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บทคัดยอ 

 
 ยางพาราจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากเปนสินคาสงออกที่สรางรายไดใหแก
ประเทศเปนจํานวนมาก รวมถึงสามารถยกระดับความกินดีอยูดีของเกษตรกรชาวสวนยาง การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหความเคล่ือนไหวราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยในป พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551 รวมถึง
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย และพยากรณแนวโนมราคายางแผนรมควันชั้น 3 
ของไทยในป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553 โดยใชขอมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแตป พ.ศ. 2542 ถึง 
ป พ.ศ. 2551 จากแหลงทุติยภูมิของหนวยราชการ การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบวา 
ยางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมีราคาสูงสุดในเดือนมิถุนายน และตํ่าสุดในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
โดยราคายางสังเคราะห ความเปนฤดูกาลเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน และเหตุการณ
วิกฤตแฮมเบอเกอร เปนปจจัยที่มีผลตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการ
พยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553 พบวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
คําสําคัญ : แนวโนมราคา การพยากรณ  ยางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย 
 

Abstract 
 
 Natural rubber is an important economic crop of Thailand for its foreign exchange earnings 
that enhances well-beings of rubber farmers. The objectives of this study were to analyze price 
trends of Thai smoked rubber sheets (grade 3) during 1999 to 2008, determine factors affecting its 
prices and forecast prices trends between 2009 and 2010. Data used were monthly time-series data 
(1999 to 2008) from publications of government offices. Multiple regression analysis was used as an 
analytical tool. The results revealed that prices of Thai smoked rubber sheet (grade 3) were the 
highest in June and the lowest between December and January. Statistically significant variables 
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determining the prices of Thai smoked rubber sheet (grade 3) were prices of synthetic rubber, 
seasonal dummy variables depicting June, July, October and November and the dummy variable 
depicting months of hamburger crisis. Price trend of Thai smoked rubber sheet (grade 3) was 
forecasted to increase between 2009 and 2010. 
 
Key Words : price trend, forecasting, Thai rubber smoked sheet (grade 3) 
 

