
128
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

ความเชื่อมโยงของราคามังคุดระหวางจังหวัดภาคตะวันออกกับตลาดขายสง
Mangosteen Price Integration Among Eastern Province and Wholesale Markets

จักรีพร สารนอก1  ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย2
Jakkreeporn Sannork1 and Dr. Apichart Daloonpate2

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม1, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2

บทคัดยอ
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเช่ือมโยงราคาในแนวราบและแนวด่ิง ใชขอมูลราคามังคุดรายวันระดับ

ฟารมใชราคามังคุดคละรายวันวันท่ี 9 เม.ย. - 31 พ.ค. 2547 ตลาดกลางผลไมศาลาปากแซง จ.จันทบุรี และตลาดกลางเขาชะเมา 

จ.ระยอง ระดับขายสงใชราคามังคุดคละรายวัน ตลาดไท กรุงเทพฯ ใชแบบจำลอง Cointegrationและ Error Correction Model 

(ECM) พบวาราคาท้ังสามชุดมีความหยุดน่ิงในรูปของผลตาง 1 ครั้ง(I(1)) มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ความยืดหยุน

การสงผานราคาของ จ.จันทบุรีไปสู จ.ระยองเทากับ 3.01 ความยืดหยุนการสงผานราคา จ.จันทบุรีไปสูตลาดไท และ จ.ระยอง

ไปสูตลาดไทเทากับ 0.57 และ 1.44 การทดสอบ ECM พบวาตลาดไทเปนตัวกำหนด จ.จันทบุรีเทานั้น จ.จันทบุรีใชเวลาปรับตัว

สูดุลยภาพระยะส้ันเร็วที่สุดเทากับ 0.15 และพบวาจ.ระยองเปนตัวกำหนดตลาดไทเทานั้น จ.ระยองใชเวลาปรับตัวสูดุลยภาพ

ระยะสั้นเทากับ 0.07 การทดสอบความสัมพันธเชิงเปนเหตุเปนผลแสดงความสัมพันธราคา จ.ระยองสงผลตอราคาตลาดไทและ

ราคาตลาดไทจะสงผลตอราคา จ.จันทบุรี แสดงใหเห็นวาราคามังคุดถูกกำหนดโดยอุปสงคและอุปทานในแหลงผลิตมากกวาใน

ตลาดขายสงซึ่งสงผลตอความสัมพันธราคาในแนวต้ังและแนวนอน การศึกษามีขอเสนอแนะคือ เมื่อตองการใหตลาดมังคุดมี

ประสิทธิภาพ ควรใชนโยบายใหเกิดประสิทธิภาพกับตลาดระดับฟารมกอนแลวจะทำใหตลาดมังคุดอื่นๆ มีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ : มังคุด / ความเชื่อมโยงราคา 

ABSTRACT

 The objective of this study was to analyze spatial and vertical price integration among farm prices and 
Thailand wholesale using daily time-series price data of farm prices in Chanthaburi and Rayong, and wholesale price 
at Talaad Thai from April 9th to May 31st, 2004. Cointegration and Error Correction Models were employed. All price 
series are stationary at (I(1)) and they had long-run equilibrium relationship. The elasticities of transmission from farm 
price in Chanthaburi to Rayong was 3.01, from farm price in Chanthaburi to wholesale price at Talaad Thai and farm 
price in Rayong to wholesale price at Talaad Thai were 0.57 and 1.44. The ECM test revealed that only Talaad Thai 
determined Chanthaburi and Chanthaburi had to adapt to balance equilibrium at 0.15, whereas only Rayong 
determined Talaad Thai and Rayong had to adapt to equilibrium at 0.07. Granger causality test have found that 
Rayong determined Talaad Thai and Talaad Thai determined Chanthaburi. The results have shown the relationship 
between Rayong farm prices affected to Talaad Thai wholesale market prices and Talaad Thai wholesale market 
prices affect to Chanthaburi farm price. However mangosteen price markets are more determined by supply and 
demand inside source than supply and demand at center market Bangkok, that affected the relationship of the 
vertical and horizontal. The study suggested that policy measures should focus on the mangosteen farm prices for 
improving price efficiency in mangosteen marketing system. 
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บทนำ
 มังคุดเปนหนึ่งในผลไมของไทยที่มีรสชาติดี จนไดรับ

