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พฤติกรรมการสงผานราคากุงกุลาดํา 
ระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคัดบรรจุในประเทศไทย∗∗∗∗ 

       ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต และ อารี  วิบูลยพงศ∗∗ 
 
คํานํา 

 ในบรรดาสินคาประมงท่ีญ่ีปุนไดนําเขาน้ัน กุงเปนสินคาท่ีสําคัญท่ีสุดท้ังในดานปริมาณและมูลคา 
ประเภทของกุงท่ีญ่ีปุนนําเขาท่ีสําคัญมีอยู 2 ประเภท คือ กุงกุลาดํา และกุงแชบวย (Chinese white shrimp)           
ซึ่งรอยละ 97 อยูในรูปของการแชแข็ง ปริมาณนําเขากุงแชแข็งของญ่ีปุนไดเพ่ิมขึ้น 40% จาก 216.5 พันเมตริกตัน
ในป ค.ศ. 1986 มาเปน 303 เมตริกตันในป ค.ศ. 1994  โดยเปนการนําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย  ไทย  อินเดีย  
และจีน 21.0, 16.3, 14.3 และ 6.7 เปอรเซ็นต ของยอดนําเขาท้ังหมด กุงแชแข็งน้ีสวนใหญแลวจะเปนการนําเขา
โดย trading companies หรือผูคาผลิตภัณฑทะเลจากผูคัดบรรจุกุงตางประเทศหรือจากการรวมทุนระหวาง
ประเทศ ชองทางการจัดจําหนายกุงจากผูผลิตตางประเทศไปสูผูบริโภคชาวญ่ีปุนมี 2 ทาง คือ  

(1) กุงสามารถจะสงไปยังตลาดกลางคาสงภายใตการจัดการของรัฐบาลทองถิ่น การซื้อขายกระทําโดย     
ผูคาสงมือแรกท่ีจดทะเบียน ณ ตลาดกลางคาสง หลังจากน้ันกุงก็จะถูกสงไปยังผูคาสงมือสอง นักอุตสาหกรรม          
โรงแรม  รานอาหาร  ผูแปรรูป  ซุปเปอรมารเกต และตลาดคาปลีก  ตลาดกลางคาสงโตเกียวเปนตลาดกลางท่ีใหญ
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุนและเปนหน่ึงในตลาดคาสงท่ีใหญท่ีสุดของโลก (Ling et al. 1998; JETRO 1984; and JETRO 
1992) 

(2) วิธีการจําหนายกุงวิธีท่ีสองมาจากผูคาสงมือแรกท่ีเปนผูเชี่ยวชาญทางดานน้ี ซึ่งดําเนินธุรกิจอยู         
นอกระบบตลาดกลางคาสง  และเน่ืองจากมีการกําหนดมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับกุงแชแข็ง  ผูคาสงมอืแรก
ซึ่งชํานาญในเร่ืองกุงโดยปกติมักจะนําเขากุงโดยตรงจากพ้ืนท่ีท่ีผลิตกุงหรือซื้อโดยตรงจากผูนําเขากุงและจากน้ัน   
ก็จะจําหนายกุงแชแข็งโดยตรงโดยไมมีการนําเขาไปซื้อขายในตลาดกลางคาสง แตอยางไรก็ตามท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สถานการณของตลาด ผูคาสงประเภทน้ีก็อาจจะขายกุงแชแข็งใหกับตลาดกลางคาสงไดเชนเดียวกัน (Ling et al. 
1998)   Ling et al. (1998) ยังไดกลาวอีกวา ความตองการ (อุปสงค) นําเขากุงของประเทศญ่ีปุนน้ันมีลักษณะ
ออนไหวกับการเปล่ียนแปลงในราคาของกุงซึ่งเคล่ือนไหวข้ึนลงข้ึนอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย  เชน  
สายพันธุของกุง  ขนาด  รูปลักษณ  และประเทศท่ีสงออก  กุงท่ีมีขนาดใหญกวาก็จะมีราคาสูงกวาและการเพ่ิมขึ้น
ของราคากุงใหญก็จะทําใหผูบริโภคหันไปซื้อกุงขนาดเล็กมาแทนซึ่งแนนอนก็จะทําใหราคากุงประเภทน้ีสูงตามไป
ดวย 
 Ling et al. (1998) ไดแบงระบบตลาดกุงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันตั้งแตตลาดระดับ       
ฟารมกุงในตางประเทศ ตลาดผูคัดบรรจุกุงในตางประเทศ ตลาดสงออกกุงในตางประเทศ ตลาดนําเขากุงของ

                                                           
∗ งานวิจัยนี้ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแล
เทคโนโลยีแหงชาติ  ภายใตโครงการ �การศึกษาผลกระทบเชิงสังคมเศรษฐศาสตรของการเลี้ยงกุงกุลาดํา� 

∗∗  ผูเขียนขอขอบคณุ คุณ อัครพงศ อ้ันทอง  ผูชวยวิจัยที่ไดชวยเก็บรวบรวม และ  process ขอมูลอยางแข็งขัน 



ภาคผนวก 
 
ตารางที่ 1 A  : ผลการทดสอบ unit root โดยวิธี Dickey-Fuller 

At levels  At fist differences 
∆xt =  θxt-1 + εt (12) ; ∆(∆xt)  =  θ∆xt-1 + εt (12a) 
∆xt =  α + θxt-1 + εt (13) ; ∆(∆xt)  =  α + θ∆xt-1 + εt (13a) 
∆xt =  α + βt + θxt-1 + εt (14) ; ∆(∆xt)  =  α + βt + θ∆xt-1 + εt (14a) 

    
 At levels (x t-1) At fist differences (θθθθ∆∆∆∆xt-1) 

No 
intercept With intercept With trend & intercept No 

intercept With intercept With trend & intercept 
Variable & size 

θ̂  α̂  θ̂  α̂  β̂  θ̂  θ̂  α̂  θ̂  α̂  β̂  θ̂  
LnPJ

t             
16-20 count 

(n=142) 0.4761 2.9200 -2.9009 6.6168 2.0856 -3.5968 -11.7404 0.3067 -11.7034 -0.0574 0.2532 -11.6575 

21-25 count 
(n=118) 0.5616 2.5352 -2.5055 3.4879 2.3527 -3.4725 -12.6457 0.5760 -12.6218 0.0460 0.3082 -12.5601 

26-30 count 
(n=109) 0.4840 2.0268 -2.0036 3.3758 2.7215 -3.3869 -12.3049 0.6593 -12.2897 -0.0970 0.4997 -12.2555 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
 
 



พฤติกรรมการสงผานราคากุงกลุาดาํระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคดับรรจุในประเทศไทย     28 

ตารางที่ 3 A :  MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Size 16-20 

∆ x t   =  θx t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -2.5802 -2.5803 -2.5804 
    5%   Critical Value -1.9421 -1.9421 -1.9422 
    10% Critical Value -1.6169 -1.6169 -1.6169 

∆ x t   =  α + θ x t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -3.4776 -3.4779 -3.4783 
    5%   Critical Value -2.8819 -2.8821 -2.8822 
    10% Critical Value -2.5775 -2.5776 -2.5777 

∆ x t   =  α + βt  +  θ x t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -4.0254 -4.0259 -4.0263 
    5%   Critical Value -3.4421 -3.4424 -3.4426 
    10% Critical Value -3.1454 -3.1456 -3.1457 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 A  (ตอ) 

Size 21-25 



29     พฤติกรรมการสงผานราคากุงกลุาดําระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคัดบรรจุในประเทศไทย 

∆ x t   =  θx t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -2.5833 -2.5834 -2.5836 
    5%   Critical Value -1.9427 -1.9427 -1.9428 
    10% Critical Value -1.6171 -1.6172 -1.6172 

∆ x t   =  α + θ x t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -3.4870 -3.4875 -3.4880 
    5%   Critical Value -2.8861 -2.8863 -2.8865 
    10% Critical Value -2.5797 -2.5798 -2.5799 

∆ x t   =  α + βt  +  θ x t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -4.0387 -4.0393 -4.0400 
    5%   Critical Value -3.4484 -3.4487 -3.4491 
    10% Critical Value -3.1491 -3.1493 -3.1495 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 A  (ตอ) 

Size 26-30 
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∆ x t   =  θx t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -2.5848 -2.5850 -2.5852 
    5%   Critical Value -1.9430 -1.9430 -1.9431 
    10% Critical Value -1.6173 -1.6173 -1.6173 

∆ x t   =  α + θ x t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -3.4917 -3.4922 -3.4928 
    5%   Critical Value -2.8882 -2.8884 -2.8887 
    10% Critical Value -2.5808 -2.5809 -2.5811 

∆ x t   =  α + βt  +  θ x t-1  +  εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -4.0452 -4.0460 -4.0468 
    5%   Critical Value -3.4515 -3.4519 -3.4523 
    10% Critical Value -3.1509 -3.1512 -3.1514 
แหลงที่มา :  EVIEW  version 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4  A  : MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Size 16-20 



31     พฤติกรรมการสงผานราคากุงกลุาดําระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคัดบรรจุในประเทศไทย 

∆xt  =  θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -2.5804 -2.5805 -2.5806 
    5%   Critical Value -1.9422 -1.9422 -1.9422 
    10% Critical Value -1.6169 -1.6169 -1.6169 

∆xt  =  α + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -3.4783 -3.4786 -3.4789 
    5%   Critical Value -2.8822 -2.8824 -2.8825 
    10% Critical Value -2.5777 -2.5778 -2.5778 

∆xt  =  α + βt + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -4.0263 -4.0268 -4.0273 
    5%   Critical Value -3.4426 -3.4428 -3.4430 
    10% Critical Value -3.1457 -3.1458 -3.1460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 A  (ตอ) 

Size 21-25 
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∆xt  =  θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -2.5836 -2.5838 -2.5839 
    5%   Critical Value -1.9428 -1.9428 -1.9428 
    10% Critical Value -1.6172 -1.6172 -1.6172 

∆xt  =  α + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -3.4880 -3.4885 -3.4890 
    5%   Critical Value -2.8865 -2.8868 -2.8870 
    10% Critical Value -2.5799 -2.5801 -2.5802 