บทนํา 
 
 ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนช้ืนใกลเสนศูนยสูตรของโลก ซึ่งมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทั้งสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีฐานทรัพยากร
อันอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรทางการเกษตร ทั้งพืช ปศุสัตว ประมง และปาไม ประชากรสวนใหญ
ของประเทศประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมอยูในภาคการเกษตร สินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศ ไดแก 
ขาว ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไก และกุง  
 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการปลูกยางพารา กลาวคือ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งส้ินกวา 17.41 ลานไร คิดเปนรอยละ 
16.66 ของพื้นที่ปลูกยางพาราของโลก เปนพื้นที่กรีดไดประมาณ 11.51 ลานไร ซึ่งภาคใตมีพื้นที่ปลูกยางพารา
มากที่สุดประมาณ 11.51 ลานไร หรือรอยละ 66.73 ของพื้นที่ปลูกยางพารารวมทั้งประเทศ (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553ก และ 2553ข) โดยยางพาราเปนสินคาสงออกที่สามารถสรางรายไดใหแกประเทศปละไมตํ่า
กวา 1 แสนลานบาท (ชโย, 2553) ท้ังยังสรางรายไดเล้ียงชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราในประเทศมากกวา 1 ลาน
ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553ก) ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรชาวสวนยางพาราขนาดเล็ก คือ มี
พื้นที่ปลูกยางพาราไมเกิน 25 ไร (ปริญญา และคณะ, 2548) และชวยสรางความมั่นคงดานอาชีพใหแกเกษตร
ชาวสวนยางพารา เนื่องจากยางพาราเปนพืชที่ใหผลผลิตสม่ําเสมอตลอดป และมีอายุการใหผลผลิตนานกวา 20 
ป (สถาบันวิจัยยาง, 2550) ทําใหยางพาราถือเปนพืชวัฒนธรรมที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยเปน
อยางมาก ผลผลิตจากตนยางพาราไดถูกนําไปใชเปนปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรมที่สําคัญหลายประเภท ไมวา
จะเปนอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย อุตสาหกรรมยางรัดของ 
ตลอดจนผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งความตองการใชยางพารามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบาย
สนับสนุนการใชยางพาราในประเทศ และการที่อุตสาหกรรมภายในประเทศเริ่มหันมาลงทุนเพิ่มขึ้น ตามการ
คาดการณวาภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟนตัว ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกยางพารารายใหญของโลก 
โดยเฉพาะอยางย่ิงยางแผนรวมควันชั้น 3 ซึ่งมีการสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก และเปนสินคาที่นิยมทําการซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายลวงหนา เนื่องจากมีมาตรฐานท่ีชัดเจน รวมทั้งงายตอการเก็บรักษาและขนสง (อานนท, 2549) 
โดยมีประเทศคูคาที่สําคัญ ไดแก ประเทศจีน มาเลเซีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553ข) 
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 ปญหาสําคัญของยางพาราในอดีตที่ผานมา คือ ปญหาดานการตลาดในประเด็นราคายางพาราท่ีมี
ความผันผวนตามฤดูกาลและในบางชวงเวลามีราคาตกตํ่าอยางมาก จากสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ไดเกิดวิกฤตการณทางการเงินที่เรียกวา วิกฤตซับไพรม 
(subprime crisis) หรือวิกฤตแฮมเบอรเกอร (Hamburger crisis) ซึ่งทําใหภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัว
ลง และประเทศผูใชยางพารารายใหญไดลดปริมาณการใชยางในอุตสาหกรรมตาง ๆ ลง โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
อุตสาหกรรมยานยนต สงผลใหราคายางพาราในในตลาดโลกและประเทศไทยลดลงตามภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของอุปสงคและอุปทานในตลาดอยางเห็นไดชัด การวิจัยครั้งนี้จึงเห็นถึงความสําคัญในการวิเคราะหปจจัยที่มีผล 
กระทบและพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย โดยคาดวาผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอองคกรตาง 
ๆ เชน สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง สมาคมยางพาราไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตลาด
สินคาเกษตรลวงหนา เปนตน ในการนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการกําหนดนโยบายวางแผนหรือเปน
แนวทางแกปญหาราคายางพารา และวางแผนรักษาเสถียรภาพของราคายางพาราในอนาคตใหแกเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึงผูที่มีสวนเก่ียวของในการทําธุรกรรม ทั้ง
ผูคายางพาราและนักเก็งกําไร สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับ
สภาพของตลาดยางพาราตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเคล่ือนไหวราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยในป 
พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551 รวมถึงวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย และพยากรณ
แนวโนมราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยในป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553  
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหแนวโนมและพยากรณราคายางแผนรมควัน
ชั้น 3 ของไทย โดยมีขั้นตอนของวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลารายเดือน (Monthly 
time series data) ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551 ที่ไดมีการเก็บรวบรวมไวโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชา 
การเกษตร บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และธนาคารแหงประเทศไทย  
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การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) และทําการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ดวยวิธีการกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary least square method หรือ OLS) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางเศรษฐมิติ โดยไดประยุกตใชทฤษฎีอุปสงคสินคาเกษตรและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร
ตามฤดูกาล (ประยงค, 2550) เพื่อกําหนดตัวแปรอิสระที่เก่ียวของในแบบจําลอง ซึ่งรูปแบบของแบบจําลองที่
เหมาะสมกับขอมูลดังแสดงในรูปแบบฟงกชันเสนตรง ดังนี้  
 

 RSS = bo + b1(QES) + b2(PSR) + b3(PDO) + b4(EXR) + b5 (SN1) + b6(SN2) + b7(SN3) + 
b8(SN4) +  b9(SN5) + b10(SN6) + b11(SN7) + b12(SN8) + b13(SN9) + b14(SN10) + b15(SN11) + b16(HAM) + U 
 

