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รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT)
โครงการตัวแบบเศรษฐมิตมิ หภาคของไทยระยะที่ 2
และพยากรณ์ แนวโน้ มเศรษฐกิจไทย
“Thailand’s Macroeconometric Model and Economic Forecasting”

1.

บทนํา

การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและพยากรณ์ตวั แปรสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้ อ ค่าเงิ นบาท เป็ นหัวข้อที่ได้รับความสนใจจาก
สาธารณชน ดัง จะเห็ น ได้จ ากการนํา เสนอประเด็ น เหล่ า นี้ อยู่ เ สมอในสื่ อ มวลชนทั้ง ทางโทรทัศ น์
หนังสื อพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งหน่ วยงานทั้งภาครัฐ (เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) สํานักงาน
เศรษฐกิ จการคลัง (สศค.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (สศช. ))
ภาคเอกชน (เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั หลักทรั พย์) รวมถึ งสถาบันการศึ กษาต่างๆ ได้จดั ทํารายงาน
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิ จ ดัชนี ช้ ี นาํ พยากรณ์ ตวั แปรทางเศรษฐกิ จมหภาคที่สําคัญ และมีนาํ เสนอผลการ
วิเคราะห์ต่อสาธารณชนเป็ นระยะๆ เช่น รายงานแนวโน้มเงินเฟ้ อรายไตรมาส (ธปท.) รายงานประมาณการ
เศรษฐกิ จ ไทยรายไตรมาส (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิ จ ไทยรายไตรมาส (สศช.) รายงานแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยรายไตรมาสของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็ นต้น ซึ่งการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์จาก
หน่ วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ได้อาศัยตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาคเป็ นเครื่ องมือสําคัญทั้งในการวิเคราะห์ และ
พยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการประเมินผลกระทบเชิงนโยบายต่าง ๆ 1 ดังนั้น จึงมีการพัฒนาตัวแบบ
เศรษฐกิจมหภาคของไทยโดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา เช่น ธนาคาร
แห่ งประเทศไทย (ตัวแบบ Bank of Thailand’s Macroeconometric Model: BOTMM) สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง (สคค.) (ตัวแบบ FPO-2005) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
(ตัวแบบ Current Quarter Model) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ตัวแบบ Quarterly Trade Econometric Model
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ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคโดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงลักษณะของตัวแบบที่ใช้และข้อดีขอ้ เสี ย
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of Thailand: QTEM) สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (ตัวแบบ TDRI’s CGE และ Quarter
Macroeconometric Model) 2
ในช่วงระหว่างพฤศจิกายนปี 2548 ถึง พฤษภาคม ปี 2550 สํานักวิจยั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ได้จดั ทําตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาครายไตรมาสระยะที่ 1 (NIDAQMM-1) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ มหภาคและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ สร้างฐานข้อมูลเพื่อการวิจยั ทาง
เศรษฐกิจมหภาคสําหรับคณาจารย์และนักวิจยั ของสถาบันฯ รวมถึงใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การวิจยั
และการพยากรณ์เศรษฐกิจของสถาบันฯ และได้จดั สัมมนาวิชาการเรื่ อง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2550–
2551” ในเดือนมีนาคม 2550 เพื่อเผยแพร่ ตวั แบบ NIDAQMM-1 และนําเสนอผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทย
ในปี 2550-2551 สู่สาธารณชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการจัดทําตัวแบบและแนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทย กับผูเ้ ชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สศค., สศช., ธนาคารกรุ งเทพ เป็ นต้น หลังจากนั้น
ในเดื อ นพฤษภาคม 2550 คณะผูว้ ิ จ ัย ได้ป รั บ ปรุ ง ผลการพยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยปี 2550 ถึ ง 2551 และ
วิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของเศรษฐกิ จต่ อปั จจัยภายนอก (การเคลื่ อนไหวของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศและราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก) และปั จจัยภายใน (การตัดสิ นใจเชิงนโยบายการเงิน-การคลัง)
เพื่อนําเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย”
ในการจัดทําตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคเพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์และอธิ บายกลไกของระบบ
เศรษฐกิจที่เที่ยงตรง แม่นยํา และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั จําเป็ นต้องมีการดูแลรักษา ปรับปรุ ง และพัฒนา
ตัวแบบอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากตัวแบบเหล่านี้ ต้องอาศัยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และทันสมัยเพื่อใช้ในการประมาณค่าตัวแบบและคํานวณผลการพยากรณ์ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลการ
พยากรณ์ที่ผา่ นมาเพื่อวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการปรับปรุ งตัว
แบบระยะต่อไป ดังที่เห็ นได้จากตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาคที่มีการนํามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์และ
วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิ จในปั จจุบนั ได้มีพฒั นาการอย่างต่อเนื่ องมาจากตัวแบบในอดี ต เช่ น ตัวแบบ
FPO-2005 ได้รับการพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องจากตัวแบบ FPO-2001 และใช้อา้ งอิงในการวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจการคลังของ สศค.3 ในขณะที่ตวั แบบ BOTMM ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2522
และมีการปรับปรุ งลักษณะ โครงสร้าง และผลการประมาณค่าตัวแบบอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีการประยุกต์ใช้
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ในการจัดทํารายงานแนวโน้มเงินเฟ้ อรายไตรมาส และใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคเพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 4
ถึงแม้ว่าตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาคจําเป็ นต้องมีการดูแลและปรั บปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ แต่จากการ
สํารวจและสอบถามการจัดทําตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคของไทย พบว่าตัวแบบในอดีตประสบปั ญหาขาดการ
ดูแลรักษาและปรับปรุ งตัวแบบ ทําให้ไม่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างต่อเนื่ อง เช่น ตัวแบบ BBL-DAIWA
หรื อตัวแบบ Chulalongkorn Econometric Model ดังนั้น การนําตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคที่มีอยูม่ าใช้ในการ
พยากรณ์และวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอย่างสมํ่าเสมอจึงเป็ นการเพิ่มพูนประโยชน์ที่ได้รับจากตัวแบบและ
ช่วยรักษาและปรับปรุ งตัวแบบที่มีอยูใ่ ห้ดาํ รงอยูต่ ่อไป รวมถึงเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์ให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั เป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมห
ภาคของไทยอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดูแลรักษาตัวแบบเศรษฐกิจมหภาครายไตรมาสระยะที่ 1 ให้ดาํ รงอยู่ และประเมิน
ประสิ ทธิภาพของตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคในการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทย
2. ปรั บปรุ งฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการวิจยั ของคณาจารย์และ
นัก วิ จ ัย ของสถาบัน ฯ ตลอดจนพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ใ นด้า นเศรษฐศาสตร์ ม หภาคและการ
วิเคราะห์เชิงปริ มาณเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในด้านนี้
3. พยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของไทยรวมถึงการประเมินผลกระทบจากปั จจัยภายนอก
ต่าง ๆ และผลกระทบเชิงนโยบาย ซึ่งอยูใ่ นความสนใจของสาธารณชนในช่วงเวลานั้น ๆ
4. ปรับปรุ งตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคในระยะที่ 1 โดยเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลล่าสุ ดที่เผยแพร่ ใน
แต่ละช่ วงเวลา และปรับปรุ งสมการในตัวแบบ เพื่อให้ได้ตวั แบบเศรษฐกิจมหภาครายไตร
มาสระยะที่ 2
5. เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของสถาบันฯ ในด้านการพยากรณ์และวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจที่อยูใ่ น
ความสนใจของสาธารณชน
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ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการตัวแบบ BOTMM และความเกี่ยวโยงระหว่างตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคกับการดําเนิน
นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อใน Sirphayak (2001) และรายงานแนวโน้มเงินเฟ้ อรายไตรมาส
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3.

ผลการพยากรณ์ เศรษฐกิจมหภาคไทยโดยใช้ ตวั แบบเศรษฐกิจมหภาคระยะที่ 1 และ 2

ในโครงการตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคระยะที่ 1 และ 2 ได้มีการจัดทําและเผยแพร่ ผลการพยากรณ์
เศรษฐกิจมหภาคของไทยในช่วงเวลาดังต่อไปนี้5
1. เดือนมีนาคม 2550 ได้มีการจัดทําผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2550 และ 2551 และนําเสนอ
ในงานสัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจของไทย ปี 2550 – 2551 NIDA Quarterly Macro Model”
2. เดือนพฤษาคม 2550 ได้มีการจัดทําผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2550 และ 2551 และ
นําเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย
3. เดือนธันวาคม 2550 ได้มีการจัดทําผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2551 และนําเสนอใน
คอลัมน์พิเคราะห์เศรษฐกิจ หนังสื อพิมพ์โพสทูเดย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2550 โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของตัวแบบ
เศรษฐมิติมหภาคของไทยระยะที่ 2 และพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย และนําเสนอในข้อเสนอโครงการ
4. เดือนธันวาคม 2552 ได้มีการจัดทําผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2553 และ 2554 ซึ่ งนําเสนอ
ในรายการEcon Focus ทางสถานี โทรทัศน์ Money Channel วันที่ 23 และ 31 ธันวาคม 2552 และในคอลัมน์
พิเคราะห์เศรษฐกิจ หนังสื อพิมพ์โพสทูเดย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการตัวแบบ
เศรษฐมิติมหภาคของไทยระยะที่ 2 และพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
5. เดือนกรกฎาคม 2553 ได้มีการจัดทําผลการพยากรณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2553 และ 2554 นําเสนอ
ในการสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย และความเชื่อมัน่ การลงทุนครึ่ งปี หลัง” วันที่ 21 กรกฎาคม 2553,
รายการ Econ Focus ทางสถานี โทรทัศน์ Money Channel วันที่ 4 สิ งหาคม 2553 และในคอลัมน์พิเคราะห์
เศรษฐกิจ หนังสื อพิมพ์โพสทูเดย์ วันที่ 23 สิ งหาคม 2553 โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการตัวแบบเศรษฐ
มิติมหภาคของไทยระยะที่ 2 และพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย 6
โดยผลการพยากรณ์ท้ งั 5 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้

5

ในปี 2551 เศรษฐกิจไทยอยูใ่ นภาวะผันผวนเนื่องจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศและภาวะวิกฤตการเงินโลกซึ่ งเป็ น
ปัจจัยเสี่ ยงที่อยูภ่ ายนอกตัวแบบ ทําให้คณะผูว้ จิ ยั ไม่ได้ทาํ การพยากรณ์เศรษฐกิจโดยใช้ตวั แบบเศรษฐกิจมหภาคในช่วงปี
2551 และได้มีการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยใช้การสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในตลาดการเงินภายใน
โครงการวิจยั การสํารวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญจากมุมมองของตลาดการเงิน
6
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการพยากรณ์ไตรมาสที่ 3/2553 ในบทที่ 8
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ตารางที่ 3.1: ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของไทยโดยตัวแบบ NIDQMM-1 และ NIDAQMM-2
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP)
การบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
มูลค่าการส่งออก (ณ ราคาปั จจุบัน)
มูลค่าการนําเข ้า (ณ ราคาปั จจุบัน)
การส่งออก (ณ ราคาคงที)่
การนําเข ้า (ณ ราคาคงที)่
อัตราเงินเฟ้ อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน
ค่าเงินบาทต่อUSD

Forecast Q1/2550
2550
2551
4.57
4.71

Forecast Q2/2550
2550
2551
4.28
4.27

2.5
3.1
9.7
7.2

2.9
1.7
14.1
10.9

2.6
3.1
6.3
2.4

3.3
0.9
10.8
8.4

2.2
1.9
36.07

2.5
2.8
35.51

1.9
1.7
35.97

2.3
2.7
35.60

Forecast Q4/2550
2550
2551
4.43
4.88

2552
‐2.9

2.4
0.2
6.7
‐2.0
5.9
2.3
2.1
1.2
34.78

‐13.1
‐1.4
‐13.4
‐26.0
‐15.0
‐24.4
‐0.9
0.4
34.36

4.9
4.6
4.5
7.3
6.5
5.4
2.2
2.3
33.75

Quarter 4/2552
2553
2554
3.7
3.6
3.8
5.6
6.3
14.4
3.0
10.2
2.6
2.3
33.49

3.0
4.8
8.7
10.1
5.7
5.4
3.2
3.1
34.25

Quarter 3/2553
2553
2554
5.8
4.8

2550
4.9

Actual
2551
2.5

2552
‐2.3

3.8
10.4
13.6
23.5
10.9
18.7
3.4
1.3
32.41

1.7
0.6
7.7
‐1.5
7.8
4.4
2.2
1.1
34.57

2.7
3.3
11.9
22.1
5.1
8.5
5.5
2.3
33.36

‐1.1
‐12.7
‐11.5
‐22.6
‐12.7
‐21.8
‐0.8
0.3
34.34

4.4
10.4
10.0
6.4
6.3
6.3
2.4
2.4
31.94

ทีม่ า: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-1 และ NIDAQMM-2

ตารางที่ 3.2: ค่าความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคโดยตัวแบบ NIDQMM-1 และ NIDAQMM-2
อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP)
การบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
มูลค่าการส่งออก (ณ ราคาปั จจุบัน)
มูลค่าการนําเข ้า (ณ ราคาปั จจุบัน)
การส่งออก (ณ ราคาคงที)่
การนําเขา้ (ณ ราคาคงที)่
อัตราเงินเฟ้ อทั่วไป
อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน
ค่าเงินบาทต่อUSD

Forecast Q1/2550
2550
2551
0.3
‐2.2

Forecast Q2/2550
2550
2551
0.6
‐1.7

‐0.8
‐2.5
‐2.0
‐8.7

‐0.2
1.6
‐2.2
11.2

‐0.9
‐2.5
1.4
‐3.9

‐0.6
2.4
1.1
13.7

0.0
‐0.8
‐1.5

3.0
‐0.5
‐2.1

0.3
‐0.6
‐1.4

3.2
‐0.4
‐2.2

ทีม่ า: จากการคํานวณโดยผูว้ จิ ยั
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Quarter 4/2550
2550
2551
0.5
‐2.4
‐0.7
0.4
1.0
0.5
1.9
2.1
0.1
‐0.1
‐0.2

‐2.2
‐1.3
7.4
14.8
‐1.4
3.1
3.3
0.0
‐0.4

Quarter 4/2552
2552
0.6
12.0
‐11.3
2.0
3.4
2.3
2.6
0.1
‐0.1
0.0

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
จากผลการพยากรณ์ที่จดั ทําขึ้นใน 3 ครั้งแรก (ไตรมาสที่ 1, 2, 4 ปี 2550) จุดเน้นสําคัญคือการพยากรณ์
เศรษฐกิ จในปี 2550 และ 2551 โดยผลการพยากรณ์ตวั แปรทางเศรษฐกิ จที่สําคัญในปี 2550 จะพบว่ามีความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เล็กน้อย โดยตัวแปรอัตราการขยายตัวของผลผลิต (GDP) จะมีความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 0.3, 0.6 และ 0.5 ในการพยากรณ์ครั้งที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ เช่นเดียวกับตัวแปรการบริ โภคภาคเอกชน
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานมีผลการพยากรณ์ใกล้เคียงกับค่าจริ งที่เกิดขึ้น แต่ในกรณี ของตัว
แปร การลงทุนภาคเอกชน การส่ งออกและการนําเข้า จะมี ความคลาดเคลื่ อนที่ สูงกว่า เนื่ องจากในปี 2550
นโยบายภาครัฐทั้งในด้านการควบคุมการไหลเข้าของเงินลงทุนระหว่างประเทศผ่านการกันสํารองร้อยละ 30
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย และการพิจารณากฎหมายการถือครองหุ ้นของชาวต่างชาติทาํ ให้เกิ ดความไม่
แน่ นอนด้านการลงทุน และส่ งผลต่อเนื่ องยังมูลค่าการนําเข้าทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์การ
ลงทุนภาคเอกชนและการนําเข้าสู งกว่าตัวแปรอื่น ๆ ถึงแม้ว่าปี 2550 จะมีความไม่แน่ นอนที่ส่งผลในแง่ลบต่อ
การลงทุนและการนําเข้า แต่การใช้จ่ายของภาครัฐกลับขยายตัวสู งกว่าที่คาดหมาย ทําให้ผลรวมของเศรษฐกิจมี
อัตราการขยายตัวของผลผลิตที่สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย
ส่ วนผลพยากรณ์ เศรษฐกิ จปี 2551 ซึ่ งจัดทําขึ้ นในครั้ งที่ 1-3 (ไตรมาสที่ 1, 2, 4 ปี 2550) จะมี ความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ ที่สูงกว่าปี 2550 ทั้งในด้านการขยายตัวของผลผลิต, การลงทุนภาคเอกชน, การ
ส่ งออก และการนําเข้า เนื่องจากในครึ่ งหลังปี 2551 เศรษฐกิจโลกอยูใ่ นภาวะวิกฤตจากปั ญหาความไม่มนั่ คงของ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และยุโรปทําให้เกิดการตึงตัวของสิ นเชื่ อในตลาดเงินขึ้น ส่ งผลให้มูลค่า
การค้าโลกลดลงอย่างรวดเร็ ว และมีผลต่อการส่ งออก, การนําเข้าของไทย และต่อเนื่องยังเศรษฐกิจไทยโดยรวม7
ซึ่ งความคลาดเคลื่อนนี้ มาจากสมมุติฐานเกี่ยวกับมูลค่าการค้าโลกที่คลาดเคลื่อน อันเนื่ องมาจากปั จจัยภายนอก
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่ารุ นแรงกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในปี 2550
ส่ วนผลการพยากรณ์ในครั้งที่ 4 และ 5 จะเน้นการพยากรณ์เศรษฐกิจในปี 2553 และ 2554 เป็ นสําคัญ โดย
ปั จจุบนั ข้อมูลเศรษฐกิจในปี 2553 ส่ วนใหญ่ยงั คงมีการเผยแพร่ เฉพาะข้อมูลไตรมาสที่ 1 ทําให้ยงั ไม่สามารถ
ประเมินความแม่นยําในการพยากรณ์ได้

7

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับผลของวิกฤตการเงินโลกต่อเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมโยงผ่านข่องทางต่าง ๆ ได้ในบทที่ 10
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2

4.

โครงสร้ างของตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคระยะที่ 2

ตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาครายไตรมาสระยะที่ 2 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ (NIDA’s
Quarterly Macroeconometric Model: NIDAQMM-2) พัฒนาต่อเนื่ องจากตัวแบบในระยะที่ 1 ซึ่ งลักษณะ
ของตัวแบบเป็ นการผสมผสานระหว่างการใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ มหภาค และหลักการทางสถิติในการกําหนด
ตัวแบบ โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคจะใช้ในการกําหนดโครงสร้างตัวแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น สมการการบริ โภค การลงทุน การนําเข้า-ส่ งออก เป็ นต้น ส่ วนหลักการทางสถิติจะนํามาใช้
อธิบายกลไกการปรับตัวในระยะสั้น รวมถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวแบบและข้อมูลเชิงประจักษ์
ตลอดจนความสามารถของตัวแบบในการอธิ บายและพยากรณ์แนวโน้มของตัวแปรต่าง ๆ ซึ่ งลักษณะพื้นฐาน
และองค์ประกอบของตัวแบบ NIDAQMM-2 สามารถแสดงได้ดงั นี้
4.1 ลักษณะพืน้ ฐานของตัวแบบ NIDAQMM-2
ลักษณะโครงสร้างของตัวแบบ NIDAQMM-2 จะเน้นความสําคัญของอุปสงค์มวลรวมในการกําหนด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศตามแนวทางการวิเคราะห์แบบเคนเซี ยนเป็ นตัวตั้ง และเพิ่มเติมปรับแต่งให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นตามพัฒนาการของความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคทั้งในแง่พฤติกรรมของครัวเรื อน และ
องค์กรธุ รกิจ บทบาทของสถาบันการเงิ น และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
บทบาทของปั จ จัย ด้า นอุ ป ทานในส่ ว นสมการการผลิ ต ไม่ ไ ด้นํา มาพิ จ ารณาในตัว แบบนี้ ซึ่ งในตัว แบบ
NIDAQMM จะใช้ตวั แปรระดับผลผลิตตามศักยภาพ (Potential Output) เป็ นตัวกําหนดช่องว่างการผลิต (Output
Gap) ซึ่ งระดับการผลิตตามศักยภาพจะคํานวณโดยใช้ระดับผลผลิตปรับด้วยวิธีการ Hodrik-Prescott Trend
smoothing เป็ นตัวแทน ซึ่งระดับช่องว่างผลผลิตจะเป็ นตัวสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานใน
การกําหนดรายได้ประชาชาติ
จุดเด่นของตัวแบบ NIDAQMM เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวแบบอื่น ๆ ซึ่ งเน้นความสําคัญของอุปสงค์มวล
รวม (เช่น ตัวแบบ BOTMM และตัวแบบ FPO-2005) คือ ตัวแบบ NIDAQMM จะเน้นด้านความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็ นพิเศษโดยการเพิ่มรายละเอียดในส่ วนของภาคการค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีการ
ประมาณค่ารายละเอียดในดุลบัญชี เดินสะพัดได้แก่ การนําเข้า-ส่ งออกสิ นค้า รายรับ-รายจ่ายจากการท่องเที่ยว
รายรับ-รายจ่ายจากภาคบริ การอื่น ๆ และดุลบัญชีเงินโอน-บริ จาค
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
จากการสํารวจตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาคต่าง ๆ ที่มีในประเทศไทยพบว่า ตัวแบบโดยทัว่ ไปจะไม่ได้
เน้นหนักผลกระทบของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่จากประสบการณ์ที่ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ ภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างประเทศมาก โดยเฉพาะในช่ วงปี ครึ่ งหลังของปี 2551 ถึงปี 2552 ประเทศไทย
ประสบปั ญหาเศรษฐกิจถดถอย อันสื บเนื่ องจากปั ญหาวิกฤตการเงินโลกซึ่ งแพร่ กระจายจากปั ญหาหนี้ สินใน
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่ไม่มีหลักประกัน (Subprime Morgrage) ในประเทศสหรัฐฯ ซึ่ งทําให้มูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของโลกหดตัวอย่างรวดเร็ วตามการปรับระดับสิ นค้าคงคลัง (Inventory Adjustment) ในช่วงวิกฤต ทํา
ให้ในครึ่ งหลังของปี 2551 และในปี 2552 เศรษฐกิจไทยและประเทศเอเชียอื่นๆ ตกลงไปอยูใ่ นภาวะถดถอย ทั้ง
ที่ในช่วงก่อนหน้านั้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2551 ได้มีการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเกิด
เศรษฐกิจถดถอยขึ้น8
4.2 องค์ ประกอบของตัวแบบ NIDAQMM-2
องค์ประกอบของตัวแบบจะประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจหลัก 6 ภาคได้แก่
i) การใช้จ่ายภายภาคเอกชนและรัฐบาล
ii) ตลาดการเงินภายในประเทศ
iii) ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
iv) ตลาดแรงงานและระดับราคา
v) การค้าระหว่างประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัด
vi) รายได้ประชาชาติและช่องว่างการผลิต
โดยแผนภาพความสัมพันธ์ภายในตัวแบบเศรษฐมิติมหภาค ซึ่ งแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละ
องค์ประกอบแสดงในภาคผนวกที่ 1

8

ดูรายละเอียดในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสํารวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และตัวชี้วดั ทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญจากมุมมอง
ของตลาดการเงิน
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2

5. ข้ อมูลและแหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคระยะที่ 2 (NIDAQMM-2) ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 73 ตัว
แปร โดยเป็ นตัวแปรภายใน (Endogeneous Variables) จํานวน 58 ตัวแปร และตัวแปรภายนอก (Exogeneous
Variables) จํานวน 13 ตัวแปร ข้อมูลที่ใช้มีลกั ษณะเป็ นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2536 จนถึง ไตร
มาสที่ 2 ปี 25539 เพื่อให้สอดคล้องกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ใน
บัญชีรายได้ประชาชาติที่จดั ทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลตัวแปรภายในและตัวแปรภายนอกของตัวแบบทั้งหมดแสดงในตารางที่ 5.1
และ 5.2 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลปี 2553 ไตรมาสที่ 1 และ 2 มีขอ้ มูลยังไม่ครบถ้วนทุกตัวแปร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนของข้อมูลแต่ละตัวในตาราง
ที่ 5.1 และ 5.2
9
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ตารางที่ 5.1 ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) ของตัวแบบ NIDAQMM - 2
รหัส ตั วแปร
ชื่อตั ว แปร
CA
Current Account
CA_OTH Current Transfer
CAR
Current Account Ratio to GDP

หมายเหตุ

sa1
sa1
sa1
sa1

ปี ฐาน
หน่ ว ย
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท

CPR1
CPR2
CPR3
CPRT
CREDITD
CREDITDR

Private Consumption of Durable Goods
Private Consumption of Non-Durable Goods
Private consumption aboard
Total Private Consumption
Private Domestic Credit
Real Private Domestic Credit

2531
2531
2531
2531
ราคาปี ปั จ จุ บัน
2531

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

FDI
FPI
FX

Net Foreign Direct Investment
Net Foreign Portfolio Investment
Foreign Exchange Rate

GTR
GTN
INF

Total Government Expenditure
Government expenditure
Inflation Rate

INFE

Expected Inflation Rate

INPR
LIQ

Private Investment
Liquidity

M1
M2

Narrow Money
Broad Money

ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท

MLR
MGT
MS
MS_OTH
MTR

Minimum Loan Rate
Total Import
Tourism Expenditure
Other Service Payment
Total Import of Good-Service (at 1988 prices)

% ต่อปี
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
2531
ล้ านบาท

PCG
PCPIC
PCPIEN
PCPIF
PCPIH
PGDP

Government Consumption Deflator
Consumption Price Index-Core
Consumption Price Index-Energy
Consumption Price Index-Raw Food
Consumption Price Index-Headline
Gross Domestic Product Deflator

ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
บาท/เหรี ยญ
สหรัฐฯ
sa1
sa2

สศช.
สศช.
สศช.
สศช.
ธปท.
คํา นวณจาก
CREDITDR =
CREDITD/PCPIH

1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1

ธปท.
ธปท.
ธปท.