∆xt  =  α + βt + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -4.0400 -4.0407 -4.0414 
    5%   Critical Value -3.4491 -3.4494 -3.4497 
    10% Critical Value -3.1495 -3.1497 -3.1499 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 A  (ตอ) 

Size 26-30 



33     พฤติกรรมการสงผานราคากุงกลุาดําระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคัดบรรจุในประเทศไทย 

∆xt  =  θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -2.5852 -2.5854 -2.5856 
    5%   Critical Value -1.9431 -1.9431 -1.9431 
    10% Critical Value -1.6173 -1.6173 -1.6173 

∆xt  =  α+ θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -3.4928 -3.4934 -3.4940 
    5%   Critical Value -2.8887 -2.8889 -2.8892 
    10% Critical Value -2.5811 -2.5812 -2.5813 

∆xt  =  α+ βt + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt 

Unit Root Test Level 1 st difference 2 nd difference 
    1%   Critical Value* -4.0468 -4.0477 -4.0485 
    5%   Critical Value -3.4523 -3.4527 -3.4531 
    10% Critical Value -3.1514 -3.1516 -3.1519 
แหลงที่มา : EVIEW  version  3.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 A  (ตอ) 

 At levels (x t-1) At fist differences (θθθθ∆∆∆∆xt-1) 
No 

intercept With intercept With trend & intercept No 
intercept With intercept With trend & intercept 

Variable & size 
θ̂  α̂  θ̂  α̂  β̂  θ̂  θ̂  α̂  θ̂  α̂  β̂  θ̂  

LnPT
t             

16-20 count 
(n=142) 0.8210 2.3482 -2.3026 3.3920 2.4316 -3.3732 -10.6301 0.5323 -10.6129 -0.2859 0.6588 -10.5920 

21-25 count 
(n=118) 0.7023 2.3645 -2.3127 3.4928 2.5467 -3.4742 -10.6508 0.5372 -10.6293 -0.2319 0.6138 -10.5982 

26-30 count 
(n=109) 0.4031 1.7909 -1.7620 3.6784 3.4164 -3.7480 -10.3425 0.6508 -10.3326 -0.3297 0.7644 -10.3400 

σσσσJ
t (of forward)             
16-20 count 

(n=142) -2.4623 8.8777 -9.3925 7.6183 2.3600 -9.8260 -17.8668 - - - - - 

21-25 count 
(n=118) -1.7388 8.6516 -8.9329 8.0300 1.1564 -9.0201 -15.7185 - - - - - 

26-30 count 
(n=109) -0.6011 3.1538 -3.1893 3.2558 -1.0116 -3.3333 -11.0431 -0.4493 -11.0104 -0.5401 0.3634 -10.9708 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
 
 



ตารางที่ 1 A  (ตอ) 

 At levels (x t-1) At fist differences (θθθθ∆∆∆∆xt-1) 
No 

intercept With intercept With trend & intercept No 
intercept With intercept With trend & intercept 

Variable & size 
θ̂  α̂  θ̂  α̂  β̂  θ̂  θ̂  α̂  θ̂  α̂  β̂  θ̂  

σσσσT
t (of 

backward) 
            

16-20 count 
(n=142) -2.1098 8.8271 -9.2067 7.8262 2.3740 -9.6436 -17.8090 - - - - - 

21-25 count 
(n=118) -1.8057 8.0638 -8.3710 7.2492 1.0313 -8.4312 -14.6002 - - - - - 

26-30 count 
(n=109) -2.5589 7.3177 -7.9557 5.9949 -0.4371 -7.9258 -16.0520 - - - - - 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
แหลงที่มา :  การคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 A :  ผลการทดสอบ Unit root โดยวิธี Augmented Dickey-Fuller 

 At levels  At fist differences  
∆xt  =  θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt (15) ; ∆(∆xt)  =  θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + λ2∆(∆xt-2 ) + εt (15a) 

∆xt  =  α + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt (16) ; ∆(∆xt)  =  α + θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + λ2∆(∆xt-2 ) + εt (16a) 

∆xt  =  α + βt + θxt-1 + λ1∆xt-1 + λ2∆xt-2 + εt (17) ; ∆(∆xt)  =  α + βt + θ∆xt-1 + λ1∆(∆xt-1 ) + λ2∆(∆xt-2 ) + εt (17a) 
โดยที่ p = 2  โดยที่ p = 2 

At levels (x t-1) 
No intercept With intercept With trend & intercept Variable & 

size θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  β̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  
LnPJ

t             
16-20 count

(n=142) 
0.2552 0.2403 -2.0411 2.1659 -2.1560 0.7218 -1.5273 3.1847 2.3638 -3.1980 1.1089 -1.0606 

21-25 count
(n=118) 

0.5893 -2.1022 -2.0225 1.4869 -1.4590 -1.6664 -1.6962 2.4660 2.0333 -2.4731 -1.1748 -1.3325 

26-30 count
(n=109) 

0.8068 -2.2531 -2.1090 1.2728 -1.2381 -1.8166 -1.7949 2.3909 2.0986 -2.3947 -1.2938 -1.4327 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 A  (ตอ) 

At levels (x t-1) 
No intercept With intercept With trend & intercept Variable & 

size θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  β̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  
LnPT

t             
16-20 count 

(n=142)
0.5167 1.5557 -2.4472 1.4608 -1.4342 1.8122 -2.0481 3.0639 2.9278 -3.1112 2.2346 -1.4198 

21-25 count 
(n=118)

0.5812 0.2047 -3.1968 1.2340 -1.1958 0.4769 -2.8664 2.6663 2.5652 -2.7084 0.9407 -2.2326 

26-30 count 
(n=109)

0.8122 -0.1840 -2.8854 1.1889 -1.1394 0.1564 -2.4548 2.7952 2.7259 -2.8307 0.7811 -1.8975 

σσσσJ
t  

(of  forward) 
            

16-20 count 
(n=142)

-1.0172 -5.4288 -2.8330 6.2682 -6.3652 0.5529 0.6100 6.0901 2.4437 -6.9107 1.0591 0.9838 

21-25 count 
(n=118)

-0.7440 -5.4358 -4.0862 5.5721 -5.6340 0.2050 -0.6783 5.4872 1.0394 5.7304 0.3667 -0.5464 

26-30 count 
(n=109)

-0.5267 -0.7250 -0.5371 2.9172 -2.9458 0.1091 0.1918 3.0605 -1.0524 -3.1212 0.2863 0.3613 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
 
 
 



ตารางที่ 2 A  (ตอ) 

At levels (x t-1) 
No intercept With intercept With trend & intercept Variable & 

size θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  β̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  
σσσσT

t 
(of backward) 

            

16-20 count 
(n=142) -0.7143 -5.6145 -3.1109 5.9798 -6.0204 0.5953 0.4258 5.9242 2.5452 -6.6015 1.0664 0.7707 

21-25 count 
(n=118) -0.8527 -4.4009 -3.7244 5.7615 -5.8407 0.8292 -0.2759 5.5491 1.0377 -5.9333 0.9533 -0.1708 

26-30 count 
(n=109) -1.2555 -4.3128 -1.4603 5.3932 -5.5715 0.2674 1.1369 4.7481 -0.4964 -5.5593 0.3323 1.1718 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 A  (ตอ) 

At fist differences (θθθθ∆∆∆∆xt-1) 
No intercept With intercept With trend & intercept Variable & 

size θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  β̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  
LnPJ

t             
16-20 count

(n=142)
-8.3324 2.2657 1.1702 0.3615 -8.3131 2.2735 1.1803 -0.1411 0.3778 -8.2901 2.2647 1.1622 

21-25 count
(n=118)

-8.1021 2.3248 1.3850 0.7387 -8.1190 2.3720 1.4251 0.0364 0.4106 -8.0912 2.3648 1.4073 

26-30 count
(n=109)

-7.0016 1.3469 0.0794 0.9696 -7.0632 1.4298 0.1464 0.1859 0.3417 -7.0403 1.4392 0.1573 

LnPT
t             

16-20 count
(n=142)

-7.3614 1.7336 0.1541 0.6331 -7.3722 1.7722 0.1886 -0.4408 0.8880 -7.4016 1.7878 0.1574 

21-25 count
(n=118)

-7.4589 2.4255 0.6208 0.7530 -7.4809 2.4705 0.6670 -0.2009 0.6981 -7.4819 2.4680 0.6447 

26-30 count
(n=109)

-7.1229 2.2790 0.4738 0.9251 -7.1716 2.3331 0.5113 -0.2720 0.8447 -7.2071 2.3826 0.5494 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 A  (ตอ) 

At fist differences (θθθθ∆∆∆∆xt-1) 
No intercept With intercept With trend & intercept Variable & 

size θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  α̂  β̂  θ̂  1λ̂  2λ̂  
σσσσJ

t 
(of forward) 

            

16-20 count
(n=142) 

-10.8453 4.1894 2.9896 - - - - - - - - - 

21-25 count
(n=118) 

-9.9316 4.0148 2.1158 - - - - - - - - - 

26-30 count
(n=109) 

-5.9823 0.0048 -0.4602 -0.2282 -5.9578 0.0161 -0.4496 -0.1526 0.0462 -5.9149 0.0194 -0.4446 

σσσσT
t 

(of backward) 
            

16-20 count
(n=142) 

-10.5956 4.0644 2.7233 - - - - - - - - - 

21-25 count
(n=118) 

-10.2031 4.4468 2.7186 - - - - - - - - - 

26-30 count
(n=109) 

-9.0106 3.0425 2.5200 - - - - - - - - - 

ตัวเลขที่แสดงในตารางเปนคา t-statistic ของคา parameter แตละตัว 
แหลงที่มา : การคํานวณ 
 



2     พฤติกรรมการสงผานราคากุงกุลาดําระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคดับรรจุในประเทศไทย 

ประเทศญ่ีปุน และตลาดคาสงโตเกียว ราคาท่ีถูกกําหนดในแตละระดับตามแนวตั้งจะสงผานขอมูลไปยังผูบริโภค
และขอมูลทางดานอุปสงคก็จะถูกสงยอนกลับไปสูผูผลิต ราคาตลาดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของ       
การจัดสรรทรัพยากรไปเพ่ือการผลิตสินคาและบริการโดยการชี้นําผูผลิตใหทําการเลือกสินคาท่ีจะทําการผลิตและ
เลือกท่ีจะใชปจจัยการผลิตใหเหมาะสม เพราะฉะน้ัน การเปล่ียนแปลงของราคาท่ีถูกสงผานไปตามระบบตลาด     
แนวต้ังจึงเปนขอมูลของการตลาดท่ีสําคัญ 

