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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำคำขำย และก ำไรที่เกษตรกร

ได้รับจำกกำรปลูกยำงพำรำ 2) ศึกษำทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยใน

กำรซ้ือขำยยำงพำรำและกำรส่งผ่ำนรำคำยำงพำรำจำกตลำดโลกไปสู่ตลำดท้องถิ่น  3) ศึกษำผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อรำยได้ของเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำของประเทศไทย และ4) เพื่อพัฒนำ

แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสม วิธีกำรวิจัยในคร้ังประกอบด้วยวิธีกำรส ำรวจ  วิธีพรรณนำด้วยข้อมูล

และสถิติต่ำงๆท้ังในอดีตและปัจจุบัน วิธีกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงคณิตเศรษฐศำสตร์ และวิธีกำรทำงเศรษฐมิติที่ส ำคญั 

ได้แก่กำรทดสอบควำมน่ิง กำรทดสอบควำมเป็นเหตุเป็นผล กำรทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพระยะยำว 

แบบจ ำลองกำรปรับตัวระยะสั้น แบบจ ำลองกำรถดถอยพหุคูณ  

ผลกำรวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 1) ผลกำรส ำรวจเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำในจังหวัดบึงกำฬ จันทบุรี และ

สงขลำ ในปี 2558 พบว่ำเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำส่วนใหญมี่กำรศึกษำแคร่ะดับประถมศึกษำ โดยมีที่ดินสวนยำงพำรำ

เป็นตนเอง พันธุย์ำงพำรำที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่คือ RRIT 600 ซ่ึงเกษตรกลุ่มตัวอย่ำงซ้ือพันธุ์ยำงพำรำจำกพ่อค้ำ ผลผลิต

ส่วนใหญ่จะเป็นยำงก้อนถ้วย และน้ ำยำงสด ต้นทุนของกำรปลูกยำงพำรำในพื้นที่ดังกล่ำว ปรำกฎว่ำ ต้นทุนแปรผัน

เฉลี่ยไร่ละ  8,144.15 บำท  รำยได้รวมเฉลี่ยในปี 2558 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง เฉลี่ยเท่ำกับ 6,236.45 บำทต่อไร่ 

ซ่ึงต่ ำกว่ำต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ และรำยได้จำกกำรปลูกยำงพำรำจัดเป็นรำยได้หลักของเกษตรกลุ่มตัวอย่ำง ซ่ึงเกษตรกรผู้

ปลูกยำงพำรำส่วนใหญ่ประสบปัญหำเร่ืองหน้ีสิน 2) ปัจจัยที่ก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรผู้ปลูกยำงได้รับน้ันพบวำ่  

กำรเปลี่ยนแปลงรำยจ่ำยในกำรท ำสวนยำงพำรำ รำยได้จำกกำรท ำสวนยำงพำรำในปี 2558 และรำคำน้ ำยำงสดใน

ช่วงเวลำปี 2557 ส่งผลกระทบต่อรำคำน้ ำยำงสดในปี 2558 ในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ผลกำร

ทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยในกำรซ้ือขำยยำงพำรำน้ันพบว่ำ  กำร

เปลี่ยนแปลงของรำคำแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย มีผลกระทบต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ยในตลำดกลำง อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ และมีควำมสัมพันธ์เชิงดุลย

ภำพในระยะยำว และ 3) ผลกำรศึกษำผลกระทบขอกำรปลี่ยนแปลงรำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อรำยได้เกษตรกร

ผู้ปลูกยำงพำรำน้ัน แบบจ ำลองแสดงให้เห็นว่ำ ก ำไรของเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำในระยะสั้นขึ้นอยู่กับรำคำยำงพำรำ

ในตลำดโลก โดยเม่ือทดสอบกับข้อมูลจริงแล้ว ปรำกฎว่ำ รำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์ในอดีต 

มีควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพในระยะยำวและเป็นตัวก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับ 4) 

แบบจ ำลองตำม VECM เป็นแบบจ ำลองที่เหมำะสมกับกำรพยำกรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำที่เกษตรกร

ได้รับ และมีเหมำะสมในกำรพยำกรณ์รำคำยำงพำรำแผ่นดิบชั้น 3 เฉลี่ยในตลำดกลำง  

ค าส าคัญ: แบบจ ำลองรำคำยำงพำรำ ควำมสัมพันธ์เชิงดุลยภำพระยะยำว แบบจ ำลองกำรปรับตัวระยะสั้น 
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Abstract 

 

 This research was to explore 1) the production characteristics, product, cost, market 

price and obtained profit of farmers from natural rubber cultivation; 2) the exiting market 

efficiency of Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) and pricing transmission in 

rubber trading from the world price to local price; 3) the effect of the world price’s changing 

on income of rubber farmer; 4) the appropriately rubber pricing model. The particular methods 

used in this research comprised a survey research, data descriptive analysis and statistics, 

mathematical economics model, and econometric method. Tools such as Unit Root Test, 

Granger Causality, Cointegration, Vector Error Correction Model (VECM), and Multiple 

Regression were applied for finding out the fitted model. 

 

 The findings shown firstly that the samplings of rubber farmers in 2015 had primary 

education and were landownered for plant. The RRIT 600 which they always bought from the 

local merchant was very popular for growing rubber. In addition, the main product of rubber 

cultivating were cup lump and field latex, respectively. The average variable cost of rubber 

farming equaled 8,144.15 baht per rai, but the mean of yearly income in 2015 was 6,236.45 

baht per rai. This meant that average income of rubber farmer was lower than average cost of 

production. The farmer earning from rubber selling was the main income, but most of them 

ccurrently faced the debt problem.  Secondly, determining factors of the farm price of rubber 

consisted of expense on rubber farming, income from rubber farming in 2015, and latex price 

in 2014. These variables were significantly positively correlated with field latex price in 2015. 

In addition, changing in price of ribbed smoke sheet 3 in AFET had significantly impact on the 

average price of unsmoked sheet 3 in the central rubber market. Both prices were long-run 

cointegrated relationship. Thirdly, the rubber pricing model indicated that short-termprofit of 

local farmer on rubber plant depended solely on the world price of rubber in short-term. In 

empirical study, a change in price of ribbed smoke sheet 3 in Singapore Commodity Exchange 

Ltd. (SICOM) significantly determined fluctuation of farm price of rubber. Both prices were 

also long-term cointegration. Finally, the result stated that the VECM was an appropriated 

pricing model for forcasting the farm price and price of unsmoked sheet 3 in the central rubber 

market. 
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