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บทคดัย่อ 

 ประเทศไทยเป็นผูน้ าการส่งออกยางธรรมชาติของโลก แต่รายได้ประชากรต่อหัวมีค่า
เท่ากบั ๔,๗๑๖ ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เน่ืองจากไม่ได้ก าไรจากสินคา้ส่งออกชนิดน้ีอย่างเต็มท่ี 
เหตุผลท่ีส าคัญคือชาวสวนยางในประเทศไม่รู้วิธีการลดความสูญเสียจากการลงทุนในตลาด  
อุตสาหกรรมยางพาราเป็นหน่ึงในเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศไทย จากกรณีศึกษาของ
การศึกษาในคร้ังน้ี ๓ กรณี กรณีแรก ผูว้จิยัพบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
ซ่ึงประกอบดว้ย เงินบาทของไทย เงินหยวนของจีน เงินยโูร และเงินริงกิต ของมาเลเซีย สกุลเงิน
เหล่าน้ีมีนยัส าคญัในแบบจ าลอง VARMA-GARCH ผลการศึกษาช้ีว่า ปริมาณการคา้เป็นปัจจยั
ส าคญัในการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ในตลาดโลก กรณีศึกษาท่ีสอง ผลการศึกษาช้ีให้เห็นการพึ่งพา
อาศยักนัระหว่างผลตอบแทนของราคายางพาราของไทยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐกบัผลตอบแทน
น ้ ามนัดิบ ตลอดจนผลตอบแทนน ้ ามนัดิบกบัปัจจยัทางสภาพอากาศในแบบจ าลองวาร์มาเอการ์ช 
และ คอพพูลาเบสการ์ชตามล าดบั  ดว้ยเหตุน้ีแบบจ าลองคอพพูลาซ่ึงมีพื้นฐานจากแบบจ าลองการ์
ชสามารถอธิบายดว้ยปัจจยัทางสภาพอากาศไดดี้กวา่แบบจ าลองวาร์มาเอการ์ช กรณีศึกษาท่ีสาม ผล
การศึกษาแสดงว่า โครงสร้างพึ่ งพาแบบ Student-t แสดงความสามารถในการอธิบายได้ดีกว่า 
โครงสร้างพึ่งพาแบบ Gassusian ในการก าหนดความผนัผวนของสัญญาซ้ือขายยางพาราล่วงหน้า
ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย และตวัแปรสองตวัแปร ไดแ้ก่ ความผนัผวนของ
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สัญญาซ้ือขายยางพาราล่วงหนา้ในตลาดล่วงหนา้สิงคโปร์และตลาดล่วงหนา้โตเกียว  อยา่งไรก็ตาม 
โครงสร้างพึ่งพา Gaussusian แสดงความสามารถในการอธิบายไดดี้กวา่ในการก าหนดความผนัผวน
ของสัญญาซ้ือขายยางพาราล่วงหนา้ในตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย และตวัแปรอ่ืน
สองตวัแปร ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายน ้ ามนัดิบล่วงหนา้และสัญญาซ้ือขายน ้ ามนัโซล่าล่วงหนา้ในตลาด
ล่วงหนา้โตเกียว  ส าหรับแบบจ าลองคอพพลูาหลายตวัแปร พารามิเตอร์ทั้งหมดระหวา่งตลาดสินคา้
เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยกับตวัแปรอ่ืนๆ นั้นมีนัยส าคัญ ผูว้ิจยัจดัเตรียมข้อมูลจากผล
การศึกษาเหล่าน้ีน าไปให้กบัส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เพื่อน าไปจดัท านโยบาย
ใหก้บัตลาดยางพาราแบบส่งมอบทนัที  สถาบนัการเงินสามารถสนบัสนุนกองทุนรวมประเภทเฮดจ์
ฟันด์ซ่ึงสามารถรับการลงทุนการแลกเปล่ียนสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้ทุกประเภทในโลก และ
สามารถระดมกองทุนท่ีจะท าใหช้าวสวนยางสามารถลงทุนในตลาดสัญญาซ้ือขายสินคา้ล่วงหนา้แต่
ละประเภทได้ ในอีกแง่หน่ึง การศึกษาในคร้ังน้ีสามารถให้ข้อมูลแก่ชาวสวนยางเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและยางสังเคราะห์เพื่อตั้งราคายาง อีกทั้งให้ขอ้มูลแก่รัฐบาลในการ
ก าหนดนโยบายดา้นการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
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ABSTRACT 

Thailand is the world leader in the exportation of natural rubber, but its per 

capita income is equivalent to only US$ 4,716 because it has not benefited fully from 

this particular export product. The key reason is that the country’s rubber farmers do 

not know how to hedge their bets in the market. The rubber industry is one of the 

most important economies in Thailand. There are three case studies in my study. For 

the case study 1, we find out that the coefficients of volatility of exchange rates 

comprise the Thai Baht, the Chinese Yuan, the Euro, and the Malaysian Ringgit; these 

currencies are significant in VARMA-GARCH model and VARMA-AGARCH 

model. The results indicate that the trade volume is an important factor in 

international product pricing. From the case study 2, the results demonstrated the 

interdependencies of Thai rubber price return with dollar and crude oil returns as well 

as with crude oil return and climatic factors in the VARMA-AGARCH and the 

copula-based GARCH models, respectively. Therefore, the Copula based GARCH 
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Model is better than VARMA-AGARCH model in explaining by climate factors. 

About the third case study, the results show that the Student-t dependence structure 

exhibits better explanatory ability than the Gassusian dependence structure in 

determining the volatility of rubber futures in AFET and two variables, namely, the 

volatility of rubber futures in SICOM and TOCOM. However, the Gassusian 

dependence shows better explanatory ability in the volatility of rubber futures in 

AFET and two other variables, namely, crude oil futures and gas oil futures in 

TOCOM. For the multivariate Copula model, all the parameters between AFET and 

other variables are significant. Based on these results, we provide some information to 

the Office of the Rubber Replanting Aid Fund setting some policies to rubber spot 

market. The financial institutions can support the hedge mutual funds that can be 

invested in every commodities futures exchange in the world. It can also concentrate 

the funds that will enable farmers to invest in each commodities futures market. On 

the other hand, this study can provide the farmer information about climate change 

and synthetic rubbers to set up the rubber price and also give the Thailand government 

some information to setup some agriculture polices for farmer.  
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