 เม่ือ RSS หมายถึง ราคา F.O.B. กรุงเทพฯ ของยางแผนรมควันชั้น 3 (บาทตอกิโลกรัม) 
QES หมายถึง ปริมาณการสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 ของประเทศไทย (ลานตัน) 
PSR หมายถึง ราคายางสังเคราะห (บาทตอกิโลกรัม) 
PDO หมายถึง ราคาน้ํามันดีเซล (บาทตอลิตร) 
EXR หมายถึง อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ (บาทตอดอลลาร) 
SN1-SN11 หมายถึง ความเปนฤดูกาลรายเดือน ซึ่งเปนตัวแปรหุน (dummy variable) โดย

กําหนดให 
SN1 = 1 เม่ือเปนเดือนมกราคม และ SN1 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN2 = 1 เม่ือเปนเดือนกุมภาพันธ และ SN2 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN3 = 1 เม่ือเปนเดือนมีนาคม และ SN3 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN4 = 1 เม่ือเปนเดือนเมษายน และ SN4 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ  
SN5 = 1 เม่ือเปนเดือนพฤษภาคม และ SN5 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN6 = 1 เม่ือเปนเดือนมิถุนายน และ SN6 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN7 = 1 เม่ือเปนเดือนกรกฎาคม และ SN7 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN8 = 1 เม่ือเปนเดือนสิงหาคม และ SN8 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN9 = 1 เม่ือเปนเดือนกันยายน และ SN9 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN10 = 1 เม่ือเปนเดือนตุลาคม และ SN10 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
SN11 = 1 เม่ือเปนเดือนพฤศจิกายน และ SN11 = 0 เม่ือเปนเดือนอื่นๆ 
HAM หมายถึง เหตุการณวิกฤตแฮมเบอรเกอร ซึ่งเปนตัวแปรหุน โดยกําหนดให HAM = 1 เม่ืออยู

ในชวงเกิดเหตุการณวิกฤตแฮมเบอรเกอร ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 และ HAM = 0 เม่ืออยูในชวงกอนและหลังเหตุการณวิกฤต
แฮมเบอรเกอร 

U หมายถึง ตัวคลาดเคล่ือน (Disturbance term) ที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดของการใชวิธีการ
กําลังสองนอยที่สุด (อยุทธ, 2547) 
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 ผลการตรวจสอบปญหาทางเศรษฐมิติของการสรางแบบจําลอง พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Correlation coefficient) หรือขนาดความสัมพันธดวยกันเองระหวางตัวแปรอิสระบางตัวมีคาสูงมาก เชน ราคา
น้ํามันดีเซล อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ซึ่งคาดวาตัวแปรอิสระเหลานี้มีความสัมพันธกันเองในระดับที่
กอใหเกิดปญหาพหุสัมพันธ จึงใชวิธีการ Frisch’s confluence analysis เปนเกณฑในการพิจารณาไมนําตัวแปร
อิสระบางตัวเขามารวมวิเคราะหกับตัวแปรอิสระอื่น ๆ ในแบบจําลอง (อยุทธ, 2547) โดยยอมรับปญหาที่เกิดขึ้น
จากการไมนําตัวแปรที่เก่ียวของเขามา แตอยางไรก็ตามไดมีการตรวจสอบความสม่ําเสมอของคาประมาณการ 
สัมประสิทธิ์ ซึ่งพบวา คอนขางมีความสม่ําเสมอที่ยอมรับได ในสวนของการตรวจสอบปญหาสหสัมพันธเชิงอัตตะ 
หรือสหสัมพันธเชิงอนุกรมเวลา (Autocorrelation หรือ Serial correlation) พบวา มีปญหาสหสัมพันธอัตตะ จึง
ไดทําการแกปญหาดวยวิธีการขั้นตอนปฏิสัมพันธของคอคราน-ออคัตต (Cochrane- Orcutt iterative procedure) 
สําหรับการตรวจสอบปญหาความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือนไมคงที่ (Heteroscedasticity) ไดใช
วิธีการของไวท (White heteroscedasticity test) ผลปรากฏวา ความแปรปรวนของคาความคลาดเคล่ือนมี
คาคงที่ 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 จากภาพท่ี 1 (ก) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 2551 ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตหลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอรเกอรเมื่อกลางป พ.ศ. 2551 เห็นไดวา ราคายาง
แผนรมควันชั้น 3 ของไทยลดลงอยางเห็นไดชัดในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของป และเม่ือพิจารณาราคา
เฉล่ียของแตละเดือน ต้ังแตป พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551 ดังแสดงในภาพที่ 1 (ข) พบวา ยางแผนรมควันชั้น 3 
ของไทยมีราคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมิถุนายน และต่ําสุดในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยราคาเฉล่ียของ
ยางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยจะเริ่มปรับราคาขึ้นเร่ือย ๆ ต้ังแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงมิถุนายน ซึ่งเปนไปตาม
กฎอุปสงคและอุปทานในตลาด กลาวคือ ในชวงเวลาดังกลาว โดยเฉพาะเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เปน
ชวงที่ตนยางพาราผลัดใบ ทําใหตนยางพาราไมสามารถใหผลผลิตได เกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงงดกรีดยาง 
สงผลใหอุปทานหรือปริมาณเสนอขายยางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดลดลง ในขณะที่อุปสงคหรือปริมาณเสนอ
ซื้อยังคงท่ี ราคายางแผนรมควันชั้น 3 จึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ราคาจะคอย ๆ ปรับลดลงในชวงเดือนกรกฎาคมไป
จนถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว เปนชวงที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถเปดกรีดยางได 
ทําใหปริมาณเสนอขายยางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหราคาปรับตัวลดลง 
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ภาพที่ 1 ราคายางแผนรมควันชั้น 3 รายเดือนและเฉล่ียแตละเดือนในชวงป พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551  
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง (2553) 