1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1

2531
ล้ านบาท
สศช.
1996Q1-2010Q1
ราคาปี ปั จ จุ บัน ล้ านบาท
สศค.
1996Q1-2010Q1
Y-O-Y % ต่อ ปี คํา นวณจาก PCPIH 1993Q1-2010Q2
% ต่อปี

sa2

ที่ม า
ช่ ว งข้ อมู ล
ธปท.
1993Q1-2010Q1
ธปท.
1993Q1-2010Q1
คํา นวณจาก 1993Q1-2010Q1
CAR = CA/YN

2531

ล้ านบาท

คํา นวณจาก
สมการ I12

1993Q1-2010Q1

สศช.
1996Q1-2010Q3
คํา นวณจาก LIQ = 1993Q1-2010Q1
(SD+TD)/CREDITD
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sa2

sa2

sa1

2531
2545
2545
2545
2545
2531
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ดั ชนี
ดั ชนี
ดั ชนี
ดั ชนี
ดั ชนี
ดั ชนี

ธปท.
คํา นวณจาก M2 =
M1sa + SD + TD
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
สศช.

1993Q1-2010Q2
1997Q1-2010Q2

สศช.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
คํา นวณจาก
PGDP = YN/YR

1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q2
1993Q1-2010Q2
1993Q1-2010Q2
1993Q1-2010Q2
1993Q1-2010Q1

1993Q1-2010Q1
1995Q1-2010Q1
1995Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ตารางที่ 5.1 ตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) ของตัวแบบ NIDAQMM - 2 (ต่อ)
รหัสตัวแปร
PIG
PIP
PM
PPI
PX
REER
RP1
SD
SDR
STCAP
TD
TDR
TPIT
UEM
WEALTHR

ชื่อตัวแปร
Government Investment Deflator
Private Investment Deflator
Import Price Deflator
Producer Price Index
Export Price Deflator
Real Effective Exchange Rate
Repurchase Rate 1 Day
Saving Deposit
Saving Deposit Rate
Stock market capitalization
Time Deposit
3-months Time Deposit Rate
Personal Income Tax
Rate of unempoyment
Total Monetary Wealth

WMIN

Minimum Wage

ราคาปี ปัจจุบนั บาทต่อ วัน

XGT
XS
XS_OTH
XTR
INVR
PH
YDPI

Total Export of Good
Toursim Income Receipt
Other Service Receipt
Total Export of Good-Service
Change in Inventory
House Price Index (Townhouse + Land)
Disposible Income

ราคาปี ปัจจุบนั
ราคาปี ปัจจุบนั
ราคาปี ปัจจุบนั
2531
2531

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

2531

ล้านบาท

YHP

Potential GDP Trend by Hodrick-Presscott
Method

2531

ล้านบาท

YN
YR
YGAP

Nominal Gross Domestic Product
Real Gross Domestic Product
Output Gap
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หมายเหตุ

ปี ฐาน

หน่วย

2531
2531
2531
2543
2531
2543

sa2

sa2
sa2
sa2

sa1
sa1

ดัชนี
ดัชนี
ดัชนี
ดัชนี
ดัชนี
ดัชนี
% ต่อปี
ราคาปี ปัจจุบนั ล้านบาท
% ต่อปี
ราคาปี ปัจจุบนั ล้านบาท
ราคาปี ปัจจุบนั ล้านบาท
% ต่อปี
1931
ล้านบาท
% ต่อปี
ราคาคงที่
ล้านบาท

ราคาปี ปัจจุบนั ล้านบาท
2531
ล้านบาท
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ที่มา
สศช.
สศช.
สศช.
ธปท.
สศช.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
ธปท.
SET
ธปท.
ธปท.
สศค.
ธปท.
คํานวณจาก
WEALTHR =
(STCAP +
M2)/(PCPIH/100)

ช่ วงข้ อมูล
1996Q1-2010Q1
1996Q1-2010Q1
1996Q1-2010Q1
1995Q1-2010Q2
1996Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1994Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1

กระทรวงแรงงาน 1993Q1-2010Q1
และสวัสดิการสังคม
สศช.
1995Q1-2010Q1
ธปท.
1993Q1-2010Q1
ธปท.
1993Q1-2010Q1
สศช.
1993Q1-2010Q1
สศช.
1993Q1-2010Q1
ธปท.
1995Q1-2010Q1
คํานวณจาก 1993Q1-2010Q1
YDPI = YR (TPIT/PCPIH)
คํานวณจาก YR 1993Q1-2010Q1
ปรับ ด้วย
Hodrick-Presscott
Method
สศช.
1993Q1-2010Q1
สศช.
1993Q1-2010Q1
คํานวณจาก 1993Q1-2010Q1
YGAP = YR/YHP

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ตารางที่ 5.2 ตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) ของตัวแบบ NIDAQMM - 2
รหัสตัวแปร
D083P
D042L
D042P
D973L
GCR
GIR
MGW
NERR1
NERR2
PW_F
PW_OIL

PW_OTH
USFFR

ชื่อตัวแปร
Dummy-P 08/3
Dummy-L 04/2 (Salary Change)
Dummy-P 04/2 (Salary Change)
Dummy-L 97/3 (Crisis)
Government Consomption Expenditure
Government Investment Expenditure
Total world import volume
Stat.error NESDB
Error from s.a. & Export-Import Data
World Price –Main Agri.Product
World Oil Price (Dubai)

World Price (Average from Country Export
Price - Exclude Oil)
Federal Fund Rate

หมายเหตุ

sa1
sa2
sa2
sa2

ปี ฐาน

2531
2531

หน่วย
ตัวแปรหุ่น
ตัวแปรหุ่น
ตัวแปรหุ่น
ตัวแปรหุ่น
ล้านบาท
ล้านบาท

ที่มา

ช่ วงข้ อมูล

สศช.
สศช.
IFS
สศช.

1993Q1-2011Q4
1996Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1

ธปท.
IFS

1993Q1-2010Q1
1993Q1-2010Q1

2531
2531
2538
ราคาปี ปัจจุบนั

ล้านบาท
ล้านบาท
ดัชนี
เหรี ยญสหรัฐฯ
ต่ อบาร์เรล

2543

ดัชนี

IFS

1993Q1-2010Q1

% ต่อปี

Econstats

1993Q1-2010Q1

6. ผลการประมาณค่ าตัวแบบ
ตัวแบบ NIDAQMM-2 ประกอบด้วย 40 สมการพฤติกรรม (Behavior Equations) และ 17 สมการ
เอกลักษณ์ (Identities) โดยสมการพฤติกรรมจะเป็ นการประมาณค่าการเคลื่อนไหวของตัวแปรในระบบ
ในขณะที่สมการเอกลักษณ์จะเป็ นการระบุความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปร โดยสมการต่าง ๆ สามารถแสดงได้
ดังนี้
6.1 กลุ่มสมการการใช้ จ่ายภายภาคเอกชนและรัฐบาล ประกอบด้วย
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
B.1 สมการพฤติกรรม การบริโภคสิ นค้ าคงทนทีแ่ ท้ จริง (CPR1)
Δ ln CPR1t = 0.4285 Δ ln YDPI t − 0.9332 ΔMLRt −1 + 0.1138 Δ ln PW _ F
(t − statistic )

( −1.7624 )

( 3.6525 )

( 2.4280 )

− 0.0093 ΔUEM t − 0.3535 ECMCPR1t −1 + 0.4697 AR (2)
( −1.5214 )

Adjusted R-Squared = 0.6448
BG (4) P-value = 0.3050

( −3.3574 )

( 3.0065 )

S.E. of Regression = 0.0182

T = 54 (1996Q4-2010Q1)

⎛
⎜
ECMCPR1t = ln CPR1t − ⎜ 0.8604 + 0.4961 ln YDPI t + 0.2750 ln WEALTHRt
(5.836 )
⎜ ( 2.3034 ) (8.7022 )
(t − statistic )
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

B.2 สมการพฤติกรรม การบริโภคสิ นค้ าไม่ คงทนทีแ่ ท้ จริง (CPR2)
Δ ln CPR 2 t = 0.4610 Δ ln YDPI t − 0.2842 Δ ln YDPTt −1 − 0.0110 ΔUEM t
(t − statistic )

(5.2721 )

( − 2.7244 ) )

( −2.9521)

− 0.1471 ΔTDR t −1 − 0.3272 ECMCPR 2 t −1 + 0.6953 AR ( 2)
( − 0.5269 )

Adjusted R-Squared = 0.3367
BG(4) P-value = 0.9925

( − 2.9413 )

( 6.1110 )

S.E. of regression = 0.0126

T = 54 (1996Q4-2010Q1)

⎞
⎛
ECMCPR 2t = ln CPR 2t − ⎜⎜ − 2.0415 + 1.0795 ln(YDPI ) t ⎟⎟
( −5.9297 )
( − 42.6776 )
(t − statistic )
⎠
⎝

B.3 สมการพฤติกรรม การบริโภคสิ นค้ าในต่ างประเทศสุ ทธิ (CPR3)
Δ ln CPR 3 t = − 9252 .827 − 611 .7207 TREND + 0 .6579 MA (1)
(t − statistic )

( − 2.6385 )

Adjusted R-Squared = 0.8303
BG(4) P-value = 0.6160

( −8 .6695 )

( −5 .5121 )

S.E. of Regression = 4129.106 T = 48(1999Q1-2010Q4)

I.1 สมการเอกลักษณ์ การบริโภคภาคเอกชนรวม (CPRT)
CPRTt = CPR1t + CPR2 t + CPR3t

I.2 สมการเอกลักษณ์ รายได้ หลังภาษีทแี่ ท้จริง (YDPI)
YDPIt = YRt − (100 * TPITt / PGDPt )
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
I.3 สมการเอกลักษณ์ ความมัง่ คัง่ ในระบบเศรษฐกิจ (WEALTHR)
WEALTHRt = (STCAPt + M 2 X t ) / (PCPIH t / 100)
B.4 สมการพฤติกรรม การลงทุนภาคเอกชนทีแ่ ท้ จริง (INPR)
INPR t = 2.0577 Δ ln YRt −1 − 1.3586 ΔMLR t −1 − 0.6147 INFt − 0.3651 Δ ln FX t

(t − statistic )

(5.0077 )

( −1.0194 )

( − 3.2553 )

( −3.2903 )

+ 0.1576 Δ ln INPR t − 2 − 0.0233 ECMINPR t −1
(1.4528 )

( 0.9742 )

Adjusted R-Squared = 0.6462
BG (4) P-value = 0.1442

S.E. of regression = 0.0478

T = 53(1996Q4-2009Q4)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMINPRt = ln INPRt − ⎜ 0.0236 − 2.1598 MLRt + 0.7691 ln CREDITDRt ⎟
( −0.9147 )
(1.0469 )
(t − statistic )
⎜ ( 0.0020 )
⎟
⎝
⎠

B.5 สมการพฤติกรรม ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (TPIT)
Δ ln TPIT t = 0 .7025 Δ ln YN t + 0 .2940 Δ ln TPIT t −1
(t − statistic )

(3.5501 )

( 2.7048 )

Adjusted R-Squared = 0.1963
BG (4) P-value = 0.1832

S.E. of Regression = 0.0446

T = 67 (1993Q3-2010Q1)

I.4 สมการเอกลักษณ์ รายจ่ ายรวมของรัฐบาลทีแ่ ท้ จริง (GTR)
GTRt = (GCRt + GIRt )
B.6 สมการพฤติกรรม ส่ วนเปลีย่ นแปลงสิ นค้ าคงคลัง (INVR)
INVR t = 3396 .578 + 0 .8093 AR (1) − 0 .7007 MA (1)

(t − statistic )

(0.9771 )

( 2.5332 )

Adjusted R-Squared = 0.0269
BG(4) P-value = 2.9016

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
6.2 กลุ่มสมการตลาดการเงินภายในประเทศ ประกอบด้วย
B.7 สมการพฤติกรรม อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ลกู ค้ าชั้นดี (MLR)
Δ MLR t = 0..3644 ΔRP1t + 0.0526 Δ RP1t −1 + 0.1080 Δ RP1t − 2
(t − statistic )

(3.4274 )

(0.4535 )

Adjusted R-Squared = 0.2851
BG (4) P-value = 0.9352

(1 .2373 )

S.E. of Regression = 0.0025

T = 41 (1999Q4-2009Q4)

B.8 สมการพฤติกรรม อัตราดอกเบีย้ ของบัญชีออมทรัพย์ (SDR)
SDR t = 0 .0041 + 0 .8606 SDR t −1

(t − statistic )

(1 .3988 )

(9 .8976 )

Adjusted R-Squared = 0.7131
BG (4) P-value = 0.8922

S.E. of Regression = 0.0117

T = 40 (2000Q1-2009Q4)

B.9 สมการพฤติกรรม ปริมาณเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ (SD)
Δ ln SD t = 0.4066 Δ ln SD t − 2 + 0.1290 Δ ln STCAP − 0.0483 ECMSD t −1
(t − statistic )

(3.7378 )

( −1.4653 )

( 3.3959 )

Adjusted R-Squared = 0.1014
BG (4) P-value = 0.9992

S.E. of Regression = 0.0485

T = 65 (1993Q4-2009Q4)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMSDt = ln SDt − ⎜ − 10.6304 + 1.7475 ln YNt ⎟
( 22.6308 )
(t − statistic )
⎜ (−9.7306 )
⎟
⎝
⎠

B.10 สมการพฤติกรรม อัตราดอกเบีย้ ของเงินฝากประจํา (TDR)
ΔTDR t = 0.2756 ΔRP1t + 0.2834 ΔTDR t −1

(t − statistic )

(10.8609 )

( 4.1451 )

Adjusted R-Squared = 0.7197
BG (4) P-value = 0.7091

S.E. of Regression = 0.0037

B.11 สมการพฤติกรรม ปริมาณเงินฝากประจํา (TD)
Δ ln TD t = 0.0036 + 0.6399 Δ ln TD t −1
(t − statistic )

( 0 .9824 )

( 6 .7527 )

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
Adjusted R-Squared = 0.4069
BG (4) P-value = 0.9322

S.E. of Regression = 0.0282

T = 66 (1993Q3-2009Q4)

B.12 สมการพฤติกรรม ปริมาณเงินความหมายแคบ (M1/PCPIH)
Δ ln (M 1 / PCPIH
(t − statistic )

t

) = 0(.36260
Δ ln YR t − − 2 .1341 Δ MLR t − 0 .2018 ECMM 1t −1
( − 2 .2654 )
( − 2 .0514 )
.2678 )

Adjusted R-Squared = 0.0315
BG (4) P-value = 0.5637

S.E. of Regression = 0.0279

T = 45 (1999Q1-2010Q1)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMM 1t = ln(M 1 / PCPIH ) t − ⎜ − 8.5005 + 1.2846 ln YN t − 2.2407 MLRt ⎟
( −9.1923 )
(t − statistic )
⎜ (−14.4833 ) (30.6229 )
⎟
⎝
⎠

B.13 สมการพฤติกรรม สิ นเชื่อภาคเอกชนภายในประเทศ ณ ราคาปี ปัจจุบนั (CREDITD)
Δ ln CREDITDt = 0.6028 Δ ln M 2 X t + 0.3008 Δ ln M 2 X t −1
(t − statistic)

(5.1036)

(2.4342)

+ 1.0205 ΔMLRt − 0.1184 ECMCREDITDt −1
(2.0041)

Adjusted R-Squared = 0.5184
BG (4) P-value = 0.2812

( −4.2557 )

S.E. of Regression = 0.0215

T = 53 (1994Q2-2010Q1)

⎞
⎛
⎟
⎜
ECMCREDITDt = ln(CREDITD) t − ⎜ 6.0100 + 0.6521ln YNt + 2.8572(MLRt − INFt ) ⎟
(10.6912)
(3.8625)
(t −statistic)
⎟
⎜ (6.7414)
⎠
⎝

B.14 สมการพฤติกรรม มูลค่ าตลาดหลักทรัพย์ (STCAP)
Δ ln STCAPt = 0.0177 + 0.1907 Δ ln STCAPt −1
(t − statistic )

(0.8781 )

Adjusted R-Squared = 0.0216
BG (4) P-value = 0.1568

(1.5681 )

S.E. of Regression = 0.1641

T = 67(1993Q3-2010Q1)

B.15 สมการพฤติกรรม อัตราดอกเบีย้ ซื้อคืนพันธบัตรา 1 วัน (RP1)
RP1t = 0.2429 YGAPt + 0.8612 RPt −1 + 0.1372[(ln PCPIC t − ln PCPIC t − 4 ) − 1.75]
( 4.2640 )
( 0.0452 )
( 4.4058 )
(t − statistic )

Adjusted R-Squared = 0.8848
BG (4) P-value = 0.4714
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2

I.5 สมการเอกลักษณ์ สิ นเชื่อภาคเอกชนในประเทศทีแ่ ท้ จริง (CREDITDR)
CREDITDRt = CREDITD *100 / PCPIH

I.6 สมการเอกลักษณ์ สภาพคล่องของธนาคาร (LIQ)
LIQt = (SDt + TDt ) / CREDITDt
I.7สมการเอกลักษณ์ ปริมาณเงินความหมายกว้ าง (M2X)
M 2 X t = M 1t + SDt + TDt

6.3 กลุ่มสมการตลาดการเงินระหว่ างประเทศ ประกอบด้วย
B.16 สมการพฤติกรรม อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ (บาท/เหรียญสหรัฐฯ) (FX)
Δ ln FX t = 1.7856 [(USFFR / 4) − ( RP1 / 4) ] + 0.4468 MA(1)
(1.9514 )
( 3.3740 )
(t − statistic )

Adjusted R-Squared = 0.2041
BG (4) P-value = 0.9792

S.E. of Regression = 0.0242

T = 48(1999Q1-2010Q4)

B.17 สมการพฤติกรรม อัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ท้ จริง (REER)
Δ ln REER t = − 0.5143 Δ ln FX t
(t − statistic )

( − 6.0964 )

Adjusted R-Squared = 0.3597
BG (4) P-value = 0.0038

S.E. of Regression = 0.0373

T = 67 (1993Q2-2009Q4)

B.18 สมการพฤติกรรม เงินลงทุนทางตรงจากต่ างประเทศสุ ทธิ (FDI)
Δ ln FDI t = − 3.1855 Δ ln REER t − 3.3528 Δ ln REER t − 2 − 0.4461 Δ ln FDI t −1
(t − statistic )

( − 2.4340 )

( −2.2972 )

( −3.9424 )

− 0.1394 ECMFDI t −1

Adjusted R-Squared = 0.3327
BG(4) P-value = 0.2409
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
⎞
⎛
⎟
⎜
ECMFDI t = ln( FDI ) t − ⎜ − 23.9423 + 2.5126 ln YRt ⎟
( 4.2301)
(t − statistic )
⎟
⎜ (−2.9577 )
⎠
⎝

B.19 สมการพฤติกรรม เงินลงทุนทางอ้ อมจากต่ างประเทศสุ ทธิ (FPI)
Δ ln FPI t = − 3 .0865 Δ ln STCAPt −1 − 0 .8825 ECMFPI t −1
(t − statistic )

( − 2.7930 )

( − 4.0460 )

Adjusted R-Squared = 0.4885
BG (4) P-value = 0.4530

S.E. of Regression = 0.7411

T = 25 (1994Q3-2006Q4)

⎞
⎛
⎜
⎟
ECMFPI t = ln( FPI ) t − ⎜ − 0.9030 + 0.1543( RP1T − USFFRt ) + 0.7776 ln STCAP ⎟
( 2.4587 )
(1.7046 )
(t − statistic )
⎜ (−0.1864 )
⎟
⎝
⎠

6.4 กลุ่มสมการภาคตลาดแรงงานและระดับราคา ประกอบไปด้วย
B.20 สมการพฤติกรรม ค่าจ้ างแรงงานขั้นตํา่ (WMIN)
Δ ln WMINt = 0.0046 + 0.4192 Δ ln PCPIH + 0.1832 MA(2) − 0.4943 ECMWMINt −1
(t − statistic )

(1.5970 )

( 2.2251)

Adjusted R-Squared = 0.2569
BG (4) P-value = 0.0538

(1.3587 )

S.E. of Regression = 0.0167

( −4.7234)

T = 67(1993Q2-2009Q4)

⎛
⎞
ECMWMIN t = ln WMIN t + ⎜ 0.1371+ 0.8406 ln PCPIH t ⎟
⎜ (18.3545 ) ( 49.6150 )
⎟
(t − statistic )
⎝
⎠

B.21 สมการพฤติกรรม อัตราการว่ างงาน (UEM)
Δ UEM t = − 0.0113 − 0.8072 AR (1) + 0.9565 MA (1)
(t − statistic )

(− 0.1904 )

( −8.2900 )

Adjusted R-Squared = 0.0295
BG (4) P-value = 0.2021

( 25 .0667 )

S.E. of Regression = 0.4042

B.22 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน (PCPIC)
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
Δ ln PCPICt = 0.0280Δ ln FXt + 0.0738Δ lnWMINt + 0.0775Δ lnWMINt −1 + 0.0196Δ lnWMINt −2
( 2.9777)

(t −statistic)

( 2.3448)

( 2.6681)

(0.6451)

+ 0.0321Δ ln PCPIENt − 0.0034YGAPt + 0.5868AR(2)
(4.3808)

(2.3875)

Adjusted R-Squared = 0.5390
BG (4) P-value = 0.0012

(5.4590)

S.E. of Regression = 0.0044

T = 64 (1994Q2-2010Q1)

B.23 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาพลังงาน (PCPIEN)
Δ ln PCPIEN t = 0.3207 Δ ln PW _ OIL t + 0.1970 Δ ln FX t
(t − statistic )

( 2.4228 )

(11 .3795 )

− 0.0067 D 083 P − 0.3051 ECMPCPIEN
( −0.4705 )

( −3.9596 )

Adjusted R-Squared = 0.6537
BG (4) P-value = 0.0532

S.E. of Regression = 0.0343

t −1

T = 69 (1993Q2-2010Q2)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMPCPIEN t = ln PCPIEN t + ⎜ 0.7266+ 0.5013 ln FX t + 0.4867 ln PW _ OILt ⎟
( 42.3718 )
⎜ (5.9014 ) (14.0190 )
⎟
(t − statistic )
⎜
⎟
⎝
⎠

B.24 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาอาหารสด (PCPIF)
Δ ln PCPIFt = 0.0108 + 0.3079 Δ ln PW _ Ft + 0.2568 MA(4) − 0.1837 ECMPCPIFt −1
(t − statistic)