เรืองไร โตกฤษณะ และคณะ (2541) ไดทําการประมาณคาสมการการสงผานราคากุงกุลาดําจาก     
ประเทศญ่ีปุนมายังประเทศไทย โดยใชขอมูลอนุกรมเวลา แตเรืองไร โตกฤษณะ และคณะ ไมไดตรวจสอบ 
stationarity ของขอมูล ซึ่งโดยทฤษฎีแลวการถดถอยดวยตัวแปรท่ีเปน nonstationary คาสถิติ t � statistics จะมี 
nonstandard distributions ซึ่งผลท่ีตามมาก็คือ การใช standard tables ตางๆ อาจนําไปสูการลงความเห็นท่ีผิด  
ซึ่งเปนไปไดท่ีจะนําไปสูการมี spurious regressions (Johnston and Dinardo, 1997)  เวนแตวาความสัมพันธ      
ดังกลาวจะมีลักษณะเปน cointegrating relationship ซึ่งจะทําใหคาสถิติ t และ F ท่ีเราใชกันตามปกติสามารถท่ีจะ
ใชทดสอบได (Gujarati, 1995) อยางไรก็ตาม Ling et al. (1998) อางถึงคําจํากัดความของ arbitrage � based 
definition ของตลาด โดย Stigler (1969) วาราคาของสินคาท่ีทดแทนกันไดใกลเคียงมากท่ีสุดจะเคล่ือนไหวไป
ดวยกันและกระบวนการ arbitrage จะนําไปสู กฎของราคาเดียว (Law of One Price) สําหรับสินคาท่ีทดแทนกนัได       
ใกลเคียงกันมากท่ีสุด และในทํานองเดียวกัน Engle และ Granger (1987) ก็ไดกลาววา ราคาของสินคาท่ีเหมือนกัน
ในตลาดแตละตลาดแตมีความเกี่ยวของกันหรือสินคาท่ีทดแทนกันไดใกลเคียงมากท่ีสุดในตลาดเดียวกันจะถูก     
คาดหวังวาจะเคล่ือนไหวไปดวยกัน  ดังน้ันราคาเหลาน้ีก็จะไมเคล่ือนไหวไปคนละทิศทาง (drift) จากกัน Ling et al. 
(1998) ไดทําการศึกษาสมการการสงผานราคากุงกุลาดําท้ังระยะส้ันและระยะยาวระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับ
ตลาดผูคัดบรรจุ (packers) ในประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยการใชขอมูลรายปกษ ตั้งแตมิถุนายน 1990 ถึง 
ธันวาคม 1993 โดยการตรวจสอบ stationarity ของขอมูลและประยุกตใชแนวคิด cointegration เพ่ือหาความสัมพันธ
ระยะยาว และใช dynamic error correction model (ECM) สําหรับสมการการสงผานราคาในระยะส้ัน 
 อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอราคาซึ่งเปน dependent variable นอกเหนือ         
ไปจากราคาท่ีเปน explanatory variable ก็คือ ความเส่ียงหรือความผันผวนของราคาท่ีเปน dependent variable  
เชน สมการการสงผานราคาจากตลาดคาสงโตเกียวมายังราคาตามขอตกลง (contract price) ของผูคัดบรรจุใน
ประเทศไทย ราคาตามขอตกลงของผูคัดบรรจุในประเทศไทยจะข้ึนอยูกับราคาจากตลาดคาสงโตเกียว และยังอาจจะ
ขึ้นอยูกับความผันผวน (variance) ของราคาตามขอตกลงของผูคัดบรรจุในประเทศไทยดวย น่ันคือ ขึ้นอยูกับ   
ความเส่ียงของราคาของผูคัดบรรจุในประเทศไทยดวยน่ันเอง โดยท่ีถาความเส่ียงสูงผูคัดบรรจุก็จะตองตั้งราคาให
สูงขึ้นดวยเพ่ือชดเชยความเส่ียง ถาความผันผวนต่ําก็สามารถตั้งราคาใหต่ําไดเพราะความเส่ียงต่ํา แตใน
แบบจําลองของ Ling et al. (1998) ไมไดนําตัวแปรความเส่ียงน้ีเขาไปในแบบจําลอง  และการไมไดนําเอาตัวแปร            
โดยทฤษฎีแลวสําคัญรวมเขาไปในแบบจําลอง อาจทําใหเกิด bias ในคาประมาณการของพารามิเตอรได  ฉะน้ัน 
ในการศึกษาน้ีจึงมีการนําเอาตัวแปรความเส่ียงเขามารวมในสมการพฤติกรรมการสงผานราคาดวย  

เน่ืองจากกุงกุลาดําแชแข็งเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญมากของประเทศไทยสินคาหน่ึงและตลาดญ่ีปุนก็เปน
ตลาดท่ีใหญสําหรับกุงแชแข็งจากประเทศไทย โดยประเทศไทยมีสวนแบงตลาดในระดับสูงมาก ความเขาใจ             



พฤติกรรมการสงผานราคากุงกลุาดาํระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคดับรรจุในประเทศไทย     3 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการสงผานราคากุงกุลาดําระหวาง 2 ประเทศ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการกําหนดราคา
กุงกุลาดําในประเทศไทย ตลอดจนนโยบายท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพราคาของตลาด (price efficiency) บทความน้ี
มุงท่ีจะตรวจสอบพฤติกรรมการสงผานราคาของกุงกุลาดําแชแข็งท้ังสองทิศทางใหเปนปจจุบันยิ่งขึ้นและดวย           
แบบจําลองซึ่งพัฒนาตอเน่ืองจากงานวิจัยท่ีผานมาแลว โดยเพ่ิมความเส่ียง (ความผันผวนของราคา) เปนปจจัย
อธิบายการเคล่ือนไหวของราคาดวย GARCH � M model ควบคูกับ co-integration � error correction model 
กับขอมูลป พ.ศ. 2534 � 2540 ท้ังน้ีเพ่ือดูประสิทธิภาพการสงผานราคาและความเร็วของการปรับตัวตอแรงกระทบ 
มีแนวโนมดีขึ้นหรือไมอยางไร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ขอสมมุติ (assumptions) เบ้ืองหลังการประมาณคาทางเศรษฐมิติโดยใชขอมูลอนุกรมเวลาน้ัน คือ             
ขอสมมุติเกี่ยวกับ stationarity ของขอมูล สมมุติวาเรามีแบบจําลอง 

   t1tt uxy +β+α=       (1) 

และ   t21tt uxx += −  ; ( )2
ut2 2

,0iid~u σ     (2) 

โดยที่ u2t เปนอนุกรมของ random variables ที่มีการแจกแจงแบบปกติที่เหมือนกันและเปนอิสระตอกัน โดยมี          
คา mean เทากับศูนย และคา variance คงที่ ซึ่งตัวแปร x นั้น ก็จะเปน random walk และเปน integrated of 
order one, I(1). เพราะฉะนั้นตัวแปร y ก็จะเปน I(1) ดวย ซึ่งโดยทฤษฎีเศรษฐมิติแลวการถดถอยดวยตัวแปรที่เปน
nonstationary คาสถิติ t ที่ใชกันตามปกติจะมีลักษณะ nonstandard distribution เพราะฉะนั้นการใชตาราง             
มาตรฐานที่เราใชกันโดยทั่วไปสําหรับการทดสอบคาสถิติตางๆ ก็อาจนําไปสูการลงความเห็นหรือขอสรุปที่ผิดพลาดได 
ซึ่งนําไปสูความเปนไปไดของการมี spurious regressions (Johnston และ Dinardo, 1997) ดังไดกลาวไวแลวขางตน 
 สําหรับการสงผานแบบ static ของราคากุงกุลาดําซึ่งอยูในรูปของ logarithm ระหวางตลาดสองตลาด คือ 
ตลาดผูคัดบรรจุซึ่งในที่นี้คือ ประเทศไทยกับตลาดคาสงในญี่ปุนซึ่งเปนผูนําเขาจากประเทศไทยสามารถจะเขียนใน
รูปของสมการไดดังนี้ 

   ( )JT
t

T
tJ

J
t u,PlnfPln =       (3) 

   ( )TJ
t

J
tT

T
t u,PlnfPln =       (4) 

ซึ่งสมการ (3) และสมการ (4) เปน forward และ backward price transmission equations ตามลําดับ โดยที่     
J
tPln  คือ ราคากุงกุลาดําของตลาดคาสงในประเทศญี่ปุน ซึ่งอยูในรูป logarithm และ T

tPln คือ ราคากุงกุลาดําของ
ผูคัดบรรจุ (packers) ในประเทศไทย ซึ่งอยูในรูป logarithm อีกเชนกัน  สําหรับ JT

tu  และ TJ
tu  คือ อิทธิพลอื่น ๆ  

 อยางไรก็ตาม อาจมีขอโตแยงไดวาราคาของกุงกุลาดําไมวาจะเปน forward หรือ backward price 
transmission equations  ก็ตาม  อาจจะถูกกําหนดโดยปจจัยที่เรียกวา ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาที่เปน
ตัวแปรตามหลังจากหักอิทธิพลของราคากุงกุลาดําที่เปนตัวแปรอธิบาย (explantory variable) แลว ความเส่ียง          



4     พฤติกรรมการสงผานราคากุงกุลาดําระหวางตลาดคาสงโตเกียวกับตลาดผูคดับรรจุในประเทศไทย 

ดังกลาวในการศึกษาน้ีจะอยูในรูปของ standard deviation (σ ) แทนท่ีจะเปนความแปรปรวน (variance)            
เพราะวาจะทําใหสามารถอธิบายในเชิงเศรษฐศาสตรและสถิติไดงายขึ้น เพราะฉะน้ันแบบจําลองในการศึกษาน้ีจึง
สามารถท่ีจะเขียนไดดังน้ี 

   ( )JT
t

J
t

T
tJ

J
t u,,PlnfPln σ=       (5) 

  ( )TJ
t

T
t

J
tT

T
t u,,PlnfPln σ=       (6) 

