
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าว

และยางพารานี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาข้าวและยางพาราใน

ระดับต่างๆ 2) ศึกษาการตอบสนองของราคาในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก 3) ศึกษา

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ และปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อราคาและ

โครงสร้างราคาของข้าว และยางพารา 4) เสนอแนวทางในการก าหนดนโยบายและลดผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากความผันผวนของราคา โดยการศึกษานีแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาเชิง

พรรณนา และการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ 

การศึกษานี้มีกิจกรรมและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร ต ารา และบทความต่างๆ เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดและ

โครงสร้างราคาข้าวและยางพาราในประเทศไทย รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างราคา 

2. รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และก าหนดกรอบแนวคิดใน

การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งจัดท าแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตลาด

และโครงสร้างราคาข้าวและยางพาราในประเทศไทยประกอบด้วย 1) ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินนโยบายข้าวและยางพารา อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น   

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมการข้าว เป็นต้น 2) ภาคเอกชน อาทิ ผู้ส่งออก พ่อค้าคนกลาง 

สมาคมโรงสี สมาคมชาวนา และสมาคมเกษตรกรยางพารา เป็นต้น 3) นักวิชาการ และ 4) องกรค์

เอกชน อาทิ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย สภาไตรภาคียางพารา 

4. ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ เพ่ือหาการตอบสนองของ

ราคาข้าวและยางพาราในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก  
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5. จัดท าผลการศึกษา จากการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ทั้งในส่วนของการ

วิเคราะห์เชิงพรรณาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

6. สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ในการศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าว

และยางพารานี้ มีการเก็บข้อมูล 2 ลักษณะ คือ  

 1) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตลาดและโครงสร้างราคาข้าวและยางพารา เพ่ือให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ 

ซึ่งในการศึกษานี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงหน่วยงาน (purposive sampling) 

เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบาย ปัญหา และอุปสรรค์ ตลอดจนทิศทาง

ในอนาคตของตลาดและราคาข้าวและยางพารา ที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ก ากับดูแล

นโยบาย และผู้ปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตามที่ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วน

ต่างๆ จ านวน 20 ราย ดังนี้ 

 1. ภาคเอกชน ได้แก่ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  สมาคมชาวนา และสมาคม

เกษตรกรยางพารา เป็นต้น 

                     2. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

  - ผู้อ านวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจธัญพืชและพืชไร่นา ส านักงานเศรษฐกิจ

    การเกษตร  

  - นักวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร   

  - รองอธิบดี กรมการข้าว  

  3. องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย สภาไตรภาคี

      ยางพารา (International Tripartite Rubber Council) เป็นต้น 

  4. นักวิชาการท่ีมีความรู้ความช านาญในด้านที่ศึกษา 
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 2) ข้อมูลเชิงปริมำณ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิตินั้น จะเป็น

การการตอบสนองของราคาข้าวและยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลกอย่างฉับพลัน 

(shock) โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ข้าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 245 ตัวอย่าง ส่วนยางพาราเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 209 ตัวอย่างส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

  1. รำคำข้ำวในลักษณะตลำดแนวนอน จ านวน 3 ระดับราคา ได้แก่ 1) ราคาหน้า

ฟาร์ม (RICEFG) เป็นราคาที่เกษตรกรขายได้โดยเป็นราคาข้าวเปลือก ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 2) ราคาขายส่ง (RICEWS) เป็นราคาข้าวขาว 5% ของตลาดขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ใน

กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ 3) ราคาตลาดโลก (RICEWD) เป็นราคา

เป็นราคาข้าวขาว 5% ส่งออก(ราคาเอฟโอบี) ของประเทศไทยซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดข้าว

โลก ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) 

                                                                         บาท/ตัน   

 
(ก) 

 
(ข) 
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(ค) 

ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก 

ภำพที่ 3.1 การเคลื่อนไหวราคาข้าวหน้าฟาร์ม (ก) ราคาขายส่ง (ข) และราคาตลาดโลก (ค) 

 
  2. รำคำยำงพำรำในลักษณะตลำดแนวนอน จ านวน 4 ระดับราคา ได้แก่ 1) ราคา

หน้าฟาร์ม (RUBFG) เป็นราคายางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่น ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทย 2) 