( 3.5552)

(6.6083)

Adjusted R-Squared = 0.4831
BG (4) P-value = 0.7011

(1.8939)

( −3.2188)

S.E. of Regression = 0.0183

T = 61 (1995Q2-2010Q2)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMPCPIFt = ln PCPIFt + ⎜ 0.2847 + 0.1939 ln FX t + 0.6765 ln PW _ F ⎟
( 41.0501)
⎜ (2.1796 ) (6.4557 )
⎟
(t − statistic )
⎜
⎟
⎝
⎠

B.25 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
Δ ln PPI t = 0.0040YCAPt + 0.1733 Δ ln FX t + 0.1034 Δ ln PW _ OILt
( t − statistic)

(1.1996)

(3.1465)

( 5.8398)

+ 0.1285 Δ ln PCGt + 0.2124 Δ ln PPI t −1 − 0.0899 ECMPPIt −1
(.0.7016)

Adjusted R-Squared = 0.4582
BG (4) P-value = 0.7636
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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T = 58 (1995Q3-2009Q4)

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
⎞
⎛
⎟
⎜
ECMPCPPI t = ln PPI t + ⎜ − 2.2261+ 0.1123 ln PW _ OILt + 1.2767 ln WMIN ⎟
(13.4378 )
(7.1954 )
⎟
⎜ (−5.0223 )
(t − statistic )
⎟
⎜
⎠
⎝

B.26 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (PGDP)
Δ ln PGDPt = 0.0565 Δ ln FX t + 0.2734 Δ ln PPI t + 0.3599 Δ ln PGDPt −2
( t − statistic)

( 2.5002)

(6.6326)

( 4.3783)

− 0.1014 ECMPGDPt −1
( −1.5403)

Adjusted R-Squared = 0.4866
BG (4) P-value = 0.3172

S.E. of Regression = 0.0091

T = 59 (1995Q2-2009Q4)

⎛
⎞
ECMPGDPt = ln PGDPt − ⎜⎜1.2084 + 0.8846 ln PCPIH t ⎟⎟
(18.7861 )
(60.8847 )
(t − statistic )
⎝
⎠

B.27 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาการนําเข้ า (PM)
Δ ln PM t = 0.7711Δ ln FX t + 0.0559 Δ ln PW _ OILt + 0.0646 Δ ln PW _ OILt −1
( t − statistic )

(10.5141)

(1.9113)

(2.4209 )

+ 0.1786 Δ ln PW _ OTH t − 0.2097 AR(1)
(1.6236 )

Adjusted R-Squared = 0.6089
BG (4) P-value = 1.000

( −1.5922 )

S.E. of Regression = 0.0336

T = 66 (1993Q4-2010Q1)

B.28 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาการส่ งออก (PX)
Δ ln PX t = 0.4170 Δ ln FX t + 0.3378 Δ ln PPI t + 0.3038 Δ ln PM t
( t − statistic)

( 6.2456)

(3.6385)

(4.3637 )

+ 0.4740 MA(1) − 0.5005 ECMPX t −1
(.3.7185)

Adjusted R-Squared = 0.8409
BG (4) P-value = 0.2723

( −4.3830)

S.E. of Regression = 0.0179

T = 57 (1996Q1-2010Q1)

⎛
⎞
ECMPX t = ln PX t − ⎜⎜1.2017 + 0.5959 ln PM t + 0.1743 ln PPI t + 0.2412 Δ ln FX t ⎟⎟
( 3.1834 )
( 3.3100 )
⎜ (12.7851) (12.2516 )
⎟
(t − statistic )
⎝
⎠
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B.29 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาการบริโภคภาครัฐบาล (PCG)
Δ ln PCGt = 0.0061+ 0.3509 Δ ln PCPIH − 01516 ECMPCGt −1
( t − statistic )

( 2.2334 )

(1.6808 )

Adjusted R-Squared = 0.0353
BG(4) P-value = 0.1477

( −1.6361)

S.E. of Regression = 0.0175

T = 68 (1993Q2-2010Q1)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMPCGt = ln PCGt + ⎜1.4768 + 0.8686 ln PCPIH t + 0.1070 D042 Lt ⎟
(30.8377 )
(11..3379 )
(t − statistic )
⎜ (12.0777 )
⎟
⎝
⎠

B.30 สมการพฤติกรรม ดัชนีราคาการลงทุนภาครัฐบาล (PIG)
Δ ln PIGt = 0.3617 Δ ln PPI − 0.5204 ECMPIGt −1
( t − statistic )

( 4.4506 )

( −5.6829 )

Adjusted R-Squared = 0.3068
BG (4) P-value = 0.3154

S.E. of Regression = 0.0185

T = 55 (1996Q2-2009Q4)

⎛
⎞
⎜
⎟
ECMPIGt = ln PIGt − ⎜ 0.6896 + 0.8559 ln PPI t + 0.1528 ln FX t ⎟
5
.
5160
41
.
2464
(
6
.
2651
)
(
)
(
)
(t − statistic )
⎜
⎟
⎝
⎠

B.31 สมการพฤติกรรม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PIP)
Δ ln PIPt = 0.5372 Δ ln PPI − 0.5559 ECMPIPt −1
( t − statistic )

( −5.3231)

( 4.6154)

Adjusted R-Squared = 0.3787
BG (4) P-value = 0.3570

S.E. of Regression = 0.0271

T = 55 (1996Q2-2009Q4)

⎞
⎛
⎟
⎜
ECMPIPt = ln PIPt − ⎜ 0.1639 + 0.9089 ln PPI t + 0.2298 ln FX t ⎟
1
.
0481
35
.
0214
(
7
.
5310
)
(
)
(
)
(t − statistic )
⎟
⎜
⎠
⎝

B.32 สมการพฤติกรรมราคาบ้ าน (PH)
Δ ln PH t = 0.0021 − 0.4701 Δ ln PH t −1 + 0.4633 Δ ln PCPIH + 0.2425 MA ( 4) t −1
(t − statistic )

(0.3003 )

( −3.7933 )

Adjusted R-Squared = 0.2187
BG (4) P-value = 0.3927
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(1.7561 )

T = 55(1995Q3-2009Q1)

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
⎛
⎞
ECMWMIN t = ln WMIN t + ⎜ 0.1371+ 0.8406 ln PCPIH t ⎟
⎜ (18.3545 ) ( 49.6150 )
⎟
(t − statistic )
⎝
⎠

I.8 สมการเอกลักษณ์ ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป (PCPIH)
PCPIH t = (0.7546 * PCPIC t ) + (0.1461* PCPIFt ) + (0.0993 * PCPIENt )
I.9 สมการเอกลักษณ์ อัตราเงินเฟ้อต่ อปี (INF)
INFt = ( PCPIH t − PCPIH t − 4 ) / PCPIH t − 4

I.10 สมการเอกลักษณ์ อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (INFE)
INFEt = 0.0078 + (1.3841* INFt −1 ) − (0.6229 * INFAt − 2 )
6.5 กลุ่มสมการภาคการค้ าระหว่ างประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย
B.33 สมการพฤติกรรม การส่ งออกสิ นค้ ารวม (XGT)
Δ ln XGT t = − 0.8129 Δ ln REER t − 0.6742 Δ ln REER t −1 + 0.3531 Δ ln PW _ Ft −1
(t − statistic )

( − 5.5770 )

( − 4.6873 )

( 2.6857 )

0.9384 Δ ln MGW t − 0.2233 Δ ln XGT t − 2
(6.0915 )

( −2.8345 )

Adjusted R-Squared = 0.6554
BG (4) P-value = 0.0288

S.E. of Regression = 0.0523

T = 59(1995Q3-2010Q1)

B.34 สมการพฤติกรรม รายรับจากการท่ องเทีย่ ว (XS)
Δ ln XS t = 0.0074 + 0.8131 Δ ln MXWt − 0.1524 Δ ln XS t −1
(t − statistic )

(0.7012 )

(3.3442 )

Adjusted R-Squared = 0.1203
BG(4) P-value = 0.1732

( −1.2877 )

S.E. of Regression = 0.0776

I.11 สมการเอกลักษณ์ การส่ งออกสุ ทธิทแี่ ท้ จริง (XTR)
XTRt = ( XGTt + XS t + XS _ OTH t ) / (PX t / 100)
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B.35 สมการพฤติกรรม การนําเข้ าสิ นค้ ารวม (MGT)
Δ ln MGT t = 0.2302 Δ ln REER t − 2 + 0.7513 Δ ln PM t + 0.2648 Δ ln PW _ OIL t
(1.2870 )

(t − statistic )

(5.4518 )

( 4.9464 )

− 0.2174 AR ( 2) − 0.0525 ECMMGT t −1
( −1.3979 )

Adjusted R-Squared = 0.5333
BG (4) P-value = 0.6730

S.E. of Regression = 0.0610

T = 64 (1994Q2-2010Q1)

⎞
⎛
⎟
⎜
ECMMGTt = ln MGTt − ⎜ − 3.7827 + 1.2238 ln YN t ⎟
(16.3517 )
(t − statistic )
⎟
⎜ (−3.5207 )
⎠
⎝

B.36 สมการพฤติกรรม รายจ่ ายด้ านการท่องเทีย่ ว (MS)
Δ ln MS t = 0.8125 Δ ln YN t − 0 .5139 MA (1)
(t − statistic )

(1.7334 )

(− 3.8230 )

Adjusted R-Squared = 0.1006
BG (4) P-value = 0.1866

S.E. of Regression = 0.1306

T = 40 (2000Q2-2010Q1)

I.12 สมการเอกลักษณ์ การนําเข้ ารวมสุ ทธิทแี่ ท้ จริง (MTR)
MTRt = (MGTt + MS t + MS _ OTH ) / (PM t / 100)
B.37 สมการพฤติกรรม รายรับภาคบริการอืน่ ๆ (ไม่ รวมการท่องเทีย่ ว) (XS_OTH)
Δ ln XS _ OTH t = 0 .3871 Δ ln MGW t − 0.6147 MA (1)
(t − statistic )

( 2.6351 )

Adjusted R-Squared = 0.2174
BG (4) P-value = 1.000

( − 4.8163 )

S.E. of Regression = 0.0832

T = 41(2000Q1-2010Q1)

B.38 สมการพฤติกรรม รายจ่ ายภาคบริการอื่น ๆ (ไม่ รวมการท่องเทีย่ ว) (MS_OTH)
Δ ln MS _ OTHt = 0.2373Δ ln YNt + 1.2249Δ ln YNt −1 + 0.2082Δ ln FX − 0.6455MA(1)
(t − statistic)

(0.5170)

Adjusted R-Squared = 0.2567
BG (4) P-value = 0.3723
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B.39 สมการพฤติกรรม ดุลเงินโอนและเงินบริจาค (CA_OTH)
Δ ln CA _ OTH t = 0 .0255 + 0.2021 Δ ln CA _ OTH t −1 − 0 .7449 MA (1)
(t − statistic )

(1.5990 )

Adjusted R-Squared = 0.2140
BG (4) P-value = 0.1654

( −5.7108 )

(1.0672 )

S.E. of Regression = 0.4571

T = 67(1993Q3-2010 Q1)

I.13 สมการเอกลักาณ์ ดุลบัญชีเดินสะพัด (CA)
CAt = (XGTt + XS t + XS _ OTH t ) − (MGTt + MS t + MS _ OTH t ) + CA _ OTH t
I.14 สมการเอกลักษณ์ สั ดส่ วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่ อรายได้ ประชาชาติ (CAR)
CAR t = CAt / YN t

6.6 กลุ่มสมการภาครายได้ ประชาชาติและช่ องว่ างการผลิต ประกอบด้วย
B.40 สมการพฤติกรรม ระดับผลผลผลิตตามศักยภาพ (YHP)
ln YHPt = 12 .3087 + 0.0088 TREND − 0.0858 ln INPR
(t − statistic )

(137 .3911 )

Adjusted R-Squared = 0.9859
BG (4) P-value = 0.0000

( 55 .0483 )

(11 .1278 )

S.E. of Regression = 0.0185

T = 56(1996Q1-2009Q4)

I.15 สมการ เอกลัษณ์ ช่องว่ างระหว่ างระดับผลผลิตตามศักยภาพและผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จริง (YGAP)
YGAPt = YRt / YHPt

I.16 สมการผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศทีแ่ ท้ จริง (YR)
YRt = CPRTt + INPRt + INVRt + GCRt + GIRt + XTRt − MTRt + NERR1t + NERR2 t

I.17 สมการเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศทีเ่ ป็ นตัวเงิน (YN)
YN t = YRt * (PGDPt / 100)
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7. การประเมินผลการจําลองของตัวแบบ
ในการประยุกต์ใช้ตวั แบบเศรษฐมิติในการศึกษาเชิ งประจักษ์น้ นั มีประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณาก่อน
การนําตัวแบบไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายและการพยากรณ์ คือการประเมินผลการประมาณค่า
และความสามารถของตัวแบบในการอธิ บายการเคลื่ อนไหวของตัวแปรภายใน (Endogenous variables)
เนื่ องจากตัวแบบเศรษฐมิ ติมหภาคประกอบด้วยระบบสมการของตัวแปรภายในหลายๆ สมการซึ่ งมี ความ
เชื่อมโยงกัน ดังนั้น เราจึงไม่สามารถใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานของแต่ละสมการ เช่น R2 หรื อ S.E. of regression ซึ่ ง
แสดงถึงความสามารถของตัวแปรภายนอกในการอธิ บายตัวแปรภายในของแต่ละสมการมาประยุกต์ใช้สาํ หรับ
การประเมินความสามารถในการจําลองข้อมูลและการพยากรณ์ค่าของตัวแบบโดยรวมซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกัน
ภายในได้ ดังนั้น การประเมินผลการจําลองข้อมูลของตัวแบบ (Model Historical Simulation) จึงเป็ น
เครื่ องมือที่นาํ มาใช้ในการประเมินความสามารถในการอธิบายตัวแปรภายในของตัวแบบเศรษฐมิติมหภาค โดย
หลัก การในการจํา ลองตัว แบบ ค่ า สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ผลการจํา ลอง และผลการจํา ลองของตัว แบบ
NIDAQMM-2 สามารถแสดงได้ดงั นี้
7.1 การจําลองตัวแบบ (Model Historical Simulation)
การจําลองตัวแบบ (Model Simulation) เป็ นการคํานวณหาผลลัพธ์ของตัวแปรภายในของตัวแบบเศรษฐ
มิติมหภาคในช่วงเวลาหนึ่ ง เช่น การประเมินความสามารถในการจําลองตัวแปรภายในของตัวแบบ ( Yt s ) ณ
เวลาเริ่ มต้น T0 ไปข้างหน้า K period; ( T0 + 1,...., T0 + K ) โดยค่าตัวแปรภายในที่ได้จากการคํานวณ ( Yt s )
จะนํามาใช้ในการเปรี ยบเทียบกับค่าจริ งของตัวแปรเหล่านั้น ( Yt a ) เพื่อคํานวณค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
จําลองตัวแบบ (Simulation Error) ( Yt s − Yt a ) ซึ่ งช่วงข้อมูลที่ใช้ในการจําลองตัวแบบจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของช่วง
ข้อมูลทั้งหมด (T ) ที่ใช้ในการประมาณค่าสมการต่าง ๆ ภายในตัวแบบ ({T0 + 1,...., T0 + K } ⊂ T ) ดังนั้น
การจําลองตัวแบบในลักษณะนี้ จึงเรี ยกว่าเป็ น Model Historical Simulation ซึ่ งสามารถทําได้ 2 ลักษณะได้แก่
Static Simulation และ Dynamic Simulation โดยหลักการในการจําลองแต่ละประเภทกล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
7.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรภายในที่ใช้ในการจําลองตัวแบบลักษณะ Static นั้นเป็ นการใช้ขอ้ มูลตัวแปร
ภายในในอดีตจนถึงช่วงเวลาเริ่ มต้น (T0) เพื่อจําลองหาค่าตัวแปรภายใน ณ เวลาที่ T0 + 1 สําหรับการ
จําลองโดยตัวแปร Lagged Endogenous และ ARMA term ก็จะใช้ค่าจริ งในอดีต ดังนั้นจึงถือได้ว่าการ
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จําลองแบบ Static นั้นเป็ นการจําลองตัวแบบเพื่อพยากรณ์ค่าในหนึ่ งช่วงเวลาไปข้างหน้า (T0+1) โดย
อาศัยข้อมูลตัวแปรภายในที่อยูจ่ นถึงช่วงเวลา T0
สําหรับ Dynamic Simulation นั้นเป็ นการใช้ขอ้ มูลตัวแปรภายในเฉพาะในตอนเริ่ มต้น T0 เพื่อ
ใช้ในการคํานวณหาผลลัพธ์ของตัวแปรภายในในช่วงเวลาถัดไป T0 + 1 และค่าที่ได้จากการจําลอง
ในช่วง T0 + 1 นี้ ก็จะถูกใช้ในการคํานวณสําหรับเวลาถัดไป T0 + 2 ดังนี้ เรื่ อยไป ดังนั้นจึงถือได้ว่าการ
จําลองแบบ Dynamic นั้นเป็ นการจําลองตัวแบบเพื่อจําลองค่าล่วงหน้าในหลายช่วงเวลา (T0, T0+1,…,
T0+K ) โดยอาศัยข้อมูลของตัวแปรภายในที่มีอยูจ่ นถึงช่วงเวลา
7.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าของตัวแปรภายนอกที่ใช้ในการจําลองตัวแบบทั้งโดยวิธี Static และ Dynamic
นั้นจะใช้ขอ้ มูลจริ งทั้งในช่วงก่อนการจําลอง และในช่วงระหว่างการจําลองข้อมูล ในการคํานวณค่า
ผลลัพธ์
7.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับค่า ARMA terms ต่าง ๆ ที่อยูใ่ นสมการจะคํานวณโดยอาศัยหลักการเดียวกับ
ค่าตัวแปรภายใน คือจะใช้ค่าจริ งในอดีตจนถึงช่วงเวลาที่ทาํ การจําลองข้อมูลสําหรับการจําลองแบบ
Static และใช้ค่าจริ งจนถึ งช่ วงเริ่ มต้นก่ อนการจําลอง และใช้ค่าที่ ได้จากการคํานวณในช่ วงต่อไป
สําหรับการจําลองแบบ Dynamic
ดังนั้น ผลการจําลองแบบ Dynamic โดยทัว่ ไปจะใช้ในการประเมินความสามารถของตัวแบบในการ
พยากรณ์แนวโน้มของตัวแปรภายในล่วงหน้าได้ในหลายช่ วงเวลา รวมถึงกลไกในการปรับตัวของตัวแปรที่
สําคัญภายในตัวแบบ ในขณะที่ผลการจําลองแบบ Static จะใช้ในการประเมินความสามารถในการอธิ บายการ
ตอบสนองระยะสั้น (Impact Multiplier) ของตัวแบบ อย่างไรก็ดีการจําลองแบบ Static สามารถกําหนดช่วงเวลา
ในการประเมินได้ยาวนานกว่าการจําลองแบบ Dynamic เนื่ องจากในการจําลองแบบ Static ความคลาดเคลื่อน
ในการจําลองในแต่ละช่ วงเวลาจะไม่ถ่ายทอดไปยังการจําลองในช่ วงเวลาถัดไป ในขณะที่ การจําลองแบบ
Dynamic ความคลาดเคลื่อนของการจําลองข้อมูลของตัวแบบภายใน และค่า ARMA terms จะถูกถ่ายทอดต่อไป
ยังการจําลองในช่วงเวลาถัดไป ทําให้ไม่เหมาะสมในการเปรี ยบเทียบกับค่าข้อมูลจริ งสําหรับการจําลองข้อมูล
อย่างต่อเนื่ องในระยะเวลายาว ๆ ดังนั้นในการจําลองข้อมูลของตัวแบบในบทนี้ ช่ วงเวลาที่ใช้ในการจําลอง
ข้อมูลจะอยู่ใช้ช่วงระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2540 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2548 สําหรับการจําลองแบบ Static และ
ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2544 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2548 สําหรับการจําลองแบบ Dynamic
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7.2 การประเมินผลการจําลองตัวแบบ
การประเมินความสามารถในการจําลองของตัวแปรภายในต่าง ๆ จะทําการอ้างอิงค่าสถิติที่แสดงถึง
ระดับความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการจําลองข้อมูลในช่ วงเวลาที่กาํ หนด เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าค่าตัวแปร
ภายในที่ได้จากการจําลองมีความใกล้เคียงค่าจริ งมากน้อยเท่าใด โดยในบทนี้ จะทําการประเมินผลการจําลองตัว
แบบโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ (1) Mean Absolute Error: MAE, (2) Mean Absolute Percentage Error: MAPE, (3) Root Mean Square Error: RMSE, (4) Root Mean Square Percentage Error: RMS-PE, และ (5) Theil’s
inequality coefficient ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังนี้
กําหนดให้

= ค่าจําลองของตัวแปรภายใน Y
Yt a = ค่าจริ งของตัวแปรภายใน Y
K = จํานวนช่วงเวลาของการจําลอง
Yt s

Mean Absolute Error (MAE)

=

Mean Absolute Percentage Error (MAE-PE)

Root-Mean Square Error (RMSE)

1
K

K

∑Y
t =1

1
K
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โดยทัว่ ไป ตัววัดที่ได้รับการอ้างอิงถึงในการประเมินความสามารถในการพยากรณ์และจําลองข้อมูลจะ
ได้แก่ค่า RMSE และ MAE แต่เนื่ องจากค่าตัวแปรที่ใช้คาํ นวณมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน ดังนั้น ค่า MA-PE และ
RMS-PE จึงนํามาใช้เป็ นดัชนี สาํ คัญในการประเมินความคลาดเคลื่อนของการจําลองข้อมูล สําหรับค่า Theil’s
inequality ซึ่ งให้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0 - 1 โดยหากค่าที่ได้เท่ากับศูนย์จะแสดงถึงความสามารถในการจําลองของตัว
แบบที่ดีเยีย่ มหรื อค่าที่ได้จากการจําลองมีค่าเท่ากับค่าจริ ง แต่หากค่า Theil’s inequality มีค่าเท่ากับหนึ่ งจะแสดง
ถึงความล้มเหลวของตัวแบบในการประมาณค่า
7.3 ผลการจําลองตัวแบบเศรษฐมิติมหภาค
ผลการจําลองตัวแบบ (Model Historical Simulation) ของตัวแปรภายใน10 โดยใช้วิธีการจําลองแบบ
Static และ Dynamic สามารถแสดงได้ในตารางที่ 7.1 และ 7.2 ตามลําดับ11
จากผลการจําลองข้อมูล (Historical Simulation) พบว่า ผลการจําลองข้อมูลของตัวแบบ NIDAQMM-2
สามารถอธิ บายการเคลื่อนไหวของตัวแปรภายในส่ วนใหญ่ได้ดีพอสมควรทั้งการจําลองข้อมูลแบบ Static และ
Dynamic โดยผลการจําลองในลักษณะ Static ซึ่ งเป็ นตัวแทนของความสามารถของตัวแบบในการอธิ บายการ
เคลื่อนไหวของตัวแปรภายใน จากตารางที่ 7.1 พบว่าค่าความคาดเคลื่อนของการจําลองข้อมูลเมื่อพิจารณาจาก
ค่ า RMS-PE
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ตํ่า กว่า 5% หรื อ ใกล้เคี ย ง โดยเฉพาะภาคระดับ ราคา
องค์ประกอบของการใช้จ่ายมวลรวมประเภทต่าง ๆ เช่น ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (PCPIH) (คลาดเคลื่อน 2.3%)
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง (YR) (คลาดเคลื่อน 5.2%) มูลค่าการส่ งออกสิ นค้ารวม (XGT)
(คลาดเคลื่อน 4.0%) มูลค่าการนําเข้าสิ นค้ารวม (MGT) (คลาดเคลื่อน 3.8%) การลงทุนภาคเอกชน (INPR)
(คลาดเคลื่อน 4.6%) ปริ มาณเงิน M2 (คลาดเคลื่อน 1.8%) อย่างไรก็ตามค่าความคลาดเคลื่อนในบางตัวแปรยังอยู่
ในระดับที่สูง ได้แก่ มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (STCAP) (คลาดเคลื่อน 16.9%) กลุ่มสมการอัตราดอกเบี้ย เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดื อน (TDR) (คลาดเคลื่อน 9.8%) อัตราดอกเบี้ยเงิ นฝากออมทรัพย์ (SDR)
(คลาดเคลื่อน 23.7%) เป็ นต้น นอกจากนี้ ในภาคการท่องเที่ยว สมการการรายรับจากการท่องเที่ยว (XS) และ
รายจ่ายจากการท่องเที่ยวต่างประเทศ (MS) ยังให้ผลการจําลองข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนสู ง (คลาดเคลื่อน
9.5% และ 14.4% ตามลําดับ) เนื่ องจากลักษณะเฉพาะตัวของการการท่องเที่ยวที่อ่อนไหวต่อปั จจัยภายนอก

