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แบบจาํลอง macromodel ของ SMEs 

ภกัดิ ์ทองสม้ 

30 กนัยายน 2556 

1. ทบทวนความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบั macroeconomic model 

1.1 ความหมายของแบบจาํลองเศรษฐกิจมหภาค 

การศกึษาทางเศรษฐศาสตรน์ัน้จาํเป็นจะต้องวางอยู่บนทฤษฎ(ีeconomic model) และเพื่อให้

สามารถเขา้ใจเรือ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจรงิซึง่มคีวามสลบัซบัซอ้นใหส้ามารถเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์งึเป็นการนําเสนอในสาระสาํคญัทีส่กดัออกมา(abstraction) หรอืจาํลองออกมา

จากโลกแห่งความจรงิดงักล่าว(A model is a simplified representation of a real world process) 

เน่ืองจากวธิกีารหน่ึงของการนําเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายคอืการแสดงในทางคณิตศาสตร์

(mathematical) ดงันัน้แบบจาํลองจงึประกอบดว้ยชุดของสมการทีอ่ธบิายถงึโครงสรา้ง(a set of 

equations designed to describe the structure of the model) โดยการแสดงถงึความสมัพนัธท์ี่

ชดัเจนแน่นอนระหวา่งตวัแปร(variables) ต่างๆ
1

เศรษฐศาสตรม์หภาคหมายถงึการศกึษาถงึพฤตกิรรมของเศรษฐกจิโดยรวม(Macroeconomics 

is the study of the behavior of the whole economy) เกี่ยวขอ้งกบัการกําหนดภาพรวมของ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเรื่องระดับของการผลิต(national output) การว่างงาน

(unemployment) เงนิเฟ้ือ(inflation) และดุลการชําระเงนิ(balance-of-payment)
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สมการในแบบจาํลองเศรษฐกจิสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื 

 โดยทัว่ไปแล้ว

สาระสําคญัของเศรษฐศาสตรม์หภาคมเีน้ือหาหลกัทีเ่หมาะสมกบัการนํามาประยุกใช้กบัเศรษฐกจิ

ของประเทศทีพ่ฒันาแลว้และเศรษฐกจิระบบทุนนิยม(capitalist economy) 

1) Definition equation หมายถงึการเท่ากนับนนิยาม เป็นการแสดงของรายการสองรายการที่

เท่ากนับนความหมายทัง้สองดา้น(an identity between two alternate expressions) 

ตวัอยา่งเช่น กาํไรเท่ากบัรายรบัหกัลบดว้ยตน้ทุน สามารถเขยีนไดเ้ป็น definition equation 

คอื 

                                                           
1

 Alpha C. CHIANG, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGRAW-Hill, 1974, p.8 

2 
Rosalind Levacic and Alexander Rebmann, Macro-economics An Introduction to Keynesian –Neoclassical Controversies, 

Macmillan Education, 1988 
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π ≡ R – C 

เมือ่ π = กําไร, R = รายรบั และ C = ตน้ทุน, definition equation หรอืบางที

เรยีกว่า identity มกัใชว้ธิแีสดงดว้ยเครือ่งหมาย ≡ เพือ่ใหเ้หน็ความต่างจากสมการทัว่ไป  

2)  Behavioral equation หมายถงึสมการทีแ่สดงถงึพฤตกิรรมของความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปรหน่ึงกบัการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรอื่นซึ่งอาจเป็นตวัแปรเดยีวหรอืหลายตวัแปรก็ได้

(specifies the manner in which a variables behave in response to change in other 

variables) พฤตกิรรมดงักล่าวอาจเป็นไดท้ัง้พฤตกิรรมของมนุษย(์human behavior) เช่น

การบรโิภคของครวัเรอืน หรอืมใิช้พฤติกรรมของมนุษย์ก็ได้ เช่นต้นทุนรวมของธุรกิจที่

เปลี่ยนไปเมื่อผลผลติมกีารเปลี่ยนแปลงเป็นต้น การสร้างสมการแทน behavior นัน้ 

จําเป็นต้องมกีารตัง้สมมุติฐานของรูปแบบของพฤติกรรม(behavior pattern) ของ

ความสัมพันธ์ขึ้นมาก่อน เพื่อใช้เ ป็นแนวทางของการสร้างสมการ เช่นสมมุติว่า

ความสมัพนัธเ์ป็นเสน้ตรง หรอื exponential เป็นตน้ 

3) Equilibrium conditions หมายถงึความสมัพนัธ์ของตวัแปรที่ผู้สรา้งแบบจําลองต้องการ

กําหนดใหเ้ป็นเงื่อนไขว่าดา้นซา้ยมอืต้องเท่ากบัดา้นขวามอื(an equation that describes 

the prerequisite for the attainment of equilibrium ตวัอยา่งเช่น 

Qd = Qs

เมือ่ Q

  

d = ปรมิาณของอุปสงค(์demand) และ Qs 

.ในสมการใดๆก็ตามมคี่า 3 ค่าที่ประกอบขึน้เป็นสมการคอื ตวัแปร(variables), ค่าคงที่

(constants) และ พารามเิตอร(์parameters) 

= ปรมิาณของอุปทาน

(supply) 

1) ตวัแปร(variables) หมายถึงสิ่งที่มคี่าที่ขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้(A variable is 

something whose magnitude can change) ตวัอย่างของตวัแปรในทางเศรษฐศาสตรเ์ช่น 

ราคา กําไร รายรบั ต้นทุน รายได้ประชาชาต ิการบรโิภค การลงทุน การส่งออกและการ

นําเขา้ เป็นตน้ เน่ืองจากตวัแปรสามารถมคีา่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดห้ลายๆ คา่ จงึใชก้ารแสดงค่า

ของตวัแปรดว้ยสญัลกัษณ์(symbol) ซึง่ในกรณีตวัแปรหลกัๆ มกัใช ้symbol กนัจนเป็นที่

เขา้ใจรว่มกนั เช่น P แทนคา่ของราคา, π แทนค่าของกําไร, R แทนค่าของรายรบั, C แทน

ค่าของต้นทุน และ Y แทนค่าของรายได้ประชาชาติ เป็นต้น ในกรณีเขยีนว่า P = 3 

หมายถงึวาเราไดก้ําหนดใหต้วัแปรมคี่าเท่ากบัค่าใดค่าหน่ึง(freezing) ในการใชแ้บบจาํลอง

คํานวณผลจะไดค้่าของตวัแปรออกมาเป็นค่าใดค่าหน่ึง(solution value) ตามเป้าหมายหรอื
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วธิทีีแ่บบจาํลองกําหนด เช่น market-clearing level หรอื profit-maximizing level เป็นตน้ 

ตวัแปรสามารถแบ่งออกได้เป็น ตวัแปรภายใน(endogeneous variable) คอืตวัแปรที่

สามารถหาค่าได้จากการคํานวณของแบบจําลอง และตัวแปรภายนอก(exogeneous 

variable) หมายถงึตวัแปรทีค่า่ถกูกาํหนดขึน้มา(given data) 

2) ค่าคงที่หมายถึงค่าใดๆที่ขนาดของค่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มคีวามหมายที่ตรงกนั

ขา้มกบัตวัแปร(A constant is a magnitude that does not change and is therefore the 

antithesis of variable) เมื่อเอาค่าคงที่ไปวางประกอบไว้กบัตัวแปรจะเรยีกว่าค่า

สมัประสิทธิ(์coefficient) ของตัวแปรดงักล่าว ส่วนใหญ่การแสดงค่าสัมประสิทธิใ์น

แบบจําลองจะแสดงโดยใช้สญัลกัษณ์และใช้รูปแบบของตวัเล็ก เช่น cP เป็นต้น (c = 

coefficient, P = variable price) การใชส้ญัลกัษณ์น้ีเพื่อใหค้่าคงทีส่ามารถเป็นค่าทัว่ไปใดๆ

กไ็ด(้level of generality) 

3) พารามเิตอร์หมายถึงค่าคงที่ประเภทหน่ึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้(a constant that is 

variable) พารามเิตอรจ์งึมลีกัษณะเป็นคา่ทีก่าํหนดขึน้มาจากภายนอกของแบบจาํลอง        

1.2 ชนิดของ functions 

มคีาํ 2 คาํคอื relation และ function กรณทีี ่X และ Y สามารถแสดงออกมาในรปูค่าทีคู่่(pairs) 

กนัไดเ้ช่น (x, y) = (3.5) และถ้า x และ y สามารถทีจ่ะมคี่าใดๆ กไ็ดเ้รยีกว่า x และ y ม ีrelation 

กนั ถา้นํามา plot ในรปูกราฟ กจ็ะไดเ้ป็นจดุต่างๆ กระจดักระจายกนั แต่ถา้เป็นกรณทีีถ่า้ x ทคี่า ใด 

แลว้ y จะมคี่าเพยีงค่าเดยีวเท่านัน้ ในกรณีน้ี ความสมัพนัธร์ะหว่าง x และ y จะเป็น function เขยีน

เป็นสญัลกัษณ์ไดค้อื y = ƒ(x) 

ชนิดของ functions ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

1) Constant functions 

y  = ƒ(x) = a (เมือ่ a คอืค่าคงทีใ่ด เช่น a = 7 เป็นตน้)  

2) Polynomial functions 

y = ƒ(x) = a0 + a1x + a2x
2
 + ….+ anx

กรณ ีn = 0 คอื constant function 

n 
 

กรณ ีn = 1 คอื linear function 

กรณ ีn = 2 คอื quadratic function 

กรณ ีn = 3 คอื cubic function 
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3) Rational functions  

y = ƒ'(x) / ƒ''(x) ตวัอยา่ง เช่น 

y = ƒ(x) = (x-1)/(x2 – 2x + 4) 

ในกรณทีี ่y = a/x หรอื xy = a คอื xectangular hyperbola 

4) Exponential functions 

y = ƒ(x) = a

5) Logarithmic functions

x
 
3

y = ƒ(x) = log

 

a

การแบ่งแยกประเภท functions ยงัสามารถแบ่งในลกัษณะออกเป็น algebraic functions 

และ nonalgebraic functions(transcendental function), โดยที ่algebraic functions หมายถงึ 

function ทีส่ามารถแสดงในรูปของ polynomial (หรอื roots ของ polynomial) แต่ในกรณีของ 

exponential function(y = a

 x 

x 
) และ logarithmic functions(y = loga

รปูแบบ(form) ของ function ต่างๆเหล่าน้ีมคีวามสําคญัต่อการสรา้งแบบจําลอง ถ้ารูว้่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามเป็นในรูปแบบใด เช่นนําค่ามา plot ดูรปูร่างของ

ความสมัพนัธก์นัก่อน(ทัง้ excel และ EViews มคีาํสัง่ทีใ่ชส้รา้ง line graph) กส็ามารถกําหนด form 

ของ function ตามรปูแบบดงักลา่ว(รปูรา่งของ form ต่างๆ ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารผนวก1) 

 x) เป็น nonalgebraic 

functions 

1.3 ประเภทของแบบจาํลอง 

การจาํแนกประเภทแบบจาํลองสามารถจาํแนกได้หลายวธิ ีในลกัษณะของแบบจําลองเพื่อ

วัตถุประสงค์ใช้เป็นเทคนิคในการวางแผน (Planning technique) สามารถแบ่งประเภทของ

แบบจาํลองไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื  

1) แบบจําลองทีม่วีตัถุประสงค์(objective function) เพื่อการหาค่าสูงสุดหรอืตํ่าสุด เช่นกําไร

สงูสุด หรอืต้นทุนตํ่าสุด ภายใต้เงื่อนไข(subject to) ทีก่ําหนด เช่นปจัจยัการผลติต่างๆ ทีม่ ี

อยูจ่าํนวนหน่ึงเป็นตน้ แบบจาํลองลกัษณะน้ีคอื Linear programming  

                                                           
3

 คา่  log และค่า growth มคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั โดยที ่(log y)/(log x) = (%Δy/y)/(%Δx/x) 



5 
 

2) แบบจาํลองทีว่างอยูบ่นเงือ่นไขของความสอดคลอ้งกนัหรอืการเท่ากนัทีเ่ป็นดุลยภาพทัว่ไป

ทัง้ระบบ แบบจําลองลกัษณะน้ีคือ Input-output model และ Computable general 

equilibrium model(CGE)เป็น 

3) แบบจาํลองทีส่ะทอ้นถงึพฤตกิรรมความความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่าง แบบจาํลองลกัษระ

น้ีคอื Econometric model เป็นแบบจําลองที่ใช้เทคนิคของ econometric ประมาณค่า

ความสมัพนัธ์(parameter)ซึง่เป็นแบบจําลองของ ขว. ทีม่อียู่ในปจัจุบนักค็อื econometric 

model ซึง่เป็นสาระหลกัของเอกสารรายงานฉบบัน้ี  

1.4 การใช้ประโยชน์และข้อจาํกดั 

การใชป้ระโยชน์โดยทัว่ไปของแบบจาํลองประกอบดว้ย 

1) การตรวจสอบหรอืทดสอบทฤษฎ ีโดยหลกัแลว้ทฤษฎใีนทางเศรษฐศาสตรค์อืหลกัความจรงิ

ทีไ่ดม้กีารพสิจูน์และยอมรบัแลว้ ดงันัน้ถ้าผลของการทดสอบจากแบบจาํลองใหผ้ลทีไ่ม่ตรง

กบัทฤษฎีมไิด้หมายความว่าทฤษฎผีดิพลาด แต่เป็นการอธบิายว่าพฤตกิรรมที่ได้ต่างไป

จากทฤษฎซีึง่จาํเป็นตอ้งหาเหตุผลต่อไปว่ามปีจัจยัอะไรจงึทาํใหผ้ลทีไ่ดแ้ตกต่างไป 

2) ใช้เพื่อการวเิคราะห์โครงสรา้งหรอืศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกจิต่างๆ

ต่างทีเ่ราสนใจ ภายใตส้ภาวะหรอืเงือ่นไขทีก่าํหนด  

3) เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิ 

4) ใช้เพื่อการคาดประมาณค่าต่างๆทางเศรษฐกจิในอนาคต แบบจําลองทีจ่ะใช้คาดประมาณ

สว่นใหญ่เป็นการสรา้งทีใ่ชข้อ้มลูอนุกรมเวลา 

ขอ้จาํกดัทีส่าํคญัของแบบจาํลองคอืแนวคดิของการใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ชงิปรมิาณซึง่

มหีลกัการสําคญัคอืการใช้เพื่อช่วยอธบิายถงึขนาดของค่าต่างๆทางเศรษฐกิจที่สามารถวดัออกมาได ้

คา่ทีเ่กดิขึน้คอืคา่ทีค่วรจะเป็น มากกวา่ทีค่า่ทีจ่ะตอ้งเป็น ค่าเชงิปรมิาณจงึเป็นเพยีงค่านําทางทีส่ามารถ

ช่วยในการตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้ในการใชท้รพัยากรต่างๆใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด การกําหนดค่าของตวั

แปรภายนอกทีส่มเหตุสมผลยงัเป็นเงื่อนไขทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงของขอ้จาํกดัของตวัแปร นอกจากน้ี

เน่ืองจากเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่การตดัสนิใจต่างๆเป็นการตดัสนิใจบนเงื่อนไขของ

ความปรกติซึ่งในทางเป็นจรงิอาจมปีจัจยัอื่นๆที่สามารถทําให้การตดัสนิใจในบางเรื่องหรอืบางกรณี

แตกต่างกนัไปทัง้ในดา้นของสถานทีแ่ละเวลา 

2. Econometric model และวิธีการทาง Econometric 

2.1 ความหมายของเศรษฐมิติ 
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วตัถุประสงค์ของหวัข้อน้ีเพื่อการทบทวนความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเศรษฐมติิ(econometric) 

เน่ืองจากเป็นความรูพ้ืน้ฐานทีจ่าํเป็นสําหรบัการสรา้งแบบจาํลองเศรษฐกจิมหภาคโดยรวบรวม

มาจากหนังสอื 1) Introduction to Econometric ของ G.S. Maddala และ 2) Schaum’s 

Outline of Theory and Broblems of Statistics and Econometrics ของ Dominick Salvatore 

G.S. Maddala ไดใ้หค้วามหมายของ econometric ในเชงิกวา้งไวว้่าคอื “measurement in 

economics) และได้นิยามเศรษฐมิติในความหมายที่เป็นการเฉพาะซึ่งแคบลงมาคือ “The 

application of statistical and mathematical method to the analysis of economic data, 

with a purpose of giving empirical content to economic theories and verifying them or 

refuting them” 

การเรยีนรู ้econometrics จงึต้องประกอบไปด้วยองคค์วามรู ้3 ประการคอื เศรษฐศาสตร์

(โดยเฉพาะอย่างยิง่ทฤษฎเีศรษฐศาสตร)์ สถติิ และคณิตศาสตร ์ความรูท้างทฤษฎสีําคญัต่อ

เศรษฐมติมิากเพราะตอ้งใชเ้ป็นกรอบแนวคดิหลกัของการวเิคราะห ์เริม่จากนําทฤษฎเีป็นตวัตัง้

ตน้ของโจทยป์ญัญาหา วธิเีศรษฐมติคิอืเอาโจทยป์ญัหามาจดัการใหส้ามารถแสดงโดยการวดัค่า

ได้ หลังจากนัน้ต้องหาข้อค้นพบเชิงประจักษ์โดยการเก็บข้อมูล ใช้ความรู้ทางสถิติและ

คณิตศาสตร์ เพื่อวเิคราะห์ค่าแล้วนําไปเปรยีบเทยีบกบัทฤษฎีซึ่งผลที่ได้อาจเป็นได้ทัง้การ

อธบิายสนับสนุนทฤษฎใีห้เขา้ใจถูกต้อง ชดัเจนยิง่ขึน้หรอืปฏเิสธทฤษฎดีงักล่าว การใชค้วามรู้

ทางสถติจิงึเป็นการวดัและการวเิคราะหค์่าทีไ่ดจ้าการวดั  ส่วนส่วนคณิตศาสตรเ์ป็นเครื่องมอืที่

ใชก้าํหนดรปูแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ต่างๆในทางเศรษฐกจิและการคาํนวณวดัคา่ดงักลา่ว  

2.2 Econometric model 

แบบจาํลอง(model) หมายถงึการแสดงกระบวนการทางเศรษฐกจิทีส่ามารถเขา้ใจไดง้่ายขึน้

(A model is a simplified representation of a real-world process)
4

                                                           
4

 Maddala., G.S. Introduction to Econometric, Macmilan Publishing Company, 1988.  p. 2 

 เน่ืองจากการศกึษา

ในทางเศรษฐศาสตร์นัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างเรื่องใดเรื่องหน่ึงกบัอีกเรื่องใดเรื่องหน่ึงมคีวาม

สลบัซบัซอ้นค่อนขา้งมาก ตวัอยา่งเช่นการบรโิภคสิง่ใดสิง่หน่ึงอาจขึน้อยู่กบัราคาของของสิง่นัน้ 

การคาํนึงถงึหลกัโภชนาการ ราคาของสนิคา้อื่นทีท่ดแทนกนัหรอืประกอบกนั รวมทัง้ปจัจยัอื่นๆ 

ที่มีส่วนกําหนดการบริโภคทัง้หมด แต่เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น จงึจําเป็นต้องแทน

กระบวนการดงักล่าวว่าการบริโภคขึ้นกับราคา เป็นต้น (ส่วนปจัจยัอื่นๆถือว่ายงัไม่นํามา

พจิารณาซึง่ในทางของแบบจาํลองจะถอืว่าหรอืสมมุตวิ่าปจัจยัอื่นๆ ดงักล่าวมคี่าคงที)่ ดงันัน้ใน

การพิจารณาแบบจําลองที่เหมาะสมนัน้ ถึงแม้ว่าจุดมุง่หมายของแบบจําลองคือการแทน

กระบวนการอยา่งงา่ยกต็าม แต่กต็อ้งพจิารณาดว้ยวา่ 
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1) แบบจาํลองดงักล่าวงา่ยมากเกนิไปหรอืไม(่over simplified) 

2) สมมตุฐิานเป็นจรงิไดม้ากน้อยเพยีงใด(unrealistic assumption) 

ความลงตวัในประเด็นทัง้สองเรื่องดงักล่าวในทางปฏบิตันิัน้เป็นเรื่องยากที่จะกําหนด

อย่างเหมาะสมได้ ตวัอย่างเช่น การหาแบบจําลองระหว่างปรมิาณกบัราคาของสนิค้าใดสนิค้า

หน่ึงโดยมสีมมุติฐานว่าราคาสนิค้าอื่นๆ คงที่นัน้ แม้ว่าในโลกแห่งความเป็นจรงิไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้เลยก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติจริงของการสร้างแบบจําลองก็จําเป็นต้องกําหนด

สมมตุฐิานดงักล่าวเน่ืองจากปจัจยัทีเ่ราสนใจซึง่เป็นแบบจาํลองทีต่้องการสรา้งคอืความสมัพนัธ์

ระหวา่งปรมิาณและราคาของสนิคา้ดงักลา่ว 

นอกจากในเรื่องของ over simplified และ unrealistic assumption แลว้ ในการสรา้ง

แบบจาํลองยงัจาํเป็นต้องคํานึงถงึขอ้มลูอกีดว้ย ทัง้น้ีเพราะแบบจาํลองเป็นการวเิคราะหค์่าของ

กระบวนการในเชงิของปรมิาณ ขอ้มลูต่างๆจงึเป็นตวัแทนของการวดัค่าเชงิปรมิาณ ประเดน็ใน

เรือ่งขอ้มลูน้ีตอ้งพจิารณาทัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและขอ้มลูทีส่ามารถเกบ็รวบรวมได ้

Economic model และ Econometric model นัน้ ถ้าพจิารณาอย่างคร่าวๆ แลว้อาจ

เรยีกไดว้่าเป็นเรื่องเดยีวกนั(และในหลายๆกรณีก็ใชเ้ป็นคําที่เรยีกแทนกนั) อย่างไรกต็ามโดย

ความหมายทีล่กึแลว้ 2 คําน้ี มคีวามหมายต่างกนั กล่าวคอื Economic model หมายถึง

แบบจําลองที่แทนพฤตกิรรมของหน่วยทางเศรษฐกจิ เช่น การบรโิภคของครวัเรอืนขึน้อยู่กบั

ราคา แต่ถ้าเป็น Econometric model จะมคีวามหมายทีล่กึไปกว่านัน้ กล่าวคอื Econometric 

model จะตอ้งมคีวามหมายทีค่รอบคลมุคณุลกัษณะทัง้ 3 ประการดงัน้ี 

1) ตวัแปรทีนํ่ามาแสดงในแบบจําลองทีเ่ป็นพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิจะต้องวางอยู่บน 

Economic model 

2) จะตอ้งระบุว่าม ี“error of observation” ในคา่ observed variable ดว้ยหรอืไม ่

3) จะต้องกําหนดรปูแบบของ “probability distribution” ของค่า “disturbances” ซึง่

หมายถงึคา่อื่นๆทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งกบัการศกึษารวมทัง้คา่ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ได ้

ขัน้ตอนของการสรา้ง Econometric model   

2.3 ขัน้ตอนของการสร้างและใช้ประโยชน์ Econometric model 

มขีัน้ตอน ทีส่าํคญัประกอบดว้ย 

2.3.1 ขัน้ตอนเริม่ต้นจากการกําหนดปญัหา(specification aspect) ต้องระบุว่าสิง่ที่

ต้องการศึกษาคืออะไร กําหนดประเด็นปญัหาที่ต้องการค้นหาคําตอบ จากนัน้

ค้นหาเพื่อนําทฤษฎีที่เกี่ยวข้องขึ้นมากําหนด(formulation) ว่าแบบจําลองเป็น

อย่างไร ต้องเป็นรูปแบบที่สามารถทดสอบได้ แสดง model ในรูปแบบที่เรยีกว่า 
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“functional form” (เป็น form ทีก่ําหนดว่าตวัแปรอะไรสมัพนัธก์บัอะไร) โดยสรุป

แลว้ ขัน้ตอนน้ีประกอบดว้ย ขัน้ตอนยอ่ย 2 ขัน้ตอนคอื 

2.3.1.1 คน้หาทฤษฎทีีจ่ะนํามาใชอ้ธบิาย 

2.3.1.2 สรา้งตวัแบบจาํลอง 

2.3.2 ขัน้ตอนวเิคราะห์และตีความปญัหา(inference aspect) เป็นขัน้ตอนของการ

ประมาณค่า(estimation) ต่างๆในแบบจําลอง ทดสอบแบบจําลอง(testing) ด้วย

ขอ้มลูจรงิทีเ่กบ็รวบรวมได(้observed data) ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย 5 ขัน้ตอน

ยอ่ยคอื 

2.3.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2.3.2.2 การประมาณคา่แบบจาํลอง 

2.3.2.3 การทดสอบค่าในแบบจําลอง(specification testing) และการวนิิจฉัยค่า

(diagnostic checking) เพื่อตรวจดูว่าแบบจาํลองนัน้เพยีงพอ(adequate)ที่

จะนํามาใช้งานได้หรอืไม่ ถ้ายงัไม่เพยีงพอที่จะยอมรบัได้ ก็ต้องกลบัไป

เริม่ตน้ทีท่ฤษฎอีกีครัง้
5

2.3.2.4 ถ้าค่าแบบจําลองดังกล่าวสามารถยอมรบัได้ ขัน้ต่อไปคือการทดสอบ

สมมตุฐิาน(test of hypotheses)  

 

2.3.3 การนําแบบจําลองไปใช้สําหรบัการคาดประมาณและวิเคราะห์เพื่อการกําหนด

นโยบายต่างๆ 

เป็นขัน้ตอนของการนําผลที่ได้จากแบบจําลองไปใช้งานซึ่งผู้ใช้ต้อง

คํานึงถึงคุณลกัษณะของแบบจําลองควบคู่ไปกบัสมมุติฐานของค่า exogeneous 

variable ทีไ่ดก้าํหนดขึน้ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 ตวัอย่างเช่นสมมตุวิ่าใชท้ฤษฎวี่ารายไดเ้ป็นปจัจยักาํหนดการบรโิภค เมือ่เกบ็ขอ้มลูและและวเิคราะหแ์ลว้ พบวา่คา่ทางสถติทิีไ่ดไ้มเ่พยีง

พอทีจ่ะยอมรบัได ้กจ็าํเป็นตอ้งกลบัไปเริม่ทีท่ฤษฎใีหม ่เช่นดทูฤษฎวี่าการบรโิภคขึน้กบัทรพัยส์นิ(รายไดใ้นอนาคต) เป็นตน้ 
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ทัง้น้ี สามารถแสดงขัน้ตอนต่างๆ ของ Econometric ไดด้งัน้ี 

 

 