 
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยดังแสดงในตารางที่ 1 พบวา คาประมาณ

การสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคายางสังเคราะห ความเปนฤดูกาลเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน 
และเหตุการณวิกฤตแฮมเบอเกอร มีนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 5 และ 1 โดยราคายางสังเคราะห ความเปน
ฤดูกาลเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน เปนตัวแปรที่มีผลในเชิงบวกตอราคายางแผนรมควัน
ชั้น 3 ในขณะท่ีเหตุการณวิกฤตแฮมเบอเกอรเปนตัวแปรที่มีผลในเชิงลบตอราคายางแผนรมควันชั้น 3  
 คาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนด (Coefficient of determination หรือ R2) มีคาเทากับ 0.98 แสดงวา ตัว
แปรอิสระท้ังหมดในแบบจําลองมีความสามารถอธิบายความแปรปรวนของราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย
ไดอยางถูกตองรอยละ 98 และเม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระท้ังหมดในแบบจําลอง โดย
พิจารณาจากคาสถิติเอฟ ผลปรากฏวา มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่มีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่รอยละ 1  

ราคายางสังเคราะหเปนปจจัยที่มีผลทําใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยเพ่ิมขึ้น กลาวคือ เม่ือ
ราคายางสังเคราะหเพิ่มขึ้น 1 บาทตอกิโลกรัม จะมีผลทําใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยเพ่ิมขึ้น 0.45 
บาทตอกิโลกรัม เม่ือกําหนดใหตัวแปรอื่น ๆ มีคาคงที่ ซึ่งเปนไปตามกฎอุปสงค กลาวคือ เม่ือราคายางสังเคราะห
ในตลาดเพ่ิมขึ้น จะมีผลทําใหปริมาณเสนอซ้ือยางสังเคราะหในตลาดลดลง ในขณะที่ปริมาณเสนอซื้อยางแผน
รมควันชั้น 3 ในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนสินคาที่สามารถใชทดแทนกันได (Substitutability) ดังนั้นเม่ือปริมาณ 
เสนอซื้อยางแผนรมควันชั้น 3 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณเสนอขายแผนรมควันคงที่ จึงสงผลใหราคายางแผน
รมควันชั้น 3 เพิ่มขึ้น   

ความเปนฤดูกาลเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน เปนปจจัยที่มีผลทําใหราคายาง
แผนรมควันชั้น 3 ของไทยเพ่ิมขึ้น กลาวคือ ในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ราคายางแผนรมควันชั้น 3 

(ก) ราคายางแผนรมควันชั้น 3 รายเดือนในชวงป  
 พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551 
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(ข) ราคายางแผนรมควันชั้น 3 เฉลี่ยแตละเดือนในชวงป  
 พ.ศ. 2542 ถึง ป พ.ศ. 2551 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 482 