10
11

ผลการจําลองในที่น้ ีจะนําเสนอเฉพาะในส่ วนของตัวแปรหลักที่มีความสําคัญภายในตัวแบบ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรู ปภาของการจําลองข้อมูลแบบ Static และ Dynamic ในภาคผนวกที่ 2
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ระบบ เช่น สถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ (เช่น การเกิดสึ นามิ) และโรคระบาด (เช่น โรค SARS, ไข้หวัด
นก) จึงเป็ นการยากที่จะสร้างสมการรายได้-รายจ่ายจากการท่องเที่ยวที่มีความแม่นยําได้
ตารางที่ 7.1 ค่าสถิติการจําลองตัวแบบของตัวแปรภายในโดยใช้วิธีการจําลองแบบ Static
(ไตรมาสที่ 1 ปี 2540 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2549)
STATIC
YR
PCPIH
PCPIC
PCPIEN
PCPIF
PPI
PGDP
CPR1
CPR2
CPRT
INPR
M1
M2x
CREDITD
CREDITR
LIQ
MLR
SD
SDR
TD
TDR
REER
MGT
MS
MTR
XGT
XS
XTR
STCAP
TPIT
WEATHR
YN
YGAP

RMSE
42,291
1.9495
0.4118
1.8882
1.3197
1.8500
1.7172
4,254
10,008
13,449
7,273
25,108
95,654
140,166
201,984
0.0237
0.0064
74,142
0.0032
74,801
0.0031
3.6540
29,745
4,887
16,535
35,455
7,599
18,635
327,858
1,669
483,430
72,196
0.0521

MAE
34,602
1.7614
0.2766
1.5694
0.9437
1.2413
1.3174
3,347
7,682
10,311
4,298
20,966
68,969
98,195
155,599
0.0183
0.0037
58,716
0.0028
50,396
0.0024
2.0491
23,636
3,712
13,356
27,219
5,171
14,679
260,833
1,377
381,861
59,592
0.0423

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
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RMS‐PE
0.0521
0.0232
0.0045
0.0318
0.0177
0.0170
0.0101
0.0272
0.0318
0.0304
0.0460
0.0474
0.0176
0.0266
0.0312
0.0271
0.0516
0.0497
0.2367
0.0240
0.0985
0.0450
0.0400
0.1438
0.0493
0.0502
0.0946
0.0388
0.1695
0.0576
0.0534
0.0505
0.0523

MA‐PE
0.0425
0.0209
0.0030
0.0255
0.0128
0.0115
0.0077
0.0210
0.0245
0.0232
0.0326
0.0376
0.0131
0.0191
0.0252
0.0206
0.0359
0.0390
0.1744
0.0163
0.0779
0.0251
0.0330
0.1162
0.0368
0.0373
0.0617
0.0296
0.1228
0.0465
0.0426
0.0426
0.0425

U‐stat.
0.0256
0.0112
0.0022
0.0142
0.0088
0.0085
0.0050
0.0128
0.0158
0.0149
0.0275
0.0203
0.0091
0.0138
0.0172
0.0127
0.0354
0.0224
0.0538
0.0121
0.0312
0.0222
0.0186
0.0743
0.0197
0.0220
0.0445
0.0178
0.0536
0.0267
0.0264
0.0252
0.0265
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ตารางที่ 7.2 ค่าสถิติการจําลองตัวแบบของตัวแปรภายในโดยใช้วิธีการจําลองแบบ Dynamic
(ไตรมาสที่ 1 ปี 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2549)
Dynamic
YR
PCPIH
PCPIC
PCPIEN
PCPIF
PPI
PGDP
CPR1
CPR2
CPRT
INPR
M1
M2x
CREDITD
CREDITR
LIQ
MLR
SD
SDR
TD
TDR
REER
MGT
MS
MTR
XGT
XS
XTR
STCAP
TPIT
WEATHR
YN
YGAP

RMSE
28,743
3.6431
3.2904
2.4848
2.2092
2.6753
3.5660
16,321
15,973
31,627
31,900
52,526
193,501
97,266
268,595
0.0329
0.0121
597,434
0.0145
509,894
0.0070
4.0680
117,147
5,388
45,524
33,312
17,545
17,934
2,210,088
3,087
2,855,270
58,880
0.0347

MAE
24,129
3.6169
2.9469
1.7763
1.7306
2.1474
3.2228
15,345
14,609
29,906
27,977
46,843
163,940
78,453
251,964
0.0278
0.0108
519,915
0.0127
413,222
0.0062
3.4945
105,266
4,545
40,393
22,644
14,210
13,327
1,946,637
2,496
2,596,817
47,807
0.0283

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
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RMS‐PE
0.0319
0.0401
0.0339
0.0270
0.0267
0.0209
0.0200
0.0865
0.0451
0.0622
0.1966
0.0689
0.0312
0.0202
0.0492
0.0323
0.2012
0.2588
1.6931
0.1868
0.5769
0.0521
0.1104
0.1349
0.0877
0.0311
0.2019
0.0298
0.4857
0.0776
0.2492
0.0363
0.0347

MA‐PE
0.0266
0.0399
0.0305
0.0207
0.0214
0.0174
0.0181
0.0822
0.0415
0.0593
0.1798
0.0620
0.0272
0.0161
0.0460
0.0273
0.1767
0.2330
1.3536
0.1479
0.4590
0.0445
0.1031
0.1165
0.0794
0.0223
0.1529
0.0223
0.4586
0.0670
0.2330
0.0297
0.0283

U‐stat.
0.0157
0.0197
0.0169
0.0161
0.0135
0.0113
0.0099
0.0465
0.0232
0.0326
0.1178
0.0359
0.0167
0.0097
0.0249
0.0162
0.0859
0.1618
0.3462
0.0792
0.1542
0.0249
0.0624
0.0711
0.0486
0.0169
0.0824
0.0146
0.3736
0.0453
0.1525
0.0178
0.0173
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการจําลองในลักษณะ Dynamic ซึ่งใช้เป็ นตัวแทนของความสามารถของ
ตัวแบบในการพยากรณ์แนวโน้มของตัวแปรภายใน พบว่า ตัวแปรส่ วนใหญ่มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในระดับที่
ใกล้เคียงกับผลการจําลองในลักษณะ Static เช่น ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง (YR) (คลาดเคลื่อน
3.2%) ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (PCPIH) (คลาดเคลื่อน 4.0%) ปริ มาณเงิน M2 (คลาดเคลื่อน 3.1%) มูลค่าการ
ส่ งออกสิ นค้ารวม (XGT) (คลาดเคลื่อน 3.1%) มูลค่าการนําเข้าสิ นค้ารวม (MGT) (คลาดเคลื่อน 11.0%) ในขณะ
ที่ตวั แปรบางตัวมีความคลาดเคลื่อนที่สูงขึ้นได้แก่ การลงทุนภาคเอกชน (INPR) (คลาดเคลื่อน 19.7%) การ
รายรับจากการท่องเที่ยว (XS) (คลาดเคลื่อน 20.2%) รายจ่ายจากการท่องเที่ยวต่างประเทศ (MS) (คลาดเคลื่อน
13.5%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (คลาดเคลื่อน 57.7%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
(คลาดเคลื่อน 169.3%) อัตราดอกเบี้ย MLR (คลาดเคลื่อน 20.1%) มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (STCAP)
(คลาดเคลื่อน 48.6%) และความมัง่ คัง่ ในระบบเศรษฐกิจ (WEALTHR) (คลาดเคลื่อน 24.9%)
ดังนั้นผลการจําลองข้อมูลของตัวแบบ NIDAQMM-2 ให้ค่าการจําลองที่ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริ งสําหรับ
ตัวแปรภายในส่ วนใหญ่ในตัวแบบ แต่ขอ้ ควรระวังที่สาํ คัญคือตัวแปรหลายตัว เช่น อัตราดอกเบี้ยประเภทต่าง ๆ
การขาดดุลในงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายจากการท่องเที่ยว มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ (STCAP) (คลาดเคลื่อน
48.6%) และความมัง่ คัง่ ในระบบเศรษฐกิจ (WEALTHR) ซึ่งยังมีค่าความคลาดเคลื่อนสู งอยู่ ซึ่ งถือเป็ นประเด็นที่
ควรปรับปรุ งเพื่อให้ตวั แบบมีความสามารถในการจําลองข้อมูลที่ดีมากขึ้นสําหรับการศึกษาในอนาคต
7.4 เปรียบเทียบผลการจําลองข้ อมูลระหว่ างตัวแบบ NIDAQMM-1 และ NIDAQMM-2
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการจําลองข้อมูลการระหว่างตัวแบบ NIDAQMM-1 และตัวแบบ
NIDAQMM-2 ในตัวแปรที่สาํ คัญ ๆ แสดงได้ในตารางที่ 7.3 โดยมีขอ้ สังเกตุที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการจําลองข้อมูลโดยเปรี ยบเทียบระหว่างตัวแบบ NIDAQMM-1 และ NIDAQMM-2 พบว่ามี
ความสามารถใกล้เคียงกันในการจําลองข้อมูลโดยมีความคลาดเคลื่อนที่สูง-ตํ่าแตกต่างกันไปในแต่ละตัวแปร
เมื่อพิจารณาการจําลองข้อมูลด้วยวิธีการ Dynamic พบว่าตัวแบบ NIDAQMM-1 มีความคลาดเคลื่อนที่ต่าํ กว่าตัว
แบบ NIDAQMM-2 ในการจําลองข้อมูลตัวแปรผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง(YR), ดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (PCPIH) GDP Deflator (PGDP) การบริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าคงทน (CPR1) การบริ โภค
ภาคเอกชนในสิ นค้าไม่คงทน (CPR2) การบริ โภคภาคเอกชนรวม (CPRT) การลงทุนภาคเอกชน (INPR)
ปริ มาณเงินตามความหมายแคบ (M1) ปริ มาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ูกค้าชั้นดี
(MLR) มูลค่าเงินฝากออมทรัพย์ (SD) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (SDR) มูลค่าการนําเข้าสิ นค้ารวม
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(MGT) ปริ มาณการนําเข้าสิ นค้าและบริ การรวม (MTR) รายรับจากการท่องเที่ยว (XS) ความมัง่ คัง่ (WEALTHR)
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปี ปั จจุบนั (YN) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง ช่องว่างการ
ผลิต (YGAP)
ส่ วนตัวแปรภายในที่ตวั แบบ NIDAQMM-2 มี ความคลาดเคลื่อนที่ต่ าํ กว่าตัวแบบ NIDAQMM-1
ประกอบด้วย ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน (PCPIC) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคสิ นค้าพลังงาน (PCPIEN) ดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าอาหารสด (PCPIF) ดัชนี ราคาผูผ้ ลิต (PPI) ปริ มาณสิ นเชื่อภายในประเทศ (CREDITD) ปริ มาณ
สิ นเชื่อภายประเทศที่แท้จริ ง (CREDITDR) สภาพคล่องในตลาดการเงิน (LIQ) มูลค่าเงินฝากประจํา (TD) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (TDR) อัตราแลกเลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แท้จริ ง (REER) รายจ่ายจากการ
ท่องเที่ยว (MS) มูลค่าการส่ งออกสิ นค้ารวม (XGT) ปริ มาณการส่ งออกสิ นค้าและบริ การรวม (XTR) ภาษีเงินได้
บุ ค คลธรรมดา (TPIT) ส่ ว นในกรณี ข องการจํา ลองข้อมู ลแบบ Static จะให้ผ ลการจํา ลองโดยเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างตัวแบบทั้งสองที่ใกล้เคียงกับผลการจําลองข้อมูลแบบ Dynamic
โดยสรุ ป ผลการเปรี ยบเทียบตัวแบบ NIDAQMM-2 กับตัวแบบ NIDAQMM-1 พบว่ามีความแม่นยํา
ใกล้เคียงกัน โดยตัวแบบ NIDAQMM-2 มีความแม่นยําในตัวแปรประเภทดัชนีราคา ในขณะที่ตวั แบบ
NIDAQMM- 1 มีความแม่นยํามากกว่าในตัวแปรประเภทการใช้จ่ายภาคเอกชนและรายได้รวม สําหรับกรณี ของ
ตลาดการเงินและการค้าระหว่างประเทศ ตัวแบบ NIDAQMM-1 และ NIDAQMM-2 มีความแม่นยําใกล้เคียงกัน
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ตารางที่ 7.3 เปรี ยบเทียบค่าสถิติจาก Mean Absolute Percentage Error จากการจําลองข้อมูลของตัวแบบ
NIDAQMM-1 และ NIDAQMM-2
Static

Dynamic

NIDAQMM‐1 NIDAQMM‐2 NIDAQMM‐1 NIDAQMM‐2
YR

0.0207

0.0425

0.0219

0.0266

PCPIH

0.0051

0.0209

0.0122

0.0399

PCPIC

0.0024

0.0030

0.0307

0.0305

PCPIEN

0.0267

0.0255

0.0511

0.0207

PCPIF

0.0163

0.0128

0.0854

0.0214

PPI

0.0132

0.0115

0.0245

0.0174

PGDP

0.0073

0.0077

0.0175

0.0181

CPR1

0.0210

0.0210

0.0311

0.0822

CPR2

0.0125

0.0245

0.0189

0.0415

CPRT

0.0157

0.0232

0.0223

0.0593

INPR

0.0350

0.0326

0.0873

0.1798

M1

0.0449

0.0376

0.0428

0.0620

M2x

0.0150

0.0131

0.0295

0.0272

CREDITD

0.0186

0.0191

0.0676

0.0161

CREDITR

0.0179

0.0252

0.0552

0.0460

LIQ

0.0232

0.0206

0.0326

0.0273

MLR

0.0294

0.0359

0.0497

0.1767

SD

0.0353

0.0390

0.1096

0.2330

SDR

0.0559

0.1744

1.0299

1.3536

TD

0.0175

0.0163

0.1485

0.1479

TDR

0.1200

0.0779

1.0103

0.4590

REER

0.0305

0.0251

0.1534

0.0445

MGT

0.0446

0.0330

0.0606

0.1031

MS

0.0883

0.1162

0.1298

0.1165

MTR

0.0314

0.0368

0.0702

0.0794

XGT

0.0555

0.0373

0.1089

0.0223

XS

0.0457

0.0617

0.0845

0.1529

XTR

0.0324

0.0296

0.0466

0.0223

TPIT

0.0439

0.0465

0.0702

0.0670

WEATHR

0.0103

0.0426

0.0165

0.2330

YN

0.0234

0.0426

0.0210

0.0297

YGAP

0.0207

0.0425

0.0219

0.0283

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2 และ NIDAQMM-1 มาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ
ตัวแบบเศรษกิจมหภาคของไทย
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8. ผลการพยากรณ์ แนวโน้ มเศรษฐกิจมหภาคในปี 2553 และ 2554
การพยากรณ์เศรษฐกิจด้วยตัวแบบ NIDAQMM-2 จะกําหนดให้ตวั แปรอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน
(RP1) และค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า (WMIN) เป็ นตัวแปรภายนอกเพื่อให้สามารถกําหนดข้อสมมุติเกี่ยวกับทิศทาง
นโยบายการเงิน และนโยบายการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าในการพยากรณ์ ซึ่ งข้อสมมุติหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
พยากรณ์แสดงในตารางที่ 8.1 ดังนี้ 12
ตารางที่ 8.1 สรุ ปข้อสมมุติเกี่ยวกับตัวแปรภายนอกที่สาํ คัญในปี 2553 และ 2554
Key exogenous variables
RP1 (end of period)
Fed Fund Rate (end of period)
Crude oil (average)
World Import growth
Government Consumption
Government Investment
Minimum wage (end of period)

2010F
2
0
82
16
3.5
3
218

2011F
2.5
2
94
12
2.2
3.7
231

ที่มา: จากการประเมินโดยคณะผูว้ จิ ยั
จากตารางที่ 8.1 ข้อสมมุติหลักของการพยากรณ์เศรษฐกิ จมหภาคในปี 2553 และ 2554 คือ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายการเงินของไทย (RP1) จะทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี 2553 โดยจะมีการปรับในอัตราเร่ ง
ในไตรมาสที่ 3 โดยจะอยู่ ณ ระดับร้อยละ 1.75 ในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 และ ปรับตัวเป็ นร้อยละ 2.00 ในสิ้ นปี
2553 และปรับขึ้นเล็กน้อยในปี 2554 เป็ นระดับร้อยละ 2.50 ส่ วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินในสหรัฐฯ (US
Fed Fund Rate) คาดว่าจะทรงตัวอยูใ่ นระดับใกล้เคียงร้อยละ 0.0 ในช่วงที่เหลือของปี 2553 เนื่ องจากเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยังมีความเสี่ ยงในการฟื้ นตัวในช่วงครึ่ งหลังของปี 2553 จากเครื่ องชี้วดั ทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่ยงั มีความ
ไม่แน่ นอน นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับปั ญหาหนี้ สาธารณะในยุโรปยังมีผลต่อการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ทําให้อตั ราดอกเบี้ย Fed Fund Rate ยังไม่น่าปรับตัวในปี 2553 แต่ในปี 2554 คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ
จะมีสญ
ั ญาณการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่อง ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่ อง

12

ดุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสมมุติที่ใช้ในการพยากรณ์ในภาคผนวกที่ 3
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เพื่อป้ องกันปั ญหาเงินเฟ้ อ และถอนการอัดฉี ดเงินเข้าสู่ ระบบซึ่ งจะส่ งผลให้อตั ราดอกเบี้ยปรับตัวอย่างรวดเร็ วสู่
ระดับร้อยละ 2.00 ณ สิ้ นปี 2554
ส่ วนทิศทางราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกที่เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวอย่างรวดเร็ วของอัตราเงินเฟ้ อ
ในปี 2551-2552 คาดว่าจะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในปี 2553-2554 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จ
โลกโดยเฉพาะ ประเทศจีน เอเชียตะวันออก และตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ทําให้มีอุปสงค์การใช้น้ าํ มันเพิ่มขึ้น แต่จาก
ภาวะความเสี่ ยงในเศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ และยุโรป ทําให้ราคานํ้ามันดิ บในตลาดโลกไม่น่าจะปรั บตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ถึ งแม้ว่าในระยะสั้นราคานํ้ามันจะมี การแกว่งตัวขึ้นลงเพื่อตอบสนองต่อภาวะความไม่แน่ นอนใน
เศรษฐกิ จโลกโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จยุโรป นอกจากนี้ ทิศทางของเศรษฐกิ จโลกที่กล่าวถึ ง
ข้างต้นโดยเฉพาะการฟื้ นตัวของประเทศในเอเชี ย จะส่ งผลให้มูลค่าการค้าโลกมีการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
สะท้อนผ่านข้อสมมุติเกี่ยวกับปริ มาณการนําเข้ารวมของโลกที่ปรับปตัวเพื่มขึ้นร้อยละ 16 และ 12 ในปี 2553
และ 2554 ตามลําดับ
ในส่ วนข้อสมมุติเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศอื่นๆ ได้แก่ นโยบายการคลัง (ผ่านรายจ่าย
เพื่อการบริ โภคและรายจ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐ) และนโยบายการกําหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า นโยบาย
การคลังในปี 2553 จะมีการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐตามนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ซึ่ งมีท้ งั ผ่าน
การบริ โภคและการลงทุนของรัฐบาลที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 และ 3.0 ตามลําดับ ส่ วนในปี 2554 คาดว่าการบริ โภค
ภาครัฐจะเริ่ มชะลอตัว ส่ วนการลงทุนยังขยายตัวตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้ารถไฟฟ้ า ที่จะ
เริ่ มดําเนิ นการอย่างเต็มที่ในปี 2554 ดังนั้น คาดว่าการใช้จ่ายภาครั ฐจะขยายตัวร้อยละ 2.2 และ 3.7 สําหรั บ
รายจ่ายเพื่อการบริ โภคและการลงทุนภาครัฐบาล ตามลําดับ ส่ วนนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าคาดว่าจะอยู่ ณ
ระดับ 218 และ 231 บาทต่อวันในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ (สะท้อนการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7
และ 6 ในปี 2553 และ 2554)
จากข้อสมมุติขา้ งต้น ผลการพยากรณ์โดยตัวแบบ NIDAQMM-2 ของตัวแปรทางเศรษฐกิ จที่สาํ คัญ
ได้แก่ อัตราเงิ นเฟ้ อ อัตราการเติ บโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ ยน และดุ ลบัญชี
เดิ นสะพัด ในปี 2553 ถึง 2554 แสดงได้ดงั ตารางที่ 8.2 และรู ปที่ 8.1 ส่ วนผลการพยากรณ์ โดยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารนโยบกายเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญได้แก่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (BOT) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (NESDB) และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO) แสดง
ได้ในตารางที่ 8.3 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 8.2 สรุ ปผลการพยากรณ์ตวั แปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญในปี 2553 และ 2554
2553F
5.8
3.8
9.1
2.6
10.5
10.8
18.7
3.4
1.3
10.6
9.0
6.2
32.41

GDP Growth
Private Consumption
Durable products
Non-durable Products
Private Investment
Export (Total in real term)
Import (Total in real term)
Headline Inflation
Core Inflation
Energy Inflation
Raw Food Inflation
MLR (end of period)
Exchange Rate (average)

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
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2554F
4.8
4.5
3.6
4.1
11.6
6.3
6.4
2.4
2.4
3.1
2.0
6.5
31.94

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ตารางที่ 8.3 เปรี ยบเทียบการพยากรณ์ตวั แปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญในปี 2553 และ 2554
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

GDP growth

Headline Inflation

Core Inflation

Private Consumption

Private Investment

2552
-2.2

-0.9

0.3

-1.1

-12.8

NESDB
FPO
NIDA
BOT
NESDB
FPO
NIDA
BOT
NESDB
FPO
NIDA
BOT
NESDB
FPO
NIDA
BOT
NESDB
FPO
NIDA
BOT

2553F
3.5 - 4.5
5.0 - 6.0
5.8
6.5 - 7.5
3.0 - 4.0
3.0 - 4.0
3.4
2.5 - 3.8
0.8 - 1.8
1.3
0.5 - 1.3
3.0
3.0 - 4.3
3.8
2.0 - 4.0
5.0
8.3 - 12.1
10.5
13.0 - 15.0

2554F

4.8
3.0 - 5.0

2.4
2.5 - 4.5

2.4
2.0 - 3.0

4.5
2.5-4.5

11.6
6.5 - 8.5

ที่มา: - ผลการพยากรณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) รวบรวมจากเอกสารประกอบการแถลงข่าวรายงานแน้ว
โน้มเงินเฟ้ อ ณ กรฎาคม 2553
- ผลการพยากรณ์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) รวบรวมจาก
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 1/2553 และแนวโน้มปี 2553 ณ พฤษภาคม 2553
- ผลการพยากรณ์ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO) รวบรวมจากรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2553
ณ มิถุนายน 2553
- ผลการพยากรณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) ได้จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
ณ กรกฎาคม 2553
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รู ปที่ 8.1 ผลการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2554
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
รู ปที่ 8.1 ผลการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 (ต่อ)
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
รู ปที่ 8.1 ผลการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2553 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 (ต่อ)
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ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2