Economic theory or 
econometric model

Econometric model or a statement of 
economic theory in an empirically testable 

form

Some prior 
information Data

Estimation of the 
model

Using the model for 
prediction and policy

Test of any hypotheses 
suggested by the economic 

model

(specification aspect)

(inference aspect)

ทีมา: G. S. Maddala, Introduction to 
Econometrics, p 5

 

 

2.4 ความรูพื้น้ฐานบางประการเก่ียวกบัสถิติเพ่ือใช้สาํหรบัเศรษฐมิติ  

2.4.1 ความหมายของ “สถติ(ิstatistics)” 

คําว่า “สถิติ(statistics)” มคีวามหมายอย่างน้อย(ที่เกี่ยวกบัการสร้าง

แบบจาํลอง)ได ้2 นยั ความหมายแรกสถติ ิหมายถงึขอ้มลูทีเ่ป็นจาํนวน หรอืตวัเลข

(numerical data) และความหมายทีส่อง สถติหิมายถงึวธิกีารของการเกบ็รวบรวม

(collection),  การนําเสนอ (presentation) การวิเคราะห์(analysis)และการใช้

ประโยชน์(utilization) ของสถิติ(numerical data) เพื่อที่จะอนุมานค่า
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(inferences)สําหรับ นําไปสู่ การตัดสิน ในภายใต้สถานการณ์ที่ ไม่แ น่นอน

(uncertainty)ต่างๆทัง้ในทางเศรษฐศาสตร์ ทางธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์(social 

science)และวทิยาศาสตร(์physical science)ต่างๆ 

2.4.2 ประเภทของสถติ ิ

สถติแิบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคอื สถติพิรรณา(descriptive statistics) 

และสถิติอนุมาน(inferential statistics)  สถิติพรรณนาหมายถึงการสรุป

(summarizing) และการบรรยาย(describing) จากสาระเน้ือหาของขอ้มลู(a body 

of data) ไม่สามารถตคีวามใดๆ นอกเหนือไปจากข้อมูลได้ ส่วนสถติิอนุมาน

หมายถงึกระบวนการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การตคีวามในภาพรวมจากสิง่ทีม่เีพื่อใชศ้กึษา

(the process of reaching generalization about the whole(called the 

population) by examining a portion(called the sample)
6

2.4.3 การวเิคราะห์สถติพิรรณนา(cross section analysis: descriptive statistics)

ประกอบดว้ย 

 

2.4.3.1 Frequency distribution 

1) Absolute frequency = the number of observations in each class 

2) Relative frequency = dividing the number of observation in each 

class by the total number of observations in the data as a whole 

3) Histogram = a bar graph of a frequency distribution 

4) Frequency polygon = a line graph of a frequency distribution 

5) Cumulative frequency distribution = the total number 0f observations 

in all classes up and including the class 

6) Ogive = a distribution curve 

2.4.3.2 Measure of central tendency 

1) Mean(the arithmetic mean or average) ungrouped data, grouped 

data 

2) Median, ungrouped data, grouped data 

3) Mode  

2.4.3.3 Measures of dispersion 

1) Average deviation(AD) 

                                                           
6

 Dominick Salvatore, Schaum’s Outline of Theory and Problems of Statistics and Econometrics, McGraw-Hill Book Company, 1982.   
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AD = (∑ | x-µ |)/N 

2) Variance 

σ2 
=  (∑ (x-µ) 

2

3) Standard deviation 

)  /N
 

σ 
= √ (∑ (x-µ) 

2

4) Coefficient of variance(V) 

)  /N
 

V =  σ / µ 

หมายเหตุ  σ for population, s = for sample 

µ for population, x = for sample 

N for population, n = for sample
 

2.4.3.4 Shape of frequency distribution 

1) Skewness 

Zero skewness = symmetrical about its mean 

Positively skewness = right tail is longer, mean > median > mode 

Negatively skewness = left tail is longer, mean , < median < mode 

Skewness = the Pearson’s coefficient of skewness, the third moment 

2) Kurtosis 

Leptokurtic = peaked curve 

Platykurtic = flat curve 

Kurtosis = the fourth moment 

2.4.4 การวเิคราะหส์ถติอินุมาน(cross section analysis: inference statistics)  

สาระสําคัญของสถิติอนุมานคือการศึกษาเรื่องโอกาสความน่าจะเป็น

(probability) ถ้าสมมุตวิ่าเหตุการณ์ A สามารถเกดิขึน้ได ้nA   ครัง้ จากจํานวน

เหตุการณ์ทัง้หมด N ครัง้ที่เป็นไปได้และทุกๆครัง้มโีอกาสที่เท่าเทยีมกนั ดงันัน้ 

ความน่าจะเป็นที่จะเกดิ A, แสดงโดย P (A) มคี่าเท่ากบั  nA / N(การแสดงค่า 

probability สามารถแสดงไดอ้กีทางหน่ึงโดยรปูภาพ เรยีกวา่ Venn diagram) 
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ค่า probability ม ี2 ลกัษณะคอื probability of single event และ 

probability of multiple event ซึง่ในกรณีหลงัน้ียงัแบ่งออกเป็น mutually exclusive 

events และ not mutually exclusive events โดยมกีฎพืน้ฐานเกี่ยวกบั multiple 

event probability ทีส่าํคญั คอื 

1) Rule of addition for mutually exclusive events 

P (A or B)  = P (A) + P (B) 

2) Rule of addition for not mutually exclusive events 

P (A or B)  = P (A) + P (B) - P (A and B) 

3) Rule of multiplication for independent events 

P (A and B)  = P (A) * P (B) 

4) Rule of multiplication for dependent events 

P (A and B)  = P (A) * P (B / A)  

P (B / A) = conditional probability of B, given that A has already 

occurred 

2.4.5 Random variable 

Random variable หมายถงึตวัแปรทีค่่าของตวัแปรนัน้มคีวามสมัพนัธก์บั

โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ (A random variable is a variable whose value are 

associated with some probability of being observed) 

ตวัแปร X เป็น random variable ถ้าหากทุกๆ ค่าจรงิ(real number) ซึง่

เท่ากบั a ใดๆแลว้  ตวัแปร X มคี่า probability ทีจ่ะมคี่าเท่ากบัหรอืน้อยกว่า a, 

เขยีนเป็นสญัลกัษณ์ไดว้่า 

P (X ≤ a)  

2.4.6 Probability distribution 

หมายถงึรปูแบบ(formula) ของความน่าจะเป็น ในการใหไ้ดม้าซึ่งค่าของ 

random variables ในคา่ต่างๆ 

 random variable ม ี2 รปูแบบ คอื discrete random variable และ 

continuous random variable, รปูแบบหน่ึงของ discrete random variable ที่

สาํคญัคอื binomial distribution, รวมทัง้การหาค่า mean, standard deviation ของ 

binomial distribution ดงักล่าว  
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2.4.7 Normal probability distribution 

หมายถึง continuous random variable ที่มรีูปแบบการกระจายของ 

probability ทีจ่ะเกดิค่า X ขึน้ในระหว่าง(interval) a และ b, มรีูปเป็นระฆงัควํ่า

(bell-shaped distribution) การกระจายในลกัษณะ normal probability distribution 

มคีวามสําคญัและใช้ค่อนขา้งมากในทางสถติ ิโดยทัว่ไปจะใชโ้ดยระบุในทํานองว่า 

“เมื่อ X มกีารกระจายเป็น normal distribution ซึง่ม ีmean เท่ากบั µ และ 

variance เท่ากบั σ2

  X ∼ N(µ, σ

 จะเขยีนแทนดว้ยวา่ 

2

 The central limit theorem = เมื่อขนาดของตวัอย่างมจีาํนวนเพิม่ขึน้(n 

→∞) การกระจายตัวของตัวอย่างจะเป็น normal distribition โดยไม่คํานึงว่า 

parent population จะมรีปูร่างอย่างไร การใช ้theorem ดงักล่าวน้ีไดเ้มื่อ n > 30 

และสามารถคาํนวณหาคา่ Z  

) 

  Z =  (X - µ) / σ 

2.4.8 χ2

เป็นรปูแบบการกระจายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจาก normal distribution ทีม่กีาร

ใชก้นัคอ่นขา้งมากในทางสถติ ิ

-distribution(Chi-square), t-distribution และ F-distribution 

χ2
-distribution หมายถงึรปูแบบการกระจายของค่า sum of square of n 

independent standard normal variables, Z ∼ χ2
, เมือ่ Z = ∑ ( x 

2
), โดยที ่ 

xi

t-distribution  หมายถงึการกระจายของ  Z = x / √ (y/n) เมือ่ x และ y 

เป็นตวัแปรที่เป็นอสิระต่อกนั โดยที่ x มกีารกระจายเป็น normal, mean = 0, 

variance = 1 และ y มกีารกระจายเป็น χ

∼IN(0,1)  ทัง้น้ี I = independent, N = normal 

F-distribution หมายถึงการกระจายของ  Z = (y

2
 

1/n1) / (y2/n2) เมื่อ         

y1 ∼ χ2 
n1 , และ y2 ∼ χ2 

n2  โดยที ่y1 และ y2 

2.4.9 ในเรือ่งของ statistical inference ยงัมหีวัขอ้ทีส่าํคญัอกี 2 หวัขอ้คอืการประมาณค่า

(estimation) และการทดสอบสมมตุฐิาน(testing hypothesis) 

เป็นตวัแปรทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 

2.4.9.1 Estimation 

1) กรณ ีnormal distribution(n > 30) 
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P(mean x – 1.96σ < µ < mean x+1.96σ) = 0.95  

2) กรณ ีt-distribution(n < 30) 

P(mean x – t(s/ √n) < µ < mean x - t(s/ √n) = 0.95 

2.4.9.2 Testing hypothesis กรณี population mean มขีัน้ตอน(formal step) 3 

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1) กาํหนด 

H0 µ = µ

H

0 

1 µ = µ

 

0 

เมือ่ H0 = null hypothesis, H1 = alternative hypothesis, µ0 

2) กาํหนดระดบัความเชือ่มัน่ (โดยปรกตทิัว่ไปจะใช ้= 5%) 

= 

hypothetical value 

3) สุ่มตวัอย่างจากประชากร คํานวณหาค่า mean ของ X (in standard 

deviation units) ซึง่กค็อืค่า Z (กรณี n > 30) ถ้าค่าของ Z ตกอยู่ใน 

acceptance region คอืยอมรบั H0 ส่วนกรณีอื่นๆ คือปฏิเสธ H0 

ยอมรบั H

2.5 Simple linear regression 
1 

2.5.1 ความหมายและสมมตุฐิาน 

เป็นการแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง a dependent variable, Y, และ an 

independent variable, X ในลกัษณะของ linear เขยีนไดว้่า 

 Yi = b0 + b1X 

เน่ืองจากทุกๆ จดุระหว่างคู่ X และ Y ไม่ไดเ้ป็นเสน้ตรง การหาเสน้ตรงจงึต้องมคี่า

คา่หน่ึงเพิม่ขึน้มาเรยีกวา่ a random disturbance หรอื error หรอื stochastic term 

i 

 Y i = b0 + b1X i + u 

โดยที ่ค่า u

i  

 i

1) Normally distributed, and 

 มสีมมตุฐิานคอื 

2) Zero expected value of mean, and 

3) Constant variance, and further assumed 



15 
 

4) u i 

5) X

 are uncorrelated or unrelated to each other, and 

 i  assumes fixed value in repeated sampling (X i and u i 

2.5.2 Ordinary least-squares method(OLS) 

are 

uncorrelated) 

OLS = a technique for fitting the “best” straight line to the sample of X Y 

observations, by minimizing the sum of the squared(vertical) deviation of point from 

the line, 

 Min ∑ (Y i - Ŷ i) 

Y = actual observation, Ŷ

2  

 = the corresponding fitted value, Y i - Ŷ I = ei

จาก minimizing ดงักลา่ว ทาํใหไ้ดส้มการ 2 สมการ คอื 

, 

the residual 

∑ Y i = nb0 + b1∑ Xi 

∑ X

     

iY i = b0 ∑ Xi + b1∑ Xi 

ดงันัน้ 

2
 

 n∑ XiY i  - ∑ Xi ∑ Y i

b

  

1  

 n∑ X

= ___________________ 

i 
2 
– (∑ Xi )

หรอืเพื่อความสะดวกในการจําใช้งาน ค่า b

2
 

1 

∑ x

สามารถแสดงได้อีกลักษณะหน่ึง

เท่ากบั 

iy i

b

   

1  

 ∑ x

= _____ 

i 

  เมือ่ x

2 

i = (Xi  - X¯ )  และ  y  i = (Y i  

และ  b

- Y¯ ) 

0  =  Y¯ - b1  

2.5.3 การทดสอบนัยสําคญัของค่า parameter ที่ประมาณได้(test of significant of 

parameter estimates) 

X¯ 
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การทดสอบนัยสําคญัของค่า parameter b0 และ b1  จาํเป็นต้องรูค้่า variance ของ 

b0 และ b1 

 

 ดงัน้ี 

           ∑ X i 

s 

2 
 

2
b0 = s 2    _____ 

     n∑ x i 

 

2           

          
1

s 

 
 

2
b1 = s 2   ____ 

          ∑ x i 

 

2           

∑ e i 

เมือ่ s 

2         
 

2 คอื variance ของ e และมคีา่  s 2
 = _____     

         

เน่ืองจาก u

n-k  

i เป็น normally distributed, ขณะเดยีวกนั Yi และ b0 , b1 กม็กีาร

กระจายเป็น normally distributed ดว้ย ดงันัน้สามารถใช ้t-distribution โดยมคี่า degree of 

freedom เท่ากบั n-k เพือ่ทดสอบสมมตุฐิานของ b0 , b1

คาํนวณหาคา่ t

 ได ้

1และ t0 

t

ดงัน้ี 

1 =  (bˆ1 - b1)/ s b1  และ  t0 =  (bˆ0 - b0)/ s 

นําคา่ t ทีค่าํนวณไดไ้ปเทยีบกบัค่า t จากตาราง ซึง่โดยปรกตใิชร้ะดบัความเชื่อมัน่

ที ่95 % ถ้าค่า t ทีค่ํานวณไดม้คี่ามากกว่าค่า t ในตาราง แสดงว่า ทัง้ b

b0   

0 , b1 

2.5.4 Test of goodness of fit and correlation 

มนียัสาํคญั

ทางสถติ(ิstatistically significant) 

ถ้าค่าของ observations ยิง่ตกอยู่ใน regression line มากเท่าใด ค่า variation 

ของ Y ทีถู่กอธบิายโดย estimated regression equation กจ็ะมคี่ามากยิง่ขึน้เท่านัน้ (นัน่

คอืคา่ residuals มคีา่น้อยลง) 
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Total variation in Y(TSS) = Explained variation in Y(RSS) + Residual 

variation in Y(ESS) 

1 = RSS/TSS + ESS/TSS 

R
2 

= 1-ESS/TSS 

= RSS/TSS หรอืเรยีกว่า coefficient of determination 

= 1 - (∑ e i 
2 
)/(

    ∑ Yi 
2 
)
 

2.6 Multiple regression 

  

Multiple regression หมายถงึ การทีม่ตีวัแปร independent มากกว่า 1 ตวัแปรอธบิาย 

dependent variable ดงันัน้ multiple regression analysis จงึเป็นการทดสอบสมมุตฐิานของ

ความสมัพนัธร์ะหว่าง independent variables ต่างๆทัง้หมดทุกตวัแปรกบั dependent variable ว่า

มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม ่

ในการสรา้ง multiple regression นัน้ นอกจากสมมตุฐิานต่างๆ ทีต่อ้งกําหนดใหม้เีหมอืนใน

กรณเีดยีวกนักบั single regression แลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งมสีมมุตฐิานทีส่ําคญัเพิม่เตมิอกีหน่ึงประการ

คอื จะตอ้งไมม่คีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะเสน้ตรงระหวา่งตวัแปร independents ดว้ยกนั 

ประเดน็อื่นๆ ทีส่าํคญัเกีย่วกบั multiple regression 

1) The coefficient of multiple determination 

เน่ืองจากการมตีวัแปร independent เพิม่ขึน้ จะทําใหค้่า RSS เพิม่ขึน้ ขณะที ่TSS คง

เดมิ จงึตอ้งใช ้adjusted R
2 
แทนคา่ R

2 

 adjusted R

โดยที ่
2 
= 1-(1-R

2

2) Test of overall significance of the regression 

)((n-1)/(n-k)) เมือ่ k = จาํนวน independent variable 

การทดสอบลกัษณะ overall significance of the regression หาค่าไดจ้ากสดัส่วนของ 

the explained to the unexplained variance ซึง่เป็น F distribution โดยมคี่า degree of 

freedom เท่ากบั k-1 และ n-k 

การหาคา่ F มสีตูร ดงัน้ี 

F k-1, n-k  = (R
2
/(k-1))/((1- R

2
)/(n-k)) 
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ถา้คา่ F ทีค่าํนวณไดม้คีา่มากกว่าค่า F จากตาราง ณ ระดบันัยสําคญัทีก่ําหนด และค่า 

degree of freedom ตามที่ระบุข้างต้น สามารถยอมรบัสมมุติฐานว่า the regression 

parameter are not all equal to zero and that R
2 

2.7 ประเดน็ความรูเ้พ่ิมเติมบางประการเก่ียวกบั regression analysis 

is significantly different from zero. 

2.7.1 Functional forms and transformation forms 

ในกรณีที่ทฤษฎีหรือผลจากนําค่าจริงระหว่างตัวแปร dependent และ 

independent มา plot ค่าลงบน scatter diagram พบว่า ค่าความสมัพนัธด์งักล่าวไม่ไดเ้ป็น

เส้นตรง ในกรณีที่ต้องการนํา linear regression มาใช้ จําเป็นต้องแปลงจาก functional 

form เป็น form อื่นทีม่ลีกัษณะเสน้ตรง transformation forms ทีส่ําคญั ๆ และใชค้่อนขา้ง

บ่อยไดแ้ก่ 

1) Double log 

2) Semilog 

3) Reciprocal 

4) Polynomial 

เมือ่ transform ไปแลว้ กส็ามารถนํา OLS method มาใชไ้ด ้

2.7.2 Dummy variables 

ตวัแปรต้นเชงิคุณภาพ(qualitative explanatory variable) สามารถนํามาใช้ใน 

regression analysis ได้เช่นกนั โดยการกําหนดค่าให้เท่ากบั 1 เมื่อมคีุณภาพทีจ่ดัเป็น 

classification หน่ึง และให้เท่ากบั 0 เมื่อเป็นกรณีอื่น การกําหนดค่าตวัแปรคุณภาพ

ลกัษณะน้ีเรยีกว่า dummy variable 

การออกแบบค่า dummy variable สามารถนํามาใช้เพื่อจบั(capture) ได้ทัง้การ

เปลี่ยนแปลงใน intercept หรือการเปลี่ยนแปลงใน slope หรือการเปลี่ยนแปลงทัง้ 

intercept and slope 

Y = b0 +b1X +b2

Y = b

D + u   กรณ ีintercept 

0 +b1X +b2

Y = b

XD + u  กรณ ีslope 

0 +b1X +b2D  +b3

นอกจากน้ียงัสามารถออกแบบ dummy variable ให้ capture มากกว่า 2 

classification ไดเ้ช่นกนั 

XD +u  กรณ ี intercept and slope 
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2.7.3 Distributed lag model 

ในกรณีทีค่่าของ dependent variable ณ เวลาปจัจุบนัขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบแบบ

ถ่วงน้ําหนกัของคา่ตวัแปร independent ณ เวลาปจัจุบนัและ ณ เวลาอื่นๆ ในอดตี(น้ําหนกั

ของ x แต่ละช่วงเวลาแตกต่างไมเ่ท่ากนั) เขยีนเป็นสมการไดว้า่ 

 Y = a + b0Xt + b1Xt-1 + b2Xt-2  + b3Xt-3+……+u

สามการลกัษณะอยา่งน้ีจะมขีอ้ยุง่ยากมากขึน้ และมจีดุอ่อนทีส่าํคญั 2 ประการ คอื 

t 

1) จาํนวน observation หายไปเท่ากบัจาํนวน lag 

2) คา่ Xt , Xt-1 , Xt-2  

ในทางปฏบิตั ิจาํเป็นตอ้งแกป้ญัหาดงักลา่วโดยใชเ้ทคนิคเฉพาะ 

…..สว่นมากจะมคีา่สมัพนัธก์นั 

2.7.4 การประมาณคา่(forecasting) 

การใชป้ระโยชน์แบบจาํลองประการหน่ึงคอืการประมาณค่าไปขา้งหน้า โดยการนํา

คา่ X ต่างๆ มาใสใ่นแบบจาํลอง สิง่ทีส่นใจคอืคา่ forecast-error variance, σ2
F

คา่ σ

  

2
F

σ

 คาํนวณไดด้งัน้ี 

2
F = σ2

u [1+1/n+((XF - X¯)
2
)/ ∑(X i - X¯)

แต่เน่ืองจากในทางปฏบิตัจิะไมรู่ค้า่ σ

2
 

2
u เพราะเป็นคา่ของประชากร จงึตอ้งใชค้่า s

2

คา่ Y ทีค่าดประมาณได,้ Y

 

แทน 

F

Y

 ณ ระดบัความเชือ่มัน่ 95 % จะมคีา่ดงัน้ี 

F  = ŶF  ± t 0.025 S

2.7.5 Heteroskedasticity 

F 

ในการสร้าง regression model มขี้อสมมุติฐานอยู่ประการหน่ึงคอืค่า variance 

ของ error term มคี่าคงที ่ในทุกๆค่าของ independent variables แต่ถ้าสมมุตฐิานดงักล่าว

น้ีไม่เป็นจรงิ(ไมค่งที)่ กจ็ะเกดิปญัหา Heteroskedasticity ขึน้ ปญัหาน้ีนําไปสู่ biased and 

inefficient(larger than minimum variance) estimates of standard errors รวมทัง้ความ

ผดิพลาดในการตคีวาม statistical test and confident interval 

การทดสอบว่ามปีญัหาของ heteroskedasticity หรอืไม่ทําไดโ้ดยจดัเรยีงขอ้มลู X 

จากทีม่คี่าน้อย(small value) ไปหาทีม่คี่ามาก(large value) แลว้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื

กลุ่มทีม่คี่าน้อยและกลุ่มทีม่คี่ามาก ส่วนทีม่คี่าตรงกลาง(เช่น สมมุตวิ่ามปีระมาณ 1 ใน 5) 
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ใหเ้อาออกไป แลว้ run regression ใหม ่เป็น 2 สมการ กลุ่มทีม่คี่าน้อย 1 สมการ และค่า

มากอกี 1 สมการ แลว้ทดสอบโดยการหาคา่สดัส่วนของ ESS ระหว่างกลุ่มทีม่คี่ามากเทยีบ

กบัทีม่คี่าน้อย ว่ามคีวามต่างจาก 0 อย่างมนีัยสําคญัหรอืไม่ โดยใช ้F test with (n-d-2k)/2 

degree of freedom (n = total number of observation, d จาํนวน observation ทีต่ดัทิง้ไป 

และ k = จาํนวน estimated parameters) 

การแกป้ญัหา heteroskedasticity สามารถทําไดโ้ดยการ transform ตวัแปรทุกตวั

(ทัง้ Y และ X) โดยการหารดว้ย X 

อน่ึง ในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์EViews ซึง่เป็นโปรแกรมทีใ่ชง้านกนัทัว่ไปสําหรบั 

econometric นั ้น  จะมีคําสัง่ เพื่ อแก้ปญัหาในแต่ละเรื่อง  ทัง้การแก้ปญัหา 

heteroskedasticity และปญัหา autocorrelation และ multicollinearity ซึง่จะไดก้ล่าวต่อไป

อยูแ่ลว้ ผูใ้ชส้ามารถศกึษาไดจ้ากโปรแกรม EViews ดงักล่าวได ้     

2.7.6 Autocorrelation 

ปญัหา autocorrelation เป็นปญัหาหน่ึงทีพ่บไดบ่้อยครัง้ในการ run regression ที่

ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา เป็นปญัหาที่เกิดจาก error term ณ เวลาหน่ึงมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทางบวก(positively correlated)กบั error term ทีเ่กดิในช่วงเวลาก่อนหน้านัน้ ส่วนใหญ่จะ

พบไดใ้น positive first-order เมื่อเกดิปญัหา autocorrelation จะมผีลทําให ้ค่า standard 

error เบี่ยงเบนไปในทางทีต่ํ่าลง(downward biased standard error) และส่งผลใหก้าร

ทดสอบทางสถติแิละคา่ระดบัความเชือ่มัน่ผดิพลาด 

  การตรวจสอบ first-order autocorrelation สามารถดุไดจ้ากค่า Durbin-Watson 

statistic ณ ระดบันัยสําคญั 5 % หรอื 1% จากจาํนวน n observation และ k' explanatory 

variables 

การคาํนวณหาคา่ d หาไดจ้าก 

 d = (∑n
t=2 (et – e t-1)

2
)/ ∑n

t=1 e t

นําค่าที่คํานวณได้ไปเทยีบกบัค่าในตาราง ถ้าค่า d(คํานวณ) มคี่าตํ่ากว่า d

 2
 

L ใน

ตาราง(lower limit) จะยอมรบัว่าม ีfirst-order autocorrelation, ในทางตรงกนัขา้ม ถ้า d > 

dU สามารถปฏเิสธสมมุตฐิานได(้คอืไม่มปีญัหา autocorrelation) ส่วนกรณี dL< d < dU

วธิกีารแก้ปญัหา autocorrelation ทีง่่ายและสะดวกในหางปฏบิตัคิอืการนําค่า one 

time lag ของ Y มาใส่ไวใ้น explanatory variable ดว้ย  

 

กรณน้ีีไมส่ามารถสรปุไดว้่ามหีรอืไม(่inconclusive) 
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2.7.7 Multicollinearity 

ปญัหา multicollinearity คอืกรณีที ่ตวัแปร explanatory variables ทีม่ตี ัง้แต่ 2 ตวั

แปร หรอืมากกว่า ใน multiple regression model มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างสูง(highly 

correlated) และเป็นการยากหรอือาจเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะแยกผลของความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปรต่างๆดังกล่าวออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดูผลแต่ละตัวแปรที่มีต่อ 

dependent variable ได ้

เมื่อเกดิ multicollinearity ขึน้ ปญัหาทีต่ามมาคอืการประมาณค่า coefficient ดว้ย

วธิ ีOLS อาจจะไม่ significant อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ(ิstatistically insignificant) หรอืใน

บางกรณีอาจรุนแรงจนทําให้เกิดมปีญัหาเครื่องหมายผิดไปในทางตรงกันข้ามก็เป็นได ้

ถงึแมว้่าค่า R
2

การแกป้ญัหาหรอืลดความรนุแรงของ multicollinearity ทาํได ้เช่น  

 อาจจะมคีา่สงูไดก้ต็าม 

1) โดยการเกบ็ขอ้มลูเพิม่ใหม้ากขึน้(collecting more data) 