การขนานนามวา “ราชินีแหงผลไม” (Queen of Fruits) 

ประเทศไทยสงออกมังคุดทั้งผลสดและแชแข็ง (กรมสงเสริม

การเกษตร. 2541) มังคุดเปนผลไมเศรษฐกิจที่นาจับตามอง

ชนิดหนึ่ง แหลงปลูกมังคุดที่สำคัญคือ ภาคใตมีพื้นที่ปลูกคิด

เปนรอยละ 61.23 และภาคตะวันออกคิดเปนรอยละ 37.90 

ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดของประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร. 2548) ผลผลิตมังคุดในประเทศไทยมาจาก

จังหวัดภาคตะวันออกที่สำคัญๆ คือจากจังหวัดจันทบุรีรอยละ 

35 จากจังหวัดตราด รอยละ 9 จากจังหวัดระยอง รอยละ 4 

และมาจากจังหวัดภาคใต แตมังคุดที่ขายไดราคาดีจะเปน

มังคุดตนฤดูที่มาจากภาคตะวันออก (กรมวิชาการเกษตร. 

2548) การเปล่ียนแปลงของราคามังคุดเปนไปตามอุปสงค

และอุปทานของผลผลิตในตนฤดูกาลราคาคอนขางสูง แต

ราคาก็จะลดลงอยางรวดเร็ว ทำใหไมเกิดเสถียรภาพทาง

ดานราคาเปนที่เขาใจวาพอคาในตลาดแตละระดับ (ตลาด

ระดับทองถิ่น ตลาดระดับขายสง) มีอิทธิพลตอราคาของ

มังคุดดวยเพราะพอคาในตลาดนั้นมีบทบาทในการถายทอด

ขอมูลการตลาด (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย. 2548) หากขอมูลการตลาดไมสมบูรณอาจทำใหราคา

สูงหรือต่ำกวาความเปนจริงได จึงเปนผลใหเกิดการผันผวน

ของราคาเกิดขึ้น ซึ่งถาหากเกษตรกรมีการไดรับขอมูลขาว

สารเกี่ยวกับราคาและตลาดที่ถูกตองแลว ก็จะมีการตัดสินใจ

และจัดการวางแผนการผลิตไดอยางเหมาะสมถูกตอง  

 โดยทั่วไปตลาดแตละตลาดมักมีความเชื่อมโยง

เกี่ยวของกัน และผลกระทบที่มักจะสื่อออกมาอยางชัดเจน  

ก็คือ ราคาท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการพิจารณาความเชื่อมโยง

ของตลาดเปนไปไดทั้งในแนวนอน หรือ “Horizontal” หรือ 

“Spatial” ซึ่งเปนการพิจารณาความเชื่อมโยงกันของตลาดใน

ระดับเดียวกันหลายๆ แหงในทองถ่ินที่ตางกัน และในดาน

แนวตั้ง หรือ “Vertical” ซึ่งเปนการพิจารณาความเชื่อมโยง

ในตลาดตางระดับกัน เชน ระหวางตลาดระดับขายสง

กรุงเทพฯ และตลาดระดับทองถ่ิน เปนตน (สมพร. 2545 

อางถึง Wyeth. 1992) โดยท่ีในการศึกษาครั้งนี้ในแนวนอน 

คือการศึกษาระหวางตลาดกลางผลไม ศาลาปากแซง อำเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี และตลาดกลางเขาชะเมา อำเภอ  