ราคาขายส่ง (RUBWS) เป็นราคาประมูลยางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทย 3) ราคาส่งออก (RUBEX) เป็นราคาเอฟ

โอบีของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทย และ 4) ราคาตลาดโลก (RUBWD) เป็น

ราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ของตลาด SICOM ซึ่งถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในตลาดยางพาราโลก 

ข้อมูลจากธนาคารโลก (World Bank) 

                                                       บาท/กิโลกรัม 

 
          (ก)          (ข) 



โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารา 

 |3- 5 
 

 
           (ค)          (ง) 
  ที่มา: ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารโลก 

ภำพที่ 3.2 การเคลื่อนไหวราคายางพาราหน้าฟาร์ม (ก) ราคาขายส่ง (ข)  
ราคาส่งออก (ค) และราคาตลาดโลก (ง) 

3.2 เครื่องมือกำรวิจัย 

 ส าหรับเครื่องมือที่น ามาใช้ในการศึกษาโครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารานี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

และการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แบบสัมภำษณ์เชิงลึก ในการศึกษานี้ เป็นการเก็บข้อมูลโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตลาดและราคาข้าวและ

ยางพาราในประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะด้าน 

ดังนั้นผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ดีจึงต้องเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงดังกล่าว ผู้ก ากับดูแลนโยบาย อาทิ กรมเศรษฐกิจ

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น และผู้ที่ศึกษาติดตามเรื่อง

เหล่านี้เป็นการเฉพาะนั่นเอง โดยเป็นการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างตลาดและการ

เคลื่อนไหวราคา เช่น สภาพทั่วไปของโครงสร้างตลาด ปัญหาและอุปสรรค์ นโยบายและการแก้ปัญหา

ของภาครัฐ รวมทั้งทิศทางการพัฒนาในอนาคต เป็นต้น ซึ่งการเก็บข้อมูลภาคสนามในส่วนนี้จะท าให้

ได้รับข้อมูลเชิงคุณภาพและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ในการศึกษานี้น าการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้เพ่ือหาการ
ตอบสนองของราคาข้าวและยางพาราต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก โดยใช้เครื่องมือเศรษฐมิติ
อนุกรมเวลาซึ่งประกอบด้วย 1) การทดสอบความนิ่งของข้อมูล (Stationary test) 2) แบบจ าลอง 
Vector autoregressive (VAR) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของแบบจ าลองพลวัต (Dynamic model) ซึ่ง
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สามารถประยุกต์ใช้ในการทดสอบสมมติฐานและใช้กับเทคนิคอ่ืนๆ อาทิ การทดสอบความสัมพันธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาว (Johansen cointegration) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Granger causality) การ
วิเคราะห์การตอบสนองแบบฉับพลัน และการแยกส่วนความแปรปรวน เป็นต้น 3) การวิเคราะห์การ
ตอบสนองแบบฉับพลัน (Impulse response function: IRF) และ 4) การวิเคราะห์การแยกส่วน
ความแปรปรวน (Variance decomposition: ID) 

 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ส าหรับข้อมูลในการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ โดยมี
แหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่จัดท าโดยหน่วยงานต่างๆ ต ารา บทความ และเอกสารทาง
วิชาการ เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพทั่วไปของโครงสร้างตลาดและราคาข้าวและยางพาราใน
ประเทศไทย รวมทั้งแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นข้อมูล
อนุกรมเวลาเพ่ือน ามาประมวลผลหาการตอบสนองของราคาข้าวและยางพาราในประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก โดยในการศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลาเดือนจาก
มกราคม พ.ศ. 2541 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 216 ตัวอย่างในกรณีของข้าว ส่วนยางพาราเริ่ม
จากมกราคม พ.ศ. 2544 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 192 ตัวอย่าง  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของ อาทิ ส่วน
ราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการเป็นต้น โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้ 

ข้อมูล แหล่งที่มำ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ 
ข้าว 
    - ราคาหน้าฟาร์ม 
    - ราคาขายส่ง  
    - ราคาในตลาดโลก 
ยางพารา 
    - ราคาหน้าฟาร์ม 
    - ราคาขายส่ง  
    - ราคาส่งออก (เอฟโอบี) 
    - ราคาในตลาดโลก 

