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การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออก
ยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบ
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ชัน้ 3 อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ราคา
ยางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว ราคายางสงัเคราะหบ์วินา ดชันีผลผลติยางแผน่รมควนัชัน้ 3   

ผลการศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย 
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ท าให้ทราบว่า ราคาน ้ามนัปาล์ดิบ ราคาน ้ามนัดบิ ราคายางพาราตลาด
ล่วงหน้าโตเกยีว ราคายางสงัเคราะหบ์วินา มผีลต่อราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของ
ประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ณ ระดบันัยส าคญัทาง
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ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 ส่วนปัจจยัอตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ และมูลค่า
การส่งออกยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ประเทศไทยไม่มีผลกระทบต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่น
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ประเทศไทยมรีะบบเศรษฐกจิแบบเปิดโดยมคีวามสมัพนัธท์างดา้นการคา้ และการลงทุน
กบัต่างประเทศ จะเหน็ไดว้า่การคา้ระหวา่งประเทศมคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยอย่างมาก พจิารณาจากมูลค่าการคา้กบัต่างประเทศเทยีบกบัผลติภณัฑป์ระชาชาต ิแสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยได้มีการค้าระหว่าประเทศมากขึ้น และภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิมากขึน้ และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศมคีวามส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเทศไทยนัน้ถือได้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมสามารถผลิตสินค้า
เกษตรได้เป็นจ านวนมากในภาคการเกษตรแม้มมีูลค่าคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 1 ใน 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP แต่ถึงอย่างไรแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมมี
จ านวนมากทีสุ่ดซึ่งปี พ.ศ. 2562 มมีากถงึ 11.1 ลา้นคนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30 (ตารางที ่1) ของ
จ านวนแรงงานทัง้หมดของประเทศไทย เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในระดบัภูมิภาคดงันัน้สนิค้า
เกษตรจงึเป็นแหล่งในการสรา้งและกระจายรายไดสู้่ทอ้งถิน่โดยเฉพาะสนิค้าเกษตร 

โดยสนิคา้เกษตรส าคญัของไทย 4 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ยางพารา ขา้ว มนัส าปะหลงั ผลไม้ 
ตามล าดบัโดยในปี พ.ศ. 2562 มมีูลค่าการส่งออกรวมกนั 16,643 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หดตวั
ลดลงจากช่วงเดยีวกนัในปีก่อนร้อยละ 8.41 ในส่วนของปรมิาณการส่งออกไทยส่งออกสินค้า
เกษตรไปหลายล้านเมตริกตนั แต่ในปี พ.ศ. 2562 ก็หดตวัตามมูลค่าการส่งออกเช่นกันแต่
อย่างไรกต็ามสนิค้าทัง้กล่าวก็ยงัสร้างรายได้สู่เศรษฐกจิไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสนิค้าส่งออกที่
ส าคญัและมมีูลค่าการส่งออกสูงเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัของไทยนอกจากขา้วแล้วยางพาราถอื
เป็นพืชที่ส าคญัของไทยเช่นกนั ในปี พ.ศ. 2562 มูลค่าการส่งออก 4.1 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ
(ตารางที ่2) ซึ่งจากทีผ่า่นมารฐับาลไดส้่งเสรมิใหม้กีารเพาะปลูกยางพาราและไดม้กีารขยายพื้นที่
ในการเพาะปลูกไปยงัทุกจงัหวดัในภาคใตเ้นื่องจากภาคใตม้สีภาพแวดลอ้มที่เหมาะสมเป็นปัจจยั
ที่เอื้อต่อการปลูกยางพาราท าให้ภาคใต้มพีื้นที่เพาะปลูกอยู่มากถงึ 8.5 ล้านไร่หรอืร้อยละ 60 
ของพื้นที่เพาะปลูกยางทัง้หมดและมปีรมิาณการผลติ 2.9 ล้านตนัมากที่สุดในประเทศไทย แต่
ในปัจจุบนัไม่เพยีงแค่ภาคใตท้ี่มกีารเพาะปลูก พื้นที่เพาะปลูกยางพาราได้ขยายพื้นไปอกีหลาย
จงัหวดัในภาคอื่น จนท าใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศผูส้่งออกยางพาราเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก
มายาวนานกว่า 20 ปี ให้ผลผลติเฉลี่ยต่อปีอยู่ทีร่้อยละ 34 ของปรมิาณการผลติยางพาราทัง้โลก 
ส่งผลให้ยางพารานัน้เป็นสนิค้าเกษตรที่ก าหนดความมัน่คงของรายไดเ้กษตรกรไทยโดยเฉพาะ
ภาคใตแ้ละยงัเป็นสนิคา้เกษตรทีส่ าคญัต่อระบบเศรฐกจิของประเทศไทยอกีดว้ย 
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ตารางที ่1 จ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของไทย 
แรงงานในอตุสาหกรรม จ านวนแรงงาน (ล้านคน) สดัส่วน:จ านวนแรงงาน

ทัง้หมด (%) 
เกษตรกรรม 11.1 30 
ขายส่ง 6.5 17 
การผลติ 6.2 17 
อาหารและทีพ่กั 3.0 8 
อื่นๆ  10.2 28 
ทีม่า : ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ 
 
ตารางที ่2  มูลค่าการส่งออกและปรมิาณผลผลติสนิคา้เกษตรทีส่ าคญั 4 อนัดบัในปี พ.ศ. 2561-

2562  

สินค้าเกษตร 
มูลค่าการส่งออก                   

(ล้านดอลล่ารส์หรฐัฯ) 
ปริมาณผลผลิต (ล้านเมตริกตนั) 

2561 2562 %YOY 2561 2562 %YOY 
ข้าว 5.7 4.2 -26 11 7.6 -30 
ยางพารา 4.6 4.1 -10 3.5 3.1 -11 
มนัส าปะหลงั 2.2 1.7 -23 6.9 5.2 -24 
ผลไม้ 2.4 3.4 42 1.9 2.4 26 
ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
  
 ตลาดยางพาราไทยนัน้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะประกอบดว้ยตลาดน ้ายางพารา
สดและยางพาราแผ่นดบิ ส่วนที่สองคอืตลาดยางพาราแปรรูป โดยตลาดน ้ายางพาราสดและ
ยางพาราแผ่นดบิถอืเป็นตลาดที่ส าคญัเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไทยท าให้การ
จ าหน่ายส่วนใหญ่จะอยู่รูปแบบน ้ายางพาราสดและยางพาราแผ่นดิบ ให้กบัพ่อค้าคนกลางใน
ท้องถิ่นหลงัจากนัน้จะน ามาแปรรูปต่างๆ เพื่อขายต่อไปยงัโรงงานผลิตใหญ่ๆ ในไทย โดย
ผลติภณัฑท์ีส่รา้งมูลค่าสูงสุดแก่ไทยในกลุ่มผลติภณัฑย์างพารากค็อืยางแผน่รมควนัซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้อกี 5 ชนิดซึ่งยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 เป็นเกรดที่ไทยผลติได้มากทีสุ่ดกว่าร้อยละ 80 
ของผลผลติยางแผน่รมควนัทัง้หมด และเป็นยางแผน่รมควนัชนิดทีต่่างประเทศมคีวามตอ้งการ
สูงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศทีเ่ป็นผูผ้ลติยานยนต์และยางรถยนตเ์นื่องจากยางแผ่นรมควนัชัน้ 
3 เป็นระดับที่ได้รับมาตรฐาน International Standard of Quality and Packing for Natural 
Rubber Grades (The Green Book) เป็นที่นิยมใช้กนัทัว่ไปในอุตสาหกรรมยางทัง้ในประเทศ
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และต่างประเทศด้วยเหตุนี้ประเทศอย่าง จนี ญี่ปุ่ นและสหรฐัอเมรกิาจงึมคีวามต้องการในยาง
แผน่รมควนัชัน้ 3 สูงเนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นประเทศอุตสาหกรรมหลกัของโลกจงึมปีรมิาณ
ความต้องการใชย้างพาราเป็นจ านวนมาก โดยมูลค่าการส่งออกที่ไทยส่งไปยงั 3 ประเทศนี้ปี
พ.ศ. 2562 มมีูลค่ารวมกวา่ 1.5 หมื่นลา้นบาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทยไปยงัตลาดทีส่ าคญั  
จนี ญี่ปุ่ น สหรฐัอเมรกิา 

ทีม่า : ฐานขอ้มูลออนไลน์ Trademap 
 

จากบทความข้างต้นที่กล่าวมายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรของไทยมาโดยตลอดหลายปีจากการเป็นสนิค้าเกษตรที่มกีารส่งออกไปในแต่ละปี
จ านวนมาก แต่ปัจจยัที่ส าคญัอกีอย่างหนึ่งทีจ่ะท าใหร้ายไดข้องเกษตรกรมัน่คงนัน้คอืเรื่องของ
ราคายางทีม่เีสถยีรภาพ ราคายางของไทยเริม่มกีารผนัผวนในชว่งหลายปีมานี้ไม่เพยีงแค่ไทยที่
ได้รบัผลกระทบแต่ยงัขยายไปทัว่โลก ซึ่งที่ผ่านราคายางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของไทยไดม้ี
การปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยองิราคายางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 จากราคายางพาราใน
อดีตที่ผ่านจุดสูงสุดที่ 174.4 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในปี พ.ศ. 2563 ณ เดือนธันวาคมราคา
ยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 อยู่ที่ 38.69 บาทต่อกโิลกรมัลดลงมาประมาณร้อยละ 78 และท าให้
รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราหายไปปีละกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบเศรฐกจิในภาคใตซ้ึ่งเป็นพืน้ทีป่ลูกยางพาราทีส่ าคญัของประเทศไทย 
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ภาพที ่2  ราคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทยรายปี 

ทีม่า : ส านกัเศรษฐกจิเกษตรแห่งประเทศไทย 
 

ถงึแมป้ระเทศไทยจะเป็นประเทศทีผ่ลติยางพาราไดม้ากทีสุ่ดในโลกอยู่ทีร่อ้ยละ 34 ของ
การผลติยางทัง้หมดแต่เนื่องจากโครงสร้างตลาดยางพาราโลกมผีูซ้ื้อน้อยรายโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นประเทศทีม่อีุตสาหกรรมการผลติลอ้รถยนต์ เชน่ จนี สหรฐัฯ ญี่ปุ่ น ฯลฯ ท าใหไ้ทยไม่สามารถ
ก าหนดราคาเองได ้อย่างไรกต็ามการเปลีย่นแปลงของราคายางมปัีจจยัหลายอย่างท าใหร้าคามี
ความผนัผวนไม่ว่าจะเป็นการที่อุปสงค์และอุปทานของยางพาราทีไม่สมดุลกนัเกดิจากการที่
หลายประเทศหนัมาปลูกยางพารากนัเพิม่มากขึน้ เชน่ สปป.ลาว กมัพูชา ปากสีถาน พม่า ฯลฯ 
โดยเฉพาะเขตสิบสองปันนาของจีนที่หันมาผลิตยางพาราและน ามาแปรรูปเอง จากการที่
หลายๆ ประเทศหนัมาเพาะปลูกยางพาราท าให้มพีื้นที่เพาะปลูกโดยรวมของโลกมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้ท าให้สตอ็กยางพาราเพิม่สูงขึน้และเป็นสาเหตุใหป้รมิาณผลผลติยางพาราส่วนเกนิของ
โลกอยู่ในระดบัสูงในขณะทคีวามตอ้งการใชย้างพาราไม่ไดเ้ร่งตวัสูงเท่าผลผลติรวมถงึอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางภายในประเทศขยายตวัอยู่ในระดบัต ่า จงึเกดิผลผลติส่วนเกนิในระบบนอกจากนี้
การที่เศรษฐกจิโลกที่ซบเซาส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ท าให้ความต้องการยางวงล้อและ
ชิน้ส่วนยานยนต์ที่ท าจากยางลดลงส่งผลต่อปรมิาณความต้องการยางพาราไปเป็นวตัถุดิบใน
การผลติของอุตสาหกรรมยานยนตม์แีนวโน้มลดลง 