2) ใช้ข้อมูลอื่นที่มอียู่ก่อนหน้ามาประกอบการพิจารณา(utilizing a priori 

information) 

3) Transform functional relationship ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

4) ตดัตวัแปรทีก่่อใหเ้กดิ multicollinearity ในคา่สงูๆออกไปจาก model 

2.8 Simultaneous equations methods 

2.8.1 ความหมายของ simultaneous equations methods 

ในกรณีที่แบบจําลองเศรษฐกิจชุดหน่ึงที่ประกอบขึ้นด้วยสมการหลาย

สมการ และมตีวัแปรendogeneous ในสมการหน่ึง ไปเป็น explanatory variables 

ในสมการอื่น ในกรณีน้ีเรยีกว่า simultaneous equations model or system และ

วธิกีาร run สมการทัง้หมดทุกสมการไปพรอ้มกนัทัง้ชุดของแบบจําลองเรยีกว่า 

simultaneous equations methods, dependent variables ในระบบทัง้หมด

เรยีกว่า endogeneous variable(อาจเรยีก jointly determined กไ็ด)้ ส่วนตวัแปรที่

ถูกกําหนดขึ้นมาจากปจัจัยภายนอกระบบสมการหรือแบบจําลองเรียกว่า 

exogeneous variables(หรอืเรยีก predetermined) ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความชดัเจน

ระหว่างตวัแปรที่ถูกกําหนดภายในและตวัแปรที่ถูกกําหนดมาจากภายนอกระบบ 

ขอ้กําหนดที่สําคญัประการหน่ึงของ simultaneous equations methods คอื 

จะตอ้งม ี1 สมการ(เป็นได้ทัง้ behavioral หรอื structural equations) สําหรบั 

endogeneous variable 1 ตวัเสมอ จะมากกว่าหรอืน้อยกว่าไมไ่ด ้
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จากการที ่ explanatory variable ไม่เป็นอสิระ ดงันัน้การประมาณค่า 

parameter ของ structural equation ด้วยวธิ ีOLS จะให้ได้ค่าที่ผดิพลาด

(simultaneous-equations bias) วธิ ีrun คอืจะต้องเปลีย่นจาก structural form 

หรอื from ปรกตเิริม่แรกทีแ่สดงความสมัพนัธโ์ครงสรา้งทางเศราฐกจิ(structure of 

the economic system) ระหว่าง dependent variable และ explanatory variable 

ของสมการ) ไปเป็น reduced-form คอื form ที ่endogeneous variable ทัง้หมด

ทุกตวัของทุกสมการถูกนําไปไวด้า้นซา้ยมอื ส่วน exogeneous variable ทุกตวั

เช่นกนัแสดงไวด้า้นขวามอื reduced form จงึเป็น form ที ่endogeneous variable 

ทัง้หมดเป็น function ของ exogeneous variables ทัง้หมดทุกสมการในระบบของ

แบบจาํลองอยา่งแทจ้รงิเช่นกนั 

2.8.2 Identification 

simultaneous equations methods จะต้องหา identification ซึง่เป็น

วธิกีารตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถคํานวณหาค่า structural-form parameter 

ไดจ้าก reduced-form parameter ที ่consistent โดยมกีฎ(counting rule) ดงัน้ี 

ถ้าให้ g คือ จํานวนตัวแปร endogeneous ทัง้หมดทุกตัวในระบบของ

สมการ และ k คอืจาํนวนตวัแปรทัง้ endogeneous และ exogeneous ที่ไม่ได้

ปรากฎรวมอยูใ่นสมการทีก่าํลงัพจิารณาวา่ identified หรอืไม ่

1) กรณ ีexactly identified ถา้ k = g-1 

2) กรณ ีover-identified ถา้ k > g-1 

3) กรณ ีunder-identified(not identified)   ถา้ k < g-1 

หรอืในกรณีถ้าจะนับจาํนวนตวัแปร endogeneous เฉพาะในสมการนัน้ ๆ

(ไม่ใช่ทัง้ระบบ) ก็สามารถหา identification ได้เช่นกนั(เป็นหลกัการเดยีวกนักบั

ขา้งตน้) แต่จะมวีธิกีารพจิารณาดงัน้ี ถ้าให ้ m = the number of endogeneous 

variables in the equation, n = the number of excluded exogeneous variables 

from the equation 

1) exactly identified ถา้ n = m-1 

2) กรณ ีover-identified ถา้ n > m-1 

3) กรณ ีunder-identified ถา้ n < m-1 

ทัง้น้ีเงื่อนไขดงักล่าวน้ีเป็น necessary condition เท่านัน้ ยงัไม่ใช่ 

sufficient condition 
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2.8.3 วธิกีารประมาณคา่ parameter ของ simultaneous equation methods 

1) Indirect least square(ILS) เป็นวธิทีีใ่ชไ้ดก้บักรณขีอง exactly identified 

เท่านัน้ วธิกีารคอื หาค่า parameter โดยการ run regression จาก reduced 

form แลว้เอาคา่ทีไ่ดม้าคาํนวณหาคา่ parameter ใน structure form  

2) Two-stage least square(2SLS) เป็นวธิทีีใ่ชค้่อนขา้งมาก เพราะสามารถใชไ้ด้

ทัง้กรณ ีexactly identified และ over identified(ถ้า exactly identified วธิ ี

2SLS จะให้ค่าผลที่ตรงกับ ILS) วิธีการมี 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกทํา 

regression ระหว่างค่า endogeneous variable กบั exogeneous variable ใน

ระบบทัง้หมด ขัน้ตอนทีส่อง นําเอาค่า predicted value ของ endogeneous 

variables ทีไ่ดจ้ากสมการในขัน้ตอนแรก มา run regression อกีครัง้เพื่อหา

parameter ของ structural equation     

3. การใช้งานโปรแกรม EViews 

ในหวัขอ้น้ีได้ใชเ้อกสารคู่มอืการใช้โปรแกรม EViews เบื้องต้น: สําหรบัการวเิคราะห์ทาง

เศรษฐมติขิอง อคัรพงศ์ อัน้ทอง(กนัยายน 2550) เป็นหลกัซึง่เป็นการเขยีนบน version EViews 5.1 

(มผีูรู้บ้างท่านอธบิายวา่ EViews 5.1 คอ่นขา้งเสถยีรดกีวา่ version อื่น) 

โปรแกรม EViews เป็นโปรแกรมที่ได้มกีารพฒันาต่อเน่ืองมาจาก TSP (Time series 

processing) ซึ่งสามารถใช้งานเพื่อ time series analysis ได้ทัง้หมด รวมทัง้งานทางด้าน 

econometric แต่จดุมุง่หมายของการนําเสนอในหวัขอ้น้ีมุง่หวงัเฉพาะการ run regression เท่านัน้ 

ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานของโปรแกรม EViews อีกประการหน่ึงคอืรูปร่างของ

หน้าต่างทีโ่ตต้อบการใชง้านกบัผูใ้ชจ้ะคลา้ยกบั Microsoft offices ซึง่เป็นทีคุ่น้เคยกนัทัว่ไป 

แฟ้มงานของ EViews เรยีก workfile มนีามสกุล เป็น **.wk1 สามารถเกบ็ไดท้ัง้ขอ้มูลและ 

output 

3.1 การนําเข้าข้อมลู 

ในหน้าต่างแรกของการใชง้าน จะมแีถบเครื่องมอื ซึง่คําสัง่ object ในแถบเครื่องมอืดงักล่าว

เป็นคาํสัง่สาํคญัสาํหรบัใชเ้พือ่การจดัการขอ้มลูต่าง ๆ 

การนําขอ้มูลเข้าเพื่อใช้งานในโปรแกรมสามารถทําได้ทัง้การ key ขอ้มูลโดยตรงและการ 

import ไปจากโปรแกรม excel กไ็ด ้ในกรณีการ key ขอ้มลูเขา้ไปนัน้ ต้องเริม่จากการสรา้ง workfile 

ขึน้ใหม่ (คาํ สัง่ File/New/Workfile) แลว้ระบุลกัษณะของขอ้มูลที่จะ key ก่อนว่าเป็นขอ้มลูประเภท

อะไร(รายปี, ไตรมาส เดอืน) เริม่จากเมื่อใดถงึเมื่อใด และกําหนดชื่อ workfile ทัง้หมดน้ี key ลงใน

หน้าต่างของ workfile create หลงัจากนัน้จงึใชค้ําสัง่ Objecy/New Object และกําหนด Object Type 
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ว่าเป็น Series (Object/New object/series) แลว้จงึkey ขอ้มลูลงไปในตารางซึง่มรีปูแบบเป็นช่องๆ

เหมอืนกบัโปรแกรม Excel  

ในกรณกีารนําขอ้มลูเขา้จาก worksheet ของโปรแกรม Excel ซึง่มคีวามเหน็ว่าน่าทีจ่ะสะดวก

กวา่นัน้ ควรจดัการขอ้มลูต่างๆใน worksheet ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน โดยการวางขอ้มลูต่างๆ บน column(

อาจวางเป็น row ก็ได้ EViews มคีําสัง่กําหนดได)้ มชีื่อตวัแปรอยู่แถวแรกของขอ้มูล และชื่อ

ระยะเวลา(เช่น ปี หรอืไตรมาสหรอืเดอืนเป็นต้น)ใน column แรก ขอ้มลูของทุกตวัแปรต่างๆต้องมี

ระยะเวลาเท่ากนัและเป็นระยะเวลาเดยีวกนัทีต่รงกนักบัตวัแปรทุกๆ ตวั ในกรณีทีต่้องการ generate 

ค่าใหม่จากตวัแปรเดมิ หรอืต้องการ transform ขอ้มลูตวัแปรจากรปูแบบหน่ึงไปเป็นอกีรปูแบบหน่ึง 

อาจทาํบน excel กไ็ด ้หรอืจะนําไปทาํใน EViews กไ็ดเ้ช่นกนั 

การนําขอ้มลูเขา้(import) ต้องเริม่จากการสรา้ง workfile ขึน้มาก่อน(เมื่อเปิดหน้าต่างแรก) 

หลงัจากนัน้ใชค้ําสัง่ Proc/Import/Read…Excel เลอืกโดยกําหนด file type ในช่องดงักล่าวใหถู้กต้อง

(กรณ ีEViews 5.1, excel file ทีจ่ะ import ตอ้งเป็น *.xls) ทัง้น้ีตอ้งกําหนด ตําแหน่งเริม่ต้นของขอ้มลู

(data/ตวัเลข) ทีป่รากฎใน worksheet เช่น B2,(เพราะว่า col A เป็นชื่อระยะเวลา, row 1 เป็นชื่อตวั

แปร) รวมทัง้ต้องกําหนดจาํนวนตวัแปรหรอืจาํนวน series ลงในช่อง Names for series or Number 

if named in file และกาํหนดจาํนวนตวัอยา่งในช่อง Import sample 

3.2 การสร้างตวัแปรใหม่หรือการแปลงค่าข้อมลู(generate/transform) 

การสรา้งสมการ เพื่อหา parameter แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง endogeneous variable 

กบั exogeneous variables ในบางกรณีถ้าใชค้่าเริม่แรกหรอืค่าจรงิมาสรา้งอาจใหค้่าทางสถติทิีต่ํ่า

หรอืยอมรบัไม่ได ้หรอืใหเ้ครื่องหมายทีผ่ดิพลาดเพราะสมการที่สรา้งเป็น linear แต่ความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรทัง้สอง(ในค่าจรงิเบือ้งต้น) ไม่ไดเ้ป็น linear ทางแก้คอืต้อง generate ค่าใหม่ เช่น

การ take log เป็นต้น (ทัง้ log-log หรอื semi-log) หรอืในบางกรณีต้องการตวัแปรทีเ่ป็นค่าของ

สดัสว่นระหวา่งตวัแปรหน่ึงกบัอกีตวัแปรหน่ึง หรอืตอ้งการตวัแปรทีเ่ป็น real term เป็นตน้ 

ใชค้าํสัง่ Quick/Generate Series ใน Main menu หรอื Genr ในหน้าต่างของ workfile กไ็ด้

หลงัจากนัน้สรา้งตวัแปรใหมโ่ดยการใสค่า่ต่างๆ ในรปูของสมการ 

3.3 การตรวจดรูปูร่างของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

ก่อนที่จะ run สมการ regression ควรที่จะตรวจดูรูปร่างของความสมัพนัธ์ระหว่าง

endogeneous variable กบั exogeneous variables ว่ามมีากน้อยเพยีงใด เป็นเสน้ตรงหรอืไม่ โดย

การนํา exogeneous variables แต่ละตวั ไปสรา้งกราฟเสน้คู่กบั endogeneous variable(ใชว้ธิกีาร

สรา้ง group ของตวัแปรโดยการ highlight ตวัแปร(series) ต่างๆ ทีต่้องการดูหรอืใช ้run สมการ

รว่มกนั) 

ใชค้าํสัง่ View/Graph/line หรอือาจใช ้multiple graph line กไ็ดเ้มือ่ตอ้งการดทูัง้กลุ่ม 
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รวมทัง้อาจจําเป็นต้องตรวจดูค่าสถิติพื้นฐานต่างๆของแต่ละ series ด้วย โดยใช้คําสัง่ 

Descriptive Stats  

3.4 การ run regression 

ใช้คําสัง่ Objects/New Object/Equation หลังจากนัน้ใส่ชื่อตัวแปรเรียงลําดับจาก 

endogeneous variable, consatant(ใชอ้กัษร c) exogeneous variable1, exogeneous variable2, 

และต่อไปตามต้องการ(กรณี linear equation) แลว้กดปุ่ม OK กจ็ะไดต้ารางแสดงผลของสมการและ

ค่าทางสถติขิองสมการดงักล่าว แลว้ save workfile น้ี โดยการตัง้ชื่อสมการในคําสัง่ name เพื่อนํา

สมการไปใชใ้นแบบจาํลองต่อไป 

ทัง้น้ีรายละเอียดของการใช้งานโปรแกรม EViews รวมทัง้การดูค่าทางสถิติและการ

ตคีวามหมายว่าสามารถตดัสนิใจยอมรบัสมการหรอื parameter ทีป่ระมาณค่าขึน้มามากน้อยเพยีงไร

ขอให้ผู้ใช้ดูจากคู่มอืการใช้งานโปรแกรม EViews ซึง่สามารถ download ได้จาก website ต่างๆ

(แนะนําใหใ้ชคู้่มอืของอคัรพงศ ์อัน้ทองเพราะดอ่ีานแลว้เขา้ใจง่าย) การฝึกใช้งานโดยการปฏบิตัจิรงิ

ควบคูไ่ปกบัการดคููม่อืจะทาํใหเ้ขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดแีละจะไดป้ระสบการณ์จรงิโดยตรง 

หมายเหตุ

การตดัสนิใจเลอืกวา่จะนําแบบจาํลองหรอืสมการไหนมาใช ้จะตอ้งพจิารณาจากคา่สถติต่ิางๆ ดงัน้ี 

 ในคู่มอืการใชง้านโปรแกรม EViews เบือ้งต้น: สําหรบัการวเิคราะหท์างเศรษฐมติ ิ ของ 

อคัรพงศ ์อัน้ทอง หน้า 27 ไดส้รปุไวด้งัน้ี 

1) R – Squared ( R2 ) : Coefficient of Determination ค่า R2 จะมคี่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 การ

พจิารณาค่า R2 ให้พจิารณาว่าค่า R2 ยิง่วิง่เขา้ใกล้หน่ึงยิง่ด ี โดยปกตถิ้าเป็นขอ้มูล

ภาคตดัขวาง R2 จะมคี่าอยู่ระหว่าง 0.4 – 0.6 แต่ถ้าเป็นขอ้มลูอนุกรมเวลา ค่า R2 จะมคี่า

อยูร่ะหวา่ง 0.7 – 0.9 

2) Adjusted R – Squared ( R2 ): เป็นค่า R2 ทีม่กีารปรบัค่าเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหาในกรณีทีม่ ี

การเพิม่ตวัแปรอสิระเขา้ไปในสมการ โดยปกตถิ้าแบบจาํลองม ี2 ตวัแปร ค่า R2 กบั R2 จะ

มคี่าใกลเ้คยีงกนั แต่ถ้าแบบจาํลองมตีวัแปรมากกว่า 2 ตวั ค่า R2 จะมคี่ามากกว่า R2 และ

ถา้คา่ R2 มคีา่น้อยมาก จะทาํให ้R2 มคี่าตดิลบได ้

3) S.E. of regression: คอื ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ Regression หรอืค่าความ

คลาดเคลือ่นมาตรฐานของการประมาณคา่ 

4) Sum squared resid: คอื ผลรวมกําลงัสองของค่าคลาดเคลื่อน โดยวธิกีาร OLS จะพยายาม

เลอืกคา่สมัประสทิธิท์ีท่าํใหค้า่น้ีมคีา่น้อยทีส่ดุ 

5) Log likelihood: นําไปใชป้ระโยชน์ในการทดสอบสมมตฐิาน 
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6) Durbin – Watson stat: เป็นค่าทีใ่ชใ้นการพจิารณาว่าแบบจาํลองมปีญัหา Autocorrelation 

หรอืไม่ โดยถ้าค่า D.W. มคี่าใกลเ้คยีง 2 แสดงว่าแบบจาํลองทีก่ําลงัพจิารณาไม่มปีญัหา 

Autocorrelation 

7) Mean dependent var: คอื คา่เฉลีย่ของตวัแปรตาม 

8) S.D. dependent var: คอื คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรตาม 

9) Akaike info criterion: คอื ค่าที่ใช้ในการพจิารณาเพื่อเลอืกแบบจําลอง(Akaike’s 

information criterion) AIC = 2lT+2k /T ค่ายิ่งตํ่า ยิ่งด ี แสดงว่า ค่าคลาดเคลื่อนมคีวาม

แปรปรวนน้อย 

10) Schwarz criterion: คอื คา่ทีใ่ชใ้นการพจิารณาเพือ่เลอืกแบบจาํลอง 

11) F–statistic: เป็นค่าที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานว่าค่าสมัประสทิธิท์ี่ประมาณค่าได้มคี่า

แตกต่างไปจากศูนยห์รอืไม ่ค่าน้ียิง่สงูยิง่ด ี

12) Prob(F – statistic): เป็นค่า P–value ของ F–statistic ค่า P-value จะต้องน้อยกว่า α ที่

กําหนดไว้ ถงึจะสามารถปฏเิสธสมมตฐิานหลกัที่ว่าค่าสมัประสทิธิท์ีป่ระมาณค่าไดม้คี่าไม่

แตกต่างไปจากศูนย ์

4 ทบทวนสถานภาพของ SME macroeconomic model ของสาํนักข้อมลูและวิจยัในปัจจบุนั 

4.1 สถานภาพของ SME macroeconomic model  

สํานักข้อมูลและวิจยัได้ว่าจ้างมูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงัเป็นที่ปรกึษาจดัทํา

แบบจาํลองเรยีกว่า “แบบจาํลองเศรษฐกจิมหภาค(macroeconomic model)” ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อใชเ้ป็น

เครื่องมอืในการคาดประมาณการณ์เศรษฐกจิและใช้วเิคราะห์ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิอนัเน่ืองมาจาก

ปจัจยัต่างๆ เช่นราคาน้ํามนั การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและวิเคราะห์ประเมนิของการใช้นโยบาย

เศรษฐกจิต่างๆและนโยบายการเงนิคอือตัราดอกเบีย้ 

แมว้่าแบบจาํลองดงักล่าวมจีุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมอืของการวเิคราะหเ์ศรษฐกจิของ SMEs แต่

โครงสรา้งของแบบจาํลองมลีกัษณะเป็นแบบจาํลองของระบบเศรษฐกจิมหภาคโดยรวม สว่นการวเิคราะหผ์ล

ต่อ SMEs นัน้จะเป็นอีกขัน้ตอนหน่ึงของการเชื่อมโยงแบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคโดยรวมเขา้กบัภาค

เศรษฐกจิของ SMEs โดยผา่นตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ SMEs 

องคป์ระกอบของแบบจําลอง ประกอบดว้ยสมการพฤตกิรรม (behaviors equations) 39 สมการ

และสมการเอกลกัษณ์(identities equation) จาํนวน 31 สมการ เป็นแบบจาํลองแสดงโครงสรา้งเศรษฐกจิ

โดยรวมของประเทศ 5 ภาค คอื 

1) ภาคเศรษฐกจิจรงิ 

2) ภาคการเงนิ 
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3) ภาครฐับาล 

4) ภาคต่างประเทศ 

5) ภาคราคา 

4.2 โครงสร้างของแบบจาํลอง 

โครงสรา้งแบบจาํลองเศรษฐกจิมหภาคมทีัง้หมด 4 ส่วน ดงัน้ี(ค่า parameter ต่างๆ ในทีน้ี่

เป็นการรวบรวมมาจากเอกสารรายงานของโครงการ ซึง่บางสมการต่างไปจากทีใ่ชจ้รงิในตาราง file 

excel)   

4.2.1 ดา้นอุปสงค(์demand side) 

1) ภาคเศรษฐกจิจรงิ 

Aggregate demand 

RGDP(D) = RC + RI + RXgs – RMgs + change in inventories + 

statistical discrepacy 

  Total consumption 

RC  = RCp + RCg 

  Total investment 

RI  = Rip + Rig 

  Private consumption expenditure 

Log(RCp) = 0.6313956272 log(RDI) – 0.009499174705interest + 

0.0759403869 log(Marketcap) 

  Real disposable income 

RDI  = (NGDP-PR)/Pcp 

  Government revenue 

   Log(PR) = 0.9918360769 log(NGDPVAT) 

   NGDPVAT = NGDP x (1+VATrate/100) 

  Private investment 

   Rip  = NRIP + real depreciation 
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NRIP = -287194.5 + 1773.391(CUR-cost of fund) + 0.012354 

external fund + 0.125417 internal fund + 20917.01D2 

   CUR  = 58.23975 + 0.666884MRTSLK 

   MRTS

-9.196771 CRISIS/4 

LK = (minimum wage x work hours)/(cost of fund x NFCSt-1

   Cost of fund = 0.620 x MLR + 0.100 x corporate bond yield  

) 

+ 0.102 x SET yield + 0.178 x LIBOR 

   External fund = commercial bank credit + new bond issues + new stock  

issues + external debt 

   internal fund  = business income – nominal depreciation 

   nominal depreciation  = real depreciation x (PIp/100) 

   real depreciation = NFCSt-1 

depreciation rate = 0.797612+ 0.009406CUR + 0.202205 CRISIS/4 + 

0.028464D1 +0.010503D2 

x depreciation rate/100 

   NFCSt  = NFCSt-1

  Government consumption expenditure 

+ RI – depreciation 

   RCg  = NCg/Pcg 

  Public investment 

   Rig  = Nig/Pig 

  Exports 

   %ΔRXgs = 0.1940 %Δ RMgs
TH

US:USD+0.1682 %Δ RMgs
TH

EU:EUR

+0.1639%Δ RMgs

  

TH
JP:JPY +0.1167%Δ RMgs

TH
CH:CHY 

+0.0833%Δ RMgs
TH

SG:SGD +0.0713%Δ RMgs
TH

HK:HKD 

+0.0659%Δ RMgs
TH

MY:MYR + 0.0335%Δ RMgs
TH

TW:NTD 

+0.0330%Δ RMgs
TH

ID:IDR +0.0262%Δ RMgs
TH

KR:KRW 

+0.0258%Δ RMgs
TH

PH:PHP +0.0180%Δ RMgs
TH

  Export to USA 

IN:INR 
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   Log(RMgs
TH

US:USD) = -0.75 + 0.70 log(RMgs
world

US:USD

– 0.06 log(PXgs

)  
TH

US:USD/PXgs
non-TH

US:USD

   log(RMgs

) 
world

US:USD) = -16.26 + 3.15 log(RGDPUS:USD

– 3.20 log(PMgs

)  
world

USD/PGDP

  Export to EU 

USD 

   Log(RMgs
TH

EU:EUR) = -3.19 + 0.86 log(RMgs
world

EU:EUR

– 0.11 log(PXgs

)  
TH

EU:EUR/PXgs
non-TH

EU:EUR

   log(RMgs

) 
world

EU:EUR) = -13.67 + 3.55 log(RGDPEU:EUR

– 4.14 log(PMgs

)  
world

EUR/PGDP

  Export to Japan 

EUR 

   Log(RMgs
TH

JP:JPY) = -4.48 + 1.08 log(RMgs
world

JP:JPY

– 0.13log(PXgs

)  
TH

JP:JPY/PXgs
non-TH

JP:JPY

   log(RMgs

) 
world

JP:JPY) = -38.23 + 4.23 log(RGDPJP:JPY

  Export to China 

)  

   Log(RMgs
TH

CH:CHY) = -6.28 + 1.16 log(RMgs
world

CH:CHY

– 2.30 log(PXgs

)  
TH

CH:CHY/PXgs
non-TH

CH:CHY

   log(RMgs

) 
world

CH:CHY) = 1.83 + 4.36 log(RGDPCH:CHY

  Export to Singapore 

) 

   Log(RMgs
TH

SG:SGD) = 0.47 + 0.65 log(RMgs
world

SG:SGD

– 0.28 log(PXgs

)  
TH

SG:SGD/PXgs
non-TH

SG:SGD

   log(RMgs

) 
world

SG:SGD) = -24.09 + 3.31 log(RGDPSG:SGD

– 3.81 log(PMgs

)  
world

SGD/PGDPSGD

   Export to HongKong 

) 

   Log(RMgs
TH

HK:HKD) = -8.32 + 1.39 log(RMgs
world

HK:HKD

– 0.03 log(PXgs

)  
TH

HK:HKD/PXgs
non-TH

HK:HKD) 



30 
 

   log(RMgs
world

HK:HKD) = -10.43 + 1.68 log(RGDPHK:HKD

– 0.49 log(PMgs

)  
world

HKD/PGDPHKD

  Export to Malaysia 

) 

   Log(RMgs
TH

MY:MYR) = -10.57 + 1.73 log(RMgs
world

MY:MYR

– 0.28 log(PXgs

)  
TH

MY:MYR/PXgs
non-TH

MY:MYR

   log(RMgs

) 
world

MY:MYR) = -10.99 + 1.92 log(RGDPMY:MYR

– 0.54 log(PMgs

)  
world

MYR/PGDPMYR

  Export to Taiwan 

) 

   Log(RMgs
TH

TW:NTD) = -3.19 + 0.90 log(RMgs
world

TW:NTD

– 0.53 log(PXgs

)  
TH

TW:NTD/PXgs
non-TH

TW:NTD

   log(RMgs

) 
world

TW:NTD) = -25.78 + 2.47 log(RGDPTW:NTD

– 2.61 log(PMgs

)  
world

NTD/PGDPNTD

  Export to Indonesia 

) 

