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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การส่งผ่านราคาอ้อยและน้ําตาล
ทรายของไทย โดยใช้แบบจําลอง Vector Error Correction (VEC) ซึ่งข้อมูลที่ใช้
วิเคราะห์เป็นข้อมูลราคาในช่วงเดือนมกราคม 2530 – ธันวาคม 2558 ผลการศึกษา
พบว่ า ตลาดน้ํ า ตาลโลกมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ตลาดอ้ อ ยและน้ํ า ตาลในประเทศ
เนื่องจากมีการส่งผ่านราคาน้ําตาลโลกมายังราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ โดยมีค่าความ
ยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาใกล้เคียง 1 แสดงถึงประสิทธิภาพการกําหนดราคาอ้อย
จากภาครัฐ ที่สะท้อนถึงราคาน้ําตาลในตลาดโลกอย่างแท้จริง ขณะที่ผลการทดสอบ
ความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า ตาลทรายขายปลี ก
ภายในประเทศ ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย และราคาน้ําตาลทรายขาวตลาด
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ล่วงหน้าลอนดอนในอดีตมีผลทําให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับในปัจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไป สําหรับราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย พบว่า มีความสัมพันธ์แบบ 2 ทิศทางกับ
ราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดโลก ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าราคาน้ําตาลโลก
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบได้ดีในการกําหนดราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ
คําสําคัญ: ราคาน้ําตาลทราย, การส่งผ่านราคา, ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว

Abstract
The objective of this article was to analyze Thai sugar price
transmission using Vector Error Correction (VEC) model. Monthly data
from January 1987 to December 2015 were used for the analysis. The
analytical results revealed that there was market integration between
the world sugar market and the domestic sugarcane market. Price
transmission was found from the world sugar price to the farm price of
sugarcane. The elasticity of price transmission was close to 1, indicating
that the sugarcane price set by the government was efficient. Granger
causality test was also conducted and found that changes in the
current sugarcane price were affected by changes of previous retail
sugar prices, sugar export prices, and World white sugar prices. In
addition, bilateral Granger causality was found between sugar export
prices and the World white sugar prices. This research results showed
that the world sugar prices would be a good indicator to determine the
sugarcane farm prices.
Key words: Sugar Price, Price Transmission, Cointegration
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บทนํา
อ้อยเป็นวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับแปรรูปเป็นน้ําตาล แต่ประเทศส่วนใหญ่ใน
โลกไม่ ส ามารถผลิ ต น้ํ า ตาลเองได้ หรื อ ผลิ ต ได้ แ ต่ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการใช้
ภายในประเทศ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยประเทศที่สามารถปลูกอ้อยและ
ผลิ ต น้ํ า ตาลได้ ม ากกว่ า ปริ ม าณความต้ อ งการภายในประเทศมี เ พี ยงไม่ กี่ ป ระเทศ
เท่านั้น เช่น บราซิล อินเดีย ไทย และออสเตรเลีย เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) โดยในช่วงเวลา 5 ปีการผลิตที่ผ่านมา
พบว่า โลกมีปริมาณผลผลิตและการบริโภคน้ําตาลทรายเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 1.63 ต่ อ ปี จากเดิ ม ที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต 162.22 ล้ า นตั น ในปี ก ารผลิ ต
2553/54 เพิ่มขึ้นเป็น 174.31 ล้านตันในปีการผลิต 2557/58 เป็นเพราะผู้ผลิตที่
สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ประเทศบราซิ ล อิ น เดี ย จี น ไทย สหรั ฐ อเมริ ก า และออสเตรเลี ย
สามารถผลิตน้ําตาลทรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคน้ําตาลทรายของโลก
ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 155.40 ล้านตัน ในปีการผลิต 2553/54
เป็ น 170.60 ล้ า นตั น ในปี ก ารผลิ ต 2557/58 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.34 ต่ อ ปี
เนื่องจากความต้องการบริโภคน้ําตาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ประเทศอิ นเดียและอินโดนีเ ซีย ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ป ริมาณการนํา เข้ า และส่ งออก
น้ําตาลทรายของโลกมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยในปีการผลิต 2553/54 มี
ปริมาณการนําเข้าและส่งออก เท่ากับ 49.14 และ 53.79 ล้านตัน ตามลําดับ แต่
ต่ อมาในปีก ารผลิ ต 2557/58 ปริม าณการนํ า เข้ า และส่ ง ออกมี ป ริ ม าณเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เท่ า กั บ 51.55 และ 54.16 ล้ า นตั น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.57 และ 0.60 ต่ อ ปี
ตามลําดับ ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการนํ าเข้า เพื่อ เพิ่มปริมาณสต็อก
น้ํ า ตาลภายในประเทศของประเทศผู้ นํ า เข้ า สํ า คั ญ ของโลก ได้ แ ก่ สหภาพยุ โ รป
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อิน โดนี เซี ย จี น สหรั ฐอเมริ กา สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ และมาเลเซี ย (ตารางที่ 1)
(สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
ตารางที่ 1: ผลผลิต การบริโภค ส่งออก และนําเข้าน้ําตาลของโลก ปีการผลิต
2553/54 – 2557/58
ปีการผลิต
ผลผลิต
การบริโภค
2553/54
162.22
155.40
2554/55
172.36
159.37
2555/56
177.55
164.92
2556/57
175.56
166.72
2557/58
174.31
170.60
อั ต ราเพิ่ ม (ร้ อ ย 1.63
2.34
ละ)
ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558
หมายเหตุ: หน่วยล้านตัน

ส่งออก
53.79
54.94
55.14
57.53
54.16
0.60

นําเข้า
49.14
48.33
51.01
51.30
51.55
1.57

สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถส่งออกน้ําตาลทรายได้มากเป็น
อันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิลโดยกลุ่มลูกค้าหลักของประเทศไทยอยู่ใน
ทวีปเอเชีย ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศผู้ส่งออกน้ําตาลทรายรายใหญ่
อื่นๆ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใกล้ประเทศคู่ค้า ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ํากว่า
ประกอบกับทวีปเอเชียมีแนวโน้มปริมาณการบริโภคน้ําตาลเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาส
ที่ดีของประเทศไทยในการส่งออกน้ําตาลไปยังประเทศเหล่านั้น โดยในปีการผลิต
2557/58 ผลผลิตน้ําตาลของไทย ร้อยละ 67 ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดย
ประเทศที่ เป็ นผู้ นํา เข้ าน้ํ า ตาลที่สํ า คั ญ ของไทย ได้ แ ก่ อิ นโดนี เซี ย จี น พม่า ญี่ ปุ่ น
กัมพูชา และเกาหลีใต้ เป็นต้น สําหรับราคาที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดโลกมักอ้างอิง
ราคาน้ําตาลในตลาดน้ําตาลล่วงหน้าลอนดอน และตลาดน้ําตาลล่วงหน้านิวยอร์ก ซึ่ง
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ในปัจจุบันราคาส่งออกของไทยได้อ้างอิงราคาน้ําตาลตลาดล่วงหน้านิวยอร์กเกือบ
ทั้งสิ้น (ตารางที่ 2) (กรมศุลกากร, 2558)
ตารางที่ 2: ปริมาณการนําเข้าน้ําตาลทรายของประเทศที่มีการนําเข้าน้ําตาลรายใหญ่
ในช่วงปีการผลิต 2554/55 ถึงปีการผลิต 2557/58
ประเทศ

ปริมาณผลผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ (พันตัน1)
2554/55
2555/56
2556/57
1550.43
1509.80
1396.32
915.08
265.87
542.41
46.02
113.85
133.92
820.26
755.75
792.26
553.46
624.58
488.57
467.28
467.01
460.33

อินโดนีเซีย
จีน
พม่า
ญี่ปุ่น
กัมพูชา
เกาหลีใต้
รวมปริ ม าณการส่ ง ออก
4352.54
3736.86
3813.80
ไปยังประเทศคู่ค้าสําคัญ
สั ด ส่ ว น ต่ อ ป ริ ม า ณ ก า ร
ส่ ง อ อกน้ํ า ตาลข องไทย 63.51
62.33
60.60
ทั้งหมด (ร้อยละ)
ที่มา: กรมศุลกากร, 2558
หมายเหตุ: 1พันตันน้ําตาลทรายดิบ (Metric Ton Raw Value)

2557/58
1701.35
919.90
670.62
667.75
476.19
476.66
4912.47
64.71

ในส่วนของการผลิตและการตลาดอ้อยและน้ําตาลทรายภายในประเทศไทย
นั้น ถูกควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ.2527 โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ควบคุมการผลิต
อ้อยและน้ําตาลทรายทุกขั้นตอนรวมถึงการตลาด และมีหน้าที่กําหนดราคาอ้อยและ
น้ํ า ตาลทรายที่จํ าหน่ า ยภายในประเทศอี กด้ วย โดยเครื่ อ งมื อที่ สํา คั ญ ที่ สุ ดในการ
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ดําเนินการระบบการกําหนดราคา คือ ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยหลักการของ
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย เป็นการแบ่งรายรับ
สุทธิที่ได้จากการจําหน่ายน้ําตาลทรายที่ใช้บริโภคภายในประเทศ และน้ําตาลทรายที่
ส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ในอัตราร้อยละ 70 เป็นของชาวไร่อ้อย และร้อยละ
30 เป็นของโรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งระบบแบ่งปันผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็น
ตั ว กํ า หนดราคารั บ ซื้ อ อ้ อ ยในแต่ ล ะปี ก ารผลิ ต และช่ ว ยทํ า ให้ ร ะบบการจํ า หน่ า ย
น้ําตาลทรายภายในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบที่มีการควบคุม โดยรัฐบาล
พยายามควบคุมกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาล ไม่ให้ขยายตัวมากเกินไป ด้วยการ
กําหนดโควตาการผลิตและจําหน่ายน้ําตาล ซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ โควตา ก.
เป็ น ปริ ม าณน้ํ า ตาลที่ อ นุ ญ าตให้ โ รงงานน้ํ า ตาล แต่ ล ะโรงจํ า หน่ า ยในตลาด
ภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับราคาน้ําตาลให้อยู่ในระดับที่กําหนดไว้ และทําให้มี
น้ําตาลออกสู่ตลาดอย่างค่อนข้างสม่ําเสมอ โควตา ข. เป็นน้ําตาลทรายดิบที่ขายโดย
บริษัทอ้อยและน้ําตาลไทย จํากัด (อนท.) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
โรงงานน้ําตาล และภาครัฐ เพื่อนําไปจําหน่ายต่างประเทศ โดยให้ถือว่าราคาน้ําตาล
ทรายดิบโควตา ข. ในแต่ละฤดูการผลิต เป็นราคาน้ําตาลส่งออก และใช้เป็นเกณฑ์ใน
การกําหนดราคาน้ําตาล และใช้ในการคํานวณรายได้การขายน้ําตาลในโควตา ค. ซึ่ง
เป็นน้ําตาลส่วนที่เหลือ (หลังจากหักน้ําตาลโควตา ก. และโควตา ข. ออกจากปริมาณ
น้ําตาลที่ผลิตได้ทั้งหมด) โดยน้ําตาลโควตา ค. เป็นส่วนที่ส่งออกโดยบริษัทเอกชนเพื่อ
เป็ น ราคาอ้ า งอิ ง ในการคํ า นวณราคาน้ํ า ตาลที่ ส่ ง ออก (ภาพที่ 1) (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, 2558)
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ภาพที่ 1: ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย, 2558

สาเหตุ สําคั ญที่ ต้องมีการกํ าหนดโควตา ก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วราคา
น้ําตาลภายในประเทศที่รัฐบาลกําหนดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาส่งออก โรงงานน้ําตาล
ทุกโรงจึงมีแรงจูงใจที่จะขายน้ําตาลภายในประเทศมากกว่าที่จะส่งออก ดังนั้น ถ้า
ปล่อยให้โรงงานจําหน่ายน้ําตาลภายในประเทศอย่างเสรี ก็จะไม่สามารถรักษาราคา
ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ รั ฐ บาลกํ า หนดได้ เพราะโรงงานทุ ก โรงก็ จ ะจํ า หน่ า ยน้ํ า ตาล
ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ําตาลภายในประเทศยังสูงกว่าราคาส่งออก
จนกระทั่งในที่สุดแล้วราคาน้ําตาลภายในประเทศก็จะลดลงมาเท่ากับราคาส่งออก
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(หักด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งออก) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้ทั่วไปในกลไกตลาดที่มี
การแข่งขันเสรีขณะที่ในส่วนของการกําหนดราคาอ้อยภายในประเทศนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดราคา
อ้อย โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ําตาลทรายในปีหนึ่งๆ (ช่วงเดือน
กรกฎาคม – สิงหาคม) สํานักงานฯ จะประมาณการรายได้จากการจําหน่ายน้ําตาล
ทรายที่คาดว่าจะผลิตได้ในฤดูการผลิตนั้น เพื่อกําหนดราคาอ้อยขั้นต้น โดยปัจจัยที่
นํามาพิจารณาเพื่อกําหนดราคาอ้อยขั้นต้น ได้แก่ ต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ําตาล
ทราย คุณภาพอ้อย และราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก เป็นต้น ซึ่งราคาน้ําตาลทราย
ในตลาดโลกที่ใช้พิจารณา คือ ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดล่วงหน้านิวยอร์ก และราคา
น้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นต้นดังกล่าว โรงงานจะใช้
เป็ น ราคาฐานในการชํ า ระค่ า อ้ อ ยล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ เ กษตรกร จากนั้ น เมื่ อ สิ้ น เดื อ น
กันยายนในปีถัดไป สํานักงานฯ จะทําการคํานวณรายได้สุทธิจากการจําหน่ายน้ําตาล
ทรายในฤดูการผลิตนั้น และพิจารณาถึงสถานการณ์ราคาน้ําตาลทรายตลาดโลกใน
ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อนํามากําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (ภาพที่ 2) (ฤทัยชนก เมือง
รัตน์, 2558)
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ภาพที่ 2: ความเชื่อมโยงระหว่างราคาอ้อยและน้ําตาลทรายภายในประเทศและ
ตลาดโลก

