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บทที่ 2     

 
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ตลำดยำงพำรำในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงมำก โดยกำรค้ำยำงธรรมชำติของโลก
ในปัจจุบันประมำณกว่ำร้อยละ  70 เป็นกำรค้ำตรง (Direct Trade) ระหว่ำงผู้ใช้ คือ บริษัทผู้ผลิตยำง
ยำนพำหนะกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกอุตสำหกรรมยำง ยำนพำหนะใช้ยำงธรรมชำติปริมำณร้อยละ 60 ของปริมำณ
กำรใช้ยำงธรรมชำติทั้งหมด บริษัทผู้ผลิตยำงยำนพำหนะรำยใหญ่ของโลกได้แก่ บริดจ์สโตน กู๊ดเยียร์ มิชลิน 
คอนติเนนตัลและพิรำรี่ จะซื้อยำงพำรำโดยตรงกับผู้ผลิต/ผูส้่งออก โดยกำรท ำสัญญำซื้อขำยยำงพำรำระยะยำว 
(Long-term Contract) ระยะเวลำ 1 ปี โดยใช้รำคำตลำดล่วงหน้ำสิงคโปร์เป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำ
ยำงพำรำที่ซื้อขำย ปริมำณกำรซื้อขำยยำงพำรำที่ผ่ำนระบบตลำดกลำง (Open Market) ที่ด ำเนินกำรอยู่ใน
ปัจจุบัน 3 แห่ง ที่ตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำโตเกียว (Tokyo Commodity Exchange : TOCOM) ตลำดซื้อขำย
ล่วงหน้ำโอซำกำ (Osaka Mercantile Exchange : OME) และตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำสิงคโปร์ (Singapore 
Commodity Exchange :SICOM) มีปริมำณลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมบทบำท ของตลำดซื้อขำย
ยำงพำรำล่วงหน้ำที่มีต่อรำคำยำงพำรำในตลำดส่งมอบจริง (Physical Market) ยังคงมีบทบำทส ำคัญ เฉพำะ
อย่ำงยิ่งรำคำยำงพำรำแผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำโตเกียว มีบทบำทส ำคัญต่อรำคำยำงพำรำซื้อ
ขำยที่ตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำสิงคโปร์ และต่อรำคำยำงพำรำแผ่นรมควันและยำงแผ่นดิบของไทย เนื่องจำกยำง
ประเภทนี้มีควำมต้องกำรเป็นพิเศษด้วยคุณสมบัติกำรยืดหยุ่นตัวที่ดี ใช้ในกำรผลิตส่วนของแก้มยำงรถยนต์  

 
ทั้งนี้ปริมำณอุปทำนหรือปริมำณผลผลิตยำงพำรำในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง จะมีมำกหรือน้อยข้ึนกับ

ปัจจัยที่ส ำคัญ ได้แก่ 
1. สภำพดินฟ้ำอำกำศและฤดูกำล มีผลต่อผลผลิตยำงพำรำ หำกสภำพอำกำศเอื้ออ ำนวย ผลผลิต

น้ ำยำง ที่เกษตรกรกรีดได้จะมีมำก นอกจำกนี้ ช่วงที่เกษตรกรกรีดน้ ำยำงได้มำกจะอยู่ช่วงปลำยปี – ต้นปี และ 
จะลดลงมำกในช่วงที่เข้ำสู่ฤดูยำงผลัดใบ 

2. จ ำนวนพื้นที่เพำะปลูก กำรเพิ่มข้ึน/ลดลงของพื้นที่เพำะปลูกยำงพำรำส่งผลต่อปริมำณผลผลิต 
เพิ่มข้ึน/ลดลง 

3. ผลผลิตต่อไร่ (Yield) กำรพัฒนำปรับปรงุพนัธ์ุยำงพำรำ และกำรคัดเลือกพันธ์ุที่เหมำะสม ต่อสภำพ
ดินฟ้ำอำกำศในกำรเพำะปลูก ตลอดจนกำรดูแลรักษำที่ดีจะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงข้ึน 
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4. รำคำผลผลิตชนิดอื่น กำรเปลี่ยนแปลงรำคำสินค้ำชนิดอื่นอำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณ 
ผลผลิตยำงพำรำได้ เช่น หำกรำคำปำล์มน้ ำมันมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี ก็อำจจูงใจให้เกษตรกรโค่นต้นยำง เก่ำทิ้ง
เพื่อขำยไม้ยำง และหันไปปลูกปำล์มน้ ำมันที่รำคำจูงใจกว่ำแทน เป็นต้น 