   Log(RMgs
TH

ID:IDR) = -7.73 + 1.67 log(RMgs
world

ID:IDR

– 1.38 log(PXgs

)  
TH

ID:IDR/PXgs
non-TH

ID:IDR

   log(RMgs

) 
world

ID:IDR) = -21.01 + 2.35 log(RGDPID:IDR

  Export to Korea 

) 

   Log(RMgs
TH

KR:KRW) = -4.76 + 0.99 log(RMgs
world

KR:KRW

– 0.73 log(PXgs

)  
TH

KR:KRW/PXgs
non-TH

KR:KRW

   log(RMgs

) 
world

KR:KRW) = -10.15 + 1.73 log(RGDPKR:KRW

– 2.09 log(PMgs

)  
world

KRW/PGDPKRW

  Export to Philippines 

) 

   Log(RMgs
TH

PH:PHP) = -10.63 + 1.80 log(RMgs
world

PH:PHP

   log(RMgs

)  
world

PH:PHP) = 1.74 + 0.58 log(RGDPPH:PHP

– 0.76 log(PMgs

)  
world

PHP/PGDPPHP) 
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  Export to India 

   Log(RMgs
TH

IN:INR) = -7.35 + 1.26 log(RMgs
world

IN:INR

– 0.29 log(PXgs

)  
TH

IN:INR/PXgs
non-TH

IN:INR

   log(RMgs

) 
world

IN:INR) = -15.44 + 1.55 log(RGDPIN:INR

– 6.29 log(PMgs

)  
world

INR/PGDPINR

 

) 

  Import 

   Log(RMgs) = 1.527656857 log(RAD) – 0.2687620561 log(PMGS/PGDP) 

   RAD  = RC + RI + RXgs + RINV + statistical discrepancy 

   PGDP  = NGDP/RGDP 

2) ภาคระดบัราคา 

Private consumption price 

Log(Pcp) = 0.474889 (0.6 log(Pcp driver)t) + 0.29(0.4 log(Pcp driver)t-1

Pcp driver = 0.5(minimum wages) +0.2(agricultural price,USD*exchange rate) + 

0.3(diesel price index) 

)+2.5 

log(diesel price index) = 0.735587 log(Dubai crude oil) 

  Private investment price 

Log(Pip) = 0.802456 log(Pip driver) +7.5 

Pip driver = 0.3(minimum wages) + 0.3(diesel price index) + 0.2(raw material  

price index) +0.2(capital goods price index) 

  Public consumption price 

Log(Pcg) = 0.394506 log(Pcg driver) +5 

Pcg driver = 0.4(minimum wages) + 0.1(agricultural price) + 0.5(diesel price  

index) 

  Public investment prices 
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Log(Pig) = 1.23 + 0.73 log(Pig driver) 

Pig driver = 0.2(minimum wages) +0.3(diesel price index) +0.4(raw material  

price index) +0.1 (capital goods price index) 

  Export of goods and services prices 

PXgs = 0.80PXg + 0.20PXs 

PXg:Baht = PXg :$  + Δ (exchange rate: baht/$) 

%ΔPXs: $  = %ΔPcp:Bth -%Δ(exchange rate baht/USD) 

Import of goods and services prices 

PMgs = 0.84PMg + 0.16PMs 

PMg:Baht = PMg: $ + %Δ(exchange rate baht/USD) 

 

PMg: $ =0.102(consumer price index:$) + 0.303(raw material price index  

:$) +0.474(capital goods price index:$) +0.121(fuel and lubricant  

price index:$) 

%ΔPMs: Bth = %Δ(trading partner price : $)+ %Δ(exchange rate  

baht/USD) 

  Consumer price index(CPI) 

Log(CPI) = 0.987788 log(Pcp) + 0.35 

4.2.2 ดา้นอุปทาน(supply side) 

Aggregate supply 

Log(RGDP/L) = 0.009191 log(Time) +0.357 log(K/L) 

Demand for Labor 

Log(employment) = 0.631269 log(L)/4 

  Supply for labor 
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Log(labor force) = 1.967643 log(population)  

4.2.3 ดา้นการกระจายรายได(้income distribution) 

YH = CH + SH 

YG = Ygg + Yse +Ylg 

YF = -(YFG + YT) 

YB = NGDP –YH –YG -YF 

4.2.4 ดลุการชาํระเงนิ(Balance of Payment) 

ทุนสาํรองระหวา่งประเทศ (t) = ทุนสาํรองระหวา่งประเทศ (t-1)    

     + ((ดลุการชาํระเงนิ) t - (ดลุการชาํระเงนิ) t-1

ดลุการชาํระเงนิ = ดุลบญัชเีดนิสะพดั +ดลุบญัชเีงนิทุนเคลือ่นยา้ย   

      +ความคลาดเคลื่อนสุทธ ิ

) 

ดลุเงนิทุนเคลือ่นยา้ย = เงนิทุนเคลื่อนยา้ยภาครฐั + เงนิทุนเคลื่อนยา้ยภาคเอกชน +

เงนิทุนเคลือ่นยา้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

เงนิทุนเคลื่อนยา้ยภาคเอกชน = เงนิทุนเคลื่อนยา้ยธนาคารสุทธ ิ+ เงนิลงทุนโดยตรง

สุทธ ิ+ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์+ เงนิกู ้+ บญัชเีงนิบาทผูม้ถีิ่น

ฐานนอกประเทศ + อื่นๆ 

ดลุบญัชเีดนิสะพดั = มูลค่าส่งออกสนิค้าและบรกิาร - มูลค่านําเข้าสนิค้าและ

บรกิาร + รายไดสุ้ทธจิากต่างประเทศ + เงนิโอนต่างประเทศ

สทุธ ิ

มลูคา่สง่ออกสนิคา้และบรกิาร = RXg * PXg + RXs * PXs 

มลูคา่นําเขา้สนิคา้และบรกิาร = RMg *PMg + RMs * PMs 

ความหมายของตวัแปร มดีงัน้ี 

RGDP(D) = real GDP, demand side (=RC+RI+RXgs–RMgs+change in INV+ 

stat.discrepacy) 

 RC = Total consumption (=RCp + RCg) 

 RI = Total investment ( =Rip + Rig) 

 RCp = Private consumption expenditure 
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RDI = real pisposable income (= NGDP-PR)/Pcp) 

Interest = 1 year time deposit interest rate 

Marketcap = market capitalization(มลูค่าของตลาดหลกัทรพัย)์ 

 PR = public revenue 

NGDPVAT = (= NGDP x (1+VATrate/100) 

 Rip  = real Private investment(= NRIP + real depreciation) 

 NRIP = net real private investment 

CUR = capacity utilization rate(อตัราการใชก้าํลงัการผลติ) 

cost of fund = ต้นทุนทางการเงนิ (=0.620 x MLR + 0.100 x corporate bond yield + 0.102 x 

SET yield + 0.178 x LIBOR) 

MLR = minimum lending rate(อตัราดอกเบีย้เงนิกูข้องลกูคา้ชัน้ดธีนาคารพาณชิย)์ 

corporate bond yield = 10 years corporate bond yield(proxy=new corporate bond issues) 

SET yield = SET yield(proxy= new stock issues) 

LIBOR = London interbank offer rate   

external fund  = แหล่งเงนิทุนนอกกจิการ(=commercial bank credit + new bond issues + new 

stock issues + external debt) 

internal fund  = แหลง่เงนิทุนภายในกจิการ(=YB – nominal depreciation) 

nominal depreciation  = real depreciation x (PIp/100) 

 real depreciation = depreciation rate x NFCSt-1

CRISIS = dummy variable, before Q3:1997 = 0, otherwise = 1 

/100 

NFCSt = net fixed capital stock (=NFCSt-1

D2 = dummy variable (Q2 = 1, otherwisw =0) 

+ RI – depreciation) 

MRTSLK  = marginal rate of technical substitution b/t work hour(=L) and capital(K) (= 

minimum wage x work hours)/(cost of fund x NFCSt-1

 RCg = real government consumption expenditure (=NCg/Pcg) 

) 
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 NCg = current expenditure of government(based on National Accounts statistic) 

RIg = real public investment (=NIg/PIg) 

NIg = capital expenditure of government(based on National Accounts statistic) 

%ΔRXgs = rate of growth of exports(= 0.1940 %Δ RMgs
TH

US:USD+0.1682 %Δ 

RMgs
TH

EU:EUR +0.1639%Δ RMgs
TH

JP:JPY +0.1167%Δ RMgs
TH

CH:CHY 

+0.0833%Δ RMgs
TH

SG:SGD +0.0713%Δ RMgs
TH

HK:HKD +0.0659%Δ 

RMgs
TH

MY:MYR + 0.0335%Δ RMgs
TH

TW:NTD +0.0330%Δ RMgs
TH

ID:IDR 

+0.0262%Δ RMgs
TH

KR:KRW +0.0258%Δ RMgs
TH

PH:PHP +0.0180%Δ 

RMgs
TH

IN:INR

RMgs

) 
TH

US:USD

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศUSA 
world

US:USD

PXgs

 =  การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิทัง้หมดจากทัว่โลกของประเทศUSA 
TH

US:USD

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศUSA 
non-TH

US:USD

RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศUSA 

US:USD

PMgs

 =  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศUSA 
world

USD

PGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศUSA 

USD 

RMgs

= ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศUSA 
TH

EU:EUR

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของยโุรป 
world

EU:EUR

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของยโุรป 
TH

EU:EUR

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัยโุรป 
non-TH

EU:EUR

 RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัยโุรป 

EU:EUR 

PMgs

= อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของยโุรป 
world

EUR 

PGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของยโุรป 

EUR

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของยโุรป 
TH

JP:JPY

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศญีปุ่น่ 
world

JP:JPY

PXgs

 =  การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศญีปุ่น่ 
TH

JP:JPY = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศญีปุ่น่ 
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PXgs
non-TH

JP:JPY

 RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศญีปุ่น่ 

JP:JPY

PMgs

 = อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศญีปุ่น่ 
world

JPY 

PGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศญีปุ่น่ 

JPY 

RMgs

= ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศญีปุ่น่ 
TH

CH:CHY

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศจนี 
world

CH:CHY

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศจนี 
TH

CH:CHY

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศจนี 
non-TH

CH:CHY

RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศจนี 

CH:CHY

PMgs

 =  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศจนี 
world

CHY 

PGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศจนี 

CHY 

RMgs

= ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศจนี 
TH

SG:SGD

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศสงิคโ์ปร ์
world

SG:SGD

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศสงิคโ์ปร ์
TH

SG:SGD

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศสงิคโ์ปร ์
non-TH

SG:SGD 

 RGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารส่งออกของคู่แขง่ของไทยไปยงัประเทศสงิคโ์ปร ์

SG:SGD

PMgs

 =  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศสงิคโ์ปร ์
world

SGD 

PGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศสงิคโ์ปร ์

SGD

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศสงิคโ์ปร ์
TH

HK:HKD

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศฮอ่งกง 
world

HK:HKD 

PXgs

=  การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศฮอ่งกง 
TH

HK:HKD

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศฮอ่งกง 
non-TH

HK:HKD

 RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารส่งออกของคู่แขง่ของไทยไปยงัประเทศฮ่องกง 

HK:HKD

PMgs

 = อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศฮอ่งกง 
world

HKD

PGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศฮอ่งกง 

HKD = ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศฮอ่งกง 
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RMgs
TH

MY:MYR

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศมาเลเซยี 
world

MY:MYR

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศมาเลเซยี 
TH

MY:MYR

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศมาเลเซยี 
non-TH

MY:MYR

RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศมาเลเซยี 

MY:MYR

PMgs

 =  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศมาเลเซยี 
world

MYR

PGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศมาเลเซยี 

MYR

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศมาเลเซยี 
TH

TW:NTD

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศไตห้วนั 
world

TW:NTD

PXgs

 =  การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศไตห้วนั 
TH

TW:NTD

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศไตห้วนั 
non-TH

TW:NTD

RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารส่งออกของคู่แขง่ของไทยไปยงัประเทศไตห้วนั 

TW:NTD

PMgs

 = อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของไตห้วนั 
world

NTD

PGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของไตห้วนั 

NTD

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของไตห้วนั 
TH

ID:IDR

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศอนิโดนีเซยี 
world

ID:IDR

PXgs

 =  การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศอนิโดนีเซยี 
TH

ID:IDR

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศอนิโดนีเซยี 
non-TH

ID:IDR

 RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศอนิโดนีเซยี 

ID:IDR

PMgs

 = อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของ 
world

IDR

PGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของ 

IDR

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของ 
TH

KR:KRW

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศเกาหล ี
world

KR:KRW

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศเกาหล ี
TH

KR:KRW

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศเกาหล ี
non-TH

KR:KRW = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศเกาหล ี
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 RGDPKR:KRW

PMgs

 = อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศเกาหล ี
world

KRW

PGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศเกาหล ี

KRW

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศเกาหล ี
TH

PH:PHP

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศฟิลปิปินส ์
world

PH:PHP

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศฟิลปิปินส ์
TH

PH:PHP

PXgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศฟิลปิปินส ์
non-TH

PH:PHP

RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศฟิลปิปินส ์

PH:PHP 

PMgs

= อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของประเทศฟิลปิปินส ์
world

PHP 

PGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของประเทศฟิลปิปินส ์

PHP

RMgs

 = ราคาสนิคา้และบรกิารของประเทศฟิลปิปินส ์
TH

IN:INR

RMgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากประเทศไทยของประเทศอนิเดยี 
world

IN:INR

PXgs

 = การนําเขา้สนิคา้และบรกิารทีแ่ทจ้รงิจากทัว่โลกของประเทศอนิเดยี 
TH

IN:INR = 

PXgs

ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทยไปยงัประเทศอนิเดยี 
non-TH

IN:INR

 RGDP

 = ราคาสนิคา้และบรกิารสง่ออกของคูแ่ขง่ของไทยไปยงัประเทศอนิเดยี 

IN:INR

PMgs

 = อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิของอนิเดยี 
world

INR  

PGDP

= ราคาสนิคา้และบรกิารนําเขา้จากทัว่โลกของอนิเดยี 

INR 

 RMgs = real imports of goods and services 

= ราคาสนิคา้และบรกิารของอนิเดยี 

 RAD = real aggregate demand(=RC + RI + RXgs + RINV + statistical discrepancy) 

PMgs = ราคานําเขา้สนิคา้และบรกิาร 

 PGDP = GDP implicit price deflator (=NGDP/RGDP) 

Pcp = Private consumption price 

minimum wages = คา่จา้งขัน้ตํ่า  

agricultural price = ดชันีราคาสนิคา้เกษตร 

diesel price index = ดชัรีาคาน้ํามนัดเีซลขายปลกี 
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Dubai crude oil = ราคาน้ํามนัดบิดไูบ   

Pip = Private investment price 

Consumer goods price index = ดชันราคาสนิคา้อุปโภคบรโิภคนําเขา้(US $) 

raw material price index = ดชัรีาคาวตัถุดบินําเขา้(US $) 

capital goods price index = ดชันีราคาสนิคา้ทุน(US $) 

fuel and lubricant price indices = ดชันีราคาน้ํามนันําเขา้(US $)  

price index 

 Pcg = Public consumption price หรอืดชันีราคาการบรโิภคภาครฐั 

 PIg = Public investment prices  

PXgs = ดชันีราคาสง่ออกสนิคา้และบรกิาร 

PXg = ดชันีราคาสนิคา้สง่ออก 

agricultural product price index = export agricultural product price index, non seasonal 

adjusted 

fisheries product price index = export fisheries product price index, non seasonal adjusted 

manufacturing products price index = export manufacturing product price index, non 

seasonal adjusted 

PXs =  ดชันีราคาบรกิารสง่ออก 

PMgs = import of goods and services prices 

PMg = ดชันีราคาสนิคา้นําเขา้ 

fuel and lubricant price index = ดชันีราคาน้ํามนั  

PMs = ดชันีราคาบรกิารนําเขา้ 

trading partner price = weighted world CPI 

exchange rate(baht/USD) = อตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลารส์รอ. 

CPI = comsumer price index(headline inflation) 

RGDP = real GDP (production side) 
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Time = time(proxy var. of productivity)  

K = real depreciation 

Employment = employment  

WH = work hour(ชัว่โมงการทาํงาน) 

Labour force = Labour force 

Population = population 

YH = household income 

CH = private consumption 

SH = household saving 

YG = public income 

Ygg = government income 

Yse = state enterprise income 

Ylg = local government income 

YF = foreign income 

YFG = net income from abroad 

YT = net transfer from abroad 

YB = business income (residual) 

แบบจําลองชุดน้ีใชห้ลกัการของการการใชค้่าตวัแปรทีเ่ป็นค่าทีแ่ทจ้รงิหรอื real term ซึง่จะใหค้่า 

growth ทีเ่ป็น real term ดว้ยซึง่เป็นคา่ทีน่กัเศรษฐศาสตรต์้องการทราบ ส่วนราคานัน้ใชว้ธิกีารสรา้งสมการ

ของราคาประกอบกนัไป และเมื่อต้องการทราบไดต้วัแปรทีเ่ป็นค่า nominal price กจ็ะนําราคามาคูณกบัค่า 

real term ซึง่เป็นวธิขีองการสรา้ง Macroeconomic model ใชป้ฏบิตักินัทัว่ไป 

ค่า nominal term เป็นค่าทีจ่ะเป็นต้องใชใ้นทางบญัช ีเช่น รายการต่างๆ ในบญัชดีุลการชําระเงนิ 

ดลุการคา้ เงนิทุนสาํรอง รวมทัง้ในเรือ่งต่างๆของมลูคา่ในงบประมาณแผน่ดนิ เป็นตน้ 
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ในกรณีการวดัค่า rate of growth ทีเ่ป็น nominal term ของตวัแปรใดๆ จะมคี่าเท่ากบั rate of 

growth ของ real term บวกกบั rate of growth ของ price ของตวัแปรดงักลา่วนัน้ๆ
7

ในทาํนองเดยีวกนัเมือ่นํามาประยกุตใ์ชก้บัการหาค่าของ growth จากค่า growth ของตวัแปรใดๆ ที่

วดัเป็นค่าดอลลารส์รอ. มาเป็นตวัแปร growth ที่วดัในรูปของเงนิบาทก็สามารถเอามาค่า growth ของ 

exchange (Baht/US dollar) มารวมกบั growth ของตวัแปรทีว่ดัในรปู Baht กจ็ะได ้growth ของตวัแปรที่

วดัในรปู US dollar แต่การรวมกนัในทีน้ี่ต้องเอามาลบกนั(subtract) ทัง้น้ีเพราะ exchange rate เป็นการ

เทยีบจาก Baht/US dollar(แต่ถ้าอตัราแลกเปลี่ยนเป็น US dollar/Baht กส็ามารถเอามาบวกกนัได้) ใน

ทาํนองเดยีวกนั growth ในรปูของค่าเงนิบาทกเ็ท่า growth ของ US dollar บวกกบั growth ของ exchange 

rate ในแบบจาํลองชุดน้ีมกีารแปลงค่าต่างๆระหว่าง growth ของ US dollar กบั growth ของ Baht โดยใช ้

growth ของ exchange rate ในหลายๆทีโ่ดยเฉพาะใน file price template และดุลการชําระเงนิ(ฉบบัหา

สมการ ดงันัน้ผูใ้ชง้านแบบจาํลองตอ้งเขา้ใจในประเดน็น้ีไวด้ว้ย  

 

4.3 การสร้างแบบจาํลอง SMEs 

วธิกีารหรอืขัน้ตอนของการสรา้งแบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคที่สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิ

การคลงัจดัทาํและสง่มอบใหก้บัสาํนกัขอ้มลูและวจิยัม ี2 สว่นคอื 

4.3.1 การสรา้งสมการพฤตกิรรมจาํนวน 39 สมการ 

ใชว้ธิกีารนําขอ้มลูรายไตรมาสของตวัแปรต่างๆ มาสรา้งสมการแบบ single equation 

estimation โดยใช ้program Eview เพื่อหาค่า parameter ต่างๆ รวมทัง้ค่าทางสถติขิองแต่ละ

สมการ โดยมช่ีวงระยะเวลาของขอ้มลู( number of observations) ทีค่รอบคลุมตัง้แต่ ไตรมาส

ที ่1 ปี ค.ศ. 1993 ถงึ ไตรมาสที ่4 ปี ค.ศ. 2006 (เท่ากบั 56 observations)
8

4.3.2 การเชือ่มโยงสมการทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัเป็นแบบจาํลองมหภาค 

 

                                                           
7

 หาค่าไดโ้ดย สมมุติให ้ Y = P*Q, ดงันั้น ln(Y) = ln(P) + ln(Q), ให ้P และ Q เป็น function ของ time, เม่ือหาค่า differential เทียบกบั 

t(time) จะได ้

 d ln(Y)/dt  = d ln(P)/dt + d ln(Q)/dt 

  ry  =  rp + rQ ,  เม่ือ r = rate of growth 

8
 จาํนวน observation ของการสรา้งสมการแต่ละสมการมคีวามแตกต่างกนั เชน่ สมการ RCp, สมการ PR เทา่กบั 56 observations แต่ 

สมการ NRIP เทา่กบั 28(หลงัจากปรบัคา่แลว้) สมการ CUR มจีาํนวน 39 observation(หลงัจากปรบัคา่ endpoints) สมการ 

DEPRECIATION_RAT ม ี44 observations เป็นตน้ 
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ใชว้ธิกีารเชื่อมโยงตวัแปรทัง้หมดเขา้ดว้ยกนัโดยการสรา้ง programe Microsoft Excel 

file จาํนวนทัง้หมด 8 files ประกอบดว้ย 

1) Aggregate GDP ฉบบัทดลอง 

2) Equation RCp 

3) Private investment template 

4) Government template 

5) Trade matrix 

6) Price template 

7) ดลุการชาํระเงนิ(ฉบบัหาสมการ) 

8) Aggregate GDP supply side 

การประมวลขอ้มลูต่างๆในทัง้ 8 file ดงักล่าวทํางานร่วมกนับนคําสัง่ macro ซึง่ต้องมกีาร

สรา้ง column สาํหรบัการคาํนวณขอ้มลูในไตรมาสใหมทุ่กครัง้ทีม่กีารทาํงาน 

4.4 กระบวนการทาํงานของแบบจาํลอง 

กระบวนการทํางานของแบบจาํลองเป็นการปรบัตวัเขา้หาดุลยภาพทัง้ของสนิคา้(คอื GDP) 

และราคาของสนิคา้(คอื GDP price) โดยในส่วนของสนิค้านัน้ ผลของแบบจําลองที่ได้เมื่อมี

ปจัจยัทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน GDP จะทําใหเ้กดิค่า GDP gap ขึน้ซึง่หมายถงึเกดิความ

แตกต่างระหว่าง GDP ดา้น demand และ GDP ดา้น supply ทํานองเดยีวกนัในดา้นราคา ก็

เกดิ price gap ระหวา่งราคาของ GDP(PGDP) ดา้น demand และราคาของ GDP ดา้น supply 

ด้วยเช่นกนั การปรบัตวัเข้าหาสมดุลของแบบจําลองเป็นการทํางานร่วมกนัของ GDP ดา้น 

supply โดยการปรบัเพิม่หรอืลด(working hours) เพื่อทําใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้หรอืลดลง และการ

ปรบัดา้นราคาของ demand โดยการปรบัเพิม่หรอืลดทีต่รงกนัขา้มกบั working hour จนในทีสุ่ด

สามารถเขา้สูด่ลุภาพ ณ จดุใหมไ่ด ้

4.5 วิธีการใช้งาน(run) แบบจาํลอง 

วธิกีารใชง้านของแบบจาํลอง ม ี3 ขัน้ตอน 

4.5.1 นําตวัแปรเชงินโยบายหรอืตวัแปรสมมตุฐิานทีก่าํหนดค่าใหมท่ีต่อ้งการมาใส่แทนตวัแปร

ทีม่อียูเ่ดมิทัง้ 4 ไตรมาส ผลจากการใสต่วัแปรสมมตุฐิานใหมท่าํใหค้า่ดลุยภาพเปลีย่นไป  
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4.5.2 หาค่าดุลยภาพใหม่ โดยการปรบั RGDP Gap และ PGDP Gap(โดยการกดปุ่ม 

simulation) 

4.5.3 วิเคราะห์ผลที่ได้จากดุลยภาพใหม่ โดยการนําค่าใหม่ที่ได้เปรียบเทียบกับค่าเก่า 

วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของผลการเปลีย่นแปลงกบัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ีก่าํหนด 

4.6 การใช้ประโยชน์และข้อจาํกดัของ SMEs macroeconomic model 

4.6.1 ตวัแปรเชงินโยบายทีส่ามารถนํามาใชว้เิคราะหบ์นแบบจาํลอง 

ตวัแปรเชงินโยบายที่สามารถนํามากําหนดเป็นสมมุตฐิานเพื่อใช้วเิคราะหผ์ลกระทบบน

แบบจาํลองชุดน้ีมดีงัน้ี 

4.6.1.1 ปจัจยัภายนอกประเทศ 

1) อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิของ 12 ประเทศคูค่า้ 

2) ราคาน้ํามนัดบิในตลาดโลก(เบรนท)์ ในราคา USD ต่อ barrel 

3) อตัราแลกเปลีย่นต่อดอลลารส์หรฐัของประเทศคูค่า้ (per USD) 

4) อตัราเงนิเฟ้ือของประเทศคูค่า้(% per annum) 

4.6.1.2 ปจัจยัภายในประเทศ 

1) สนิเชือ่เงนิบาทธนาคารพารชิยค์งคา้ง(% yoy) 

2) อตัราแลกเปลีย่น(บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 

3) การใชจ้า่ยภาครฐับาล(% yoy) 

4) อตัราภาษมีลูคา่เพิม่(%) 

5) อตัราคา่จา้งขัน้ตํ่า(บาท/คน/วนั) 

6) หน้ีต่างประเทศ(million USD) 

7) อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก/เงนิกู ้MLR, อตัราดอกเบีย้ต่างประเทศ(% p.a.) 

8) อตัราผลตอบแทนจากตลาดหลกัทรพัย(์% p.a.) 

9) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร(% p.a.) 