โดยท่ี J
tσ  และ T

tσ  คือ คา standard deviations ของ J
tPln  และ T

tPln  หลังจากหักอิทธิพลของราคาท่ีเปน             
ตัวอธิบาย (explanatory variables) ไปแลว  ท้ังน้ีเหตุผลหลัก ก็คือ ถาความเส่ียงเปนตัวแปรที่สําคัญในการอธิบาย
สมการการสงผานราคาและถูกละเลยโดยไมนําเขามาอยูในแบบจําลองในการประมาณคา คาประมาณ 
(estimates)  ท่ีไดมาจะมีคาเอนเอียง (biased) ได 
 แบบจําลองทางสถติิท่ีใชสําหรับประมาณคา สามารถเขยีนได ดังน้ี 
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   TJ
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โดยท่ี   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2JT
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J
q
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J
1

2JT
pt
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1t

J
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p

2TJ
1t

T
1

T
0

2T
t uu −−−− σγ++σγ+ω++ω+ω=σ KK  (10) 

 ซึ่งคือ GARCH - M model และเน่ืองจากขอมูลท่ีใชในแบบจําลองน้ีเปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series) 
จึงมีความจําเปนตองทําการทดสอบวาตัวแปรแตละตัวมีลักษณะ stationary หรือไม ซึ่งเปนการทดสอบวามี         
unit root หรือไม น่ันเอง   

       การทดสอบ unit root   

การทดสอบ unit root น้ันสามารถทดสอบไดโดยใช Dicky � Fuller (DF) test (Dicky และ Fuller, 1981) 
และ Augmented Dicky � Fuller (ADF) test (Said และ Dickey 1984) null hypothesis ของ DF test คือ  
 :H0 1=ρ  จากสมการ (11) ดานลาง 

   t1tt XX ε+ρ= −                (11) 

 
ซึ่งเรียกวา unit root test โดยท่ีถา 1<ρ  xt จะมีลักษณะ stationary ; และถา 1=ρ xt จะมีลักษณะเปน 
nonstationary  อยางไรก็ตามการทดสอบนี้สามารถทําไดอีกทางหนึ่งซึ่งเหมือนกับสมการ (11) กลาวคือ 
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   t1tt XX ε+θ=∆ −       (12) 

ซึ่งกค็ือ  ( ) t1tt X1X ε+θ+= −  ซึ่งคือสมการที่ (11) นั่นเอง  โดยที่ ( )θ+=ρ 1   
ถา θ  ในสมการ (12) มีคาเปนลบ จะไดวา ρ ในสมการ (11) จะมีคานอยกวา 1 
ดังนั้น  สามารถจะสรุปไดวา  การปฏิเสธ :H0 0=θ  ซึ่งเปนการยอมรับ :Ha 0<θ หมายความวา 1<ρ และ   
xt มี integration of order zero (Charemza and Deadman, 1992) น่ันคือ xt เปน stationary และถาเราไม
สามารถปฏิเสธ :H0 0=θ  ได ก็จะหมายความวา xt เปน nonstationary 
 ถา xt เปน random walk with drift  เราสามารถจะเขียนแบบจาํลองไดดังน้ี 

   t1tt XX ε+θ+α=∆ −       (13) 

และถา xt เปน random walk with drift และมี linear time trend เราสามารถจะเขียนแบบจําลองไดดังน้ี 

   t1tt XtX ε+θ+β+α=∆ −      (13) 

โดยท่ี t = เวลา  ซึ่งก็จะทําการทดสอบ :H0 0=θ  โดยมี :Ha 0<θ  เชนเดยีวกับท่ีกลาวมาขางตน  โดยสรุปแลว  
Dickey และ Fuller (1979) ไดพิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบท่ีแตกตางกันในการทดสอบวามี unit root หรือไม 
ซึ่ง 3 สมการดงักลาว ไดแก 

   t1tt XX ε+θ=∆ −  

   t1tt XX ε+θ+α=∆ −  

t1tt XtX ε+θ+β+α=∆ −   

โดยตัวพารามิเตอร ท่ีอยูในความสนใจในทุกสมการ คือ θ  น่ันคือ ถา 0=θ ; xt จะมี unit root  โดยการ
เปรียบเทียบ t � statistic ท่ีคํานวณไดกับคาท่ีเหมาะสมท่ีอยูใน Dickey � Fuller tables (Enders,1995) หรือ กับ 
MacKinnon critical values (Gujarati,1995) 
 อยางไรก็ตาม critical values จะไมเปล่ียนแปลง ถาสมการ (12), (13), (14) ถูกแทนท่ีโดย autoregressive 
processes 

   t
1i

iti1tt XXX ε+∆φ+θ=∆ ∑
ρ

=
−−      (15) 

   t
1i

1ti1tt XXX ε+∆φ+θ+α=∆ ∑
ρ

=
−−     (16) 

t
1i

iti1tt XXtX ε+∆φ+θ+β+α=∆ ∑
ρ

=
−−    (17) 
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(Enders, 1995 และ Gujarati, 1995) จํานวนของ lagged difference terms ที่จะนําเขามารวมในสมการน้ัน            
จะมีมากพอที่จะทําให error terms มีลักษณะเปน serially independent และเมื่อนําเอา Dickey � Fuller (DF) test  
มาใชกับสมการ (15) � (17) เราจะเรียกวา augmented Dickey � Fuller (ADF) test. ADF test statistic มีการแจกแจง
แบบ asymptotic distribution เหมือนกับ DF statistic ดังนั้นก็สามารถใช critical values แบบเดียวกัน                  
(Gujarati, 1995) 

        Cointegrationและการทดสอบ Cointegration 

Non � stationary data หรือ trended data ไมวา trends นั้น จะเปน stochastic หรือ deterministic ก็ตาม 
อาจจะนําไปสู spurious regression ได คาสถิติ t � statistic ก็จะไมเปน standard distribution หรือคาสถิติอื่นๆ 
ก็อาจจะไมสามารถอธิบายได goodness of fit ก็จะมีคาสูงเกินไปและโดยท่ัวไปแลวจะทําใหผลลัพธจากการถดถอย   
มีความยากลําบากที่จะประเมินได (Johnston และ Dinardo 1997, Charemza และ Deadman 1992) อยางไรก็ตาม
ถาตัวแปร 2 ตัวแปรแมจะเปน non � stationary แตก็อาจจะมีคาสูงขึ้นตามเวลา (time) ไปดวยกัน  ตัวแปรทั้งสอง 
ดังกลาวก็อาจจะสันนิษฐานไดวา มี integration of the same order และถาความแตกตางระหวางตัวแปรทั้งสองก็    
ไมมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงดวยแลวก็อาจเปนไปไดวาความแตกตางดังกลาว (หรือ linear combination 
ของตัวแปรทั้งสองดังกลาว) อาจจะเปน stationary (Charemza และ Deadman 1992) นี่คือแนวคิดเกี่ยวกับ 
cointegration นั่นคือ ถามีความสัมพันธระยะยาว (long run relationship) ระหวางตัวแปรสองตัว (หรือมากกวา) 
ที่เปน non � stationary ก็จะปรากฏวา สวนเบ่ียงเบน (deviations) ที่ออกไปจากทางเดินของความสัมพันธระยะยาว 
(long run path) ดังกลาวก็จะเปน stationary กรณีเชนนี้ตัวแปรที่เราพิจารณาอยูจะถูกเรียกวา cointegrated 
เพราะฉะนั้น  ตามคํานิยามของ Engle และ Granger (1987) เกี่ยวกับ cointegration ของสองตัวแปรจะเปน
ดังนี้คือ ถา xt และ yt เปนอนุกรมเวลา (time series) xt และ yt จะถูกเรียกวาเปน cointegrated of order d, b ซึ่ง
เขียนแทนดวยสัญลักษณ xt , yt ~ CI(d, b) ถา xt และ yt เปน integrated of order d ซึ่งเขียนแทนดวยสัญลักษณ 
I(d) และจะตองมี a linear combination ของตัวแปรทั้งสองนี้  สมมุติวาเปน tt yX β+α ซึ่งจะตองเปน 
integrated of order (d � b) โดยที่  d > b > 0  เวกเตอร [ ]βα,  นี้จะถูกเรียกวา cointegrating vector 
(Charemza และ Deadman 1992) ยกตัวอยางเชน  ถา xt และ yt เปน I(1) ทั้งคู และ error term tε  ของการ
ถดถอยเชิงเสน (linear regression) ของตัวแปรทั้งสองเปน stationary process I(0), xt และ yt จะถูกเรียกวาเปน 
cointegrated of order (1,1) หรือ xt , yt ~ CI(1, 1) เพราะฉะน้ัน cointegration regression ก็คือ เทคนิคการ
ประมาณคาความสัมพันธดุลยภาพระยะยาว (long � term equilibrium relationship) ระหวาง non�stationary 
series, โดย deviations จาก long � term equilibrium path นี้เปน stationary (Ling et al. 1998)         
 อยางไรก็ตาม ถา xt คือ n×1 vector ของอนุกรม x1t , x2t ,�, xnt และ  ถาแตละ xit เปน I(d) โดยที่                 
i = 1,�,n  และมี α  ซึ่งคือ  n×1 vector ที่ทําให ( )bdI~X'

t −α  ดังนั้น ( )bdCI~X'
t −α   

 สําหรับในทางเศรษฐมิติเชิงประจักษแลวกรณีที่นาสนใจที่สุด คือ กรณีที่อนุกรม (series) ที่ถูก 
transformed ดวย cointegrating vector มีลักษณะ stationary นั่นคือ กรณีที่ d = b และ cointegrating 
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coefficients สามารถที่จะหาออกมาไดดวยพารามิเตอรที่อยูในสมการความสัมพันธระยะยาวระหวางตัวแปรตางๆ 
ในแบบจําลอง (Charemza และ Deadman, 1992)  
 สําหรับการทดสอบ cointegration นั้นใหใช residuals จากสมการถดถอย (regression equation) ที่เรา
ตองการทดสอบ cointegration ซึ่งคือ te�  มาทําการถดถอยดังสมการดังตอไปน้ี 

   t1tt ve�e� +γ=∆ −       (18) 