เขาชะเมา จังหวัดระยอง และในแนวตั้ง คือการศึกษา

ระหวางตลาดระดับฟารมกับตลาดระดับขายสง ณ ตลาดไท 

วัตถุประสงค 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความ

เชื่อมโยงราคามังคุดในแนวราบและแนวด่ิง 

วิธีการศึกษา
 การวิเคราะหความเชื่อมโยงของราคามังคุดครั้งนี ้  

ใชแบบจำลอง Cointegrationและ Error Correction Model 

(ECM) ในการวิเคราะห ขอมูลที่ใชเปนขอมูลราคามังคุด  

รายวัน โดยมีหนวยเปนบาท/กิโลกรัม ระดับฟารมใชราคา

มังคุดคละรายวันตลาดกลางผลไมศาลาปากแซง อ.เมือง 

จ.จันทบุรี และราคามังคุดคละรายวันตลาดกลางเขาชะเมา 

อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ระดับขายสงใชราคามังคุดคละรายวัน 

ณ ตลาดไท กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 9 เม.ย. ถึง วันที่ 31 พ.ค. 

ป พ.ศ. 2547 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2548) (ฝายวิจัย

และขอมูลตลาดไท. 2548)  

 การใชขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series) เพื่อหาความ

สัมพันธของตัวแปรในเชิงเศรษฐกิจนั้นอาจเกิดปญหาตัวแปร

คลาดเคลื่อน (Error Term) และจำเปนตองทำการทดสอบ

ความหยุดนิ่ง (Stationary) ของขอมูลเสียกอนเพราะหาก

วิเคราะหโดยที่ขอมูลอนุกรมเวลาไมนิ่ง (Nonstationary)   

จะไดคาสถิติ t (T-Statistics) ที่มีการแจกแจงไมมาตรฐาน 

การอานคาและการสรุปผลการศึกษาก็อาจผิดพลาดได

อยางไรก็ตามถาตัวแปร 2 ตัวแปรแมจะมีลักษณะไมนิ่ง แตก็

อาจจะมีคาสูงขึ้นตามเวลาแบบไปดวยกัน สันนิษฐานไดวา   

มีการรวมไปดวยกันในอันดับเดียวกัน (Integration of The 

Same Order) และถาไมมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงเปน

ไปไดวาความแตกตางดังกลาวมีลักษณะนิ่ง (อารี. 2547   

อางถึง Charemza and Deadman. 1992) ทั้งหมดดังกลาวน้ี 

คือ แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกันไปดวยกัน (Cointegration) 

และการที่ตัวแปรทั้งสองอาจมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาว (Long Term Equilibrium Relationship) แตใน

ระยะสั้นอาจออกนอกดุลยภาพได ดังน้ันเราสามารถจะใหตัวแปร

คลาดเคลื่อน (Error Term) ในสมการ Cointegrated เปนคา

ความคลาดเคลื่อนดุลยภาพ (Equilibrium Error) และเรา

สามารถท่ีจะนำเอาตัวแปรคลาดเคล่ือน (Error Term) นี้ไป

ผูกพฤติกรรมระยะสั้นกับระยะยาวใน Error Correction Model 

ได (อารี. 2547 อางถึง Gujarati. 1995)  

 วิธี Cointegration Analysis ไดถูกนำมาประยุกตใช

เพื่อหาความสัมพันธของดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรอยาง
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แพรหลายเชน งานวิจัยทางดานความเชื่อมโยงระหวางตลาด

ระดับเดียวกันแตจะแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น (Horizontal 

หรือ Spatial) ซึ่งพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงราคาระหวาง

ตลาด เชน Alexander and Wyeth (1994) ไดทำการศึกษา

การเช่ือมโยงตลาดขาว ระหวางเมืองสำคัญในประเทศอินโดนีเซีย 

โดยวิธี Cointegrationapproach งานวิจัยในประเทศไทยใน

งานวิจัยของ ธนวรรธน (2551) ไดนำแนวคิดดังกลาวศึกษา

การใชจายภาครัฐ : พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในป 

2551 เพื่อทดสอบความสัมพันธและความเปนเหตุเปนผล

ระหวางการใชจายภาครัฐบาล กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย โดยทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(Cross-Correlation Coefficient) ของตัวแปรทางดานอุปสงค

มวลรวมกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และทดสอบ

ความสัมพันธเชิงเหตุภาพ (Granger Causality Test)   

การทดสอบ Cointegration และ Error Correction Model 

(ECM) ระหวางการใชจายของรัฐกับผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ และในสวนงานวิจัยผลผลิตสินคาเกษตรไดมี

แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงราคาของตลาด

สินคาเชนพรทิพย (2537) ไดนำคาความยืดหยุนการสงผาน

ราคามาใชในการศึกษาแบบจำลองการตอบสนองของ

อุปทานในสภาพพลวัตของมังคุดในประเทศไทย พบวาระดับ

ราคาขายสงมังคุดในตลาดทองถ่ิน พอคาคนกลางหรือพอคา

ขายสงจะมีบทบาทและอำนาจในการกำหนดระดับราคาของ

มังคุดในตลาด และการศึกษาของกุลฤดี (2545) ที่ทำ  

การวิเคราะหความเชื่อมโยงของราคาในตลาดกลางและ

ตลาดทองถิ่นของผลไม ทำใหเห็นวาการศึกษาความสัมพันธ

ของความเชื่อมโยงตัวแปรและความเปนเหตุเปนผลระหวาง

ตัวแปรสามารถนำมาใชศึกษาไดกับตัวแปรราคามังคุดเพื่อ

ทราบทิศทางความสัมพันธของตลาดไดเปนอยางดี ซึ่ง  

การศึกษาครั้งนี้จะไดทำการศึกษากับราคาตลาดมังคุดระดับ

ฟารมในภาคตะวันออกและตลาดขายสงกรุงเทพ 

ผลการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อดูความเชื่อมโยงราคามังคุดในป 

พ.ศ. 2547 เพื่อวิเคราะหความเชื่อมโยงราคาในแนวราบและ

แนวดิ่ง โดยประกอบดวย  

 1. ทดสอบความหยุดนิ่ง การระบุระดับของ Integration 

(Dickey and Fuller. 1979) 

 ผลการทดสอบความหยุดนิ่งของระดับราคาปรากฏวา

ราคาของตลาดทั้งสามแหงไมมีความหยุดนิ่ง จึงตองทดสอบ

ตอไปโดยการทำใหอยูในรูปผลตาง (Difference) ซึ่งขอมูลมี

ความหยุดนิ่งโดยผานการทำใหอยูในรูปผลตาง 1 ครั้ง (I(1)) 

ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01  

 2. การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว

และการวิเคราะหการสงผานราคา 

 ในการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว

ของราคาแตละระดับ โดยจะใชโปรแกรมสำเร็จรูป EViews 

ในการทดสอบ ซึ่งมีคาสถิติในการทดสอบ 2 คาคือ Trace 

และ Max – Eigen (Gujarati. 2003) และจากสมการ 

cointegration พบวา ราคาทั้งสามชุดมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพระยะยาว ซึ่งนำมาวัดผลของการสงผานราคาได 

โดยการคำนวณออกมาในรูปของคาความยืดหยุนของการสง

ผานราคา (Elasticity of Price Transmission) ดังนี้ คือ 

  2.1 การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาว และการวิเคราะหการสงผานราคาระหวางราคา

ฟารมของจังหวัดระยอง (PR) กับราคาฟารมของจังหวัด

จันทบุรี (PJ) พบวา ตัวแปรราคาทั้งสองมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพระยะยาว ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดังสมการ 

cointegration ที่ 1 

 การวิเคราะหการสงผานราคาคาความยืดหยุนของ

การสงผานราคาที่คำนวณไดมีคาเทากับ 3.01 นั่นคือ แสดง

วาราคาฟารมที่จังหวัดระยองมีความออนไหวตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาฟารมในจังหวัดจันทบุรีสูงมากเปน   