ส ำหรับปริมำณอุปสงค์หรือปริมำณควำมต้องกำรซื้อยำงพำรำในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง จะมีมำกหรือ
น้อยข้ึนกับปัจจัยที่ส ำคัญ ได้แก่ 

1. สภำพเศรษฐกิจ ภำวะเศรษฐกิจมีผลต่อก ำลังซื้อและมีควำมสัมพันธ์ในทิศทำงเดียวกับควำม  
ต้องกำรใช้ยำงพำรำในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ  ตัวอย่ำงเช่น ภำวะเศรษฐกิจที่ซบเซำ ท ำให้ก ำลังซื้อ รถยนต์ลดลง 
ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำส ำหรับผลิตยำงรถยนต์ลดลงตำม เป็นต้น 

2. จ ำนวนประชำกร จ ำนวนประชำกรกับปริมำณควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำจะเปลี่ยนแปลงในทิศทำง  
เดียวกัน กล่ำวคือหำกประชำกรเพิ่มข้ึน ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำจะเพิ่มขึ้นในอุตสำหกรรมต่ำงๆ  เช่น  ยำง
รถยนต์  ถุงยำงอนำมัย หรือถุงมือแพทย์ 

3. โรคระบำด โรคระบำดร้ำยแรงต่ำงๆ มีผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ ำยำงข้นเพื่อผลิตถุงมือแพทย์เพิ่มข้ึน 
4. รสนิยม ควำมนิยมหรือกำรให้ควำมส ำคัญในกำรใช้ถุงยำงอนำมัยป้องกันโรคเอดส์ ท ำให้ควำม 

ต้องกำรใช้น้ ำยำงข้นเพื่อผลิตถุงยำงอนำมัยเพิ่มข้ึน 
5. สินค้ำชนิดอื่น ควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำยังข้ึนกับสินค้ำที่ใช้ประกอบกัน (Complementary 

goods) ตัวอย่ำงเช่น รถยนต์กับยำงล้อรถยนต์ หำกควำมต้องกำรใช้รถยนต์เพิ่มข้ึนควำมต้องกำรใช้ยำงพำรำ 
เพื่อผลิตยำงล้อรถยนต์จะเพิ่มข้ึนตำม 

 
ในกำรศึกษำศักยภำพกำรผลิต กำรตลำดและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของยำงพำรำในเวียดนำม

และไทย เดช วัฒนชัยยิ่ งเจริญ และคณะ(2551) ระบุว่ำปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลและมีนัยส ำคัญต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำยำงในตลำดโลก ได้แก่ 1) เงื่อนไขของสภำวะอำกำศโลกที่เปลี่ยนแปลง สถำนกำรณ์
อำกำศ 2) ควำมเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงในตลำดล่วงหน้ำส ำคัญ  ๆ  ของโลก 3) สถำนกำรณ์ของผู้ซื้อคน
สุดท้ำยหรือผู้บริโภค 4) กำรแปรรูปสินค้ำ ผู้ซื้อยำงในตลำดใหญ่ต้องกำรซื้อวัตถุดิบในรำคำต่ ำ ยกเว้นมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้วัตถุดิบอย่ำงจริงจัง 5)ภำยใต้เงื่อนไขของรำคำ กำรที่รำคำยำงในตลำดกลำงลดลง เป็นผลกระทบ
จำกผู้แปรรูปที่ต้องกำรกดรำคำ และเมื่อรำคำแพงชำวสวนก็นิยมขำยน้ ำยำงข้นมำกกว่ำยำงแผ่นเกิด
สถำนกำรณ์ที่ไม่สมดุลระหว่ำงยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 กับน้ ำยำงสด ขณะเดียวกันวงกำรค้ำยำงพำรำเริ่มที่จะมี
ผู้ประกอบกำรมำกข้ึน 6) กำรคำดกำรณ์ตลำดยำงโลก ผลจำกกำรคำดกำรตลำดของนักวิเครำะห์ก่อให้เกิด
นัยส ำคัญภำยใต้เงื่อนไขของรำคำที่มำจำกกำรเก็งก ำไรและกำรใช้ปัจจัยทำงเทคนิค 
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กำรศึกษำกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำในประเทศผู้ส่งออก (รำยใหญ่) นั้น ในประเทศผู้ส่งออกรำยใหญ่ 
อุปสงค์และอุปทำนในประเทศจะไปก ำหนดรำคำยำงพำรำ ภำยในประเทศ ซึ่งรำคำภำยในประเทศของผู้
ส่งออกรำยใหญ่ เช่น ไทย อินโดนีเซีย และมำเลเซีย จะมีอิทธิพลต่อรำคำในตลำดโลก 