ของไทยเพ่ิมสูงกวาราคาเฉลี่ยถึง 9.68 และ 8.13 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ เม่ือกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ มีคาคงท่ี 
ในขณะท่ีชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะมีผลทําใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยเพิ่มสูงกวาราคา
เฉล่ียนอยกวา คือ 5.30 และ 3.24 บาทตอกิโลกรัม เม่ือกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ มีคาคงท่ี เนื่องจากเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราสามารถเร่ิมกรีดยางไดหลังจากตนยางพาราผลัดใบ คือ ต้ังแตเดือนมิถุนายนเปนตนไป ซึ่ง
ในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม เปนชวงที่ปริมาณเสนอซื้อยางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดมีมากกวา
ปริมาณเสนอขายยางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาด เพราะในชวง 3 เดือนที่ผานมาเปนชวงที่ตนยางพาราผลัดใบ ซึ่ง
เกษตรกรชาวสวนยางพาราไมสามารถเปดกรีดยางได สงผลใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 สูงขึ้น ในขณะที่ชวง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เปนชวงฤดูฝน ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราไมสามารถกรีดยางไดอยาง
เต็มที่และตอเนื่อง สงผลใหปริมาณเสนอขายยางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาดมีนอยกวาปริมาณเสนอซื้อยางแผน
รมควันชั้น 3 ในตลาด ราคายางแผนรมควันชั้น 3 จึงสูงข้ึน ทั้งนี้สวนตางระหวางปริมาณเสนอขายและปริมาณ
เสนอซื้อในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมากกวาในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

 
ตารางที่  1  ปจจัยที่มีผลตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยจากการวิเคราะหดวยวิธีการถดถอยพหุ 

ตัวแปร 
คาประมาณการ 
สัมประสิทธิ์ 

คาความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

คาสถิติที 
T-test 

คาคงที่ -37.72 48.20 0.78 
ปริมาณการสงออกยางแผนรมควันชั้น 3 -0.000052 0.00052 0.10 
ราคายางสังเคราะห 0.45** 0.07 6.95 
ฤดูกาลเดือนมกราคม 1.18 1.47 0.80 
ฤดูกาลเดือนกุมภาพันธ 4.20 2.47 1.70 
ฤดูกาลเดือนมีนาคม 4.16 3.18 1.31 
ฤดูกาลเดือนเมษายน 4.60 3.65 1.26 
ฤดูกาลเดือนพฤษภาคม 6.57 3.89 1.69 
ฤดูกาลเดือนมิถุนายน 9.68** 3.94 2.46 
ฤดูกาลเดือนกรกฎาคม 8.13* 3.82 2.13 
ฤดูกาลเดือนสิงหาคม 5.76 3.54 1.63 
ฤดูกาลเดือนกันยายน 4.51 3.07 1.47 
ฤดูกาลเดือนตุลาคม 5.30* 2.36 2.25 
ฤดูกาลเดือนพฤศจิกายน 3.24* 1.40 2.31 
วิกฤตแฮมเบอรเกอร -29.70** 3.79 7.83 
คาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนด = 0.98 คาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนดที่ปรับคาแลว = 0.98 
คาสถิติเดอบินวัตสัน = 1.87 คาสถิติเอฟ = 306.80** 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 5, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่รอยละ 1 
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ชวงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอเกอรเปนปจจัยที่มีผลทําใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยลดลง กลาวคือ 
เม่ือราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยอยูในชวงวิกฤตแฮมเบอรเกอร จะมีผลทําใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 
ของไทยลดลงจากราคาเฉลี่ยเทากับ 29.70 บาทตอกิโลกรัม เม่ือกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ มีคาคงท่ี เนื่องจากผล 
กระทบของวิกฤตแฮมเบอเกอรที่ทําใหเศรษฐกิจทั่วโลกอยูในภาวะถดถอย โดยเฉพาะในประเทศผูนําเขายางสําคัญ
ของประเทศไทย เชน ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งมีผลตอเนื่องทําใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางได
ชะลอการใชยางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย เปนวตัถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยางลง สงผลใหปริมาณความตองการใช
หรือปริมาณเสนอซ้ือยางแผนรมควันชั้น 3 และราคายางแผนรมควันชั้น 3 ลดลง  

ผลการพยากรณแนวโนมราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยในป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553 ดัง
แสดงในภาพที่ 2 พบวา ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยในป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2553 ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเกินกวา 100 บาทตอกิโลกรัม 
และจะเห็นไดวา ความเปนฤดูกาลเปนปจจัยที่มีอิทธิพลทําใหสวนตางระหวางปริมาณเสนอขายและปริมาณเสนอซ้ือ
ในตลาดเกิดการเปล่ียนแปลง จึงสงผลใหราคายางพาราแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมีการปรับตัวขึ้นลงในแตละเดือน  
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ภาพที่  2  แนวโนมราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย ระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553 
ที่มา : จากการคํานวณ (2553) 
 

ผลการเปรียบเทียบราคาจริงเฉล่ียรายเดือนและราคาพยากรณเฉล่ียรายเดือนที่ไดจากวิธีการถดถอยพหุ 
ของยางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย และตัวชี้วัดความแมนยําของการพยากรณ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา ในป 
พ.ศ. 2552 ราคาจริงเฉลี่ยรายเดือนเกือบทั้งหมด ยกเวนเดือนสิงหาคม ตํ่ากวาราคาพยากรณเฉล่ียรายเดือน 
และราคาจริงเฉลี่ยรายปตํ่ากวาราคาพยากรณเฉล่ียรายปเทากับ 11.09 บาทตอกิโลกรัม สวนในป พ.ศ. 2553 
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ราคาจริงเฉล่ียรายเดือนทั้งหมดสูงกวาคาพยากรณเฉล่ียรายเดือน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเดือนเมษายน ราคาจริง
เฉล่ียรายเดือนสูงกวาคาพยากรณเฉล่ียรายเดือนถึง 19.93 บาทตอกิโลกรัม และราคาจริงเฉล่ีย (5 เดือน) สูงกวา
ราคาพยากรณเฉล่ียรายปเทากับ 4.74 บาทตอกิโลกรัม โดยคาความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ (Mean absolute 
error หรือ MAE) มีคาเทากับ 4.11 คาเฉล่ียสัมบูรณของเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน (Mean absolute 
percentage Error หรือ MAPE) มีคาเทากับ 6.37 คารากที่สองเฉลี่ยของคาความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Root 
mean squared error หรือ RMSE) มีคาเทากับ 4.65 และคาสัมประสิทธิ์เทลยู (Theil inequality coefficient 
หรือ U) มีคาเทากับ 0.05 ซึ่งเห็นไดวา คาสถิติตาง ๆ มีคานอย และคาเทลยูเทากับ 0.05 แสดงวา  การพยากรณ
ราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมีความแมนยําในระดับนาเช่ือถือได 

 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยระหวางป พ.ศ. 2552 ถึง ป 
พ.ศ. 2553 และตัวชี้วัดความแมนยําของการพยากรณ  