ผลการพยากรณ์ ในตารางที่ 8.2 และ 8.3 พบว่าแนวโน้มอัตราการเติบโตของเศรษฐกิ จมหภาคในปี
2553 และ 2554 จะฟื้ นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2552 ซึ่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับติด
ลบ (ร้อยละ -2.2) โดยคาดการณ์ว่าอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ งในจะอยู่ ณ
ระดับ ร้อยละ 5.8 และ 4.8 สําหรับปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ ซึ่ งแสดงถึงการฟื้ นตัวที่ต่อเนื่ องตามการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิ จโลก โดยผลของปรั บเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการชะลอตัวของการใช้นโยบายการคลัง
ขยายตัวตามข้อมสมมุติขา้ งต้นจะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมากนักเนื่ องจากการบริ โภค และการลงทุนภาคเอกชนมี
แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2553 การขยายตัวของการบริ โภคและการลงทุนจะมาจากการปรับตัว
เข้าสู่ ดุลยภาพระยะยาวจากที่ในปี 2552 การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ณ ระดับ ร้อยละ -1.1 และ
-12.8 ตามลําดับเนื่องจากปั ญหาวิกฤตการเงินโลก ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเริ่ มคลี่คลาย13 การบริ โภค
และการลงทุนจึงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยการคาดว่าในปี 2553 การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว
ร้ อยละ 3.8 และ 10.5 ตามลําดับ ซึ่ งหากแนวโน้มเศรษฐกิ จไม่ ได้รับ ผลกระทบจากปั จ จัย ภายนอกที่ ไม่ ได้
คาดหมาย แนวโน้มการขยายตัวของการบริ โภคภาคเอกชนและการลงทุนจะมีผลต่อเนื่ องไปยังปี 2554 ซึ่ งการ
บริ โภคและการลงทุนมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 4.5 และ 11.6 ตามลําดับ
13

ในตัวแบบ NIDAQMM-2 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะแสดงผ่านมูลค่าการนําเข้ารวมโลก
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ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ส่ วนภาคการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การส่ งออกมีแนวโน้มขยายตัวมากในปี 2553 โดยคาดว่า
ปริ มาณการส่ งออกรวม (มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ ปรับตัวดัชนีราคาสิ นค้าส่ งออก) จะขยายตัว ณ อัตรา
ร้อยละ 10.8 (ปรั บตัวจากหดตัวร้ อยละ -12.7 ในปี 2552) และในปี 2554 จะขยายตัวร้อยละ 6.3 ส่ วนในด้าน
ปริ มาณการนําเข้ารวม (มูลค่าการนําเข้าสิ นค้าและบริ การ ปรับตัวดัชนีราคาสิ นค้าส่ งออก) ในปี 2553 จะขยายตัว
ณ อัตราร้อยละ 18.7 ซึ่ งจะสู งกว่าการขยายตัวของการส่ งออกเนื่ องจาก การนําเข้าจะมีการหดตัวในปี 2552 ใน
อัตราที่สูงกว่าการส่ งออกคือร้อยละ -21.8 ทําให้มีอตั ราการปรับเพิ่มในปี 2553 ที่สูงกว่าการส่ งออก ส่ วนในปี
2554 ปริ มาณการนําเข้าจะขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับการส่ งออกคือร้อยละ 6.4 สําหรับการเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ ณ ระดับ 32.41 และ 31.94 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ
โดยเฉลี่ยในปี 2553 และ 2554 ซึ่ งค่าเงินบาทมีแนวโน้มปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของปี 2553 และครึ่ งแรก
ของปี 2554 เนื่ องจากข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบารการเงินของไทยจะปรับตัวขึ้นเร็ วกว่าในสหรัฐฯ
ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยในช่วงครึ่ งหลังของปี 2554 ค่าเงินบาทจะเริ่ มอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ ในขณะที่อตั ราอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR มีแนวโน้มปรับตัวเป็ นร้อยละ 6.2 และ 6.5 ณ สิ้ นปี
2553 และ 2554
ด้านแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้ อ พบว่าอัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ องเช่ นเดี ยวกับการ
ขยายตัวของผลผลิต โดยค่าพยากรณ์อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเท่ากับร้อยละ 3.4 และ 2.4 ในปี 2553 และ 2554 ส่ วน
ของอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานจะอยูท่ ี่อตั ราร้อยละ 1.3 และ 2.4 ในปี 2553 และ 2554 จะเห็นได้ว่าอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป
มีการปรับตัวในระดับสู งในปี 2553 โดยมีปัจจัยสําคัญเนื่ องจากการเพิ่มของอัตราเงินเฟ้ อในหมวดพลังงาน และ
หมวดอาหารสด ที่ปรับตัวร้อยละ 10.6 และ 9.0 ตามลําดับในปี 2553 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกและราคาสิ นค้าเกษตร เช่น ผัก ไข่ และเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าการปรับตัวของราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกในปี 2554 จะมีอยูต่ ่อเนื่องแต่อตั ราการเพิ่มจะชะลอตัวลงจากในปี 2553 ส่ วนราคาสิ นค้าเกษตรคาด
ว่าในปี 2554 จะมีการปรั บลดลงในหลายรายการทําให้อตั ราเงิ นเฟ้ อกลุ่มพลังงาน และอาหารสดจะปรั บตัว
เพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 3.1 และ 2.1 ตามลําดับในปี 2554 ดังนั้น การเพิม่ ขึ้นของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะมีแนวโน้ม
ที่จะชะลอตัวลงในปี 2554 เป็ นระดับร้อยละ 2.4 เท่ากับอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน (ประมาณการ ณ อัตราร้อยละ 2.4
ในปี 2554) ซึ่งอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานในปี 2554 มีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้นตามอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง
ในปี 2553 และ 2554 ทั้งในด้านการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านอุปทานได้แก่ การ
ปรั บเพิ่มของอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้น ตํ่ายังมี ผลให้อตั ราเงิ น เฟ้ อพื้ นฐานปรั บตัวเพิ่ม ขึ้ นเช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งจาก
สมมุติฐานการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแป็ นระดับร้อยละ 2.0 และ ร้อยละ 2.5 ณ สิ้ นปี 2553 และ 2554 จะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

42

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
เพียงพอต่อการรักษาเสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานที่เป็ นเป้ าหมายในการดําเนิ นนโยบายการเงินภายใต้
กรอบ Inflation Targeting แต่หากเศรษฐกิจมีการเติบโตที่สูงกว่าที่ประมาณการก็มีโอกาสสู งที่อตั ราดอกเบี้ย
นโยบาย RP1 จะปรับตัวสู งกว่าร้อยละ 2.0 ได้
อย่างไรก็ตาม ผลการพยากรณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นขึ้นอยูก่ บั ข้อสมมุติเกี่ยวกับปั จจัยภายนอกระบบของตัว
แบบ NIDAQMM-2 ซึ่ งหากปั จจัยภายนอกเหล่านี้ มีการปรับตัวมากหรื อน้อยกว่าที่คาดหมาย จะส่ งผลต่อค่า
พยากรณ์ ที่ได้ดังผลการประเมิ นความคลาดเคลื่ อนการพยากรณ์ ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่ งบทต่ อไปจะทําการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ค่าตัวแปรภายนอกอาจมีการปรับตัวแตกต่างจากที่คาดหมาย

9. ผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ (Scenario Analysis)
ในการพยากรณ์ แนวโน้มเศรษฐกิ จ ผลการพยากรณ์ ที่ได้นอกจากจะขึ้นอยู่กบั ข้อมูลของตัวแปรใน
ระบบและนอกระบบในอดี ต และโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่ งจําลองโดยระบบสมการแล้ว ยัง
ขึ้นกับข้อสมมุติเกี่ยวกับแนวโน้มของตัวแปรภายนอกระบบในอนาคต เช่น อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า และฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และการกําหนดนโยบายการการเงิน-การคลัง นอกจากนี้ แนวโน้ม
การเคลื่อนไหวของตัวแปรภายในช่วงเวลาที่พิจารณายังอาจถูกกระทบจากปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ซึ่ งไม่สามารถ
อธิบายได้ดว้ ยตัวแบบ เช่น การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางค่าเงินเหรี ยญสหรัฐฯ และค่าเงินหยวนในตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อประเมินความอ่อนไหวของผลการพยากรณ์ของตัวแบบต่อผลการตัดสิ นใจเชิงนโยบาย
การเงิน-การคลัง และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ในบทนี้ จะทําการจําลองตัวแบบภายใต้สถานการณ์ที่
กําหนดขึ้น และเปรี ยบเทียบผลการพยากรณ์ภายใต้สถานการณ์ที่กาํ หนดขึ้นกับผลการพยากรณ์ภายใต้ขอ้ สมมุติ
หลัก โดยสถานการณ์ ที่พิจารณาประกอบด้วย ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศที่อาจแข็งค่าขึ้นมากและเร็ วกว่าที่คาดหมาย และปริ มาณการนําเข้าสิ นค้ารวมของโลกที่อาจมีการ
ขยายตัวในอัตราที่ต่าํ กว่าที่คาดการณ์ และผลกระทบจากปั จจัยภายใน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ในอัตราที่ สูงกว่าที่ ประมาณการไว้ โดยรายละเอี ยดของการประเมิ นความอ่อนไหวจากสถานการณ์ ต่าง ๆ
แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
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9.1 ผลกระทบจากการปรับตัวแข็งค่ าขึน้ ของเงินบาทมากกว่ าทีค่ าดการณ์
การพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของตัวแบบ NIDAQMM-2 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนฯ จะ
ถูกกําหนดโดย อัตราดอกเบี้ยโดยเปรี ยบเทียบระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กา ตามสมการ (B.16) ซึ่ งผล
การพยากรณ์ในบทที่ 8 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (บาทต่อเหรี ยญหสหรัฐฯ) จะปรับตัวแข็งค่าขึ้นเป็ น 32.41 และ
31.94 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ แต่ในหลายกรณี ทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต
โดยการคาดการณ์น้ ี อาจเกิดจากปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ซึ่ งไม่ได้รวมอยูใ่ นตัวแบบ เช่น แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน
ของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น ค่าเงินหยวนของประเทศจีน หรื อค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งในปี 2553
ประเทศจีนมีแนวโน้มจะปล่อยให้ค่าเงินหยวนมีความยืดหยุน่ มากขึ้นตามระบบตะกร้าเงิน ทําให้เงินหยวนของ
จีนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่ งส่ งผลต่อค่าเงินสกุลอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออก และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่ งผล
จากการแข็งค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนฯ จะส่ งผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อ ผ่านมูลค่า
การนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าและบริ การ การลงทุนของภาคเอกชน การปรับตัวของอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน พลังงาน
และอาหารสด14
ดังนั้น การจําลองสถานการณ์การแข็งค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงจัดทําขึ้นโดย
การสมมุ ติให้อตั ราแลกเปลี่ ยนระหว่างเงิ น บาทต่ อเงิ น เหรี ยญสหรั ญ (FX) เป็ นตัวแปรภายนอกระบบ และ
กําหนดให้อตั ราแลกเปลี่ยนฯ ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเป็ น 31.98 และ 31.04 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในปี
2553 และ 2554 ซึ่ งผลการพยากรณ์ภายใต้สถานการณ์การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทเทียบกับผลการพยากรณ์ใน
กรณี พ้นื ฐาน (ตามข้อมสมมุติหลักในบทที่ 8) แสดงในตารางที่ 9.1 ดังต่อไปนี้

14

ดูแผนภาพในภาคผนวกที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนฯ กับตัวแปรอื่น ๆ ในระบบภายใต้ตวั แบบ
NIDAQMM-2
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รู ปที่ 9.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ) ภายใต้กรณี พ้นื ฐาน
(Base Case) และภายใต้สถานการณ์ที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นกว่าที่คาดการณ์
33.0
32.5
32.0
31.5
31.0
30.5
30.0
10Q1

10Q2

10Q3

10Q4

11Q1

11Q2

11Q3

11Q4

FX Baht/us dollar (Scenario)
FX Baht/us dollar (base case)

หมายเหตุ: - ค่าเงินบาทกรณี พ้นื ฐาน (Base Case) มาจากการจําลองข้อมูลโดยตัวแบบ
- ค่าเงิ นบาทกรณี สถานการณ์ (Scenario) มาจากการสมมุติโดยการประเมิ นของคณะผูว้ ิจยั ภายใต้
สถานการณ์ที่ค่าเงินบาทได้รับอิทธิ พลจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ และการแข็งค่าของเงินหยวนทําให้
แข็งค่าขึ้นเร็ วกว่าที่คาํ นวณโดยตัวแบบ

ตารางที่ 9.1 ผลการประเมินสถานการณ์ที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นกว่าที่คาดการณ์ เทียบกับกรณี พ้นื ฐาน
Scenario 1 (Foreign Exchange Rate)

Baseline
2553F
2554F
5.8
4.8
3.8
4.5
10.5
11.6
10.8
6.3
18.7
6.4
3.4
2.4
1.3
2.4
32.41
31.94

Scenario 1
2553F
2554F
5.7
3.9
3.7
4.0
10.6
11.2
11.1
6.2
19.2
7.4
3.4
2.1
1.3
2.3
31.98
31.04

GDP Growth
Private Consumption
Private Investment
Export (Total in real term)
Import (Total in real term)
Headline Inflation
Core Inflation
Foreign Exchange Rate (Baht/us dollar)
ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
หมายเหตุ: 1. กรณี พ้ืนฐาน อัตราแลกเปลี่ยนฯ กําหนดโดยสมการ (B.17) โดยเคลื่อนไหวเฉลี่ย ณ ระดับ 32.41 และ
31.94 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ
2. กรณี ค่าเงินบาทแข็งค่า อัตราแลกเปลี่ยนฯ เคลื่อนไหวเฉลี่ย ณ ระดับ 31.98 และ 31.04 บาทต่อเหรี ยญ
สหรัฐฯ ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ
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จากตารางที่ 9.1 ผลจากการที่ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นตามสถานการณ์ที่กาํ หนดไว้ จะส่ งผลให้อตั รา
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2553 และ 2554 ปรับตัวลดลงมาอยู่ ณ ระดับร้อยละ 5.7 และ 3.9 สําหรับปี 2553
และ 2554 ตามลําดับ ลดลงจากอัตราร้อยละ 5.8 และ 4.8 ในกรณี พ้ืนฐาน ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อจะปรับตัวลดลงเป็ น
ร้อยละ 2.1 และ 2.3 ในปี 2554 สําหรับอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน ตามลําดับ โดยตัวแปรที่มี
การตอบสนองต่อค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดได้แก่ การนําเข้า โดยปริ มาณการนําเข้าสิ นค้า-บริ การรวมจะ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.7 และ 6.4 ในปี 2553 และ 2554 เป็ น 19.2 และ 7.4 ตามลําดับ ส่ วนการส่ งออกจะมีการ
ปรับลดลงเล็กน้อยในปี 2554 จากร้อยละ 6.3 เป็ นร้อยละ 6.2 ในขณะที่การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน
ลดลงในปี 2554 จากเดิมพยากรณ์ ณ ร้อยละ 4.5 (การบริ โภคภาคเอกชน) และ 11.6 (การลงทุนภาคเอกชน) เป็ น
ร้อยละ 4.0 และ 11.2 ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะห์ขา้ งต้น เห็นได้วา่ การนําเข้าเป็ นตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคหลักที่อ่อนไหวกับการแข็ง
ค่าของเงินบาทมากสุ ดและมีการตอบสนองเร็ วที่สุด โดยผลการปรับตัวจะสังเกตุได้ในปี 2553 ในขณะที่ตวั แปร
อื่น ๆ การปรั บตัวจะสังเกตุได้ล่าช้ากว่าคือในปี 2554 ซึ่ งการแข็งค่าของเงิ นบาทมี ผลด้านลบต่อตัวแปรทาง
เศรษฐกิ จมหภาคหลักด้านการใช้จ่ายทุกตัว ได้แก่ การบริ โภค การลงทุน การส่ งออก และการนําเข้า แต่เมื่อ
พิจารณาผลต่ออัตราเงินเฟ้ อจะพบว่า ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นส่ งผลบวกต่ออัตราเงินเฟ้ อทําให้อตั ราเงินเฟ้ อในปี 2554
โดยชะลอตัวลงจากค่าพยากรณ์กรณี พ้ืนฐานที่ร้อยละ 2.4 โดยลดลงเป็ นร้อยละ 2.1 สําหรับเงินเฟ้ อทัว่ ไป และ
ร้อยละ 2.3 สําหรั บเงิ นเฟ้ อพื้นฐาน สําหรั บอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปพบว่า มีการตอบสนองต่อค่าเงินบาทมากกว่า
อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานเนื่ องจากองค์ประกอบของสิ นค้าที่อยู่นอกเหนื ออัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานจะขึ้นอยู่กบั ต้นทุน
จากภายนอกประเทศ ได้แก่ ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และราคาสิ นค้าเกษตรในตลาดโลก ซึ่ งการส่ งผ่านมายัง
ราคาในประเทศค่าเงินจะมีบทบาทต่อราคาสิ นค้ามากกว่ากรณี ของสิ นค้าประเทศอื่น ๆ ในอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน
หากพิจารณาผลการจําลองสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเร็ วกว่าที่คาดการณ์ พบว่าโดยประมาณผล
ของการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ (บาท/เหรี ยญสหรัฐฯ) ขึ้นร้ อยละ 1 จะมีผลให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจลดลงประมาณปี ละ 0.32% และมีผลให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปปรับตัวลดลงประมาณ 0.11% ใน
ระยะเวลาหนึ่งปี
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9.2 ผลกระทบจากการชะลอตัวของมูลค่ าการค้ าโลก
การพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจกรณี พ้ืนฐานในบทที่ 8 ตั้งอยูบ่ นข้อสมมุติว่ามูลค่าการนําเข้าสิ นค้ารวม
ของโลกในปี 2553 และ 2554 มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 16 และ 12 ตามลําดับจากที่หดตัวอย่างรุ นแรง (ร้อย
ละ -15) ในปี 2552 ซึ่งข้อสมมุติน้ ีต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของการที่เศรษฐกิจโลกค่อย ๆ ฟื้ นตัวอย่างตัวเนื่อง ดังจะเห็น
จากการที่มูลค่าการส่ งออกรวมของไทยในไตรมาสที่ 2/2553 มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว แต่ปัจจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญ
ของเศรษฐกิจโลกปั จจุบนั ได้แก่ ปั ญหาหนี้ สาธารณะของประเทศในยุโรปใต้ 15 ซึ่ งมีแนวโน้มจะขยายตัวไปยัง
ประเทศสหภาพยุโรป ถึงแม้วา่ สถานการณ์ล่าสุ ดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเข้าช่วยเหลือ รวมถึง
ประเทศสหภาพยุโรปอื่น ๆ แต่เงื่อนไขสําคัญในการฟื้ นฟูกลุ่มประเทศเหล่านี้ คือการที่รัฐบาลจะต้องมีการปรับ
ลดการขาดดุลงบประมาณลง ผ่านการลดรายจ่ายภาครัฐและเพิ่มอัตราภาษีเพื่อให้สามารถใช้หนี้ สินได้ในอนาคต
ซึ่งนโยบายเหล่านี้มีผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรปในครึ่ งหลังของปี 2553 และในปี 2554
ซึ่ งหากการชะลอตัวของกลุ่มสหภาพยุโรปส่ งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กาํ ลังค่อย ๆ ฟื้ นตัว อาจทําให้เกิดภาวะ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจขึ้นอีก ท้ายที่สุดจะมีผลให้มูลค่าการค้าโลกฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์
ภายใต้สถานการณ์ สมมุติน้ ี จะกําหนดให้มูลค่าการนําเข้าของโลกในปี 2553 และ 2554 ขยายตัวใน
อัตราร้อยละ 14 และ 6.9 ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ ซึ่ งช้ากว่าในกรณี พ้ืนฐานโดยเฉพาะในปี 2554 ซึ่ ง
นโยบายการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศในสหภาพยุโรปจะส่ งผลอย่างชัดเจน
โดยในการศึกษานี้จะไม่พิจารณากรณี ที่แย่ที่สุดที่จะก่อให้เกิดการถดถอยของเศรษฐกิจในลักษณะ Double dip ที่
เศรษฐกิ จจะกลับสู่ ภาวะถดถอยเหมือนในปี 2552 เนื่ องจากมีโอกาสเป็ นไปได้ต่าํ การชะลอตัวของมูลค่าการ
นําเข้าของโลกกับการข้อสมมุติเกี่ยวกับการฟื้ นตัวของมูลค่าการนําเข้ารวมของโลกในกรณี พ้ืนฐานแสดงได้ดงั
รู ปที่ 9.2 และผลการพยากรณ์ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์น้ ี แสดงได้ในตารางที่
9.2 ดังต่อไปนี้

15

กลุ่มประเทศ PIIGS (Portugaul, Ireland, Italy, Greece, Spain)
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รู ปที่ 9.2 มูลค่าการนําเข้ารวมของโลก ภายใต้กรณี พ้นื ฐาน (Base Case)
และภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกพื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
10Q1

10Q2

10Q3

10Q4

11Q1

11Q2

11Q3

11Q4

Total world import value (scenario)
Total world import value (base case)

หมายเหตุ: - มูลค่าการนําเข้ารวมของโลกกรณี พ้ืนฐาน (Base Case) มาจากการประเมินโดยคณะผูว้ ิจยั ภายใต้
สมมุติฐานว่าภาวะเศรษฐกิจโลกมีการพื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2010 และ 2011
- มูลค่าการนําเข้ารวมของโลกกรณี สถานการณ์ (Scenario) มาจากการประเมินโดยคณะผูว้ ิจยั ภายใต้
สมมุติฐานว่าภาวะเศรษฐกิ จโลกในปลายปี 2010 และปี 2011 มีการชะลอตัวลงเนื่ องจากผลของการลดการใช้จ่าย
ภาครัฐของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ประสบปัญหาหนี้สาธาณะและส่ งผลให้การเติบโตยของประเทศในสหภาพ
ยุโรปอื่น ๆ ชะลอตัวลง

ตารางที่ 9.2 ผลการประเมินสถานการณ์สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลก
พื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์เทียบกับกรณี พ้นื ฐาน
Scenario 2 (World Import Value)

Baseline
2553F
2554F
5.8
4.8
3.8
4.5
10.5
11.6
10.8
6.3
18.7
6.4
3.4
2.4
1.3
2.4
16
12

Scenario 3
2553F
2554F
5.3
2.5
3.5
3.2
10.2
8.6
10.2
4.3
18.6
5.9
3.4
2.4
1.3
2.4
14
6.9