ส ำหรับประเทศผู้ส่งออกรำยเล็ก อิทธิพลของรำคำยำงพำรำในตลำดโลกจะถูกส่งผ่ำนมำที่รำคำใน
ประเทศและมีผลต่ออุปสงค์และอุปทำนในประเทศ เช่น หำกรำคำตลำดโลกสูงจะจูงใจให้มกีำรผลติเพิ่มมำกข้ึน 
(เช่น กำรเร่งกรีดน้ ำยำงของเกษตรกร) และอำจลดกำรใช้ในประเทศลงโดยหันไป ส่งออกมำกข้ึน ทั้งนี้กำร
เปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทำนในประเทศผู้สง่ออกรำยเล็ก จะไม่มีผลกระทบที่มนีัยส ำคัญต่อรำคำยำงพำรำใน
ตลำดโลก ตำมภำพที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 2 กำรก ำหนดรำคำยำงพำรำของประเทศผูส้่งออก 

        ท่ีมา: ตลำดสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 
ตลำดกลำงยำงพำรำในประเทศของไทย ในปัจจุบันเปิดด ำเนินกำรอยู่ที่อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

อ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และอ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นตลำดซื้อขำยยำงแผ่นดิบ ยำง
แผ่นรมควัน ยำงก้อนถ้วย และน้ ำยำงสด โดยใช้วิธีกำรประมูลในกำรซื้อขำย ปริมำณยำงที่ซื้อขำยผ่ำนระบบ
ตลำดกลำงยำงพำรำ ทั้ง 3 แห่ง ปริมำณปีละ 100,000 - 150,000 ตัน มีปริมำณยำงที่ซื้อขำยผ่ำนระบบตลำด
กลำงในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมำณกำรผลิตยำงทั้งหมดของไทย ปริมำณยำงที่เหลือเกษตรกรผลิตได้
ยังคงขำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง ซึ่งมีกระจำยอยู่ทั่วในเกือบทุกอ ำเภอที่มีกำรปลูกยำงโดยร้ำนค้ำยำง (Dealers) ที่
จดทะเบียนเป็นผู้ค้ำยำงตำมพระรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ. 2542 ระบบตลำดยำงที่ซื้อขำยโดยมีกำรส่งมอบ 
(Physical Market) ภำยในประเทศแยกออกเป็น ระบบตลำดท้องถ่ินและระบบตลำดกลำงยำงพำรำ  

 
 1. ระบบตลำดยำงท้องถ่ิน เป็นระบบที่ซื้อขำยโดยมีกำรส่งมอบยำงจริงภำยในประเทศ ชำวสวนยำงส่ำ

วนใหญ่นิยมขำยยำงผ่ำนระบบตลำดท้องถ่ินจะเห็นได้จำกประมำณร้อยละ 94 ของ ปริมำณยำงทั้งประเทศซื้อ

http://www.aftc.or.th/itc/UserFiles/Image/rubber2009_1/6_16.gif
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ขำยผ่ำนระบบตลำดท้องถ่ิน ประกอบด้วย ร้ำนค้ำยำง ซึ่งกระจำยอยู่ใน 46 จังหวัดทั่วประเทศ ระบบตลำด
ท้องถ่ินจะประกอบด้วยพ่อค้ำรับซื้อยำงหลำยระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับหมู่บ้ำน ต ำบล ระดับอ ำเภอและระดับ
จังหวัด โรงงำนแปรรูปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออกด้วย โดยทั่วไปจะรับซื้อยำงจำกพ่อค้ำรำยใหญ่ระดับอ ำเภอ
หรือจังหวัด ไม่นิยมที่จะรับซื้อยำงจำกเกษตรกรรำยย่อยทั่วไป  เนื่องจำกจะเป็นกำรยุ่งยำกในกำรจัดกำร 
นอกจำกเกษตรกรจะขำยยำงโดยล ำพงัตนเองแล้ว ในบำงจังหวัดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 
มีกำรรวมกลุ่มขำยยำงอยู่เป็นจ ำนวนมำก และมีกำรผลิตยำงแผ่นรมควันในรูปของสหกรณ์กองทุนสวนยำงใน
บำงจังหวัดทำงภำคใต้ ภำคตะวันออก และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่กำรด ำเนินกำรในลักษณะดังกล่ำวยัง
แพร่หลำยไม่มำกนักเมื่อเทียบกับกำรที่เกษตรกรผลิตและขำยยำงโดยล ำพัง 

