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แนวทางการสร้างดัชนี ชี้นําเศรษฐกิ จ
(Leading Economic Index : LEI)ของ SMEs
นายภักดิ ์ ทองส้ม
30 กันยายน 2556
1. บทนําและวัตถุประสงค์
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นหน่ วยงานทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรงในการ
ส่ ง เสริ มวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มของประเทศให้ส ามารถเติบโตพั ฒนาไปสู่ ก ารเป็ น
วิสาหกิจที่มศี กั ยภาพ มีขดี ความสามารถการแข่งขันทัง้ ในระดับประเทศและในระดับสากลที่เป็ น
ตลาดระหว่างประเทศ
ในการสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว นอกเหนือจากการ
กําหนดนโยบายและแผนแม่บทการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การผลักดันแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวลงสู่ปฏิบตั แิ ละ
การติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศแล้ว สํานักงานยัง
จํ า เป็ น อย่ า งยิง่ ที่จ ะต้ อ งจั ดทํ า รายงานสถานการณ์ ว ิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มให้ก ับ
คณะกรรมการส่ ง เสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม คณะกรรมการบริห ารฯ รวมทัง้ การ
รายงานให้ภาคสาธารณะทีเ่ กี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมทัง้ หน่ วยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร
และภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รบั ทราบ เพื่อให้ธุรกิจ SMEs
ล่วงรูถ้ งึ สถานะและทิศทางของเศรษฐกิจ ทําให้สามารถตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของตนเองได้
อย่างถูกต้อง ลดความเสีย่ งภัยและช่วยทําให้บรรลุเป้าหมายทีค่ าดหวังไว้ได้อย่างเป็ นผลสําเร็จมาก
ยิง่ ขึน้
การรายงานสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนัน้ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มาตรา 11(4) กําหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อ มเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ มของ
ประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และจัดให้มกี ารเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปี ละหนึ่ง
ครัง้ และในมาตรา 16(4) ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทําหน้าที่ศกึ ษา
และจัดทํารายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
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เพื่อให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยสํานักข้อมูลและวิจยั จึงได้จดั ทํารายงานสถานการณ์วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็ น
ข้อมูล ภาวะธุรกิจ SMEs รายปี เ สนอต่ อ คณะกรรมการบริห ารฯ คณะกรรมการส่ ง เสริมฯและ
คณะรัฐมนตรีโดยลําดับนอกจากนี้สํานักข้อมูลและวิจยั ยังได้มกี ารจัดทําข้อมูลสถานการณ์วสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะอื่นๆ เช่น เช่น ดัชนีความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการภาคการค้า
และบริการ ข้อมูล MPI ของ SMEs เป็ นต้น ซึง่ ปจั จุบนั การรายงานข้อมูลหรือสถานการณ์ระยะสัน้ มี
ความจําเป็ นมากยิง่ ขึน้ ข้อมูลต้องทันเวลา และสามารถบอกเหตุการณ์หรือส่งสัญญาณเตือนภัยทีจ่ ะ
เกิดขึน้ เป็ นการล่วงหน้าได้ทนั ท่วงที
ข้อมูลเตือนภัยเศรษฐกิจที่ได้รบั การยอมรับและมีการใช้กนั อย่างกว้างขวางข้อมูลหนึ่งคือ
ดัชนีชน้ี ํ าเศรษฐกิจ(Leading Economic Index : LEI) เพราะสามารถนํ ามาใช้ชว้ี ดั หรือพยากรณ์
ทิศทางของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้ เป็ นการล่วงหน้ าได้ดพี อสมควร สามารถบอกได้ถงึ สถานภาพว่า
เศรษฐกิจ อยู่ ใ นช่ ว งขาขึ้น ขาลง กํ า ลัง เคลื่อ นไหวผ่ า นจุ ด ตํ่ า สุ ด หรือ สู ง สุ ด มากน้ อ ยเพีย งไร
นอกจากนี้การสร้างดัชนีชน้ี ํ าก็เป็ นเรื่องทีไ่ ม่ยุ่งยากมากนักเมื่อเทียบกับการใช้แบบจําลองเศรษฐกิจ
เพราะใช้ ข้ อ มู ล ที่ซ ับ ซ้ อ นน้ อ ยกว่ า รวมทัง้ ใช้ เ วลาและงบประมาณที่ไ ม่ ม ากนั ก เมื่อ เทีย บกับ
แบบจําลองทางเศรษฐกิจอีกด้วยเช่นกัน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า ว สํ า นั ก ข้อ มูล และวิจ ั ยจึง มีค วามประสงค์ต้ อ งการสร้า งดัช นี ช้ีนํ า
เศรษฐกิจหรือ Leading Economic Index (LEI) เฉพาะทีเ่ ป็ นของ SMEs เพื่อนํ ามาใช้เป็ นเครื่องชี้
วัดสถานการณ์รวมทัง้ ใช้สง่ สัญญาณเตือนภัยในระยะสัน้ ให้กบั หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ให้
ธุรกิจ SMEs นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ทบทวนสถานภาพงานการจัดทําดัชนี ชี้นําเศรษฐกิ จ SMEs ของสํานักข้อมูลและวิ จยั ใน
ปัจจุบนั
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักข้อมูลและวิจยั (ในอดีตมีการใช้ช่อื สํานักเป็ นชื่ออื่นแต่เป็ น
ความรับผิ ดชอบงานในลัก ษณะเดียวกั น) ได้มคี วามพยายามที่จะพัฒนาข้อ มูลเครื่องชี้ว ดั ภาวะ
เศรษฐกิจรวมทัง้ ข้อมูลส่งสัญญาณเตือนภัยของ SMEs มาโดยลําดับ การดําเนินงานของสํานักทีถ่ อื
ได้ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นจนนํ ามาสู่ความต้องการจัดทําดัชนีชน้ี ํ าเศรษฐกิจ SMEs เริม่ จากการศึกษาและ
จัดทําดัชนีย่านการค้าของ SMEs ในปี พ.ศ. 2554 โดยการว่าจ้าง บริษทั ซีเอ อินเตอร์เนชันแนล
่
อินฟอร์เมชัน่ จํากัดดําเนินการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มกี ารว่าจ้างบริษทั เดียวกันดังกล่าว
เพื่อ ทํ า การศึก ษาและจัด ทํ า “การศึก ษาแนวทางการจั ดทํ า ดัช นี เ ศรษฐกิจ ของ SMEs(SMEs
Economic Indicators)” ซึง่ บริษทั ทีป่ รึกษาได้ดําเนินการเสร็จสิ้นและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้แก่สาํ นักข้อมูลและวิจยั แล้วเมือ่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556
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ในรายงานผลการศึกษาดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนสรุปได้ดงั นี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของ
่
ดัชนีทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) ดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจ ครอบคลุมดัชนีพ้องวัฏจักรเศรษฐกิจ
(coincident index) ดัชนีชน้ี ํ าวัฏจักรธุรกิจระยะสัน้ (Short Leading Index) ดัชนีชน้ี ํ าวัฏจักรธุรกิจ
ระยะกลาง(Medium-run Leading Index) และดัชนีชน้ี ํ าวัฏจักรเงินเฟื้ อ(Leading Inflation Index)
(2) ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ครอบคลุมดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจ ดัชนีภาวะธุรกิจส่งออก
ดัชนีความเชือ่ มันผู
่ บ้ ริโภค และดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของย่านการค้า ส่วนที่ 2 แนวทางการ
จัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs ประกอบด้วยการศึกษา(1) ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทํา
ดัชนีวฏิ จักรเศรษฐกิจทีส่ ามารถนํ ามาประยุกต์ใช้กบั การจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs (2)
ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทําดัชนี ว ฏั จัก รเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต และส่ว นที่ 3
การศึกษาและจัดทําดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ(กรณีย่านการค้าจตุจกั ร)ประกอบด้วย(1) ผลการ
วิเคราะห์ข้อ มูล ที่ไ ด้จาการสํารวจสภาวะการอยู่รอดของธุ รกิจ จากผู้ประกอบการในย่านการค้า
จตุจกั รและ (2) ข้อเสนอแนะในการดําเนินการจัดทําดัชนีคาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจในย่านการค้า
จตุจกั รในอนาคต
ในส่ว นของดัชนีช้นี ํ าวัฏจัก รเศรษฐกิจนัน้ งานศึกษาวิจยั ดัง กล่ าวได้ส รุปไว้ว่าป จั จุบนั มี
หน่ วยงาน 2 หน่ วยงานคือธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ท่ไี ด้มกี ารจัดทําดัชนี
ชี้นําวัฏจักรเศรษฐกิจดังกล่าว แบ่งออกเป็ นดัชนีช้นี ํ าวัฏจักรธุรกิจ ระยะสัน้ และ ดัชนีช้นี ํ าวัฏจัก ร
ธุรกิจระยะกลาง ในส่วนของดัชนีช้นี ํ าวัฏจักรธุ รกิจระยะสัน้ เป็ นดัชนีท่มี ที ศิ ทางการเปลี่ยนแปลง
ก่อนทีภ่ าวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึน้ ใช้คาดการณ์ทศิ ทางของเศรษฐกิจล่วงหน้า 3-5 เดือน ส่วนดัชนี
ชีน้ ําวัฏจักรธุรกิจระยะกลาง เป็ นดัชนีทม่ี ที ศิ ทางการเปลีย่ นแปลงก่อนทีภ่ าวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึน้
ใช้คาดการณ์ทศิ ทางของเศรษฐกิจล่วงหน้า 9-11 เดือน
สําหรับข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต นัน้ งาน
ศึกษาวิจยั การศึกษาแนวทางการจัดทําดัชนีเศรษฐกิจของ SMEs ดังกล่าวได้สรุปไว้เป็ น 3 แนวทาง
คือ
1. การจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ GDP SMEs เป็ น reference series
ซึง่ ให้ความเห็นว่า แนวทางนี้อาจยังไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการเพราะการเคลื่อนไหวของ
GDP SMEs ค่อนข้างนิง่ และสอดคล้องกับ GDP ชองประเทศ ดังนัน้ สามารถใช้ ดัชนี
ชีน้ ําเศรษฐกิจทีม่ กี ารสร้างกันไว้อยูแ่ ล้วได้
2. การจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs โดยใช้ reference series อื่น เช่น MPI
SMEs หรือ VAT SMEs วิธนี ้ีสามารถดําเนินการได้ถ้า สสว. ต้องการทดลองสร้าง
ดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจเฉพาะในภาคการผลิตของ SMEs อย่างเดียว หรือในกรณีของ
VAT หมายความว่า สสว. ไม่ตอ้ งการพิจารณาด้านการส่งออกและนําเข้าของ SMEs
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3. การจัดทําดัชนีว ฏั จัก รเศรษฐกิจของ SMEs โดยการนํ าดัชนีต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
SMEs มาเป็ นตัวแปรใหม่สําหรับการสร้าง model ของดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจสําหรับ
SMEs งานวิจยั ตามทีก่ ล่าวนี้เห็นว่าแนวทางนี้ สสว. สามารถดําเนินการได้ โดยการนํา
ดัชนีทเ่ี กี่ยวข้องกับ SMEs เช่น MPI SMEs, MAI หรืออื่นๆ ทีม่ หี น่ วยงานใดๆหรือ
สสว. ทําไว้แล้วมาทดสอบกับตัวแปรต่างๆ เพื่อหาว่าตัวแปรไหนมีคุณสมบัตเิ ป็ น lead
โดย สสว. ควรหารือ ด้านวิธ ีการจัด ทําร่วมกับทางสํานัก งานเศรษฐกิจอุ ต สาหกรรม
(สศอ.) ทีเ่ ป็ นผูส้ ร้าง OIE composite leading index ซึง่ สศอ. ได้ใช้แนวทางเดียวกันนี้
เป็ นการจัดทํา
3. หลักการและแนวคิ ดของดัชนี ชี้นําเศรษฐกิ จ
3.1 วัฏจักรธุรกิ จ(business cycle)
วัฏจักรธุรกิจคือปรากฎการณ์เปลีย่ นแปลงเคลื่อนไหวขึน้ ลงของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(industrialized market economies) ตามกาลเวลาซึง่ เป็ นคุณลักษณะทัวไปที
่ เ่ กิดขึน้ กับประเทศ
อุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบทีม่ าจากวัฏจักรระยะสัน้ (short-term cycle)
และวัฏ จัก รระยะปานกลาง(medium-term cycle) โดยที่ว ฏั จัก รระยะสัน้ จะมีบทบาทมากกว่ า
(dominate) วัฏจักรระยะสัน้ นี้มรี อบระยะเวลาประมาณ 3 ปี ซึง่ ปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ขึน้ ลงดังกล่าวเกิดขึน้ จากของการปรับตัวของสินค้าคงคลัง(inventory adjustment) ส่วนวัฏจักรระยะ
ปานกลางมีรอบระยะเวลาประมาณ 8 ปี เกิดจากปจั จัยของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของของการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร(movement of fixed capital)
การศึกษาวัฏจักรธุรกิจจะใช้วธิ กี ารวัดค่าของวัฎจักรซึง่ มีด้วยกัน 2 แนวทาง(approaches)
คือวิธกี ารสํารวจ(survey approach)และวิธกี ารสร้างดัชนี(indicator approach) ในอดีตประเทศทาง
ยุโรปส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารสํารวจในขณะทีป่ ระเทศอเมริกาใช้การสร้างดัชนี ปจั จุบนั การวัดด้วยวิธกี าร
สร้างดัชนีเป็ นวิธที ไ่ี ด้รบั การยอมรับกันอย่างแพร่หลายทัวไปซึ
่ ง่ การสร้างดัชนีเพื่อชีว้ ดั วัฏจักรธุรกิจ
เศรษฐกิจนัน้ มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธคี อื 1) การสร้าง Diffusion Indices(DI)1 และ 2) การสร้าง
Composite Indices(CI) ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศแรกๆในเอเซียที่มกี ารศึกษาเรื่อ งวัฏจัก ร
เศรษฐกิจมาค่อนข้างยาวนานก่อนหน้ าประเทศอื่นๆ โดยได้จดั ทําทัง้ วิธสี ํารวจซึ่งดําเนินงานโดย
ธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น(Bank of Japan)และวิธกี ารสร้างดัชนีซ่งึ จัดทําโดย Economic
Planning Agencyหรือ EPA โดยสร้างขึน้ ทัง้ DI และ CI
1