(Gujarati,1993) และนําคา  t � statistic  ซึ่งไดมาจากเรโชของ γγ �.E.S/�  ไปเปรียบเทียบกับ MacKinnon critical 
values  โดยที่ null hypothesis of no cointegration คือ :H0 0=γ  คาลบของ t � statistic ที่มีนัยสําคัญก็จะ
เปนการปฏิเสธ 0H  ซึ่งก็จะนําไปสูขอสรุปวาตัวแปรท่ีมีลักษณะเปน nonstationary ในสมการดังกลาว 
cointegrated กัน (Johnston และ Dinardo 1997) 
 อยางไรก็ตาม ถา residuals ของสมการ (18)  ไมเปน white noise เราก็จะใช augmented Dickey � Fuller  
(ADF) test แทนที่จะใชสมการ (18) สมมุติวา vt ของสมการที่ (18) มี serial correlation เราก็จะใชสมการดังนี้ 

   t
p

1i
1ti1tt ve�ae�e� ∑

=
−− +∆+γ=∆      (19) 

และถา -2 < γ < 0 เราสามารถจะสรุปไดวา residuals เปน stationary และ yt และ xt จะเปน CI(1,1)                
โปรดสังเกตวาสมการ (18) และ (19) ไมมี intercept term เนื่องจาก te� เปน residuals จาก regression equation 
(Enders 1995) 

      Cointegration และ Error Correction Mechanism (ECM) 

 ถา yt และ xt cointegrated กัน ก็หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ เชิงดุลยภาพระยะยาว 
(long term equilibrium relationship) แตในระยะส้ันอาจจะมีการออกนอกดุลยภาพ (disequilibrium) ได          
เพราะฉะน้ัน เราสามารถจะให error term ในสมการที่ cointegrated กัน เปน equilibrium error และเราสามารถ   
ที่จะนําเอา error term นี้ไปผูกพฤติกรรมระยะส้ันกับระยะยาวได (Gujarati 1995) ลักษณะสําคัญของ 
cointegrated variables ก็คือวา time path ของตัวแปรเหลานี้จะไดรับอิทธิพลจากการเบ่ียงเบน (deviations)   
จาก long � run equilibrium และถาระบบจะกลับไปสู long � run equilibrium การเคล่ือนไหวของตัวแปรอยางนอย
บางตัวแปรจะตองตอบสนองตอขนาดของ disequilibrium ใน error correction model [ใชชื่อยอเชนเดียวกันวา 
ECM ซึ่งขึ้นอยูกับความหมายในตอนนั้นวาจะเนนตรง mechanism หรือ model แตก็จะมีแนวคิดที่ใกลเคียงกันมาก  
ตําราบางเลมเรียก error correction model (ECM) บางเลมเรียก error correction mechanism (ECM)]          
short � term dynamics ของตัวแปรในระบบจะไดรับอิทธิพลจากสวนเบ่ียงเบน (deviation) จากดุลยภาพ               
(Enders 1995) สําหรับแบบจําลอง ECM ที่เสนอโดย Ling et al. (1998) สามารถเขียนไดดังนี้ 

  tlt
q

l
l5

p

1h
hth4t31t21t yaxaxae�aay µ+∆+∆+∆++=∆ −

=
−− ∑∑   (20) 
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โดยที่ te� คือ residuals ของ cointegrating regression equation คา a2 จะใหความหมายวา a2 ของความคลาดเคล่ือน 
(discrepancy) ระหวางคาสังเกตท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) ของ yt กับคาที่เปน long run หรือ equilibrium ใน period 
ที่แลวจะถูกขจัดไป (eliminated) หรือถูกแกไขไป (corrected) ในแตละ period  ตอมา (Gujarati, 1995) เชน            
ในแตละเดือน แตละสัปดาห หรือแตละไตรมาส นั่นคือ a2 คือ สัดสวนของ disequilibrium ใน yt ใน period นี้ที่          
ถูกขจัดไปใน period ตอไป เปนตน  

สําหรับรูปแบบ ECM ที่อางโดย Gujarati (1995) นั้น สามารถเขยีนได ดังนี ้

   tt31t21t xae�aay µ+∆++=∆ −      (21) 

 แตรูปแบบ ECM ที่กลาวถึงโดย Charemza และ Deadman (1992) ไมมี constant  term  และ lagged   
x∆  ซึ่งสามารถแสดงได ดังนี ้

   tt21t1t xae�ay µ+∆+=∆ −      (22) 

โดยที่ a1 มีคาเปนลบ 

อยางไรกต็าม Enders(1995) ระบุ error correction model (ECM)  ดังนี ้

  ytlt
q

1l
l5

p

1h
hth41t21t yaxae�aay µ+∆+∆++=∆ −

==
−− ∑∑   (23) 
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s

1n
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1m
m41t21t ybxbe�bbx µ+∆+∆++=∆ −

=
−

−
− ∑∑   (24) 

โดยที่ไมมีตัวแปร tx∆ ในสมการที่ (23) และ ty∆ ในสมการที่ (24) ซึ่งแตกตางไปจากแบบจําลองท่ีใช
โดย Ling et al. (1998) 

Tambi (1999) ไดสราง error correction model โดยมีสมการเดียวและภายในสมการดังกลาว             
จะเหมือนกันกับสมการ  (23) 
 สําหรับการศึกษาน้ีจะใชแบบจําลอง  ECM  เชนเดียวกับ Ling et al. (1998) โดยมีตัวแปรเพิ่มคือ tσ       
ทั้งนี้เพื่อเปนการศึกษาเพิ่มเติมและเปรียบเทียบได ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

สมการการสงผานราคาในระยะส้ันแบบ forward price transmission จากประเทศไทยไปยังประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งรวมอิทธิพลของ error ที่มาจาก long � run equilibrium ใน period ที่แลวที่มีตอการปรับตัวของราคาใน
ประเทศญี่ปุนใน period นี้ จะประมาณคาจากแบบจําลอง  
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J
t PlnPlnêPlnPln ε+σα+∆α+∆α+α+σ∆α+∆α+α=∆ −

=
−

=
−

=

− ∑∑∑   (25) 

สวนการประมาณคาสมการการสงผานราคาในระยะส้ัน แบบ backward price transmission จากประเทศญี่ปุน
ไปยังประเทศไทย ซึ่งรวมอิทธิพลของ error ที่มาจาก long � run equilibrium ใน period ที่แลวที่มีตอการปรับตัว
ของราคาในประเทศไทยใน period นี้ จะประมาณคาจากแบบจําลอง  
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     GARCH-M MODEL 

 แตเดิมทีนั้น นักเศรษฐมิติจะใหความสําคัญหรือระวังในเร่ืองของความเปนไปไดของ heteroscedasticity 
ของ error terms ในการวิเคราะหที่ใชขอมูลตัดขวาง (cross-section analyses) โดยมีขอสมมุติ (assumption)           
วาไมมี autocorrelation และใหความสําคัญในความเปนไปไดของการเกิด autocorrelation ในการศึกษาที่ใช          
time series data โดยที่มีขอสมมุติ (assumption) วา ไมมีปญหา heteroscedasticity Engle (1982) ไดเสนอแนะวา 
heteroscedasticity ก็อาจจะเกิดขึ้นไดในการวิเคราะหที่ใช time series Engle (1982) จึงไดเสนอความคิด
เกี่ยวกับ conditional disturbance variance ซึ่งเรียกวา autoregressive conditional heteroscedasticity 
(ARCH) และ Bollersler (1986) ไดพัฒนาเปน generalized autoregressive conditional heteroscedasticity 
(GARCH)            โดยมีรูปแบบสมการดังนี้ 

2
qtq

2
1t1

2
ptp

2
1t10

2
t uu −−−− σγ++σγ+α++α+α=σ KK   (27) 

ซึ่งใชสัญลักษณวา GARCH (p, q) โดยที่ ut คือ error terms และ 2
tσ  คือ variance ของ error terms และ sα′  

และ sγ′  คือ ตัวพารามิเตอร ในทางปฏิบัติของการประยุกตใชจะพบวาแบบจําลอง GARCH (1, 1) จะมี               
การนําไปใชมากที่สุด (Johnston และ Dinardo, 1997)  อยางไรก็ตามในการศึกษาน้ีจะใชแบบจําลอง GARCH-M 
เพราะมีตัวแปรความแปรปรวนหรือความเส่ียงของตัว error terms 2

tσ  หรือ ความแปรปรวนหรือความเส่ียงของ         
ตัว dependent variable รวมอยูในแบบจําลองพฤติกรรมการสงผานราคาดวย และเพื่อความงายในการอธิบาย   
ในเชิงเศรษฐศาสตร  การศึกษาน้ีจะใช tσ  แทนความเส่ียงแทนที่จะเปน 2

tσ  ซึ่งแบบจําลองท่ีจะใชในการศึกษาน้ี 
คือ สมการ (7) และ (8) นั่นเอง  และจาก GRACH-M model เราก็จะทําการหา order of integration ของ tσ    
โดยใช unit root test เชนกัน 

ขอมูล 

 การศึกษาการสงผานราคาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ระหวางตลาดคาสงโตเกียวและตลาดคัดบรรจุใน
ประเทศไทยน้ันใชขอมูลรายปกษ (bi � weekly data)  ตั้งแต  15  มกราคม  1990 � 16  ตุลาคม  1997  เฉพาะท่ีมี
การรายงานราคาเทานั้น เปนขอมูลที่ไดมาจาก INFOFISH Trade News (FAO 1990 � 1997) ราคากุงกุลาดํา          
ไดแยกออกตามขนาดของกุงซึ่งมีขนาดที่สําคัญอยู 3 ขนาด คือ ขนาด 16 � 20, 21 �25 และ 26 � 30 ตัวตอปอนด 
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ผลการวิเคราะห 

 ในสวนของการเสนอผลการวิเคราะหนี้ จะกลาวถึงผลการวิเคราะห stationarity ของตัวแปรท่ีอยูใน
แบบจําลอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทดสอบ unit root หรือที่เรียกวา unit root test หลังจากนั้น ก็จะเปนการ
เสนอความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ในแบบจําลอง 

 

 

      ผลการทดสอบ  unit root 

 ผลการทดสอบ unit root โดยวิธี  Dickey � Fuller  และ Augmented Dickey � Fuller นั้นแสดงไวใน         
ตารางท่ี 1 A และ 2 A (โปรดดูภาคผนวก) ตามลําดับ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