 
 2. ระบบตลำดกลำงยำงพำรำ เป็นระบบตลำดที่ซื้อขำยทีมีกำรส่งมอบยำงจริง เช่นเดียวกับ ระบบ

ตลำดท้องถ่ิน เริ่มเกิดข้ึนในประเทศไทย เมื่อปี 2534 ตลำดกลำงยำงพำรำแห่งแรก จัดตั้งที่อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ ต่อมำในปี 2542 ตลำดกลำงยำงพำรำสุรำษฎร์ธำนีก็ได้เริ่มเปิดด ำเนินกำรและในปี 2544 ตลำด
กลำงยำงพำรำนครศรีธรรมรำชก็ได้ให้บริกำรซื้อขำยยำง นอกจำกกำรให้บริกำรซื้อขำยยำงประเภทต่ำงๆ เช่น 
ยำงแผ่นดิบยำงแผ่นรมควัน ยำงแผ่นผึ่งแห้ง ยำงก้อนถ้วยและน้ ำยำงสดแล้ว ตลำดกลำงยำงพำรำหำดใหญ่
ยังให้บริกำรซื้อขำยยำงผ่ำนห้องค้ำยำงและตลำดกลำงยำงพำรำทั้ง  3 แห่งมีคลังสินค้ำขนำดควำมจุประมำณ 
16,000 ตัน ให้บริกำรเก็บฝำกยำงแก่เกษตรกร เอกชนและกำรเก็บฝำกยำงตำมโครงกำรแทรกแซงรำคำ
ยำงพำรำของรัฐบำลด้วยและกำรให้บริกำรสนเทศข้อมูลด้ำนยำงก็เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้บริกำรของตลำด
กลำงยำงพำรำทั้ง 3 แห่ง 

 
3. ระบบตลำดซื้อขำยล่วงหน้ำ นอกจำกกำรซื้อขำยยำงในตลำดที่มีกำรส่งมอบยำงจริง (Physical 

Market) แล้ว ยังมีกำรซื้อขำยยำงล่วงหน้ำ (Future Market) อีกด้วยเช่นกัน ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ (The 
Agricultural Future Exchange of Thailand: AFET) ได้เปิดด ำเนินกำรซื้อขำยยำงแผ่นรมควันช้ัน 3 (RSS3) 
เมื่อเดินพฤษภำคม 2547 ซื้อขำยสัญญำล่วงหน้ำ ระยะเวลำ 2-6 เดือนในระยะแรกที่ตลำดสินค้ำเกษตร
ล่วงหน้ำเปิดด ำเนินกำร ปริมำณสัญญำซื้อขำยยำง ยังมีจ ำนวนไม่มำกนัด แต่ในอนำคตคำดว่ำ บทบำทของ
ตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำต่อกำรค้ำและรำคำยำงจะมีมำกขึ้น 

 
กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ผลิตและส่งออกภำยในประเทศยังคงเกี่ยวข้องกับคุณภำพสินค้ำระยะเวลำกำรส่ง

มอบ ระดับรำคำเป็นไปตำมตลำดโลก กลุ่มผู้ใช้รำยใหญ่ อันได้แก่ บริษัทผู้ผลิตยำงล้อรถยนต์ช้ันน ำของโลก 
อำทิ Goodyear, Pirelli, Continental, Michelin และ Bridgestone ยังคงเป็นอุตสำหกรรมที่บริโภคสูงสุด 
ตำมมำด้วยอุตสำหกรรมถุงมือยำงและยำงยืด กลุ่มอุตสำหกรรมยำงล้อมีอ ำนำจในกำรต่อรองสูงมำกเพรำะ
ปริมำณกำรบริโภค กำรซื้อผลิตภัณฑ์ยำงมีจ ำนวนมำกและมีอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  กลุ่มผู้ผลิตในประเทศไทย
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โดยเฉพำะผู้ส่งออกรำยใหญ่จึงให้ควำมส ำคัญในเรื่องของส่วนกำรผลิต สินค้ำจะต้องได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่
ตกลงกันไว้ ก ำลังกำรผลิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะท ำให้ลูกค้ำเกิดควำมเช่ือมั่นในเสถียรภำพกำรจัดส่งสินค้ำ กำร
ปรับตัวของสภำวะอุตสำหกรรมยำงท ำให้ผู้ผลิตและส่งออกต้องแข่งขันในกำรสรรหำวัตถุดิบเพิ่มมำกข้ึน  โดย
ระดับรำคำรับซื้อวัตถุดิบในท้องถ่ินจะเป็นปัจจัยหลักต่อแผนกำรสรรหำวัตถุดิบตำมด้วยระบบเครือข่ำยที่
ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้มีปริมำณวัตถุดิบยำงธรรมชำติเพียงพอและต่อเนื่องตำมสำยกำรผลิตของตน 