สูตรการคํานวณ DI คือ DI t = ( A t / B t ) 100 เมื่อ A คือค่าของจํานวนอนุกรม(series)ตัวแปรที่มคี า่ เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึ ้น บวก
้
่ใช้ ค่า
กับครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวแปรที่คงที่(ไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลด) ส่วน B คือค่าของจํานวนอนุกรมตัวแปรที่มรี วมทังหมดที
ของ DI มีหน่วยเป็ น %
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ในประเทศไทย การศึกษาเรื่องวัฏจักรธุรกิจในอดีตเริม่ ขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1988 โดย
Hiratsuka 2 และต่ อ มาได้มกี ารศึก ษาที่ล งลึกในรายละเอียดมากขึ้นในปี ค.ศ. 19913 โดย
สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือกับ EPA โดยการจัดทําในครัง้ นัน้
ได้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูลทัง้ วิธกี ารสํารวจควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลจากเครือ่ งชีต้ ่างๆ ซึง่ เหตุผล
ที่จําเป็ นต้องดําเนินการสํารวจด้วยนัน้ เป็ นเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวขณะนัน้ ประเทศไทยยังขาด
การรวมรวมข้อมูลเครื่องชีเ้ พื่อใช้จดั ทําวัฏจักรธุรกิจอยู่มาก ข้อมูลที่มจี งึ ค่อนข้างจํากัด ไม่เ พียงพอ
ต่อการใช้สร้างดัชนี
3.2 วัฏจักรเศรษฐกิ จ
วัฏจัก รธุ รกิจมีส่ว นสําคัญในการกําหนดวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ 4 กล่าวคือวัฏจัก ร
เศรษฐกิจ(economic cycle) เกิดจากปจั จัยทีก่ ว้างขวางกว่าวัฏจักรธุรกิจ ในกรณีของประเทศไทยใน
ระยะแรกที่เ ริม่ ย่างเข้าสู่ก ารเป็ นประเทศอุ ต สาหกรรมนัน้ สภาวะการส่ง ออกเป็ นปจั จัยสําคัญ ที่
กํ า หนดวัฏจัก รเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันเนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ม ี พ้ืน
ฐานเศรษฐกิจที่เป็ นภาคการเกษตร ดังนัน้ ภาวะการผลิตภาคการเกษตรจึงเป็ นปจั จัยที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งในการกําหนดวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศ การเปลีย่ นแปลงการผลิตของภาคเกษตร
ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากปจั จัยด้านดินฟ้าอากาศ เช่นปริมาณนํ้ าฝนซึ่งจะส่งผลไปยังปริมาณพืชผล
เกษตรทีส่ ามารถเก็บเกี่ยวได้ และต่อเนื่องไปถึงรายได้ของเกษตรกรซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ จากการศึกษาของ Hiratsuka พบว่าราคาของผลิตผลการเกษตรนัน้ มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดวัฏจักรธุรกิจมากยิง่ กว่าปริมาณผลผลิตการเกษตรเสียอีก ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็ น
ประเทศทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจเปิ ดเสรี แต่มขี นาดเศรษฐกิจทีเ่ ล็กเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลก ดังนัน้ จึงมี
อิทธิพลจากปจั จัยภายนอกมาเป็ นตัวกําหนดวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน เช่น การ
เปลีย่ นแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก อัตราดอกเบีย้ ของตลาดโลกเป็นต้น
การศึกษาและจัดทําวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างตัวชีว้ ดั ใน
ลักษณะของ composite index ของดัชนีชน้ี ําเศรษฐกิจและดัชนีพอ้ งเศรษฐกิจได้เริม่ มีความสําคัญ
2

ดูรายละเอียดได้ จาก Hiratsuka, D. 1988, “Agricultural and Business Cycle in Thailand” Chapter 14 of Business

Cycle in Five ASEAN Countries, India and Korea. Tokyo, Institute of Developing Economies
ดูรายละเอียดได้ จาก Hiroshi OSADA and Daisuke HIRATSUKA, BUSINESS CYCLE IN ASIA, Institute of
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Developing Economies, Tokyo, 1991

วัฏจักรเศรษฐกิจคือคลืน่ ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทีผ่ กผันขึน้ ลงไปตามกาลเวลา ประกอบด้วยช่วงขยายตัว
(expansion) ซึง่ เป็ นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงขึน้ และช่วงหดตัว(recession)ซึง่ เป็ นช่วงทีก่ ารเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจลดลง (ทีม่ า รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะ
อุตสาหกรรม โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม มิถุนายน 2546)
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และมีการดําเนินการอย่างจริงจังอีกครัง้ ภายหลังจากประเทศไทยได้ประสบปญั หาวิกฤตการณ์ทาง
การเงินอย่างรุนแรงเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปญั หาที่สร้างความยุง่ ยากให้กบั นักวางแผนและกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในขณะนัน้ ทีส่ ําคัญประการหนึ่งคือประเทศไทยขาดแคลนการรวบรวมข้อมูลและ
การจัดทําตัวชีว้ ดั ภาวะเศรษฐกิจระยะสัน้ ซึง่ จําเป็ นอย่างยิง่ ในการใช้เพื่อกํากับและติดตาม(monitor)
การดํา เนินงานแก้ไ ขปญั หาต่ างๆ รวมทัง้ ใช้เ ป็ นเครื่อ งมือส่งสัญ ญาณในการเฝ้ าระวัง เตือ นภัย
หน่ วยงานหลัก ทางเศรษฐกิจในขณะนัน้ 3 หน่ ว ยงานคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์จงึ ได้รเิ รื่มจัดทําดัชนี
ผสม(composite index) ขึน้ มาในลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อใช้ชว้ี ดั วัฏจักรของเศรษฐกิจทัง้ ในด้าน
ภาคเศรษฐกิจการผลิตและภาวะเงินเฟื้อ ได้จดั ทําทัง้ ดัชนีชน้ี ํา ดัชนีพอ้ งและดัชนีตาม
การเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจในระยะยาวนัน้ ประกอบขึน้ จากปจั จัย 4 ประการคือ ปจั จัย
ของฤดูกาล ปจั จัยของแนวโน้ม ปจั จัยของวัฏจักร และปจั จัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปรกติ ใน
การตาดการณ์เศรษฐกิจไปข้างหน้ าหรือการเฝ้าติดตามเพื่อเตือนภัยข้างหน้ าว่าจะเกิดเหตุการณ์
อย่างไรขึน้ นัน้ นอกจากการใช้แบบจําลองทางเศรษฐกิจเป็ นเครื่องมืออธิบายแล้ว นักเศรษฐศาสตร์
ยังใช้วธิ กี ารของการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาโดยการแยกปจั จัยทัง้ 4 ดังกล่าวออกจากกัน เมื่อขจัด
ปจั จัยฤดูกาล ปจั จัยแนวโน้ มและปจั จัยจากเหตุการณ์ไม่ปกติออกไปแล้ว ส่วนที่เหลือจึงเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากวัฏจักรซึง่ มีรปู แบบการเคลื่อนไหวขึน้ ลงอย่างต่อเนื่องอยู่รอบๆเส้นแนว
โน้มระยะยาว
การวิเคราะห์วฏั จักรเริม่ จากการขจัดปจั จัยฤดูกาลซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ซ้ําๆในรอบปี เช่น
เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ตลอดจนวันหยุดต่างๆ นอกจากนี้ฤดูกาลในรอบปียงั เป็ นตัวกําหนดปจั จัย
ฤดูกาลอีกด้วยเช่นกัน เช่นการผลิตในภาคการเกษตร การก่อสร้าง การท่องเที่ยวเป็ นต้น วิธกี าร
ขจัดปจั จัยฤดูกาลทําโดยการสร้างดัชนีฤดูกาลแล้วนํ าหักออกจากค่าของอนุ กรมข้อมูลที่ต้องการ
ศึกษา หลังจากนัน้ เป็ นการขจัดปจั จัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปรกติออกไปซึ่งสามารถทําได้ 2
วิธคี อื การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวหรือการกําหนดค่า outlier ขึน้ มาซึง่ ในปี ท่ผี ดิ ปรกติค่าใน
อนุกรมทีเ่ กิดขึน้ จริงจะอยูน่ อกค่า outliner ดังกล่าว ต้องหักค่าดังกล่าวออกไปแล้วแทนด้วยค่าทีเ่ ป็ น
เฉลีย่ ของอนุ กรมดังกล่าว ค่าส่วนทีเ่ หลือสามารถนํ ามาแยกระหว่างค่าแนวโน้ มและค่าวัฏจักรออก
จากกัน
เนื่องจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจซึ่งวัดค่าได้ในรูปของ GDP นัน้
เกิดขึน้ จากปจั จัยหรือผลกระทบหลายๆประการ บางปจั จัยก็เป็ นองค์ประกอบของ GDP เช่นการใช้
จ่ายของครัวเรือนหรือบางปจั จัยก็เป็ นตัวผลักดันให้เกิด GDP ตามมา เช่นการให้อนุ ญาตก่อสร้าง
เป็ นตัวผลักดันให้เกิดการก่อสร้างและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมา เมื่อเอาค่า
ต่างๆ เหล่านี้มาหาค่าสหสัมพันธ์กบั GDP ซึง่ ในการวิเคราะห์วฏั จักรนี้จะเรียกว่า reference series
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ก็จะพบว่ามีตวั แปรใดบ้างทีม่ คี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ GDP อย่า งมีนยั สํา คัญ เช่นมีค่าสหสัมพันธ์
มากกว่า 0.5 เป็ นต้น การเชื่อมโยงดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามช่วงระยะเวลามี 3 ลักษณะคือวัฏจักร
ของตัวแปรปจั จัยทีเ่ กิดขึ้นซึ่งเป็ นคลื่นที่มจี ุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดอยู่ก่อนคลื่นของวัฏจักรเศรษฐกิจ
หรือ GDP หรือวัฏจักรของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับคลื่นวัฏจักร GDP และวัฏจักรของตัวแปรที่
เกิดขึน้ หลัง GDP เมือ่ เอาตัวแปรต่างๆ เหล่านี้มาจัดกลุม่ ก็จะได้ชุดของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ ก่อนเรียกว่า
ตัวแปรชีน้ ํ าหรือ leading ชุดของตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ พร้อมร่วมกับ GDP หรือ coincident และชุดของ
ตัวแปรทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังหรือ lagging ตัวแปรต่างๆ เหล่านี้เมื่อสร้างเป็ นค่าของดัชนีซง่ึ มีหน่ วยเป็ น
มาตรฐานเดียวกันจึงสามารถทีจ่ ะนํามารวมกันได้เรียกว่าดัชนีผสมหรือ composite index
ดัชนีชน้ี ํ าเศรษฐกิจนี้สามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปเป็ นเครื่องมือส่งสัญญาณเตือนภัยได้
เพราะเป็ นการบอกทิศทางขึน้ ลงล่วงหน้ า ส่วนการส่งสัญญาณเตือนภัยนัน้ จะต้องมีการกําหนดค่า
วิกฤติว่าค่าของดัชนีดงั กล่าวจะต้องมีค่าทีต่ ่ํากว่าค่าทีส่ ามารถยอมรับได้(threshold) ในระดับเท่าใด
เมือ่ ใดก็ตามทีต่ ่ าํ กว่าค่าดังกล่าวก็ถอื ว่าจะเกิดวิกฤติตามมาภายในระยะเวลาทีช่ น้ี ํา
การวิเคราะห์คลืน่ วัฏจักรสามารถพิจาณาได้จากทัง้ ค่าของระดับซึง่ เป็ นวิธดี งั ้ เดิม(classical)
และการพิจารณาจากค่าของอัตราการการเปลีย่ นแปลงหรือ growth cycle approach ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้อ ธิบายว่ าเมื่อ ดูจากแนวโน้ มของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวที่ผ่ านมาแล้ว พบว่ า
รูปแบบลักษณะของการขยายตัว (expansion) และการถดถอย(recession) ของเศรษฐกิจไทยนัน้
เป็ นการขยายและหดตัว ของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมากกว่าที่จะเป็ นระดับเศรษฐกิจ ใน
ขณะเดียวกันในคู่มอื การจัดทํา leading composite index (program BUSY)ก็ให้ความเห็นว่าข้อมูล
ของอนุ กรมที่จะนํ ามาจัดทําดัชนีนัน้ ต้องเป็ นค่าที่มคี วามคงค่า(stationary) จึงต้องมีการแปลงค่า
(transformation) ค่าเบือ้ งต้นก่อน เช่นการหาส่วนต่าง(ซึง่ ก็คอื การเปลีย่ นแปลง) หรือการหาค่า log
ของค่าดังกล่าวเป็ นต้น
3.3 จุดวกกลับของวัฏจักรเศรษฐกิ จ(economic turning point)
จากการเคลื่อนไหวเป็ นคลื่นของวัฏจักรเศรษฐกิจนัน้ ทําให้เกิดวงรอบของเศรษฐกิจที่เป็ น
รูปแบบคงตัว กล่าวคือจากภายในช่วงของระยะเวลาทีน่ ํามาศึกษานัน้ เศรษฐกิจอาจจะเริม่ จากระดับ
ทีเ่ ป็นอยู่ แล้วเติบโตเพิม่ ขึน้ ไปยังจุดสูงสุด(peak) หลังจากนัน้ ก็ถดถอยลงมาจนถึงจุดตํ่าสุด(trough)
และกลับมาเพิม่ ขึน้ ถึงจุดสูงสุดหมุนเวียนต่อเนื่องไป ระยะจากจุดสูงสุด(หรือตํ่าสุด)หนึ่งไปจดถึง
จุดสูงสุด(หรือตํ่าสุด)ถัดไปเรียกว่า cycle และระยะจากจุดสูงสุด(หรือตํ่าสุด)หนึ่งไปจนถึงจุดตํ่าสุด
(หรือสูงสุด)ทีอ่ ยูต่ ่อเนื่องกันเรียกว่า phase
จุดวกกลับมีความสําคัญต่อการวิเคราะห์วฏั จักรเศรษฐกิจ เพราะจะเป็ นจุดทีบ่ ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจจากสถานะหนึ่ งเช่นการขยายตัว ไปสู่ภาวะการหดตัว หรือในทาง
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ตรงกันข้ามถ้าเป็ นในกรณีของเศรษฐกิจตกตํ่า จุดวกกลับจะเป็ นตัวบ่งบอกถึงสัญญาณการฟื้ นตัว
กลับไปสูส่ ถานะการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
ในการพิจ าณาดัช นี ช้ีนํ า ดัช นี พ้อ ง และดัช นี ต ามเมื่อ เทีย บกับ วัฏ จัก รเศรษฐกิจ หรือ
reference series ก็เป็ นการพิจาณาการชีน้ ํา การพ้องและการตาม ณ จุดวกกลับทัง้ จุดสูลสุดและจุด
ตํ่าสุด ในกรณีการชีน้ ําจะพิจาณาว่าจุดวกกลับของดัชนีชน้ี ําได้เกิดขึน้ ก่อนจุดวกกลับของ reference
series เป็ นระยะเวลากี่เดือน หรือในกรณีเป็ นดัชนีตามก็จะพิจาณาว่าตามเป็ นระยะเวลากี่เดือน
ส่วนดัชนีพอ้ งการวกกลับจะตรงกันกับ reference series
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงวัฎจักรเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีความสําคัญต่ อการคาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจระยะสัน้ ได้
อย่างถูกต้อง สามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ต่อการเตือนภัยและติดตามสภาวะเศรษฐกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มได้อ ย่า งทั นเหตุ ก ารณ์ ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น ภารกิจ สํา คั ญประการหนึ่ ง ของ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการวางแผนและกําหนดนโยบายและการ
ติดตามการดําเนินงาน(monitoring) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลาและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
3.4 ความหมายของดัชนี ชี้นําเศรษฐกิ จ
จากตัวแปรที่นํา มาสร้างดัช นี ทงั ้ ดัชนี ช้ีนํา ดั ชนีพ้อ งและดัชนี ต ามทัง้ หมดนัน้ ดัชนี ช้ีนํ า
ค่อนข้างมีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อนํ าการวิเคราะห์วฏั จักรเเศรษฐกิจดังกล่าวนี้มาใช้เป็ น
เครื่องมือส่ง สัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ดัชนีช้นี ํ าหมายถึงดัชนีท่มี ลี กั ษณะคลื่นวัฏจักรหรือ
ระยะเวลาการเกิดจุด วกกลับทัง้ ขาขึ้นและขาลงก่ อนการเกิดจุด วกกลับของคลื่นภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมหรือค่า reference series ทีส่ นใจศึกษา เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นต้น
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาวิจยั และคําแนะนํ าของผู้รไู้ ด้ให้ความเห็นว่าการใช้ LEI ควรใช้
ควบคู่ไปกับแบบจําลองพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดความมันใจในความถู
่
กต้องของการตาด
การณ์ ท่จี ะเกิด ขึ้น(แบบจําลองเศรษฐกิจโดยทัวไปตามความเห็
่
นดังกล่าวนี้ เป็ นการใช้เพื่อคาด
ประมาณค่าทีส่ อดคล้องกับ trend)
4. หลักเกณฑ์การเลือกตัวแปรเพื่อสร้างดัชนี วฏั จักรเศรษฐกิ จ
4.1 กรณี การศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย
จากเอกสาร “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าทางเศรษฐกิจ” โดย ดร. สมศจี ศิกษมัต และ
ดร. นพดล บูรณะธนัง ได้เสนอว่าหลัก เกณฑ์การเลือกตัวแปรเพื่อใช้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี
เศรษฐกิจทัง้ ดัชนีชน้ี ําและดัชนีพอ้ งมีแนวทางพิจารณา ดังนี้