ผลการทดสอบ unit root โดยวิธี Dickey � Fuller ปรากฏวา คา t � ratios ของสัมประสิทธิ์ ที่อยูหนาตัวแปร
J
tPln  และ T

tPln  (at levels ในตารางท่ี 1 A ในภาคผนวก) นั้นมีคานอยกวา 1% MacKinnon critical values  
(โปรดดูตารางที่ 3 A ในภาคผนวก) ไมวาจะทดสอบจากสมการ (12), (13) หรือ (14) ก็ตาม แต t � ratios               
ของสัมประสิทธิ์ ที่อยูหนาตัวแปร J

tPln  และ T
tPln  (at first differences ในตารางท่ี 1 A ใน  ภาคผนวก) มีคา           

สูงกวา 1% MacKinnon critical values (โปรดดูตารางท่ี 3 A ในภาคผนวก) ซึ่งทําใหสรุปไดวา ตัวแปร J
tPln  และ 

T
tPln  เปน )1(I  

สําหรับผลการทดสอบ unit root โดยวิธี Augmented Dickey � Fuller ปรากฏวา คา t � ratios ของ
สัมประสิทธิ์ที่อยูหนาตัวแปร J

tPln  และ T
tPln  (at levels ในตารางที่ 2 A ในภาคผนวก) มีคาต่ํากวา 1% 

MacKinnon critical values (โปรดดูตารางที่ 4 A ในภาคผนวก) ไมวาจะทดสอบจากสมการ (15), (16), (17)        
ก็ตาม แต  t � ratios ของสัมประสิทธิ์ที่อยูหนาตัวแปร J

tPln  และ T
tPln  (at first differences ในตารางที่ 2 A        

ในภาคผนวก) มีคาสูงกวา 1% MacKinnon critical values (โปรดดูตารางที่ 4 A ในภาคผนวก) จึงทําใหสรุปไดวา
ตัวแปร J

tPln  และ T
tPln  เปน )1(I  

 สําหรับตัวแปร J
tσ  และ T

tσ  นั้นจากแบบจําลอง (12) หรือ Dickey � Fuller  test  พบวาเปน )1(I            
ใน 1% MacKinnon critical values ไมวาเปน J

tσ  และ T
tσ  จากขนาดของกุงกุลาดําขนาดใดก็ตาม แตเปนที่       

แปลกใจที่วาเมื่อทดสอบ unit root กับแบบจําลองท่ี (13) และ (14) ซึ่งก็คือ Dickey � Fuller  test  เชนเดียวกัน        
ปรากฏวาตัวแปรทั้งสองกลับเปน stationary หรือ )0(I  ในขนาดของกุง 16 � 20 และ 21 � 25 ตัวตอปอนด         
แตสําหรับขนาดของกุง 26 � 30 ตัวตอปอนดนั้น ปรากฏวา J

tσ  เปน )1(I  แต T
tσ  ยังคงเปน )0(I  เพราะฉะนั้น         

เราสามารถสรุปไดวา J
tσ  และ T

tσ  เปน )1(I  ถาจะพิจารณาจากแบบจําลอง (12) สําหรับทุกขนาดของกุง นอกน้ัน 
J
tσ  และ T

tσ  ก็มีลักษณะดังอธิบายแลวขางตน  
สําหรับผลการทดสอบ  unit root สําหรับตัวแปร J

tσ  และ T
tσ  โดยวิธี Augmented Dickey Fuller test 

จะใหผลอยางเดียวกันกับการใชวิธี Dickey � Fuller test กลาวคือ J
tσ  จากแบบจําลอง (15) เปน )1(I  ทุกขนาด
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ของกุง และขนาดของกุง 26 � 30 ตัวตอปอนด จะเปน )1(I  ดวยไมวาจะพิจารณาจากแบบจําลอง (15), (16) หรือ 
(17) ก็ตาม แตสําหรับ T

tσ  นั้น เปน )1(I  จากแบบจําลอง (15) ทุกขนาดของกุง นอกน้ัน T
tσ  ไมวาจะพิจารณา

แบบจําลอง (16) หรือ (17) ทุกขนาดของกุงก็จะเปน )0(I  ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับ 1% MacKinnon critical 
values (โปรดดูตารางที่ 2 A และ 4 A ในภาคผนวก) 

      ความสัมพันธของดุลยภาพ (ระยะยาว) (long run price relationship) 

 จากผลการทดสอบ unit root  ดังไดกลาวไวขางตนวา J
tPln  และ T

tPln  เปน )1(I  สวน J
tσ  และ T

tσ   
แสดงผลขัดกันทั้งเปน )1(I  และ )0(I  ทั้งสองตัวแปร แลวแตวาจะใชแบบจําลองอะไรในการทดสอบ เพราะฉะนั้นใน
ตอนแรกจะให J

tσ  และ T
tσ  เปน )1(I  แลวใชแบบจําลอง (7) และ (8) เพื่อทดสอบวามี Long � run price  

relationship (ซึ่งคือการทดสอบ cointegration) หรือไมถามีความเปน cointegration ก็ใชไดเลยถาไมมีความเปน 
cointegration ก็จะทิ้งตัวแปร tσ  ออกไป ผลการศึกษาสมการที่ (7) ซึ่งเปน long � run forward price  
transmission จากราคากุงกุลาดําในประเทศไทยสงผานไปยังราคากุงในประเทศญี่ปุน แสดงไวในตารางที่ 1 โดยมี
ผลการทดสอบ long � run price relationship แสดงไวในตารางที่ 2  ซึ่งผลการทดสอบ (ซึ่งใชสมการ (19)) ปรากฏวา
ทุกสมการในตารางที่ 1 มีความสัมพันธระยะยาว (long � run price relationship) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 1%            
เพราะฉะนั้นในการศึกษานี้จึงไมทิ้งตัวแปร J

tσ  ออกไป อยางไรก็ตามปรากฏวาตัวแปรนี้ ไมมีนัยสําคัญใน              
ความสัมพันธของดุลยภาพหรือความสัมพันธระยะยาว ในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคากุงกุลาดํา            
ที่ประเทศญี่ปุน, J

tPln , สวนตัวแปร T
tPln  เปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญที่ระดับ  1% 

ตารางที่ 1 :  คาประมาณของสมการการสงผานราคาที่เปนแบบ forward price transmission              
  จากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุน เปนความสัมพันธแบบ long � run price relationship 

Shrimp size Const T
tPln  J

tσσσσ  R2 D.W. Wald Test 

Size of 16-20 count 
1.1044** 

(15.3213) 
0.8284** 

(31.2912) 
0.0702 

(0.2182) 
0.856 1.005 979.145** 

Size of 21-25 count 
1.0144** 

(10.6156) 
0.8472** 

(22.6450) 
0.2441 

(0.4400) 
0.838 1.175 518.464** 

Size of 26-30 count 
1.7075** 
(7.6121) 

0.7034** 
(29.1167) 

-7.4556 
(-1.6689) 

0.871 1.340 979.898** 

Numbers in parentheses are t-statistic ** significance at the 1% level and * at the 5% level. 
Wald statistic are Chi-square statistic ** significance at the 1% level and * at the 5% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 

ตารางที่ 2 :  Unit root tests สําหรับ residuals tê  ที่ไดจากสมการในตารางที่  1  เพื่อทดสอบการเปน  
cointigration ของสมการ 

Residual error terms  ADF test 
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 No intercept 
Size of  16-20 count -4.6960** 

Size of  21-25 count -5.1091** 
Size of  26-30 count -4.2735** 

** Significance at the 1% level and * at the 5% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 

สําหรับผลการศึกษา  long � run backward price transmission relationship สมการที่ (8) ซึ่งเปน     
การสงผานราคากุงกุลาดําจากประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทย แสดงไวในตารางที่ 3 โดยมีผลการทดสอบ            
long � run relationship แสดงไวในตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 :  คาประมาณของสมการการสงผานราคาที่เปนแบบ  backward price transmission  
 จากประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทย เปนความสัมพันธแบบ long - run  price  relationship 

Shrimp size Const J
tPln  T

tσσσσ  R2 D.W. Wald Test 

Size of 16-20 count  
-0.8333** 

(-10.4723) 
1.0529** 

(42.7316) 
0.0708 

(0.3593) 
0.858 0.920 4333.218** 

Size of 21-25 count 
-0.6798** 
(-5.2853) 

1.0120** 
(25.6687) 

-0.1277 
(-0.2557) 

0.838 1.122 662.028** 

Size of 26-30 count 
-0.5556** 
(-5.6384) 

0.97310** 
(30.8951) 

-0.1886 
(-0.9935) 

0.842 1.072 1012.033** 

Numbers in parentheses are t-statistics ** significance at the 1% level and * at the 5% level. 
Wald statistics are Chi-square statistics ** significance at the 1% level and * at the 5% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 
 
ตารางที่  4 :  Unit root tests  สําหรับ residuals tê  ที่ไดจากสมการในตารางที่ 3  เปนการทดสอบ 

 การทดสอบการเปน  Cointegration  ของสมการ 

ADF test 
Residual error terms from 

No intercept 
Size of  16-20 count -4.0344** 
Size of  21-25 count -4.9139** 

Size of  26-30 count -4.1829** 
** Significance at the 1% level and * at the 5% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 
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ปรากฏวาความเส่ียง , T
tσ , ก็เปนตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญในความสัมพันธของดุลยภาพหรือความสัมพันธ

ระยะยาวในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคากุงกุลาดําของประเทศไทย , T
tPln , เชนกัน สวนตัวแปร J

tPln เปน
ตัวแปรที่มีนัยสําคัญที่ระดับ  1% 

      ความสัมพันธของราคาในระยะสั้น (short � run price relationship) 

 สําหรับการสงผานราคาในระยะส้ันแบบ forward price transmission จากประเทศไทยไปยังประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งรวมอิทธิพลของ error ที่มาจาก long � run equilibrium ใน period ที่แลวไดแสดงไวในตารางที่ 5           
ในระยะส้ัน T

tPln∆  ยังคงเปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญในทุกขนาดของกุงกุลาดํา ณ ระดับนัยสําคัญ 1% ในการอธบิาย
การเปลี่ยนแปลงของ J

tPln∆  สัมประสิทธิ์ที่อยูหนา error term ใน period ที่แลว, J
1te� − , จาก  long � run 

equilibrium ซึ่งคือ speed of adjustment หรือความเร็วของการปรับตัวมีคาเปนลบและมีนัยสําคัญที่ระดับ         
นัยสําคัญ 1% ทุกสมการของกุงกุลาดําขนาดตางๆ ซึ่งสอดคลองกับส่ิงที่คาดหวัง สัมประสิทธิ์ความเร็วของการ    
ปรับตัวมีคาอยูระหวาง �0.5207 ถึง �0.5677  
 ทางดานการสงผานราคาในระยะส้ันแบบ backward price transmission จากประเทศญี่ปุนมายัง
ประเทศไทยซึ่งรวมอิทธิพลของ error ที่มาจาก long � run equilibrium ใน period  ที่แลว T

