกษตรในอนาคต จากปัญหาความผนัผวนของราคาสินเกษตรทาํให้ผูว้ิจยัได้

ศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา ราคาของยางพาราแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ซ่ึง

ศึกษาไดจ้ากการวเิคราะห์ค่านยัสาํคญัทางสถิติวา่มีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัใด 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาการซ้ือขาย

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

 2. เพื่อทดสอบการเคล่ือนไหวของทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง

เศรษฐกิจกบัราคาการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ทาํใหท้ราบถึงผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคาการซ้ือขาย

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย  

2. ทาํใหน้กัลงทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้สามารถใช้

เคร่ืองมือทางเทคนิคมาช่วยตดัสินใจในการซ้ือขาย และเป็นข้อมูลท่ีช่วยบริหาร

จดัการกบัความเส่ียงดา้นราคาท่ีมีความผนัผวน 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์

มวลรวมในประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ดชันีราคานํ้ ามนัดิบ ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้โตเกียว และดชันี

ผลผลิตอุตสาหกรรม 

            2. ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RRS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางลบต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา 
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กรอบแนวความคิด 

 

                                ตวัแปรอิสระ                                                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราดอกเบ้ีย (IR)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคายางแผน่

รมควนัชั้น 3 

(RSS3) 

ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหวา่ง

ค่าเงินบาทกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(ER) 

 

อตัราเงินเฟ้อ (IF) 

 

ดชันีราคานํ้ามนัดิบ (NYMEX) 

 
ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือ

กรุงเทพ (FOB.) 

 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 

ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

(MPI) 

 

ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้

โตเกียว (TOCOM) 
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แนวคิด 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ี

มีผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

(AFET) กรณีศึกษา ยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3)ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

 ภทัรกร อรุณวรรณ (2547) ไดศึ้กษาผลกระทบของปัจจยัทางการเงินต่อราคา

สินคา้เกษตร วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้

เกษตร และวิเคราะห์การปรับตวัของราคาสินคา้เกษตรหลงัเกิดการเปล่ียนแปลงตวั

แปรทางการเงิน และตวัแปรทางมหภาค ไดแ้ก่ ดชันีค่าเงินบาทท่ีแทจ้ริง ปริมาณเงิน 

รายได้ประชาชาติ และปริมาณผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ขอ้มูลรายเดือนตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2546 ใชว้ิธี Vector  Autoregressive 

(VAR) ผลการศึกษาพบวา่ ในระยะสั้นตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ีเป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํ

ให้ราคาสินคา้เกษตรเปล่ียนแปลงคือ ราคาสินคา้เกษตรในคาบเวลาท่ีผ่านมา ส่วน

ระยะยาวคือ ราคาสินคา้เกษตร โดยจะมีสัดส่วนลดลงและคงท่ีอยู่ในระดบัหน่ึง รอง

มาเป็นปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ส่วนผลการวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

ความแปรปรวน พบวา่การเปล่ียนแปลงค่าในอดีตของราคาสินคา้เกษตรส่งผลกระทบ

ทางบวกต่อราคาสินคา้เกษตร ส่วนการเปล่ียนแปลงปริมาณผลผลิตทางการการเกษตร 

การเปล่ียนแปลงดัชนีค่า เงินบาทท่ีแท้จริง การเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน การ

เปล่ียนแปลงรายได้ประชาชาติ และการเปล่ียนแปลงราคาสินค้าเกษตรจะมีการ

ตอบสนองทางลบทนัที 

       วาสนา วงศศิ์ริ (2547) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบและการพยากรณ์ราคายาง

แผน่ดิบชั้น 3 ของประเทศไทย และพยากรณ์ราคายางแผน่ดิบชั้น 3 โดยใชข้อ้มูลทุติย

ภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2546 ใชว้ิธีการวิเคราะห์การถดถอย 

(Regression Model) และประมาณค่าความสําคญัของตวัแปรดว้ยวิธีกาํลงัสองนอ้ยสุด 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

ของประเทศ ได้แก่ การใช้ยางสังเคราะห์ของโลกในปีท่ีผ่านมา (ปีท่ี t-1) ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้ น 3 ณ ตลาดส่งออกกรุงเทพ ราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 1 อัตรา
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แลกเปล่ียนระหว่างเ งินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมในประเทศ สามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรตาม คือ ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 ในประเทศ ร้อยละ 99 และตวัแปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนั และผลการศึกษาการพยากรณ์ราคายงแผน่ดิบชั้น 3 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 4.90 ในปี พ.ศ. 2547-2548 จากผลการศึกษาน้ีรัฐบาลสามารถนาํมาตรการท่ี

รองรับสถานการณ์ราคายางพารา รวมถึงการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับ

แนวโนม้ราคายางพาราในอนาคต 

 ศุภาพร หาญสุขสินวฒันา (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกยางพาราของประเทศไทย 

วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

การส่งออกยางพาราของประเทศไทยโดยตวัแปรท่ีนํามาศึกษาได้แก่ การส่งออก

ยางพาราของประเทศไทย ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิราย

ไตรมาสตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ไตรมาส 1 – พ.ศ 2548ไตรมาส 4 ในการศึกษาได้

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางเศรษฐมิติโครอินทิเกรชนั (cointegration) แบบจาํลองเอเรอร์

คอร์เรคชนั (error correction mechanism) โดยทดสอบ Unit Root เพื่อทดสอบความ

น่ิงของมูลตวัแปร คือการส่งออกยางพาราของประเทศไทยและผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ โดยวิธี Augment Dickey- Fuller (ADF)  และทดสอบความสัมพนัธ์

เชิงดุลยภาพในระยะยาว(Cointegration) พบวา่ทั้งสองตวัแปร มีความสัมพนัธ์กนัใน

ระยะยาว ทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้ น(Error Correction Model) 

พบว่า ตัวแปรทั้ งสองมีความสัมพันธ์กันในระยะสั้ นด้วย และเม่ือพิจารณาค่า

สัมประสิทธ์ิความคาดเคล่ือนของการส่งออกยางพาราของประเทศไทยและผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0 ถึง -1 ตามทฤษฎีของ Engle and Granger 

มีค่าเป็นลบ ซ่ึงหมายความวา่ ค่าความคาดเคล่ือนมี การปรับตวัเขา้สู่ดุลยภาพระยะยาว 

และจะลดลงเร่ือยๆ 

 ศกัด์ิชัย เจษฎาวิสุทธ์ (2550) ได้ศึกษาผลกระทบท่ีมีต่อราคายางพาราใน

ประเทศไทยจากการก่อตั้ งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดย

ทาํการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัราคา อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา และความ
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ผนัผวนของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 และศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 ล่วงหน้ากบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ซ่ึงใชร้าคาทั้งก่อนและหลงัเปิด

ซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย รวมถึงราคาปิดหรือราคายุติ

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ล่วงหน้า 1 เดือน ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ

ไทย ใชว้ิธีการทดสอบแบบ Wilcoxon Signed-rank Test ทดสอบความแตกต่างของ

ราคา และใชก้ารประมาณสมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งราคายาง

แผ่นรมควนัชั้น 3 รายวนั FOB. ณท่าเรือกรุงเทพกับราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

ล่วงหนา้ 

 ผลการศึกษาพบวา่ ราคา อตัราการเปล่ียนแปลงของราคา และความผนัผวน

ของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ระหวา่งก่อนเปิดตลาดและหลงัเปิดตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 3 

ล่วงหน้ากบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั 

 ณิชกุล จนัทร์มณี (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความผนัผวนของราคา

ยางพาราภายในประเทศ โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา (time series data) ใน

ปี 2523-2550 โดยการศึกษาเชิงพรรณาและเชิงปริมาณ พิจารณาถึงคุณสมบัติ

โดยทัว่ไปและกลยุทธ์ทางการตลาด การศึกษาเชิงปริมาณไดส้ร้างแบบจาํลองทาง

สถิติสมการถดถอยพหุคูณ และประมาณค่าด้วยกาํลงัสองน้อยท่ีสุด เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผนัผวนของราคา

ยางพารา ไดแ้ก่ การบริโภคภายในประเทศ (IP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม

กบัราคายางท่ีเกษตรกรขายได ้(PP) และผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

และมูลค่าการส่งออกของไทย (OP) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคายางท่ี

เกษตรกรขายได้ (PP) จากการท่ีราคายางสูงข้ึนทาํให้ปริมาณความต้องการปลูก

ยางพาราภายในประเทศเพิ่มข้ึนด้วย เพราะความต้องการยางพาราในตลาดโลกมี

แนวโนม้สูงข้ึน            
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      สันติเทพ ธรรมเท่ียง (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ราคายางพารา

ของประเทศไทยภายใตว้ิกฤตการณ์นํ้ ามนัโลก วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อราคายางพาราของประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลารายเดือนในช่วงปี 

พ.ศ. 2544-2549 มาหาทางสถิติ โดยใชแ้บบจาํลองอนุกรมเวลาโดยใชว้ิธีการประมาณ

ค่าสมการถดถอย (Regression model) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา

พบว่า ราคาของยางพารามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัราคานํ้ ามนัดิบของโลก 

และการเคล่ือนไหวของราคานํ้ ามนัเป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดราคายางพาราของ

ประเทศไทย 

 สุวภาพ ชูช่ืน (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเคล่ือนไหวของราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทยและพยากรณ์ถึง

แนวโน้มของราคาในอนาคต วิธีท่ีใช้ในการศึกษาคือวิธีทางสถิติวิเคราะห์โดยใช้

สมการถดถอยวิธีกาํลังสองน้อยสุด ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนระหว่างเดือน

มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550  

 ผลการศึกษาพบวา่ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้

แห่งประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบั อตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาทต่อเยนญ่ีปุ่น ราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ตลาดสินคา้โภคภณัฑ์โตเกียว ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 F.O.B 

ณท่าเรือกรุงเทพ และปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของประเทศไปในทิศทาง

เดียวกัน ณ ระดับความสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วนการ

พยากรณ์แนวโนม้ของราคาสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งยางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาด

ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2551 มีแนวโนม้ของราคาเพิ่มข้ึน แต่ก็

มีความผนัผวนของราคาสูง 

 พรรษชล อูปแกว้ (2553) ไดศึ้กษาราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความเคล่ือนไหว

ของราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย และพยากรณ์

แนวโน้มของราคาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใช้วิธีทางสถิติ วิเคราะห์โดยสมการ

ถดถอยวธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด ใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายวนัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2552 จากการศึกษาพบว่าราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตร
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ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย มีความสัมพนัธ์กบัอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในทิศทางเดียวกนั และช่วงท่ีมีการเก็บเก่ียวขา้วนาปีและขา้วนา

ปรังมีทิศทางตรงกนัขา้ม ณ ความสําคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ส่วน

การพยากรณ์ของราคาขา้วขาว 5% ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย มี

แนวโนม้ของราคาลดลงและมีความผนัผวนของราคาสูงในช่วงวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 29 

มกราคม พ.ศ. 2553 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ขอ้มูลในการศึกษาท่ีใช้เป็นขอ้มูลทางสถิติท่ีนํามาเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัรา

ดอกเบ้ีย (IR) อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ER) ราคานํ้ ามนัดิบ (NYMEX) ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 

FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดล่วงหนา้โตเกียว 

(TOCOM) และดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) โดยกลุ่มตวัอย่าง

ทั้งหมดจะมีระยะในการศึกษาตั้งแต่ระหว่างเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 

2554  รวมทั้งส้ิน 96 เดือน ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) โดยมีการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาการซ้ือขายในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ของ

ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) 

สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ พบวา่ อยา่งนอ้ยมี 1 ปัจจยัท่ีไดมี้อิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

โดยมี ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) อตัราดอกเบ้ีย (IR) ราคายาง

แผน่รมควนัชั้น 3 ณ ท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย อยา่งมีนยัสําคญั 

ยกเว้น ราคายางแผ่นรมควนัชั้ น 3 ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบกบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าในประเทศไทย อย่างมีนยัสําคญั ส่วนตวัแปรอิสระอีก 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
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ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ (IF) อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (ER) ราคานํ้ ามนัดิบ 

(NYMEX) ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีมีอิทธิพลต่อราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหนา้ในประเทศไทย ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภิปลายผลการวจัิย 

  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ อตัราดอกเบ้ียมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวก

กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางการเงิน พบว่าอตัราดอกเบ้ียโดยเปรียบเทียบ (r-r*) ถ้า

อตัราดอกเบ้ียในประเทศสูงข้ึนจะทาํใหป้ริมาณความตอ้งการถือเงินลดลง แต่ถา้ความ

ตอ้งการสินค้ามากข้ึน ทาํให้ความตอ้งการสินค้าส่วนเกิน ถ้าการผลิตเป็นไปตาม

ภาวะการจ้างงานเต็มท่ี ระดับราคาสินค้าทั่วไปจะสูงข้ึน หรืออีกนัยหน่ึง อัตรา

ดอกเบ้ียจะสูงข้ึนเพื่อขจัดความต้องการถือเงินส่วนเกินและชักจูงให้เกิดการ

เคล่ือนยา้ยเงินทุนเขา้ประเทศมากข้ึน ค่าเงินบาทก็จะแขง็ตวั      

ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณ ท่าเรือกรุงเทพ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศ

ทางบวกกบัราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศกัด์ิชัย เจษฎาวิสุทธ์ (2550) ท่ีศึกษา

ผลกระทบท่ีมีต่อราคายางพาราในประเทศไทยจากการก่อตั้งตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าราคาอตัราการเปล่ียนแปลงของราคา 

และความผนัผวนของราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ระหวา่งก่อนเปิดตลาดและ

หลงัเปิดตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั และราคา

ยางแผน่รมควนัชั้น 3 ล่วงหนา้กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือกรุงเทพ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และสุวภาพ ชูช่ืน (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผล

ต่อการเคล่ือนไหวของราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตร

ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยและพยากรณ์ถึงแนวโนม้ของราคาในอนาคตผลการศึกษา

พบวา่ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ

ไทยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 FOB. ณท่าเรือ

กรุงเทพ 
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 ราคายางแผ่นรมควันชั้ น 3 ในตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มี

ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางลบกบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศ นอกจากน้ี ตลาดล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) เป็นตลาดท่ี

กําหนดราคาการซ้ือขายยางพาราท่ีสําคัญของโลก ซ่ึงเป็นเหตุท่ีทาํให้นักลงทุน

สามารถอา้งอิง 

 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางบวก

กบัราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ วาสนา วงศศิ์ริ (2547) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

และการพยากรณ์ราคายางแผน่ดิบชั้น 3 ของประเทศไทย และพยากรณ์ราคายางแผ่น

ดิบชั้น 3 ผลการศึกษาพบวา่ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ สามารถอธิบายการ

ผนัแปรของตวัแปรตาม คือ ราคายางแผน่รมควนัชั้น 3 ในประเทศ ร้อยละ 99 และตวั

แปรเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั และผลการศึกษาการพยากรณ์ราคา

ยางแผ่นดิบชั้น 3 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.90 ในปี พ.ศ. 2547-2548 จากผล

การศึกษาน้ีรัฐบาลสามารถนาํมาตรการท่ีรองรับสถานการณ์ราคายางพารา รวมถึงการ

วางแผนการผลิตใหเ้หมาะสมกบัแนวโนม้ราคายางพาราในอนาคต 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้  

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1. นกัลงทุนสามารถนาํความสัมพนัธ์ท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาวางแผนและ

เป็นแนวทางในการตดัสินใจการซ้ือขายยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้

เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มกาํไรและผลตอบแทนจากการลงทุน  

 2. รัฐบาล หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบาย สามารถนาํความสัมพนัธ์

ท่ีไดไ้ปใชใ้นการควบคุม ดูแลปัจจยัทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจร่วม 

คือ ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภายในประเทศ (MPI) อตัราดอกเบ้ีย (IR) ราคายางแผน่

รมควนัชั้น 3 FOB.ณท่าเรือกรุงเทพ (FOB.) ราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาด

ล่วงหนา้โตเกียว (TOCOM) ให้มีความเหมาะสมไม่อ่อนค่าเกินไป เพื่อให้มูลค่าการ

ซ้ือยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS3) ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย มี

เสถียรภาพ และเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุน  
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ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจ่ะทาํวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเฉพาะ 8 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวกบั

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อราคายางแผ่นรมควนัชั้น 3 ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่ง

ประเทศไทย ไดแ้ก่ การควบคุมสินคา้ ประเทศคู่คา้ท่ีสําคญั เหตุการณ์ความไม่มัน่คง

ทางการเมือง การเก็งกาํไรในรูปของการลงทุนในหลกัทรัพยอ่ื์นๆ เช่น พนัธบตัร 

อสังหาริมทรัพย ์ เป็นตน้ ดงันั้นผูท่ี้สนใจจะศึกษาสามารถนาํปัจจยัตวัอ่ืนๆ มาศึกษา

เพิ่มเติมถึงการเคล่ือนไหวของราคายางพาราชนิดอ่ืนๆได ้

 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของการลงทุนในสินคา้คา้เกษตรตวัอ่ืนๆ ในตลาด

สินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นส่วนสําคญัท่ีช่วยใน

การตดัสินใจการลงทุนของนกัลงทุนในคร้ังต่อไป  

 3. สําหรับผูท่ี้จะศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน

ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยทั้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของสินคา้

เกษตรล่วงหนา้ตวัอ่ืน ตราสารอนุพนัธ์และหุ้นกู ้ เพื่อท่ีจะไดน้าํขอ้มูลมาประยุกตใ์ช้

เป็นส่วนประกอบการลงทุนในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย บนความ

เส่ียงท่ีนกัลงทุนสามารถรับได ้

เอกสารอ้างองิ  

ณิชกุล จนัทร์มณี. “ปัจจัยทีท่ําให้เกดิความผนัผวนของราคายางพาราภายในประเทศ” 

สารนิพนธ์ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2551. 

ดาว ชุ่มตะขบ. “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่ออตัราแลกเปลี่ยนและการพยากรณ์ค่าเงิน” 

วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

 ฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 8, 2544 

ธรรมรักษ ์หม่ินจกัร์. ปัจจัยการกาํหนดอตัราแลกเปลี่ยน. พิมพค์ร้ังท่ี 1. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547 
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