อย่างไรกต็ามการที่ราคายางพาราเปลีย่นแปลงหรอืผนัผวนดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ 
ภาครฐัได้ตระหนักถึงปัญหาราคายางพาราโดยพยายามเข้าไปแทรกแซงกลไกลของตลาด
รวมถงึมาตรการต่างๆ ทีเ่ขา้ชว่ยเหลอืเกษตรกร ไม่วา่จะเป็นการการลดพืน้ที่ปลูกยาง การปล่อย
สนิเชื่อดอกเบี้ยต ่า เป็นต้น แต่ราคายางพารากย็งัมคีวามผนัผวนอยู่ตลอดท าให้ภาครฐัต้องมี
นโยบายออกมาชว่ยเหลอือยู่เรื่อยๆ และมแีผนระยะยาวทีจ่ะท าใหร้าคายางอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
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จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นการเปลี่ยนแปลงราคายางพาราของประเทศไทยมเีหตุจาก
ปัจจยัต่างๆ ท าให้ผูศ้กึษาสนใจที่จะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคายางพาราแผน่รมควนัชัน้ 
3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปปรบัใช้ในการ 
วเิคราะห์ ตดัสนิใจ และวางแผนการผลติยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกบัทศิทาง แนวโน้มของ
ราคายางพาราและการแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้เกษตรตกต ่าโดยผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนายางพาราให้มีคุณภาพและเป็นฐานข้อมูลในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปแก้ปัญหา
เสถยีรภาพราคายางพาราของ ประเทศต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศ
ไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 

ราคาน ้ามนัปาล์มดิบ ราคาน ้ามนัดิบ WTI ดชันีผลผลิตยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 อตัรา
แลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัฯ มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ราคายางพาราตลาด
ล่วงหน้าโตเกยีว ราคายางสงัเคราะห์บวินามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 

ดชันีผลผลติยางแผน่รมควนัชัน้ 3 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 

การวจิยัครัง้นี้ศกึษาถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อรราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 
ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ในช่วงตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี
พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 4 ปี ทัง้หมด 48 เดอืน 
 
 
 
 
 



6 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

 
 
ค านิยามศพัท ์
           

ราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (บาท/
กโิลกรมั) หมายถงึ ราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
ในชว่งตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 เป็นราคาของยางแผน่รมควนั
ชัน้ 3 ณ จุดทีส่่งออกในตลาดส่งมอบจรงิ (ท่าเรอืกรุงเทพ) (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ส านกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร) 

ราคาน ้ามนัปาล์ดิบ (บาท/กิโลกรมั) หมายถึง ราคาน ้ามนัปาล์ดิบในช่วงตัง้แต่เดอืน
มกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ส านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร) 

ราคาน ้ามนัดบิ (ดอลลาร/์บารเ์รล) หมายถงึ ราคาน ้ามนัปาลด์บิ West Texas Intermediate 
ในช่วงตัง้แต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 ราคาน ้ ามันดิบ WTI 
(ดอลลาร/์บารเ์รล) West Texas Intermediate เป็นราคาน ้ามนัดบิอา้งองิทีส่ าคญัในทวปีอเมรกิา 
นอกจากนี้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัดบิ WTI เป็นสญัญาซื้อขายน ้ามนัดบิล่วงหน้าทีม่กีาร
ซื้อขายและได้รบัความนิยมมากที่สุดในโลกซึ่งมกีารซื้อขายกนัในตลาด NYMEX น ้ามนัดบิถอื
เป็นวตัถุดบิที่น าใชใ้นการท ายางสงัเคราะห์ (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก 
Federal Reserve Economic Data) 

ตวัแปรต้น 

-ราคาน ้ามนัปาลด์บิ 

-ราคาน ้ามนัดบิ  

-อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารฺสหรฐัฯ  

-มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3   

-ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว 

-ราคายางสงัเคราะหบ์วินา  

-ดชันีผลผลติยางแผน่รมควนัชัน้ 3  
 

ตวัแปรตาม 
ราคาส่งออกยางพาราแผน่

รมควนัชัน้ 3 ของ 
ประเทศไทย  

ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
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อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่ารฺสหรัฐฯ (บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ) หมายถึง อัตรา
แลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารฺสหรฐัฯ ในชว่งตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 
2562 (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก Federal Reserve Economic Data) 

มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3  (ลา้นบาท) หมายถงึ มูลค่าการส่งออกยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์
จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก bot.or.th) 

ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (เยน/กิโลกรมั) หมายถึง ราคายางพาราตลาด
ล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : 
ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 

ราคายางสงัเคราะห ์(บาท/กโิลกรมั) หมายถงึ ราคายางสงัเคราะหต์ัง้แต่เดอืนมกราคม 
ปี พ.ศ. 2559 – ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 (เก็บข้อมูลออนไลน์จาก : ฐานข้อมูลออนไลน์จาก 
ceicdata.com) 

ดชันีผลผลติยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (ปีฐาน 2005=100) หมายถงึ ดชันีผลผลติยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ดชันีผลผลติยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 เป็นตวัชีว้ดัถงึผลผลติยางแผ่นรมควนั ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์
จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อราคายางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศ

ไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ F.O.B 
2. หน่วยงานรฐับาลสามารถน าผลของการวจิยัไปใชส้ าหรบัการก าหนดนโยบายการ

เพื่อส่งเสรมิใหร้าคายางมเีสถยีรภาพและแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 
 

 



 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ปุณณวิช เลิศศิว (2560) ได้ท าการการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออก

ยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ด้วยแบบจ าลองการถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Model) อาศัยวิธีการประมาณค่าแบบก าลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Square Method) โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมแิบบอนุกรมเวลาซึ่งเกบ็รวลรวมขอ้มูล
เป็นรายไตรมาสในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถงึไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 10 ปี หรอื 40 
ไตรมาสโดยมตีวัแปรตามคอืราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอื
กรุงเทพฯ และตวัแปรอสิระ คอืผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศจนี อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทของ
ประเทศไทยต่อเงนิหยวนของประเทศจนี ราคายางสงัเคราะห ์ปรมิาณการส่งออกยางสงัเคราะห์ 
ราคาน ้ามนัดบิเฉลีย่ ดชันีผลผลติยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ปรมิาณการส่งออกยางพาราแผน่
รมควนัชัน้ 3 ไปยังทัว่โลกและฤดูกาลโดยแบบจ าลองมีค่า  R-squared = 0.7597 แสดงถึง 
ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายตวัแปรตามไดถ้งึรอ้ยละ 75  

ผลการศกึษานี้พบว่าตวัแปรที่ส่งผลกระทบในทศิทางเดยีวกบัราคาส่งออกยางพารา
แผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพประกอบด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศจนี อตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทของประเทศไทยต่อเงนิหยวนของประเทศจนี ราคายาง
สงัเคราะห์ ปรมิาณการส่งออกยางสงัเคราะห ์และราคาน ้ามนัดบิเฉลี่ย ปัจจยัที่ส่งผลกระทบใน
ทิศทางตรงกนัข้ามกบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพ ประกอบดว้ยดชันีผลผลติยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ปรมิาณการส่งออกยางพาราแผน่
รมควนัชัน้ 3 ไปยงัทัว่โลก ส่วนปัจจยัที่ส่งผลกระทบทัง้ในทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงขา้ม
กบัราคาส่งออก ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพ คอืฤดูกาล 

  
 จิราพชัร เวียงทอง (2561) ท าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อราคายางพาราในประเทศไทย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ปริมาณการส่งออกน้ายางพารา มูลค่าการนาเข้ายาง
สงัเคราะห์ ปรมิาณผลผลติยางพาราในประเทศไทย และราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก ซึ่งศกึษา
ข้อมูลทุติยภูมเิป็นรายเดอืน ตัง้แต่เดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนธนัวาคม 2560 จ านวน 72 
เดอืน โดยการใชว้ธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares: OLS) มาทดสอบความสมัพนัธ์
โดยใชส้มการถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Regression) 
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ผลการศกึษาพบวา่ ปรมิาณการส่งออกยางพารา ปรมิาณผลผลติยางพาราของประเทศ
ไทย เป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่อราคายางพารา อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยที่ปรมิาณ
การส่งออกยาง มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัราคายางพารา และปรมิาณผลผลติยางพารา 
มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกบัราคายางพารา มูลค่าการน าเข้ายางสงัเคราะห์เป็น
ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคายางพารา อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
ตรงกนัขา้มกบัราคายางพารา ส่วนราคาน ้ามนัไม่ม ีผลกระทบต่อราคายางพารา 

 
อาทิตย ์ตัง้ถาวรชยักลุ (2560) ท าการศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกจิที่มอีทิธพิลต่อราคา

ยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา โดยใชข้อ้มูลทุตยิภูมแิบบอนุกรมเวลา
แบบรายเดอืนตัง้แต่เดอืนมกราคม 2558 ถงึ เดอืนธนัวาคม 2560 โดยใชว้ธิกีารประมาณค่าแบบ
วธิกี าลงัสองน้อยที่สุด (ordinary least square :OLS) ซึ่งท าการศกึษาทัง้หมด 9 ปัจจยั ได้แก่  
1. ราคาน ้ามนัดิบโลก 2. ดชันีความเชื่อมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย 3. อตัรา
แลกเปลีย่นบาทต่อดอลลาร ์4. ราคายางแผน่ดบิ (USS) ในตลาดกลางหาดใหญ่ 5. ราคายางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ในตลาดล่วงหน้ากรุงเทพ (FOB) 6. ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควนัชัน้ 3  
7. มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3 8. ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิ 9. ราคายางแท่ง  