 
   
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารโลก (World Bank) 
 
การยางแห่งประเทศไทย 
การยางแห่งประเทศไทย 
การยางแห่งประเทศไทย 
ธนาคารโลก (World Bank) 



โครงสร้างราคาและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก: กรณีข้าวและยางพารา 

 |3- 7 
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 การศึกษานี้ ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

 1. กำรศึกษำเชิงพรรณนำ  โดยศึกษาโครงสร้างราคาของช้าวและยางพารารวมทั้งการเคลื่อนไหว

ของราคาในช่วงที่ผ่านมา แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดราคาในสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ และ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ในส่วนนี้เป็นการศึกษา

ในเชิงพรรณนานี้ เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงแนวคิดของทฤษฎีดังกล่าวและงานศึกษาเชิงประจักษ์ที่มี

การศึกษามาในอดีต 

 2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก ในการศึกษานี้จะท าการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(in depth interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายข้าวและยางพาราในระดับต่างๆ อาทิ ภาค

เอก ผู้ส่งออก สถาบันวิจัยยาง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการดูแลและก าหนดนโยบาย เช่น กระทรวง

พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งนักวิชาการ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรค์ที่

เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าทั้งสองในมิติต่างๆ 

 3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เพ่ือหาการตอบสนองของราคาในประเทศของข้าวและยางพาราต่อ

การเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดโลก โดยจะน าเครื่องมือทางเศรษฐมิติมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
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 3.1 กำรทดสอบควำมนิ่ง (Stationary test)  

การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) ด้วยวิธีการทางสถิติหรือทางเศรษฐมิติ

อาจตรวจพบปัญหาความสัมพันธ์ปลอม (Spurious relationship) ซึ่งไม่สามารถใช้อธิบายได้ในเชิง

เหตุผล ถึงแม้ t-statistic และ R-squared จะมีค่าสูงก็ตาม (Granger and Newbold, 1969) 

เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องมี

การทดสอบความนิ่งในล าดับแรก ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การทดสอบความนิ่งด้วยวิธี Augmented 

Dickey-Fuller (ADF) unit root ตามแนวคิดของ Dickey and Fuller (1979, 1981) เพ่ือแสดง

คุณลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลา โดยอนุกรมเวลาไม่มีความนิ่ง (Non-stationary time series) 

หมายถึง ข้อมูลที่มีค่ากลาง (Mean) ค่าความแปรปรวน (Variance) และค่าความแปรปรวนร่วม 

(Covariance) ไม่คงที่ (Unstable) หรือแปรผันไปตามเวลา (Enders, 2010) จึงท าให้ผลวิเคราะห์

เบี่ยงเบนไปจากความจริง โดยการทดสอบความนิ่งด้วยวิธี ADF unit root มีรูปแบบจ าลองตามที่

แสดงไว้ในสมการที่ (1) ดังนี้ 

 

โดยก าหนดให้ Y คือ ข้อมูลอนุกรมเวลา Δ คือ อันดับความแตกต่าง T คือ แนวโน้มเวลา p 

คือ ความล่าช้าของช่วงเวลาที่เหมาะสม (Optimal lag length) ของแบบจ าลอง AR(p) โดยเลือกจาก

เกณฑ์มาตรฐาน Schwarz information criterion (SIC) t คือ ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่ 1, 2, 3, …, p 

และ α β และ δ คือ สัมประสิทธิ์ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ 

3.2 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำว (Cointegration) 

ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวนั้น คุณสมบัติข้อหนึ่งขออนุกรมเวลาที่ใช้

ในการวิเคราะห์ คือ อนุกรมเวลาต้องมีความหยุดนิ่ง ณ ผลต่างอันดับหนึ่ง หรือเป็น I(1) (Asteriou 

and Hall, 2007)  โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ด้วยวิธี 

Johansen cointegration โดยตัวแบบสถิติที่ใช้ในการทดสอบ ด้วยวิธี Johansen cointegration 

คือ สถิติ Trace  และสถิติ Maximum eigenvalue (Lmax) ซึ่งตัวแบบสถิติดังกล่าวอาศัยตัว
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ประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) และมีโครงสร้างในลักษณะ