10) อตัราการใชก้าํลงัการผลติ(%) 

11) การลงทุนรฐัวสิาหกจิ/รฐับาลทอ้งถิน่ 
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12) ราคาน้ํามนัดเีซลขายปลกี(บาทต่อลติร) 

13) ตวัแปรอื่นๆทีส่ามารถวดัค่าเชงิปรมิาณได(้คํานวณออกมาเป็นจาํนวณเงนิหรอื 

% อตัราการเปลีย่นแปลงได)้ 

4.7 การเช่ือมโยงแบบจาํลองเข้ากบั SMEs 

เน่ืองจากแบบจําลองที่สร้างขึ้นเป็นแบบจําลองในภาครวมของเศรษฐกิจทัง้หมด

(SMEs+LE+และอื่นๆ ได้แก่ ภาคเกษตร ภาครฐับาลและสถาบนัไม่แสวงกําไรหรอื Nonprofit 

institution serving household, NPISH) มใิช่แบบจาํลองทีใ่หผ้ลการวเิคราะหต่์อ SMEs ได้

โดยตรง ในขณะทีค่วามสนใจหรอืความต้องการของสํานักขอ้มลูและวจิยัคอืผลทีเ่กดิขึน้หรอืผล

การวิเคราะห์ที่จะมต่ีอ SMEs ของประเทศ ดงันัน้จงึจําเป็นต้องทําการเชื่อมโยงผลหรือ

ผลกระทบทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองดงักล่าวเขา้กบั SMEs 

จากการศึกษาของสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงัได้สรุปความเห็นไว้ว่าการ

เชื่อมโยงผลการ simulation ของแบบจําลองเข้ากบัการวเิคราะห ์SMEs สามารถทําได้ 3 

แนวทางคอื 

4.7.1 แนวทางการแยกสมการ production function ของภาคการผลติในแบบจําลอง

เศรษฐกจิมหภาค หมายถงึวธิกีารหาค่าทีเ่กดิกบั SMEs โดยการแยกผลผลติทีเ่กดิ

จาก production function ออกเป็น SMEs และ non-SMEs โดยการสร้าง 

production function ของ SMEs ขึน้มาเป็นการเฉพาะ ทัง้น้ี production function ที่

สรา้งขึน้จะตอ้งลงรายลยีดในระดบัสาขาทัง้ 11 สาขาการผลติ 

4.7.2 แนวทางการใชต้ารางปจัจยัการผลติและผลผลติ(Input-Output table) เป็นแนวทาง

ของการหาผลผลติของ SMEs จากตารางปจัจยัการผลติและผลผลติทีเ่ป็นตารางของ 

SMEs โดยเฉพาะ 

4.7.3 แนวทางวธิกีารสรา้งสมการลดรปู(Reduced-form equation framework) โดยการ

สรา้งสมการขึ้นมาเป็นเฉพาะกรณีๆ ไปเพื่อวดัผลกระทบที่จะมโีดยตรงต่อ SMEs 

จากตัวแปรด้าน explanatory(independent) ที่ได้จากผลของการ simulation 

แบบจาํลอง 

ผลการพจิารณาของสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงัเสนอว่าควรเลอืกใชว้ธิทีีส่องคอื

การใชต้ารางปจัจยัการผลติและผลผลติของ SMEs ทัง้น้ีโดยการพจิารณาจากขอ้มลูทีม่แีละความ

เหมาะสมในทางปฏบิตัแิละไดนํ้าเสนอการวเิคราะหก์ารเชื่อมโยงผลต่อ SMEs ไวใ้นเอกสารรายงาน
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ฉบบัสมบูรณ์โครงการการวเิคราะหส์ถานการณ์ SMEs ดว้ย Macro Economic Model ระยะทีส่อง

(ปีที1่) 

อน่ึง งานศึกษาวิจยัที่ดําเนินการโดยวิธีการเชื่อมโยงแบบจําลอง Econometric เข้ากับ

ตาราง Input-Output ในลกัษณะเช่นเดยีวกนัน้ียงัพบได้ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “การเชื่อมโยงแบ

จําลองเศรษฐกิจมหภาคกับตารางปจัจัยการผลิตและผลผลิตของไทย(Linkage between 

Macroeconomic model and Input-Output table in Thailand) โดย ผศ.ดร.บณัฑติ ชยัวชิญชาต ิ

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์สงิหาคม พ.ศ. 2554 วธิกีารคอืไดส้รา้งแบบจาํลอง

Econometric model ดา้น demand รวมทัง้ภาคการเงนิ อตัราแลกเปลีย่น ตลาดแรงงานและภาค

ของราคา ใช้ข้อมูลรายปีตัง้แต่ พ.ศ. 2526 ถึง 2552 แล้วนํามาประมาณหาค่าการผลติในระดบั 

sector โดยใช้ตาราง Input-Output ปี พ.ศ. 2548 ขนาด 58 สาขาโดยอาศยัการสรา้งเมตรกิซ์

ตวัเชือ่ม(Bridge matrix) ผลการศกึษษสรปุว่าวธิดีงักล่าวน้ีเป็นวธิทีีด่ทีีใ่หผ้ลในระดบัรายละเอยีดอนั

เป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบายต่างๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งต่อไป 

5. ความเหน็ต่อแบบจาํลอง Macro Economic Model ของ SMEs 

จากการพจิารณาแบบจาํลองที่สรา้งบน programe Microsoft Excel file ในปจัจบุ นัจํานวนทัง้หมด 8 

files มขีอ้สงัเกตดงัน้ี(ขอ้สงัเกตต่างๆเหลา่น้ีอาจใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงในอนาคตต่อไปได้

เช่นกนั) 

5.1 ข้อความเหน็ทัว่ไป 

5.1.1 การสรา้งสมการเพื่อหาค่า parameter ต่างๆในแบบจําลองอาจเป็นได้ทัง้ overestimate 

หรอื under estimate เน่ืองจากการ run regression เพื่อสรา้งสมการเป็นแบบ single 

equation estimation ไมใ่ช่ simultaneous equation estimation อย่างไรกต็ามกไ็ม่ไดถ้อืว่า

ผดิหรอืไม่สามารถใชส้มการน้ีได ้การสรา้ง macroeconomic model ส่วนใหญ่กท็ํากนัโดย

วธิน้ีี(ทัง้น้ีเพราะเชือ่วา่ error ทีเ่กดิจากเทคนิคการ run สมการอาจใหผ้ลคลาดเคลื่อนทีน้่อย

กว่าการกําหนดค่าตัวแปร exogeneous ด้วยซํ้าไป) อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานควรรบัรู้ใน

ประเดน็ดงักลา่วน้ีไวด้ว้ย 

5.1.2 สมการราคาในแบบจาํลองไม่ไดใ้ชส้รา้งขึน้จากผลของค่าตวัแปรภายในแบบจาํลอง แต่เป็น

การใช้ตัวแปรภายนอกกลุ่มหน่ึงที่มผีลสําคญัต่อการกําหนดราคาสนิค้าและบรกิาร เช่น 

ค่าจ้างขัน้ตํ่า ราคาน้ํามนัดบิ เป็นต้น นําค่าต่างๆเหล่าน้ีมารวมกนั(โดยการถ่วงน้ําหนัก) 

สรา้งเป็นตวัแปรใหม่เรยีกว่า price driver หลงัจากนัน้นํา price driver ไปเป็นตวัแปร

กําหนดราคา ต่างๆ การทํางานของราคาในแบบจาํลองคอืหลงัจากไดค้่า real term มาแลว้ 

ราคาจะเป็นตวัคูณเพื่อให้ได ้nominal term หลงัจากนัน้ค่า nominal term(NGDP) จะไป

กาํหนดรายไดแ้ละการบรโิภคต่อไป 
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5.1.3 โครงสร้างของแบบจําลองให้ความสําคัญกับการประมาณค่า export และ price 

ค่อนข้างมาก โดยพจิารณาจากที่มกีารกําหนดสมการหลายสมการในระดบัรายละเอียด

ให้กบัค่าของ export(เป็นรายประเทศ/กลุ่มประเทศที่สําคญั) และรายการของราคาแต่ละ

ประเภทของการใชจ้า่ย(demand) 

5.1.4 มกีารใช้จาํนวน observation ในแต่ละสมการทีไ่ม่เท่ากนั ซึ่งจากคําอธบิายของคุณสุวทิย์

(นักวิจยัจาก สวค.) มเีหตุผลคือต้องการให้ค่าสถิติที่ได้ในแต่ละสมการมคี่าที่ดทีี่สุดและ

สามารถยอมรบัได ้ในบางสมการมกีารระบุวา่เป็น adjusted (แต่ไม่คําอธบิายในรายละเอยีด

ที่เป็นเหตุผลเฉพาะของสมการนัน้ เข้าใจว่าเพื่อให้ค่าสถิติต่างๆเป็นค่าที่ดี ยอมรบัได้

ดงักล่าวแล้ว ค่า observation สุดท้ายที่นํามาใชส้ร้างสมการคอื Q4 2006 ซึ่งค่อนขา้ง

ยาวนานมากกว่า 6 ปีจนถงึปจัจุบนั ซึ่งเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปว่าโครงสรา้งของเศรษฐกจิ

เปลีย่นไปคอ่นขา้งรวดเรว็แลว้ model ดงักลา่วน้ีอาจจะคอ่นขา้งลา้สมยัไปไดบ้า้ง 

5.1.5 การเชื่อมโยงสมการทําบน Microsoft excel(คาํ สัง่ macro) จํานวน 8 file ซึง่มขีอ้ดคีอื

ผูใ้ชง้านของ ขว. ส่วนใหญ่มคีวามคุน้เคยกบั program ดงักล่าว ทัง้น่ีใน file ทีม่ ีcontent 

มากๆ กจ็ะมหีลายๆ sheet ประกอบอยู่ด้วยกนั การ update จําเป็นต้องดูทุก sheet ให้

ครบถว้น  

5.2 File Aggregate GDP ฉบบัทดลอง 

5.2.1 เป็น file หลกัทีนํ่าขอ้มลูทัง้ demand, supply และ price มารวมเขา้ดว้ยกนั ถอืเป็น file 

ปลายทางของการทํา simulation เพื่อให้ได้ดุลยภาพทัง้ demand และ supply ทีท่่ากนั 

อย่างไรกต็ามมขีอ้สงัเกตว่าเน่ืองจาก สรา้งสมการราคาถูกสรา้งขึน้มาอย่างเป็นอสิระ(จาก 

price driver ที่กล่าวแล้วข้าต้น) จงึมลีกัษณะซํ้าซอ้นกบัดุลยภาพของ demand และ 

supply(กล่าวคอืจะมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่า ณ ระดบั demand เท่ากบั supply ราคาจะเป็นราคา 

ณ ดุลยภาพได้ซึ่งหมายถึงราคาแต่ละรายการและราคาโดยรวมที่ต้อสอดคล้องกนั) ทัง้น้ี

วธิกีารของแบบจาํลองน้ีกําหนดใหก้าร simulation เป็นการบงัคบัให ้gap ของราคาเท่ากบั 

0 

5.2.2 ควรตรวจสอบหาทีม่าของ growth rate ของ PGDP(S) ถูกกําหนดขึน้มาอย่างไร การทํา

ความเขา้ใจในจุดน้ีอาจช่วยใหส้ามารถเขา้ใจกระบวนการในการเขา้สู่ดุลยภาพของ model 

ได ้

5.2.3 ในขัน้ตอนของการหาค่า constant/errors โดยเฉพาะค่าตัวสุดท้ายแต่ละไตรมาสมี

ความหมายคอือะไรและมวีธิหีาค่ามาได้อย่างไร นอกจากน้ีการเอาค่า errors ในไตรมาสที่

ผ่านมา มาใชก้บัไตรมาสปจัจุบนัมไิดห้มายถงึว่า error ใน period t ขึน้อยูก่บั error ใน 

period t-1, t-2, t-3 เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้แลว้จะเกดิปญัหาทีเ่รยีกว่า autocorrelation ตามที่

กล่าวไว้ข้างต้น ผลจากการหารือกับคุณสิวิทย์ทําให้ทราบว่าการทําเช่นน้ีเป็นเพียงแค่
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เทคนิคทีเ่ป็นการยมืค่าในอดตีมาใชเ้พื่อกะในเบือ้งต้นว่าค่า error ควรจะเป็นเท่าไร เพื่อลด

เวลาในการหาดลุภาพใหเ้รว็ขึน้เท่านัน้ 

5.2.4 กระบวนการในการ simulation ของแบบจาํลองน้ีมแีนวคดิโดยใช้วธิกีารปริม่ต้นปรบัที่ค่า

ของค่า working hour (และพร้อมกับการปรบัราคา PGDP(D)) กล่าวคือสมมุติว่า 

aggregate supply น้อยกว่า aggregate demand ผู้ทํา simulation จะต้องปรบัเพิม่ 

working hour เพื่อให้ผลผลติเพิม่ขึน้(ผ่าน supply function) วธิน้ีีมคีวามเหน็ว่าเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัสภาพของการทําธุรกจิของผูป้ระกอบการที่ใชว้ธิกีารปรบัเพิม่หรอืลดการ

ผลติโดยการปรบัชัว่โมงการทํางานเป็นวธิแีรก อย่างไรก็ตามผู้ใช้(run model) ก็ต้อง

คาํนึงถงึขอ้จาํกดับางประการของแนวคดิน้ีประกอบกนัไปดว้ย เช่นการผลติในภาคเกษตรที่

การปรบัเพิม่หรอืลด working hour อาจไม่มผีลกระทบต่อการผลติมากนัก หรอืในกรณีของ

ตาราง input-output table ที่การเพิม่การผลติต้องมกีารเพิม่วตัถุดบิด้วย(จาก supply 

equation คา่ share ของผลผลติทีเ่กดิจากปจัจยัแรงงานสงูถงึ 0.643) 

5.2.5 การนําราคาการใชจ้่ายของครวัเรอืน(Pcp) มาเป็นราคาของ GDP เพื่อปรบัจาก RGDP 

เป็นNGDP ไมน่่าจะเหมาะสมเพราะ Private consumption expenditure เป็นส่วนหน่ึงของ 

GDP เท่านัน้(ประมาณ 60 %) 

5.2.6 ค่า change in inventories และค่า statistical discrepancies ในปี 2012 ทีไ่ดใ้ส่ไวใ้น file 

น่าจะกาํหนดขึน้ทีค่อ่นขา้งผดิปรกต ิ

5.2.7 การ run แบบจาํลองของ ขว. ปจัจุบนัไดใ้ชค้่าจรงิจนมาสิน้สุดที ่Q2 2012 หลงัจากนัน้เป็น

ต้นมาคอืการ estimate ค่าต่างๆ โดยการ simulation จากการกําหนดค่า exogeneous 

variable ตัง้แต่ Q3 2012 เป็นตน้ไปคา่ constant ตวัสดุทา้ยมทีีม่าต่างจากคา่ปีก่อนหน้า 

5.2.8 การหาคา่ income distribution ยงัอาจมจีดุอ่อนอยูบ่า้งทีส่าํคญัๆ ไดแ้ก่ 

1) กําหนดให ้Household income เท่ากบั 0.6 X GDP มคีวามเป็นว่าปจัจุบนัน่าที่จะ

เปลีย่นไป(สว่นหน่ึงเป็นเพราะความต่างระหวา่ง GDP และ GNP ของประเทศไทยมมีาก

ยิง่ขึน้) 

2) การกําหนดให้ Business income เป็นค่า residual อาจมคีวามเหมาะสมของวธิกีาร

สรา้งแบบจําลอง(เป็นเทคนิคของวธิกีารกําหนดตวัแปรของแบบจําลอง) อย่างไรก็ตาม

โดยวธิขีองการคํานวณทีเ่กดิขึน้จรงิของบญัชปีระชาชาตนิัน้ รายได้ส่วนที่เป็น residual 

คอืรายได้ของครวัเรอืนส่วนที่เป็น unincorporated enterprise ซึ่งหมายถงึรายได้ที่

ครวัเรอืนได้รบัจากการทําธุรกจิของครวัเรอืนเองหรอืการค้าขายเลก็ๆน้อยๆ ไม่ได้จด

ทะเบยีนนิตบุิคคล(unincorporated enterprise น้ีจดัเป็นส่วนหน่ึงของ SMEs ด้วย

เช่นกนั) ส่วนรายได้ของธุรกิจนัน้เน่ืองจากเป็นธุรกิจจดทะเบียน ดงันัน้การหาข้อมูล

รายไดข้องธรุกจิจงึสามารถหาได ้
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3) ผลจากวธิกีารกําหนดค่าของรายได้ตามที่กล่าวข้างต้นจงึมผีลต่อการคํานวณ saving 

distribution เพราะมคีา่เท่ากบั income – consumption 

5.2.9 ตาราง summary SMEs ในส่วนท้ายตารางยงัไม่ได้ update และการคํานวณยงัไม่ได้

ดาํเนินการ  

5.3 File : Equation RCp 

5.3.1 ค่า exogeneous ของสมการ ในปี 2010-2012 ทัง้ Interest rate (1 year time deposit) 

และ Market cap (y o y)ทีก่ําหนดโดยมสีมมุตฐิานใหม้คี่าคงทีโ่ดยตลอด อาจจาํเป็นต้อง

ทบทวนและปรบัปรงุใหม ่

5.3.2 ค่า parameter ใน file ที่แสดงเป็นตารางคํานวณ ไม่ตรงกบัที่แสดงในเอกสาร (ไม่มคี่า 

constant term ในขณะทีใ่นเอกสารมคี่า constant) เน่ืองจากเหตุผลของการหาสมการทีใ่ห ้

parameter ทีเ่หมาะสมหรอืดทีีส่ดุ (จงึควรใชค้า่ทีแ่สดงในตาราง) 

5.4 File : Private investment template 

5.4.1 ม ีsheet ทีย่งัไมไ่ดม้กีาร update ขอ้มลู ประกอบดว้ย 

1) CUR(อตัราการใชก้ําลงัการผลติ) ทัง้น้ีจากแบบจําลองขา้งบน CUR เป็นตวัแปร

ภายใน จงึควรตรวจสอบความเชือ่มโยง 

2) MLR 

3) SET 

4) BOND 

5.4.2 ตวัแปร exogeneous บางรายการยงัไม่ update โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัแปรที่สาํคญัๆต่อ

เศรษฐกจิที่เป็นผลมาจากนโยบายของรฐับาลคอื minimum wage ที่กําหนดเท่ากบั 300 

บาท 

5.4.3 คา่ Internal fund กาํหนดใหม้คี่าตดิลบโดยตลอด อาจไมส่อดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ ควรมกีาร

ตรวจสอบกบัขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 

5.4.4 การหาคา่ net fixed capital stock (row 29) น่าจะคลาดเคลือ่นหรอืผดิพลาด 

5.4.5 การใชส้มการเพื่อคํานวณหา depreciation rate ใน work sheet ต่างจากสมการทีแ่สดงใน

เอกสาร มตีวัแปร exogeneous ทีซ่บัซอ้นกวา่ 

5.4.6 Total WH ปี 2011 Q4 มคี่าเป็นลบ (-12.42) ไม่น่าทีจ่ะถูกต้องเป็นจรงิได(้แมว้่าจะสรา้ง 

balance ไดก้ต็าม) 

5.4.7 Real private investment(row3) กลบัเป็นไปเพื่อ depreciation ในขณะทีส่่วนของ NRIP 

กลบัมคีา่ตดิลบกไ็ม ่realistic เช่นกนั 

5.4.8 ควรหาทีม่าของ CUR seasonal index(ไตรมาส) รวบรวมจากแหล่งขอ้มลูจากหน่วยงานใด 

หรอืประมาณขึน้มาเองโดยตรง ควรมกีารตรวจสอบเพือ่ใชไ้หน  
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5.5 File : Government template 

5.5.1 การหาค่า Current Expenditure เป็นการหาทางอ้อมโดยนําค่ารวมTotal Government 

Expenditure(ไม่ทราบที่มาของค่าน้ีเพราะปรากฏขึ้นมาลอยๆ ใน file ดงักล่าวโดยไม่

เชื่อมโยงกบัค่าใดๆ) หกัลบดว้ย Capital Expenditure(ไม่ทราบทีม่าในทํานองเดยีวกนักบั 

Total Government Expenditur) และน่าทีจ่ะมคีวามผดิพลาดในการคาํนวณเพราะเน่ืองจาก

นําเพยีงเฉพาะ capital expenditure ของ central government ไปลบออก แทนทีจ่ะเป็น 

capital expenditure ของ total government โดยหลกัการแลว้ ค่า Current Expenditure 

หรอืรายจา่ยประจาํเป็นรายการทีส่ําคญัทีสุ่ดและมมีลูค่าสูงสุด จงึไม่ควรคํานวณค่าดงักล่าว

น้ีในลกัษณะตวัเหลอืหรอืส่วนต่าง 

5.5.2 คา่บางคา่กลบัมคีา่เป็นลบซึง่ไมส่ามารถเป็นไปได ้ขดัแยง้กบัความจรงิ ตวัอยา่งเช่นcurrent 

expenditure ของ local government ในหลายไตรมาส เช่น Q1-1993, Q2-1998, Q2-2000 

เป็นตน้ซึง่คา่รายการน้ีเป็นลบเพราะเน่ืองจากเป็นค่า residual นอกจากน้ียงัมคี่าอื่นๆทีเ่ป็น

ลบอกี เช่น capital transfer ของ central government(โดยหลกัการแลว้ capital transfer 

อาจมคี่าเป็นลบได้ซึ่งหมายถึงการเป็นผู้รบัสุทธิ มิใช่เป็นผู้ให้ แต่ควรจะเกิดขึ้นได้กับ

สถาบนัเศรษฐกิจขนาดเล็ก จงึไม่น่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีของ central government 

ดงักล่าว และยงัมคี่าลบอื่นๆอกี เช่น capital expenditure ของ local government 

5.5.3 คา่ total government expenditure ยงัไม ่update 

5.5.4 การกําหนดให ้local government เป็นค่า residual ไม่น่าทีจ่ะถูกต้อง(แต่อาจเป็นเรื่องทาง

เทคนิคของแบบจาํลอง) 

5.5.5 ค่า current transfer ทัง้หมดทุกรายการคอื Interest on Public debt, Transfer to 

Household, Transfer to Social Security Office และ Transfer to Others ยงัไม ่update 

5.5.6 การกําหนดค่า capital expenditure ทัง้ central government, local government และ 

state enterprise ตอ้งปรบัปรงุใหเ้ป็นค่าจรงิจนถงึปจัจบุนั 

5.5.7 การกําหนด(สมมุต)ิ ใหค้่า Non-Budgetary Balance มคี่าเท่ากบั 0 อาจจาํเป็นต้องนํามา

พจิารณาใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ 

5.5.8 เหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงการคํานวณใน file Government template ขึน้มาใหม่ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การหาค่า current expenditure ของ central government ที่สามารถหาไดจ้าก

เอกสารงบประมาณรายจ่ายโดยตรงหรือจากรายงานของหน่วยงานต่าง  เ ช่น 

กระทรวงการคลงั สศช หรอื ธปท เป็นตน้ 

5.5.9 ขอ้เสนอในการสรา้ง template น้ีใหม่คอืโดยหลกัการแล้วการคํานวณหาการใช้จ่ายของ

รฐับาล ในขัน้แรกควรแบ่งแยกตามประเภทสถาบนั ประกอบดว้ย 

1) Central government(กระทรวงและหน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ) 
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2) Local government(กรุงเทพมหานคร. เทศบาล, เมอืงพทัยา, องค์การบรหิารส่วน

จงัหวดั, องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล) 

3) กองทุนและหน่วยงานอิสระ(ภายใต้การดูแลหรืออุดหนุนงบประมาณทัง้หมดหรือ

บางส่วนจากรฐับาล ไดแ้ก่หน่วยงานของรฐั องคก์ารมหาชน องคก์ารทหารผ่านศกึและ

สภากาชาดไทย) 

4) รฐัวสิาหกิจ(ในระบบบญัชปีระชาชาติ รฐัวสิาหกิจที่จดัรวมไว้ในภาครฐับาลหมายถึง

รฐัวิสาหกิจที่มุง่ให้บรกิารโดยไม่แสวงกําไรหรอืที่ใช้งบประมาณจากรฐับาลเพื่อการ

ดาํเนินการ เช่นสาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล องคก์ารจดัการน้ําเสยี เป็นตน้) 

หลงัจากนัน้ในแต่ละประเภทของรฐับาลจงึแบ่งแยกออกเป็นรายจ่ายตามประเภท

รายจา่ยต่างๆซึง่สามารถแยกไดเ้ป็นรายจา่ยทีส่าํคญัๆ 5 ประเภท คอื 

1) รายจา่ยประจาํ(ประกอบดว้ยเงนิเดอืนคา่ตอบแทนและรายจา่ยเพื่อซือ้สนิคา้และบรกิาร)

รายการน้ีเป็นรายการทีใ่หญ่และสําคญัทีสุ่ด แต่เป็นรายการทีค่่อนขา้งจะไม่ยุ่งยากมาก

นกัในการประมาณคา่เพราะมอีตัราเพิม่ในแต่ละปีทีค่อ่นขา้งแน่นอน 

2) รายจา่ยลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรไดแ้ก่สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจกัรเครือ่งมอื โดยปรกตจิะ

ใหญ่เป็นลาํดบัสองรองจากรายจ่ายประจาํ ขอ้ยุ่งยากของการประมาณการรายการน้ีคอื

เป็นรายการทีม่มีูลค่าสูงมากน้อยในแต่ละปีที่แตกต่างกนัไป อตัราเพิม่แต่ละปีมกัจะไม่

คงที ่

3) รายจ่ายเป็นเงนิโอนให้กับสถาบนัเศรษฐกิจอื่น(ส่วนใหญ่เป็นการโอนให้ครวัเรอืน) 

แบ่งเป็น current transfer และ capital transfer ในทํานองเดยีวกนั current transfer 

จะมมีลูค่าทีค่่อนขา้งนิง่ อตัราเพิม่แต่ละปีค่อนขา้งคงที ่ส่วน capital transfer มมีลูค่า

และอตัราเพิม่ทีไ่มแ่น่นอนในแต่ละปี capital transfer หมายถงึเงนิโอนทีเ่มื่อโอนไปแลว้

ทาํใหผู้ร้บัเงนิโอนมทีรพัยส์นิเพิ่มขึน้ ส่วน current transfer หมายถงึเงนิโอนทีท่ําให้

ผูร้บัมรีายไดเ้พิม่ขึน้และสามารถจบัจา่ยใชส้อยอุปโภคบรโิภคไดเ้พิม่ขึน้ 

4) รายจา่ยเพือ่ชาํระหน้ี(ดอกเบีย้จา่ย) 

5) รายจา่ยอื่นๆ เช่น คา่บาํรงุสมาชกิองคก์รระหวา่งประเทศเป็นตน้ 

5.5.10 แหล่งขอ้มูลที่สามารถนํามาใชส้รา้ง Government template สามารถรวบรวมได้จาก

สาํนกับญัชปีระชาชาต ิสศช. 