GDP Growth
Private Consumption
Private Investment
Export (Total in real term)
Import (Total in real term)
Headline Inflation
Core Inflation
World Import value growth
ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
หมายเหตุ: 1. กรณี พ้นื ฐาน มูลค่าการนําเข้าโลกขยายตัวในอัตราร้อยละ 16 และ 12 ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ
2. กรณี เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ มูลค่าการนําเข้าโลกขยายตัวในอัตราร้อยละ 14 และ 6.9 ใน
ปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ
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จากตารางที่ 9.2 พบว่าหากภาวะเศรษฐกิจโลกในปลายปี 2553 และปี 2554 มีการชะลอตัวลงเนื่ องจาก
ผลของการลดการใช้จ่ายภาครัฐของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ประสบปั ญหาหนี้ สาธารณะ ซึ่ งทําให้การ
เติบโตของประเทศในสหภาพยุโรปอื่น ๆ ชะลอตัวลง จะส่ งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวจากกรณี พ้ืนฐานอย่าง
ชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลงเป็ นร้อยละ 5.3 และ 2.5 ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ ซึ่ ง
เป็ นผลจากลดลงของการส่ งออกลงจากร้ อยละ 10.5 (6.3) ในปี 2553 (2554) เป็ นร้อยละ 10.2 (4.3) ส่ วนการ
นําเข้าปรับตัวลงเล็กน้อยจากร้อยละ 6.4 เป็ นร้อยละ 5.9 ในปี 2554 เช่นเดียวกับการบริ โภคภาคเอกชนและการ
ลงทุนที่จะหดตัวลงกว่าที่คาดการณ์ กล่าวคือมูลค่าการลงทุนในปี 2553 และ 2554 จะลดลงจากอัตราร้อยละ
10.5 และ 11.6 เป็ นร้อยละ 10.2 และ 8.6 ตามลําดับ
จากผลการจําลองสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนี้ พบว่าการส่ งออกของประเทศไทยมีความอ่อนไหวต่อ
มูลค่าการนําเข้าของโลกในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับผลของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทําให้การส่ งออกและตัวแปรที่
สําคัญอื่น ๆ มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมาก นอกจากนี้ ในส่ วนของการลงทุนภาคเอกชน ก็พบว่ามี
ความอ่อนไหวต่อการส่ งออกและภาวะเศรษฐกิ จโลกค่อนข้างมาก ซึ่ งสะท้อนลักษณะของการพึ่งพาตลาด
ต่างประเทศโดยเฉพาะในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทย ซึ่ งผลการวิเคราะห์ในส่ วนนี้ จะเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์ผลของวิกฤตการเงินโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยในบทที่แล้ว โดยแสดงถึงความสําคัญของภาวะ
เศรษฐกิจโลกในฐานะที่เป็ นปั จจัยภายนอกที่สาํ คัญที่สุดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
9.3 ผลกระทบจากการปรับขึน้ ของค่ าจ้ างแรงงานขั้นตํ่าในระดับทีส่ ู งกว่ าประมาณการ
การจําลองสถานการณ์น้ ี เป็ นการวิเคราะห์ผลของการตัดสิ นเกี่ยวกับนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า โดย
การพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคในกรณี พ้ืนฐาน จะกําหนดให้ค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าปรับตัวอยู่ ณ ระดับ
218 และ 231 ณ สิ้ นปี 2553 และ 2554 บาท ตามลําดับ ซึ่ งสะท้อนการปรับเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 และ 6 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากในช่วงปี 2552 ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่หากรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ปรั บอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นตํ่าในอัตราที่สูงกว่าปกติคือปรั บเพิ่มขึ้นร้ อยละ 11 และ 9 ในปี 2553 และ 2554
ตามลําดับ(โดยมีอตั ราค่าจ้างเท่ากับ 226 และ 247 บาท ในสิ้ นปี 2553 และ 2554) ซึ่ งการเคลื่อนไหวของอัตรา
ค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าภายใต้สถานการณ์สมมุติเทียบกับการเพิ่มขึ้นภายใต้ขอ้ สมมุติในกรณี พ้นื ฐานแสดงได้ในรู ป
ที่ 9.3 ส่ วนผลการพยากรณ์ภายใต้สถานการณ์น้ ีเทียบกับในกรณี พ้นื ฐานแสดงได้ในตารางที่ 9.3 ดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 9.3 อัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นตํ่า ภายใต้กรณี พ้นื ฐาน (Base Case)
และภายใต้สถานการณ์ที่อตั ราค่าจ้างฯ ปรับตัวขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์
250

240

230

220

210

200
10Q1

10Q2

10Q3

10Q4

11Q1

11Q2

11Q3

11Q4

minimum wage rate (Scenario)
Minimum Wage Rate (Base Case)

หมายเหตุ: - อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่ากรณี พ้ืนฐาน (Base Case) มาจากการประเมินโดยคณะผูว้ ิจยั ภายใต้สมมุติฐาน
ว่ามีการปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นตํ่าตามสัดส่ วนเดิมในกรณี ที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวในเกณฑ์ดีและมีอตั ราเงินเฟ้ อในระดับ
ปานกลาง
- อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่ากรณี สถานการณ์ (Scenario) มาจากการประเมินโดยคณะผูว้ ิจยั ภายใต้
สมมุติฐานว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าในปี 2553 และ 2554 จะสู งกว่าสัดส่ วนในอดีตเนื่ องจากการปั ญหาขาดแคลน
แรงงานที่ทวีความสําคัญมากขึ้น และนโยบายภาครัฐที่ตอ้ งการยกระดับการครองชีพของประชาชน

จากตารางที่ 9.3 ผลของการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่ามากกว่าที่คาดการณ์จะส่ งผลชัดเจนต่อ
การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้ อ โดยอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 1.3 และ 2.4
ในปี 2553 และ 2554 เป็ นร้อยละ 1.5 และ 3.0 ตามลําดับ ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปปรับตัวจากระดับร้อยละ 3.4
และ 2.4 ในปี 2553 และ 2554 เป็ นร้อยละ 3.6 และ 2.8 ตามลําดับ ในขณะที่อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี
2553 จะเปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ไม่มากนัก (ร้อยละ 5.8 กรณี พ้ืนฐานเป็ นร้อยละ 4.8 กรณี สถานการณ์) แต่
ผลกระทบจะเห็นชัดขึ้นในปี 2554 โดยอัตราการขยายตัวของ GDP มีแนวโน้มชะลอตัวจากที่คาดการณ์ ณ ร้อย
ละ 4.8 กรณี พ้ืนฐาน เป็ นร้อยละ 3.8 โดยผลกรทบจะมาจากการปรับลดลงของการส่ งออกจากร้อยละ 11.6 เป็ น
9.1 ในปี 2554 การลงทุนภาคเอกชน จากร้อยละ 11.6 เป็ น 9.1 ในปี 2554 และ การบริ โภคภาคเอกชนที่ปรับลด
จากร้อยละ 4.5 เป็ น 4.0

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

50

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
ตารางที่ 9.3 ผลการประเมินสถานการณ์ที่อตั ราค่าจ้างขั้นตํ่าปรับตัวสูงกว่าที่คาดการณ์
Scenario 3 (Minimum Wage Rate)

Baseline
2553F
5.8
3.8
10.5
10.8
18.7
3.4
1.3
218

2554F
4.8
4.5
11.6
6.3
6.4
2.4
2.4
231

Scenario 3
2553F
5.7
3.7
10.4
10.7
18.7
3.6
1.5
226

2554F
3.8
4.0
9.1
5.9
6.3
2.8
3.0
247

GDP Growth
Private Consumption
Private Investment
Export (Total in real term)
Import (Total in real term)
Headline Inflation
Core Inflation
Minimum Wage Rate
ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
หมายเหตุ: 1. กรณี พ้นื ฐาน อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าเท่ากับ 218 และ 231บาท
ณ สิ้ นปี 2553 และ 2554
2. กรณี ปรับเพิ่มสู งกว่าที่คาดการณ์ อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าเท่ากับ 226 และ 247 บาท
ณ สิ้ นปี 2553 และ 2554

จากผลการจําลองข้อมูลตามสถานการณ์ของค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่าข้างต้น พบว่าอัตราเงินเฟ้ อในประเทศ
ไทยมีความอ่อนไหวต่อการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า โดยการปรับค่าจ้างขั้นตํ่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จะส่ งผลให้
อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.09 ซึ่งการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในอัตราที่สูงจะส่ งผลให้อตั ราเงิน
เฟ้ อพื้นฐานเสี่ ยงต่อการเกิ นเป้ าหมายเงินเฟ้ อที่ต้ งั ไว้ไม่เกิ นร้อยละ 3.0 และเพิ่มขึ้นของอัตราเงิ นเฟ้ อจะส่ งผล
ต่อเนื่องต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผ่านการชะลอตัวของการส่ งออก และการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งปั จจัยเหล่านี้
ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ควรพิจารณาในการตัดสิ นใจเชิงนโยบาย
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10. การวิเคราะห์ ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกต่ อเศรษฐกิจไทยโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
การจัดทําตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคนอกเหนือจากจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคแล้ว
ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบเชิ งนโยบาย และผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อค่า
พยากรณ์ที่ได้ ดังเช่น ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ที่รายงานในบทที่ 9 นอกจากนี้ การจําลองข้อมูลโดยตัวแบบ
เศรษฐมิติมหภาคยังสามารถใช้ในการประเมินผลกระทบจากปั จจัยควบคุม (Control Variables) ที่มีต่อการปรับ
ของตัวแปรอื่น ๆ ในระบบ ซึ่ งในบทนี้ จะกล่าวถึงตัวอย่างของการประยุกต์ใช้การจําลองข้อมูลด้วยตัวแบบ
NIDAQMM-2 ในการประเมินผลกระทบจากปั ญหาวิกฤตการเงินโลกในครึ่ งหลังของปี 2551 ถึงปี 2552 ที่มีต่อ
เศรษฐกิจมหภาคของไทย 16
ผลของวิกฤตการเงินโลกในครึ่ งหลังของปี 2551 ถึงปี 2552 เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทยโดยในการส่ งผ่านผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมายังเศรษฐกิจไทย
สามารถผ่านช่องทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศ โดยในช่องทางการค้า การลดลงของมูลค่าการค้าโลก
ส่ งผลต่อไทยซึ่ งเป็ นประเทศที่พ่ ึงพิงอุปสงค์จากการส่ งออกในการผลิตสิ นค้าประเภทต่างๆ นอกจากนี้ วิกฤต
การเงิ นยังมี ส่งผ่านโดยช่ องทางการเงิ นระหว่างประเทศผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ของนักลงทุ น

16

การจําลองข้อมูลด้วยตัวแบบ NIDAQMM-2 การเพื่อประเมินผลกระทบของวิกฤตการเงินโลกที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย
ผ่านช่องทางการค้าและการเงินระหว่างประเทศนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาในโครงการ “วิกฤตการณ์การเงินโลก: ผล
ต่อระบบการเงินโลกและเศรษฐกิ จไทย” แต่การอ้างอิงผลการจําลองข้อมูลในรายงานสองฉบับจะแตกต่างกันในด้านของ
รู ปแบบและจุดเน้นของการนําเสนอ โดยในรายงานวิกฤตการเงินโลกฯจะมีการเน้นศึกษาที่ผลของวิกฤตการเงินโลก และการ
ส่ งผ่านผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นสู่ ประเทศในกลุ่มตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Country) และประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการส่ งผ่านผลกระทบและหาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เหมาะสม โดยจะนําเสนอเชื่อมโยงกับประเด็นทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน โดยไม่ได้อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับ
เทคนิ คการคํานวณและตัวแบบที่ใช้ในการคํานวณ ในขณะที่ในรายงานฉบับนี้ จะเน้นการอธิ บายเชิงวิธีการที่ใช้ในการคํานวณ
การกําหนดข้อสมมุติ และการจําลองข้อมูล ดังนั้น ข้อมูลในรายงานสองฉบับนี้ จึงมีลกั ษณะเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยรายงาน
ฉบับนี้จะเน้นคําอธิบายในเชิงเศรษฐมิติเกี่ยวกับตัวแบบและการจําลองข้อมูล ในขณะที่รายงานโครงการวิกฤตการเงินโลกฯ จะ
ให้ภาพเกี่ ยวกับปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากวิกฤตการเงิ นโลกฯ และคําอธิ บายในเชิ งเศรษฐศาสตร์ มหาคและเศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ
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ต่างประเทศ และการตึงตัวของสิ นเชื่อจากการไหลออกของเงินทุนจากต่างประเทศ 17 จากรายงานแนวโน้มเงิน
เฟ้ อ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2552) พบว่ากลไกการส่ งผ่านผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกมายังประเทศ
ไทยและประเทศเกิดใหม่ในเอเชียอื่น ๆ วิเคราะห์โดยตัวแบบ Oxford Global Macroeconomic Model มาจาก
ช่องทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งแตกต่างกับกรณี ของประเทศเกิดใหม่ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ผล
จากช่องทางการเงินระหว่างประเทศจะส่ งผลสําคัญ นอกจากนี้ จากการศึกษาของ International Monetary Fund
(2009) ซึ่ งประยุกต์ใช้ Multiple Regression กับข้อมูล cross-section พบว่าช่องทางการส่ งผ่านผลกระทบจาก
วิกฤตการเงินโลกจะมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้วที่ส่งทางการส่ งผ่านจะเกิดจากด้านการเงิน
ระหว่างประเทศ ในขณะที่ประเทศด้อยพัฒนา และและประเทศกําลังพัฒนาส่ วนใหญ่ ช่องทางการค้าระหว่าง
ประเทศจะเป็ นช่องทางส่ งผ่านผลกระทบที่สาํ คัญ
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า ช่องทางด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศเป็ นช่องทางหลักของการ
ส่ งผ่านปั ญหาวิกฤตการเงินโลกยังประเทศต่าง ๆ โดยช่องทางการค้ามีบทบาทสําคัญในกรณี ของกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ซ่ ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ในรายงานเหล่านี้ไม่ได้ระบุตวั เลขของขนาดผลกระทบที่เกิดจากช่องทาง
ต่าง ๆ และไม่ได้กล่าวถึงกลไกการส่ งผ่านของแต่ละช่องทางที่จะมีผลต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญ
ดังนั้น ในรายงานการวิจยั นี้ จะใช้การจําลองข้อมูลด้วยตัวแบบ NIDAQMM-2 ประเมินผลกระทบของวิกฤต
การเงินโลกผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศและช่องทางการเงินระหว่างประเทศ โดยแนวทางการวิเคราะห์
และผลการวิเคราะห์แสดงได้ดงั ต่อไปนี้
10.1 ช่ องทางการค้ าระหว่ างประเทศ
บทบาทของการค้าระหว่างประเทศมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของขนาดมูลค่าการส่ งออก
และการนํา เข้า สิ น ค้า และบริ ก าร โดยขนาดของการส่ ง ออกและการนํา เข้า เที ย บกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศมีการปรับตัวมากขึ้นเรื่ อย จากรู ปที่ 10.1 จะพบว่านับจากปี 2541 เป็ นต้นไปมูลค่าการส่ งออกมี
การปรั บ ตัว เป็ นองค์ป ระกอบที่ สํา คัญ ที่ สุ ด ในอุ ป สงค์ม วลรวมของไทยโดยมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า การบริ โ ภค
ภาคเอกชน และมูลค่าการนําเข้าได้ขยายตัวจนมีขนาดใหญ่กว่าการบริ โภคภาคเอกชนหลังจากปี 2543 และ
17

รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของวิกฤตการเงินโลก การส่ งผ่านของปัญหาหนี้สินในสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยที่มีความน่าเชื่อถือตํ่า
(Subprime mortgage loan) และปัญหาในตลาดการเงินสหรัฐฯ ยังเศรษฐกิจมหภาคทั้งในสหรัฐฯ และ ประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก
สามารถดูได้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ “วิกฤตการณ์การเงินโลก: ผลต่อระบบการเงินโลกและเศรษฐกิจไทย”
“International Financial Crisis: Consequences to International Financial Market and Implication to Thai Economy”
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ในช่วงหลังปี 2548 โดยอัตราการขยายตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540
อยูใ่ นระดับสู งกว่าการขยายตัวขององค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ การบริ โภค-การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่าย
ภาครัฐ อย่างชัดเจน ทําให้ในช่วงหลังปี 2548 ขนาดของการส่ งออกและการนําเข้าจะมีขนาดใหญ่กว่าการบริ โภค
ภาคเอกชนอย่างชัดเจน
รู ปที่ 10.1 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทสของไทย 2536 - 2551

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.)
จากตัวแบบภาคการค้าระหว่างประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัด ในสมการ B.33 และ B.34 ปั จจัยหลักที่
กําหนดมูลค่าการส่ งออกสิ นค้า (XGT) และรายรับจากการท่องเที่ยว (XS) ได้แก่ มูลค่าการนําเข้ารวมของโลก
(MGW) และอัตราแลกเลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แท้จริ ง (REER) จากรู ปที่ 10.2 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการนําเข้า
รวมของโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2551 เนื่ องจากการเพิ่มขึ้นของการจัดทําเขต
การค้าเสรี ระหว่างประเทศ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่ม BRIC แต่ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2008 ที่วิกฤตการเงินโลกทวีความรุ นแรงตามปั ญหาเสถียรภาพ
ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ประสบภาวะล้มละลาย (Lehman Brothers) และบางแห่ งต้องพึ่งพาเงิ น
สนับสนุนจากรัฐบาล (เช่น AIG, CitiGroup) รวมถึงบริ ษทั ในอุตสาหกรรมการผลิต (เช่น General motor) ทําให้
เกิดภาวะตื่นตระหนก และการตึงตัวในตลาดสิ นเชื่อ (Credit Crunch) ซึ่งส่ งผลต่อมูลค่าการค้าโลกผ่านการปรับ
ระดับสิ นค้าคงคลัง (Inventory Adjustment) เกิดขึ้นทําให้มูลค่าการนําเข้าโลกลดลงอย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าการ
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นําเข้าโลกในครึ่ งหลังของปี 2551 และในปี 2552 ทั้งปี ปรับตัวลดลงร้อยละ 15 เทียบกับปี ก่อนหน้า ดังนั้นผล
จากการลดลงของมูลค่าการส่ งออกที่เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุดของรายได้ประชาชาติในประเทศไทย จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ารวมของ GDP อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การลดลงของมูลค่าการค้าอย่างเดียวไม่
สามารถอธิ บายภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงในปี 2552 ได้เพราะมูลค่าการนําเข้ามีการปรับลดอย่าง
รวดเร็ วและมีการปรับลดในอัตราที่สูงกว่าการปรับลดของมูลค่าการส่ งออก ทําให้ผลของการถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจจึงเกิดจากการส่ งผ่านผลกระทบไปยังตัวแปรอื่นๆ เช่น การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงประยุกต์ใช้การจําลองข้อมูลโดยตัวแบบ NIDAQMM-2 เพื่อประเมินผลกระทบของการ
ลดลงของการส่ งออกสิ นค้าและบริ การจากปั ญหาวิกฤตการเงินโลก ในการจําลองข้อมูลจะวิเคราะห์ผลกระทบ
โดยการเปรี ยบเทียบผลการจําลองข้อมูลตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญในครึ่ งหลังของปี 2551 (ไตรมาสที่
3-4) และปี 2552 (ไตรมาสที่ 1-3) การจําลองข้อมูลจะใช้วิธีการ Dynamic Simulation โดยเริ่ มทําการจําลอง
ข้อมูลตั้งแต่ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 ถึ ง ปี 2552 ไตรมาสที่ 2 ซึ่ งเป็ นช่ วงที่ เศรษฐกิ จไทยได้รับผลกระทบอย่าง
รุ นแรงจากวิกฤตการเงินโลกฯ โดยการจําลองข้อมูลจะทําใน 2 กรณี ได้แก่
10.1.1 กรณี พ้ืน ฐานจะจํา ลองข้อ มู ล โดยกํา หนดให้ค่ าตัว แปรภายนอกอื่ น ๆ มี ต ามค่า จริ ง ในช่ ว ง
ดังกล่าว (ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 ถึง ปี 2552 ไตรมาสที่ 3)
10.1.2 กรณี สมมุ ติให้มูลค่าการค้าโลกทรงตัวอยู่ ณ ระดับเดิ ม จะจําลองโดยกําหนดให้ค่าตัวแปร
ภายนอกยกเว้นตัวแปรมูลค่าการนําเข้ารวมของโลก (MGW) มีค่าตามค่าจริ งแต่ตวั แปรมูลค่า
การค้าโลกตั้งแต่ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 ถึง ปี 2552 ไตรมาสที่ 3 มีค่าคงที่เท่ากับค่าเฉลี่ยมูลค่าการ
นําเข้ารวมของโลกในช่วงครึ่ งแรกของปี 2551
การเปรี ยบเทียบข้อสมมุติที่ใช้ในการจําลองข้อมูลระหว่างเงื่อนไขที่ 10.1.1 และ 10.1.2 แสดงได้ดงั รู ปที่
10.2 โดยผลที่ได้จากการจําลองข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่ 10.1.1 และ 10.1.2 จะนํามาเปรี ยบเทียบกันเพื่อคํานวณ
ความแตกต่างระหว่างค่าจากจําลองข้อมูลของตัวแปรในที่สําคัญในแต่ละเงื่อนไข ประกอบด้วย อัตราการ
ขยายตัวของระดับผลผลิต (YR) การบริ โภคภาคเอกชน (CPRT) การลงทุนภาคเอกชน (INPR) และการส่ งออก
(XTR) ที่ได้ ดังนั้นผลของความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ของการจําลองข้อมูลที่ได้น้ ี จะเป็ นตัวแทนของการ
ลดลงของมูลค่าการค้าโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาคผ่านการปรับตัวของตัวแปรต่าง ๆ ในระบบ (endogenous
variables) โดยผลการคํานวณแสดงในตารางที่ 10.1 ดังต่อไปนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

55

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
รู ปที่ 10.2 มูลค่าการนําเข้าโลกปี 2543 – 2552
4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000
World Import Value ‐ actual

2,500,000

World Import Value ‐ sim
2,000,000
07Q1

07Q3
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ที่มา: ข้อมูลจริ งจาก International Financial Statistics Online Database, ข้อมูลสถานการณ์กาํ หนดโดยผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 10.1 ผลการจําลองข้อมูลเพื่อประเมินผลวิกฤตการเงินโลกต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย
ผ่านการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงทางการเงิน
GDP