9

4.1.1 เป็ นตัวแปรทีม่ คี วามสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ ในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ก่ อ ให้เ กิด ความเคลื่อ นไหวหรือ เสริ มสภาพคล่ อ งให้แ ก่ กิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจ เช่นปริมาณเงินหรือสินเชือ่ ในระบบเป็นต้น
2) สะท้อนถึงการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหรือตลาด
3) เป็ นปจั จัยผลักดันหรือขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึน้ จริงได้
ตามมา เช่น มูลค่าทุนจดทะเบียนของธุรกิจรายใหม่ พืน้ ทีใ่ ห้อนุ ญาตปลูก
สร้าง มูล ค่ าสินค้าทุ น นํ าเข้า มูล ค่ าวัตถุ ด ิบนํ าเข้า มูล ค่ ากิจกรรมการ
ลงทุนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจาก BOI เป็ นต้น
4.1.2 เป็ นตัวแปรทีม่ ลี กั ษณะเปลีย่ นแปลงได้รวดเร็ว ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
4.1.3 เป็ น ข้อ มู ล ที่ม ีค วามชัด เจนของการเกิด คลื่น วัฏ จั กร กล่ า วคือ จะต้ อ งมีค่ า
เคลื่อ นไหวขึ้นลง ไม่มคี ่าราบเรียบจนเกินไปจนทําให้ไ ม่สามารถสังเกตเห็น
ความเคลื่อนไหวในลักษณะของวัฏจักรได้
4.2 การศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
จากเอกสาร “โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรม” ดําเนินงาน
โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรม ได้เสนอ
แนวทางการเลือกตัวแปรเพือ่ นํามาใช้ชน้ี ําวัฏจักรเศรษฐกิจไว้ดงั นี้(หน้าที่ 3-7 ถึง 3-10) 5
4.2.1 เกี่ยวข้องกระบวนการผลิตตัง้ แต่ต้น(early stage in production process) เช่น
การใช้วตั ถุดบิ การลงทุน
4.2.2 แสดงความยากง่ายในการปรับตัว(ease of adaptation) เช่นในกรณีเศรษฐกิจ
ขาลง ธุรกิจจะใช้วธิ ลี ดชัวโมงการทํ
่
างานล่วงเวลาซึ่งเป็ นวิธที ง่ี ่ายกว่าการปลด
คนงานออก การใช้ตวั แปรชัวโมงการทํ
่
างานจึงตอบสนองได้ดกี ว่า
4.2.3 แสดงการคาดการณ์ของตลาด(market expectation) เช่นดัชนีความเชื่อมันของ
่
ผูบ้ ริโภค
4.2.4 เป็ นตัวผลักภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ(prime mover) เช่น ปริมาณเงิน สินเชื่อ
เป็ นต้น
4.2.5 ตัวแปรที่แสดงอิทธิพลของปจั จัยภายนอก(external factor) เช่น ดัชนีช้ีนํา
ภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศผู้นํ า เข้า ที่สํ า คัญ อัต ราแลกเปลี่ย นและอัต รา
แลกเปลีย่ นทีแ่ ท้จริงเป็ นต้น
5

แนวทางการกําหนดคุณลักษณะของตัวแปรดังกล่าวนี ้เป็ นของ de Leeuw, Frank, “Toward a Theory of Leading