แบบจ าลอง VAR ตามท่ีแสดงไว้ในสมการที่ (2) ดังนี้ 

 

โดยก าหนดให้ Z คือ เมตริกซ์ตัวแปร  

3.3 แบบจ ำลอง Vector autoregressive (VAR) และกำรทดสอบควำมสัมพันธ์เชิง

เหตุผล (Granger causality)  

การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ด้วยวิธี Granger causality เพ่ือวิเคราะห์ความ

เชื่อมโยงระหว่างตัวแปร และการทดสอบตอบสนองแบบฉับพลันและการแยกส่วนความแปรปรวน

เพ่ือพยากรณ์ความเสี่ยงในอนาคต อาศัยโครงสร้างแบบจ าลอง VAR ซึ่งได้ก าหนดให้ตัวแปรทุกตัว

สามารถเป็นตัวแปรภายใน (Endogenous variable) ได้ทั้งหมด โดยแบบจ าลอง VAR(p) ที่มีตัวแปร 

2 ตัว (Bivariate VAR) มีโครงสร้างแบบจ าลองตามท่ีแสดงไว้ในสมการที่ (3) และ (4) ดังนี้ 

 

 

โดยก าหนดให้ Y และ X คือ ตัวแปรอนุกรมเวลาที่มีความนิ่ง ณ อันดับความแตกต่างที่ 1 

และ p คือ ความล่าช้าของช่วงเวลาที่เหมาะสม (Optimal lag length) ของแบบจ าลอง VAR(p) โดย

เลือกจากเกณฑ์มาตรฐาน Schwarz information criterion (SIC) 

จากสมการที่ (3) และสมการที่ (4) สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ด้วยวิธี 

Granger causality โดยการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐาน (H0: β2 = 0) ด้วยสถิติเอฟ (F-statistics) จากสมการที่ (3) คือ ตัว

แปร X ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับตัวแปร Y (หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ X=/=>Y) โดยหากสถิติ
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เอฟให้ค่าปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ หมายถึง ตัวแปร X มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับตัวแปร Y หรือ 

ตัวแปร Y ถูกก าหนดโดยตัวแปร X 

การทดสอบสมมติฐาน (H0: β4 = 0) ด้วยสถิติเอฟ (F-statistics) จากสมการ (4) คือ ตัวแปร 

Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับตัวแปร X (หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ Y=/=>X) โดยหากสถิติเอฟให้

ค่าปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ หมายถึง ตัวแปร Y มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับตัวแปร X หรือ ตัวแปร 

X ถูกก าหนดโดยตัวแปร Y 

1) สมการที่ (5) – (7) แสดงโครงสร้างแบบจ าลอง VAR(p) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างราคาข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

โดยก าหนดให้ RICEFG คือ ราคาข้าวหน้าฟาร์ม RICEWS คือ ราคาข้าวขายส่ง RICEWD คือ 

ราคาข้าวตลาดโลก DUP คือ ตัวแปรหุ่นในช่วงขาขึ้นของราคาข้าว เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2551 DDW คือ ตัวแปรหุ่นในช่วงขาลงของราคาข้าว เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ในการก าหนดตัวแปรหุ่น DUP และ DDW อาศัยแนวโน้มการปรับตัว

ของราคาข้าวในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นช่วงที่อินเดียลดปริมาณส่งออกข้าว 

เนื่องจากเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรงและเพ่ือต้องการรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางด้าน

อาหารในประเทศ ท าให้อุปทานข้าวในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยอินเดียมี

อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาข้าวโลกเนื่องจากเป็นประเทศที่มีสัดส่วนส่งออกข้าวเป็นอันดับ

หนึ่งในตลาดโลก และเมื่อวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับผลของนโยบายรับจ าน า
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ข้าวของประเทศไทยได้ส่งผลให้อุปทานในประเทศและในตลาดโลกสูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

โลกชะลอตัวลง จึงท าให้ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ก าหนดให้ DY คือ ตัว

แปรหุ่นในช่วงรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 

ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 และ DT คือ ตัวแปรหุ่นในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น