5.6 File:Trade matrix 

5.6.1 ควรมกีารทบทวนค่า RGDP, CPI และ world exchange rate ของประเทศต่างๆให้

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัตวัเลขจรงิ 
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5.6.2 ควรมกีารทบทวนค่านําหนักที่ใหก้บัแต่ละประเทศในการส่งออกของประเทศไทยไปยงั

ประเทศดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปจัจุบนั ตงัอย่างเช่น export to ASEAN ซึง่

ปจัจบุนัมคีวามสาํคญัมากขึน้ 

5.7 File:Price template 

5.7.1 Private consumption deflator 

1) คา่ สมัประสทิธข์องสมการ Pcp ในตารางและในเอกสารไมต่รงกนั 

2) คา่ minimum wage ทีย่งัไมส่อดคลอ้งกบัคา่ทีค่วรเป็น 

3) การคํานวณค่า diesel price ในตารางไม่มคี่า constant ต่างจากในเอกสารทีม่คี่า

ดงักล่าว  

5.7.2 ควรมกีารศกึษาทบทวนที่มาของน้ําหนักในการสร้าง price driver ว่ายงัคลถูกต้อง 

สามารถใชง้านได ้

5.7.3 การคํานวณ PCg, PIp,Pig,CPI ในตารางและเอกสารไม่ตรงกนั(ในเอกสารมคี่า 

constant cแต่ในตารางคาํนวณไมม่คีา่ constant) 

5.7.4 ค่า assumption ใน sheet export price และ sheet import price ควรมกีารปรบัให้

ถกูตอ้ง 

5.8 ดลุการชาํระเงิน(ฉบบัหาสมการ) 

5.8.1 ควรทาํการ update ขอ้มลูรายการต่างๆ ใหถ้กูตอ้ง 

5.8.2 การปรบัค่าสมมุตฐิาน(ใน current accounts ไดแ้ก่ income, current transfer และใน 

capital accounts เช่น direct investment, financial investment เป็นตน้   

5.9 Aggregate GDP supply side 

5.9.1 Supply function ซึง่กค็อื production function ในแบบจาํลองน้ีใชร้ปูแบบของ Cobb-

Douglas Production function โดยใช้สรา้งเพยีง 1 สมการแทนการผลติโดยรวม

ทัง้หมดของประเทศ ประกอบดว้ยตวัแปรต้น 3 ตวัแปรคอืทุน แรงงานและเทคโนโลย ี

ในส่วนของทุนใชแ้ทนด้วยค่า real depreciation ส่วนของแรงาน.ใชค้่า  work hours 

และส่วนของเทคโนโลยใีชแ้ทนดว้ยตวัแปรเวลา(time) ไดก้ําหนดใหเ้ป็นสมการการผลติ

แบบ linearly homogeneity ซึ่งก็คอืค่าสมัประสทิธิข์องปจัจยัทุนและแรงงานรวมกนั

ต้องเท่ากับ 1 เสมอ(α+β=1)
9

                                                           
9

 Cobb-Douglas Production function เป็น function การผลติโดยเฉพาะรปูแบบหนึ่งคอื Y = AKα Lβ มคีณุสมบตัทิีส่าํคญั 3 ประการคอื 1) 

เป็น homogeneous of degree α+β function 2) กรณทีี ่α+β = 1 กจ็ะเป็น homogeneous of degree 1 ความหมายกค็อืถา้สมมตุวิา่เราเพิม่

ปจัจยั K = m เท่า และเพิม่ปจัจยั L = m เทา่เชน่กนั ผลกค็อืจะทาํใหผ้ลผลติเพิม่เป็น m เทา่ เท่ากนั และ 3) ม ีisoquants ทีเ่ป็น negative 

sloped ทัง้หมดตลอดทัง้เสน้และ strickly convex for positive value of K and L (การทดสอบวา่เป็น homogeneity function ทาํโดยนําคา่คงที่

 ดงันัน้ในการสร้างสมการจงึจําเป็นต้องใช้รูปแบบ

ทางออ้มเพื่อบงัคบัใหไ้ดค้า่ผลรวมสมัประสทิธิเ์ท่ากบั 1 ดงักล่าว แสดงไดด้งัน้ี 
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สมการทีต่อ้งการคอื 

 Y = AK
α
 L

และเน่ืองจากเป็น linear homogeneity (หรอื constant return to scale ในรปูของ

สดัส่วน ดงันัน้ α+β ต้อง = 1 เสมอ(ความหมายคอืเมื่อทัง้ K และ L เพิม่ขึน้อยา่งละ 

1% ทีเ่ท่ากนักจ็ะทาํให ้Y เพิ่มขึน้ 1% เช่นกนั) 

β  
 

จากสมการดงักล่าว เขยีนใหมไ่ดเ้ป็น 

 
Y = AK

α
 L

take log จะไดเ้ป็น 

 (1-α)
 

 ln(Y) = ln(A) + α ln(K) +(1- α)ln(L) 

 ln(Y) = ln(A) + α ln(K) +ln(L) – αln(L) 

ln(Y) - ln(L) = ln(A) + α ln(K) – αln(L) 

ln(Y/L) = ln(A) + α ln(K/L) 

 

ดงันัน้สมการทีเ่ราจะตอ้งสรา้งคอืสมการ ln(Y/L) = ln(A) + α 

ln(K/L) เพื่อใหไ้ด ้Cobb-Douglas production function ทีเ่ป็น constant return to 

scale ดงักล่าว 

5.9.2 มคีวามเหน็ว่าการสรา้ง production function โดยใชเ้พยีงสมการเดยีวเป็นตวัแทนของ

การผลติของประเทศอาจจะคอ่นขา้งเป็นภาพรวมมากเกนิไป แมว้่าไมไ่ดม้อีะไรผดิพลาด

แต่ถา้มกีารแยกรายละเอยีดออกเป็นสาขาการผลติต่างๆ อย่างน้อยเป็น ภาคการเกษตร 

ภาคการผลติ และภาคบรกิาร ซึง่ในภาคบรกิารน้ีถ้าสามารถแยกออกไดเ้ป็นภาคการค้า

(ค้าส่งรวมกบัค้าปลกี)และภาคบรกิารก็จะทําให้ได้ production function หรอื supply 

                                                                                                                                                                                           
คา่หนึ่งสมมตุใิหเ้ทา่กบั k คณูกบัทุกๆค่าของ independent variables จะมผีลทาํให ้function ดงักล่าวมคี่าเปลีย่นไปเท่ากบั kr เรยีกวา่เป็น 

homogeneous of degree r, ถา้ r = 1 แสดงวา่เป็น linear homogeneity ความหมายกค็อืถา้เราเพิม่ปจัจยัทนุและแรงงานในสดัสว่นทีเ่ท่ากนัคอื 

เชน่ m เทา่แลว้ กจ็ะมผีลทาํใหผ้ลผลติเพิม่ในสดัสว่น m เทา่เชน่กนั(เป็น constant return to scale ในรปูของสดัสว่น) ในทางเศรษฐศาสตรม์ี

การนํา Cobb-Douglas production function ทีเ่ป็น linear homogeneity มาใชเ้ป็นรปูแบบของ function การผลติค่อนขา้งมากเพราะสะดวกและ

เขา้ใจงา่ยทีค่า่ของ exponent(คา่ยกกาํลงั) ใหก้บั input ใดกจ็ะเป็นตวับ่งบอกถงึสดัสว่นของผลผลติทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมาจากปจัจยัการผลติ

ดงักล่าวนัน้ เช่นสดัสว่นของผลผลติทีเ่กดิจาก K คอื α และทีเ่กดิจาก L คอื β(หรอืในอกีมมุมองหนึ่งกค็อืค่า partial elasticity of output with 

respect to that input 
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side ที่มรีายละเอียดตามโครงสร้างภาคการผลติตามนโยบายและขอบเขตของงาน

ส่งเสรมิ SMEs ที ่สสว. รบัผดิชอบดแูล 

5.9.3 การแทนค่าของการใชทุ้นดว้ยค่า real depreciation (ไดจ้าก file Private investment 

template, เป็นการใชค้่าเสมอืนหรอืค่า proxy) มขีอ้สงัเกตคอืค่าอตัราขยายตวัของ real 

depreciation ในหลายๆ ช่วงเวลามคี่าเป็นลบ จงึมผีลเท่ากบัว่าการใชทุ้นมคี่าลดลง ซึง่

ในความเป็นจรงิอาจเป็นการยากที่จะประเมนิได้ว่าการใช้ทุนของประเทศมคี่าลดลง

หรือไม่ สาเหตุที่มีค่าเป็นลบเน่ืองจากวิธีการคํานวณค่าเสื่อมราคาทุนในทางบัญชี

ประชาชาตนิัน้เป็นการคํานวณในทางบญัชซีึ่งใช้วธิเีส้นตรง ตามอายุการใช้งานในทาง

บญัชเีช่นกนั ตวัอย่างเช่นเครื่องจกัรที่กําหนดใหม้อีายุการใช้งาน(ในทางบญัช)ี เท่ากบั 

10 ปี และมมีลูคา่ซากเท่ากบั 1 บาท(เกอืบทุกรายการกําหนดใหค้่าซากเป็นค่าดงักล่าว) 

ดงันัน้ค่าเสื่อมราคาแต่ละปีจงึเท่ากบั มูลค่าเครื่องจกัรลบด้วย 1 หารดว้ย 10 มลูค่าที่

คํานวณได้เมื่อหารด้วยดัชนีราคา จะได้ค่าราคาคงที่(real)ของค่าเสื่อมราคา(ใน

แบบจาํลองน้ีใชว้ธิกีารคํานวณหาค่าจากสมการ depreciation rate โดยใหข้ึน้กบั การใช้

กําลงัการผลติและ ค่า crisis ซึง่เป็นตวัแปร dummy) โดยแทจ้รงิแลว้ค่าของการใชทุ้น

ต้องใชต้วัแปร capital stock(real) ซึง่สามารถใชไ้ดท้ัง้ gross capital stock หรอื net 

capital stock (net capital stock เท่ากบั gross capital stock หกัลบดว้ย accumulated 

depreciation) 

5.9.4 การใช้ work hour เป็นค่า labour ใน production function ถอึว่าเป็นค่าที่ถูกต้อง 

อย่างไรกต็ามมขีอ้สงัเกตว่า ค่า work hour ทีไ่ดน้ี้เป็นการประมาณทางอ้อมขึน้มาจาก 

labour force ซึ่งคํานวณมาจากจํานวนประชากร ในขณะที่การประมาณค่าจํานวน

ประชากรแต่ละปีกําหนดโดยมสีมมุตฐิานให้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.7 ต่อปีและใช้คงที่ตลอด

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมาอาจไม่ถูกต้องกบัขอ้มลูจรงิ ค่า work hour และ labour 

force นัน้ในอกีทางหน่ึง สามารถรวบรวมได้จาก labour force survey จดัทําโดย

สํานักงานสถติแิห่งชาต ิเป็นขอ้มลูรายเดอืน ซึ่งขอ้มูลชุดน้ีมขีอ้ไดเ้ปรยีบคอืเป็นการใช้

นิยามตามหลักสากล มีการรวบรวมข้อมูลทัง้ labour force, employment, 

unemployment, under-employment ทําใหข้อ้มลูทัง้หมดมคีวามแนบนัย(consistency) 

และเป็นไปตามสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ ในขณะที่ขอ้มลูของแบบจาํลองน้ีค่อนขา้งนิ่งโดย

ตลอดเน่ืองจาก population growth คงที ่ดงันัน้ถ้าหากจําเป็นทีต่้องใชว้ธิกีารประมาณ 

labour force จาก population แลว้กค็วรใชค้่า population ทีเ่ผยแพร่เป็นทางการ (โดย 

สศช) ซึ่งมีการคาดประมาณไปข้างหน้าที่ยาวนานพอสมควร(ประมาณการโดยใช้
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แบบจําลองประชากร) น่าจะมคีวามสมเหตุสมผลดกีว่าการใช้ค่าอตัราเพิม่ที่คงที่โดย

ตลอด 

5.9.5 ในเอกสารไดอ้ธบิายว่าตวัแปรเวลาคอืค่าการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยหีรอื total factor 

productivity(TFP) ซึง่สมมตุใิหม้คีา่เท่ากบั 8 ซึง่ไมม่คีาํอธบิายทีม่าของคา่ดงักล่าว 

5.9.6 สมการ employment และ labour force ไมไ่ดใ้ชค้่า constant term และใชค้่า log(WH) 

หารดว้ย 4 ทาํนองเดยีวกนัสมการ labour force กไ็มไ่ดใ้ชค้า่ constant term เช่นกนั 

5.9.7 ยงัไม่มกีาร update ขอ้มลูในบาง sheet เช่น sheet labour force survey เป็นตน้ ทัง้น้ี

ขอ้มลูชุดน้ีอาจไมไ่ดใ้ชส้าํหรบั run model โดยตรง แต่กค็วรรวบรวมไวเ้พราะสามารถใช้

เป็น reference ไดเ้ช่นกนั 

5.9.8 การกําหนดสมมุติฐานของตัวแปร time เพื่อใช้เป็นตัวแทนของ Total Factor 

Productivity(TFP) มคีา่เท่ากบั 8 และใชเ้ป็นค่าคงทีโ่ดยตลอด ซึง่จะมผีลทําใหอ้ตัราเพิ่ม

ของ TFP มคี่าเท่ากบัศูนย(์มขีอ้สงัเกตว่าจากการพจิารณาใน sheet 2, file: Aggregate 

GDP supply side ซึง่เชือ่วา่น่าทีจ่ะนํามาใชเ้ป็นขอ้มลูใชส้รา้งสมการ มกีารกําหนดค่าตวั

แปร time ซึง่มคี่าที ่run ตัง้แต่ 1,2,3…..เรื่อยมาจนเป็นค่า 56 ใน observation ค่า

สุดทา้ย ต่างจากการใชค้า่เท่ากบั 8 และคงทีด่งักล่าว) 

6. แนวทางการปรบัปรงุเพ่ือการใช้งานแบบจาํลอง macroeconomic model 

การทบทวนปรบัปรุงแบบจําลองเป็นงานหน่ึงที่สําคัญที่ผู้ใช้งานจะต้องดําเนินการต่อเน่ืองอย่าง

สมํ่าเสมอเพราะจะมเีหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้และเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา พฤตกิรรมในปจัจุบนัอาจต่างไป

จากอดตีหรอือาจมปีระเดน็หรอืเงื่อนไขใหม่ๆ เกดิขึน้ หรอืการเกดิเหตุการณ์ที่มผีลกระทบรุนแรง เช่นน้ํา

ท่วมใหญ่ในปี 2554 เป็นตน้ 

การปรบัปรุงแบบจําลองชุดน้ีควรดําเนินการโดยแบ่งออกเป็นระยะสัน้เพื่อให้เกิดการใช้งานของ

แบบจาํลองชุดน้ีต่อไปและระยะยาวเพื่อใหแ้บบจําลองมรีายละเอยีดและความสมบูรณ์มากยิง่ขึน้(ขอ้เสนอ

การปรบัปรุงข้างล่างน้ีส่วนหน่ึงก็เป็นการแก้ไขปญัหาตามความเห็นของข้อ 5 เช่นการกําหนดค่า 

exogeneous variables เป็นตน้) 

การปรบัปรงุระยะสัน้ 

6.1 การปรบัปรงุ(updating) จดัทาํค่าตวัแปรภายนอก(exogeneous variable) ให้ถกูต้องเป็นค่า

ทนัสมยัจนถึงปัจจบุนั 

เน่ืองจากการใช้งานแบบจําลองมีขัน้ตอนที่สําคัญประการแรกคือการนําค่าของข้อมูลตัวแปร

ภายนอกเข้าไปแทนค่าในแบบจําลองเพื่อประมวลผล(run) แบบจําลองหาค่าตวัแปรภายในต่างๆตามที่

ต้องการ ดงันัน้การ updating ตวัแปร exogeneous รวมทัง้ตวัแปรภายในคอื GDP ดา้นการใชจ้่ายทีแ่ยก
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ออกตามรายการต่างๆ และ GDP ด้านการผลติที่เป็นค่ารวม จงึเป็นงานลําดบัแรกสุดที่ต้องดําเนินการ 

อย่างไรกต็ามเน่ืองจากแบบจาํลองน้ีไดส้รา้งไวค้่อนขา้งนานแลว้ ค่า parameter อาจลา้สมยัดงันัน้การหวงั

ผลทีจ่ะไดจ้ากแบบจาํลองเดมิบนตวัแปร exogenepus ที ่update ใหม่ใส่เขา้ไปน้ีกอ็าจจะไม่ใหผ้ลทีด่ตีามที่

ต้องการก็ได้ แต่ประโยชน์ที่ได้คอืได้การเรยีนรู้การใช้งานรวมทัง้รู้แหล่งและวิธีการจดัทํา exogeneous 

variables ซึง่จะเป็นงานหลกัพืน้ฐานทีส่าํคญัสาํหรบัใชท้าํงานบนแบบจาํลองน้ีในอนาคตต่อไป  

จากการตรวจสอบเอกสารโครงการไม่พบรายละเอยีดคําอธบิายเกี่ยวกบัวธิกีารจดัทําขอ้มูลตวัแปร 

exogeneous โดยตรงอาจมบีางรายการทีก่ารระบุแหล่งทีม่าอยู่บา้งหรอืใชว้ธิกีารตรวจสอบจาก sheet หน้า

หลงัๆทีอ่ยูป่ระกอบกบั file กอ็าจใชเ้ป็นแนวทางในการคน้หาวธิกีารและแหล่งขอ้มลู exogeneous variable 

ไดบ้า้ง ประกอบกบัจากการหารอืกบัเจา้หน้าที ่ขว.(คุณปรญิญา) ทีท่าํหน้าที ่run แบบจําลองน้ีต่อเน่ืองมา

นัน้ ทําให้ทราบว่าการจดัทําตวัแปร exogeneous เป็นภารกจิที่ยุง่ยากและใช้เวลา จงึทําให้ต้องใช้วธิี

กําหนดค่า(สมมุต)ิ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา ทําใหก้ารใช้ผลจากการ run สมการมขีอ้จํากดั ดงันัน้ 

“ผูร้บัจา้ง” จงึไดจ้ดัทํารายละเอยีดของแนวทางการรวบรวมขอ้มลูตวัแปร exogeneous
10

โดยหลกัการนัน้ ทีม่าของขอ้มลูตวัแปรภายนอกสามารถประมวลขึน้มาได ้2 แนวทาง แนวทางแรก

คอืการเกบ็รวบรวมจากคา่ขอ้มลูหรอืสถติจิรงิทีไ่ดม้กีารจดัทาํและรายงานโดยหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการจดัทาํขอ้มลูหรอืสถติดิงักลา่ว และแนวทางที ่2 คอืการสมมตุคิ่าทีผู่จ้ดัทําแบบจาํลองกําหนดขึน้มาเอง

โดยอาจกําหนดขึน้มาจากประสบการณ์หรอืกําหนดตามนโยบาย เช่น นโยบายของรฐับาลหรอือาจกําหนด

ขึน้มาจากแนวโน้มทัง้จากในอดตีและค่าทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตภายใต้สภาพแวดลอ้ม เช่นสถานการณ์

ของเศรษฐกิจโลกเป็นต้น ในบางกรณีถ้าต้องการทดสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็

จาํเป็นตอ้งใชว้ธิกีารกาํหนดคา่ exogeneous ในสถานการณ์ต่างๆ แลว้ดเูปรยีบเทยีบผลทีเ่กดิขึน้ 

 เพื่อให้ ขว. ไดใ้ช้

เป็นคูม่อืประกอบการทาํงานน้ีต่อไป 

ในแบบจาํลองชุดน้ีนอกจากการหาค่าตวัแปรภายนอกแลว้ เน่ืองจากในขัน้ตอนการ simulation ได้

ใชว้ธิกีารประมาณคา่ growth ของ GDP และองคป์ระกอบในดา้นรายจา่ยเพือ่นําไปหาค่าทีเ่ป็น “มลูค่า” จาก

ค่าฐานของมลูค่าในปีที่ผ่านมา ดงันัน้การรวบรวมขอ้มลูเพื่อใช ้run แบบจําลองจงึต้องเกบ็ขอ้มูล “มูลค่า” 

GDP รายไตรมาสทีป่รบัปรงุลา่สดุดว้ยเช่นกนั 

การรวบรวมขอ้มลูและการจดัทําตวัแปรภายนอกทําดําเนินการน้ีม ี2 ส่วน ส่วนแรกคอืการรวบรวม

ขอ้มลูจรงิตัง้แต่ Q1 2006 มาจนถงึปจัจุบนั(Q1 2013 โดยประมาณ เน่ืองจากบางรายการอาจไม่มขีอ้มลู

จนถงึ Q1 2013 ดงักล่าวจงึต้อใชว้ธิกีารประมาณโดยองิจากขอ้มลูในอดตี) และการ project ไปขา้งหน้า
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 เอกสารแนวทางการรวบรวมขอ้มลูตวัแปรภายนอกดงักล่าวนี้ไดส้่งมอบใหก้บั ขว. ในรายงานประจาํเดอืนกรกฎาคมแลว้ แต่เพือ่ใหเ้อกสาร

การใหค้าํปรกึษาเรือ่ง macro model มคีวามครบถว้นจงึไดป้รบัปรงุและนํามาเสนอไวใ้นทีน่ี้อกีครัง้หนึ่ง 
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(ตัง้แต่ Q2 2013 จนถงึ Q4 2014) ดงันัน้จงึสามารถใช้ผลทีไ่ดใ้นการ run model ช่วงก่อน Q1 2013 

เปรยีบเทยีบกบัคา่ GDP จรงิกส็ามารถทาํใหท้ราบถงึประสทิธภิาพของแบบจาํลองดงักลา่วได ้

จากเหตุผลขา้ตน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีผู่ ้run model จะต้องรูแ้ละทําความเขา้ใจถงึการจดัทําขอ้มลูตวั

แปรภายนอกเพือ่ทราบถงึแหลง่ขอ้มลูและรายการทีนํ่ามาใชซ้ึง่จะตอ้งตรงหรอืสอดคลอ้งกบัค่าทีใ่ชอ้ยูเ่ดมิใน

แบบจาํลอง หรอืเขา้ใจทีม่าในการตัง้สมมุตฐิานในกรณีทีต่้องการ projection ไปขา้งหน้าเพื่อใหส้ามารถ run 

แบบจาํลองไดใ้นอนาคตต่อเน่ืองไป การเรยีนรูด้งักล่าวนอกจากเพื่อใชง้านแล้วยงัเป็นประโยชน์สําหรบัใช้

ปรบัปรงุคา่ตวัแปรหรอืทดสอบคา่ตวัแปรภายใตส้มมตุฐิานต่างๆไดอ้กีดว้ยเช่นกนั 

การรวบรวมขอ้มลูและการกาํหนดคา่ตวัแปรภายนอกมแีนวทางวธิปีฏบิตัทิีส่าํคญัๆ สรปุ ดงัน้ี  

1) ต้องใชค้่าของตวัแปรเดยีวกนักบัค่าเดมิที่ใชใ้นการสรา้งแบบจําลองโดยการตรวจสอดนิยามให้

ตรงกนั ในกรณีที่ไม่มคีําอธบิายนิยามกําหนดไวช้ดัเจน อาจใชว้ธิตีรวจดูจากค่าในอดตีว่ามคี่า

ตรงกนัทัง้คา่จรงิและคา่ของอตัราการขยายตวั 

2) หากไม่สามารถหาค่าที่ตรงกบัค่าเดมิทุกประการได ้กจ็าํเป็นทีจ่ะต้องรวบรวมค่าใกลเ้คยีงทีสุ่ด

ถ้าแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อยก็ใช้แทนกนัได้เลย แต่ถ้าแตกต่างกนัพอสมควรก็อาจใช้ค่าเฉลี่ย

ของความแตกต่างทัง้หมดเพื่อปรบัค่าที่รวบรวมได้ใหม่ให้เท่ากับค่าอนุกรมเดิมที่ใช้สร้าง

แบบจาํลอง 

3) กรณีตัวแปรภายนอกที่เก็บจากข้อมูลจริงต้องใช้ค่าที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นค่าทันสมัย

(update) มากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

4) ในกรณีเป็นค่าสมมุติฐานที่ผู้ run model กําหนดขึ้นมาเอง ควรกําหนดอย่างมเีหตุมผีล 

สอดคลอ้งกบัค่าในอดตี และค่าที่คาดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยผูจ้ดัทําอาจกําหนดขึน้มาเป็น

เป็นช่วงของค่าทีเ่หน็ว่าเหมาะสมระหว่างค่าสูงสุดหรอืตํ่าสุดแลว้ใชค้่าเฉลีย่ตรงกลางระหว่าง 2 

ดงักล่าว หรอือาจใช้ค่าสูงสุดหรือค่าตํ่าสุดในลักษณะของการมสีมมุติฐานการมองโลกที่ดี

(optimistic) และการมองโลกในแงร่า้ย(pessimistic) กไ็ด ้

5) ในบางกรณีบางหน่วยงานมกีารยกเลกิการจดัทําและรายงานขอ้มลู ตวัอย่างเช่นราคาน้ํามนัดบิ

ดูไบซึ่งสํานักนโยบายและแผนพลงังานยกเลกิการรายงานเพราะมกีารคุม้ครองในลขิสทิธิ ์หรอื

ขอ้มลูปรมิาณเงนิ M1, M2, M2a และ M3 ของธนาคารแห่งประเทศไทยกไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลง

ไปอนัเน่ืองมาจาก IMF มกีารเปลี่ยนมาตรฐานสากลของนิยามปรมิาณเงนิใหม่
11
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 ปรมิาณเงนิหมายถงึจํานวนหรอืปรมิาณของเงนิรวมทัง้สนิทรพัยอ์ื่นทีม่ฐีานะใกลเ้คยีงกบัเงนิทีม่กีารออกใชห้มนุเวยีนในระบบ

เศรษฐกจิ การวดัปรมิาณเงนิสามารถวดัได ้2 ทางคอืในฐานะเป็นสนิทรพัยข์องผูถ้อืครองเงนิ (money holder) และในฐานะหนี้สนิทางการเงนิ

ของผูส้รา้งเงนิ (money issuer) ซึง่ทัง้ 2 ดา้นจะเทา่กนั แต่เนื่องจากการวดัดา้นผูถ้อืครองไมส่ามารถทาํไดใ้นทางปฏบิตัเิพราะมจีาํนวนผูถ้อื

ครองเป็นจาํนวนมาก ดงันัน้การวดัดา้นหนี้สนิจงึสะดวกเหมาะสมกว่า โดยการรวบรวมขอ้มลูหนี้สนิจากงบการเงนิของ money issuer ทัง้หมด 