Indicators” 1991
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นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวแปรตามความเห็นข้างต้นแล้ว ข้อควรพิจาณา
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคุณสมบัตใิ นการนํ าข้อมูลมาใช้สร้างตัวแปรทัง้ ตัวแปรวัฏจักร
เศรษฐกิจและดัชนีชน้ี ําเศรษฐกิจ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นไว้คอื
1) เป็ นข้อมูลอนุ กรมเวลาทีม่ ชี ่วงระยะเวลาความยาวของอนุ กรมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานพอสมควร ตามข้อเสนอแนะของงานวิจยั โดยทัวไปที
่ เ่ กี่ยวกับวัฏจักรธุรกิจ
เสนอว่าข้อมูลอนุกรมเวลาทีส่ มควรนํามาใช้นนั ้ ควรมีระยะเวลายาวนานติดต่อกันไม่
น้อยกว่า 15 ปีและควรเป็นข้อมูลรายเดือน สําหรับอนุกรมข้อมูลเพื่อใช้ทาํ leading
economic indicator ควรครอบคลุมวงรอบวัฏจักรธุรกิจของประเทศไทยซึง่ มีระยะ
จากจุดตํ่าสุดไปถึงสูงสุดและกลับมาจุดตํ่าสุดเดิมใช้เวลาประมาณ 5 ปี ดังนัน้ ข้อมูล
อนุ กรมเวลาทีใ่ ช้สร้างดัชนีชน้ี ํ าเศรษฐกิจจึงควรยาวมากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป หรือควรไม่
ตํ่ากว่า 6 ปี หรือ 72 เดือน ติดต่อกัน
2) เป็ นข้อมูล ที่มคี วามถูกต้องอย่างต่อเนื่องพอสมควร ไม่ควรมีการปรับปรุงบ่อยครัง้
หรือ กรณีข้อ มูล ที่มกี ารปรับแก้แ ต่ ล ะครัง้ ก็ไ ม่ค วรมีก ารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ค่อนข้างมากนัก
3) การเลือกตัวแปรต่ างๆเพื่อนํ ามาใช้สร้างดัชนี ควรให้มคี วามหลากหลาย เป็ นตัว
แปรทีค่ รอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆได้อย่างกว้างขวางและทัวถึ
่ ง
5. การกําหนดตัวแปรเพื่อสร้างดัชนี เศรษฐกิ จของ SMEs
ตัวแปรประกอบด้วย 2 ส่วนคือตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจหรือตัวแปรอ้างอิงของ SMEs และ
ตัวแปรเพือ่ นํามาใช้สร้างดัชนีชน้ี ําเศรษฐกิจของ SMEs
5.1 การกํ า หนดตั ว แปรวัฏ จัก รเศรษฐกิ จ ของ SMEs เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ตัว แปรอ้ า งอิ ง
(reference series)ของการสร้างดัชนีชน้ี ํา มีทางเลือกหลักๆได้ 3 กรณี
5.1.1 ใช้ค่า GDP ของ SMEs
โดยแท้จริงแล้วตัวแปรทีส่ ะท้อนถึงวัฏจักรเศรษฐกิจของ SMEs ก็คอื GDP ของ
SMEs ทีเ่ ป็ นข้อมูลระยะสัน้ เช่นรายเดือนหรือรายไตรมาส แต่เนื่องจาก GDP ของ SMEs
ทีส่ าํ นักข้อมูลและวิจยั สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดทําขึน้ นัน้ มี
คุณลักษณะทีต่ ้องพิจารณา 2 ประการ คือ (1) เป็ นข้อมูลที่มคี วามถี่เป็ นรายไตรมาส
เท่านัน้ ไม่มขี อ้ มูลรายเดือน (2) การประมวลค่า GDP รายไตรมาสเป็ นวิธจี ดั ทําโดย
ทางอ้อมคือการใช้สดั ส่วนโครงสร้างของ GDP SMEs ต่อ GDP รวมในระดับสาขา
เศรษฐกิจ(TSIC) ย่อยซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นระดับ 4 digit จึงทํา ให้ GDP SMEs เคลื่อนไหวไป
ตาม GDP ประเทศเสมอ ดังนัน้ การใช้ GDP ของ SMEs จึงค่อนข้างจํากัด
5.1.2 ใช้ตวั แปรทีเ่ ป็นตัวแทนของวัฏจักรเศรษฐกิจ SMEs ระยะสัน้ เช่น MPI
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การใช้ SMEs Manufacturing Production Index เป็ น reference series โดยวิธ ี
นี้ค่อนข้างง่ายและสะดวกเพราะมีขอ้ มูลรายเดือนอยู่แล้ว แต่ขอ้ ที่ต้องพิจารณาคือมูลค่า
ของตระกร้าสินค้าที่รวมอยู่ใน MPI อาจมีสดั ส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ GDP ของ
SMEs ในสาขาอุ ตสาหกรรม (manufacturing) ทัง้ หมด อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาว่า
เศรษฐกิจของประเทศมีฐานรากมาจาก manufacturing การใช้ MPI ก็อาจพอทีจ่ ะยอมรับ
ได้ เพราะเชื่อได้ว่าหากเกิดการเคลื่อนไหวขึน้ ลงใน MPI แล้วก็จะทําให้เกิดคลื่นเศรษฐกิจ
โดยรวมทีส่ อดคล้องกันได้
5.1.3 ใช้วธิ สี ร้างดัชนีพอ้ งของ SMEs
เนื่องจากข้อจํากัดทีไ่ ม่มขี อ้ มูล GDP SMEs รายเดือน 6 ในขณะที่ขอ้ มูล GDP
SMEs รายไตรมาสที่มกี ็ค่อนข้างเคลื่อนไหวราบเรียบไปตามข้อมูล GDP ของประเทศ
ขณะเดียวกันการใช้ MPI ก็ครอบคลุม GDP เพียงบางส่วนและมีค่าสัดส่วนทีค่ ่อนข้างน้อย
เมือ่ เทียบกับ GDP SMEs รวม จึงอาจจําเป็ นทีต่ อ้ งเลือกใช้วธิ ที ่ี 3 คือการสร้างดัชนีพอ้ ง
และใช้คา่ ของดัชนีดงั กล่าวเป็ นตัวแทนของตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจ SMEs
จากรายงานฉบับ สมบู ร ณ์ “การศึก ษาแนวทางการจั ดทํ า ดัช นี เ ศรษฐกิจ ของ
SMEs(SMEs Economic Indicators)” ของ CA International Co., Ltd. ได้ศกึ ษาข้อมูล
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจที่จดั ทําโดยของธนาคารแห่งประเทศไทยและโดยกระทรวงพาณิชย์
หลังจากนัน้ ได้ทําการสรุปตัวแปรที่มคี วามคงอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ SMEs และมี
ความเป็ นไปได้ใ นการนํ าข้อมูล ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการสร้างแบบจําลองเพื่อใช้ใ นการ
คํานวณและวิเคราะห์การจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต และได้นําเสนอ
ข้อมูลตัวแปรเพื่อสร้างดัชนีพอ้ ง ดังนี้
1) มูลค่าการนําเข้าสินค้า ณ ราคาคงที่
2) มูลค่าการจัดเก็บ VAT ณ ราคาคงที่
3) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
4) ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
ทัง้ นี้ CA International Co., Ltd ได้ทําการวิเคราะห์รวมทัง้ ศึกษาความเป็ นไปได้ท่ี
จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทีจ่ ะแยกเป็ นของ SMEs โดยตรงและมีความถี่เป็ นรายเดือนไว้
แล้ว ดังนัน้ สํานักข้อมูลและวิจยั จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวนี้มาสร้าง Coincident index ได้
ข้อมูล GDP SMEs รายเดือนสามารถใช้เทคนิค เช่น Chow and Lin method เป็ นเครือ่ งมือคํานวณหา GDP
เป็ นรายเดือน ตัวอย่างเช่นงานของ ปราณี ทินกร ทีท่ าํ การศึกษาเรือ่ ง “การวิเคราะห์ดชั นีชน้ี ําภาวะเศรษฐกิจ
สําหรับประเทศไทย โครงการศึกษาจัดทําแบบจําลองพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจระยะสัน้ ” เสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6
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โดยตรง (ตามหลักการของวิธสี ร้างที่ถูกต้องนัน้ การทดสอบว่าเป็ น index ที่สมั พันธ์ก บั
เศรษฐกิจ หรือ ไม่ แ ละมีค่ า มากน้ อ ยเพีย งใดนั ้ น ต้ อ งเอามาทดสอบหาค่ า correlation
coefficient ร่วมกับ GPD SMEs แต่สามารถข้ามขัน้ ตอนนี้ไปได้) 7
ในกรณีงานของธนาคารแห่งประเทศไทยได้อธิบายว่าการกําหนดตัวแปรเพื่อสร้าง
ดัชนีพอ้ งเมือ่ ไม่ม ี GDP รายเดือนเป็ นค่า reference และจําเป็ นต้องนําค่าดัชนีพอ้ งไปเป็ น
reference index เพื่อสร้างดัชนีช้นี ํ าเศรษฐกิจต่อไปนัน้ วิธกี ารเลือกตัวแปรเพื่อใช้เป็ น
องค์ประกอบดัชนีพ้องได้เลือกโดยกําหนดหลักเกณฑ์ให้ตวั แปรดังกล่าวมีความครอบคลุม
ตัวแปรด้านการใช้จ่ายและตัวแปรด้านการผลิตภายใต้ขอ้ มูลเท่าทีจ่ ะสามารถเอื้ออํานวยได้
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้ตวั แปร 6 ตัว(ในระยะเริม่ แรกของการสร้างดัชนีพ้อง)
ประกอบด้วย 1) ยอดขายห้างสรรพสินค้าเป็ นตัวแปรทีส่ ะท้อนการใช้จ่ายของครัวเรือน 2)
รายรับภาษีการค้าหรือภาษีมลู ค่าเพิม่ 3) ยอดจําหน่ ายรถยนต์รวมรถกระบะสะท้อนการใช้
จ่ายและการลงทุนของเอกชน 4) ปริมาณการนํ าเข้า 5) การเบิกจ่ายจากบัญชีกระแสรายวัน
ซึ่ง เป็ นตัว แปรที่แ สดงถึงกิจกรรมในการทําธุรกิจของภาคธุรกิจ และ 6) ดัชนีผ ลผลิ ต
อุตสาหกรรมแสดงถึงระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั สํานักข้อมูลและวิจยั ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลตัวแปรเพื่อใช้
สําหรับจัดทําดัชนีพอ้ งไว้เสร็จสิน้ แล้ว ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้
1) Import SMEs/ล้านบาท
2) Import/ล้านบาท
3) ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา/ล้านบาท
4) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล/ล้านบาท
5) VAT/ล้านบาท
6) รถยนต์นงความจุ
ั่
กระบอกสูบระหว่าง 1,501-1,800 cc/คัน
7) รถยนต์นงความจุ
ั่
กระบอกสูบระหว่าง 2,001-2,400 cc/คัน
8) รถบรรทุกปิคอัพนํ้าหนักบรรทุก 1 ตัน ขับเคลือ่ น 2 ล้อ (Space cab)/คัน
9) รถจักรยานยนต์/คัน
10) MPI SMEs
11) MPI
12) เบียร์/พันลิตร
7

เหตุผลเนื่องจาก CA International Co., Ltd. เลือกมาให้แล้ว และ 2) โดยวิธที ธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยทําก็ใช้
การหาตัวแปรทีพ่ ยายามครอบคลุมเศรษฐกิจในทุกๆ ด้าน เช่น การผลิต การใช้จา่ ย การลงทุน
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13) ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซเี มนต์/ตัน
14) ซีเมนต์ผสม/ตัน
15) ซีเมนต์ชนิด อื่น ๆ/ตัน
16) ปริมาณการผลิตยานพาหนะเพือ่ การพาณิชย์ (คัน)
17) ประมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ (คัน)
18) ดัชนียอดขายปลีก
5.2 การกําหนดตัวแปรเพื่อใช้จดั ทําดัชนี ชี้นําเศรษฐกิ จของ SMEs
ในเดียวกัน CA International Co., Ltd. ได้เสนอผลการศึกษาและได้กําหนดตัวแปรเพื่อ
ใช้จดั ทําดัชนีชน้ี ํ าเศรษฐกิจของ SMEs โดยแบ่งเป็ นดัชนีชน้ี ํ าระยะสัน้ และดัชนีช้นี ํ าระยะปาน
กลาง
5.2.1 ตัวแปรเพือ่ ใช้จดั ทําดัชนีชน้ี ําระยะสัน้ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) ดัชนีราคาหุน้ (ราคาปิด ณ สิน้ เดือน)
2) มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่
3) มูลค่าการส่งออกทีแ่ ท้จริง(ในรูปของเงินบาท)
5.2.2 ตัวแปรเพื่อใช้จดั ทําดัชนีช้นี ํ าระยะปานกลาง มีตวั แปรเพียงตัวเดียวคือ มูลค่า
ทุนจดทะเบียนธุรกิจรายใหม่
นอกจากนี้ CA International Co., Ltd. ยังได้มกี ารนําเสนอตัวแปรเพื่อใช้ชน้ี ําวัฏจักรเงิน
เฟื้ อ รวมทัง้ เสนอให้มกี ารศึก ษาตั วแปรอื่น ๆ ที่น่า สนใจและอาจมีค วามเป็ น ไปได้ใ นการนํ ามา
ทดสอบเพื่อสร้างแบบจําลองการจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต เช่น จํานวน
ผูป้ ระกันตน มูลค่าการจัดเก็บภาษีนติ บิ คุ คล จํานวนผูม้ งี านทํา เป็นต้น
ในทํา นองเดี ยวกั นกั บตัว แปรดั ชนี พ้อ ง สํา นั ก ข้อ มูล และวิ จยั ได้ทํ าการรวบรวมตัว แปร
สําหรับจัดทําดัชนีชน้ี ําเศรษฐกิจไว้แล้วเช่นกัน ดังนี้
1) ดัชนีราคาหุน้ (MAI) ราคาปิด ณ สิน้ เดือน
2) พื้นที่ก่อสร้างได้รบั อนุ ญาตในเขต กทม. ปริมณฑล และในเขตเทศบาลทัวประเทศ
่
(พันตาราเมตร)
3) ทุนจดทะเบียนใหม่
4) จํานวนจดทะเบียนเลิก
5) จํานวนจดทะเบียนใหม่
6) ทุนจดทะเบียนเลิก
7) Export SMEs/ล้านบาท
8) Export/ล้านบาท
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9) จํานวนนักท่องเทีย่ ว (พันคน)
10) ปริมาณเงินกว้าง
11) ปริมาณเงินแคบ
12) ดัชนีน้ํามัน
สําหรับดัชนีชน้ี ําระปานกลางประกอบด้วยตัวแปรคือ
1)
2)
3)
4)
5)

ดัชนีราคาวัตถุดบิ
ดัชนีชน้ี ํา USA
ดัชนีชน้ี ํา JP
ส่วนกลับดัชนีชน้ี ํา JP
อัตราดอกเบีย้ ระหว่างธนาคาร
จากการศึกษาถึงการสร้างดัชนีชน้ี ํา และการสร้างดัชนีวฏั จักรธุรกิจของหน่ วยงานต่างๆ
พบว่าได้มกี ารใช้ตวั แปรทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ขึน้ อยูก่ บั ข้อมูลทีม่ ขี องประเทศนัน้ ๆ รายละเอียด
ปรากฏตามเอสารแนบท้าย 1
6. ขัน้ ตอนและวิ ธีการสร้างดัชนี ชี้นําเศรษฐกิ จ SMEs
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก ๆ คือ ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ตวั แปรและขัน้ ตอนการสร้างดัชนี
6.1 ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ตวั แปร
เป็ น ขัน้ ตอนเพื่อ ทดสอบและวิเ คราะห์ค วามเหมาะสมของตัว แปรว่ า มี การเปลี่ย นแปลง
เคลือ่ นไหวขึน้ ลงได้อย่างรวดเร็ว และมีคลื่นการเปลีย่ นแปลงขึน้ ลงทีส่ มั พันธ์กบั วัฏจักรเศรษฐกิจซึง่
ในกรณีของดัชนีชน้ี ํ านัน้ การเปลีย่ นแปลงเกิดจุดวกกลับของตัวแปรจะต้องเกิดขึน้ ก่อนคลื่นวัฏจักร
เศรษฐกิจ ในการสร้างดัชนีชน้ี ํ าเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้แนวทางของ Kydland
and Prescott มาวิเคราะห์และตรวจสอบความชัดเจนของการเกิดคลื่นวัฏจักร(cyclical behavior)
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและวัฏจักร โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
6.1.1 ปรับค่าตัวแปรดังกล่าวเพื่อขจัดปญั หาอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของระดับ
ราคา(เงินเฟื้ อ) กล่าวคือในกรณีถ้าค่าดังกล่าวมีมูลค่าเป็ นตัวเงิน ต้องทําการ
ปรับให้เป็ นค่าที่แท้จริง(real term) ก่อน เพื่อไม่ให้มผี ลของราคาเข้ามา
เกี่ยวข้อง โดยการนําดัชนีผบู้ ริโภค(CPI) มาหารตลอด ทัง้ นี้ถอื ว่าค่า CPI เป็ น
ตัวแทนของระดับราคาโดยรวมทัวไปที
่
่สามารถนํ ามาใช้ได้กบั ค่าต่างๆ(ความ
จริงแล้ว CPI คือราคาขายปลีก ณ ตลาดในเขตเมืองและถ่ วงนํ้ าหนักด้ว ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยของครั วเรือ นตามผลการสํ า รวจภาวะเศรษฐกิจ และสัง คมของ
ครัวเรือนและใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ น reference period) แต่ถ้าหากเป็ นค่าบาง
รายการทีม่ รี ะดับราคาโดยตรงเป็ นการเฉพาะอยู่แล้ว เช่น มูลค่าสินค้าส่งออก
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ถ้าสามารถใช้ระดับราคาสินค้าส่งออกเป็ นตัว deflator หรือในกรณีมูลค่าการ
ผลิต ถ้าใช้ระดับราคาผลผลิต(producer price index) ได้กจ็ ะมีความเหมาะสม
และถูกต้องมากกว่า
6.1.2 ทดสอบว่ า ค่ า ดัง กล่ า วมีค วามเคลื่อ นไหว เปลี่ย นแปลงขึ้น ลงหรือ มีค วาม
ราบเรียบมากน้อยเพียงใด ตัวแปรทีจ่ ะเลือกใช้ควรมีความแกว่งไกว มีคลื่นการ
เปลีย่ นแปลงขึน้ ลงในช่วงทีก่ ว้างพอสมควร วิธกี ารตรวจสอบคือการหาค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน(standard deviation) ถ้าตัวแปรดังกล่าวมีค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานที่สูงแสดงว่าตัวแปรนัน้ มีความยืดหยุน่ ในการปรับตัวค่อนข้างสูง มี
ความเหมาะสมทีจ่ ะนํ ามาใช้เป็ นตัวชีข้ องวัฏจักรเศรษฐกิจได้ด ี แต่ถ้าราบเรียบ
ก็ ไ ม่ ค วรนํ า มาใช้ ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเป็ น วิธ ีก ารวัด การกระจาย
(measures of dispersion) วิธหี นึ่ง โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ (กรณีเป็ นค่า
ประชากรหรือ population และ ungrouped data)
σ