ที่มา: ฤทัยชนก เมืองรัตน์, 2558

สํ า หรั บ สถานการณ์ ร าคาอ้ อ ยและน้ํ า ตาลทรายภายในประเทศและ
ตลาดโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 – 2558) พบว่า มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
โดยการปรับตัวของราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกมีสาเหตุมาจากปริมาณผลผลิต
น้ําตาลทรายโลกอยู่ในภาวะล้นตลาดหรื อมีปริ มาณมากเกินความต้องการบริโภค
น้ําตาลทรายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งราคาน้ํามันในตลาดโลกมีความผัน
ผวนอย่างมาก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเอทานอลต่ําลง
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โดยมีราคาขายลดลง ทําให้ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่อย่างประเทศบราซิลหันไปนํา
อ้อยไปผลิตน้ําตาลทรายมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ําตาลทรายตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น
และส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลก (ฐานเศรษฐกิจ, 2558)
ขณะที่ราคาอ้อยและราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกแต่อย่างไรก็ตามสินค้าน้ําตาลเป็นสินค้า
ควบคุมราคาโดยภาครัฐ ราคาจึงปรับลดลงไม่มาก (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3: ราคาอ้อยและน้ําตาลทรายภายในประเทศและตลาดโลก รายไตรมาส ปี
พ.ศ. 2554 –2558
ราคาน้ําตาล
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ที่มา: สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 และ USDA, 2015
หมายเหตุ: PF หมายถึง ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ (บาท/กิโลกรัม) PR หมายถึง ราคาน้ําตาลทราย
ขายปลีกภายในประเทศ (บาท/กิโลกรัม) PN หมายถึง ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย (บาท/
กิโลกรัม) PL หมายถึง ราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน (บาท/กิโลกรัม)
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาว่า ราคาน้ําตาลทราย
ภายในประเทศและตลาดโลก มี ความเชื่ อมโยงกั บราคาอ้อ ยภายในประเทศที่ ถูก
กําหนดโดยภาครัฐมากน้อยเพียงใดซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบ
กระจายเป็นวงกว้างต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและอุตสาหกรรมน้ําตาลในประเทศ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารส่ ง ผ่ า นราคาระหว่ า งราคาอ้ อ ยและน้ํ า ตาลทรายทั้ ง
ภายในประเทศและตลาดโลก