นายกรัฐมนตรี ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน  

2) สมการที่ (8) – (11) แสดงโครงสร้างแบบจ าลอง VAR(p) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างราคายางพารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยก าหนดให้ RUBFG คือ ราคายางพาราหน้าฟาร์ม RUBWS คือ ราคายางพาราขายส่ง 

RUBEX คือ ราคายางพาราส่งออก RUBWD คือ ราคายางพาราตลาดโลก DUP คือ ตัวแปรหุ่นในช่วงขา

ขึ้นของราคายางพารา เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ DDW คือ ตัว

แปรหุ่นในช่วงขาลงของราคายางพารา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการก าหนด

ตัวแปรหุ่น DUP และ DDW อาศัยแนวโน้มการปรับตัวของราคายางพาราในช่วงระหว่างปลายปี พ.ศ. 

2551 จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 จนถึงต้นปี พ.ศ. 2554 ราคายางพาราได้รับ

อิทธิพลจากราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ได้ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงอุปสงค์ยางพาราได้เพ่ิมสูงขึ้นอัน
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เนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน ส่งผลให้

ราคายางพาราในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้น แต่ได้ลดระดับลงมาหลังต้นปี พ.ศ. 2554 ตามการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่อุปสงค์ยางพาราในตลาดโลกและประเทศจีนก็

มีแนวโน้มชะลอตัวลงเช่นกัน ประกอบกับราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้าประกอบกัน (Complementary 

goods) ร่วมกับยางพารามีแนวโน้มหดตัวลงไปมาก  

3.4 กำรวิเครำะห์กำรตอบสนองแบบฉับพลัน (Impulse response function: IRF) 

การวิเคราะห์การตอบสนองอย่างฉับพลันเป็นเทคนิคพยากรณ์การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือตัว

รบกวน (Shocks) ของตัวแปรภายใน (Endogenous variable) แต่ละตัวในแบบจ าลอง VAR(p) โดย

เริ่มจากค่าปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาในการปรับตัวในการเข้าสู่ดุลย

ภาพใหม่ซึ่งเป็นลักษณะเส้นทางเดิน (Time path) ของการปรับตัวของตัวแปรภายใน  

การตอบสนองอย่างฉับพลันมีลักษณะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) ในตัวแบบ

โครงสร้าง VAR (Structural VAR) โดยสามารถแสดงในลักษณะเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว

รบกวนและตัวแปรภายในซึ่งได้แสดงไว้ในสมการที่ (12) ดังนี้ (Enders, 2010) 

 

สมการที่ (11) สามารถเขียนรูปย่อของแบบจ าลองได้ดังสมการที่ (13)  

 

โดยก าหนดให้ ϕ คือ สัมประสิทธิ์ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ และ u คือ ตัวรบกวน 

(Shocks)  

3.5 กำรวิเครำะห์กำรแยกส่วนควำมแปรปรวน (Variance decomposition analysis: 

VDA) 

การวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวนเป็นเทคนิคพยากรณ์องค์ประกอบของความเสี่ยง

จากตัวแปรทุกตัวที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรภายใน มีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
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ความแปรปรวนในแบบจ าลองในแต่ละช่วงเวลา โดยหากตัวแปรใดมีสัดส่วนของความแปรปรวนยิ่ง

มาก แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก าหนดหรือท านายการเคลื่อนไหวของตัวแปรภายในดังกล่าว

ได้มากเช่นกัน 

การวิเคราะห์การแยกส่วนความแปรปรวนใช้ตัวแบบมาตรฐาน VAR (Standard VAR) โดย

รูปแบบพยากรณ์มีลักษณะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average) และแบบจ าลองสามารถแสดงได้

ดังสมการที่ (14) (Enders, 2010) 

 

โดยก าหนดให้ n คือ จ านวนช่วงเวลาในการพยากรณ์ และ E(Zt+n) คือ ค่าความคาดหวังของ 

Zt+n 

การค านวณของสัดส่วนความแปรปรวน (σ2) ของตัวแปรภายใน (สมมติให้เป็นตัวแปร Y) 

จากตัวรบกวน uYt และ uXt สามารถค านวณและแสดงได้ดังสมการที่ (15) และ (16)  

สัดส่วนของตัวรบกวน Y =  

สัดส่วนของตัวรบกวน X =  