Consumption

Investment

Export

Actual data
2008 Q3 - Q4
2009 Q1 - Q3

-0.68
-4.94

2.22
1.95

0.65
-15.38

-0.27
-17.72

Simulation Data
ช่ องทางการค้าระหว่างประเทศ
2008 Q3 - Q4
2009 Q1 - Q3

2.09
-9.28

-0.31
-3.28

-14.15

7.57
-16.15

ช่ องทางการเงินระหว่างประเทศ
2008 Q3 - Q4
0.02
-0.04
2009 Q1 - Q3
-0.26
-0.5
-0.25
-0.00
ที่มา: ข้อมูลจริ งจากสํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ การจําลองข้อมูลคํานวณจากตัวแบบ
NIDAQMM-2
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จากตารางที่ 10.1 จะเห็นว่าในครึ่ งหลังของปี 2551 และปี 2552 (ไตรมาสที่ 1–3) เศรษฐกิจไทยมีอตั รา
การขยายตัวของ GDP ในระดับ – 0.68 และ -4.94 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นผลจากการชะลอตัวลงของการส่ งออกที่
เติบโตในอัตราติดลบ (ร้อยละ -0.27 และ -17.72 ตามลําดับ) นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนก็เป็ นอีกตัวแปร
หนึ่ งที่มีการปรับตัวอย่างรุ นแรง (ร้อยละ 0.65 และ -15.38 ตามลําดับ) ส่ วนการบริ โภคภาคเอกชนมีการปรับตัว
ลดลงในอัตราที่ชา้ กว่าคือร้อยละ 2.22 และ -1.95 ตามลําดับ
ผลการจําลองข้อมูลภายใต้สถานการณ์มูลค่านําเข้าโลกที่ลดลงจะส่ งผลต่อการปรับตัวของการส่ งออก
โดยในครึ่ งหลังปี 2551 และ 3 ไตรมาสแรกของปี 2553 จะเท่ากับร้อยละ 7.57 และ -16.15 ตามลําดับ ส่ วนผลต่อ
การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวลดลงร้อยละ 0.0 และ – 14.38 ในขณะที่การบริ โภคภาคเอกชนจะปรับตัวลดลง
ร้อยละ -0.31 และ – 3.28 ทําให้อตั ราการขยายตัวของ GDP โดยรวมปรับตัวลงร้อยละ -9.28 ใน 3 ไตรมาสแรก
ของปี 2553 จากการเปรี ยบเทียบผลการจําลองข้อมูล ถึงแม้จะมีความแตกต่างอยูร่ ะหว่างผลการจําลองข้อมูลที่ได้
กับตัวเลขจริ งในบางตัวแปร แต่ทิศทางและขนาดของการปรั บตัวของตัวแปรที่ สําคัญ ๆ ได้แก่ ปริ มาณการ
ส่ งออก การลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคภาคเอกชนของผลที่ได้จากการจําลองข้อมูลมีรูปแบบการปรับตัว
ที่คล้ายคลึงกัน และมีขนาดที่ใกล้เคียงกับข้อมูลจริ งในช่วงเวลาดังกล่าว
10.2 ช่ องทางการเงินระหว่ างประเทศ
ปั ญ หาวิ ก ฤตการเงิ น โลกในช่ ว งปี 2551-2552 มี จุ ด เริ่ ม ต้น จากปั ญ หาในภาคการเงิ น ของสหรั ฐ ฯ
เนื่องจากปัญหาหนี้เสี ยในการปล่อยสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยประเภทไม่มีหลักประกัน (Subprime Mortgage) ทํ า ให้ มี
ผลต่อฐานะการเงินของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ท้ งั ในสหรัฐฯ และยุโรปจนเกิดภาวะตึงตัวของสิ นเชื่อ (Credit
Crunch) และภาวะตื่นตระหนกในตลาดการเงิน ส่ งผลให้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลกปรับตัวลดลงอย่าง
รุ นแรงและรวดเร็ ว ซึ่ งภาวะตึงตัวของสิ นเชื่อได้ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคสิ นค้าประเภท
คงทน เช่น รถยนต์ ดังจะเห็นได้จากปั ญหาที่เกิดขึ้นในบริ ษทั รถยนต์ขนาดใหญ่ เช่น General Motors, Chryslers
ส่ วนการปรั บตัวลดลงอย่างรวดเร็ วของมูลค่าตลาดหลักทรั พย์จะส่ งผลต่อการบริ โภคเนื่ องจาก มูลค่าตลาด
หลักทรัพย์เป็ นที่สะสมความัง่ คัง่ ที่สาํ คัญของระบบเศรษฐกิจซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคโดยเฉพาะการ
บริ โภคสิ นค้าประเภทคงทน (CPR1) (สมการ B.1) ดังนั้นการพิจารณาผลกระทบจากช่องทางการเงินระหว่าง
ประเทศ จึงพิจารณาได้จากมูลค่าสิ นเชื่อภาคเอกชนภายในประเทศ (CREDITD) และจากมูลค่าตลาดหลักทรัพย์
(STCAP) ซึ่งแสดงในรู ปที่ 10.3 ได้ดงั ต่อไปนี้
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รู ปที่ 10.3 สิ นเชื่อภาคเอกชนภายในประเทศ และมูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2543 – 2552
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากรู ปที่ 10.3 จะพบว่าในช่วงวิกฤตการเงินโลก การขยายตัวของสิ นเชื่ อภาคเอกชนภายในประเทศ
(CREDITD) ของไทยยังคงอยูใ่ นระดับปกติ โดยสถานการณ์สินเชื่อภาคเอกชนในไทยมีการขยายตัวในอัตราที่
ตํ่ามาตั้งแต่ปี 2548 อันเป็ นผลจากความไม่แน่นอนภายในประเทศจากปั ญหาการเมืองที่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
บ่ อยครั้ งและมี ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งอย่า งต่ อ เนื่ อง ทํา ให้เ กิ ด ความไม่ ม ั่น ใจในเสถี ย รภาพทางการเมื อ ง
นอกจากกนี้ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่ วงปี 2548 – 2551 มีผลต่อการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิ จที่สําคัญ
เช่น การถือครองหุ ้นของคนต่างประเทศและการถือหุ ้นแทน มาตรการจํากัดการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่าง
ประเทศผ่า นมาตรการกัน สํา รองเงิ น ร้ อ ยละ 30 ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง สั ม ปทานในธุ ร กิ จ
โทรคมนาคม (เช่ น โทรศัพ ท์มื อ ถื อ ดาวเที ย ม) ซึ่ ง ความไม่ แ น่ น อนทางนโยบายเหล่ า นี้ มี ผ ลให้ สิ น เชื่ อ
ภาคเอกชนในไทยมีการขยายตัวในอัตราที่ต่าํ ก่อนเกิดภาวะวิกฤต ซึ่ งแตกต่างกับประเทศอื่น ๆ ที่เศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวและมีการขยายสิ นเชื่ออย่างรวดเร็ วในช่วงนั้น เช่นใน สหรัฐฯ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้น
เมื่อเกิดปั ญหาวิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่อระบบการเงินไทยผ่านการตึงตัวของสิ นเชื่อจึงมีไม่มากประกอบ
กับสถาบันการเงินภายในประเทศไทยส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ไทย และบทบาทของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศที่ประสบปั ญหารุ นแรงในช่ วงวิกฤตการเงิ นโลกจะมีน้อยกว่าประเทศเอเชี ยอื่น ๆ เช่ น สิ งคโปร์
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ฮ่ องกง ทําให้ผลกระทบผ่านช่ องทางสิ นเชื่ อจึ งไม่สามารถสังเกตุเห็ นได้จากตัวเลขการขยายตัวของสิ นเชื่ อ
ภาคเอกชน
แต่เมื่อพิจารณาผลจากด้านมูลค่าตลาดหลักทรั พย์ดังรู ปที่ 10.3 ซึ่ งแสดงการปรั บตัวของมูลค่าตลาด
หลัก ทรั พย์อ ย่า งรวดเร็ ว ตั้ง แต่ ช่ ว งครึ่ งหลัง ของปี 2551อัน เกิ ด จากการเคลื่ อ นย้า ยเงิ น ลงทุ น ของนัก ลงทุ น
ต่างประเทศเพื่อชําระหนี้ สินในสถาบันการเงินสหรัฐฯ ที่ประสบปั ญหาวิกฤตในขณะนั้น ซึ่ งผลของการลดลง
อย่างรวดเร็ วของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์จะส่ งผลต่ออัตราการขยายตัวของระดับผลผลิต (YR) ของไทยผ่านตัว
แปรสําคัญ เช่น การบริ โภคภาคเอกชน (CPRT)
ดังนั้น การวิเคราะห์ในส่ วนนี้ จะอาศัยการจําลองข้อมูลโดยตัวแบบ NIDAQMM-2 เพื่อประเมินผล
กระทบของการลดลงอย่างรวดเร็ วของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์อนั เป็ นผลจากวิกฤตการเงินโลก โดยการจําลอง
ข้อมูลจะวิเคราะห์ผลกระทบโดยการเปรี ยบเทียบผลการจําลองข้อมูลตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญในครึ่ ง
หลังของปี 2551 (ไตรมาสที่ 3-4) และปี 2552 (ไตรมาสที่ 1-3) วิธีการจําลองข้อมูลจะใช้การทํา Dynamic
Simulation โดยเริ่ มทําการจําลองข้อมูลตั้งแต่ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 ถึงปี 2552 ไตรมาสที่ 3 ผลการจําลองข้อมูลจะ
ทําภายใต้เงื่อนไขใน 2 กรณี ได้แก่
10.2.1 กรณี พ้ืนฐานจะจําลองข้อมูลโดยกําหนดให้ค่าตัวแปรภายนอกอื่ น ๆ เท่ ากับค่าจริ งในช่ ว ง
ดังกล่าว (ปี 2551 ไตรมาสที่ 3 ถึง ปี 2552 ไตรมาสที่ 3)
10.2.2 กรณี สมมุติให้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทรงตัวอยู่ ณ ระดับเดิม ซึ่ งการจําลองข้อมูลจะทําภายใต้
เงื่อนไขว่ามูลค่าตลาดหลักทรัพย์มีค่าคงที่เท่ากับค่าเฉลี่ยมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่ งแรก
ของปี 2551 และกําหนดให้ค่าตัวแปรภายนอกอื่น ๆ มีค่าตามค่าจริ งตลอดช่วงการจําลองข้อมูล
ซึ่งลักษณะของเงื่อนไขในการจําลองข้อมูลข้างต้นแสดงได้ในรู ปที่ 10.4 และผลการจําลองข้อมูลภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าวแสดงได้ในตารางที่ 10.2 ดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 10.4 มูลค่าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยปี 2543 – 2552
7,000,000
6,000,000
5,000,000
STCAP‐actual

4,000,000

STCAP‐sim

3,000,000
2,000,000

ที่มา: ข้อมูลจริ งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลสถานการณ์กาํ หนดโดยผูว้ จิ ยั

กล่าวโดยสรุ ปจากผลการจําลองข้อมูลพบว่า การลดลงของมูลค่าตลาดหลักทรัพย์มีผลต่อเศรษฐกิจมห
ภาคของไทยไม่มาก คือส่ งผลให้การบริ โภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.50 และ 0.25 ตามลําดับในปี 2554 ทําให้การการขยายตัวของผลผลิตรวมลดลงร้อยละ -0.26 ซึ่ งขนาดของผลกระทบ
ดังกล่าวมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับการหดตัวทางเศรษฐกิจ ณ ระดับร้อยละ -4.94 ในปี 2551 (3 ไตรมาสแรก)
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลกระทบของการจําลองข้อมูลภายใต้สถานการณ์ของการค้าระหว่างประเทศโลกจะ
พบว่าขนาดของผลกระทบที่ส่งมาจากภาคการเงิ นระหว่างประเทศในกรณี ประเทศไทยมี ขนาดเล็กมากโดย
เปรี ยบเทียบช่นกัน
อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวต้องมีการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง เนื่ องจากผลกระทบ
ผ่านช่ องทางการเงิ นอาจอยู่ในรู ปที่ไม่สามารถคํานวณได้ดว้ ยตัวแบบ เช่ น การตึ งตัวของสิ นเชื่ อที่เกิ ดขึ้นใน
สหรัฐฯ ยุโรป อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนของบริ ษทั ในไทยที่มีความเกี่ยวโยงกับบริ ษทั เหล่านี้ ในฐานะที่
เป็ นสาขาหรื อผ่านการถื อหุ ้นใหญ่ ทําให้การตึงตัวของสิ นเชื่ อในต่างประเทศมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนได้
นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สามารถอธิ บายการลดลงของทั้งการส่ งออก
การลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคภาคเอกชน ได้อย่างใกล้เคียงผ่านผลการจําลองข้อมูลที่ใกล้เคียงกับค่าจริ ง
ของตัวเลขเหล่านี้ที่ลดลงในปี 2552 ทําให้ประเมินได้ได้วา่ กลไกการส่ งผ่านผลของวิกฤตการเงินโลกในปี 25512552 เกิดจากช่องทางการค้าระหว่างประเทศเป็ นสําคัญ
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11. กลไกการส่ งผ่ านของนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง
การวิเคราะห์กลไกการส่ งผ่านของนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเป็ นประเด็นที่ได้รับความสนใจ
ของนักเศรษฐศาสตร์ เพราะสามารถใช้ในการวิเคราะห์ ผลของนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลังที่ จะ
กระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญ เช่น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน การบริ โภคภาคเอกชน (สิ นค้าคงทน และสิ นค้าไม่คงทน) การลงทุน
ภาคเอกชน ปริ มาณการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าและบริ การ และซึ่งนอกจากจะใช้ในการประเมินผลของนโยบาย
ที่ผา่ นมาแล้วยังใช้ในตัดสิ นใจเชิงนโยบายเพื่อการหาระดับการใช้จ่ายภาครัฐที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเชิงนโยบายการเงินในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ถึ ง แม้ว่ า การคํา นวณขนาดของการตอบสนองของตัว แปรทางเศรษฐกิ จ มหภาคที่ สํา คัญ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิ น และการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ แต่วิธีการศึกษาที่ใช้จะเน้นการใช้
สมการขนาดเล็ก ได้แก่ Vector Autoregressive (VAR) model (เช่น Disyatat and Vongsinsirikul (2003)) หรื อ
การใช้ตวั แบบขนาดเล็กที่มีสมการประมาณ 5-10 สมการ (เช่น Charoenseang and Manakit (2007)) ทําให้การ
อธิ บายความเชื่อมโยงระหว่างกับนโยบายการเงินและการคลังกับช่องทางการส่ งผ่านต่าง ๆ อาจไม่ครบถ้วนซึ่ ง
จะส่ งผลต่อตัวทวีคูณ (Multiplier) ที่คาํ นวณได้ หรื อในกรณี ที่มีการคํานวณโดยใช้ตวั แบบเศรษฐมิติมหภาคใน
การศึกษาของ Sriphayak and Vongsinsirikul (2006) การแสดงรายละเอียดของกลไกการตอบสนองจะไม่มี
รายละเอียดเกี่ ยวกับขนาดและระยะเวลาการตอบสนอง ดังนั้นการใช้ตวั แบบ NIDAQMM-2 ซึ่ งเป็ นตัวแบบ
เศรษฐมิติมหภาคที่มีสมการครอบคลุมตัวแปรหลัก ๆ ทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างครบถ้วนจึงมีประโยชน์ในการ
นํามาประยุกต์ในใช้การวิเคราะห์กลไกการส่ งผ่าน และคํานวณตัวทวีคูณ ซึ่ งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ
และผลการศึกษาแสดงได้ดงั นี้
11.1 กลไกการส่ งผ่ านของนโยบายการเงิน
นโยบายการเงินในประเทศไทยปั จจุบนั ใช้ระบบอ้างอิงกรอบเป้ าหมายเงินเฟ้ อ (Inflation Targeting)
โดยผ่านการตัดสิ นใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee) เกี่ยวกับการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยซื้ อคืนพันธบัตร 1 วัน (RP1) ซึ่ งใช้เป็ นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่ งผลจากการปรับอัตราดอกเบี้ยจะ
ส่ งผ่านไปยังตัวแปรทางเศรษฐกิ จมหภาคที่สําคัญผ่านช่ องทางต่าง ๆ ประกอบด้ว ย ช่ องทางระบบธนาคาร
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พาณิ ชย์และการส่ งผ่านอัตราดอกเบี้ย ช่องทางการคาดการณ์ ช่องทางราคาสิ นทรัพย์ ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศ 18 ดัง นั้น การวิ เ คราะห์ ก ลไกการส่ ง ผ่า นนโยบายการเงิ น โดยตัว แบบ NIDAQMM-2
สามารถทําได้ผ่านการจําลองข้อมูลโดยวิธีการ Dynamic Simulation และกําหนดให้อตั ราดอกเบี้ยนโยบาย
การเงิน (RP1) เป็ นตัวแปรภายนอกระบบ โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินจะใช้กรณี นโยบายการเงินแบบ
ขยายตัวโดยให้อตั ราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วัน (RP1) ปรับตัวลงร้อยละ 1 เป็ นเวลา 2 ปี ผลการจําลองข้อมูล
จะทําการคํานวณโดยวิธี Dynamic Simulation ในช่วงระหว่างปี 2544 ไตรมาสที่ 1 ถึงปี 2548 ไตรมาสที่ 4 19
โดยมีเงื่อนไขของการจําลองข้อมูลดังต่อไปนี้
11.1.1 กรณี พ้นื ฐาน การจําลองข้อมูลจะกําหนดให้ค่าตัวแปรภายนอกทั้งหมดรวมถึงอัตราดอกเบี้ยซื้อ
คืนพันธบัตร 1 วัน (RP1) มีค่าตามค่าจริ ง แล้วจึงทําการจําลองข้อมูลโดยใช้วิธีการ Dynamic
Simulation ในช่วงเวลาระหว่างปี 2544 ไตรมาสที่ 1 ถึง ปี 2548 ไตรมาสที่ 4 จากนั้นคํานวณค่า
ของตัวแปรภายใน
11.1.2 กรณี เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน การจําลองข้อมูลจะกําหนดให้อตั ราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร
1 วัน (RP1) ปรับตัวลดลงจากค่าจริ งร้อยละ 1 เป็ นระยะเวลา 2 ปี (ปี 2544 ไตรมาสที่ 1 ถึง ปี
2545 ไตรมาสที่ 4) และให้อตั ราสมมุติให้อตั ราดอกเบี้ย RP1 ปรับตัวเป็ นค่าจริ งในช่วงที่เหลือ
ของการจําลองข้อมูล (ปี 2546 ไตรมาสที่ 1 ถึง ปี 2548 ไตรมาสที่ 4) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของการใช้
นโยบายการเงินแบบขยายตัว ซึ่งแสดงได้โดยรู ปที่ 11.1 ส่ วนตัวแปรภาคนอกอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ
ค่ า จริ ง ตลอดช่ ว งการจํา ลองข้อมู ล จากนั้น จึ ง ทํา การจํา ลองข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก าร Dynamic
Simulation แล้วจึงคํานวณค่าของตัวแปรภายใน

18

ดู Piti Disyatat and Pinnarat Vongsinsirikul (2003) และ Bank of International Settlement (2008) เกี่ยวกับรายละเอียดของ
การส่ งกลไกการผ่านของนโยบายการเงินโดยช่องทางต่าง ๆ
19
การเลือกช่วงการจําลองข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเป็ นช่วงที่เพิ่งเริ่ มมีการใช้นโยบายการเงินแบบ Inflation Targeting และอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไม่ผนั ผวนมากเหมือนในช่วงหลังปี 2548
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รู ปที่ 11.1 สมมุติฐานการปรับลดของอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตร 1 วันลงร้อยละ 1 เป็ นเวลา 2 ปี

ผลการจําลองข้อมูลภายใต้เงื่อนไข 11.1.1 และ 11.1.2 จะนํามาใช้คาํ นวณอัตราการขยายตัวของตัวแปร
ภายในระบบที่แสดงถึงเป้ าหมายของนโยบายการเงิน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (YR) ดัชนี ราคา
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (PCPIH) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน (PCPIC) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคสิ นค้าพลังงาน การบริ โภค
ภาคเอกชนรวม (CPRT) การบริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าคงทน (CPR1) การบริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าไม่
คงทน (CPR2) การลงทุนภาคเอกชน (INPR) การส่ งออกสิ นค้าและบริ การรวม ณ ราคาคงที่ (XTR) และการ
นําเข้าสิ นค้าและบริ การรวม ณ ราคาคงที่ (MTR) จากนั้นจึงเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอัตราการขยายตัวของ
ตัวแปรเหล่านี้ภายใต้สองเงื่อนไขข้างต้นในแต่ละไตรมาส ซึ่งความแตกต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร
เหล่านี้ จะเป็ นตัวแทนของการตอบสนองของตัวแปรต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน ซึ่ ง
ตัว เลขอัต ราการเปลี่ ย นแปลงในแต่ ละไตรมาสจะเป็ นตัว แทนของการตอบสนองที่ เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลานั้น
(Impulse Response) โดยหากต้องการวิเคราะห์ผลของการตอบสนองสะสมตั้งแต่ช่วงเวลาที่เริ่ มใช้นโยบายจนถึง
ช่วงเวลาที่สนใจจะสามารถทําได้โดยการคํานวณผลรวมสะสม (Accumulate Response) ที่แสดงถึงระดับการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงิน ซึ่งผลการจําลองข้อมูลที่ได้แสดงในรู ปที่ 11.2 และ 11.3 ส่ วน
รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตัวแปรภายในข้างต้นแสดงในตารางที่ A4.1 ถึง A4.9 ใน
ภาคผนวกที่ 4
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รู ปที่ 11.2 ผลการตอบสนองของการลดอัตราดอกเบี้ยซื้ อคืนพันธบัตร 1 วันลงร้อยละ 1 ต่อตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่สาํ คัญในแต่ละไตรมาสนับจากช่วงเวลาที่เริ่ มปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย (Impulse Response)

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
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รู ปที่ 11.3 ผลการตอบสนองสะสมของการลดอัตราดอกเบี้ยซื้ อคืนพันธบัตร 1 วันลงร้อยละ 1 ต่อตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่สาํ คัญในแต่ละไตรมาสนับจากช่วงเวลาที่เริ่ ม
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย (Accumulate Response)

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
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ผลการวิเคราะห์การจําลองข้อมูลจากรู ปที่ 11.2 ถึง 11.3 และตารางที่ A4.1 ถึง A4.9 สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
1. ผลของนโยบายการเงินต่ออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (YR) จะใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ไตรมาสในการเริ่ มส่ งผล โดยในสัดส่ วนร้อยละ 20 ของผลกระทบสะสมที่มากที่สุด (Maximum
Effect) จะแสดงในไตรมาสที่ 2 และในไตรมาสที่ 4 จะมีผลกระทบสะสมร้อยละ 54 ซึ่งคิดเป็ นอัตราการขยายตัว
ของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40 (เทียบกับผลของการลดอัตราดอกเบี้ย RP1 ลงร้อยละ 1) ส่ วนผลกระทบสะสม
ที่มากที่สุดจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 9 โดยมีอตั ราการขยายตัวของผลผลิตที่เพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.73
2. ผลต่ออัตราเงินเฟ้ อจะใช้เวลานานกว่าผลต่ออัตราการขยายตัวของผลผลิต ซึ่ งผลกระทบจะเกิดขึ้น
ต่อเนื่ องถึงไตรมาสที่ 20 ซึ่ งเป็ นช่ วงสุ ดท้ายของการจําลองข้อมูลทั้งกรณี ของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปและเงินเฟ้ อ
พื้นฐาน โดยผลของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปจะเร็ วกว่าและแรงกว่าผลต่ออัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานเล็กน้อย ในช่วงปี แรก
ผลของนโยบายการเงินจะมีไม่มากคือคิดเป็ นร้อยละ 12 และ 10 ในกรณี ของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตราเงิน
เฟ้ อพื้นฐาน ตามลําดับ และมีขนาดของผลกระทบสะสมเท่ากับร้อยละ 0.14 และ 0.10 ตามลําดับ โดยผลส่ วน
ใหญ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง 3 ปี แรก (ไตรมาสที่ 12) ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อยละ 67 และ 63 ตามลํา ดับ และมี ข นาดของ
ผลกระทบสะสมเท่ากับร้อยละ 0.78 และ 0.63 ตามลําดับ
3. ผลการตอบสนองของตัวแปรด้านอุปสงค์มวลรวมอื่น ๆ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ หลังการใช้
นโยบาย โดยการลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันคือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.28, 1.40, 0.98 และ 1.5 (เทียบกับผลของการลดอัตราดอกเบี้ย RP1 ลงร้อยละ 1) ในกรณี ของการลงทุน
ภาคเอกชน การบริ โภคภาคเอกชนรวม การบริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าคงทน และการบริ โภคภาคเอกชนใน
สิ นค้าไม่คงทนตามลําดับ โดยผลส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 73 ในกรณี การลงทุนภาคเอกชน และมากกว่าร้อยละ 80 ใน
กรณี การบริ โภคประเภทต่าง ๆ) จะเกิดขึ้นในช่วงปี แรก
4. ด้านการส่ งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่ องทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งกระทบต่อ
สมการนําเข้าและส่ งออกจะมีการตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเช่นกัน โดยเป็ นการตอบสนอง
ผ่านการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย
นโยบายการเงิน (ตามสมการที่ B.16) โดยผลการตอบสนองสะสมในช่วงหนึ่ งปี แรกของการนําเข้าและส่ งออก
จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และ 1.8 (เทียบกับผลของการลดอัตราดอกเบี้ย RP1 ลงร้อยละ 1) ตามลําดับ
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11.2 กลไกการส่ งผ่ านของนโยบายการคลัง
การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการคลังในรายงานนี้จะเน้นที่นโยบายการคลังด้านการใช้จ่าย เพราะ
เป็ นด้านที่สามารถปรับเปลี่นได้รวดเร็ วและมักถูกใช้ในการกระตุน้ เศรษฐกิจ เช่น นโยบายไทยเข้มแข็ง 1 และ 2
ในช่ วงปี 2552 และ 2553 ที่ ผ่านมา ที่ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครั ฐทั้งด้านการบริ โภคและการ
ลงทุน นอกจากนี้ นโยบายด้านการใช้จ่ายยังสามารถระบุขนาดของการใช้นโยบายได้อย่างชัดเจนกว่าการลด
อัตราภาษีที่การคํานวณขนาดของนโยบายทําได้ไม่ชดั เจน โดยในด้านการใช้จ่ายในตัวแบบ NIDAQMM-2 การ
ใช้จ่ายรวมภาครัฐ (GTR) ถูกกําหนดโดยสมการ I.4 ซึ่ งเป็ นผลรวมของการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคภาครัฐ (GCR)
และการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐ (GIR) ดังนั้นในการวิเคราะห์การส่ งผ่านของนโยบายการคลังจึงกําหนดตัว
แปร GCR และ GIR ปรับตัวขึ้นร้อยละ 10 จากค่าจริ งเป็ นเวลา 2 ปี และให้ปรับเป็ นค่าจริ งในช่วงหลังจากนี้
ส่ วนการจําลองข้อมูลจะใช้วิธีการจําลองข้อมูลแบบ Dynamic Simulation โดยทําการจําลองข้อมูลในช่ วง
ระหว่างปี 2544 ไตรมาสที่ 1 ถึงปี 2548 ไตรมาสที่ 4 20 โดยเงื่อนไขของการจําลองข้อมูลแสดงได้ดงั ต่อไปนี้
11.2.1 กรณี พ้นื ฐาน การจําลองข้อมูลจะกําหนดให้ค่าตัวแปรภายนอกทั้งหมดรวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐ
(GCR, GIR) มีค่าตามค่าจริ ง แล้วจึงทําการจําลองข้อมูลโดยใช้วิธีการ Dynamic Simulation
ในช่วงเวลาระหว่างปี 2544 ไตรมาสที่ 1 ถึง ปี 2548 ไตรมาสที่ 4 จากนั้นคํานวณค่าของตัวแปร
ภายใน
11.2.2 กรณี เปลี่ยนแปลงนโยบายการคลัง การจําลองข้อมูลจะกําหนดให้การใช้จ่ายภาครัฐทั้งด้านการ
บริ โภคและการลงทุน (GIR, GCR) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 จากค่าจริ ง เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2544 ไตรมาสที่ 1 ถึง ปี 2545 ไตรมาสที่ 4) และให้การใช้จ่ายภาครัฐทั้งด้าน
การบริ โภคและการลงทุน (GIR, GCR) ปรับตัวเป็ นค่าจริ งในช่วงที่เหลือของการจําลองข้อมูล
(ปี 2546 ไตรมาสที่ 1 ถึ งปี 2548 ไตรมาสที่ 4) ซึ่ งข้อกําหนดนี้ แสดงได้ดัง รู ป ที่ 11.4 โดย
กําหนดให้ตวั แปรภาคนอกอื่น ๆ มีค่าเท่ากับค่าจริ งตลอดช่ วงการจําลองข้อมูล จากนั้นจึงทํา
การจําลองข้อมูลโดยใช้วิธีการ Dynamic Simulation แล้วจึงคํานวณค่าของตัวแปรภายใน