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิเคราะห์การส่งผ่านราคาน้ําตาลทรายของไทยเป็นการวิเคราะห์เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของราคาอ้อยและน้ําตาลทรายในตลาดภายในประเทศ
และตลาดโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ําตาลอันดับสองของโลก ดังนั้น
การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า ตาลในตลาดโลกย่ อ มส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ราคาอ้ อ ย
ภายในประเทศ ภายใต้สมมติฐานที่ว่า ราคาน้ําตาลในตลาดโลกไม่มีผลเชื่อมโยงกับ
การเปลี่ ยนแปลงของราคาน้ํา ตาลทรายขายปลี กภายในประเทศ อันเนื่อ งมาจาก
มาตรการแทรกแซงของภาครัฐที่ส่งผลให้ราคาน้ําตาลในประเทศมีเสถียรภาพ แม้ใน
กรณีที่ราคาน้ําตาลในตลาดโลกมีความผันผวนสูงก็ตาม โดยใช้แบบจําลอง Vector
Auto Regressive (VAR) หรือ Vector Error Correction (VEC) ในการวิเคราะห์ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการทดสอบคุณสมบัติของข้อมูล โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลราคาแบบอนุกรม
เวลา ในช่วงเดือนมกราคม 2530 – ธันวาคม 2558 ได้แก่ ข้อมูลราคาอ้อยที่เกษตรกร
ได้รับราคาน้ําตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย
ราคาน้ําตาลในตลาดล่วงหน้าลอนดอน และราคาเอทานอลโลก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้
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จากการรวบรวมเอกสารข้อ มูลทางสถิ ติ ที่หน่ว ยงานราชการและองค์ การระหว่ า ง
ประเทศต่ า งๆ ได้ ร วบรวมไว้ ได้ แ ก่ สํ า นั ก คณะกรรมการอ้ อ ยและน้ํ า ตาลทราย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร New York
Board of Trade London International Financial Futures and Options
Exchange (LIFFE) และ CEPEA เป็นต้น โดยราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับที่นํามา
วิเคราะห์เป็นราคาอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา สําหรับราคาน้ําตาลทราย
ส่งออกของไทย เนื่องจากการส่งออกน้ําตาลทรายของประเทศไทย จะส่งออกน้ําตาล
ทรายดิบเกือบทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงกําหนดให้ราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดล่วงหน้า
นิ ว ยอร์ ก คื อ ราคาน้ํ า ตาลทรายส่ ง ออกของไทยซึ่ ง ลั ก ษณะข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ท ดสอบ
ความสัมพันธ์ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
1. การทดสอบความสัมพันธ์ของราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับกับราคาน้ําตาล
ภายในประเทศและตลาดโลก ใช้ข้อมูลราคาแบบรายครึ่งปี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2530 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด 58 ช่วงเวลา เนื่องจากฤดูการผลิต
อ้อยภายในประเทศมีระยะเวลาการผลิตและซื้อขายแค่ช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึง
เดือนพฤษภาคมในปีถัดไป หรือประมาณ 6 – 7 เดือน ด้วยเหตุนี้จึงใช้ข้อมูลราคา
แบบครึ่งปีโดยราคาที่ใช้วิเคราะห์เป็นราคาเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
2. การทดสอบความสัมพันธ์ของราคาส่งออกน้ําตาลทรายของไทยกับราคา
น้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนและราคาเอทานอลโลก ใช้ข้อมูลราคาแบบ
รายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2530 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งหมด
348 เดือน เนื่องจากราคาน้ําตาลทรายตลาดโลกและราคาเอทานอลโลกมีการซื้อขาย
ทุกเดือน จึงใช้ข้อมูลราคาแบบรายเดือนในการวิเคราะห์
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วิธีดําเนินการวิจัยนี้จะเริ่มต้นจากทดสอบความนิ่งของข้อมูลก่อน ถ้าผลการ
ทดสอบพบว่า ชุดข้อมูลนั้นมีความหยุดนิ่งก็จะสามารถประมาณหาค่าความยืดหยุ่น
ของการส่งผ่านราคาจากสมการถดถอยโดยตรง รวมทั้งสามารถหาความสัมพันธ์เชิง
เป็นเหตุเป็นผลได้ด้วยแบบจําลอง VAR แต่ถ้าข้อมูลชุดนั้นไม่มีความหยุดนิ่ง จําเป็นที่
จะต้องประยุกต์ใช้ แบบจําลอง Restricted VAR หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า VEC ซึ่ง
ก่อนที่จะประยุกต์ใช้แบบจําลอง VEC นั้น จําเป็นต้องทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาว หรือเรียกว่าการทดสอบ Cointegration ก่อน กล่าวคือ แม้ชุดข้อมูล
ราคานั้นมีคุณสมบัติไม่มีความหยุดนิ่งแต่การทดสอบ Cointegration เป็นการทําให้
ค่าความคลาดเคลื่อนในชุดข้อมูลนั้นมีคุณสมบัติหยุดนิ่ง จากนั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้
แบบจําลอง VEC ในการประมาณการหาค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาและหา
ความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลได้ ซึ่งสามารถนํามาอธิบายเป็นขั้นตอนวิธีการศึกษา
ได้ ดังนี้
1.การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลและการเลือกช่วงความล่าช้าที่เหมาะสม
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ค วามนิ่ ง ของข้ อ มู ล หรื อ เรี ย กว่ า การทดสอบคุ ณ สมบั ติ
Stationary สามารถทําได้ด้วยการทดสอบ Unit Root โดยวิธี Augmented Dickey
– Fuller Test (ADF Test) ของ Dickey and Fuller (1979) เพื่อพิจารณาว่าข้อมูล
มีคุณสมบัติเป็น Stationary หรือไม่ การพิจารณาจะใช้ค่าสถิติ t มาตรฐาน มา
เปรียบเทียบกับค่าสถิติ t ที่คํานวณได้จาก ADF Test ในการทดสอบสมมติฐาน ถ้า
กรณีปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า ชุดข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็น Stationary หรือ I(0)
แต่ถ้าค่าสถิติ t มีค่าน้อยกว่าค่าวิกฤต ADF (ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก) แสดงว่าข้อมูล
มีคุณสมบัติ Non – Stationary และอาจมีคุณสมบัติเป็น I(1) หรือ I(2) หรืออาจจะมี
ระดับของ Integration ที่มากกว่านี้ (Charemza and Deadman, 1997)
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การเลือกช่วงความล่าช้าที่เหมาะสม (Lag Length) เป็นวิธีการในการเลือกช่วงความ
ล่าช้าที่เหมาะสมในการนําตัวแปรคู่ใดๆ มากะประมาณสมการ VAR โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัด Akaike Information Criteria ซึ่งช่วงความล่าช้าที่เหมาะสมเป็นช่วงความ
ล่าช้าที่ให้ค่าวิกฤติของตัวชี้วัดมีค่าต่ําสุด ซึ่งค่าความล่าช้าที่เหมาะสมจะช่วยขจัด
ปัญหา Autocorrelation (Gujarati, 2003)
กรณีชุดข้อมูลมีคุณสมบัติ Stationary เราสามารถกะประมาณสมการเพื่อ
หาความยื ดหยุ่ น ของการส่ ง ผ่ า นราคา และสามารถทดสอบความเป็ นเหตุ เ ป็ นผล
(Granger Causality) ได้ด้วยแบบจําลอง VAR ดังสมการ
yt =β11t + ∑kj=1 β1j yt-j + ∑kj=1 γ1j xt-j +u1t

(1)

xt =β11t + ∑kj=1 β2j yt-j + ∑kj=1 γj xt-j +u1t

(2)

โดย

yt
xt
ut
β,

คือ ตัวแปรราคาในตลาดระดับที่ 1
คือ ตัวแปรราคาในตลาดระดับที่ 2
คือ ความคลาดเคลื่อนของแต่ละระดับราคา
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องกะประมาณ
คือ ค่าความล่าช้าที่เหมาะสม
คือ จํานวน lag ที่เหมาะสมของข้อมูล
คือ ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ j = 1,2,…,k

กรณีชุดข้อมูลมีคุณสมบัติ Non-Stationary ไม่สามารถใช้แบบจําลอง VAR
ได้ จําเป็นต้องประยุกต์ใช้แบบจําลอง VEC แทน แต่ก่อนจะประยุกต์ใช้แบบจําลอง
VEC จําเป็นต้องทดสอบ Cointegration เสียก่อน
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2. การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration)
เป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของชุดข้อมูลใน
กรณีที่ข้อมูลมีคุณสมบัติ Non – Stationary กล่าวคือ จากสมการ (1) และ (2) ตัว
แปร yt และ xt เป็น I(1) แต่หาก Error Term เป็น I(0) ก็สามาถนําสมการ
Cointegrationนั้น มาประยุกต์ใช้กับแบบจําลองสมการ VEC โดยมีรูปสมการดังนี้
∆yt =β11t +

εt-1

∑kj=1 β1j ∆yt-j + ∑kj=1 γ1j ∆xt-j +u1t

(3)

∆xt =β21t +

εt-1

∑kj=1 β2j ∆yt-j + ∑kj=1 γj ∆xt-j +ut

(4)

โดยการทดสอบ Cointegration ใช้วิธีการของ Johansen – Juselius
(1990) ซึ่งสามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มี Cointegration มากกว่า 1 ความสัมพันธ์ โดย
รูปแบบของสมการมีลักษณะ ดังนี้
a1,1
yt
c1
xt = c2 + a2,1

e1,t
a1,2 yt-1
a2,2 xt-1 + e2,t

(5)

โดยที่ตัวแปร yt และ xt คือ การจับคู่ระหว่างราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ,
ราคาน้ําตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ, ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย, ราคา
น้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน และราคาเอทานอลโลก การทดสอบจะทํา
โดยการหาค่า Rank จากเมทริกซ์ ai,j โดยใช้วิธี Trace Test พิจารณาประมาณค่า
จากสมการ VEC ซึ่งทดสอบตัวแปรเป็นคู่ๆ ดังนี้
λtrace(r) = -T ∑ ln(1-λ -

(6)