ผลการศกึษาพบว่ามเีพยีง 4 ปัจจยัที่ส่งผลต่อราคายางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ตลาด
กลางหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ่งได้แก่ 1. ดชันีความเชื่อมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศ
ไทย 2. ปรมิาณการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3 3. ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิ 4. ราคายางแท่ง โดย
ดชันีความเชื่อมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยเป็นปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ในเชิงลบ 
หมายความวา่ถา้ดชันีความเชื่อมัน่ของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยเพิม่ขึน้ จะท าใหร้าคา
ยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาลดลง และปรมิาณการส่งออก
ยางกม็คีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบเช่นกนัส่วนราคาน ้ามนัปาล์มดบิและราคายางแท่งเป็นปัจจยัทีม่ี
ความสมัพนัธใ์นเชงิบวก 

 
สุวภาพ ชูช่ืน (2552) ได้น าแบบจ าลองสมการถดถอย (Regression Model) มา ใชใ้น

การวเิคราะห์ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดราคายางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของตลาดสนิค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ขอ้มูลที่ใชใ้นการศกึษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลารายเดอืนย้อนหลงั 36 
เดือน ท าการหาค่าสถิตแิละแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกท าการวเิคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็น
ตวัก าหนดราคายางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยและ
ท าการประมาณค่าด้วยวธิกี าลงัสองสมบูรณ์ (Ordinary Least Square: OLS) ซึ่งในส่วนนี้เป็น
การวเิคราะห์ ถึงปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย เป็นการวดัถงึราคาเมื่อมตีวัแปรอสิระเปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่สองเป็น
การค านวนตามแบบจ าลอง สมการถดถอย เมื่อตอ้งค านึงถงึเวลา (Time) และฤดูกาล (Season) 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%22%7C%7Csl~~rl','');
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เพื่อพยากรณ์หรอืหาค่าการเจรญิเตบิโตของตวัแปรอสิระแต่ละตวั และน าค่าตวัแปรอสิระแต่ละ
ตัวที่ประมาณค่าได้มาพยากรณ์ ราคายางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทยสอดคล้องกบังานวจิยัที่ศกึษาถึงการวเิคราะห์ราคายางพาราของ
ประเทศไทยภายใตว้กิฤตการณ์น ้ามนัโลก ของสนัตเิทพ ธรรมเที่ยง (2551) ซึ่งไดน้ าแบบจ าลอง
สมการถดถอยมาใช้เป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลกระทบต่อราคายางพาราของ
ประเทศไทย 

 
สุพิชชา บวัแย้ม (2558) ท าการศกึษาปัจจยัที่มผีลกระทบต่อราคายางพาราตวัแปรที่

น ามาศึกษาได้แก่ ปริมาณการผลิตยางพารา ปริมาณส่งออกยางพารา มูลค่า การส่งออก
ยางพารา ราคาน ้ามนัดบิ และอตัรา แลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาทกบัดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาและ
ราคายางพารา(ราคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 F.O.B กรุงเทพฯ) โดยใชข้อ้มูลรายเดอืนตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม 2553 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 60 เดือน และใช้การวเิคราะห์สมการสมการ
ถดถอยเชงิซ้อน (Multiple Regression) มาประมาณค่าสมัประสทิธขิองตวัแปรอสิระที่มีผลต่อ 
ตวัแปรตามดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Squares : OLS)  

ผลการศกึษาพบว่าปริมาณส่งออกยางพารา มูลค่าการส่งออกยางพารา และอตัรา
แลกเปลีย่นระหวา่ง เงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา เป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคายางพารา
โดยทีมู่ลค่าการส่งออกยางพาราและอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งเงนิบาทกบัดอลลารส์หรฐัอเมรกิา 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคายางพารา  (ราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 F.O.B 
กรุงเทพฯ) ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัปริมาณการผลิตยางพารา และราคา 
น ้ามนัดบิไม่มผีลกระทบต่อราคายางพารา 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 
 ทฤษฏีอปุสงค์ 

ปริมาณของสนิค้าหรือบริการที่ผู้บรโิภคมีความประสงค์ที่จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่งๆ  ณ 
ระดบัราคาต่างๆ เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณซื้อ (Quantity Demanded) และราคา (Price) 
ของสินค้าชนิดนัน้ๆ ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นการบอกให้ทราบว่า หากปัจจยัอิ่นๆ ที่เป็น
ตวัก าหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว หากราคาสินค้าหรือบริการชนิดนัน้อยู่ที่ระดบัต่างๆ 
ผู้บริโภคมีความประสงค์ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการชนิดนัน้มาบริโภคเป็นบริมาณเท่าใดใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งความประสงค์ที่จะซื้อ เป็นความเตม็ใจหรอืความยนิดทีีจ่ะซื้อ (Willingness 
to pay) แล้วขณะเดยีวกนัจะต้องมคีวามสามารถที่ จะจ่าย (Ability to pay) ค่าสนิคา้หรอืบรกิาร
ในจ านวนทีต่อ้งการดว้ย ซึ่งสามารถอธบิายดว้ยกฏของอุปสงค ์(Law of demand) กล่าวคอื ถา้
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ให้สนิค้าอื่นๆ คงที่แล้ว ปรมิาณการซื้อหรอืบรกิารชนิดหนึ่งย่อม  ผนัแปรเป็นปฏภิาคส่วนกับ
ระดบัราคาสนิคา้หรอืบรกิารชนิดนัน้เสมอ (ภราดร ปรดีาศกัดิ,์ 2556) 

โดยสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

𝑄𝑋 = 𝑓(𝑌, 𝑇, 𝑁, 𝐸, 𝑃𝑋 , 𝑃𝑆) 
 

โดยก าหนดให้ 
Qx = จ านวนสินค้าและบริการ (X) ท่ีผู้ซ้ือต้องการซ้ือ  
Px = ราคาสินค้า X 
Y = รายได้ผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภค  
Ps = ราคาสินค้าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
N = จ านวนผูซ้ื้อในตลาดทัง้หมด  
E = การคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคต 
 
ราคาสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซื้อ : โดยทัว่ไปปรมิาณสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซื้อขึน้อยู่

กบัราคาของสนิค้าและบรกิารนัน้ๆ หากสินค้ามรีาคาสูงขึ้นความต้องการจะลดลงและในทาง
ตรงกนัขา้มหากสนิคา้มรีาคาลดลงความตอ้งการจะเพิม่ขึน้ 

ราคาสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : โดยปกติเมื่อราคาสนิค้าชนิดใดสูงขึ้นผู้บริโภคกจ็ะซื้อ
สนิคา้ชนิดนัน้น้อยลงและหนัไปซื้อสนิคา้อกีชนิดหนึ่งเชน่หากราคายางแผน่รมควนัมรีาคาสูงขึน้ 
ผูผ้ลติจะมคีวามตอ้งการยางสงัเคราะหม์ากขึน้เพราะเป็นสนิคา้ที่สามารถใชท้ดแทนกนัได้ท าให้
ราคายางสงัเคราะหก์บัความตอ้งการยางพารามคีวามสมัพนัธใ์นทศทางตรงกนัขา้ม  

ปริมาณการส่งออก : ถ้าอุปสงค์การส่งออกมีมาก จะท าให้ราคาสินค้าชนิดนัน้
ภายในประเทศเพิม่ขึน้ ในขณะที่ปัจจยัอื่นคงที่หรอืในทางตรงกนัขา้มหากปรมิาณการส่งออก
ลดลงกจ็ะท าใหร้าคาสนิคา้ในประเทศลดลง 

 
ทฤษฎีอปุทาน  
ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ขายยินดีน าเสนอขายในตลาดภายใน

ระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดบัราคาต่างๆ โดยสมมตใิห้ปัจจยัอื่นๆ คงที่ โดยจะแสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างราคากบัปริมาณการเสนอขายในรูปของเส้นกราฟหรอืแสดงความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนั 
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ปัจจยัทีก่ าหนดอุปทาน 
ปรมิาณการผลติทัว่โลก : ส าหรบัพชืผลทางเกษตรนัน้ปรมิาณผลผลติขึน้อยู่กบัฤดูกาล

และปัจจยัทางดา้นฤดูกาลมสี่วนส าคญัในการเปลีย่นแปลของราคาในระยะสัน้เช่นในชว่งฤดูเก็บ
เกีย่วจะเป็นชว่งทีอุ่ปทานสนิคา้มมีากทีสุ่ดหลงัจากนัน้อุปทานสนิคา้จะคอ่ยๆ ค่อยๆ ลดลงต ่าสุด
ในขณะทีอุ่ปทานสนิคา้มสีูงสุดและราคาจะค่อยค่อยเพิม่ขึน้เมื่ออุปทานสนิคา้ลดลงทัง้นี้สมมตใิห้
ปัจจยัอื่นๆ คงที่ที่ ในปัจจุบนัจะเหน็ได้จากการที่มนีานาประเทศปลูกยางเพิม่ขึน้ท าให้สต๊อก
ยางพารามมีากส่งผลต่อราคายาง 

สต๊อกสนิคา้ : จ านวนสนิคา้คงเหลอืจากฤดูกาลผลติทีแ่ลว้รวมถงึปรมิาณการผลติที่มาก
เกินไปท าให้ล้นตลาดอันเกิดจากทัง้ภาคเกษตรที่ผลิตมากเกินไปและภาครัฐที่มีการรบัซื้อ
ชว่ยเหลอืท าใหส้ต๊อกสูงกอ็าจท าใหก้ารผลติปรบัตวัลดลงชว่งเวลาต่อมา  

ราคาของสนิค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวขอ้ง : การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าชนิดอื่นได้ขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ของสนิค้าเช่นสินค้าที่
แขง่ขนักนัหากราคาสนิคา้อกีชนิดหนึ่งเพิม่ขึน้จะส่งผลใหผ้ลติสนิคา้นัน้เพิม่ขึน้ 

 
ทฤษฎีใยแมงมุม  
ทฤษฎีใยแมงมุม (Cobweb theorem) เป็นทฤษฎีที่อธบิายความผนัผวนของราคาทีไ่ม่

แน่นอนของสนิคา้ทีต่อ้งใชเ้วลาผลติเป็นระยะเวลานาน เชน่ สนิคา้เกษตรกรรม สนิคา้อุตสาหกรรม 
เป็นต้น ท าให้ผูผ้ลติไม่สามารถ ปรบัปรมิาณตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ได้แบบทนัทีทันใด 
ผลผลติทีไ่ดร้บัจากการก าหนดปรมิาณการผลติใน ขณะหนึ่งๆ จงึเป็นผลผลติในงวดต่อไป หรอื
กล่าวได้ว่าระยะเวลา t จะก าหนดปรมิาณเสนอขายในระยะเวลา t+1 หรอือกีนัยหนึ่งสนิค้าใน
ระยะเวลา t-1 จะก าหนดปรมิาณเสนอขายในระยะเวลา t และปรมิาณเสนอซื้อใน ขณะหนึ่งๆ จะ
เป็นเท่าใดก็ขึ้นกบัราคาสินค้าในขณะนัน้ๆ พูดได้ว่าราคาในระยะเวลา t จะเป็นตวัก าหนด
ปริมาณ เสนอซื้อในระยะเวลา t (นราทิพย์ชุติวงศ์, 2544) ซึ่งทฤษฎีใยแมงมุมจะมีความ
เกี่ยวเนื่องกบัอุปสงค์และอุปทาน ของสนิค้าที่ผลติและส่งออกโดยตรงเนื่องจากความยดืหยุ่น
ของอุปสงค์และอุปทานจะเป็นตวัก าหนดความ เคลื่อนไหวของราคา โดยมหีลกัๆ 2 กรณี คอื 
กรณแีรกความยดืหยุ่นของอุปสงคม์ากกวา่อุปทาน ราคาจะมกีารเคลื่อนไหวและมแีนวโน้มเขา้สู่
จุดสมดุล กรณีที่สองความยดืหยุ่นของอุปสงคน้์อยกว่าอุปทานราคาจะมกีาร  เคลื่อนไหวและมี
แนวโน้มออกจากจุดสมดุล (วนัรกัษ์ มิง่มณนีาคนิ, 2552) 
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ภาพที ่3 รูปแบบของทฤษฎใียแมงมมุ 
 