 ในกรณี

ดงักลา่วน้ีกจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งหาขอ้มลูอื่นทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุเป็นตวัแทน 
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6) ผูด้ําเนินงานประมวลผลแบบจาํลองนอกจากดําเนินการรวบรวมขอ้มลู exogeneous variables 

เหล่าน้ี เป็นประจําและต่อเน่ืองแล้ว หากมีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการจัดทําตัวแปร 

exogeneous เพื่อใช ้forecast ไปขา้งหน้าเกดิขึน้ทุกครัง้ กค็วรจะต้องมกีารบนัทกึเหตุผลหรอื

แนวคิดของการปรับปรุงแก้ไขไว้ในเอกสารส่วนน้ีต่อเน่ืองไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานสว่นรวมของการ run macromodel ของสาํนกัขอ้มฃูและวจิยัขา้งหน้าต่อไป 

ขอ้มลู exogeneous variable ที่ได้ update ใหม่รวมทัง้ที่ forecast ไปขา้งหน้า ในทีน่ี้ วธิกีาร

รวบรวมขอ้มลูและการจดัทําค่าค่าตวัแปรภายนอกแต่ละตวัแปรมรีายละเอยีดดงัน้ี(ตารางสรุปขอ้มลูตวัแปร

แต่ละตวั รวมทัง้แฟ้มงานทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชค้าํนวณคา่ตวัแปรแต่ละตวัปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 2) 

6.1.1 ค่า GDP รายไตรมาส 

ตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้นว่าค่า GDP รายไตรมาสเป็นค่าทีแ่บบจาํลองน้ีต้องการประมาณขึน้มา 

จงึเป็นตัวแปรภายใน(endogeneous variable) แต่ในขัน้ตอนของการประมวลผลค่า(run) 

แบบจาํลองหรอืการ simulation นัน้ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งรวบรวมขอ้มลู GDP รายไตรมาสทีเ่ป็นค่าล่าสุด

เอามาใส่ในแบบจาํลอง(ใส่ค่าใน file aggregate GDP ฉบบัทดลอง) เหตุผลทีต่้องเอามาใส่กเ็พื่อให้

ไดค้่าประมาณการที่เขา้ใกลค้่าถูกต้องมากที่สุดเพราะแบบจําลองดงักล่าวน้ีใช้วธิกีารหาค่า growth 

แล้วเอาไปปรบักบัค่า GDP จรงิในไตรมาสที่ผ่านมา การทําโดยวธิน้ีีมขีอ้ดคีอืทําให้ได้ค่าจรงิและ

คา่ประมาณการทีเ่ขา้ใกลก้นัโดยตลอด ดงันัน้คา่ GDP รายไตรมาสจงึเป็นค่าสําคญัค่าหน่ึงทีผู่จ้ดัทํา

ตอ้งเกบ็ขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 

                                                                                                                                                                                           
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางสภาพเศรษฐกจิและกฎหมายตลอดเวลา ทาํให ้money issuer ไดเ้ปลีย่นแปลงไป มทีัง้ทีปิ่ดตวัลงและเกดิขึน้ใหม ่

จงึมผีลต่อการจดัทาํขอ้มลูปรมิาณเงนิมกีารเปลีย่นแปลงไปและทาํใหป้รมิาณเงนิเปลีย่นไปดว้ย 

องคป์ระกอบของปรมิาณเงนิในปจัจุบนัประกอบดว้ย 

1. ปรมิาณเงนิความหมายแคบ หมายถงึ 

1.1 เงนิสดทีไ่มอ่ยูใ่นมอืของสถาบนัรบัฝากเงนิและรฐับาล(ธนบตัรทีห่มนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ+เหรยีญกษาปณ์ที่

หมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ หกัดว้ยเงนิสดในมอืสถาบนัรบัฝากเงนิคอืธนาคารพาณชิย,์ บรษิทัเงนิทุน, ธนาคาร

เฉพาะกจิ, สหกรณ์ออมทรพัยแ์ละกองทุนรวมตลาดเงนิและหกัดว้ยเงนิสดในมอืรฐับาล) รวมกบั 

1.2 เงนิรบัฝากกระแสรายวนัทีส่ถาบนัรบัฝากเงนิ(ธปท. ธพ. และธนาคารเฉพาะกจิ) 

2. ปรมิาณเงนิตามความหมายกวา้ง หมายถงึ 

2.1 ปรมิาณเงนิตามความหมายแคบ รวมกบั 

2.2 เงนิรบัฝากทีม่สีภาพคลอ่งสงูกึง่เงนิสด(เงนิรบัฝากประเภทอื่นทีส่ถาบนัรบัฝากเงนิและตราสารหนี้ทีอ่อกโดย ธพ. บง. 

และธนาคารเฉพาะกจิ) 

ในอดตี ธปท กาํหนดความหมายแยกออกเป็น M1(เท่ากบัธนบตัรทีห่มนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ+เหรยีญกษาปณ์-เงนิสดทีอ่ยูใ่นมอืรฐับาล-เงนิ

สดทีอ่ยู่ในมอืธนาคารพาณชิย+์เงนิรบัฝากกระแสรายวนัที ่ธปท และ ธพ. ส่วน M2 หมายถงึ M1+เงนิรบัฝากประเภทอื่นที ่ธพ., M2a หมายถงึ 

M2 + ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีอ่อกโดย บง. หกัรายการสว่นต่างจากการรวมบญัชขีอง M2a, M3 หมายถงึ M2a +เงนิรบัฝากทีธ่นาคารเฉพาะกจิ หกั

รายการสว่นต่างจากการรวมบญัชขีอง M3 
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ค่า GDP รายไตรมาสทีต่้องเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื GDP ในราคาประจาํปี(nominal GDP หรอื 

GDP at current market price) และ GDP ในราคาคงที(่real GDP หรอื at constant price)
12

 โดย

เกบ็ขอ้มลูทัง้ demand side ซึง่ประกอบดว้ย Private consumption expenditure, Government 

consumption expenditure, Gross fixed capital formation ซึง่แยกระหว่าง Private (Ip) และ 

Public(Ig)
13

  Export แยกระหว่าง Goods และ Services และ Import ซึง่แยกระหว่าง Goods และ 

Services และ Import เช่นกนั รวมทัง้ต้องเกบ็ค่าตวัเลข statistical discrepancies เอามาใส่ใน

ตารางอีกด้วยเช่นกนั ทัง้น้ีเพราะค่าของ GDP ด้าน demand side เมื่อรวมกบั statistical 

discrepancies จะเท่ากบั GDP ด้านการผลติซึ่งเป็นด้านของวิธีการประมวลผลหลกั(core 

approach) ของการจดัทํา GDP ของประเทศไทย
14

ค่า GDP ทัง้ในราคาประจาํปี และ CVM นํามาใส่ใน sheet NGDP และ RGDP ซึง่เป็น sheet 

แรกและ sheet ที ่2 ของ file aggregate GDP ฉบบัทดลอง ตามลําดบั ส่วน sheet Deflator เป็น

ผลคาํนวณภายในทีไ่ดจ้าก 2 sheet แรก

 ดงันัน้การประมาณค่า GDP ในไตรมาสของปี

ปจัจบุนัหรอืในปีขา้งหน้าดว้ยแบบจาํลองจงึตอ้ถอืวา่คา่ statistical discrepancies มคีา่เท่ากบัศนูย ์

15

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้มกีารจดัทําและเผยแพร ่

GDP รายไตรมาสเป็นประจําทุกไตรมาส โดยมกีําหนดเผยแพร่ ณ วนัจนัทรแ์รกของสปัดาห์ที่ 3 

หลงัจากสิ้นสุดไตรมาสทีร่ายงานสถติ ิตวัอย่างเช่น QGDP ของไตรมาสที ่2 ปี 2013 กําหนด

 

                                                           
12

 ปจัจุบนัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดจ้ดัทาํ real GDP ในลกัษณะวธิทีีเ่รยีกวา่ chain volume measure 

หรอื CVM ซึง่มสีตูรการคาํนวณคอื Vt = Vt-1*(Qt/Qt-1) เมือ่ V คอืมลูคา่ของรายการทีค่าํนวณ, Q คอืดชันปีรมิาณ ทัง้นี้ V0 คอื reference year 

ซึง่ตรงกบั based year ตามวธิเีดมิ ทัง้นี้วธิ ีVCM นี้มขีอ้จาํกดัของ non additive ผลรวมของรายการยอ่ยจะไมเ่ทา่กนักบัคา่ของรายการใหญ่   

13
 ในระบบบญัชปีระชาชาต ิPublic Gross fixed capital formation หมายความรวมถงึการลงทนุของรฐัวสิาหกจิเขา้ไวด้ว้ย  

14
 วธิกีารประมวลบญัชปีระชาชาตมิ ี3 ดา้นคอืดา้นการผลติ(production approach) ดา้นการใชจ่้าย(expenditure approach) และดา้นรายได้

(income approach) การคาํนวณ GDP ของประเทศไทยใชด้า้นการผลติเป็นวธิกีารคาํนวณหลกั(core approach) ซึง่หมายถงึวธิทีีใ่ชส้าํหรบั

อา้งองิอตัราการเตบิโตของ GDP ของประเทศ สว่นวธิทีางรายจ่ายซึง่ประมวลคา่ทีเ่ป็นอสิระจากการผลตินัน้ เป็นวธิทีีใ่ชส้รา้งแบบจาํลองใช้

ประมาณคา่ต่างๆ ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งนําคา่ statistical discrepancies เขา้มารวมไวด้ว้ยเพือ่ใหไ้ดค้า่ทีต่รงกบัการผลติ สว่นดา้นรายไดใ้ชก้าร

คาํนวณทางออ้มโดยการเอาคา่ดา้นการผลติเป็นตวัคมุจงึทาํใหไ้มม่คีา่ statistical discrepancies เกดิขึน้ 

15
 Price deflators ของ GDP ทีไ่ดจ้าก current price หารดว้ย constant price หรอื CVM ถอืวา่เป็น general price index ทีถู่กตอ้งและดทีีสุ่ด 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตัสิ่วนใหญ่มกัจะใช ้CPI เป็น general price index ทัง้ทีค่วามจรงิแลว้ CPI คลอบคลมุเฉพาะการบรโิภคของครวัเรอืน

(ทัง้ราคาสนิคา้และการถ่วงน้ําดว้ยคา่ใชจ่้ายของครวัเรอืน)เทา่นัน้   
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เผยแพร่ ณ วนัจนัทรท์ี่ 19 สงิหาคม 2013 เป็นต้น ดงันัน้ผู้จดัทําแบบจําลองต้องตดิตามและ

รวบรวมขอ้มลูขอ้มลูดงักลา่วเป็นประจาํและต่อเน่ืองตามเวลาทีก่าํหนด   

6.1.2 จาํนวนประชากร 

ข้อมูลจํานวนประชากรที่ใช้เป็นทางการของประเทศมแีหล่งขอ้มูลหลกัที่สําคญัๆ อยู่ 2 

แหล่งคอื ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากสํามะโนประชากร ของ

สํานักงานสถติแิห่งชาต ิขอ้มูลจากทะเบยีนราษฎรเ์ป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากประชาชนมารายงานงานแจง้

ต่อหน่วยงานทะเบยีน ดงันัน้ในกรณถีา้ไมม่าแจง้กจ็ะไมม่กีารบนัทกึไว ้ความครบถ้วนจงึไม่สามารถ

ครอบคลุมประชากรทัง้หมดของประเทศได้
16

6.1.2.1 การรวบรวมขอ้มลู(ประมวลคา่ปจัจบุนั) 

 ส่วนขอ้ดขีองขอ้มูลทะเบยีนราษฎรค์อืเป็นขอ้มูลที่มี

การรายงานเป็นประจําทุกปี ส่วนขอ้มลูประชากรจากสํามะโนมขีอ้ดคีอืความครบถ้วน แต่ขอ้จํากดั

คอืมกีารรายงานเฉพาะทุกๆ 10 ปี ตามปีทีม่กีารทาํสาํมะโน 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้มกีารประมาณการข้อมูล

ประชากรรายปีโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากสํามะโนประชากรของสํานักงานสถิติแห่งชาติ แล้วใช้

แบบจําลองด้านประชากรเพื่อประมาณการข้อมูลประชากรในแต่ละปี รวมทัง้การประมาณการ

ประชากรไปข้างหน้าอีกด้วย การปรบัปรุงแก้ไขจะมขีึ้นเมื่อมผีลจากสํามะโนใหม่เกิดขึ้น ข้อมูล

ดงักลา่วน้ีนอกจาก สศช. แลว้ หน่วยงานต่างๆ ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูหลกัในการวเิคราะหแ์ละประมวลค่า

ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

จาํนวนประชากรทีใ่ชเ้ป็นค่าตวัแปรภายนอกในทีน้ี่ใชค้่าตามรายงานของ สศช. แต่เน่ืองจากค่า

ดงักล่าวเป็นค่ารายปี ดงันัน้จงึต้องประมาณค่าเป็นรายไตรมาสโดยการหาส่วนต่างระหว่างปีแล้ว

หารดว้ย 4 ทาํใหค้า่จาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ในทุกไตรมาสของปีนัน้ๆ มคีา่เท่ากนั
17

ในแบบจาํลองน้ีค่าจํานวนของประชากรค่อนขา้งสําคญัเพราะยงัเป็นตวักําหนดค่าจาํนวนกําลงั

แรงงาน(labour force) อกีดว้ย โดยที ่growth of labour force เป็น function ของ growth of 

population ใน file Aggregate GDP supply side 

 

6.1.2.2 การประมาณคา่ไปขา้งหน้า
18

                                                           
16

 ในปจัจุบนัปญัหาดงักล่าวคาดว่าน่าทีจ่ะลดน้อยลงเพราะมรีะบบทะเบยีนทีด่ขี ึน้ประกอบกบัการตดิต่อของประชาชนกบัหน่วยงานของรฐัและ

การทาํนติกิรรมใดๆ จาํเป็นตอ้งใชเ้ลขทะเบยีนประชาชนดว้ยเสมอ 

 

 

17
 โดยหลกัการของวธิกีารคาดประมาณจาํนวนประชากรของ สศช. นัน้ คา่ประชากรทีไ่ดเ้ป็นคา่กลางปี ไมใ่ชป่ลายปี 
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เน่ืองจาก สศช ไดค้ํานวนหาจาํนวน population growth ในอนาคตไวด้ว้ย การประมาณค่า

ประชากรไปขา้งหน้าจงึสามารถใชค้า่ดงักลา่วได ้

อน่ึงค่าของจํานวนประชากรและกําลังแรงงานยงัสามารถรวบรวมได้จากธนาคารแห่ง

ประเทศไทยง(ตารางเครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกจิทีส่าํคญั) ไดอ้กีดว้ยเช่นกนั 

6.1.3 Interest Rate (1 year Time Deposit) 

ในแบบจาํลองชุดน้ีมกีารใชอ้ตัราดอกเบีย้หลายอตัราดว้ยกนั สําหรบั Interest rate(1 year 

time deposit) เป็นอตัราดอกเบีย้ที่ใช้ในแบบจําลองสมการการบรโิภคของครวัเรอืน (การบรโิภค

ของครวัเรอืนขึน้กบัรายไดท้ีส่ามารถจบัจ่ายใชส้อยไดท้ีแ่ทจ้รงิ อตัราดอกเบีย้(1 year time deposit)

และ market cap) 

6.1.3.1 การรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมขอ้มูลจากรายงานสถติติลาดการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยของ

อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจาํ 6 เดอืน ของธนาคารพาณิชย ์และเน่ืองจาก ธปท. รายงานเป็นค่า

ตํ่าสุดและค่าสูงสุด (ตวัอย่างเช่นเดอืน พค. 2556 ค่าตํ่าสุดเท่ากบั 1.95 และสูงสุดเท่ากบั 3.0) จงึ

ต้องคํานวณหาค่าเฉลี่ยระหว่างตํ่าสุดและสูงสุด และต้องคํานวณจากค่ารายเดอืนเป็นรายไตรมาส

ดว้ย(ใน file ทีค่าํนวณไดค้าํนวณจากคา่สงูสดุและตํ่าสดุจากรายเดอืนเป็นรายไตรมาสก่อน หลงัจาก

นัน้จงึคาํนวณค่าเฉลีย่ระหว่างสงูสุดและตํ่าสุด) 

6.1.3.2 การประมาณคา่ไปขา้งหน้า 

เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร กํ า ห น ด อัต ร า ด อ ก เ บี้ ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ก า ร กํ า ห น ด โ ด ย

คณะกรรมการนโยบายการเงนิซึ่งจะกําหนดอตัราทีเ่รยีกว่าอตัราดอกเบีย้นโยบาย อตัราดงักล่าวน้ี

จะถูกใช้เป็นอตัราอ้างองิของอตัราดอกเบีย้ต่างๆ ทัง้ตลาดการเงนิและการลงทุน ทัง้น้ีเพราะอตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายเป็นอัตราที่คณะกรรมการฯกําหนดเพื่อใช้การเงนิเป็นเครื่องมอืในการดําเนิน

นโยบายเพื่อรกัษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการผลกัดนัให้เศรษฐกิจเติบโตของอย่างมดีุลยภาพ 

อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจําของธนาคารพาณิชยแ์ละรวมทัง้ดอกเบี้ยอื่นๆก็จะถูกกําหนดขึน้โดย

อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดังนัน้การประมาณการอัตราดอกเบี้ยไปข้างหน้าผู้จดัทํา

แบบจํ าลองจึงต้อ งกํ าหนดขึ้น เ อง โดยดู จ ากทิศทางของ โอกาสความ เ ป็นไปไปได้ที่

คณะกรรมการนโยบายการเงนิจะขึน้หรอืลดหรอืคงที่ของอตัราดอกเบี้ยนโยบายในแต่ละครัง้ การ

                                                                                                                                                                                           
18

 การประมาณการไปขา้งหน้าหมายถงึการประมาณคา่ในกรณไีมม่ขีอ้มลูนบัจากทีม่กีารรายงานลา่สุดไปจนถงึไตรมาส 4 ของ ปี ค.ศ. 2014 

วธิกีารประมาณการขา้งหน้าในทีน่ี้เป็นการในทีน่ี้เป็นขอ้เสนอเบือ้งตน้ ผูจ้ดัทาํแบบจาํลองอาจปรบัปรงุหรอืใชว้ธิอีืน่ทีต่่างไปกไ็ด ้
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ตดิตามในเรื่องอตัราดอกเบีย้อย่างต่อเน่ืองจงึเป็นภารกจิทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงของผูท้ี่จะต้องทํา

หน้าทีใ่นการประมวลคา่แบบจาํลองทางเศรษฐกจิมหภาค 

6.1.4 Market Cap.(rate of growth, y o y)  

Franco Modigliani เป็นนักเศรษฐศาสตรท์ีไ่ดส้รา้งทฤษฎกีารอุปโภคบรโิภคของครวัเรอืน

เพื่ออธบิายปรากฏการณ์ในระดบั microeconomic ภายใต้แนวคดิของ life cycle expectation(life 

cycle hypothesis) ซึ่งเชื่อว่าครวัเรอืนจะบรโิภคโดยมเีป้าหมายเพื่อใหเ้กดิ utility สูงสุดโดยการ

ตดัสินใจเลือกระหว่างการบรโิภคในปจัจุบนัหรอืเก็บออมไว้เพื่อบรโิภคในอนาคตจนสิ้นอายุขยั 

ดงันัน้การบรโิภคจงึขึน้อยู่กบัรายไดใ้นปจัจุบนั และรายไดใ้นอนาคต(ทีต่คี่ามาเป็นปจัจุบนั) ทัง้ทีไ่ด้

จากค่าจา้ง(labour income) และทรพัยส์นิในช่วงเวลาที่แล้วมา จากแนวคดิดงักล่าวจงึทําให้การ

สรา้ง consumption function ใน economic model ต่างๆ มกีารนําค่าของทรพัยม์าไวอ้ธบิายการ

บรโิภคดว้ย 

Market capitalization เป็นทรพัยส์นิประเภทหน่ึงทีเ่ชื่อกนัว่าจะมผีลต่อการอุปโภคบรโิภค 

Market capitalization หมายถงึมลูค่าตามราคาตลาดโดยรวมของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนซึง่เป็นค่าที่

คํานวณจากการนําราคาปิดของหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนคูณกบัจาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนปจัจุบนั

(listed shares) โดยเลอืกเฉพาะหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญั หุน้ปรุมิสทิธิ ์และ warrant 

6.1.4.1 การรวบรวมขอ้มลู 

จากการตรวจสอบข้อมูลของ market cap. ที่ปรากฏในแบบจําลอง ทําให้เชื่อว่าขอ้มูล 

market cap ทีใ่ชค้รอบคลุมเฉพาะ SET เท่านัน้ แต่เพื่อใหค้รอบคลุมครบถ้วนยิง่ขึน้จงึเสนอใหร้วม 

MAI เขา้ไวด้ว้ย(ในที่น้ีไดร้วบรวมและนําเสนอขอ้มลูทัง้กรณ ีSET และ SET+MAI, อย่างไรกต็าม

เน่ืองจากคา่ทีใ่ชใ้ชค้า่ของ growth ดงันัน้การรวม MAI ไวด้ว้ยจงึอาจมผีลต่อ growth ไม่มากนัก แต่

จะใหผ้ลในความเชื่อมัน่ของคุ้มรวมทีค่รอบคลุมทัง้หมด ทัง้น้ีขอ้มลูของ MAI มกีารรายงานเริม่จาก

กนัยายน 2001 เป็นต้นมา) โดยไดข้อ้มูลจากตลาดหลกัทรพัย์ เป็นข้อมูลรายเดอืน เน่ืองข้อมูล 

market capitalization เป็นขอ้มลูรปูแบบ stock value จงึใชข้อ้มลู ณ เดอืนสุดทา้ยของไตรมาสเป็น

คา่ของขอ้มลูประจาํไตรมาสนัน้ๆ (ตวัอยา่งเช่น Q1, 2011 ใชข้อ้มลูเดอืนมนีาคม 2011 เป็นตน้)     

6.1.4.2 การประมาณคา่ไปขา้งหน้า 

เน่ืองจากเชื่อว่าแนวโน้มการเติบโตของตลาดในอนาคตสามารถดูได้จากการเติบโตโดย

เฉลีย่ของปจัจุบนัได ้การประมาณค่า growth ในไตรมาส 3 ของปี 2013 จงึใชค้่าเฉลีย่ของ growth 

จากไตรมาส 1 และ 2 แต่พบว่าค่าทีไ่ดม้คี่าสูงมาก จงึปรบัใหล้ดลงมาโดยใหใ้กลเ้คยีงกบัการเตบิโต

ของเศรษฐกจิ(nominal term) ซึง่ประมาณขึน้มาวา่มคีา่ประมาณ 7 % และใหม้คีา่เท่ากนัทุกปี 

6.1.5 Total Government Expenditure 
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ในแบบจําลองน้ี ขอ้มูลการใช้จ่ายของรฐับาลและรายละเอยีดต่างๆ ภายใต้รายการการใช้

จา่ยของรฐับาลคอ่นขา้งทีจ่ะสบัสนและยากต่อการทาํความเขา้ใจมากทีส่ดุ 

การรวบรวมข้อมูลและการประมาณการไปขา้งหน้าของการใช้จ่ายของรฐับาลควรทําทุก

รายการไปในคราวเดยีวกนัของ file Government template 

จากการตรวจสอบขอ้มลูในอดตีของ file น้ี มพีบความสมัพนัธแ์ต่ละรายการดงัน้ี 

1) ค่า Total Government Expenditure เป็นค่าทีร่วบรวมขอ้มลูขึน้มาจากภายนอก(ไม่

ทราบทีม่า) คา่น้ีคอ่นขา้งสาํคญัเพราะเป็นตวัคมุในการนําไปหาคา่อื่นๆ ต่อไป 

2) หาค่า Current Expenditure(CGD) ซึ่งเป็นการหาทางอ้อมโดยนํา Capital 

Expenditure, Central Government(CGD)  ไปหกัลบออกจาก Total Government 

Expenditure 

Current Expenditure(CGD) = Total Government Expenditure – Capital 

Expenditure, Central Government(CGD)  

3) คํานวณค่า Local Government Expenditure ไดจ้าก Current Expenditure(CGD) ลบ

ดว้ย Current Expenditure, Central Government ซึง่เป็นค่าที่รวบรวมขึน้มาจาก

ภายนอก 

 

Local Government Expenditure = Current Expenditure(CGD) - Current 

Expenditure, Central Government 

 

4) Capital Expenditure ไดจ้าก ผลรวมของ Central Government(CGD) รวมกบั Local 

Government และ State Owned ซึง่ทัง้ 3 ค่าดงักล่าวน้ีรวบรวมมาจากภายนอก เป็นที่

น่าสงัเกตว่า ค่าของ Local Government ในบางไตรมาสมคี่าเป็นลบ และค่าของ State 

Owned ในบางไตรมาสน่าจะเป็นตวัเลขโดยประมาณ(สงัเกตจากตวัเลขหลกัพนัลา้น) 

 

Capital Expenditure  = Central Government(CGD) 

+ Local Government 

+ State Owned 
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5) Current Transfers เท่ากบั Interest on Public Debt รวมกบั Transfer to Household 

และ Transfer to Social Security Offices และ Transfer to Others ทัง้ 4 รายการน้ี

รวบรวมขอ้มลูขึน้มาจากภายนอก และค่า Current Transfers ทัง้หมดน้ีไม่รวมอยู่ใน 

Total Government Expenditure 

 

Current Transfers =  Interest on Public Debt  

+ Transfer to Household 

+ Transfer to Social Security Offices 

+ Transfer to Others 

 

6) ในส่วนของ Capital Expenditure ของ Central Government(CGD) เท่ากบั Capital 

Transfer รวมกบั Acquisition of fixed Capital Assets โดยทีค่่าของ Capital Transfer 

หามาไดจ้ากภายนอก(ในบางไตรมาสมคี่าเป็นลบ) ส่วน Acquisition of fixed Capital 

Assets คํานวณขึน้มาจาก Capital Expenditure, Central Government(CGD) ลบดว้ย 

Capital Transfer 

 

Acquisition of fixed Capital Assets = Capital Expenditure, Central 

Government(CGD) - Capital Transfer 

 

ความเหน็และขอ้สงัเกตของ file Government template มดีงัน้ี 

1) มคีวามไม่สอดคล้องของคุ้มรวมรวมระหว่างระหว่างรายจ่ายที่เป็น current และ 

capital กล่าวคอื ในส่วนของ current ไดร้วม Local Government ในขณะทีด่า้น 

capital expenditure กลบัไม่รวม Local Government จงึน่าที่จะผดิพลาด 

คลาดเคลือ่นไมส่อดคลอ้งกนั ยกเวน้ถา้จะนิยามวา่ 

 