โดยมีสมมติฐานดังนี้
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H0: มี Cointegration vector ≤ r
H1: มี Cointegration vector > r
วิธีการพิจารณาคือ ถ้าค่าสถิติ λtrace ที่คํานวณได้เทียบกับค่าวิกฤต ถ้า
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก Rank ≤r แสดงว่าตัวแปรนั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ
ระยะยาว และหาก Rank > r แสดงว่าตัวแปร นั้นมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะ
ยาวต่อกัน
หากตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน ก็จะสามารถนํามา
กะประมาณแบบจําลอง VEC และหาค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาได้จาก
สมการ Cointegration โดยที่ ( ̂ ) เป็นค่าคลาดเคลื่อนในอดีต 1 ช่วงเวลาที่แฝง
ตัวอยู่ในแบบจําลอง VEC ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์ และ แสดงถึงความเร็วในการ
ปรับตัวของตัวแปร yt และ xt เข้าสู่ดุลยภาพได้ร้อยละเท่าไรในช่วงเวลาของข้อมูลที่
ศึกษาเมื่อตัวแปรเกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ (Gujarati, 2003)
3. การประมาณค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคา
การวิเคราะห์การส่งผ่านราคานิยมวิเคราะห์ได้ในรูปของความยืดหยุ่น โดย
การกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างราคาหนึ่งกับอีกราคาหนึ่งด้วยสมการถดถอย
เชิงเดี่ยวอย่างง่าย ดังนี้ (Gujarati, 2006)
(7)

yt =μ+βxt +εt

โดย

yt
xt

คือ ตัวแปรราคาในระดับที่ 1
คือ ตัวแปรราคาในระดับที่ 2
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μ
β
εt

คือ ค่าคงที่ของสมการ
คือ สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรราคาทั้งสอง
คือ ค่าความเคลื่อน

จากสมการที่ 1 สามารถนํามาประมาณค่าสัมประสิทธิ์ด้วยวิธีกําลังสองน้อย
ที่สุด และนําค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณค่าได้มาหาค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่าน
ราคา(Elasticity of Price Transmission: eT )โดยสามารถคํานวณหาค่าความ
ยืดหยุ่นได้ ดังสมการ
eT =

โดย

dyt xt

(8)

·

dxt yt

eT
x,y
x̅t ,y̅t

คือ ค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาจากสินค้า x ไปยัง
สินค้า y
คือ ตัวแปรราคา
คือ ค่าเฉลี่ยของราคา x และ y ตามลําดับ

จากสมการที่ 8ค่ า ความยืด หยุ่นของการส่ งผ่ า นราคาที่ไ ด้แสดงถึ ง ระดั บ
ความเชื่อมโยงของราคาสินค้าในตลาดต่างระดับกันจากร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสินค้าในตลาดระดับหนึ่งที่เป็นผลจากการที่ราคาในตลาดอีกระดับเปลี่ยนไปร้อย
ละหนึ่ง
กรณีชุดข้อมูลมีคุณสมบัติ Stationary สามารถกะประมาณสมการเพื่อหา
ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาได้จากสมการ (7) แต่ถ้ากรณีชุดข้อมูลมีคุณสมบัติ
Non – Stationary สามารถหาค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาได้จากสมการ
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Cointegration โดยพิจารณาที่ค่า ( ̂ ) ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือสมการ (7) ที่แสดงถึง
การส่งผ่านราคาจากราคา xt มายังราคา yt
4. การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปร (Granger Causality)
การทดสอบความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลของตั ว แปรสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ทั้ ง
แบบจําลอง VAR และ VEC ในการหาความสัมพันธ์เชิงเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปร
(Granger
Causality) เพื่ อ ดูว่ าข้ อมู ลในอดี ต ของตั ว แปรหนึ่ ง จะมี ผ ลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของอีกตัวแปรหนึ่งในปัจจุบันหรือไม่ ซึ่ง Causality สามารถเกิดได้ทั้ง
ทิศทางเดียวหรือสองทิศทางก็ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะและทิศทางความสัมพันธ์
ระหว่ า งตลาดที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น โดยการทดสอบคุ ณ สมบั ติ จ ะใช้ Pairwise
Granger Causality Tests ของ Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987) ใน
การวิเคราะห์

ผลการศึกษา
บทความนี้แสดงผลการวิเคราะห์ส่งผ่านราคาอ้อยและน้ําตาลทรายของไทย
โดย มีผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผลการทดสอบคุณสมบัติ Stationary และการเลือกช่วงความล่าช้าที่เหมาะสม
ผลการทดสอบ คุณสมบัติ Stationary พบว่า ข้อมูลราคาทุกชุดที่ทําการ
ทดสอบครั้งนี้มีคุณสมบัติ Non-Stationary และมีระดับของ Integration เท่ากับ 1
หรือ I(1) ทําให้ไม่สามารถใช้แบบจําลอง VAR ในการวิเคราะห์ได้ ต้องใช้แบบจําลอง
VEC ในการวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์แบบจําลอง VEC จําเป็นต้องทดสอบว่า ตัวแปร
คู่ใดๆ มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน (Cointegration) หรือไม่ โดย
-38-

วารสารเศรษฐศาสตร์รามคําแหง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2408-2643

สมการ Cointegrationเป็นสมการที่แฝงอยู่ในแบบจําลอง VEC ซึ่งแบบจําลอง VEC
จําเป็นที่จะต้องทราบจํานวนความล่าช้าของเวลาที่เหมาะสม (Lag Length) เพื่อ
กําจัดปัญหา Auto Correlation ก่อน ดังนั้นเมื่อทราบจํานวนความล่าช้าที่เหมาะสม
แล้ว ในสมการ VEC จะมีจํานวนความล่าช้าเวลาที่เหมาะสมน้อยกว่าสมการ VAR
เท่ากับ 1 (= k-1) เพราะเป็นสมการที่ถูกแปลงมาจากสมการ VAR โดยผลการทดสอบ
ได้เลือกช่วงความล่าช้าที่เหมาะสมสําหรับแบบจําลอง VEC แล้ว โดยมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบช่วงความล่าช้าที่เหมาะสมในแบบจําลอง VEC
คู่ตัวแปร

ช่วงความล่าช้าที่เหมาะสม

ราคาอ้ อ ยที่ เ กษตรกรได้ รั บ กั บ ราคาน้ํ า ตาลทรายขายปลี ก 4
ภายในประเทศ
ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับกับราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย

1

ราคาอ้อ ยที่ เกษตรกรได้ รับ กับ ราคาน้ํ าตาลขาวตลาดล่ ว งหน้ า 1
ลอนดอน
ราคาน้ํ า ตาลทรายส่ ง ออกของไทยกั บ ราคาน้ํ า ตาลขาวตลาด 2
ล่วงหน้าลอนดอน
ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยกับราคาเอทานอลโลก
ที่มา: จากการคํานวณ
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2. ผลการทดสอบความสั มพันธ์เชิ งสั มพันธ์ เชิ ง ดุล ยภาพยาวและการกะประมาณ
แบบจําลอง VEC
ผลการทดสอบหาความสั ม พัน ธ์ เชิ ง ดุล ยภาพระยะยาว (Cointegration)
ด้วยวิธี trace test พบว่า ทุกคู่ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน
แสดงว่าราคาของตลาดแต่ละระดับมีความเชื่อมโยงกันซึ่งผลจากการที่ทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวนั้น ทําให้สามารถกะประมาณแบบจําลอง VEC
ได้ เพื่อนําไปสู่การหาค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาและความเร็วในการปรับตัว
เข้าสู่ดุลยภาพ โดยในการวิเคราะห์ครั้งนี้ราคาทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห์อยู่ในรูปล็อก
ธรรมชาติ (National logarithm) ซึ่งได้วิเคราะห์แล้วพบว่าให้ผลการกะประมาณที่
เหมาะสม และสมเหตุ ผ ลมากกว่ า การใช้ ตั ว แปรราคาที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ส่ ค่ า ล็ อ ก ดั ง นั้ น ค่ า
สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรราคาที่ได้จะแสดงถึงค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคา
โดยมีผลการทดสอบดังนี้ (ตารางที่ 4)
2.1 ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคา
2.1.1 ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ
ผลการทดสอบพบว่า ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านจากราคาน้ําตาลทราย
ขายปลีกภายในประเทศไปยังราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับมีค่าเท่ากับ 0.84 แสดงว่า
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ําตาลทรายขายปลีกภายในประเทศส่งผ่านมายังราคาอ้อย
ที่เกษตรกรได้รับร้อยละ 84ในทิศทางเดียวกัน ส่วนอีกร้อยละ 16 มาจากปัจจัยอื่นที่
ทํ า ให้ ร าคาอ้ อ ยที่ เ กษตรกรได้ รั บ เปลี่ ยนแปลงไป เช่ น คุ ณ ภาพอ้ อ ย ปริ ม าณการ
บริโภคน้ําตาลภายในประเทศ เป็นต้น ขณะที่ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาจาก
ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยและราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน
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ไปยั ง ราคาอ้ อ ยที่ เ กษตรกรได้ รั บ พบว่ า มี ค่ า เท่ า กั บ 0.99 และ 1.19ตามลํ า ดั บ
หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยและราคาน้ําตาล
ทรายขาวในตลาดลอนดอนนั้น ได้ส่งผ่านมายังราคาอ้อยที่เกษตรกรได้ใกล้เคียงร้อย
ละ 100ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า การกําหนดราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับนั้น
ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและไม่มีการบิดเบือนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของภาครัฐที่กําหนดราคาอ้อยโดยพิจารณาราคาซื้อขายน้ําตาลในตลาดโลก
เป็นหลัก
2.1.2 ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย
ผลการทดสอบพบว่า ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านจากราคาน้ําตาลทรายขาวตลาด
ล่ ว งหน้ า ลอนดอนไปยั ง ราคาน้ํ า ตาลทรายส่ ง ออกของไทยมี ค่ า เท่ า กั บ 1.18
หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน ได้
ส่ง ผ่านมายั งราคาน้ําตาลทรายส่ง ออกของไทย ถึง ร้อ ยละ 100ในทิศ ทางเดียวกั น
เนื่องจากน้ําตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําตาลทรายขาว ด้วยเหตุนี้ การ
ถ่ายทอดราคาระหว่างราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนไปสู่ราคาน้ําตาล
ทรายส่งออกของไทย (ราคาส่งออกของไทยอ้างอิงตามราคาน้ําตาลทรายดิบตลาด
ล่วงหน้านิวยอร์ก) เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ขณะที่ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาจาก
ราคาเอทานอลโลกไปยังราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยมีค่าเพียง 0.84 แสดงว่าอีก
ร้อยละ 16 มาจากปัจจัยอื่นที่ทําให้ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยเปลี่ยนแปลงไป
เช่น เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
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2.2 ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
2.2.1 ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ
ผลการทดสอบพบว่ า เมื่ อเกิด การเบี่ ยงเบนออกจากดุ ล ยภาพระยะยาว
ความเร็ ว ในการปรั บ ตั ว ของคู่ ตัวแปรระหว่ า งราคาอ้อ ยที่ เ กษตรกรได้ รับ กั บ ราคา
น้ํ า ตาลทรายขายปลี ก ภายในประเทศ พบว่ า มี เ พีย งราคาอ้ อยที่ เ กษตรกรได้ รั บ ที่
สามารถปรับตัวได้ โดยปรับตัวได้ร้อยละ 74 หมายความว่า ใน 1 ช่วงเวลา (6 เดือน)
ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพ โดยสามารถ
ปรั บ ตั ว ได้ ร้ อ ยละ 74 ดั ง นั้ น ราคาอ้ อ ยที่ เ กษตรกรได้ รั บ จะใช้ ร ะยะเวลาไม่ ถึ ง 2
ช่วงเวลาหรือไม่ถึง 1 ปี ก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวอีกครั้ง ส่วนราคา
น้ํา ตาลทรายขายปลีก ภายในประเทศไม่ มีก ารปรับ ตั ว เนื่ อ งจากราคาดั ง กล่ า วถู ก
แทรกแซงโดยภาครัฐ สําหรับความเร็วในการปรับตัวระหว่างราคาอ้อยที่เกษตรกร
ได้รับกับราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยและราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอน
พบว่า เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพจากปัจจัยภายนอก ราคาน้ําตาลทราย
ส่งออกของไทยและราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดลอนดอนจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น
เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพ โดยมีความเร็วในการปรับตัวถึงร้อยละ 52 และ 45 ตามลําดับ
หรือใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ช่วงเวลา หรือประมาณ 1 ปี ก็สามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลย
ภาพระยะยาวอีกครั้ง แต่ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับจะมีการปรับราคาลดลงเพื่อเข้าสู่
ดุลยภาพ โดยมีความเร็วในการปรับตัวประมาณร้อยละ 20 (-0.19 และ -0.13
ตามลําดับ) ซึ่งจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาถึง 5 ช่วงเวลา หรือประมาณ 2 ปี 6 เดือน จึง
จะสามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาน้ําตาล
ทรายในตลาดโลกสามารถปรับตัวได้เร็วกว่าราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ เนื่องจากการ
ซื้ อ ขายน้ํ า ตาลทรายในตลาดโลกมี ก ารซื้ อ ขายทุ ก เดื อ น แต่ ก ารซื้ อ ขายอ้ อ ย
ภายในประเทศมีการซื้อขายแค่ช่วงเวลา 6 เดือนตามฤดูการผลิต ด้วยเหตุผลดังกล่าว
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อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ําตาลทรายในตลาดต่างประเทศสามารถปรับตัวได้
เร็วกว่าราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ
2.2.2 ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย
ผลการทดสอบพบว่า ระหว่างตัวแปรราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยและ
ราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพ
ระยะยาว มีเพียงราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนเท่า นั้นที่สามารถ
ปรับตัวได้ โดยปรับตัวได้ร้อยละ 18 หมายความว่าใน 1 ช่วงเวลา (1 เดือน) ราคา
น้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพ
โดยมีความเร็วในการปรับตัวเพียงร้อยละ 18 หรือต้องใช้ระยะเวลาถึง 5 ช่วงเวลา
หรื อประมาณ 5 เดื อน จึง สามารถปรับ ตัวเข้ าสู่ดุ ลยภาพระยะยาวอี กครั้ ง ขณะที่
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยกับราคาเอทานอลโลก เมื่อ
เกิดการเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพระยะยาว พบว่าราคาทั้งสองมีการปรับราคาในทิศ
ทางตรงข้ามกัน โดยราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยจะปรับราคาลดลง ส่วนราคาเอ
ทานอลโลกจะปรับราคาเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามราคาทั้งสองสามารถปรับตัวได้เพียง
ร้อยละ 3 ใน 1 ช่วงเวลา (1 เดือน) ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลาถึง 34 ช่วงเวลา หรือ
ประมาณ 2 ปี 10 เดือน ซึ่งใช้ระยะเวลานานมากจึงสามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
ระยะยาวอีกครั้ง
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ตารางที่ 4: ผลการทดสอบความยืดหยุ่นการส่งผ่านราคาและความเร็วในการปรับตัว
จากการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพระยะยาว
ระยะเวลา
ค่ า ค ว า ม ความเร็วใน
คู่ตัวแปร
ในการ
ยืดหยุ่น
การปรับตัว
ปรับตัว
1. ความยืดหยุ่นระหว่างราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ 0.8443***
(lnPF)
และราคาน้ําตาลทรายขายปลีก ภายในประเทศ
(lnPR)
ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
1.1 ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ (lnPF)
0.74***
1 ปี
1.2 ราคาน้ําตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ
0.09NS
(lnPR)
2. ความยืดหยุ่นระหว่างราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ 0.9919***
(lnPF)
และราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย (lnPN)
ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
2.1 ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ (lnPF)
-0.19***
2 ปี 6
เดือน
2.2 ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย (lnPN)
0.52***
1 ปี
3. ความยืดหยุ่นระหว่างราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ 1.1907***
(lnPF) และราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้า
ลอนดอน (lnPL)
ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
3.1 ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ(lnPF)
-0.13*
2 ปี 6
เดือน
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ระยะเวลา
ค่ า ค ว า ม ความเร็วใน
คู่ตัวแปร
ในการ
ยืดหยุ่น
การปรับตัว
ปรับตัว
3.2
ราคาน้ํ า ตาลทรายขาวตลาดล่ ว งหน้ า
0.45***
1 ปี
ลอนดอน (lnPL)
4. ความยืดหยุ่นระหว่างราคาน้ําตาลทรายส่งออก 1.1839***
ของไทย (lnPN) และราคาน้ําตาลทรายขาวตลาด
ล่วงหน้าลอนดอน (lnPL)
ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
4.1 ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย (lnPN)
-0.03NS
4.2
ราคาน้ํ า ตาลทรายขาวตลาดล่ ว งหน้ า
0.18***
5 เดือน
ลอนดอน (lnPL)
5. ความยืดหยุ่นระหว่างราคาน้ําตาลทรายส่งออก 0.8402***
ของไทย (lnPN) และราคาเอทานอลโลก (lnPE)
ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ
5.1 ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย (lnPN)
-0.03**
2 ปี 10
เดือน
5.2 ราคาเอทานอลโลก (lnPE)
0.03**
2 ปี 10
เดือน
ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: NS หมายถึง ไม่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
*
หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
**
หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
***
หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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การทดสอบในขั้นตอนนี้สามารถบอกได้เพียงความสัมพันธ์ราคาของตัวแปร
แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถบอกถึ ง ทิ ศ ทางหรื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งราคาได้ จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ทดสอบความเป็นเป็นผลของตัวแปรในขั้นตอนต่อไป
3. ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลของตัวแปร (Granger Causality)
ผลการทดสอบพบว่ า การเปลี่ ยนแปลงของราคาน้ํ า ตาลทรายขายปลี ก
ภายในประเทศ ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย และราคาน้ําตาลทรายขาวตลาด
ล่วงหน้าลอนดอนในอดีตมีผลทําให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับเปลี่ยนแปลงไป สําหรับ
ราคาน้ํ า ตาลทรายส่ ง ออกของไทยหรื อ ราคาน้ํ า ตาลทรายดิ บ ของโลก พบว่ า มี
ความสั ม พั น ธ์ ข องราคาแบบ 2 ทิ ศ ทางกั บ ราคาน้ํ า ตาลทรายขาวตลาดล่ ว งหน้ า
ลอนดอน เนื่องจากน้ําตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายขาว ดังนั้น ถ้า
ราคาน้ําตาลทรายดิบในอดีตมีราคาสูงก็จะมีผลทําให้ราคาน้ําตาลทรายขาวในปัจจุบัน
ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกันถ้าราคาน้ําตาลทรายขาวในอดีตมีราคาสูง
ก็จะทําให้ราคาน้ําตาลทรายดิบในปัจจุบันปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลัก
กลไกตลาดนอกจากนี้ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยในอดีตยังมีอิทธิพลต่อราคาเอ
ทานอลโลกในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากเอทานอลโลกส่ ว นใหญ่ ถู ก ผลิ ต จากอ้ อ ย ซึ่ ง เป็ น
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําตาลทรายดิบเช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าราคาน้ําตาลทรายดิบใน
อดีตมีราคาสูง ผู้ผลิตก็จะนําอ้อยไปผลิตเป็นน้ําตาลทรายดิบมากกว่า ก็จะส่งผลถึง
ปริมาณเอทานอลของโลก และกระทบต่อเนื่องมายังราคาเอทานอลโลกตามแต่ราคา
เอทานอลโลกในอดีตไม่มีผลต่อราคาน้ําตาลทรายดิบในปัจจุบัน เนื่องจากราคาน้ําตาล
ทรายดิบเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ําตาลทรายขาวเป็นหลัก ดังนั้นถึงแม้ว่าราคาเอทา
นอลโลกในอดีตจะมีราคาสูง แต่ถ้าราคาน้ําตาลทรายขาวมีราคาสูงเช่นกัน ผู้ผลิตก็จะ
พิจารณาว่าระหว่างนําอ้อยไปผลิตเป็นน้ําตาลทรายดิบหรือนําไปผลิตเอทานอลอัน
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ไหนจะได้ผลตอบแทนมากกว่ากัน ด้วยเหตุนี้ ราคาเอทานอลโลกในอดีตจึงไม่มีผลต่อ
ราคาน้ําตาลทรายดิบโลกในปัจจุบันอย่างชัดเจน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบ Causality ของราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ ราคาน้ําตาล
ทรายขายปลี ก ภายในประเทศ ราคาน้ํ า ตาลทรายส่ ง ออกของไทย ราคาน้ํ า ตาล
ทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน และราคาเอทานอลโลก