ทฤษฎีการส่งผ่านของการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate 
Pass–Through: ERPT) 

นักเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงนิระหว่างประเทศ (International Finance) ได้น าเสนอ
ผลการศกึษาเพื่ออธบิายถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งราคาสนิคา้และอตัราแลกเปลีย่นมา ตัง้แต่ช่วงปี
ทศวรรษที ่1980 และไดต้ัง้รูปแบบความสมัพนัธด์งักล่าววา่ ทฤษฎกีารส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลง
ในอตัราแลกเปลีย่น (Exchange Rate Pass – Through: ERPT) โดยทฤษฎ ีดงักล่าวไดอ้ธบิาย
ว่า การส่งผ่านของการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน หมายถงึ ระดบัการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้าน าเขา้และส่งออกซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน โดยอตัราการ
เปลีย่นแปลงของราคานัน้เรยีกอกีอย่างวา่การส่งผา่น (Pass – Through) และการส่งผา่นผลของ
อัตราแลกเปลี่ยนไปยังราคาสินค้าส่งออกจะเกิดขึ้นได้ทัง้แบบสมบูรณ์ (Complete Pass – 
Through) หรอืแบบไม่สมบูรณ์ (Not Complete Pass – Through) 

โดยการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนแบบสมบูรณ์ (Complete Exchange Rate Pass – 
Through) คอื การตอบสนองของการเปลีย่นแปลงราคาสนิคา้ 1 หน่วย ทีม่ผีลจากการเปลีย่นแปลง
อตัราแลกเปลีย่น 1 หน่วย แต่ในความเป็นจรงินัน้ผูน้ าเขา้สนิคา้นัน้จะมกีารบวก ส่วนเพิม่ก าไร
จากสินค้าที่น าเข้าและน าไปผลิตและขายต่อให้ผู้บริโภคในประเทศ หรือลดราคา  สินค้าใน
ประเทศลงมากกวา่ 1 หน่วย ท าให้การส่งผ่านของอตัราแลกเปลี่ยนต่อระดบัราคาสนิค้า นัน้ไม่
สมบูรณ์หรอืการตอบสนองของราคาสนิคา้จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลีย่น 1 หน่วย
นัน้เปลี่ยนแปลงมากกว่าหรอืน้อยกว่า 1 หน่วย หรอืเรยีกว่าการส่งผ่านอตัราแลกเปลี่ยน แบบ
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete Exchange Rate Pass – Through) 

การส่งผ่านของอตัราแลกเปลี่ยนจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ (100%) แต่ถ้าราคาใน รูปเงนิ
ดอลลาร์สหรฐัฯลดลงน้อยกว่าอตัราการลดลงของอตัราแลกเปลี่ยน การส่งผ่านจะเป็น  แบบไม่
สมบูรณ์การส่งผ่านของอตัราแลกเปลี่ยนที่ไม่สมบูรณ์จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า ให้ดชันี อตัรา
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แลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิของประเทศไม่อยู่ณ จุดเสมอภาคตาม PPP ทีร่ะดบั 100 โดยทีก่ารส่งผ่าน
ที่ลดลงอาจจะเกดิจากการเพิม่ก าไรให้มากขึน้หรอืการเพิม่ขึน้ของต้นทุนการผลติและแนวคดิ
เรื่องอุปสงค์ของความยืดหยุ่นของราคา (Price Elasticity of Demand) จะมีส่วนช่วยในการ
ก าหนดระดบัการส่งผา่นของการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นใหอ้ยู่ในระดบัทีต่อ้งการ 

 
ปัจจยัท่ีก าหนดการเคล่ือนไหวของราคายางพาราไทย (บทความธนาคารแห่ง

ประเทศไทย : เบือ้งหลงัตลาดและการก าหนดราคายางพารา) 
การเคลื่อนไหวของราคายางพาราไทยจะ สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิเป็น

ส าคญั โดยจะเกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีส่่งผลต่ออุปสงคอ์ุปทานของโลก ดงันี้ 
 ปัจจยัพืน้ฐานด้านอปุสงค ์ 
 เศรษฐกจิของประเทศผูใ้ชย้างพารา : ความต้องการใชย้างพาราโลกจะมาจากประเทศ
ผูใ้ชห้ลกัไดแ้ก่ จนี สหรฐัฯ และยุโรป คดิ เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.5 9.5 และ 9.3 ของปรมิาณการ
ใชย้างพาราโลกตามล าดบั โดยจนีเป็นผูบ้รโิภคยางและเป็นผูผ้ลติรถยนตอ์นัดบั 1 ของโลก และ
เป็นตลาดส่งออกยางที่ส าคญัที่สุดของไทย ท าให้ราคายางของไทยเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดยีวกบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิจนีมาโดยตลอด 

การเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต ์: สนิคา้ต่อเนื่องทีส่ าคญัของยางธรรมชาตคิอื ยาง
ล้อรถยนตซ์ึ่งจะพจิารณาไดจ้ากการขยายตวัของอุตสาหกรรมยานยนต์ทีข่ยายตวัเพิม่ขึน้ความ
ต้องการในการผลิตรถยนต์จะ เพิ่มขึ้น ความต้องการใช้ยางพารากจ็ะเพิม่ขึน้ส่งผล ให้ราคา
ยางพาราเพิม่สูงขึน้นัน้เอง 
 สตอ็กยางพารา : สตอ็กยางทีใ่ชพ้จิารณากนัในปัจจุบนัคอืสตอ็กยางเมอืงชงิเต่า (Qingdao) 
เนื่องจากเป็นเมอืงทีน่ าเขา้ยางมากทีสุ่ดและเป็นฐานส าคญัในการผลติลอ้ยางโดยมาจากการซื้อ
ขายในตลาดส่งมอบจรงิ นอกจากนี้คอืสตอ็กยางตลาด SHFE และสตอ็กยางตลาด TOCOM ซึ่ง
เป็นสต็อกยางจากการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจากข้อมูลของ International Rubber Study 
Group (IRSG) พบว่าสตอ็กยางของ ทัง้โลกตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปัจจุบนั มปีรมิาณเพิม่ สูงขึน้
และแนวโน้มในอนาคตกย็งัคงเพิม่ขึน้ การที่ปริมาณสตอ็กยางเพิ่มขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ   
ถอืเป็นปัจจยัลบทีส่่งผลต่อราคายางพาราไทย 

ความตอ้งการใชย้างสงัเคราะห ์: ยางสงัเคราะหก์ลายเป็นสนิคา้ทดแทนยางธรรมชาตใิน
การปรบัสดัส่วนการผลติในอุตสาหกรรม ยางและผลติภณัฑย์าง อย่างไรกต็ามแมว้า่ในการผลติ
สนิค้าบางชนิดจะมกีารใชย้างสงัเคราะหเ์ป็นสนิคา้ทดแทนยางธรรมชาตเิช่น ล้อยางรถยนตแ์ต่
ยางสงัเคราะหไ์ม่สามารถทดแทนยางธรรมชาตไิด้ สมบูรณ์ เนื่องจากยางธรรมชาตมิคีุณสมบตัิ
ความยืดหยุ่นที่ดีกว่า ดงันัน้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกจะยงัคงมีอยู่  การที่ยาง
สงัเคราะห์เป็นสนิค้าทดแทนยางธรรมชาตดิงันัน้ ราคาจงึมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั 
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กล่าวคือ ถ้าราคานํ้ามนัดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิตัง้ต้นมีราคาสูงขึน้ต้นทุนการผลติยางสงัเคราะห์ก็
สูงขึ้นตาม เมื่อยางสังเคราะห์ราคาสูงขึ้นมากผู้ใช้ยางสังเคราะห์จะปรับเปลี่ยนมาใช้ยาง
ธรรมชาตมิากขึน้ส่งผลใหร้าคายางธรรมชาตสิูงขึน้ตามปรมิาณความตอ้งการใชใ้นอุตสาหกรรม
ต่างๆ 

ปัจจยัด้านอปุทาน 
พื้นที่เพาะปลูก : การเคลื่อนไหวของราคายางและนโยบายการปลูกยางของแต่ละ

ประเทศเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการเพิม่/ลดพืน้ทีป่ลูกยาง เชน่ ปี 2556 เวยีดนามม ีพืน้ทีเ่พาะปลูก
ยางอยู่ที ่5.8 ลา้นไร่ ใหผ้ลผลติ 9.5 แสนตนั และรฐับาลไดม้นีโยบายขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก ไปถงึ 
6.3 ล้านไร่ เพื่อให้ได้ผลผลิต 1.2-1.4 ล้านตนั ภายในปี 2563 นอกจากนี้ในระหว่างปี 2548-
2555 จนีมกีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกปีละ 2.6 แสนไร่ ท าให ้ปี 2556 จนีมพีืน้ทีเ่พาะปลูกมากเป็น
อนัดบั 3 ของโลกรองจากไทยและมาเลเซยีคดิเป็นพืน้ที ่7.3 ลา้น ไร่ และรฐับาลจนียงัมนีโยบาย
ขยายพืน้ทีป่ลูกไปยงัประเทศ CLMV ท าใหพ้ืน้ทีเ่พาะปลูกในประเทศ ดงักล่าวปรบัตวัสูงขึน้การ
ขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกยางพาราของโลกจะท าใหผ้ลผลติของโลกมแีนวโน้มสูงขึน้เรื่อยๆ ซึ่งอาจท า
ใหโ้ลกเผชญิภาวะผลผลติลน้ ตลาดอย่างต่อเนื่องและกดดนัใหร้าคายางพาราไม่สามารถปรบัตวั
สูงขึน้ได ้