3 เทาทั้งในสถานการณที่ราคาสูงข้ึนและในสถานการณที่

ราคาลดลง 

  2.2 การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาว และการวิเคราะหการสงผานราคาระหวางราคา

 ε
t
 = 2.80 x 14.64  = 3.01 

   13.62 

^  P
R
 = 24.33 + 2.80P

J
 (1) 

(4.23)*** 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t,  

*** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากสมการ cointegrationนำมาวัดผลของการสงผานราคา  

ในรูปคาความยืดหยุนไดดังนี้ 
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ฟารมของจังหวัดจันทบุรี (P
J
) กับระดับราคาขายสงตลาดไท 

(P
T
) พบวา ตัวแปรราคาทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาว ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังสมการ 

cointegration ที่ 2 

 

 

(2.80)*** 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t,  

*** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จาก

สมการ cointegrationนำมาวัดผลของการสงผานราคาในรูป

คาความยืดหยุนได ดังนี้ 

^  P
J
 = 7.02 + 0.41P

T
 (2) 

 ε
t
 = 0.41 x 20.25  = 0.57 

   14.64 

 คาความยืดหยุนของการสงผานราคาที่คำนวณไดมี

คาเทากับ 0.57 นั่นคือ แสดงวาราคาในแหลงผลิตใหญเชน

จังหวัดจันทบุรีมีการปรับตัวตอราคาในตลาดขายสงต่ำ 

  2.3 การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาว และการวิเคราะหการสงผานราคาระหวางราคา

ฟารมของจังหวัดระยอง (P
R
) กับระดับราคาขายสงตลาดไท 

(P
T
) พบวา ตัวแปรราคาทั้งสองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพ

ระยะยาว ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังสมการ

cointegration ที่ 3 
^  P

R
 = 25.90 + 0.97P

T
 (3) 

(2.70)*** 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t,  

*** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากสมการ cointegrationนำมาวัดผลของการสงผานราคาใน

รูปคาความยืดหยุนได ดังนี้ 

 ε
t
 = 0.97 x 20.25  = 1.44 

   13.62 

 คาความยืดหยุนของการสงผานราคาที่คำนวณไดมี

คาเทากับ 1.44 นั่นคือ ราคาฟารมจังหวัดระยองมีการปรับตัว

ตอการเปล่ียนแปลงราคาในตลาดขายสงในระดับที่ใกลเคียงกัน 

 จากคาความยืดหยุนของการสงผานราคาที่คำนวณ

ไดและความสัมพันธขางตนแสดงใหเห็นวาในความสัมพันธ

ระหวางราคาตลาดระดับเดียวกันจะมีคาความยืดหยุนของ

การสงผานราคามากกวาความสัมพันธระหวางราคาตลาด

ตางระดับกัน 

 3. การกะประมาณแบบจำลอง ECM 

 เมื่อตัวแปรที่ทำการทดสอบมีความสัมพันธเชิง

ดุลยภาพในระยะยาวแลว แตในระยะสั้นอาจจะมีการออก

นอกดุลยภาพได ซึ่งการทดสอบ ECM จะทำใหทราบ

ความเร็วในการปรับตัวจากการเบ่ียงเบนจากดุลยภาพใน

ระยะส้ัน  

  3.1 การกะประมาณแบบจำลอง ECM ระหวาง

ราคาฟารมของจังหวัดระยอง (P
R
) กับราคาฟารมของจังหวัด

จันทบุรี (P
J
) พบวา จากสมการ cointegrationในสมการที่ 1 

ตัวแปรราคาฟารมทั้งสองมีความสัมพันธกันเชิงดุลยภาพใน

ระยะยาว แตในการทดสอบวาการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ

ในระยะสั้นกลับพบวาราคาฟารมของทั้ง 2 ตลาดไมมี  

การปรับตัวเขาสูดุลยภาพ 
^ ΔP

Rt
 = -0.01e

t-1
 + 0.50ΔP

Jt-1 
- 0.38ΔP

Rt-1
 (4) 