หนวย: บาท/กก. 
2552 2553 

เดือน/ป 
ราคาจริง1 ราคาพยากรณ2 ความแตกตาง3 ราคาจริง1 ราคาพยากรณ2 ความแตกตาง 

มกราคม 53.27 59.83   -6.56 102.44  98.43 4.01 
กุมภาพันธ 52.82 63.58 -10.76 103.60 102.19 1.41 
มีนาคม 52.25 64.28 -12.03 108.37 102.90 5.47 
เมษายน 57.50 65.45   -7.95 124.02 104.09      19.93 
พฤษภาคม 60.26 68.17   -7.91 116.08 106.82 9.26 
มิถุนายน 58.57 72.02 -13.45  n.a.* 110.69 n.a. 
กรกฎาคม 59.92 71.20 -11.28 n.a. 109.89 n.a. 
สิงหาคม 69.85 69.58    0.27 n.a. 108.28 n.a. 
กันยายน 73.77 98.76 -24.99 n.a. 107.78 n.a. 
ตุลาคม 78.70       100.30 -21.60 n.a. 109.34 n.a. 
พฤศจิกายน 84.93 98.99 -14.06 n.a. 108.04 n.a. 
ธันวาคม 93.68 96.49   -2.81 n.a. 105.56 n.a. 
ราคาเฉล่ีย 66.29 77.38 -11.09 110.90** 106.16 4.74 
คาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ = 4.11                   คาเฉลี่ยสัมบูรณของเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือน = 6.37 
คารากที่สองเฉล่ียของคาความคลาดเคลื่อนกําลังสอง = 4.65   คาสัมประสิทธิ์เทลยู = 0.05 
ที่มา :  1กรมวิชาการเกษตร, 2553 
 2 จากการคํานวณ, 2553 
  3 ความแตกตาง หมายถึง ความแตกตางระหวางคาจริงและคาพยากรณ 
หมายเหตุ: *  n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล 
  ** ราคาจริงเฉลี่ย 5 เดือน (มกราคมถึงพฤษภาคม ป พ.ศ. 2553) ของยางแผนรมควันชั้น 3 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ยางพาราถือเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากสามารถนํามาใช 
เปนวัตถุดิบหรือแปรรูปผลิตภัณฑที่เปนความตองการของตลาดไดหลากหลายชนิด การศึกษาในคร้ังนี้จึงไดทํา
การวิเคราะหความเคล่ือนไหวแนวโนมและพยากรณราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทย โดยใชวิธีการถดถอยพหุ 
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ยางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมีราคาสูงสุดในเดือนมิถุนายน และมีราคาต่ําสุด
ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยราคายางสังเคราะห ความเปนฤดูกาลเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ตุลาคม 
และพฤศจิกายน และเหตุการณวิกฤตแฮมเบอเกอร เปนปจจัยที่มีผลตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยอยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติ และราคายางแผนรมควันชั้น 3 ของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2553 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะแนวทางตอเกษตรกรชาวสวนยางพารา ภาครัฐ และผูที่มีสวน
เก่ียวของได ดังนี้ 
 1. ผลกระทบจากฤดูกาลและวิกฤตแฮมเบอเกอรทําใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราตองเผชิญกับ
ความเส่ียงดานราคาที่ผันผวน ซึ่งสงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราไมสามารถขายยางแผนรมควันชั้น 3 ไดใน
ราคาที่ตองการ และมีรายไดลดลง ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางพาราตองบริหารจัดการความเส่ียง โดยใชประโยชน
จากตลาดสินคาเกษตรลวงหนาในการทําการซ้ือขายยางแผนรมควันชั้น 3 ผานนายหนาที่เปนสมาชิกของตลาด 
(broker) เพื่อประกันความเส่ียงดานราคา รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุมในรูปแบบสหกรณและการสรางเครือขาย
เกษตรกร เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองและลดความเส่ียงดานการตลาด 
 2.  แมวายางสังเคราะหเปนสินคาที่สามารถใชทดแทนยางแผนรมควันชั้น 3 ได แตยังมีคุณสมบัติ
เฉพาะบางอยางที่ดอยกวา เชน ความยืดหยุน ความสามารถในการระบายความรอน การทนตอแรงฉีกขาดจาก
ความรอน เปนตน ดังนั้นภาครัฐจึงควรสนับสนุนมาตรการในการควบคุมปริมาณยางแผนรมควันชั้น 3 ในตลาด
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม  และสงเสริมใหมีการใชยางแผนรมควันชั้น 3 ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกยางแผนรมควันชั้น 3 ภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมลอยาง อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย เชน สายนํ้าเกลือ ถุงมือยาง สายสวนปสสาวะ เปนตน เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของราคายางแผนรมควันชั้น 3 และทําใหราคายางแผนรมควันชั้น 3 เปนไปตามกฎอุปสงคและอุปทานในตลาด
อยางแทจริง 
 3. ผูที่ทําหนาที่เก่ียวของกับการตลาดควรปรับปรุงฐานขอมูลที่เก่ียวของกับยางพาราอยางสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลงของตลาด 
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