=

√ ∑ ( X - µ) 2
N

6.1.3 ในตัวแปรแต่ละตัว ทําการขจัดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปจั จัยฤดูกาล
ป จั จั ยที่เ ป็ น เหตุ ผ ิด ปรกติ และป จั จัย แนวโน้ ม ออกไป เพื่อ ให้เ หลือ เฉพาะ
ปจั จัยวัฏจักรสําหรับนํามาใช้สร้างดัชนีชน้ี ําวัฏจักรเศรษฐกิจ
จากองค์ป ระกอบของค่ า ที่เ กิด ขึ้น ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาของตัว แปรต่ า งๆ
ประกอบด้ว ย ปจั จัย 4 ประการ (เป็ นแนวคิดว่าองค์ประกอบของปจั จัยมี
ลักษณะแบบผลคูณ)
xt = C*S*T*I
เมือ่

x = ตัวแปร

C

=

cyclical factor

S

=

seasonal factor

T

=

trend factor

I

=

Irregular factors

ดังนัน้
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x t / ( S * T * I)
=
C
การขจัด ปจั จัยที่เ กิดขึ้นจากผลของฤดูก าลออกนัน้ ใช้ว ิธีการหาค่าดัชนี
ฤดู ก าล(seasonal index) แล้ว นํ า มาปรับ (หาร) กั บค่ า ตัว แปรที่ต้อ งการ
วิเคราะห์ ผลที่ได้ถอื ว่าเป็ นการขจัดค่าการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปจั จัย
ฤดูกาลออกไป
วิธ ีก ารขจัด ป จั จัย แนวโน้ ม ที่เ ป็ น วิธ ีท่ีม ี การอ้า งอิง และใช้ก ัน มากคือ คือ
วิธกี าร HP filter (Hoddrick – Prescott filter) 8 วิธนี ้ีเชื่อว่าค่าของอนุ กรมเวลาที่
ปรากฎ(observed series) ใดๆ จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ permanent trend
และ cycle โดยที่ trend คือค่าทีเ่ ปลีย่ นแปลง เติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป มี
ลักษณะคงที่(permanent growth)ภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควร
ส่วน cycle คือการเปลีย่ นแปลง เบีย่ งเบนแบบชัวคราว(transitory
่
deviation)
ทีเ่ กิดขึน้ รอบๆ trend ดังกล่าว วิธ ี HP filter เป็ นการแยกสกัด trend ออกมา
จากองค์ประกอบดังกล่าว โดยการแก้ standard penalty program
Min {Σt=1 ct2+ λΣ t=1 [(gt - gt-1)- (gt-1 -gt-2 )] 2 }

ส่วนการขจัดปจั จัยที่เ กิดจากความผิดปรกตินัน้ จะใช้วธิ กี ารหาค่ าเฉลี่ย
เคลื่อ นที่ท่ีค รอบคลุ ม ระยะเวลายาวนานพอสมควรที่ค าดว่ า ได้ร วมความ
ผิดปรกติอยูใ่ นช่วงเวลานัน้ ๆ แล้ว ในกรณีงานของธนาคารแห่งประเทศไทยใช้
centered 75-month moving average เหตุผลเนื่องจากการทีร่ อบวัฏจักรซึง่
ปรกติมรี ะยะไม่เกิน 6 ปี และในกรณีของประเทศไทยมีระยะประมาณ 60-65
เดือน
การขจัดปจั จัยทัง้ 3 ดังกล่าวอกจากตัวแปรเพื่อให้เหลือเฉพาะ cycle นัน้
สามารถดําเนินการได้โดยใช้ โปรแกรม eview (อ้างจากงานของโครงการ
พัฒนาระบบเตือนภัยและติดตามสภาวะอุตสาหกรรม โดยคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรม) ส่วนธปท.
ได้ใช้ โปรแกรม X-11 ขจัดปจั จัยฤดูกาล และใช้วธิ ี HP filter (Hoddrick –
Prescott filter) เพื่อขจัดค่าแนวโน้มออกไป
6.1.4 หาค่า cross correlation coefficient ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับตัวแปรวัฏจักร
เศรษฐกิจหรือตัวแปรอ้างอิง(ซึง่ อาจใช้ MPI ของ SMEs หรือโดยการสร้างดัชนี
จากการศึกษาของ Bahar Dadashova พบว่าการ detrending โดยใช้วธิ ขี อง Baxter-King Filters จะให้ผลที่
ดีกว่าวิธขี อง Hodrick-Prescott เนื่องจากวิธี Baxter-King ไม่ให้ผลทีเ่ กิด spuriousness in the time series
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พ้องเป็นดัชนีอา้ งอิง เป็ นตัวแทนของตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจ) เพื่อดูว่าตัวแปร
เหล่านัน้ สามารถชีน้ ําได้หรือไม่ และการชีน้ ําเป็นไปในทิศทางใด
1) ถ้าค่าสัมประสิทธ์เข้าใกล้ 1 = Pro-cycle
2) ถ้าค่าสัมประสิทธ์เข้าใกล้ -1 = Counter-cycle
3) ถ้าค่าสัมประสิทธ์เข้าใกล้ 0 = ไม่สมั พันธ์กนั
ค่า cross correlation coefficient หาได้ดงั นี้
∑xy
r yx

=

------------------------------------------------

√∑ x2 √ ∑ y2
6.1.5 หาค่า cross correlation coefficient ระหว่างตัวแปรชีน้ ํ ากับตัวแปรวัฏจักร
เศรษฐกิจ(หรือMPI หรือดัชนีอา้ งอิง) ในช่วงเวลาเดือนต่างๆ(กรณีเป็ นข้อมูล
รายเดือน) เพือ่ ดูวา่ ตัวแปรต่างๆนัน้ สามารถชีน้ ําได้กเ่ี ดือน
ตัวอย่างเช่น หาค่า correlation coefficient ระหว่างตัวแปร X (t-i) กับตัว
แปรวัฏจักรเศรษฐกิจหรือดัชนีอา้ งอิง เมือ่ t = เดือนทีต่ ้องการคํานวณของดัชนี
อ้างอิง และ i เท่ากับค่าเป็ นรายเดือนของเดือนที่ตวั แปรมีระยะเวลานํ าดัชนี
เช่นอาจทดสอบ โดยให้ i มีค่าตัง้ แต่ -1, -2, -3………เรื่องไปจนถึง เช่น -20
เป็ นต้น
ค่า correlation coefficient มีค่าสูงสุดในเดือนใด ก็แสดงว่าตัวแปรนัน้
สามารถชีน้ ําวัฏจักรเศรษฐกิจได้ตามจํานวนเดือนดังกล่าว (ค่า i )
6.1.6 ทดสอบความสามารถของตัว แปรในการอธิบ ายเหตุ ก ารณ์ ใ นอดีต โดยวิธ ี
Granger Causality Test
Granger Causality Test เป็ นวิธกี ารทดสอบโดยการ run สมการถดถอย
(regression equation) ตามรูปแบบ ดังนี้
k
k
a + ∑ b i Y t-1 + ∑ c i X t-1 + e t
Yt =
i=1
i=1
รายละเอียดของ Granger Causality Test ปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 2
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6.1.7 หาเวลาการเกิดจุดวกกลับของตัวแปรที่ต้องการทดสอบเทียบกับการเกิดจุด
วกกลับของตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจ
7. ขัน้ ตอนการสร้างดัชนี
การสร้างดัชนีช้นี ํ าผสม เป็ นขัน้ ตอนของการนํ าตัวแปรชี้นําต่ างๆ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์
แล้ว มาสร้างเป็ นดัชนีผสม(composite index) ตามขัน้ ตอนดังนี้
7.1 ขจัดอิ ทธิ พลของราคาและปัจจัยต่างๆ
ขจัดอิทธิพลของราคา ปจั จัยฤดูกาล ปจั จัยแนวโน้ม และปจั จัยการเหตุผดิ ปรกติ
ออกจากตัวแปรแต่ละตัว(ในขัน้ ตอนของการทดสอบตัวแปรได้มกี ารดําเนินการดังกล่าว
นี้แล้ว)
7.2 คํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลง
คํานวณหาค่าอัตราการเปลีย่ นแปลงรายเดือนของข้อมูลตัวแปรเครือ่ งชีแ้ ต่ละตัว
∆ x i,t = (X i,t – X i, t-1 ) / X i,t
หรือ
∆ x i,t = (X i,t – X i, t-1 ) / ((X i,t + X i, t-1 )/2)
เมือ่ i คือเครือ่ งชีร้ ายการที่ i และ t คือเดือนที่ t
7.3 ปรับข้อมูลรายเดือน
ทําการปรับค่าข้อ มูลของเครื่องชี้รายเดือ นที่ได้จาก 7.2 ด้วยค่ามาตรฐานของ
เครือ่ งชีน้ นั ้ เพื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรดังกล่าวไม่ให้มคี ่ามากกว่าตัวแปรอื่น
S i,t
เมือ่ |A|

=

( x i,t ) / |A|

=

( ∑ | x i,t | ) / (T-1)

T

t=2

ความหมายของค่ามาตรฐานได้แสดงไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข
7.4 คํานวณค่าดัชนี ชี้นํารวม
ค่าดัชนีรวม เท่ากับ
N

N
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( ∑ w i S i,t ) /
∑wi
i=1
i=1
.ในกรณีทต่ี วั แปรแต่ละตัวมีน้ําหนักเท่ากัน ค่า w มีคา่ เท่ากับ 1
7.5 ปรับค่าดัชนี ชี้นํารวม
เพื่อให้มคี วามเคลื่อนไหวทีส่ อดคล้องกับตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจหรือดัชนี
พ้องซึง่ เป็ น reference series
Rt

=

rt

=

Rt/F
T

เมือ่ F =

T

( ∑ | R t | ) / (∑ | P t |)
t=2
t=2

ซึง่ P คือ ตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจหรือดัชนีพอ้ ง
7.6 คํานวณค่าดัชนี
เพือ่ ให้เป็ นการแสดงดัชนีในรูปของค่าสะสม(Cummulative index)
It

=

I t-1 ((200+r t ) / (200 – r t ))

8. การวิ เคราะห์ดชั นี เพื่อหาวัฏจักร(Cycles) และจุดวกกลับ(Turning points)
การวิเคราะห์ดชั นีเพื่อหาวัฏจักร(Cycles) และจุดวกกลับ(Turning points) เป็ นขัน้ ตอนที่
สําคัญอีกขัน้ ตอนหนึ่งของการศึกษาและการจัดทําดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจทัง้ การสร้างดัชนีพ้องและ
ดัชนีช้นี ํ า หลักการของการพิจารณาวัฏจักรเศรษฐกิจสามารถแยกออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือการ
พิจารณาจากค่าระดับ(Classical cycle approach) และการวิเคราะห์จากค่าอัตราการเติบโต(Growth
cycle approach) การพิจารณาจากค่าระดับหมายถึงการดูจากค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงว่ามีค่าเท่าไรซึง่ การ
ใช้วธิ นี ้ีมขี ้อจํากัดหลายประการที่สําคัญคือค่าดังกล่าวมีความไม่คงค่า(stationary) ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้จาการศึกษาของธนาคารแห่ง ประเทศไทยยัง มีความเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ประเทศไทยประสบปญั หา growth recession มากกว่าการลอลงในระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยตรง ดัง นัน้ แนวทางการวิเ คราะห์ว ฏั จักรเศรษฐกิจของธนาคารแห่ งประเทศไทยจึง เป็ นการ
วิเคราะห์ growth cycle approach
ในการวิเคราะห์วฏั จักรเศรษฐกิจโดยของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอ้างว่าใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป Bry-Boschan นัน้ จะเริม่ จากการปรับข้อมูลให้เป็ นปรกติโดยขจัด irregular factor ออกไป
ด้วยการหา centred 75-month moving average หลังจากนัน้ เป็ นการขจัดปจั จัยฤดูกาลและ

1

ตัวแปรที่ OECD ใช้สร้าง composite economic indicator
ของ 4 ประเทศใน ASEAN และประเทศจีนและอิ นเดีย
Asian Business Cycle Indicators (ABCIs) ซึง่ จัดทําโดยความร่วมมือระหว่าง the OECD
Development Centre and OECD Statistics Directorate เพื่อรายงานเครื่องชีเ้ ตือนภัยเศรษฐกิจล่วงหน้า
ระยะสัน้ โดยได้จดั ทําและเผยแพร่เป็ นรายไตรมาส ได้จดั ทํา ในลักษณะของ composite economic indicator
ทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศ OECD อื่นๆทัง้ นี้เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ เป็ นการวิเคราะห์ใน
ลักษณะของ growth approach โดยในส่วนของเอเชียนี้ได้จดั ทําของประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่สําคัญ 4
ประเทศ คือ อินโดนีเ ซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์และประเทศไทย และอีก 2 ประเทศซึง่ เป็ น emerging
economies ทีส่ าํ คัญคือจีนและอินเดีย
Indicator ทีจ่ ดั ทําขึน้ ดังกล่าวมีตวั แปรทีใ่ ช้สร้าง composite coincident indicator และ composite
leading indicator ในแต่ละประเทศ ดังนี้
1. Composite Coincident indicators
1.1 Indonesia
1) Manufacturing production index (Volume)
2) Cargo unloaded at 4 main ports (Ton)
3) Exports (Total) (Value)
4) Retail sales index of household appliances (Value)
5) Electricity consumption (Total) (KWH)
1.2 Malaysia
1) Industrial production index (Volume)
2) Electricity consumption (Total) (Kwh)
3) Number of new registrants as unemployed
4) Exports (Total) (Value)
5) Price of standard Malaysia rubber
1.2 The Philippines
1) Gross value added: Industry (Philippine Peso)
2) Gross value added: Services (Philippine Peso)
3) Diffusion index: Average capacity utilization (%)
4) Exports (Total) (Value)
5) Manufacturing sales (Total)