20

ช่วงการจําลองข้อมูลกําหนดให้สอดคล้องกับกรณี นโยบายการเงิน และเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจฟื้ นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี
2540 และยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในปี 2549
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รู ปที่ 11.4 สมมุติฐานการปรับขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐร้อยละ 10 เป็ นเวลา 2 ปี

ผลการจําลองข้อมูลภายใต้เงื่อนไข 11.2.1 และ 11.2.2 จะนํามาคํานวณอัตราการขยายตัวของตัวแปร
ภายในระบบที่สาํ คัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (YR) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป (PCPIH) ดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน (PCPIC) ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคสิ นค้าพลังงาน การบริ โภคภาคเอกชนรวม (CPRT) การ
บริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าคงทน (CPR1) การบริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าไม่คงทน (CPR2) การลงทุน
ภาคเอกชน (INPR) การส่ งออกสิ นค้าและบริ การรวม ณ ราคาคงที่ (XTR) และการนําเข้าสิ นค้าและบริ การรวม
ณ ราคาคงที่ (MTR) จากนั้นจึงเปรี ยบเทียบความแตกต่างของอัตราการขยายตัวของตัวแปรเหล่านี้ ภายใต้สอง
เงื่อนไขข้างต้นในแต่ละไตรมาส แล้วจึงคํานวณอัตราการตอบสนองในแต่ละช่วงเวลา (Impulse Response) และ
อัตราการตอบสนองสะสม (Accumulate Response) ที่แสดงถึงระดับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายการคลัง ซึ่ งผลการจําลองข้อมูลที่ได้แสดงในรู ปที่ 11.5 และ 11.6 ส่ วนรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของ
ผลกระทบ Impulse Response และ Accumulate Response แสดงในตารางที่ A4.10 ถึง A4.18 ในภาคผนวกที่ 4
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รู ปที่ 11.5 ผลการตอบสนองของการเพิ่มใช้จ่ายภาครัฐขึ้นร้อยละ 10 ต่อตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่สาํ คัญในแต่ละไตรมาสนับจากช่วงเวลาที่เริ่ มปรับเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ
(Impulse Response)

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

69

ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2
รู ปที่ 11.6 ผลการตอบสนองสะสมของการเพิ่มใช้จ่ายภาครัฐขึ้นร้อยละ 10 ต่อตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สาํ คัญในแต่ละไตรมาสนับจากช่วงเวลาที่เริ่ มปรับเพิ่มการใช้จ่าย
ภาครัฐ (Accumulate Response)

ที่มา: จากการคํานวณโดยตัวแบบ NIDAQMM-2
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ผลการวิเคราะห์การจําลองข้อมูลในรู ปที่ 11.5 ถึง 11.6 และตารางที่ A4.10 ถึง A4.18 สามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. ผลของนโยบายการคลังต่ออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (YR) จะมี
ผลกระทบทางตรงต่อการขยายตัวของผลผลิต (YR) ในช่วงที่มีการเริ่ มใช้นโยบาย ส่ วนผลที่เกิ ดจากตัว
ทวีคูณจะมีผลตามมาภายหลัง โดยตัวทวีคูณจะส่ งผลต่อเนื่ องถึงไตรมาสที่ 8 นอกจากนี้ สัดส่ วนของผลทาง
ตรงที่มีผลในไตรมาสที่เริ่ มใช้นโยบายต่อผลรวมทั้งหมดที่มากที่สุด (Maximum Effect) จะอยูใ่ นสัดส่ วน
ประมาณร้อยละ 70 โดยผลต่ออัตราการขยายตัวที่มากที่สุดจะอยู่ ณ ระดับร้อยละ 2.7 (เทียบกับผลของการ
เพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐร้อยละ 10)
2. ผลต่ออัตราเงินเฟ้ อจะมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับนโยบายการเงินโดยผลต่ออัตราที่เพิ่มขึ้นที่มาก
ที่สุดจะเท่ากับร้อยละ 0.10 ในกรณี อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไป และร้อยละ 0.09 ในกรณี อตั ราเงินเฟ้ อพื้นฐาน (เทียบ
กับผลของการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐร้อยละ 10) โดยผลที่มากที่สุดของอัตราเงินเฟ้ อจะใช้เวลานาน
กว่ากรณี ระดับผลผลิตซึ่ งผลกระทบที่มากที่สุดจะอยูใ่ นช่วงไตรมาสที่ 8 ในขณะที่กรณี อตั ราเงินเฟ้ อจะอยู่
ในช่วงไตรมาสที่ 10 และ 12 สําหรับอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปและอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานตามลําดับ
3. ผลการตอบสนองของตัวแปรด้านอุปสงค์มวลรวมอื่น ๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ หลังการใช้
นโยบายโดยการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้การนําเข้าเป็ นตัวแปรที่มีการตอบสนองต่อเนื่องมากที่สุดคือมี
ผลกระทบสะสมมากที่สุดที่ร้อยละ 9.3 และ 2.3 ตามลําดับ โดยการบริ โภคภาคเอกชนรวมมีการตอบสนอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.63 ส่ วนผลจากการบริ โภคสิ นค้าคงทนและไม่คงทนในพบในอัตราใกล้เคียงกัน ในขณะที่
การส่ งออกมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือร้อยละ 0.87

12. แผนการใช้ ตวั แบบเศรษฐกิจมหภาคในการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาคที่จดั ทําขึ้นในรายงานการวิจยั นี้ มีแผนนําไปใช้ในการสอนของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ในการสอนวิชาที่เปิ ดในปี การศึกษา 2553 ดังต่อไปนี้
12.1 การสอนวิชา ศศ.786 การวิเคราะห์ อนุกรมเวลา ซึ่งเปิ ดสอนในภาคการศึกษา 2/2553 สํ าหรับ
นักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ)
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การสอนในวิชาการวิเคราะห์อนุกรมเวลามี 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคได้แก่
1. ตัวแบบ ARIMA
ตัวแบบ ARIMA เป็ นตัวแบบอนุ กรมเวลาที่ใช้ขอ้ มูลตัวแปรที่สนใจในอดีตเพื่อการอธิ บายการ
เคลื่อนไหวและพยากรณ์ค่าในอนาคต ซึ่งตัวแบบนี้มีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ตวั แปร
ทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยตัวแบบ NIDAQMM-2 นี้มีการใช้ตวั แบบ ARIMA เพื่อการประมาณค่า
สมการส่ วนเปลี่ ยนแปลงสิ นค้าคงคลัง (B.6), สมการอัตราดอกเบี้ ยของบัญชี ออมทรั พ ย์ (B.8), สมการ
ปริ มาณเงินฝากประจํา (B.11) สมการอัตราการว่างงาน (B.21) สมการดุลเงินโอนและเงินบริ จาค (B.39) ซึ่ง
สามารถนํามาใช้เป็ นตัวอย่างในการใช้ตวั แบบเศรษฐมิติเพื่ออธิ บายความเคลื่อนไหวและพยากรณ์ตวั แปร
ทางเศรษฐกิ จมหภาคซึ่ งได้รับความสนใจทั้งในหน่ วยงานเพื่อการวางแผนภาครั ฐ สถาบันการเงิ น และ
สาธารณชนโดยทัว่ ไป
2. ตัวแบบ Error Correction Model
ตัวแบบ Error Correction Model เป็ นตัวแบบอนุกรมเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ดุลยภาพระหว่างตัว
แปรต่าง ๆ โดยมีการลักษณะของดุลยภาพในระยะยาวและการปรับตัวระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ ดุลยภาพ ตัวแบบ
ชนิดนี้มีการใช้อย่างกว้างขวางในการอธิ บายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่กาํ หนดโดยทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ซึ่ งในตัวแบบ NIDAQMM-2 นี้ มีการใช้ตวั แบบ Error-Correction Model ในการประมาณค่าสมการ
ส่ วนใหญ่ เช่น สมการการบริ โภคภาคเอกชนในสิ นค้าคงทนและไม่คงทน (B.1 และ B.2) สมการการลงทุน
ภาคเอกชน (B.4) สมการสิ นเชื่อภาคเอกชน (B.13) สมการดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคสิ นค้าพลังงาน และอาหารสด
(B.23 และ B.24) เป็ นต้น ซึ่ งสามารถนํามาใช้เป็ นตัวอย่างในการใช้ตวั แบบเศรษฐมิติเพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รวมถึงลักษณะการปรับตัวระยะสั้นและระยะ
ยาวของตัวแปรเหล่านี้ และที่ผา่ นมามีการอ้างอิงสมการ Error-Correction Model อยูใ่ นรายงานแนวโน้มเงิน
เฟ้ อของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2552 ธนาคารแห่งประเทศได้ยกเลิกการแสดงตัว
แบบเศรษฐมิติหภาคของธนาคารแห่ งประเทศไทย (BOTMM) ดังนั้น การใช้สมการในตัวแบบ NIDAQMM
จึงสามารถนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างเต็มที่

12.2 การสอนวิชา ศก.7180 เศรษฐมิติทางการเงินขั้นสู ง ซึ่ งเปิ ดสอนในภาคการศึ กษา 1/2553
สํ าหรับนักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเงิน)
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การสอนในวิชาการวิเคราะห์อนุกรมเวลามี 3 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคได้แก่
1. ตัวแบบ ARIMA
2. ตัวแบบ Error Correction Model
3. การพยากรณ์เศรษฐกิจโดยใช้ตวั แบบเศรษฐมิติมหภาค
โดยหัวข้อ 1. และ 2. ได้อธิ บายในการสอนของวิชาการวิเคราะห์อนุ กรมเวลา ส่ วนหัวข้อเพิ่มเติม
ได้แก่ การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคโดยใช้ตวั แบบเศรษฐมิติมหภาค ซึ่งตัวแบบที่ใช้จะทําการปรับปรุ งจาก
ตัวแบบ NIDAQMM-2 เนื่ องจากจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใช้ในการสอนในเวลาจํากัด และโครงสร้างมี
ความซับซ้อนเกิ นการเรี ยนระดับปริ ญญาโท ซึ่ งตัวแบบที่ ใช้ในการสอนจะเลือกสมการที่เกี่ ยวข้องบาง
สมการมาประกอบเป็ นตัวแบบเศรษฐกิ จมหภาคขนาดเล็ก เพื่อเป็ นตัวอย่างในการใช้พยากรณ์เศรษฐกิ จ
เปรี ยบเทียบกับตัวแบบอื่น ๆ เช่น ตัวแบบในลักษณะ Financial Spreadsheet Model ที่อา้ งอิงการคํานวณโดย
โปรแกรม Microsoft Excel
12.3 การสอนวิชา EC860 Econometrics II ซึ่งเปิ ดสอนในภาคการศึกษา 2/2553 สํ าหรับนักศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ )
ตัวแบบ 1. ARIMA, 2. ตัวแบบ Error Correction Model และ 3. การพยากรณ์เศรษฐกิจโดยใช้ตวั
แบบเศรษฐมิติมหภาค จะรวมอยูใ่ นการเรี ยนการสอนในวิชา Econometrics II ซึ่ งมีรายละเอียดดังที่อธิ บาย
ในรายวิชาการวิเคราะห์อนุ กรมเวลา และเศรษฐมิติทางการเงินขั้นสู ง แต่ประเด็นสําคัญที่เป็ นประโยชน์ใน
การเรี ยนการสอนจะเกี่ ยวข้องกับการสร้ างตัวแบบและการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบในจําลอง
ข้อมูลซึ่ งอยู่ในบทที่ 6 - 7 ของรายงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้ตวั แบบเศรษฐมิติมหภาคเพื่อการวิเคราะห์
กลไกการส่ งผ่านนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังซึ่ งอยู่ในบทที่ 11 ของรายงาน ซึ่ งจะมีการใช้เป็ น
ตัวอย่างของการใช้เครื่ องมือทางเศรษฐมิติในการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ โดยตัวแบบ NIDAQMM-2 นอกจาก
จะมีประโยชน์ในวิชา Econometrics II แล้ว ยังจะมีประโยชน์ต่อการทําวิทยานิ พนธ์ในระดับปริ ญญาเอก
ของหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) ในอนาคตอีกด้วย โดยปั จจุบนั การจัดทําวิทยานิ พนธ์ใน
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ปริ ญญาเอกของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ยงั ไม่มีการใช้ตวั แบบเศรษฐ
มิติมหภาคเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งน่ าจะมาจากการที่ยงั ไม่มีการสอนเกี่ยวกับตัวแบบ
เศรษฐมิติมหภาคนี้ ในวิชาเศรษฐมิติ โดยผูว้ ิจยั คาดหวังว่าการนําตัวแบบมาใช้ในการเรี ยนการสอนจะช่วย
เป็ นแนวทางในการพัฒนาวิธีการศึกษาสําหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกในอนาคต
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13. บทสรุป
ตัวแบบเศรษฐมิติมหภาคระยะที่ 2 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDAQMM-2) เป็ น
การพัฒนาต่อเนื่ องจากตัวแบบในระยะที่ 1(NIDAQMM-1) ที่จดั ทําขึ้นในปี 2550 โดยได้รวบรวมข้อมูลตัว
แปรที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ซี่งประกอบด้วยตัวแปรภายใน (Endogenous Variables) จํานวน 66
ตัวแปร และตัวแปรภายนอก (Exogenous Variables) จํานวน 40 ตัวแปร เพื่อสามารถประมาณตัวแบบให้ได้
สมการที่ทนั สมัย ลดความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ และจําลองข้อมูล โดยการพัฒนาตัวแบบระยะที่ 2 นี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาตัวแบบให้ดาํ รงอยูแ่ ละสามารถใช้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค นอกจากนี้
ฐานข้อ มู ล ที่ ร วบรวมเพื่ อ การจัด ทํา ตัว แบบยัง สามารถนํา ไปใช้ใ นการวิ จ ัย และการเรี ย นการสอนของ
คณาจารย์และนักวิจยั ของสถาบันฯ ได้ในโอกาสต่าง ๆ ที่ผา่ นมาคณะผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล พัฒนาตัวแบบ
และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคโดยเผยแพร่ ในงานสัมมนา และสื่ อมวลชน ได้แก่ คอลัมน์พิเคราะห์เศรษฐกิจ
หนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และรายการ Econ Focus ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel
โครงสร้างของตัวแบบ NIDQMM-2 จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับตัวแบบ NIDAQMM-1 โดยยึด
หลัก การใช้ก ารประมาณค่ า ทางเศรษฐมิ ติ ใ นการประมาณค่ า ความสั ม พัน ธ์ และการใช้แ นวทฤษฏี
เศรษฐศาสตร์ มหภาคในการกําหนดโครงสร้ างตัวแบบ ซึ่ งเน้นความสําคัญของอุปสงค์มวลรวมในการ
กําหนดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โครงสร้างของตัวแบบประกอบด้วยสมการพฤติกรรม (Behavior
Equations) 41 สมการและสมการเอกลักษณ์ (Identities) 25 สมการ ลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่า
เป็ นข้อมูลรายไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปี 2536 จนถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2553 รู ปแบบการประมาณค่าตัว
แบบจะอาศัยเครื่ องมื อทางเศรษฐมิ ติเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ อนุ กรมเวลา ได้แก่ ตัวแบบ Error-Correction
Model (ECM) ตัวแบบ ARMIA, ตัวแบบ Time Trend และสมการอนุ กรมเวลาที่อยู่ในรู ปของ First
Differences ตามความเหมาะสมของแต่ละตัวแปร ซึ่ งผลการจําลองข้อมูลของตัวแบบ NIDAQMM-2 พบว่า
มีความสามารถในการอธิ บายตัวแปรภายในได้ดีพอสมควร โดยค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของตัวแปรที่
สําคัญ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภครวม ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน อยูใ่ นระดับที่
ตํ่า (ตํ่ากว่าหรื อใกล้เคียงระดับ 5%) อย่างไรก็ตาม ในตัวแปรบางตัว เช่น การลงทุนภาคเอกชน อัตราดอกเบี้ย
ในตลาดเงิน การท่องเที่ยว มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ยงั คงมีความคลาดเคลื่อนสูง (มากกว่า 10%)
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการจําลองข้อมูลระหว่างตัวแบบ NIDAQMM-2 และ
NIDAQMM-1 พบว่ามีความแม่นยําที่ใกล้เคียงกัน โดยตัวแบบ NIDAQMM-2 มีความแม่นยํามากกว่าตัว
แบบ NIDQMM-1 ในตัวแปรประเภทดัชนีราคา (เช่น ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน, ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคสิ นค้า
พลังงาน, ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคสิ นค้าอาหารสด, ดัชนี ราคาผูผ้ ลิต) ในขณะที่ตวั แบบ NIDAQMM-1 มีความ
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แม่นยํามากกว่าตัวแบบ NIDQMM-2ในตัวแปรประเภทการใช้จ่ายภาคเอกชน (เช่น การบริ โภคภาคเอกชน
รวม, การลงทุนภาคเอกชน) และรายได้ (เช่น ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปี ปั จจุบนั , ผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง, ช่องว่างการผลิต, ความมังคั
่ ง่ ) ส่ วนในกรณี ของตลาดการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศ ตัวแบบทั้งสองมีความแม่นยําใกล้เคียงกัน
ผลการพยากรณ์ โดยตัวแบบพบว่า แนวโน้มเศรษฐกิ จในปี 2553 และ 2554จะฟื้ นตัวจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยในปี 2552 โดยอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ งที่คาดการณ์จะ
อยู่ ณ ระดับ ร้อยละ 5.8 และ 4.8 สําหรับปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ (ฟื้ นตัวจากระดับร้อยละ -2.2 ในปี
2552) ซึ่ งแสดงถึงการฟื้ นตัวที่ต่อเนื่องตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยผลของปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และการชะลอตัวของการใช้นโยบายการคลังขยายตัวตามข้อสมมุติขา้ งต้นจะไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมมากนัก เนื่ องจากการบริ โภค และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามการส่ งออกซึ่ งเป็ น
ปั จจัยนําของการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ส่ วนแนวโน้มค่าเงินบาทคาดว่าจะอยูใ่ นระดับเฉลี่ย 32.41 และ 31.94
บาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ ในปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มปรับแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่ งหลัง
ของปี 2553 และครึ่ งแรกของปี 2554 เนื่ องจากข้อสมมุติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบารการเงินของไทยซึ่ ง
ปรับตัวขึ้นเร็ วกว่าในสหรัฐฯ ทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยในช่วงครึ่ งหลังของปี 2554 ค่าเงินบาทจะเริ่ ม
อ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐฯ ด้านค่าพยากรณ์เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้ อ พบว่าอัตราเงินเฟ้ อ
ทัว่ ไปเท่ากับร้อยละ 3.4 และ 2.4 ในปี 2553 และ 2554 ส่ วนของอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานจะอยู่ที่อตั ราร้อยละ
1.3 และ 2.4 ตามลําดับ ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2553 มีปัจจัยสําคัญเนื่องจากการเพิ่มของ
อัตราเงินเฟ้ อในหมวดพลังงาน และหมวดอาหารสด ที่ปรับตัวร้อยละ 10.6 และ 9.0 ตามลําดับในปี 2553
เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกและราคาสิ นค้าเกษตร เช่น ผัก ไข่ และเนื้อสัตว์
ชนิ ดต่าง ๆ ส่ วนอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานในปี 2554 มีแนวโน้มเร่ งตัวขึ้นตามอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปี 2553 และ 2554 นอกจากนี้ปัจจัยด้านอุปทานได้แก่ การปรับเพิ่มของอัตราค่าจ้างแรงงาน
ขึ้นตํ่ายังมีผลให้อตั ราเงินเฟ้ อพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่ งจากสมมุติฐานการปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเป็ นระดับร้อยละ 2.0 และ ร้อยละ 2.5 ณ สิ้ นปี 2553 และ 2554 ตามลําดับ จะเพียงพอต่อการรักษา
เสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานที่เป็ นเป้ าหมายในการดําเนิ นนโยบายการเงินภายใต้กรอบ Inflation
Targeting แต่หากเศรษฐกิจมีการเติบโตที่สูงกว่าที่ประมาณการ โอกาสที่อตั ราดอกเบี้ยนโยบาย RP1 จะ
ปรับตัวสูงกว่าร้อยละ 2.0 จะเพิ่มมากขึ้น
อย่า งไรก็ ต าม ผลการพยากรณ์ น้ ี มี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบจากการปั จ จัย ภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยปั จจัยภายนอกที่สาํ คัญได้แก่ แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าที่สูงกว่าประมาณการ จากการวิจยั พบว่า เศรษฐกิจ
โลกเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จไทยมากที่สุด โดยจะมีผลต่อมูลค่าการส่ งออก และการ
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ลงทุนภาคเอกชน ซึ่ งความสําคัญของเศรษฐกิจโลกได้มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการจําลองข้อมูลผลกระทบ
ของวิกฤตการเงินโลกต่อเศรษฐกิจมหภาคของไทย และพบว่าช่องทางการส่ งผ่านผลกระทบที่สาํ คัญได้แก่
ช่องทางการค้าระหว่างประเทศซึ่ งสามารถอธิ บายการถดถอยของเศรษฐกิจที่มาจากการลดลงอย่างรวดเร็ ว
ของมูลค่าการส่ งออก ตามด้วยการลงทุนภาคเอกชน และการบริ โภคภาคเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง 3 ไตรมาส
แรกของปี 2553
นอกจากนี้ ผลการจําลองข้อมูลโดยตัวแบบ NIDAQMM-2 ยังถูกใช้ประยุกต์เพื่อการอธิ บายกลไก
การส่ งผ่านของนโยบายการเงินการคลัง ซึ่ งผลจากการใช้จ่ายภาครัฐ (ณ ราคาคงที่) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะ
ส่ งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 ในระยะเวลา 2 ปี โดยผลส่ วนใหญ่ร้อยละ 70 จะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่เริ่ มใช้นโยบาย ส่ วนผลของนโยบายการเงินจะเริ่ มเห็นผลในช่วงเวลาที่ชา้ กว่าคือ จะเริ่ มเห็นผลใน
ไตรมาสที่ 3 - 4 หลังการใช้นโยบาย นอกจากนี้ การลดดอกเบี้ย RP1 ลงร้อยละ 1 จะส่ งผลให้อตั ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 ในระยะเวลา 9 ไตรมาส ซึ่ งผลในช่วงปี แรกจะมีผลร้อยละ 0.39
หรื อคิดเป็ นร้อยละ54 ของผลกระทบสะสมที่มากที่สุด ส่ วนผลที่มีต่ออัตราเงินเฟ้ อจะใช้เวลานานกว่าในการ
ส่ งผ่านผลของอัตราดอกเบี้ยแต่จะมีผลต่อเนื่ องยาวนาน โดยในช่วงปี แรกจะส่ งผลต่อการปรับตัวของอัตรา
เงินเฟ้ อทัว่ ไป และอัตราเงินเฟ้ อพื้นฐานร้อยละ12 และ 10 ตามลําดับ สําหรับผลกระทบที่แรงที่สุดจะเกิดขึ้น
ประมาณช่วงไตรมาสที่ 8 และผลกระทบยังคงต่อเนื่ องด้วยขนาดการตอบสนองต่อไตรมาสที่ลดลงจนถึง
ช่วงไตรมาสที่ 20
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