ฤดูกาลและความผดิปกตขิองสภาพภูมอิากาศ : ยางพาราเป็นสนิคา้เกษตรที่ข ึน้อยู่กบั
ฤดูกาล ในช่วงฤดูยางผลดัใบจะท าใหผ้ลผลติยางพาราออกมาน้อย ฤดูที่ยางผลดัใบจะแตกต่าง
กนัไปตามท้องถิน่และชนิดของพนัธุ์ยาง โดยมกัจะเป็นช่วงหน้าร้อนของแต่ละพื้นที่ ดงันัน้ใน
บางเดอืนจะท าใหผ้ลผลติ ออกมามากน้อยแตกต่างกนัไป นอกจากนี้ปัญหาน ้าท่วม ภยัแลง้และ
ฝนตกนานผดิปกตเิป็นอุปสรรคต่อการกรดียางลว้นส่งผลกระทบต่อผลผลติและราคายางดว้ย 

ปัจจยัด้านเทคนิคอ่ืนๆ  
อตัราแลกเปลี่ยน : ยางพาราเป็นสนิคา้ทีม่กีารซื้อขายกนัทัว่โลกทัง้ในตลาดส่งมอบจรงิ

และตลาดล่วงหน้า ท าใหร้าคายางพาราถูกเปลีย่นใหอ้ยู่ในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยราคา
ยางจะเพิม่สูงขึน้หากอตัรา แลกเปลีย่นในรูปสกุลเงนิบาทต่อดอลลารส์รอ.มคี่าเพิม่ขึน้ (เงนิบาท
อ่อนค่าลง) ในทางตรงกันขา้มราคายางจะลดลง หากอตัราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเงินบาทต่อ
ดอลลารส์รอ. มคี่าลดลง (เงนิบาทแขง็ค่าขึน้) ภายใตเ้งนิตราสกุลอื่นๆ คงที ่ 

ราคาน ้ามนัดบิ : ราคายางพาราและราคานํ้ามนัดบิจะเคลื่อนไหวไปในทศิทางเดยีวกนั 
เนื่องจากยางพาราเป็น Commodity เชน่เดยีวกบัน ้ามนัดบิ นอกจากนี้ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก
ยงัเป็นตวัสะทอ้นทีส่ าคญัของ ราคายางสงัเคราะหห์ากราคาน ้ามนัดบิสูงขึน้ ตน้ทุนการผลติยาง
สงัเคราะห์จะเพิม่ขึน้ส่งผลให้ราคายางสงัเคราะห์เพิม่ขึน้ ท าให้ความต้องการใชย้างพาราและ
ราคายางพาราเพิม่ขึน้ดว้ย 

การเก็งก าไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า : ราคายางพาราแผ่นดิบภายในประเทศจะ
เคลื่อนไหวในทศิทางเดยีวกนักบัราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยตลาดล่วงหน้ามบีทบาท
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ในการป้องกนัความเสีย่งและแสวงหาผลก าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาอย่างรวดเรว็ ซึ่งการซื้อ
ขายสญัญาล่วงหน้าจะอาศยัการใชข้อ้มูลขา่วสารทีเ่กดิขึน้ใน ปัจจุบนัคาดคะเนการเปลีย่นแปลง
ราคาในอนาคต เชน่ หากปรมิาณความตอ้งการใชย้างของโลกมสีูงขึน้ จะท าใหป้รมิาณยางทีเ่กบ็
ไว้เป็นสินค้าคงคลงัมีน้อยลง ซึ่งจะท าให้นักเก็งก าไรคาดว่าอุปสงค์ในอนาคตจะมีมากกว่า
อุปทาน จึงมีการคาดคะเนว่า ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ดังนัน้ราคาซื้อขายยางพาราในตลาด
ล่วงหน้าจะปรบัสูงขึน้และส่งผลใหร้าคายางในปัจจุบนัสูงขึน้ดว้ย



 

บทท่ี  3 
วิธีการศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
การวจิยัครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 

ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ในชว่งตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม ปี พ.ศ. 
2562 รวมระยะเวลา 4 ปี ทัง้หมด 48 เดอืน โดยใชข้อ้มูลในการศกึษาแบบอนุกรมเวลา (Time 
Series) และน าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาวเิคราะห์เพื่อให้ครอบคุมขอบเขตการศกึษา สมมตฐิาน 
และวตัถุประสงคก์ารศกึษา 
 
ตวัแปรท่ีน ามาศึกษา 
 

ตวัแปรตาม   
ราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ (บาท/

กโิลกรมั) หมายถงึ ราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
ในชว่งตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 เป็นราคาของยางแผน่รมควนั
ชัน้ 3 ณ จุดทีส่่งออกในตลาดส่งมอบจรงิ (ท่าเรอืกรุงเทพ) (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ส านกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร) 

 
ตวัแปรต้น  
ราคาน ้ามนัปาล์ดิบ (บาท/กิโลกรมั) หมายถึง ราคาน ้ามนัปาล์ดิบในช่วงตัง้แต่เดอืน

มกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ปาล์มสดเมื่อเขา้สู่ขบวนการกลัน่จะท าใหไ้ด้
ผลติภณัฑน์ ้ามนัปาลม์ดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิตัง้ตน้ในการน ามาผลติสนิคา้ต่างๆ เชน่ สบู่ น ้าพชื ฯลฯ 
ดงันัน้หากราคาน ้ามนัปาลม์ดบิมกีารปรบัตวัจะท าใหค้นหนัไปปลูกปาลม์มากขึน้จะท าใหผ้ลผลติ
ยางพาราลดลง (ทฤษฎใียแมงมุม) ท าใหร้าคาปรบัตวัสูงขึน้ ดงันัน้ตวัแปรดงักล่าวจะมคีวามสมัพนัธ์
ทศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
(เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

ราคาน ้ามนัดบิ (ดอลลาร/์บารเ์รล) หมายถงึ ราคาน ้ามนัปาลด์บิ West Texas Intermediate 
ในชว่งตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ราคาน ้ามนัดบิ WTI (ดอลลาร์/
บารเ์รล) West Texas Intermediate เป็นราคาน ้ามนัดบิอา้งองิทีส่ าคญัในทวปีอเมรกิา นอกจากนี้
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ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าน ้ามนัดบิ WTI เป็นสญัญาซื้อขายน ้ามนัดบิล่วงหน้าทีม่กีารซื้อขายและ
ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในโลกซึ่งมกีารซื้อขายกนัในตลาด NYMEX น ้ามนัดบิถอืเป็นวตัถุดบิที่
น าใชใ้นการท ายางสงัเคราะหก์ารทีร่าคาน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้จะท าให้ราคายางสงัเคราะหส์ูงขึน้ตาม
ด้วย ท าให้ผูผ้ลติมคีวามต้องการในยางแผนรมควนัชัน้ 3 มากขึน้เพราะสามารถใชท้ดแทนได้ 
(ทฤษฎีอุปสงค์ : สนิค้าที่ใชท้กแทนกนั) ท าให้ราคายางแผนรมควนัชัน้ 3 มรีาคาสูงขึน้ ดงันัน้
ราคาน ้ามนัดบิจะมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของ
ประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (เก็บข้อมูลออนไลน์จาก : ฐานข้อมูลออนไลน์จาก Federal 
Reserve Economic Data) 

อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลล่ารฺสหรฐัฯ (บาท/ดอลล่าร์สหรฐัฯ) หมายถงึ อตัราแลกเปลี่ยน
บาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ ในช่วงตัง้แต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2559 - ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 
ยางพาราเป็นสนิคา้ทีม่กีารซื้อขายกนัทัว่โลกทัง้ในตลาดส่งมอบจรงิและตลาดล่วงหน้า ท าใหร้าคา
ยางพาราถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ โดยราคายางจะเพิม่สูงขึน้หากอตัรา
แลกเปลี่ยนในรูปสกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์สรอ.มคี่าเพิม่ขึน้ (เงนิบาทอ่อนค่าลง) ในทางตรงกนั
ขา้มราคายางจะลดลง หากอตัราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเงนิบาทต่อดอลลาร์สรอ. มคี่าลดลง (เงนิ
บาทแขง็ค่าขึน้) ภายใต้เงนิตราสกุลอื่นๆ คงที่ ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ  
จะมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ 
ท่าเรอืกรุงเทพฯ (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก Federal Reserve Economic 
Data) 

มูลค่าการส่งออกยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (ล้านบาท) หมายถงึ มูลค่าการส่งออกยางแผน่
รมควนัชัน้ 3 ตัง้แต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 มูลค่าการส่งออก
เปรียบเสมือนความต้องการสนิค้าจากภาคต่างประเทศซึ่งยางพาราของไทยเฉลี่ยร้อยละ 80 
ส่งออกไปยงัต่างประเทศและใชเ้พยีงแค่ร้อยละ 10 ในอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท าให้ถ้าถา้
อุปสงค์การส่งออกมมีากจะท าให้ราคาสนิค้าชนิดนัน้ภายในประเทศเพิม่ขึน้ ในขณะที่ปัจจยัอื่น
คงที่หรอืในทางตรงกนัขา้มหากปรมิาณการส่งออกลดลงกจ็ะท าใหร้าคาสนิคา้ในประเทศลดลง 
(ทฤษฎอีุปสงค)์ ดงันัน้มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3 จะมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนั
กบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ (เก็บขอ้มูล
ออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก bot.or.th) 

ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (เยน/กิโลกรมั) หมายถึง ราคายางพาราตลาด
ล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ราคายางพาราแผ่นดิบ
ภายในประเทศจะเคลื่อนไหวในทศิทางเดยีวกนักบัราคายางในตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยตลาด
ล่วงหน้ามบีทบาทในการป้องกนัความเสีย่งและแสวงหาผลก าไรจากการเปลีย่นแปลงราคาอย่าง
รวดเรว็ ซึ่งการซื้อขายสญัญาล่วงหน้าจะอาศยัการใชข้อ้มูลขา่วสารที่เกดิขึน้ใน ปัจจุบนัคาดคะเน
การเปลีย่นแปลงราคาในอนาคต เชน่ หากปรมิาณความตอ้งการใชย้างของโลกมสีูงขึน้ จะท าให้
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ปรมิาณยางที่เกบ็ไวเ้ป็นสนิคา้คงคลงัมน้ีอยลง ซึ่งจะท าใหน้กัเกง็ก าไรคาดว่าอุปสงคใ์นอนาคต
จะมมีากกวา่อุปทาน จงึมกีารคาดคะเนวา่ ราคาจะปรบัตวัสูงขึน้ ดงันัน้ราคาซื้อขายยางพาราใน
ตลาดล่วงหน้าจะปรบัสูงขึ้นและส่งผลให้ราคายางในปัจจุบนัสูงขึ้นด้วย  ดงันัน้ราคายางพารา
ตลาดล่วงหน้าโตเกยีวจะมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนั
ชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก 
ceicdata.com) 