2

1.3 Singapore
1) Industrial production index (Total, excluding Rubber processing) (Volume)
2) Retail sales (Total) (Value)
3) Construction contracts awarded: Private (Singapore dollar)
4) Singapore airlines: Cargo carried (Kg)
5) Number of air passenger departures
6) Number of petitions for bankruptcy
1.4 Thailand
1) Manufacturing production index (Volume)
2) Capacity utilization rate (%)
3) Newly registered capital investment of business registered at Ministry of Commerce
(Thai Baht)
4) Manufacturing production index: Electronic products
5) Number of registered applicants as unemployed
6) Imports (Total) (Value)
7) Retail sales index
1.5 China
1) Industrial production index (Total) (Volume)
2) 500 Industrial Enterprises: Diffusion index: Fixed asset investment (%)
3) Gross sales output (Value)
4) Number of Employee: Manufacturing
5) Imports (Total) (Value)
6) Production of electricity (Total) (KWH)
7) Government revenue: Taxes
1.6 India
1) Industrial production index (Total) (Volume)
2) Industrial production index: Food (Volume)
3) Industrial production index: Manufacturing: Production of cotton textiles (Volume)
4) Passenger traffic: Domestic (Person)
5) Cargo handled: Domestic (Ton)
2. Composite Leading Indicators in ASEAN countries
2.1 Indonesia

3

1) Consumer Survey Index: Consumer confidence Index
2) Bank of Indonesia Policy Rate (1 month) (%)
3) Jakarta Stock Exchange: Composite equity market index
4) Producer Price Index/Wholesale Price Index
5) Exchange rate of Indonesian Rupee against US dollar
6) Industrial Production Index: Manufacturing: Paper and Paper Products (Volume)
7) Visitors arrivals through eleven main gates
2.2 Malaysia
1) Consumer price index (% change)
2) Money supply (M1)
3) FTSE Bursa Malaysia: Composite equity market index
4) Cargo discharged (Metric Ton)
5) Industrial production index: Manufacturing: Electrical valves, tubes and other
electronic components (Volume)
2.3 The Philippines
1) Business Expectation Survey: Business volume index for current quarter
2) Business Expectation Survey: Credit access index for current quarter
3) Consumer price index
4) Discount rate (%)
5) Philippine Stock Exchange: Composite equity market index
6) Exchange rate of Philippine Peso against US dollar
7) Production index of basic metals (Volume)
8) Motor vehicle sales (Total) (Unit)
2.4 Singapore
1) Non-oil domestic exports (Value)
2) Number of companies newly registered
3) Residential property transaction (Singapore dollar)
4) Singapore Exchange Strait Times: Composite equity market index
5) Consumer price index
6) Industrial Production Index: Electronic products and components (Volume)
2.5 Thailand
1) Prime Rate: Minimum Loan Rate (%)
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2)
3)
4)
5)
6)
2.6 China
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
2.7 India
1)
2)
3)
4)
5)

Bangkok Port: Container
Stock Exchange of Thailand: Composite SET index
Motor vehicle sales: Commercial vehicles (unit)
Business expectation index (%)
Domestic cement sales (Ton)
5000 Industrial Enterprises: Diffusion index: Overseas order level (%)
Monetary aggregate (M2)
Shanghai Stock Exchange: Turnover value
Industrial production of manufactured crude steel (Ton)
Industrial production of chemical fertilizer (Ton)
Production of motor vehicles (Unit)
Production of buildings: floor space of completed buildings (Square meter)

Motor vehicle sales: Passenger cars (Unit)
Call money rate: Major commercial Bank: Lendings (%)
Monetary aggregate (M1)
Bombay Stock Exchange: Composite stock price index (Dollex-200)
Industrial Production Index: Manufacturing: Production of non-metallic mineral
products (Volume)
6) Industrial production index: Production of consumer goods: Durables (Volume)
---------------------------------------------
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รายชื่อตัวแปรที่เป็ นองค์ประกอบในการสร้าง Diffusion Indices
ของประเทศในอาเซียนและในเอเซีย 1
1. อิ นโดนี เซีย
Leading Index
1) Currency Supply (billion Rps.)
2) Central Bank Credit (Real, billion Rps.)
3) Wholesale Price Index: Cement and Clay Products (1975=100)
4) Export of Crude Petroleum and Products (million U.S. $)
5) Private Capital Inflow (net, million U.S. $)
6) Production Index: Cement (1975=100)
7) Production Index: Iron and Steel (1975=100)
8) Production Index: Structural Metal Products (1975=100)
Coincident Index
1) Balance of Trade (million U.S. $)
2) Consumer Price Index : Housing (1977.4-1978.3 = 100)
3) Palm Oil Production (1000 ton)
4) Production Index: Mining (1975=100)
5) Import of Consumption Goods (million U.S. $)
6) Import of Raw Material (million U.S. $)
7) Fertilizer Production (1000 ton)/Production Index: Fertilizer (after 1988)
8) Production Index: Cigarettes (1975=100)
9) Production Index: Footwear (1975=100)
10) Production Index: Glass (1975=100)
11) Production Index: Automobile Assembling (1975=100)
12) Production Index: Plywood (1975=100)
13) Production Index: TVs, Radio, Cassettes, etc. (1975=100)
14) Production Index: Tires and Tubes (1975=100)
Lagging Index
1) Production Index: Spinning (1975=100)
2) Production Index: Weaving (1975=100)
1
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3) Production Index: Knitting(1975=100)
4) Production Index: Kretek Cigarrets (1975=100)
5) Foreign Reserve (million U.S. $)
2. Malaysia
Leading Index
1) Rubber Production value
2) Palm Oil Export Prices
3) Sawn Timber Export Unit Value
4) Purchasing Power of Exports
5) Production Index of Electronic Machinery, Electric Component, etc.
6) Share Price Index
7) Ratio of Demand Deposits to Currency
8) Interbank Rate of Seven-day Call Money
9) Change in Real Net Lending of the banking Sector to the Public sector
Coincident Index
1) Tin Production value
2) Palm Oil Production Value
3) Export Value of Sawlogs and Sawn Timber
4) Export Value of Crude Petroleum
5) Manufacturing Production Index
6) Number of Paid Employees at Manufacturing Establishments
7) Import Quantum
8) Cement Production
Lagging Index
1) Total Salaries and Wages Paid by Manufacturing Establishments
2) Rate of Placements per Registered Applicant at the Employment Services
3) Checks Received through Local Clearing
4) Loan and Advanced of the Banking Sector to the Private Nonfinancial Sector
5) Money Supply
6) Production Index of Transport Machinery
7) Issue of New Television Licenses
3. The Philippines

3

Leading Index
1) Export Value of Clothing
2) Export Value of Furniture and Fixtures
3) Export of Animal and Vegetable Material
4) Import Coverage of Reserves
5) Wholesale Price of Plywood
6) Stock Price Index (1978=100)
7) Investment in Construction
8) Lending Rate of Banks
9) Import Price Index
10) Export of Fish and Fish Preparation
11) Wholesale Price of Coconut
Coincident Index
1) Import of Pulp and Waste Paper
2) Import of Minerals, Fuels and Lubricants
3) Import of Electric Machinery
4) Import of Chemical Products
5) Import of Transport Equipment
6) Electric Consumption(Commerce)
7) Employment Index for manufacturing
8) Electric Consumption(Industries)
9) Electric Consumption (Residential Area)
Lagging Index
1) Import of Food
2) Import of Manufacturing Fertilizers
3) Gross International Reserves
4) Inflation Rate(CPI)
5) Business Tax
6) Time Deposits in Commercial Banks
4. Singapore
Leading Index
1) Real GDP for Transport and Communications
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2)
3)
4)
5)

Outgoing International Telephone Calls
Real Domestic Exports(Mineral, Fuel & Miscellaneous Transaction are excluded)
Money Supply (M1)
Business Expectation for the Industrial Sectors, General Business Expectation (for
Next 6 Months)
6) Production Index of Electronic Products & Components
7) Production Index of Wearing Apparel Except Footwear
8) Production Index of Printing and Publishing
Coincident Index
1) Inward Sea Cargo Handled except Oil
2) Index of Total Industrial Production
3) Electricity Sale to Industries
4) Checks Received from Local Clearing
5) Business Expectation for Loans and Advances to Nonbank Customers
6) Singapore Manufacture Products Price Index, Machinery & Transport Equipment
7) Real GDP
8) Air Passengers
9) Exports deflated by CPI
Lagging Index
1) Real GDP for Construction
2) Real GDP for Financial & Business Services
3) Real GDP for Commerce
4) Motor Vehicle Registered
5) Wholesale Prices/Import Prices
6) Production Index of Food
7) Housing Loans by Finance Companies
8) Consumer Prices Index, All Items
5. Thailand
Leading Index
1) Domestic Bill of Commercial Banks
2) Refinery production of Petroleum Products
3) Stock Prices(SET Index)
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4) Money Supply(M1)
5) Construction Area Permitted in Bangkok
Coincident Index
1) Production of Motorcycles
2) Production of Commercial Vehicles
3) Production of Beer
4) Production of Lignite
5) Production of Tinplate
6) Department Store Sales
7) Number of Tourists
8) Consumption of Electric by large Users
9) Number of Checks
10) Export Volume Index
11) Production of Gypsum
Lagging Index
1) Import Volume Index
2) Import of Capital Goods
3) Consumer Prices Index of Non Foods
4) Total Clearing of Clearing House Transactions
5) Government Revenue
6. India
Leading Index
1) Index of Wholesale Prices for Primary Articles
2) Investment in Government Securities by Commercial Banks
3) Foreign Exchange Reserves, Dollars
4) Index of Consumer Prices for Industrial Workers
Coincident Index
1) Index of Wholesale Prices for Milk and Milk Products
2) Index of Industrial Production
3) Index of Manufacturing Production
4) Money Supply, Ms
5) Number of Placement in Employment Exchanges
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6) Index of Security Prices, Processing, and Manufacturing
Lagging Index
1) Index of Consumer Prices for Urban Non-manual Employees
2) Index of Wholesale Prices for Manufactured Products
3) Index of Cement Production
4) Total Liabilities of Reserve Bank of India
7. Korea
Leading Index
1) Money Supply (M1, real)
2) Total Floor Area of Building Construction Permitted
3) Index of Inventories to Shipments in the Manufacturing Sector
4) Total Export (real)
5) L/C Arrivals (real)
6) Stock Price Index
7) Monthly Hours Worked by Production Workers in the Manufacturing Sector
8) Accession Rates in all Industries
9) Machinery Orders Receives
Coincident Index
1) Industrial Production Index
2) Producer’s Shipment Index
3) Operation Ration Index of the Manufacturing Sector
4) Number of Workers in the Manufacturing Sector
5) Volume of Railway Transportation
Lagging Index
1) Durable Producer Goods Production
2) Machinery Imports (real)
3) Producer Inventories Index
4) Turnover Ratio of demand Deposits for Commercial Banks
5) Labor Cost per Unit of Output in the Manufacturing Sectors
-----------------------------------------------------

1

Granger causality test
Granger causality test เป็ นวิธกี ารทางสถิตเิ พื่อทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลอนุ กรมเวลา 2 ชุด
ว่าค่าของตัวแปรในอนุ กรมชุดหนึ่ง เช่นสมมุตเิ ป็ น X เป็ นค่าทีส่ ามารถอธิบายค่าในอนุ กรมอีกชุดหนึ่ง เช่น
สมมุตเิ ป็น Y แต่ในขณะเดียวกันค่า Y กลับไม่ได้เป็ นตัวอธิบายค่า X
ในการสร้าง composite leading economic index และ composite coincidence index จากข้อมูล
อนุ กรมเวลา 2 ชุด คือชุดทีใ่ ช้เป็ นค่าอ้างอิง(reference series)หรือ Y เช่นข้อมูล GDP รายเดือน หรือ
MPI(manufacturing production index) และชุดทีเ่ ป็ นค่าตัวชีห้ รือ X เช่นมูลค่าการส่งออก เป็ นต้น จําเป็ น
จะต้อ งนําวิธ ี Granger causality test มาใช้เพื่อทดสอบว่าค่าของตัวแปรทีเ่ ป็ นตัวชีค้ อื มูลค่าการส่งออก(=X)
สามารถอธิบายค่าตัวแปรอ้างอิงคือ GDP(=Y) ได้ แต่ในทางตรงกันข้าม GDP(=Y) จะไม่เป็ นตัวอธิบายค่า
ของมูลค่าการส่งออก(=X) เป็ นต้น แต่ถา้ ตัวแปร X ซึง่ อธิบาย Y นัน้ ในขณะเดียวกัน Y ก็สามารถอธิบาย X
ได้เช่นเดียวกัน ในกรณีน้ีกไ็ ม่สามารถใช้ตวั แปรคูน่ ้ไี ด้ เพราะต่างก็เป็นตัวแปรทีอ่ ธิบายซึง่ กันและกัน
การทดสอบจะใช้วธิ กี ารสร้างสมการขึน้ มา 2 ชุด
สมการชุดที่ 1 ภายใต้สมมุตฐิ านว่า
H0

:

β i = 0 นันคื
่ อ X ไม่ได้ เป็ นต้นเหตุของ Y
T

Restricted regression

Y t = ∑ α i Y t-i + u t
i=1

Unrestricted regression

T

T

i=1

i=1

Y t = ∑ α i Y t-i + ∑ β i X t-i + u t

สมการชุดที่ 2 ภายใต้สมมุตฐิ านว่า
H0

:

่ อ Y ไม่ได้ เป็ นต้นเหตุของ X
δ i = 0 นันคื
T

2

Restricted regression

T

X t = ∑ λ i X t-i + u t
i=1

Unrestricted regression

T

T

i=1

i=1

X t = ∑ λ i X t-i + ∑ δ i Y t-i + u t

ถ้าผลทีไ่ ด้ ในสมการชุดที่ 1 ปฏิเสธ H0 , และในสมการชุดที่ 2 ยอมรับ H0 ในกรณีน้ี X อธิบาย Y
แต่ Y ไม่ได้อธิบาย X จึงสามารถใช้ X เป็ นตัวชี้ Y ได้

----------------------------------------------------
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คํานวณส่วนเบีย่ งเบนของข้อมูลจาก first trend ผลทีไ่ ด้ค อื ค่าของวัฏจักร(cycle) ส่วนการหาจุด
วกกลับก็เป็ นการดูจุดสูงสุดและจุดตํ่าสุดของ cycle ที่ได้ วิธกี ารหา cycle คือจากข้อมูลที่ได้
ภายหลังทีห่ า centred 75-month moving average แล้ว ให้ดูค่าคร่าวๆจากจุดสูงสุดที่ 1 ไปยังจุดที่
2,3 และต่อๆ ไป หรือจุดตํ่าสุดแต่ละจุดก็ได้เช่นกัน หลังจากนัน้ ดูจาํ นวนเดือนในแต่ละ phase ซึง่
phase หมายถึงระยะเวลาจากจุดสูงสุดไปถึงจุดตํ่าสุดทีถ่ ดั ไป คํานวณค่าเฉลีย่ ของจํานวนเดือนจาก
แต่ละ phase คํานวณค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีท่ ล่ี ะ 3 phase (3-phase moving average) หาแนวโน้มโดย
เชื่อมต่อจุดกึง่ กลางของค่าเฉลีย่ เคลือ่ นทีจ่ าก 3 phase ดังกล่าว ค่าทีไ่ ด้เรียกว่า เส้นแนวโน้มค่าช่วง
เฉลีย่ (phase average trend) ทําการปรับเส้น phase average trend ให้เรียบด้วยวิธ ี 12-month
moving average ส่วนของข้อมูลทีเ่ บีย่ งเบนไปจาก phase average trend แสดงถึงลักษณะของวัฏ
จักร ค่าทีต่ ่ าํ กว่าแสดงถึงช่วงขาลง(recession) และค่าทีส่ งู กว่าแสดงช่วงขาขึน้ (expansion)
รายละเอียดขัน้ ตอนของวิธ ี Bry-Boschan ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4
ทางเลือกอีกวิธหี นึ่งของการวิเคราะห์วฏั จักรเศรษฐกิจและการหาจุดวกกลับ(จุดสูงสุด จุด
ตํ่าสุดสามารถดําเนินการได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Busy รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสาร 5 ข้างท้ายนี้

------------------------------------------------

การหาค่ามาตรฐาน (Normalizationหรือ Standardization)
การปรับค่าให้เป็ นค่ามาตรฐาน เรียกว่า Normalizationหรือ Standardization ซึง่ คําทัง้ สองคํานี้ใน
บางครัง้ ก็จะมีการใช้แทนกันไปมา หมายถึงการปรับค่าของตัวแปรต่างๆซึง่ มีหน่ วยทีแ่ ตกต่างกันนัน้ ให้เป็ น
ค่ า ที่ม ีห น่ ว ยเดีย วกัน โดยการขจั ดหน่ ว ยออกไปทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ส ามารถนํ า ค่ า ตัว แปรต่ า งๆ ดัง กล่ า วมา
เปรียบเทียบกันได้ การใช้คําเรียกว่า Standardization ค่อนข้างที่จะมีวธิ กี ารที่แน่ นอนตามวิธที างสถิต ิ
พืน้ ฐานคือการหารค่า Z score กล่าวคือ
Z

=

(x – x )
σ

หรือในกรณีประชากรก็แทนค่าเฉลีย่ ตัวอย่างด้วยค่าเฉลีย่ ของประชากร (µ)
ส่วน Normalization นัน้ มีวธิ กี ารที่ค่อนข้างหลากหลาย ตัวอย่างเช่นในเอกสารของ สศอ. ระบุว่า
คํานวณการปรับค่ามาตรฐานโดยการหักค่าเฉลี่ย(mean) ของข้อมูลออกและหารด้วยค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
สมบูรณ์((mean absolute deviation) แล้วจึงบวกด้วย 100 ส่วนในกรณีของวิธที ธ่ี นาคารแห่งประเทศไทย
จัดทําได้ใช้คา่ mean absolute (เนื่องจากเป็นค่าอัตราเพิ่ม)
---------------------------------------

การหาวัฏจักรเศรษฐกิ จด้วยวิ ธีของ Bry and Boschan 1
1. กําหนดค่าสูงสุดและตํ่าสุดทีส่ ามารถรับได้ ค่าใดทีส่ ูงหรือตํ่ากว่า(extremes) ค่าดังกล่าวจะถูกขจัด
ออกไป แล้วแทนด้วยค่าทีเ่ ป็ นปรกติ
2. กําหนดรูปแบบของวัฏจักรจากการหาค่าเฉลีย่ เคลือ่ นที่ 12 เดือน
2.1 หาการวกกลับโดยดูจากจุดที่มคี ่าสูงกว่าหรือตํ่ากว่าจุดอื่นๆ ในช่วง 5 เดือนแรกและ 5
เดือนสุดท้ายของปลายทัง้ 2 ข้างของอนุ กรมข้อมูล
2.2 ในกรณีทก่ี ารวกกลับมีค่าสูง หรือตํ่า 2 ค่าอยูด่ ว้ ยกัน(multiple peak or multiple trough) ให้
เลือกจุดเดียวคือจุดทีอ่ ยูส่ งู กว่าหรือตํ่ากว่าอีกจุดหนึ่ง
3. หาการวกกลับทีส่ อดคล้องกับ 2 จาก Spencer curve
3.1 หาจุดสูงสุด(highest value) และตํ่าสุด ทีอ่ ยู่ภายในช่วงระยะเวลา ±5 เดือนจากคลื่นวัฏจักร
ทีศ่ กึ ษาซึง่ ได้หาค่าเฉลีย่ เคลือ่ นที่ 12 เดือนแล้ว
3.2 บังคับให้ช่วงระยะเวลาของวัฏจักรทีส่ นั ้ ทีส่ ุดมีค่าเท่ากับ 15 เดือน โดยการขจัดจุดทีส่ ูงและ
ตํ่าอื่นๆทีไ่ ม่ใช่จดุ สูงสุดหรือตํ่าสุดของวัฏจักรในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆออกไป
4. หาการวกกลับทีส่ อดคล้องกันในอนุ กรมทีไ่ ด้ทําการหาค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีร่ ะยะสัน้ 3 หรือ 6 เดือน
ขึน้ อยูก่ บั ว่าค่า MCD (month of cycle dominance) ของอนุ กรมนัน้ ว่าควรเป็ นเท่าใด โดยการหา
จุดสูงสุด(หรือตํ่าสุด )ในช่วงระยะเวลา ±5 เดือนจากวัฏจักรทีศ่ กึ ษาบน Spencer curve
5. การกําหนดจุดวกกลับในกรณีทค่ี ลืน่ การเคลื่อนไหวเป็ น unsmoothed series
5.1 กําหนดจุดทีม่ คี ่าสูงสุดหรือตํ่าสุดภายในช่วง ±4 เดือน หรือตามค่า MCD ขึน้ อยูก่ บั ว่าค่าใด
มีคา่ มากกว่า จากวัฏจักรทีเ่ ลือกมาศึกษาโดยการหาค่าเฉลีย่ เคลือ่ นทีร่ ะยะสัน้
5.2 ขจัดการวกกลับทีเ่ กิดขึน้ ในระยะ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนท้ายสุดของอนุ กรมออกไป
5.3 ขจัดจุดทีม่ คี า่ สูงและทีม่ คี า่ ตํ่าในระดับรองๆลงไปทีอ่ ยูป่ ลายทัง้ สองข้างของอนุกรมออกไป
5.4 ขจัด cycle ทีมชี ว่ งระยะเวลาสัน้ กว่า 15 เดือนออกไป
5.5 ขจัด phase (peak to trough or trough to peak) ทีม่ ชี ว่ งระยะเวลาสัน้ กว่า 5 เดือนออกไป
6. จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายคือวัฏจักรเศรษฐกิจตามวิธข
ี อง Bry-Boschan
-------------------------------------------
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Gerhard Bry and Charlotte Boschan, Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer
Programs, 1971, p21
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โปรแกรม BUSY
โปรแกรม Busy เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทีส่ ร้างขึน้ โดย Institute for the Protection
and Safety of the Citizen, Joint Research Centre, European Commission, มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือทางสถิตสิ ําหรับวิเคราะห์วฏั จักรธุรกิจของข้อมูลอนุ กรมเวลาให้กบั ประเทศที่เป็ นสมาชิกของ EU
โปรแกรมนี้สามารถรอบรับข้อมูลอนุ กรมเวลาทีม่ ขี นาดใหญ่ได้
ผู้ ใ ช้ ส ามารถ download
โปรแกรมและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โปรแกรมได้
ที่ www.jrc.cec.eu.int/uasa/prj-busy.asp
การติ ดตัง้ โปรแกรม
สามารถติดตัง้ ได้ทงั ้ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว(stand alone) และการติดตัง้ บนเครือข่าย
ในกรณีตดิ ตัง้ บนเครือ่ งส่วนตัวให้เริม่ จาก
1.
2.
3.
4.

สร้าง directory ในทีน่ ้สี มมุตใิ ห้เป็ น “TEMP”
ขยาย file “BUSY.ZIP” ลงใน directory “TEMP”
Execute file “SETUP.EXE”
หลังจากนัน้ program จะถูกติดตัง้ ใน default directory คือ PROGRAM FILES\BUS ส่วน
output file จะถูกเก็บไว้ใน PROGRAM FILES\BUSY\OUTPUT และ default path for
savings คือ PROGRAM FILES\BUSY\SAVED
5. ในขัน้ ตอนการใช้งาน program ให้ทาํ ตามขัน้ ตอน: "Start->Programs->BUSY->BUSY"
6. ในกรณีต้องการ updates program ขัน้ แรกต้อง uninstall โปรแกรมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ delete the
directory PROGRAM FILES\BUSY ก่อน แล้ว ติดตัง้ ใหม่ตามขัน้ ตอนดังกล่าวนี้
คุณลักษณะของโปรแกรม
1. Input data
1.1 Human readable
1.2 Excels formats
2. Series ของข้อมูลตัวแปรต่างๆ ไม่จาํ เป็นต้องมีจาํ นวน observation ทีเ่ ท่ากันก็ได้
3. ผลทีไ่ ด้แสดงในรูปของ HTML file
4. สามารถรองรับการดําเนินการทางสถิตไิ ด้ 2 ลักษณะคือ
4.1 NBER-type of analysis 1
4.1.1 Descriptive statistics
1

NBER คือ National Bureau of Economic Research

เป็ นหน่วยงานหลักที่ศกึ ษาเรื่อง Business Cycle ของ USA

2

4.1.1.1 Cross correlation
4.1.1.2 Coherence
4.1.1.3 Phase of cross spectra
4.1.2 Bry and Boschan dating procedure
4.2 Dynamic factor model
การใช้งานโปรแกรม BUSY
1. การใช้โปรแกรมจะต้องใช้กบั ข้อมูลที่มคี วามคงค่า(stationary) หรือเป็ นข้อมูลที่ถูกแปลงหรือ
ปรับแก้(data transformation)ให้เป็ นข้อมูลที่มคี วามคงค่าเสียก่ อน วิธกี ารปรับแก้ขอ้ มูลให้ม ี
ความคงค่า สามารถทําได้หลายวิธ ี ดังนี้
1.1 First order difference ซึง่ ก็คอื การใช้คา่ growth (m-to-m) หรือการ take log นันเอง
่
1.2 ใช้ค่า annual difference เป็ นการใช้ค่า growth (y-to-y) เช่นการเอาค่าในเดือนที่ 12
ของปีน้เี ทียบกับเดือนเดียวกันในปีทแ่ี ล้ว
1.3 Hodrick-Prescott filter
1.4 Baxter-King filter
1.5 Linear detrending
2. NBER-type of analysis
NBER-approach คือวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องกับสถิตเิ ชิงพรรณนา(descriptive statistics) และการหา
(detecting) จุดวกกลับ(turning point)
2.1 การวิเคราะห์สถิตเิ ชิงพรรณนา Descriptive statistics
2.1.1 Cross correlation เป็ นการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ต้องการวิเคราะห์วฏั จักรกับค่า reference (ค่า reference เช่น
GDP) โดยจะแสดงทัง้ หมด 3 ค่า คือ cross correlation(r0) ซึง่
หมายถึงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างค่า reference กับค่าตัว แปรใน
series อื่น ๆ ในช่ ว งเวลาเดีย วกัน ,ค่ า maximum cross
correlation หมายถึงค่าสหสัมพันธ์ท่มี คี ่าสูงทีส่ ุดระหว่างระหว่าง
ตัวแปรดังกล่าวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึง่ เวลาดังกล่าวจะปรากฏ
ใน t max และค่า t max แสดงถึงระยะเวลาทีช่ น้ี ํา(positive lag)
ถ้าค่า maximum cross correlation มีค่าสูงใน t max ใด แสดงว่า
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ตัว แปรดัง กล่ า วมีค วามสามารถในการชี้นํ า ได้ ม ากสู ง ในเวลา
ดังกล่าว 2
2.1.2 Coherence ระหว่างตัวแปรกับค่า reference ค่า coherence
หมายถึงค่าทีแ่ สดงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวทีไ่ ปด้วยกัน
ระหว่างค่า reference และค่าตัวแปรอื่นๆ ทีน่ ํามาเปรียบเทียบ(the
strength of the co-movement between the reference series
and every series of the data set) ค่า coherence ทีส่ ูงกว่า 0.5
ขึน้ ไปถือว่ามีความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวด้วยกันทีด่ ี แต่ถ้า
มีคา่ น้อยกว่า 0.1 ถือว่ามีคา่ น้อย 3
2.1.3 Mean delay เป็ นการวัดค่าความสามารถเป็ นตัววัดชี้นํา ชีต้ าม
หรือตัวชีร้ ่วม (measure instead the lead/lag relationship
between the reference series and every variable) ค่าทีป่ รากฏ
แสดงถึงค่า phase ของตัวแปรนัน้ ถ้ามีค่าเป็ นบวกหมายถึงเป็ น
leading กับค่า reference series ถ้ามีค่าเป็ นลบหมายถึง lagging
และถ้ามีค่าเป็ น 0 หมายถึง coincidence of movement กับ
reference series4
2.2 การหาจุดวกกลับ(turning point)
การหาจุดวกลับของโปรแกรม BUSY เป็ นการหาตามวิธขี อง Bry and Boschan ซึง่ มี
แนวทางดังนี้5
1) ขจัดค่าของแนวโน้ มออก(detrending) ซึ่งได้กล่าวแล้วในข้อ 2 เช่นการใช้ first
differnce, HP fillter, Baxter-King filter เป็ นต้น
2) หาค่า Spencer moving average เพื่อที่จะให้ได้ Spencer curve 6 ตามสูตรที่
ปรากฏในเอกสาร เป็นการหา 15 point moving average