1te� −  ที่มีตอการปรับตัว
ของราคาในประเทศไทยใน period นี้ ไดแสดงไวในตารางที่ 6 ในระยะส้ัน J

tPln∆  ยังคงเปนตัวแปรที่มีนัยสําคัญ
ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ T

tPln∆  และสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึง speed of adjustment หรือความเร็วของ         
การปรับตัวในสมการนี้มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 1% และมีเคร่ืองหมายเปนลบ สอดคลองกับการคาดหวัง       
แตความเร็วของการปรับตัวมีคาหางกัน ระหวางสมการราคาของกุงขนาดตางๆ มากกวาในกรณีของ forward  
price transmission ในระยะส้ันซึ่งอยูระหวาง �0.3190 ถึง �0.5338 กลาวคือ ในขนาดของกุงกุลาดํา 16 � 20        
ตัวตอปอนด มีการปรับตัวของราคาชากวาขนาดของกุงกุลาดํา  21 � 25  ตัวตอปอนด และ 26 � 30 ตัวตอปอนด  
และราคาของกุงกุลาดําขนาด 21 � 25 ตัวตอปอนด ก็มีการปรับตัวชากวากุงขนาด 26 � 30 ตัวตอปอนด               
เมื่อมี shock ที่ทําใหราคาแกวงตัวออกนอกดุลยภาพระยะยาว ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับในกรณี forward price 
transmission ในระยะส้ัน กลาวคือราคากุงขนาดใหญจะมีความสามารถในการปรับตัวชากวาราคากุงขนาดเล็ก   
แตในกรณี  forward price transmission ความสามารถในการปรับตัวจะใกลเคียงกันมากกวาและเปนที่นาสังเกตวา
ความเร็วในการปรับตัวในกรณี backward price transmission มีความเร็วนอยกวา ในกรณีของ forward price 
transmission ในกุงกุลาดําขนาดเดียวกัน สําหรับสาเหตุนั้นอยูนอกเหนือขอบเขตของการศึกษานี้ 

ตารางที่ 5 :  สมการการสงผานราคาในระยะส้ันแบบ forward price transmission จากประเทศไทยไปยัง 
ประเทศญ่ีปุน ซึ่งรวมอิทธิพลของ error ที่มาจาก long � run equilibrium ใน period ที่แลว 
ที่มีตอการปรับตัวของราคาในประเทศญ่ีปุนใน period นี้ จากแบบจําลองขางลางนี้ 

Jt1t
J

13
T
1t12

J
1t111t

J
Jt

J
3

T
t21

J
t PlnPlne�PlnPln ε+σ∆α+∆α+∆α+α+σ∆α+∆α+α=∆ −−−−  

Size αααα1 αααα2 αααα3 ααααJ αααα11 αααα12 αααα13 
R2 D.W. F-Statistic Wald 

Test 
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16-20 -0.0003 
(-0.1041) 

0.4936** 
(8.0862) 

0.0799 
(0.4780) 

-0.5207** 
(-6.1024) 

0.0417 
(0.5077) 

0.0388 
(0.4580) 

-0.1592 
(-0.9467) 

0.51
6 

1.970 23.673** 142.039** 

21-25 0.0033 
(0.7026) 

0.4925** 
(7.0101) 

-0.1053 
(-0.4071) 

-0.5555** 
(-5.8714) 

-0.0355 
(-0.3947) 

-0.0410 
(-0.4597) 

-0.3665 
(1.4248) 

0.45
6 

2.018 15.211** 91.264** 

26-30 -0.0027 
(-0.6560) 

0.4107** 
(7.0551) 

-4.0037 
(-1.6315) 

-0.5677** 
(-5.1326) 

-0.12023 
(-1.2386) 

0.1149 
(1.3150) 

0.8828 
(0.3890) 

0.53
8 

2.013 19.424** 116.542** 

Numbers in parentheses are t-statistics of parameters ** significance at the 1% level and * at the 5% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 

 
ตารางที่ 6 :  สมการการสงผานราคาในระยะส้ัน แบบ backward price transmission จากประเทศญี่ปุนไป   

ยังประเทศไทย ซึ่งรวมอิทธิพลของ error ที่มาจาก long � run equilibrium ใน period ที่แลว 
ที่มีตอการปรับตัวของราคาในประเทศไทยใน period นี้ จากแบบจําลองขางลางนี้ 

Tt1t
T

13
T
1t12

J
1t111t

T
Tt

T
3

J
t21

T
t PlnPlne�PlnPln ε+σ∆α+∆α+∆α+α+σ∆α+∆α+α=∆ −−−−  

Size αααα1 αααα2 αααα3 ααααT αααα11 αααα12 αααα13 R2 D.W. F-Statistic Wald Test 

16-20 0.0029 
(0.8145) 

0.6640** 
(8.4011) 

0.0455 
(0.2375) 

-0.3190** 
(-3.5089) 

0.0056 
(0.0596) 

0.0716 
(0.7236) 

-0.0676 
(-0.3583) 

0.373 1.973 13.169** 79.014** 

21-25 0.0001 
(0.0185) 

0.6245** 
(7.1983) 

-0.0682 
(-0.2909) 

-0.4794** 
(-4.8427) 

-0.0297 
(-0.3041) 

0.1620 
(1.6276) 

0.2761 
(1.1648) 

0.357 1.943 10.073** 60.441** 

26-30 -0.0021 
(-0.3952) 

0.8314** 
(7.7860) 

-0.0855 
(-0.4717) 

-0.5338** 
(-4.3881) 

0.0088 
(0.0762) 

0.0812 
(0.7105) 

0.0268 
(0.1488) 

0.406 1.966 13.645** 68.225** 

Numbers in parentheses are t-statistics of parameters ** significance at the 1% level and * at the 5% level. 
แหลงที่มา : การคํานวณ 

     การทดสอบประสิทธิภาพการสงผานราคา 

 ในการทดสอบการสงผานราคาแบบ long - run forward price transmission นั้น เราตั้ง null hypothesis          
:H0 1JT

2 =α  สําหรับทุกขนาดของกุงกุลาดํา โดยที่ JT
2α  คือสัมประสิทธิ์ของ T

tPln  ในตารางที่ 1 ปรากฏวาใน      
สมการขนาดของกุงกุลาดํา 16 � 20, 21 � 25, และ 26 � 30 ตัวตอปอนด มีคา t � ratios เทากับ �6.4754, �4.0856, 
และ �12.2562 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวา 1% t � statistic critical value �2.576 เปนการปฏิเสธ 0H  ซึ่งหมายความวา
คา JT

2α  มีคาไมเทากับ 1 แสดงวาการสงผานราคาจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุนยังไมมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับการทดสอบการสงผานราคาแบบ long � run backward price transmission จากประเทศ
ญี่ปุน มายังประเทศไทยนั้น เราตั้ง null hypothesis :H0 1TJ

2 =α  สําหรับทุกขนาดของกุงกุลาดํา โดยที่ TJ
2α  

คือ สัมประสิทธิ ์ของ  J
tPln  ในตารางที ่ 3 ผลปรากฏวาในสมการขนาดของกุ งก ุลาดํา  16 � 20, 21  � 25             

ตัวตอปอนด มีคา t � ratios เทากับ 2.1504 และ 0.3046 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวา 1% t � statistic critical 
value 2.576 และสําหรับขนาดของกุงกุลาดํา 26 � 30 ตัวตอปอนด นั้นมีคา t � ratios มีคาเทากับ �0.9140           
ซึ่งมีคามากกวา 1% t � statistic critical value ซึ่งมีคาเทากับ �2.576 ทําใหไมสามารถปฏิเสธสมมุติฐาน             

:H0 1TJ
2 =α  ได ซึ่งหมายความวาการสงผานราคาจากประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพแลว 
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สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพการสงผานราคาโดยวิธี Wald test นั้นคา 2χ  และ F statistics นั้นแสดงไวใน   
ตารางที่ 7 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 :  การทดสอบสัมประสิทธิ์ของ T
tPln และ J

tPln  ในสมการ long-run forward และ  
backward price transmission relationships วามีคาเทากับ 1 หรือไม ตาม H0 : 1JT

2 ====αααα  
โดยที่ JT

2αααα  คือ สัมประสิทธิ์ของ T
tPln  ในสมการ forward price transmission equation 

และ ตาม H0 : 1JT
2 ====αααα  โดยที่ JT

2αααα  คือ สัมประสิทธิ์ของ J
tPln  ถาอยูในสมการ backward 

price transmission equation 

Shrimp size αααα2 t-statistic F-statistic Chi-squared 
Forward  H0 : 0JT

2 ====αααα  H0 : 1JT
2 ====αααα  H0 : 1JT

2 ====αααα  

Size of 16-20 count 0.8284 31.2912 
(0.0000) 

42.0329 
(0.0000) 

42.0329 
(0.0000) 

Size of 21-25 count 0.8472 22.6450 
(0.0000) 

16.6810 
(0.0001) 

16.6810 
(0.0000) 

Size of 26-30 count 0.7034 29.1167 
(0.0000) 

150.7793 
(0.0000) 

150.7793 
(0.0000) 

Backward  H0 : 0JT
2 ====αααα  H0 : 1JT

2 ====αααα  H0 : 1JT
2 ====αααα  

Size of 16-20 count 1.0529 42.7316 
(0.0000) 

4.6111 
(0.0335) 

4.6111 
(0.0318) 

Size of 21-25 count 1.0120 25.6687 
(0.0000) 

0.0932 
(0.7607) 

0.0932 
(0.7602) 

Size of 26-30 count 0.9731 30.8951 
(0.0000) 

0.7292 
(0.3951) 

0.7292 
(0.3932) 