ราคายางสงัเคราะห ์(บาท/กโิลกรมั) หมายถงึ ราคายางสงัเคราะหต์ัง้แต่เดอืนมกราคม 
ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ยางสงัเคราะหก์ลายเป็นสนิคา้ทดแทนยางธรรมชาติใน
การปรบัสดัส่วนการผลติในอุตสาหกรรม ยางและผลติภณัฑย์าง อย่างไรกต็ามแมว้า่ในการผลติ
สนิค้าบางชนิดจะมกีารใชย้างสงัเคราะหเ์ป็นสนิคา้ทดแทนยางธรรมชาตเิช่น ล้อยางรถยนตแ์ต่
ยางสงัเคราะหไ์ม่สามารถทดแทนยางธรรมชาตไิด้ สมบูรณ์ เนื่องจากยางธรรมชาตมิคีุณสมบตัิ
ความยดืหยุ่นทีด่กีวา่ ดงันัน้ความตอ้งการใชย้างธรรมชาตขิองโลกจะยงัคงมอียู่ การทีย่างสงัเคราะห์
เป็นสินค้าทดแทนยางธรรมชาติกล่าวคอืถ้าราคานํ้ามนัดิบซึ่งเป็นวตัถุดบิตัง้ต้นมีราคาสูงขึน้
ต้นทุนการผลติยางสงัเคราะหก์ส็ูงขึน้ตาม เมื่อยางสงัเคราะหร์าคาสูงขึน้มากผูใ้ชย้างสงัเคราะห์
จะปรบัเปลี่ยนมาใชย้างธรรมชาตมิากขึน้ส่งผลให้ราคายางธรรมชาติสูงขึน้ตามปรมิาณความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดงันัน้ราคายางสงัเคราะห์บิวนาจะมีความสมัพนัธ์ทิศทาง
เดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ (เกบ็
ขอ้มูลออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 

ดชันีผลผลติยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (ปีฐาน 2005=100) หมายถงึ ดชันีผลผลติยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 ดชันีผลผลติยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 เป็นตวัชีว้ดัถงึผลผลติยางแผน่รมควนั ณ ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งหากดชันีผลผลติยาง
แผน่รมควนัชัน้ 3 มกีารเพิม่ขึน้หมายถงึผลผลติยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ในขณะนัน้มมีากในตลาด
ท าให้ราคามกีารปรบัตวัลดลง (ทฤษฎีอุปทาน) ดงันัน้ดชันีผลผลติยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 จะมี
ความสมัพนัธ์ทศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ 
ท่าเรอืกรุงเทพฯ (เกบ็ขอ้มูลออนไลน์จาก : ฐานขอ้มูลออนไลน์จาก ceicdata.com) 

 
การเกบ็ข้อมูล 
 

รวบรวมขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ซึ่งจะใชข้อ้มูลสถติแิละขอ้มูลต่างๆ จากเอกสาร 
หนังสอื บทความวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งจากหน่วยงานต่างๆ อนัประกอบไปด้วยสมมตฐิาน  
การวจิยัขอ้มูลเกีย่วกบัภาพรวมของอุตสาหกรรมยางพารารมควนัชัน้ 3 ส านกัเศรษฐกจิการเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ จากฐานข้อมูลออนไลน์  Federal Reserve  
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Economic, Data CEICDATA, TRADEMAP   
 
การวิเคราะหข้์อมูล  
 
          วเิคราะห์เชงิปรมิาณ (Quantitative Analysis) โดยท าการศกึษาโดยวเิคราะหปั์จจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดย
เกบ็ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ในชว่งตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 – ธนัวาคม 
ปี พ.ศ. 2562 (48 เดือน) วธิีที่ใช้ในการศกึษาโดยสร้างสมการเชงิถดถอย (Multiple Linear 
Regressions) ด้วยวธิีก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) โดยท าการศกึษา
แบบจ าลอง 4 แบบจ าลองและเลอืกอภิปรายผลเฉพาะแบบจ าลองทีส่ามารถอธบิายความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามไดด้ทีีสุ่ดโดยพจิารณาจากค่า Adjusted R Square 
 
ตารางที ่3 แสดงรูปแบบฟังกช์นัสมการทีใ่ชป้ระมาณค่าดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด 

รปูแบบฟังกช์นั สมการ 

แบบจ าลองท่ี 1 : Linear 𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐  

แบบจ าลองท่ี 2 : Log-Linear 𝒍𝒏𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝒙𝟐 

แบบจ าลองท่ี 3 : Linear-Log 𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝒙𝟐 

แบบจ าลองท่ี 4 : Double-Log 𝒍𝒏𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝒙𝟏 + 𝜷𝟐𝒙𝟐 

 
แบบจ าลองท่ีใช้ในการท าการศึกษา 
 

𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸_𝑅𝑆𝑆3 = 𝛼 + 𝛽1𝑂𝐼𝐿_𝑃𝐴𝐿𝑀 + 𝛽2𝑂𝐼𝐿 + 𝛽3𝐸𝑋𝐶_𝐷𝑂𝐿𝐿𝐴𝑅 + 𝛽4𝐸𝑋_𝑅𝑈𝐵𝐵
+ 𝛽5𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸_𝑇𝑂𝐾𝑌𝑂 + 𝛽6𝑆𝑌𝑁_𝐵𝑅 − 𝛽7𝑀𝑃𝐼_𝑃𝑅𝑂 + 𝜇 

 
 ตวัแปรตาม  

PRICE_RSS3 คอื ราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ        
ท่าเรอืกรุงเทพฯ 
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 ตวัแปรตน้ 
 𝛼   คอื ค่าคงที ่ 
 β   คอื ค่าสหสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ 
 OIL_PALM คอื ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิ 
 OIL  คอื ราคาน ้ามนัดบิ WTI 
 EXC_DOLLAR คอื อตัราแลกเปลีย่นเงนิบาทต่อดอลลารส์หรฐัฯ 
 EX_RUBB  คอื มูลค่าการส่งออกยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย 
 PRICE_TOKYO คอื ราคายางตลาดล่วงหน้าโตเกยีว 
 SYN_BR  คอื ราคายางสงัเคราะห ์ 
 MPI_PRO  คอื ดชันีผลผลติยางแผน่รมควนัชัน้ 3  
 μ   คอื ค่าความผดิพลาด (Error term) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิเคราะหส์มการถดถอยด้วยวิธี OLS  
 

ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณนี้ ผูว้จิยัจะท าการศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ที่มี
อทิธพิลต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ด้วย
แบบจ าลองการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Model) ดว้ยวธิกีารประมาณค่าแบบก าลงั
สองน้อยทีสุ่ด (Ordinary Least Square Method) โดยใชโ้ปรแกรม Eviews และทดสอบสมการ
ถดถอยตามข้อสมมติฐานของ Classical Linear Regression Model (CLRM) ได้แก่ ทดสอบ
ความสมัพนัธ์กนัเองของตวัแปรอิสระ , ทดสอบความแปรปรวนของตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน, 
ทดสอบความสมัพนัธ์กนัของตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน โดยท าการวเิคราะหแ์บบจ าลองทัง้หมด 4
แบบจ าลองและเลอืกแบบจ าลองที่ดีที่สุดโดยพจิารณาจากค่า Adjusted Rsquared ของแต่ละ
แบบจ าลองและน ามาอภปิรายผล 

 
ตารางที ่4  ค่า Adjusted Rsquared ค่า Prob.ในตัวแปรที่มีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตามและ   

แสดงทศิทางความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในแต่แบบจ าลองดว้ย
วธิกีารประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method) โดย   
โปรแกรม Eviews 
รปูแบบฟังกช์นั ค่า Adjusted Rsquared ความสมัพนัธก์บัตวัแปร

ตาม 

แบบจ าลองท่ี 1 : Linear 
      - (OIL_PALM )***  
      - (Oil)*** 
      - (PRICE_TOKYO)*** 
      - (SYN_BR)*** 
      - (MPI_PRO)*** 

 
0.907787 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
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ตารางที ่4  ค่า Adjusted Rsquared ค่า Prob.ในตัวแปรที่มีความสมัพนัธ์กบัตัวแปรตามและ   
แสดงทศิทางความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในแต่แบบจ าลองดว้ย
วธิกีารประมาณค่าแบบก าลงัสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Method) โดย   
โปรแกรม Eviews (ต่อ) 
รปูแบบฟังกช์นั ค่า Adjusted Rsquared ความสมัพนัธก์บัตวัแปร

ตาม 

แบบจ าลองท่ี 2 : Log-Linear 
      - (OIL_PALM )***  
      - (Oil)***- 
      - (PRICE_TOKYO)*** 
      -(SYN_BR)*** 
      -(MPI_PRO)*** 

   
 

0.874405 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

แบบจ าลองท่ี 3 : Linear-Log 
      - (OIL_PALM )***  
      - (Oil)***- 
      - (PRICE_TOKYO)*** 
      -(SYN_BR)*** 
      -(MPI_PRO)*** 

  
 

 0.893056 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

แบบจ าลองท่ี 4 : Double-Log 
      - (OIL_PALM )***  
      - (Oil)*** 
      - (PRICE_TOKYO)*** 
      -(SYN_BR)*** 
      -(MPI_PRO)*** 

  
 

 0.877332 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 

 
หมายเหตุ : (x)*** : ตวัแปรอิสระมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามที่ระดบันัยส าคญัทาง

สถติทิี ่0.01,(+) : ตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามในทศิทางเดยีวกนั, ตวัแปรอสิระมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามในทศิทางตรงกนัขา้มกนั 

จากขอ้มูลในตารางที่ 2 ค่า Adjusted Rsquared จะพบว่าแบบจ าลองที่มคี่า Adjusted 
Rsquared สูงทีสุ่ดกค็อืแบบจ าลองที ่1 รูปแบบฟังกช์นั Linear และจะใชแ้บบจ าลองที ่1 ในการ
อภปิรายผล  
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วิเคราะหส์มการถดถอยในแบบจ าลองท่ี 1 ด้วยโปรแกรม Eviews 
 
เมื่อได้แบบจ าลองที่จะน ามาท าการศกึษาแล้วผูว้จิยัจะน าขอ้มูลทุตยิภูมทิี่ศกึษามาท า

การ Run Regression ในโปรแกรม EViews เพื่อค านวนหาค่าสมัประสทิธิ ์(Coefficient) และค่า
ความน่าจะเป็น (Probability) เมื่อเทยีบกบันัยส าคญัทางสถติคิ่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
(R- squared) เป็นตน้ 

 
วิเคราะหส์มการถดถอยในแบบจ าลองท่ี 1 โปรแกรม Eviews 
แบบจ าลองท่ี 1  
 

𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸_𝑅𝑆𝑆3 = 𝛼 + 𝛽1𝑂𝐼𝐿_𝑃𝐴𝐿𝑀 + 𝛽2𝑂𝐼𝐿 + 𝛽3𝐸𝑋𝐶_𝐷𝑂𝐿𝐿𝐴𝑅 + 𝛽4𝐸𝑋_𝑅𝑈𝐵𝐵
+ 𝛽5𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸_𝑇𝑂𝐾𝑌𝑂 + 𝛽6𝑆𝑌𝑁_𝐵𝑅 + 𝛽7𝑀𝑃𝐼_𝑃𝑅𝑂 + 𝜇 

 
ตารางที ่5 : ตาราง Run Regression แบบจ าลองที ่1  ในโปรแกรม EViews 
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𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑅𝑆𝑆3 = −26.89014 + 3.331697𝑂𝐼𝐿𝑃𝐴𝐿𝑀 + 0.173411𝑂𝐼𝐿 + 0.374453𝐸𝑋𝐶𝐷𝑂𝐿𝐿𝐴𝑅