ตัวแปรราคา

ความเชื่อมโยงของราคาไปยังแต่ละราคาที่เป็นตัวแปรตาม
ราคาอ้ อ ย ร า ค า ราคาน้ําตาล ราคาน้ํ าตาล
น้ํ า ต า ล ท ร า ย ท ร า ย ข า ว
ที่
เกษตรกร ทรายปลี ก ส่ ง ออกของ ต ล า ด
ล่ ว ง ห น้ า
ไทย
ภายใน
ได้รับ
ลอนดอน
ประเทศ

จากราคาที่เป็นตัวแปรอิสระ
ราคาอ้ อ ยที่ เ กษตรกร

ได้รับ
ราคาน้ํ า ตาลทรายขาย

ปลีกภายในประเทศ
ร า ค า น้ํ า ต า ล ท ร า ย

ส่งออกของไทย
ราคาน้ํ า ตาลทรายขาว

ตลาดล่วงหน้าลอนดอน
ราคาเอทานอลโลก
ที่มา: จากการคํานวณ
หมายเหตุ: 
คือ มีผลกระทบด้านราคา



คือ ไม่มีผลกระทบด้านราคา
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สรุปและการอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะห์การส่งผ่านราคาน้ําตาลทรายของไทย โดย
ใช้แบบจําลอง Vector Error Correction (VEC) ซึ่งข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลราคาแบบ
อนุกรมเวลาในช่วงเดือนมกราคม 2530 – ธันวาคม 2558
ผลการวิเคราะห์การส่งผ่านราคา พบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ําตาล
ทรายขายปลีกภายในประเทศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ
เท่ากับ 0.84 ส่วนอีก0.16 มาจากปัจจัยอื่นที่ทําให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น คุณภาพอ้อย ปริมาณการบริโภคน้ําตาลภายในประเทศ เป็นต้น
ขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ํ า ตาลทรายส่ ง ออกของไทยและราคาน้ํ า ตาล
ทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับ มีค่า
เท่ากับ 0.99 และ 1.19 ตามลําดับ ซึ่งค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาทั้งสองมี
ค่าใกล้เคียง 1 แสดงว่า ตลาดน้ําตาลโลกมีความเชื่อมโยงกับตลาดอ้อยในประเทศ
และบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการกําหนดราคาอ้อยจากภาครัฐที่สะท้อนถึงราคาน้ําตาล
ในตลาดโลกอย่างแท้จริงขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ําตาลทรายส่งออกของ
ไทย กับราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนและราคาเอทานอลโลก พบว่า
ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคาจากราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน
มายังราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย มีค่าเท่ากับ 1.18 แสดงว่า การเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอน ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
น้ําตาลทรายส่งออกของไทย หรือราคาน้ําตาลทรายดิบของโลก ถึงร้อยละ 100 เป็น
การแสดงให้เห็นว่าทั้งสองราคามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เนื่องจากน้ําตาลทรายดิบ
เป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตน้ําตาลทรายขาว ขณะที่ความยืดหยุ่นของการส่งผ่านจากราคาเอ
ทานอลโลกไปยังราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยมีค่าเพียง 0.84 แสดงว่าอีกร้อยละ
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16 มาจากปัจจัยอื่นที่ทําให้ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทยเปลี่ยนแปลงไป เช่น
เศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
สําหรับผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล พบว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ําตาลทรายขายปลีกภายในประเทศ ราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย และ
ราคาน้ําตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนในอดีตมีผลทําให้ราคาอ้อยที่เกษตร
ได้รับในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป สําหรับราคาน้ําตาลทรายส่งออกของไทย พบว่า มี
ความสั ม พั น ธ์ แ บบ 2 ทิ ศ ทางกั บ ราคาน้ํ า ตาลทรายขาวตลาดล่ ว งหน้ า ลอนดอน
เนื่องจากน้ําตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายขาว และมีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกับราคาเอทานอลโลก เนื่องจากเอทานอลโลกส่วนใหญ่ถูกผลิตจากอ้อย
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ําตาลทรายเช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าราคาน้ําตาลทราย
ดิบในอดีตมีราคาสูง ผู้ผลิตก็จะนําอ้อยไปผลิตน้ําตาลทรายมากกว่า ก็จะส่งผลถึง
ปริมาณเอทานอลของโลก และกระทบต่อเนื่องมายังราคาเอทานอลโลก
ทั้ ง นี้ ผลการศึ ก ษาการส่ ง ผ่ า นราคาระหว่า งราคาน้ํ า ตาลทรายขายปลี ก
ภายในประเทศกับราคาน้ําตาลทรายตลาดโลกไปยังราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทยที่ผ่านมา เช่น
โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทย ของ
วิโรจน์ ณ ระนอง และคณะ, 2557 และโครงการวิจัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล
ทราย ลู่ทางการขยายการผลิตเพื่อเพิ่มการส่งออกของอัมมาร สยามวาลา และคณะ,
2543 ที่ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาอ้อยจะขึ้นอยู่กับตัวแปรเพียงสองตัว คือ
ราคาน้ํ า ตาลภายในประเทศและราคาน้ํ า ตาลในตลาดโลก โดยราคาน้ํ า ตาล
ภายในประเทศนั้น ภาครัฐเป็นผู้กําหนดราคา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอ้อย
ไม่มากนัก เพราะราคาน้ําตาลภายในประเทศมีผลเฉพาะต่อน้ําตาลโควตา ก (น้ําตาล
ที่จํ าหน่ายภายในประเทศ) ซึ่ง คิดเป็ นน้ํ าตาลเพี ยงหนึ่ งในสามของผลผลิตน้ํา ตาล
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ทั้งหมดของไทย ขณะที่น้ําตาลในส่วนที่เหลือ ประเทศไทยจะส่งออกไปจําหน่ายใน
ตลาดโลก โดยซื้อขายตามราคาน้ํ า ตาลในตลาดโลก ซึ่ ง ภาครั ฐไม่มี อํา นาจในการ
กําหนดราคาน้ําตาลในตลาดโลกดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ราคาน้ําตาลในตลาดโลกจึงมี
อิทธิพลต่อราคาอ้อยอย่างมาก
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