(0.58)ns (3.84)*** (2.50)*** 

^ ΔP
Jt
 = -0.15e

t-1
 + 0.49ΔP

Jt-1 
- 0.17ΔP

Tt-1
 (6) 

^ ΔP
Jt
 = 0.07e

t-1
 + 0.23ΔP

Jt-1 
+ 0.01ΔP

Rt-1
 (5) 

(3.75)*** (2.16)*** (0.04)ns 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t,  
ns หมายถึง ไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

*** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  3.2 การกะประมาณแบบจำลอง ECM ระหวาง

ราคาฟารมของจังหวัดจันทบุรี (P
J
) กับราคาขายสงตลาดไท 

(P
T
) จากผลการทดสอบ พบวา จากสมการ cointegration  

ในสมการที ่ 2 ตัวแปรราคาทั้งสองระดับมีความสัมพันธกัน

เชิงดุลยภาพในระยะยาว แตในการทดสอบวาการเบ่ียงเบน

ออกจากดุลยภาพในระยะสั้น กลับพบวามีเพียงราคาฟารม

ของจังหวัดจันทบุรีเทานั้นที่มีความเร็วในการปรับตัวจากการ

เบี่ยงจากดุลยภาพในระยะสั้น เทากับ -0.15 เพื่อใหเขาสู

ดุลยภาพอีกครั้งดังสมการที่ 6 แตในสวนของราคาขายสง

ตลาดไทพบวาไมมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพ ดังสมการที่ 7 

2.52)*** (3.29)*** (2.37)* 

(2.41)*** (0.06)ns (2.22)*** 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t,  
ns หมายถึง ไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

*** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

^ ΔP
Tt
 = -0.33e

t-1
 - 0.02ΔP

Jt-1 
- 0.37ΔP

Tt-1
 (7) 
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  3.3 การกะประมาณแบบจำลอง ECM ระหวาง

ราคาฟารมของจังหวัดระยอง (P
R
) กับราคาขายสงตลาดไท 

(P
T
) พบวา จากสมการ cointegrationในสมการที่ 3 ตัวแปร

ราคาทั้งสองระดับมีความสัมพันธกันเชิงดุลยภาพในระยะ

ยาว แตในการทดสอบวาการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพใน

ระยะสั้น กลับพบวามีเพียงราคาขายสงตลาดไทเทานั้นที่มี

การปรับตัวเขาสูดุลยภาพในระยะส้ัน และมีความเร็วในการ

ปรับตัวเขาหาดุลยภาพเทากับ -0.07 แตในสวนของราคา

ฟารมจังหวัดระยองพบวาไมมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพ  

ดังสมการที่ 8 และ 9 
^ ΔP

Rt
 = -0.01e

t-1
 + 0.37ΔP

Rt-1 
+ 0.02ΔP

Tt-1
 (8) 

(0.80)ns  (2.41)***  (0.33)ns 

^ ΔP
Tt
 = -0.07e

t-1
 + 0.02ΔP

Rt-1 
- 0.27ΔP

Tt-1
 (9) 

(4.21)***  (0.08)ns  (2.27)*** 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ คือ คาสถิติ t,  
ns หมายถึง ไมมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

*** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากความสัมพันธระหวางราคาฟารมและราคา

ขายสงนั้น พบวาราคาขายสงตลาดไทมีความสัมพันธเปน  

ตัวกำหนดราคาฟารมจังหวัดจันทบุรีเทานั้น และราคาฟารม

ของจังหวัดจันทบุรีมีการใช เวลาในการปรับตัวเขาหา

ดุลยภาพในระยะส้ันไดเร็วที่สุดเทากับ 0.15 หรือประมาณ   

7 วันและพบวาราคาฟารมจังหวัดระยองมีความสัมพันธเปน

ตัวกำหนดราคาขายสงตลาดไทเทานั้น และราคาฟารมของ

จังหวัดระยองมีการใชเวลาในการปรับตัวเขาหาดุลยภาพ  

ในระยะสั้นไดเร็วในลำดับถัดมาเทากับ 0.07 หรือประมาณ 

14 วัน สวนในความสัมพันธระหวางราคาฟารมของจังหวัด

ระยองและจังหวัดจันทบุรี พบวาไมมีความสัมพันธของราคา

ราคาฟารมทั้ง 2 ตลาดและไมมีการปรับตัวเขาสูดุลยภาพใน

ระยะส้ัน 

 4. การประยุกตใชแบบจำลอง ECM ที่กะประมาณได 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะ

ยาว สามารถพยากรณการตอบสนองกันของตัวแปรตอไป  

ในอนาคตไดโดยใชการทดสอบ impulse response function 

(IRF) ผลการทดสอบแสดงไดดังตารางท่ี 4 ดังนี้ คือ 

 

การวิเคราะห ECM สามารถสรุปความสัมพันธแสดง ไดดวยภาพท่ี 1 

ราคาฟารมของจังหวัดจันทบุรี

ราคาฟารมของจังหวัดระยอง

ราคาฟารมของจังหวัดระยอง

ราคาขายสงตลาดไท

ราคาฟารมของจังหวัดจันทบุรี

ราคาขายสงตลาดไท

ตลาดไท

ตลาดระยอง ตลาดจันทบุรี

ภาพท่ี 1 สรุปผลการทดสอบ ECM ของราคามังคุดระดับฟารมของจังหวัดระยอง (P
R
) ราคาฟารมของจังหวัดจันทบุรี (P

J
) 

และราคามังคุดระดับขายสงตลาดไท (P
T
) ป พ.ศ. 2547 

หมายเหตุ:  หมายถึง ไมมีความสัมพันธในการเปนตัวกำหนดราคาของอีกตลาด 

   หมายถึง เปนตัวกำหนดราคาของอีกตลาด 

หรือ แสดงแผนภาพความเช่ือมโยงได ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบความเปนเหตุเปนผลของราคาระดับฟารมและระดับขายสง ป พ.ศ. 2547 

df Chi-sq p-value

P
J
 เปนเหตุใหเกิด P

R
6 17.89200 0.0065***

P
R
 เปนเหตุใหเกิด P

J
6 6.278 0.3928

P
T
 เปนเหตุใหเกิด P

J
7 23.07826 0.0017***

P
J
 เปนเหตุใหเกิด P

T
7 25.62992 0.0006***

P
T
 เปนเหตุใหเกิด P

R
3 0.973339 0.8077

P
R
 เปนเหตุใหเกิด P

T
3 17.84270 0.0005***

หมายเหตุ: *** หมายถึง มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากผลการทดสอบความสัมพันธเชิงเปนเหตุเปนผล 

กลับพบวาใหผลการศึกษาที่สอดคลองกันบางสวนกับ  

การทดสอบ ECM คือ ราคาตลาดไทเปนตัวกำหนดราคา

จังหวัดจันทบุรี และราคาจังหวัดระยองเปนตัวกำหนดราคา

ตลาดไท และยังพบความสัมพันธเชิงเปนเหตุเปนผลระหวาง 

ราคาจังหวัดจันทบุรีเปนตัวกำหนดราคาจังหวัดระยอง ราคา

จังหวัดจันทบุรีเปนตัวกำหนดราคาตลาดไทและราคาตลาดไท

เปนตัวกำหนดราคาจังหวัดระยอง ซึ่งใหผลแตกตางจากคา 

ECM โดยผลการศึกษาในสวนที่ตรงกันแสดงถึงความ

สัมพันธของตลาดราคาฟารมจังหวัดระยองสงผลตอราคา

ขายสงตลาดไทและราคาขายสงตลาดไทจะสงผลตอราคา

ฟารมจังหวัดจันทบุรี อยางไรก็ตามผลสวนที่ตรงกันแสดงให

เห็นวาราคามังคุดถูกกำหนดโดยอุปสงคและอุปทานในแหลง

ผลิตมากกวาอุปสงคและอุปทานในตลาดขายสงกรุงเทพที่

เปนตลาดศูนยกลางของประเทศซ่ึงเปนตลาดที่สงผลตอ

ความสัมพันธของราคาในแนวตั้งและแนวนอน 

วิจารณและสรุปผล
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาราคามังคุดทั้งสามตลาด

มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว ราคาฟารมที่จังหวัด

ระยองมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของราคาฟารมใน

จังหวัดจันทบุรีสูงมากเปน 3 เทา การทดสอบ ECM พบวา

ราคาขายสงตลาดไทมีความสัมพันธเปนตัวกำหนดราคา

ฟารมจังหวัดจันทบุรีเทานั้น และราคาฟารมของจังหวัด

จันทบุรีมีการใชเวลาในการปรับตัวเขาหาดุลยภาพในระยะ

สั้นไดเร็วท่ีสุดเทากับ 0.15 และพบวาราคาฟารมจังหวัด

ระยองมีความสัมพันธเปนตัวกำหนดราคาขายสงตลาดไท

เทานั้น และราคาฟารมของจังหวัดระยองมีการใชเวลาในการ

ปรับตัวเขาหาดุลยภาพในระยะส้ันไดเร็วเทากับ 0.07 ซึ่ง  

การทดสอบ ECM สวนที่ใหผลตรงกันกับการทดสอบความ

สัมพันธเชิงเปนเหตุเปนผลกันคือ ราคาขายสงตลาดไทใน

อดีตเปนตัวกำหนดราคาฟารมของจังหวัดจันทบุรีในปจจุบัน 

และราคาฟารมจังหวัดระยองในอดีตเปนตัวกำหนดราคา

ขายสงตลาดไทในปจจุบัน ดังนั้นจากผลการศึกษาที่ตรงกัน

นั้นแสดงถึงความสัมพันธของตลาดราคาฟารมจังหวัดระยอง

จะสงผลตอราคาขายสงตลาดไทและราคาขายสงตลาดไทจะ

สงผลตอราคาฟารมจังหวัดจันทบุรี แตจะไมมีความสัมพันธ

ระหวางราคาฟารมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองดวย

กันเอง  

 ในการศึกษานี้ทำใหเราทราบถึงความเชื่อมโยงราคา

มังคุดของท้ังสามตลาด ซึ่งจะเปนประโยชนกับเกษตรกรและ

ผูที่เกี่ยวของในระบบตลาดมังคุดที่จะสามารถนำไปประยุกต

ใชใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางราคา ลดการผันผวน

ของราคามังคุดในทั้งสามตลาด และกอใหเกิดการจัดการการ

ผลิตและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพได เชน หากตองการ

ใหราคามังคุดในตลาดขายสงมังคุดสูงขึ้นก็จะตองทำการ

แทรกแซงราคามังคุดท่ีตลาดระดับฟารมใหมีราคาสูงขึ้นกอน

เพราะเมื่อราคามังคุดที่อยูในแหลงผลิตราคาสูงขึ้นแลวก็จะมี

อิทธิพลทำใหราคาขายสงมังคุดเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นในทิศทาง

เดียวกัน ในที่สุดก็จะทำใหตลาดมังคุดอื่นๆเกิดประสิทธิภาพ

ทางราคาข้ึน 

 จากผลการวิเคราะหคา ECM และผลการวิเคราะห

ความสัมพันธเชิงเปนเหตุเปนผลท่ีมีคาแปลผลท่ีแตกตางกัน

ของแบบจำลองน้ีจึงเปนขอสังเกตไดวาขอมูลที่ ใช ใน  
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

การศึกษานาจะมีความลาชาของเวลาเขามาเกี่ยวของดังนั้น

หากมีการนำคาความลาชาเขามาวิเคราะหรวมดวยจะทำให

ผลการศึกษามีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น และควรมีการเพ่ิม

ขอมูลราคาโดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลที่มากขึ้นก็อาจ

จะสงผลใหแบบจำลองมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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