+ 8.611111𝐸𝑋𝑅𝑈𝐵𝐵 + 0.164467𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑇𝑂𝐾𝑌𝑂 + 0.140432𝑆𝑌𝑁𝐵𝑅

− 0.016430636𝑀𝑃𝐼𝑃𝑅𝑂 + 𝜇 
 
 

(-1.439589)    (4.242993)***   (2.940114)***   (0.650759)    

(0.123581)     (11.38310)***   (3.214534)***  (-4.186058)***   

F-statistic         =  67.09837                    𝑹𝟐         = 0.921521 
 

Adjusted 𝑹𝟐         = 0.907787 Durbin Watson     = 1.504267   
 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือ ค่าt-Statistic , (***) : ระดบันัยส าคญัท่ี 0.01  
 

ขัน้ตอนต่อมาผู้วจิยัท าการตรวจสอบสมการถดถอยตามข้อสมมตฐิานของ Classical 
Linear Regression Model (CLRM) โดยผลการทดสอบปัญหามดีงันี้ 

ตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ทีใ่ชท้ดสอบทางสถติหิาความสมัพนัธก์นัเองระหว่าง
ตวัแปรอิสระ (Correlation Matrix) เพื่อศกึษาว่ามตีวัแปรอสิระใดมีค่าสหสมัพนัธ์กนั  อย่างสูง 
Multicollinearity โดยพจิารณาจากค่าตวัเลขของสมัประสทธิิห์ากมคี่าเขา้ใกล ้1 ถอืวา่มคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัสูงหากมคี่าเขา้ใกล ้0 ถอืวา่มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าโดยการศกึษาครัง้นี้ก าหนด
ระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระดว้ยกนัไม่เกนิ 0.8 
 
ตารางที ่6  Correlation Matrix แสดงระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระดว้ยกนั 

 
 

จากการทดสอบพบว่าไม่มตีวัแปรตวัใดที่มคี่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระสมัพนัธ์
กนัเองเกนิ +/-0.8 ดงันัน้แบบจ าลองทีน่ ามาศกึษาครัง้นี้ไม่มปัีญหา Multicollinearity 

ขัน้ตอนต่อมาตรวจสอบปัญหา Heteroscedasticity ทดสอบความแปรปรวนของตวัแปร
สุ่มคลาดเคลื่อนว่ามคี่าคงที ่ค่าหนึ่ง (Homoscedasticity) หรอืไม่ทัง้นี้หากตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน
มีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroscedasticity ) จะเกิดปัญหาท าให้ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตราฐานของตวัประมาณค่าสมปัระสิทธิใ์นสมการถดถอยมคี่าต่างจากความเป็นจรงินัน่คอื  
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ค่า t-ststistic ทีค่ านวนไดข้องค่าสมัประสทิธิแ์ต่ละตวัไม่น่าเชือ่ถอืในวจิยันี้ใชว้ธิกีารทดสอบของ 
Breusch-Pagan 
 
ตารางที ่7 แสดงค่า Prob. ของ F-statistic 

 
 

จากการตรวจสอบปัญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ด้วยวธิ ีWhite Test พบว่าไม่เกดิปัญหาเนื่องจากค่า Prob. ของ F-statistic 
= 0.3115 ซึ่งมคี่ามากกวา่นยัส าคญั 0.1 

 
ขัน้ต่อมาท าการทดสอบปัญหา Autocorrelation เป็นการตรวจสอบวา่ตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อน

มคีวามสมัพนัธก์นัเองล าดบัที ่1 หรอืไม่ โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบจากค่า Durbin Watson statistic 
(D.W.) ความสมัพนัธอ์าจเป็นไดท้ัง้บวก (positive) หรอืลบ (negative) 

เงื่อนไขการพจิารณาตรวจสอบในกรณขีอง positive first-order autocorrelation หาก d 
> dU แสดงวา่ไม่มปัีญหา autocorrelation 

เงื่อนไขการพจิารณาตรวจสอบในกรณีของ negative first-order autocorrelation หาก 
d < 4 – dU แสดงวา่ไม่มปัีญหา autocorrelation  
 
ตารางที ่8 แสดงค่า Durbin-Watson ของแบบจ าลอง 
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positive first-order autocorrelation 
ผลการตรวจสอบพจิารณาจากตารางค่าสถติ ิDurbin-Watson พบวา่ ณ ระดบันยัส าคญั 

0.01 จ านวนตวัอย่าง (n) = 48 และจ านวนตวัแปรอสิระ (K-7) คอื 7 ค่า dL = 1.019 และ dU = 
1.704 ดงันัน้ค่าสถติ ิdL (1.019) < D.W. (1.504267) < dU (1.704) ผลการทดสอบอยู่ในช่วงที่
สรุปไม่ได ้ 

negative first-order autocorrelation 
ผลการตรวจสอบพิจารณาค่าสถิติ Durbin-Watson พบว่า ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 

จ านวนตวัอย่าง (n) = 48 และจ านวนตวัแปรอสิระ (K-7) คอื 7 ค่า dL = 1.019 และ dU = 1.704 
ดงันัน้ค่าสถติ ิD.W. (1.504267) < 4-dU (1.704) ดงันัน้ตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อนไมม่คีวามสมัพนัธ์
กนัเองล าดบัที่หนึ่งในทศิตรงขา้มแสดงว่าไม่มปัีญหา autocorrelation ของความสมัพนัธ์ในทศิ
ตรงกนัขา้ม  

จากการตรวจสอบสรุปได้วา่ค่า ตวัแปรสุ่มคลาดเคลื่อนไมม่คีวามสมัพนัธก์นัเองในทาง
ลบส่วนความสมัพนัธใ์นทางบวกไม่สามารถสรุปได ้ดงันัน้ไมเ่กดิปัญหา Autocorrelation  
 
ผลการวิจยั 
 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของ
ประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ พบว่าค่า Adjusted R-squared มคี่าเท่ากบั 0.907787 แสดง
ใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระทีเ่ลอืกมาสามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของราคาส่งออกยางพาราแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ได้ร้อยละ 0.91 ส่วนที่เหลอือกีร้อยละ 0.09 
เกดิจากปัจจยัอื่นๆ และจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธิกีารทางเศรษฐมติพิบว่า ราคาน ้ามนั
ปาลม์ดบิ ราคาน ้ามนัดบิ ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว ราคายางสงัเคราะห ์ดชันีผลผลติ
ยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศ
ไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 ส่วนตวัแปรอสิระอื่นๆ ไม่มอีทิธพิลต่อการ
เปลีย่นแปลงของราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ 

OIL_PALM: ราคาน ้ามนัปาลม์ดบิ (บาท/กโิลกรมั) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั 
ราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯอย่างมนียัส าคญัที่ 
0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 3.331697 หมายความว่าเมื่อก าหนดใหปั้จจยัอื่นๆ คงที่หาก
ราคาน ้ามนัปาลด์บิเพิม่ขึน้ 1 บาท/กโิลกรมั จะท าใหร้าคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของ
ประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ เพิม่ขึน้ 1.795994 บาท/กโิลกรมั 

OIL: ราคาน ้ามนัดิบ (ดอลลาร์/บาร์เรล) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคา
ส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯอย่างมนียัส าคญัที ่0.01 
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โดยมคี่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.173411 หมายความว่าเมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่นๆ คงที่หากราคา
น ้ามนัดิบเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์/บาร์เรล จะท าให้ราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของ
ประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ เพิม่ขึน้ 0.173411 บาท/กโิลกรมั 

PRICE_TOKYO: ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว (เยน/กโิลกรมั) มคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกันกบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯอย่างมนีัยส าคญัที่ 0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 0.164467 หมายความว่าเมื่อ
ก าหนดใหปั้จจยัอื่นๆ คงทีห่ากราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีวเพิม่ขึน้ 1 เยน/กโิลกรมั จะ
ท าให้ราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ เพิ่มขึน้ 
0.164467 บาท/กโิลกรมั 

SYN_BR: ราคายางสงัเคราะห์ (บาท/กโิลกรมั) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั
ราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯอย่างมนีัยส าคญัที่ 
0.01 โดยมีค่าสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 1.40432 หมายความว่าเมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่นๆ คงที่หาก
ราคายางสงัเคราะหบ์วินาเพิม่ขึน้ 1 บาท/กโิลกรมั จะท าใหร้าคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 
3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ เพิม่ขึน้ 1.40432 บาท/กโิลกรมั 

MPI_PRO: ดชันีผลผลิตยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (ปีฐาน 2005=100) มีความสมัพนัธ์ใน
ทศิทางเดยีวกนักบัราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ
อย่างมีนัยส าคญัที่ 0.01 โดยมีค่าสมัประสิทธิเ์ท่ากบั 0.016430 หมายความว่าเมื่อก าหนดให้
ปัจจัยอื่นๆ คงที่หากดัชนีผลผลิตยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 เพิ่มขึ้น 1 จุดจะท าให้ราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ลดลง 0.016430 บาท/กโิลกรมั 

  
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

การศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย 
ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยศกึษาข้อมูลทุติยะภูมเิป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ในช่วง
ตัง้แต่เดอืนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2562 (48 เดอืน) โดยเลอืกใชแ้บบจ าลองที ่1 
ในการอภิปรายผล โดยมตีวัแปรตามคอืราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศ
ไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯในส่วนตวัแปรอสิระได้แก่ ราคาน ้ามนัปาล์มดบิ ราคาน ้ามนัดบิ WTI 
ดชันีผลผลติยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 อตัราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัฯ มูลค่าการส่งออก
ยางแผน่รมควนัชัน้ 3 ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว ราคายางสงัเคราะหแ์ละดชันีผลผลติ
ยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 เพื่อศกึษาว่าตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์ต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ หรือไหมนัน้ ผู้ว ิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์
แบบจ าลองและสร้างความสมัพนัธ์ของปัจจยัที่มผีลต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 
ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยสรา้งสมการเชงิถดถอย (Multiple Linear Regressions) 
ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) และท าการทดสอบปัญหา 
Multicollinearity ทดสอบปัญหา Heteroskdasticity และทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยใช้
วธิกีารทดสอบจากค่า Durbin-Watson statistic และสรุปผลไดด้งันี้ 

จากการประมาณค่าแบบจ าลองที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสมัพนัธ์กบั ราคา
ส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติมิดีงันี้ 

ราคาน ้ามนัปาล์ดบิ (บาท/กโิลกรมั) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั ราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯอย่างมนียัส าคญัที ่0.01  

ราคาน ้ามนัดบิ (ดอลลาร์/บาร์เรล) มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบั ราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯอย่างมนียัส าคญัที ่0.01  

ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว (เยน/กโิลกรมั) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กับ ราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯอย่างมี
นยัส าคญัที ่0.01  