2

สศอ.(โดยการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ม. หอการค้ าไทย) ใช้ คา่ threshold ของ cross correlation เท่ากับ 0.15 ขึ ้นไป ส่วนค่า
maximum cross correlation ใช้ คา่ ที่มากกว่า 0.1 ขึ ้นไป และในเอกสารเดียวกันได้ อ้างว่า Knowledge Economy Indicators ได้
แนะนําให้ ใช้ คา่ threshold ของ cross correlation ที่ 0.4 และให้ ใช้ ตวั แปรที่มคี า่ lag ของ maximum cross correlation ที่มีคา่ อยู่
ระหว่าง 1 ถึง 3
3
สศอ.ได้ กําหนดใช้ คา่ coherence ที่มากกว่า 0.15 ขึ ้นไป และได้ อ้างถึง Knowledge Economy Indicators ที่แนะนําให้ ใช้ คา่
threshold ที่ 0.4
4
สศอ ใช้ คา่ threshold ที่มากกว่า 0.1 และอ้ างว่า Knowledge Economy Indicators แนะนําให้ ใช้ คา่ ที่ 1ถึง3
5
วิธีการแบบ Bry-Boschan เป็ นวิธีการที่ ธปท. ใช้ สร้ าง leading economic index เช่นเดียวกัน

4

V(L) = (1/320)*[74+67(L+L-1 ) +46(L2 +L-2) + 21(L3 +L-3) + 3(L4 +L-4) -5(L5 +L-5) 6(L6 +L-6) -3(L7 +L-7)]
ภายใต้สูตรคํานวณนี้ ถือว่าจากค่าสุดท้ายของทัง้ สองด้าน(both ends of the
series) ของอนุ กรมข้อมูลนี้จะถูกขยายออกไป โดยสมมุตใิ ห้ค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ มา 4 ค่าแรก
นัน้ มีอตั ราการขยายตัวคงทีใ่ นระยะ 7 คาบเวลาก่อนหน้า และทํานองเดียวกัน 4 ค่า
สุดท้าย มีอตั ราการขยายตัวคงทีใ่ นระยะ 7 คาบเวลาถัดไป
3) ขจัดค่า outlier ออกไป ค่า outlier หมายถึงค่าที่สูงหรือตํ่าผิดปรกติ อยู่นอก
ขอบเขตทีก่ าํ หนด ค่า outlier สามารถกําหนดได้จาก
Range = [Z n – α σ, Z n + α σ ]
เมือ่ α คือค่า parameter ทีก่ ําหนด, Z n คือ sample mean และ σ คือค่า
standard deviation ของค่าทีเกิด sample mean ดังกล่าว
ค่า outlier จะถูกแทนค่าหนึ่งภายวิธกี ารใต้ Spencer curve หรือ Spencer
moving average ดังนัน้ ค่าเฉลีย่ ทีค่ ํานวณโดยวิธ ี Spencer moving average จึง
ถือว่าได้ถูกขจัด outlier แล้ว
4) ในกรณีค่าตัวแปรทีเ่ ป็ นข้อมูลรายเดือน ทําการหา 2x12 centred moving average
กับค่าทีไ่ ด้ทําการปรับค่า outlier แล้ว ค่าทีไ่ ด้คอื “first cycle” curve (ในกรณีถ้า
เป็ นข้อมูลรายไตรมาสให้หา 2x4 moving average แทน) การใช้ 2x12 centred
moving average(รายเดือน) หรือ 2x4 moving average(รายไตรมาส) แทนทีจ่ ะ
เป็ น 12 หรือ 4 moving เพราะจะให้ผลทีด่ กี ว่า เนื่องจากให้ค่าทีเ่ ป็ น symmetry
และไม่ทาํ ให้เกิด phase shift ในค่าทีไ่ ด้
5) จากค่าที่ได้ของ 2X12 centred moving average สามารถทําให้เห็นค่า “จุด
วกกลับ” ในเบือ้ งต้น จุดวกกลับดังกล่าวจะอยูร่ ะหว่าง t-n term และ t+ n term โดย
ทีค่ า่ default ของ n term ทีก่ าํ หนดให้คอื 5
6) ค่าระยะตํ่าสุดของระยะความยาว(length) ของ phase คือ 1.25 X MQ periods
เมือ่ MQ หมายถึง คาบระยะเวลา(period) ของข้อมูล กล่าวคือเท่ากับ 4 ใน
กรณีมคี ายเวลาเป็ นรายไตรมาส หรือเท่ากับ 12 ในกรณีเป็ นคาบระยะเวลาราย
6

The Spencer curve is a complex periodical graduation formula, a weighted moving average with the highest weights in the
center and negative weights at either end. This ensures that the curve follows the data closely. It has approximately the
flexibility of normal moving average but is much smoother.
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เดือ น ในขัน้ ตอนนี้จะต้อ งมีก ารกํ าหนดบัง คับ (impose) ระยะระหว่ างยอดสูงสุ ด
(peak) หนึ่งไปยังจุดสูงสุดอีกยอดหนึ่ง หรือระหว่างจุดตํ่าสุด(trough) หนึ่งกับอีก
จุดตํ่าสุดหนึ่ง ให้ทําการตรวจสอบระยะระหว่างจุดสูงสุดไปยังตํ่าสุดถัดไปด้วย และ
อาจจําเป็ นต้องทําการบังคับค่า(impose) ดังกล่าวในกรณีทจ่ี าํ เป็น
7) คํานวณหาค่าของ MCD (the months for cycle dominance) ซึง่ ก็คอื ค่าน้อยสุด
(minimum) ของ month-delay ทีจ่ ะทําให้ค่าเฉลีย่ ของ absolute deviations ของ
growth ใน Spencer cycle มีค่าใหญ่กว่าค่าของปจั จัยจากเหตุการณ์ผดิ ปรกติ
(irregular component) ดังนัน้ เมื่อค่าของอนุ กรมตัวแปรทีถ่ ูกปรับ outlier แล้วได้
ถูกคํานวณผ่านขัน้ ตอนต่ างๆ มาจนถึงการหาค่า MCD นี้แล้ว ค่าใหม่ท่ไี ด้จาก
ขัน้ ตอนนี้จะสามารถสังเกตเห็นจุดวกกลับชุดใหม่ทม่ี ลี กั ษณะเป็ น complementary
turning point บน Spencer curve ได้ ในทํานองเดียวกันการดูถงึ การวกลับ และ
ระยะตํ่าสุด(minimum distance) ของ 1.25 X 4(รายไตรมาส) หรือ 1.25 X 12(ราย
เดือน) จากจุดสูงสุดถึงสูงสุด หรือจากตํ่าสุดถึงตํ่าสุดก็จะต้องมีการกําหนดบังคับ
(impose) ด้วยเช่นกัน
8) ชุดของอนุ กรมที่ปรากฏจุดวกลับชุดสุดท้ายนี้จะถูกปรับ(clean) อีกครัง้ โดยการ
ขจัดค่า(remove) จุดวกกลับที่พบใน 6 observation แรกและ 6 observation
สุดท้ายออกไป และโดยการกําหนดบังคับค่า(impose) minimum phase length ซึง่
ก็คอื ระยะระหว่างจุดสูงสุด-สูงสุด หรือ ตํ่าสุด-ตํ่าสุด ของ 5 observations
ผลทีไ่ ด้จากโปรแกรมนี้จะทําให้ทราบถึง “จุด วกลับ” ทัง้ ของ reference series และของ
leads and lags series รวมทัง้ ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาทัง้ หลาย เช่น average lag, median lags,
และค่าของ phases และความยาว(length) ของวัฏจักร(cycle) จะปรากฏผลออกมาให้จาก
โปรแกรม โดยเป็ นการแสดงทัง้ ค่าทีเ่ ป็นตัวเลขและกราฟ
3. Classification and composing
เป็ นการสร้าง leading, coincident และ lagging indicator วิธกี ารทําต้องใส่ค่าต่างๆ ลง
ไปโดยตัวของผูใ้ ช้โปรแกรมเอง(performed manually)
4. Dynamic factor models
คําแนะนําการใช้งาน(User Instruction)
ส่วนนี้เป็ นการใช้งานโปรแกรมโดยเริม่ จากการนํ าเข้าข้อมูล การใช้งานโดยการใส่ค่า input ต่างๆแต่
ละค่าลงใน box ทีก่ าํ หนดทีห่ น้าจอและการดูผลทีไ่ ด้
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การทํา ความเข้า ใจการใช้ง านโปรแกรมต้อ งดูจ ากภาพประกอบใน “คู่ มอื การใช้งาน(BUSY
Program, User-Manual)” ของ program BUSY ในส่วนของ Part 2 User Instruction
1. การนําเข้าข้อมูล(หน้ าที่21-23)
1.1 Load series
ให้เลือกรายการทีต่ อ้ งการแล้วกดปุม่ load series
1.2 Input data format
Data format คือ
1) ***.bpf (bpf = BUSY Partial Format
กรณี bpf ข้อมูลจะต้องเป็ นตัวเลขเท่านัน้ ทุก series จะต้องมีจํานวน observation
เท่ากัน series ทีไ่ ด้แสดงในรูปของ column แต่ละ column คือ 1 series ชื่อของ
series(series name) ก็คอื file name รวมกับ เลขแสดงจํานวนของคอลัมภ์
2) ***.bcf (bcf = BUSY Complete Format
กรณี bcf, data file เป็ นได้ทงั ้ จํานวนทีเ่ ป็ นตัวเลข (numbers) และค่าทีไ่ ม่ใช่ตวั เลข
(information) การแสดงค่าของ series จะเป็นดังนี้
Series name
Starting year starting period data-periodicity
xxx (observation #1)
xxx (observation #2)
……………..
$
Series name
Starting year starting period data-periodicity
xxx (observation #1)
xxx (observation #2)
……………
xxx (last observation)
ข้อมูลทีเ่ ป็ น bcf format สามารถมีจาํ นวน observation ต่างกัน หรือมีวนั ทีต่ ่างกันได้
Excel file สามารถนํ าเข้ามาได้ทงั ้ format bpf และ bcf ในกรณีนําเข้าจาก excel file
เพือ่ format ในรูปแบบ bcf นัน้ ข้อมูลทีเ่ ป็นจํานวนตัวเลขทัง้ หมดจะต้องอยูใ่ น column แรก
เสมอ
2. การใช้งานเพื่อหา Turning point analysis(หน้ าที่ 32-33)
1) Based on Bry-Boschan procedure
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2) Input boxes:
o Minimum cycle length
หมายถึงค่าของระยะระหว่าง peak ถึง peak ถัดไป (หรือ trough ถึง trough
ถัดไป) ทีน่ ้อยหรือตํ่าทีส่ ดุ
Cycle length = period b/n peak to peak or trough to trough
o First cycle estimation
ใช้ค่า 2 x12 moving average ในกรณีเป็ นรายเดือน หรือ 2 x 4 moving
average ในกรณีเป็นรายไตรมาส
o Minimum phase length
หมายถึงช่วงระยะเวลา(time-distance) ระหว่างจุดสูงสุดหนึ่ง(peak) ไปยังจุด
ตํ่าสุด (trough) หนึ่ง หรือจุดตํ่าสุดไปยังจุดสูงสุด ทีม่ คี ่าน้อยทีส่ ุด
Phase length = period b/n peak to trough or trough to peak
o Turning point look interval
เป็ นการกําหนดค่า time interval (กําหนดในรูปของค่า parameter(nterm)
แสดงเป็ น t-nterm และ t+nterm
o Standard deviation in outlier correction
หมายถึงจุดทีอ่ ยู่นอก mean – parameter x standard deviation และ mean +
parameter x standard deviation จะถือว่าเป็น outlier

-------------------------------------------------