 
 ระดับรำคำผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติจะได้รับอิทธิพลจำกประเทศที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ ำสุดซึ่งได้แก่

ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบำงช่วงขณะมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำกแต่ถ้ำผู้ประกอบกำรมีกำรวำงแผนที่ดีแ ละ
บริหำรกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำนกำรณ์ของระดับรำคำเป็นไปตำมคำดกำรณ์ กำรด ำเนินกำรก็
สำมำรถบรรลุไปได้โดยไม่ต้องรับสภำวะควำมกดดันทำงด้ำนรำคำจำกประเทศอินโดนีเซียมำกนัก  เนื่องจำก
ประเทศไทยยังคงด ำรงฐำนะผู้ผลิตรำยใหญ่สุดของโลกและมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งสำมประเภทคือ ยำงแผ่น
รมควัน ยำงแท่งและน้ ำยำงข้น โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์น้ ำยำงข้นที่มีอัตรำกำรเติบโตที่ดีในตลำดในประเทศ 
เนื่องจำกอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่รองรับคืออุตสำหกรรมยำงยืดและอุตสำหกรรมถุงมือยำงใช้ในทำงกำรแพทย์มี
ฐำนกำรผลิตอยู่ในประเทศบริเวณภำคใต้ของไทย 

 
 อย่ำงไรก็ตำม Somboonsuke ans Shivakoti (2001) ค้นพบว่ำ เกษตรกรชำวสวนยำงรำยย่อยใน

ภำคใต้เผชิญกับข้อจ ำกัดจ ำนวนมำก ได้แก่ คุณภำพกำรผลิตอยู่ในระดับต่ ำ รำคำยำงตกต่ ำ เงินทุนที่ไม่เพียงพอ 
ระบบกำรตลำดที่ไม่มีประสิทธิภำพ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตค่อนข้ำงน้อย กำรขำดแคลนน้ ำในกำรผลิต  ขำด
แคลนแรงงำนในครอบครัว กำรให้สนับสนุนของท้องถ่ินมีน้อย ท ำให้มีข้อเสนอเพื่อขจดัอุปสรรคเหล่ำน้ี โดยกำร
ประกันรำคำ กำรสนับสนุนเงินทุน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรปรับปรุงโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน และ
แรงจูงใจทำงกำรเงิน 

 
 นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำกำรลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำยำงพำรำของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่ง

ประเทศไทย ธำรทิพย์ บุญคมรัตน และกนกวรรณ จันทร์เจริญชัย (2554) ศึกษำส่วนต่ำงของรำคำยำงพำรำ
แผ่นรมควันช้ัน 3 ในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย พบว่ำ ปัจจัยด้ำนตลำดและเศรษฐกิจมหภำค
มีผลต่อควำมแตกต่ำงของรำคำในตลำดซื้อขำยปัจจุบันและตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย บ่ง
บอกว่ำเกิดควำมไม่มีประสิทธิภำพในระดับกลำงด้ำนรำคำในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย 
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ สุจำมร ยิ้มละมัย นภำภรณ์ พรหมชนะ และศำนิต เก้ำเฮี้ยน (2554) พบว่ำ ตลำด
สินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย ยังไม่มีประสิทธิภำพ ขณะเดียวกัน ธีระพล ลำชโรจน์ และอตินุช เฉลิม
พงศ์ (2554) ส ำรวจพฤติกรรมและควำมต้องกำรบริหำรควำมเสี่ยงล่วงหน้ำด้ำนรำคำของผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรรมยำงพำรำในประเทศไทยในปี 2554 พบว่ำ กลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดใหญ่ ใช้
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สัญญำซื้อขำยยำงพำรำล่วงหน้ำส ำหรับบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงขของธุรกิจเป็น
ส ำคัญ แต่มีกำรใช้บริหำรควำมเสี่ยงน้อยกว่ำ 20% ของขนำดธุรกิจ เนื่องจำกสภำพคล่องในตลำดค่อนข้ำงต่ ำ
และมีควำมกังวลควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทนำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