Numbers in parentheses are probability significance levels. 
แหลงที่มา : การคาํนวณ 

      การเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานี้กับผลของการศึกษาของ Ling et al. (1998) 

 ในสมการ long � run forward price relationship นั้น สัมประสิทธิ์ของ T
tPln  จากการศึกษานี้กับ       

การศึกษาของ Ling et al. (1998) มีความใกลเคียงกันแตสัมประสิทธิ์จากการศึกษานี้จะมีคานอยกวา      
สัมประสิทธิ์จากการศึกษา Ling et al. (1998) อยูเล็กนอยในขนาดของกุงกุลาดํา 16 � 20 และ 26 � 30               
ตัวตอปอนด ยกเวนในขนาดของกุงกุลาดํา 21 � 25 ตัวตอปอนด ที่มีคาสูงกวาเล็กนอย สัมประสิทธิ์จากการศึกษา
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ของ Ling et al. (1998) จะมีคาสูงในกุงขนาดใหญ (16 � 20 ตัวตอปอนด) และจะมีคาปานกลาง (21 � 25           
ตัวตอปอนด) ในกุงขนาดกลาง และจะมีคาเล็กลงในกุงขนาดเล็ก (26 � 30 ตัวตอปอนด) แตจากการศึกษานี้     
ขนาดของสัมประสิทธิ์ T

tPln  จะไมแปรผันตามกับขนาดของกุงกุลาดํา แตส่ิงที่สําคัญคือ t � ratios จากการศึกษานี้
สูงกวา t � ratios จากการศึกษาของ Ling et al. (1998) ทุกขนาดของกุงกุลาดํา  (ตารางที่ 8) 
 สําหรับสมการ short � run forward price relationship สัมประสิทธิ์ของ T

tPln∆  ของ Ling et al. 
(1998) จะมีขนาดเล็กลงและแปรผันตามขนาดของกุงเชนเดียวกับกรณี long � run forward price relationship 
แตกุงขนาดที่เล็กลงจะมีการลดลงของสัมประสิทธิ์ของ T

tPln∆  ที่เร็วกวา ซึ่งในการศึกษานี้ พบวาสัมประสิทธิ์ของ 
T
tPln∆  เมื่อเทียบกับ long � run forward price relationship ก็มีคาลดลงเชนเดียวกัน แตความแตกตางของ

สัมประสิทธิ์ T
tPln∆  ของกุงขนาดใหญ กลาง และเล็ก จะต่ํากวาของ Ling et al. (1998) (ตารางที่ 8) ทางดาน  

speed of adjustment (สัมประสิทธิ์ของ 1te� − ) ของการศึกษานี้กับการศึกษาของ Ling et al. (1998) มีคาใกลเคียง
กัน          (ตารางที่ 8) 
 สําหรับการเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานี้กับผลการศึกษาของ Ling et al. (1998) ในกรณี           
backward price transmission นั้น ใน long � run relationship ของสัมประสิทธิ์ของ J

tPln∆  ของการศึกษานี้จะ 
สูงกวาของ Ling et al. (1998) ทุกขนาดของกุงและความแตกตางของสัมประสิทธิ์ดังกลาวระหวางขนาดของกุง       
จะนอยกวาของ Ling et al. (1998) อยางไรก็ตามสัมประสิทธิ์ดังกลาวจะผันแปรตามขนาดของกุงจากทั้งสอง          
การศึกษา แตเปนที่นาสังเกตวา t � ratios ของสัมประสิทธิ์ดังกลาวของการศึกษานี้สูงกวา t � ratios จากการศกึษา
ของ Ling et al. (1998)  (ตารางที่ 9) 
 ทางดาน short � run backward price transmission relationship ประสิทธิภาพในการสงผานราคา     
ในระยะส้ันและ speed of adjustment ของการศึกษานี้ต่ํากวาของ  Ling et al. (1998) (ตารางที่ 9) ซึ่งแสดงวา      
ในชวงประมาณ  4 ป จาก 15  ธันวาคม 1993 มาถึง 16 ตุลาคม 1997 ประสิทธิภาพการสงผานราคาระยะส้ัน        
จากตลาดคาสงโตเกียวมายังประเทศไทยนั้นต่ําลงและความเร็วในการปรับตัวเขาสูดุลยภาพระยะยาว (เมื่อเกิด 
shock ขึ้นมา) นั้นชาลง และเปนที่นาสังเกตวาความเร็วของการปรับตัว (speed of adjustment) จากการศึกษานี้มี
แนวโนมวาสมการราคาระยะสั้นของกุงกุลาดําขนาดใหญกวาจะมีการปรับตัวชากวา ทั้งในสมการ short � run  
forward price transmission และ short � run backward price transmission สวนสาเหตุของประสิทธิภาพ         
การสงผานราคาที่ลดลงในระยะสั้นและความเร็วในการปรับตัวที่ลดลงนั้น อยูนอกเหนือขอบเขตของการศึกษานี้ 
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ตารางที่ 8 :  การเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานี้กับผลการศึกษาของ Ling et al. (1998) 

ในกรณี forward price transmission โดยที่ dependent variable คือ J
tPln  สําหรับ 

long � run price relationship และ J
tPln∆∆∆∆  สําหรับ short � run price relationship 

 Long � run price relationship Short � run price relationship 
Coefficient ของ Coefficient ของ 

T
tPln  T

tPln∆  J
1tê −  

ขนาดของกุง 

Ling et al. a This study b Ling et al. a This study b Ling et al. a This study b 

16 � 20 
0.8648** 

(20.1585) 
0.8284** 

(31.2912) 
0.6316** 

(10.2036) 
0.4936** 

(8.0862) 
- 0.5731** 

(- 5.7830) 
- 0.5207** 

(- 6.1024) 

21 � 25 
0.8042** 

(13.4706) 
0.8472** 

(22.6450) 
0.4710** 

(6.0000) 
0.4925** 

(7.0101) 
- 0.5325** 

(- 5.5642) 
- 0.5555** 

(- 5.8714) 
26 - 30 0.7336** 

(12.2688) 
0.7034** 

(29.1167) 
0.3687** 

(5.4948) 
0.4107** 

(7.0551) 
- 0.5725** 

(- 6.2843) 
- 0.5677** 

(- 5.1326) 
 แหลงที่มา : a  Ling et al. (1998) และb การคํานวณ 

ตารางที่ 9 :  การเปรียบเทียบผลการศึกษาจากการศึกษานี้กับผลการศึกษาของ Ling et al. (1998) 
ในกรณี backward price transmission โดยที่ dependent variable คือ T

tPln  สําหรับ 
 long � run price relationship และ T

tPln∆∆∆∆  สําหรับ short � run price relationship 

 Long � run price relationship Short � run price relationship 
Coefficient ของ Coefficient ของ 

J
tPln  J

tPln∆  T
1tê −  

ขนาดของกุง 

Ling et al. a This study b Ling et al. a This study b Ling et al. a This study b 
16 � 20 

 
0.9955** 

(20.1518) 
1.0529** 

(42.7316) 
0.9950** 

(10.8277) 
0.6640** 

(8.4011) 
- 0.5541** 

(- 4.7037) 
- 0.3190** 

(- 3.5089) 
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21 � 25 
 

0.9091** 

(13.6297) 
1.0120** 

(25.6687) 
0.7490** 

(6.6517) 
0.6245** 

(7.1983) 
- 0.5057** 

(- 4.3595) 
- 0.4794** 

(- 4.8427) 

26 - 30 
0.8838** 

(11.2200) 
0.7034** 

(30.8951) 
0.3687** 

(7.0765) 
0.4107** 

(7.7860) 
- 0.5725** 

(- 5.0158) 
- 0.5677** 

(- 4.3881) 
**  Significant at 1 % 
Numbers in parentheses are t � statistics of parameters. 
แหลงที่มา : a  Ling et al. (1998) และb การคํานวณ 
 
 
ขอสรุป 
 โดยสรุปแลวเราสามารถกลาวไดวา long � run price relationship ทั้งในรูป forward price 
transmission และ backward price transmission มีอยูจริง ซึ่งทําใหสามารถยืนยันไดวา short � run price 
relationship ทั้งในรูป forward price transmission และ backward price transmission ก็มีอยูจริงดวย             
แตประสิทธิภาพการสงผานราคา กุงกุลาดําในระยะยาวจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุนโดยเปรียบเทียบแลว 
ยังนอยกวาการสงผานราคากุงกุลาดําในระยะยาวจากตลาดคาสงประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทย ซึ่งในกรณีของ
การสงผานราคาจากประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทยหรือ long � run backward price transmission โดยทางสถิติ
แลวถือวามีประสิทธิภาพเต็มที่ ซึ่งเปนประโยชนตอประเทศไทย สวนความเส่ียงหรือความผันผวนของราคาน้ัน           
ไมเปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดราคาไมวาจะเปนจาก long � run forward price transmission หรือ             
long � run backward price transmission ก็ตาม สําหรับในระยะส้ันแลวประสิทธิภาพการสงผานราคายังอยูใน
ระดับที่ต่ํากวาในการสงผานราคาในระยะยาว แตยังคงเปนที่นายินดีวาประสิทธิภาพการสงผานราคาจากตลาด         
คาสงในประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทยในระยะสั้น ก็ยังคงสูงกวาประสิทธิภาพการสงผานราคาในระยะส้ันจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Ling et al. (1998) ประสิทธิภาพ
การสงผานราคาในระยะส้ันจากราคาในประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทยกลับมีแนวโนมลดลง สําหรับประสิทธิภาพ
การสงผานราคาในระยะยาวจากประเทศญี่ปุนมายังประเทศไทยในชวงประมาณ 1993 � 1997 นั้น มีแนวโนมสูงขึ้น
และเขาใกล 1 มากขึ้น ยกเวนกุงกุลาดําขนาด 26 � 30 ตัวตอปอนด ซึ่งถือวาเปนแนวโนมที่เปนประโยชนตอ
ประเทศไทย สําหรับการปรับตัวเมื่อเกิด shock ขึ้นมานั้น speed ของการปรับตัวมีแนวโนมลดลงในสมการ       
short � run backward price transmission สวนสาเหตุของการลดลงดังกลาวนั้นอยูนอกเหนือขอบเขตของ          
การวิจัยในครั้งนี้ 
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