ราคายางสงัเคราะห ์(บาท/กโิลกรมั) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบั ราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯอย่างมนียัส าคญัที ่0.01  
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ดชันีผลผลติยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (ปีฐาน 2005=100) มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
กับ ราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯอย่างมี
นยัส าคญัที ่0.01  

การศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดค้รบถว้น ผลวจิยัไดย้นืยนัความ
มปีระสทิธภิาพของการทดสอบสมมตฐิานคอื ราคาน ้ามนัปาล์มดบิ ราคาน ้ามนัดบิ WTI ดชันี
ผลผลติยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว ราคายางสงัเคราะห์บวินา 
ดชันีผลผลติยางแผน่รมควนัชัน้ 3 มคีวามสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงของราคาส่งออกยางพารา
แผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ทัง้นี้ผลการศกึษาของแบบจ าลองที่ 1 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการวจิยัในอนาคต และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการประยุกตใ์ชใ้นการ
ออกนโยบายหรอืส่งเสรมิใหร้าคายางมเีสถยีรภาพมากขึน้  
 
อภิปรายผล 
 

ราคาน ้ามนัปาล์ดบิ (บาท/กโิลกรมั) มผีลกระทบต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนั
ชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัทฤษฎีอุปทาน
รวมถงึทฤษฎีใยแมงมุมและผลการวจิยัของอาทิตย์ตัง้ถาวรชยักุล (2561) โดยผลการทดสอบ
จากงานวจิยัสรุปไดว้่า ราคาน ้ามนัปาลด์บิมคีวามสมัพนัธ์กบัราคายางแผน่รมควนั ชัน้ 3 ตลาด
กลางหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั เป็นเชน่เดยีวกบัผลการทดสอบ
สมมตฐิานในงานวจิยันี้ เพราะน ้ามนัปาลม์ดบิซึ่งเป็นวตัถุดบิตัง้ต้นในการน ามาผลติสนิคา้ต่างๆ 
เช่น สบู่ น ้าพชื ฯลฯ ดงันัน้หากราคาน ้ามนัปาล์มดบิมกีารปรบัตวัจะท าให้คนหนัไปปลูกปาลม์
มากขึน้จะท าใหผ้ลผลติยางพาราลดลง (ทฤษฎใียแมงมุม) ทา้ยทีสุ่ดราคายางพาราจะปรบัตวัสูงขึน้  

ราคาน ้ามนัดบิ (ดอลลาร/์บาร์เรล) มผีลกระทบต่อราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 
ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยมคีวามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปุณณวชิ 
เลศิศวินนท์ (2560)  โดยผลการทดสอบจากงานวจิยัสรุปได้ว่า ราคาน ้ามนัดบิมคีวามสมัพนัธ์
กบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ในทิศทาง
เดยีวกนัอย่างมนีัยส าคญั เป็นเช่นเดยีวกบัผลการทดสอบสมมตฐิานในงานวจิยันี้ น ้ามนัดบิถอื
เป็นวตัถุดิบที่น าใช้ในการท ายางสังเคราะห์การที่ราคาน ้ ามันดิบเพิ่มขึ้นจะท าให้ราคายาง
สงัเคราะห์สูงขึน้ตามด้วย ท าให้ผูผ้ลติมคีวามต้องการในยางแผนรมควนัชัน้ 3 มากขึน้เพราะ
สามารถใชท้ดแทนได ้(ทฤษฎอีุปสงค ์: สนิคา้ทีใ่ชท้กแทนกนั) ท าใหร้าคายางแผนรมควนัชัน้ 3 
มรีาคาสูงขึน้ 

ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (เยน/กิโลกรัม) มีผลกระทบต่อราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยตวัแปรดงักล่าวในงานวจิยั
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ที่ผู้วจิยัได้ทบทวนวรรณกรรมมานัน้มีการน าราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวมาใช้ใน
แบบจ าลองแต่พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม ราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 โดยขอ้มูลที่
น ามาใชข้องงานวจิยัทีท่บทวนจะมอียู่ในช่วง ปี พ.ศ. 2555-2560 แต่ผูว้จิยัใชชุ้ดขอ้มูลในช่วงปี
พ.ศ. 2559-2562 และเป็นรายเดอืนท าใหค้่าทีไ่ดจ้ากการประมาณค่าออกมาแตกต่างกนั อย่างไร
ก็ตามความสมัพนัธ์ของราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีวและราคาส่งออกยางพาราแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ มีบทความเรื่องเบื้องหลงัตลาดและการ
ก าหนดราคายางพาราไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยไดช้ีใ้ห้เหน็ว่าปัจจยัประการหนึ่งทีเ่ป็น
ตวัก าหนดราคายางพาราคอืราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกยีว เพราะเป็นราคาอ้างองิของ
ราคายางพาราในตลาดส่งมอบจริงงดงันัน้การที่ราคาซื้อขายยางพาราในตลาดล่วงหน้าปรบั
สูงขึน้จะส่งผลใหร้าคายางพาราในตลาดส่งมอบจรงิปรบัตวัสูงขึน้ดว้ย 

ราคายางสงัเคราะห ์(บาท/กโิลกรมั) มผีลกระทบต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนั
ชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของปุณณวชิ เลศิศวินนท์ 
(2560) โดยผลการทดสอบจากงานวจิยัสรุปได้ว่าราคายางสงัเคราะห์มคีวามสมัพนัธ์กบัราคา
ส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯในทศิทางเดยีวกนัอย่าง
มีนัยส าคญั เป็นเช่นเดียวกับผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้ ซึ่งยางสังเคราะห์เป็น
วตัถุดิบในการน ามาท าล้อยานพาหนะและผลิตภณัฑ์ยางต่างๆ ท าให้ผู้ผลิตน ามาใช้ทดแทน
ยางพาราในบางชว่งเวลาที่ราคายางสูงเพราะเป็นสนิคา้ทีท่ดแทนกนัไดด้งันัน้ความสมัพนัธ์ของ
ราคายางสงัเคราะหก์บัราคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 จงึมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

ดัชนีผลผลิตยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (ปีฐาน 2005=100) มีผลกระทบต่อราคาส่งออก
ยางพาราแผน่รมควนั ชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
ปณุณวชิ เลศิศวินนท ์(2560) ที ่โดยผลการทดสอบจากงานวจิยัสรุปไดว้า่ ดชันีผลผลติยางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาส่งออกยางพาราแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ 
ท่าเรอืกรุงเทพฯ ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส าคญั เป็นเชน่เดยีวกบัผลการทดสอบสมมติฐาน
ในงานวจิยันี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 

ผลการศกึษาครัง้นี้ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อราคาส่งออกยางพาราแผ่น
รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ โดยราคาน ้ามนัดบิและราคาตลาดล่วงหน้า
โตเกียวเป็นปัจจยัที่ประเทศไทยอาจก าหนดไม่ได้เพราะมปัีจจยัภายนอกมาประกอบ ซึ่งเมื่อ
ราคาน ้ามนัไม่สามารถควบคุมได้ท าให้ราคาของยางสงัเคราะห์ในบางช่วงอาจอยู่ในระดบัทีต่ ่า
หรอืสูงท าใหร้าคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 ไดร้บัผลกระทบย่างหลกีเลีย่งไดย้าก อย่างไรกต็ามจาก
การศกึษาปัจจยัตวัหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 คอืราคาน ้ามนั
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ปาล์มดบิ การเปลี่ยนแปลงของราคาปาล์มจะส่งผลให้พื้นที่เพราะปลูกของยางเกดิการเปลี่ยน
เปลี่ยนและมผีลต่อผลผลิตที่ออกมาท าให้ราคายางมกีารปรบัตวันัน้เอง ดงันัน้หน่วยงานหรอื
ภาครฐัควรมมีาตราการหรอืนโยบายควบคุมพื้นที่การเพาะปลูกให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมเมื่อ
ผลผลติและความตอ้งการตลาดสมดุลกนัแล้วราคายางจะมเีสถยีรภาพมากขึน้ ในขณะเดยีวกนั
การเพิม่มูลค่าให้แก่ยางพาราโดยการแปรรูปเป็นผลติภณัฑย์างส าเรจ็รูปเพื่อเพิม่อุปสงคก์ารใช้
ยางในประเทศให้มากขึน้ ก็เป็นสิ่งส าคญัเพราะในปัจจุบนัมกีารน ายางพารามาใช้ในประเทศ
เพยีงรอ้ยละ 5-10 ของผลผลติยางพาราทัง้หมดท าใหร้าคาถูกก าหนดตามอุปสงคข์องประเทศที่
น าเขา้ยางอย่างจนี ญี่ปุ่ น สหรฐัอเมรกิา ฯลฯ ดงันัน้การสนบัสนุนใหเ้กดิอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยางในประเทศเพื่อผลติหรอืเพิม่การแปรรูปยางเป็นผลติภณัฑ์ยางส าเรจ็รูปมากขึน้นัน้ จะเป็น
ปัจจยัที่ท าให้ราคายางสูงขึน้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและเกษตรกรทัง้ในด้านการ
ลงทุนและยงัเกดิการจา้งงานเพิม่เตมิอกีดว้ย 

อย่างไรกต็ามผู้ที่น าผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์ ต้องท าความเขา้ใจถึงขอ้จ ากดัของ
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในแต่ล่ะช่วงเวลารวมถงึความผนัผวนต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ใน
ขณะนัน้ เพราะปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อราคายางแผน่รมควนัชัน้ 3 มหีลายปัจจยัผลการศกึษาอาจ
ไม่ได้ครอบคลุมในบ้างปัจจยัจงึควรตดิตามขอ้มูลที่ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาและเป็นขอ้มูลปัจจุบนั
มากทีสุ่ด ณ ชว่งเวลาทีพ่จิารณา 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครัง้ต่อไป 
 

ส าหรบัการวจิยัในอนาคตผูว้จิยัอาจเพิม่การทดสอบปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและน่าสนใจ
ทีอ่าจส่งผลต่อราคาส่งออกยางพาราแผน่รมควนัชัน้ 3 ของประเทศไทย ณ ท่าเรอืกรุงเทพฯ ได้
และเพิม่จ านวนประชากรที่ใชใ้นการศกึษาเพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ ดงันัน้การศกึษา
ครัง้ต่อไปหากเพิม่ตวัแปรเหล่านี้และเพิม่จ านวนประชากรที่ใชใ้นการศกึษาอาจส่งผลให้ผลการ
วเิคราะหม์คีวามน่าเชือ่ถอืมากยิง่ข ึน้ 

ควรมกีารน าผลการทดสอบสมมตฐิานไปทดสอบใหม่ในอนาคตเพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป เนื่องจากในปัจจุบนัขอ้มูลขา่วสารมกีารเปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเรว็จงึอาจท าให้สมมตฐิานมกีารเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตดงันัน้การตดิตามข่าวสาร
และอพัเดตสถานการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางแปรรูปจึงเป็นสิ่งส าคญัในการ
พฒันางานวจิยัใหด้ยีิง่ข ึน้ส าหรบัผูท้ีจ่ะท าวจิยัในหวัขอ้ดงักล่าวในตครัง้ต่อไป 
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