Total Government Expenditure = Current Expenditure(Central Govn. + Local 

Govn.) + Capital Eexpenditure( Central 

Govern, only)  
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 ซึง่น่าจะเป็นนิยามทีไ่มถ่กูตอ้ง 

2) ค่าทีส่ําคญับางค่า เช่น Current Expenditure(CGD), หรอื Acquisition of Fixed 

Capital Assets(ซึง่กค็อื Gross Fixed Capital Formation) ของรฐับาลกลาง กลบั

คํานวณหาค่าดงักล่าวน้ีในลกัษณะตวัเหลอืหรอืส่วนต่าง ค่าดงักล่าวเหล่าน้ีควรจะ

ประมวลโดยการรวบรวมจากขอ้มลูขึน้มาโดยตรงเพราะนอกจากสาํคญัดงักล่าวแลว้

ยงัเป็นค่าที่มมีูลค่าค่อนขา้งสูง การคํานวณหาค่าของรายการใดๆ ในลกัษณะการ

เป็นตวัเหลอืควรใชก้บัรายการทีม่มีลูค่าไมส่งูมากนกั และไมม่ผีลต่อแบบจาํลอง 

3) ค่าบางค่ามคี่าเป็นลบซึง่ไม่สามารถเป็นไปไดห้รอืขดัแยง้กบัความจรงิ ตวัอย่างเช่น

current expenditure ของ local government ในหลายไตรมาส เช่น Q1-1993, 

Q2-1998, Q2-2000 เป็นต้น ซึ่งการทีเ่ป็นลบน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นค่า residual 

นอกจากน้ียังมีค่าอื่นๆที่เป็นลบอีก เช่น capital transfer ของ central 

government(โดยหลกัการแลว้ capital transfer อาจมคี่าเป็นลบไดซ้ึง่หมายถงึการ

เป็นผูร้บัสทุธ ิมใิช่เป็นผูใ้ห ้แต่ควรจะเกดิขึน้ไดก้บัสถาบนัเศรษฐกจิขนาดเลก็ จงึไม่

น่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีของ central government ดงักล่าว) หรอืกรณีของค่า 

capital expenditure ของ local government(ซึง่เป็นค่าทีไ่ดจ้ากภายนอก) ทีม่คี่า

เป็นลบกไ็มน่่าทีจ่ะถูกตอ้งเช่นกนั 

4) ค่าของ Current Transfers (ประกอบดว้ย Interest on Public Debt, Transfer to 

Households, Transfer to Social Security Offices และ Transfer to Others) ใน

แบบจําลองชุดน้ีไม่ถอืว่ารวมอยู่ใน Total Government Expenditure โดยทัง้ 4 

รายการน้ีรวบรวมขอ้มูลขึน้มาจากขอ้มลูภายนอก ซึง่โดยหลกัความจรงิแล้วควรที่

จะรวมอยูใ่นรายการการใชจ้า่ยรวมเพราะเป็นการจา่ยจากงบประมาณของแผน่ดนิ 

5) เหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงการคํานวณใน file Government template ขึน้มาใหม ่

โดยเฉพาะอย่างยิง่การหาค่า current expenditure ของ central government โดย

แหล่งขอ้มูลหลกัทีส่ามารถรวบรวมนํามาใช้ได้คอืสํานักงานเศรษฐกจิการคลงัและ

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิรวมทัง้การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูการใชจ้่ายของ Local Government หลงัจากนัน้จงึรวมทัง้ Central 

Government และ Local Government ขึ้นมาเป็น Total Government 

Expenditure 

6) ขอ้มูลบญัชปีระชาชาตริายไตรมาส(QGDP) จาก สศช. ที่สามารถรวบรวมได้คอื 

Current Consumption Expenditure และ Capital Expenditure(Gross Fixed 
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Capital Formation) ซึ่ง Government ในบญัชปีระชาชาติหมายถึง Central 

Government(กระทรวง หน่วยงานอสิระตามรฐัธรรมนูญ) Local government(

กรุงเทพมหานคร. เทศบาล, เมอืงพทัยา, องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั, องค์การ

บรหิารส่วนตําบล) และกองทุนและรฐัวสิาหกจิทีไ่ม่แสวงกําไร ทัง้น้ีรายการ Gross 

Fixed Capital Formation ใน QGDP จะแสดงเป็นค่ารวมของ Public sector ซึง่

หมายความรวมถึงรฐัวสิาหกิจทัง้หมดทุกแห่งเข้าไว้ด้วย (ซึ่งรฐัวสิาหกจิทีส่ําคญั

หลายแหล่งทกีารลงทุนทีม่มีลูค่าสูงมาก) ไม่มกีารแสดงรายละเอยีดทีแ่ยกระหว่าง 

Central Government, Local Government and State Enterprise ซึง่จากการ

ทดลองรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวแล้วพบว่ามคีวามแตกต่างจากขอ้มูลที่ใช้อยู่เดมิใน

แบบจําลองค่อนข้างมาก ดงันัน้การใช้ข้อมูลการใช้จ่ายของรฐับาลรายไตรมาส

โดยตรงจาก QGDP จงึยงัไมส่ามารถทาํได ้คงไดแ้ต่เพยีงนํามาเปรยีบเทยีบเท่านัน้ 

แหลง่ขอ้มลูหลกัทีนํ่ามาใชจ้งึเป็นขอ้มลูจากสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 

7) การใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลงัยงัมขี้อจํากัดบางประการ ที่สําคญั 

เช่น ขอ้มูลบางรายการแมว้่ามเีรยีกรายการดงักล่าวตรงกนัแต่รายงานในตารางที่

ต่างกนักลบัมมีลูค่าทีไ่ม่ตรงกบั ขอ้มูลบางรายการมกีารรายงานค่อนขา้งล่าชา้มาก

(จนเกอืบจะใช้ประโยชน์ไม่ได้) รวมทัง้ขาดคําอธบิายในรายละเอยีดแมก้ระทัง่ชื่อ

ของรายการในตาราง 

8) รายการค่าใชจ้่าย Current Transfer ทัง้ 4 รายการ(Interest on Public Debt, 

Transfer to Household, Transfer to Social Security Office and Transfer to 

Others) ยงัไม่สามารถหาขอ้มูลจากสํานักงานเศรษฐกจิการคลงัได ้จาํเป็นต้องใช้

ขอ้มูลจากบญัชปีระชาชาตริายปี แลว้ประมาณค่าเป็นรายไตรมาสโดยประมาณให้

ทุกไตรมาสมคีา่เท่ากนั 

9) ค่า Capital Transfer ไม่สามารถค้นหาได้ทัง้จากบญัชปีระชาชาติ
19

                                                           
19

 ในระบบบญัชปีระชาชาตใิหม ่1993 แมว้า่ระบบกาํหนดใหก้ารแสดงคา่การใชจ่้ายตอ้งแยกตามสถาบนัเศรษฐกจิ แต่เนื่องจากการจดัทาํบญัชี

ประชาชาตขิองประเทศไทยยงัไมส่ามารถดาํเนนิการได ้จาํเป็นตอ้งนําเสนอในรปูของคา่รวมเป็นคา่ aggregate จงึทาํใหไ้มม่กีารแสดงคา่ capital 

transfers 

 และจาก

รายงานของสํานักงานเศรษฐกจิการคลงั จําเป็นต้องประมาณทางอ้อมโดยหาจาก
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ค่าสดัส่วนในอดตีของ Capital transfer ต่อค่า Total Expenditure แลว้นํามา

คาํนวณใชก้บัปจัจบุนั
20

10) ทัง้น้ีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัง้หมดน้ีเป็นการจดัทําขึ้นภายในกรอบเวลาที่

จาํกดั ในระยะต่อๆไป ผูจ้ดัทํา model อาจปรบัปรุงและคน้หาขอ้มลูต่างๆ เพิม่เตมิ 

เพือ่ใหก้ารจดัทาํ file Government template มคีวามถูกตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 

6.1.5.1 การรวบรวมขอ้มลู 

1) Total Government Expenditure 

เป็นผลรวมของ Current Expenditure + Capital Expenditure 

2) Current Expenditure(CGD) 

ได้จากผลรวมของ Current Expenditure, Central Government + Current 

Expenditure, Local Government 

3) Current Expenditure, Central Government 

รวบรวมขอ้มลูจรงิจาก สศค. (file Government, Sheet 6) ทัง้น้ีไม่สามารถใช้

ขอ้มลูจาก national accounts(quarterly) เน่ืองจาก National Accounts มไิดแ้ยก

ระหวา่ง central government และ Local government 

4) Current Expenditure, Local Government 

รวบรวมขอ้มลูจรงิจาก สศค. (file Government, Sheet 5)โดยตรง 

5) Current Transfer(interest on public debt, Current Transfer to HH, Current 

Transfer to social security และ Current Transfer to others) 

ใชข้อ้มลูจาก National Income Accounts โดยต้องใชข้อ้มลูรายปี จากบญัชี

รฐับาลและบญัชคีรวัเรอืน(interest on public debt จากตารางที่ 44, Current 

Transfer to HH จากตารางที ่45, Current Transfer to social security และ Current 

Transfer to others จากตารางที ่44) ทัง้น้ีไม่สามารถใชข้อ้มลูจาก QGDP ไดเ้พราะ

ไม่มรีายละเอยีดดงักล่าว จงึต้องประมาณค่าเป็นรายไตรมาสโดยการหารดว้ย 4 (ให้

                                                           
20

 รายการ Transfer แบ่งออกเป็น current transfer และ capital transfer โดยทัว่ไปแลว้ current transfer จะมมีลูค่าทีค่่อนขา้งแน่นอน อตัรา

เพิม่แต่ละปีค่อนขา้งคงที ่ส่วน capital transfer มมีลูค่าและอตัราเพิม่ทีไ่มแ่น่นอนในแต่ละปี capital transfer หมายถงึเงนิโอนทีเ่มือ่โอนไปแลว้

ทาํใหผู้ร้บัเงนิโอนมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ ส่วน current transfer หมายถงึเงนิโอนทีท่าํใหผู้ร้บัมรีายไดเ้พิม่ขึน้และสามารถจบัจ่ายใชส้อยอุปโภค

บรโิภคไดเ้พิม่ขึน้ 



67 
 

ทุกไตรมาสมคี่าเท่ากนั, ทัง้น้ีขอ้มลู National Income Accounts รายปีเป็นขอ้มลูปี

ปฏทินิ) รายละเอยีดปรากฏใน file Government, sheet 3)  

6) Capital Expenditure, Central government 

รวบรวมขอ้มลูจาก สศค. โดยนํารายการรายจ่ายลงทุนไตรมาสปจัจุบนัมารวม

กบัรายจ่ายจากปีก่อนในไตรมาสเดยีวกนั ทัง้น้ีเพราะเชื่อว่ารายจ่ายที่เกดิจากปีก่อน

ส่วนใหญ่หรือเกือบทัง้หมดคือรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถจ่ายได้ทันในรอบ

ปีงบประมาณนัน้ ในขณะทีร่ายจา่ยประจาํน่าทีจ่ะจา่ยไดห้มดสิน้ไปในปีงบประมาณนัน้ 

7) Capital transfer, Central government 

เน่ืองจากเป็นรายการที่แมว้่าไดพ้ยายามค้นหาขอ้มลูดงักล่าวแลว้ก็ตามแต่ไม่

พบขอ้มลูรายการดงักลา่วน้ี จงึจาํเป็นตอ้งประมาณคา่ขึน้มาทางออ้ม 

8) Capital Expenditure, Local government 

ใชข้อ้มลูตามรายงานของ สศค. 

9) Capital Expenditure, State owned. 

ใชข้อ้มูลตามรายงานของ สศค. รายการ Net acquisition of nonfinancial 

assets, nonfinacial public corporation, net 

6.1.5.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชข้อ้มลูจากงบประมาณรายจา่ยประจาํปี ซึง่จาํแนกออกเป็น 

1) รายจา่ยประจาํ 

2) รายจา่ยลงทุน 

3) รายจา่ยชาํระคนืเงนิตน้ 

4) รายจา่ยชดเชยเงนิคงคลงั 

รายการที่นํามาใช้คํานวณคอืรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุน อน่ึงเน่ืองจากงบประมาณ

รายจ่ายเป็นการกําหนดตามปีงบประมาณ จงึจําเป็นต้องปรบัให้สอดคล้องกบัไตรมาสของปี

ปฏทินิ รายละเอยีดปรากฏตาม file exo_variable_data  

6.1.6 VAT rate 

ใชอ้ตัรา 7 % ตามทีม่กีารเกบ็จรงิในปจัจุบนั (อตัรา VAT ทีก่ําหนดตามกฎหมายคอื 10 %) 

ทัง้น้ี การนําค่า VAT rate มาใชใ้นแบบจาํลองน้ีเป็นไปเพื่อคํานวณหารายรบัเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ดุล

การคลงัทัง้ดุลการคลงัในงบประมาณและนอกงบประมาณ เพื่อประโยชน์ของการนําแบบจําลองมา



68 
 

ใช้กําหนดนโยบายงบประมาณสมดุล หรอืการดําเนินนโยบายวนิัยการคลงัของประเทศ อาจไม่ได้

เกีย่วขอ้งกบัผลต่อ SMEs โดยตรงมากนกั 

6.1.7 Non-budgetary balance 

6.1.7.1 การรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมขอ้มลูจรงิจากสํานักงานเศรษฐกจิการคลงั(file Government, Sheet 6) โดยขอ้มลู

เบือ้งตน้มคีา่เป็นขอ้มลูรายเดอืน ตอ้งรวมคา่ทุกเดอืนในไตรมาสเป็นคา่รายไตรมาส 

6.1.7.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

โดยหลกัการแลว้ค่าของ Non-budgetary balance เป็นค่าทีก่ําหนดจากนโยบายว่าต้องการให้

อยูใ่นระดบัใด หรอืตอ้งการใหเ้ขา้สูส่มดลุในระยะเวลากีปี่(เป็นนโยบายงบประมาณของประเทศไทย)

ในทีน้ี่ใชก้ารประมาณคา่โดยคาํนวณจากคา่เฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปีและใชค้่าดงักล่าวคงทีต่ลอด อย่างไร

กต็าม ในทาํนองเดยีวกบั VAT ค่า Non-budgetary balance อาจไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบั SMEs โดยตรง

เช่นกนั 

6.1.8 MLR (0.62) (average) 

6.1.8.1 การรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมข้อมูลจากรายงานสถิตติลาดการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ตารางเดยีวกบั time 

deposit interest rate) รายการอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ีโดยคํานวณค่าเฉลีย่รายไตร

มาสจากคา่รายเดอืนทัง้คา่ตํ่าสดุและสงูสดุ หลงัจากนัน้คาํนวณคา่เฉลีย่คา่ตํ่าสดุและสงูสดุ 

6.1.8.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ประมาณใหเ้ท่ากบัอตัราของไตรมาสสุดทา้ยที่มขีอ้มูล(Q1, 2013) เท่ากบั 7.190 และใช้

คงทีต่ลอด 

6.1.9 10 Years Bond Yield (0.1) 

6.1.9.1 การรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมจากรายงานของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นขอ้มูลรายวนั ต้องคํานวณใหเ้ป็น

รายเดอืนและรายไตรมาสตามลาํดบั 

6.1.9.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชค้า่เฉลีย่ยอ้นหลงัมาคาํนวณประมาณคา่ในระยะปจับุนัและใหม้คีา่คงที ่ 

6.1.10 SET Yield (0.102) 

6.1.10.1 การรวบรวมขอ้มลู 
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รวบรวมขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รายการ Market Dividend Yield ซึง่มี

รายงานเป็นขอ้มลูรายเดอืน ณ เดอืนสุดทา้ยของไตรมาส ใชข้อ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูของแต่ละไตร

มาส  ขอ้มลูทีร่ายงานมทีัง้ SET, SET50, SET100 และ MAI ในทีน้ี่ไดใ้ชเ้ฉพาะค่าของ SET ไม่ได้

นํา MAI มารวมดว้ยเพราะในระยะปจัจบุนั yield ของ MAI ค่อนขา้งตํ่า ถ้าจะนํา MAI มารวมต้องหา

น้ําหนักมาถ่วงซึง่อาจใช ้market capitalization กไ็ด ้แต่เพื่อลดขอ้ยุ่งยาก และสอดคลอ้งกบัค่าเดมิ 

จงึใชเ้ฉพาะ SET ดงักล่าว 

6.1.10.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ประมาณโดยใชค้า่เฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี 

6.1.11 LIBOR (0.178) 

6.1.11.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ใช้ข้อมูลจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตารางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 

รายการอตัราดอกเบีย้ระหว่างธนาคารในตลาดลอนดอน 12 เดอืน เน่ืองจากค่าดงักล่าวเป็นราย

เดอืนจงึตอ้งคาํนวณหาคา่เฉลีย่เป็นรายไตรมาส 

6.1.11.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ประมาณใหเ้ท่ากบัค่าหลงัสุดในไตมาสสุดทา้ยทีม่กีารรายงาน(Q2, 2013) เท่ากบั 0.69667 

และใชค้งทีต่ลอด 

6.1.12 Commercial Bank Credit 

6.1.12.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ใชข้อ้มลูจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตารางยอดคงคา้งเงนิใหส้นิเชื่อแยกตาม

ประเภทธุรกจิของธนาคารพาณชิยท์ัง้ระบบ โดยใชย้อดรวมซึง่มกีารรายงานเป็นรายไตรมาสอยู่แลว้ 

เหตุผลทีใ่ชย้อดรวมดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค่าเดมิในแบบจาํลอง 

มขีอ้สงัเกตว่าตวัแปรดงักล่าวน้ีเป็นตวัแทนของแหล่งเงนิภายนอกเพื่อใชล้งทุนในภาคธุรกจิ 

แต่ยอดรวมสนิเชื่อคงค้างดงักล่าวเป็นยอดทัง้ระบบซึ่งรวมถึงสนิเชื่อท่ไม่เกี่ยวกบัการลงทุน เช่น 

สนิเชือ่การอุปโภคบรโิภคสว่นบุคคลเชา้ไวด้ว้ย นอกจากน้ียงัเหน็ว่าตวัแปรน้ีควรใชย้อดสนิเชื่อใหม่

น่าจะเหมาะสมกว่ายอด outstanding เพราะการลงทุนเป็นค่า flows ทีเ่กดิขึน้ในปีนัน้ๆ ในขณะที่

สนิเชือ่เป็นยอด stock 

6.1.12.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชอ้ตัราเพิม่เฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี(8 ไตรมาส) ประมาณค่าสนิเชื่อในไตรมาสขา้งหน้า และใช้

อตัราเพิ่มดงักลา่วคงทีใ่นทุกไตรมาสทีป่ระมาณการ  

6.1.13 New Bond Issues และ New Stock Issues 
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6.1.13.1 การรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมข้อมูลจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย รายการหลักทรพัย์ออกใหม่

ภาคเอกชน โดยใชย้อดของหุน้(stock)และยอดตราสารหน้ี(bond) ซึง่เป็นขอ้มูลรายเดอืน ต้องรวม

ใหเ้ป็นรายไตรมาส 

6.1.13.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชอ้ตัราเพิม่เฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี(8 ไตรมาส) เป็นค่าประมาณการค่าในไตรมาสขา้งหน้าและ

ใชค้งทีใ่นทุกไตรมาส 

6.1.14 External Debt(Mill USD) 

6.1.14.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ใช้ข้อมูลจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตารางหน้ีต่างประเทศ รายการหน้ี

ต่างประเทศของธุรกจิทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ ครวัเรอืนและองคก์รทีไ่ม่แสวงหากําไร(มขีอ้สงัเกตว่า

รายการน้ีน่าจะรวมรฐัวสิาหกจิเขา้ไวด้ว้ย) 

6.1.14.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชอ้ตัราเพิม่เฉลีย่ยอ้นหลงั 2 ปี(8 ไตรมาส) เป็นค่าประมาณการค่าในไตรมาสขา้งหน้าและ

ใชค้งทีใ่นทุกไตรมาส 

6.1.15 Minimum Wage 

6.1.15.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ใช้ข้อมูลจรงิจากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลตามที่คณะกรรมการ

ค่าจา้ง กระทรวงแรงงานกําหนด ทัง้น้ีขอ้มลูที ่ธปท. นํามารายงานเป็นขอ้มลูรายปี และรายจงัหวดั 

จงึต้องใช้ทุกไตรมาสในปีนัน้ๆ ที่เท่ากนัและใช้ของ กทม. เป็นตวัแทน(เมื่อเทยีบกบัค่าเดมิในปี 

2007(Q1)) 

6.1.15.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใหม้คีา่เท่ากบั 300 บาทในทุกไตรมาสตามทีร่ฐับาลประกาศกาํหนดใชท้ัว่ประเทศ 

6.1.16 ราคาน้ํามนัดิบ Dubai (USD/Barrel) 

6.1.16.1 การรวบรวมขอ้มลู 

รวบรวมข้อมูลจาก www.indexmundi.com (หรอืสามารถรวบรวมได้จากจากรายงาน

สถานการณ์ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิรายสปัดาห ์ของสาํนกันโยบายและแผนพลงังาน(สนพ)แต่เป็น text 

file) 

6.1.16.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 
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การประมาณค่าของราคาน้ํามนัดบิดูไบตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2013 ขึน้ไปกําหนดใหม้คี่า

เท่ากบั 100 คงทีต่ลอดทุกไตรมาส 

6.1.17 Export Indices 

รายการ Export Indices หมายถงึ export price index แยกรายละเอยีดออกเป็นดชันีราคา

ส่งออกของสนิคา้ 3 รายการ คอื 

- agricultural products(Non Seasonal Adjust 

- fishery products(Non Seasonal Adjusted) 

- manufacturing products(Non Seasonal Adjusted) 

6.1.17.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ใชข้อ้มลูดชันีสนิคา้ออกตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตารางดชันีสนิคา้ออก

จาํแนกตามกจิกรรมการผลติ(ไมป่รบัฤดกูาล) ซึง่เป็นขอ้มลูรายไตรมาส รายการทีนํ่าขอ้มลูมาใช้

คอืรายการราคาโดยแยกรายละเอยีดตามประเภทรายการทีก่ลา่วขา้งตน้ 

6.1.17.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชว้ธิกีารกาํหนด(สมมตุ)ิขึน้มาโดยตรง โดยสนิคา้ส่งออกประเภท agricultural products 

และ fishery products ใหเ้พิม่รอ้ยละ 5 ต่อปี ส่วน manufacturing products สมมตใิหเ้พิม่ขึน้

รอ้ยละ 7 ต่อปี (ใหส้งูกวา่สนิคา้เกษตรและประมง) 

6.1.18 Import Indices(import price index) 

จาํแนกออกเป็น (ทัง้หมดเป็น Non Seasonal Adjusted ) 

- consumer goods 

- raw material 

- capital goods 

6.1.18.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ใช้ขอ้มูลดชันีสนิค้านําเขา้จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ตารางดชันีสนิค้า

นําเขา้จําแนกภาคเศรษฐกจิ(ไม่ปรบัฤดูกาล) ซึ่งเป็นข้อมูลรายไตรมาสโดยใช้รายการข้อมูล

ราคา 

6.1.18.2 การประมาณคา่ไปขา้งหน้า 

ใชอ้ตัราเพิม่ของคา่เฉลีย่รายไตรมาสยอ้นหลงั 2 ปี และใชค้งทีต่ลอด 

6.1.19 RGDP rate of growth และ CPI rate of growth ของประเทศคู่ค้าหลกั 
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ประเทศคู่คา้(ส่งออก)หลกัตามทีแ่บบจาํลองกําหนดประกอบดว้ย US, EU, Japan, Korea, 

Singapore, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Indonesia, Philippines, India, China ขอ้มลูทีต่้อง

รวบรวมคอื rate of growth of real GDP, rate of growth of CPI และ อตัราแลกเปลีย่นต่อ US 

dollar 

6.1.19.1 การรวบรวมขอ้มลู 

ขอ้มลูต่างๆ เหล่าน้ีสามารถรวบรวมไดจ้าก World Economic Outlook Database ของ 

International Monetary Fund โดยจะต้องเลอืกชุดที่รายงานล่าสุด(ใน 1ปีอาจมกีารออกรายงาน

หลายชุดก็ได้) ตวัอย่างเช่นฐานขอ้มูลที่นํามาใช้น้ีจะเลอืกมาจาชุด April 2013 ซึ่งเป็นชุดที่ออก

รายงานหลงัสุด ชุดประเทศทีจ่ะต้องเลอืกมามทีัง้ advance economy, emerging market และชุด

กลุม่ประเทศ EU การเรยีกดขูอ้มลูใน World Economic Outlook Database จะต้องใส่เงื่อนไขต่างๆ 

ลงไป กจ็ะไดข้อ้มลูตามทีต่อ้งการ ในทีน้ี่ไดนํ้ามารวบรวมไวใ้น file world_economy 

เน่ืองจากขอมูลชุดน้ีมกีาร update โดยสมํ่าเสมอ ดงันัน้ผู้ใชง้านแบบจาํลองจงึจาํเป็นตอง

ตดิตามอยา่งต่อเน่ือง  

6.1.19.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

การประมาณ growth ของ GDPใชว้ธิกีารกําหนดขึน้มาโดยตรงโดยดูจากค่าหลงัสุดทีม่กีาร

รายงานของแต่ละประเทศ แล้วพจิารณาแนวโน้มทีค่วรจะเป็นของประเทศนัน้ๆตามสถานการณ์ที่

เป็นข่าวตามสื่อสาธารณะ การกําหนดแนวโน้มจะม ี2 ลกัษณะคอืควรจะสูงกว่าหรอืตํ่ากว่าค่า

ปจัจุบนัในจาํนวนทีไ่ม่ต่างกนัมากนัก ส่วนการประมาณค่า growth ของ CPI กําหนดใหเ้ท่ากบัค่า

หลงัสุด มขีอ้สงัเกตว่าเมื่อดูจากขอ้มลูจรงิของ IMF แลว้ส่วนใหญ่พบว่าในทุกไตรมาสของแต่ละปีมี

ค่าค่อนขา้งเท่ากนั
21

6.1.20 exchange rate (per US $) 

 (โดยหลกัการแลว้การประมาณ growth ของ GDP และ CPI ควรสอดคลอ้ง

กนั) และใชค้า่ประมาณการดงักลา่วคงทีโ่ดยตลอด        

6.1.20.1 การรวบรวมขอ้มลู 

เน่ืองจากในฐานขอ้มลูของ IMF ชุดเดยีวกนัน้ีไม่มขีอ้มลู อตัราแลกเปลีย่นจากเงนิสกุลของ

ประเทศนัน้ๆ ต่อ 1 ดอลลาร ์สรอ. แต่มกีารรายงานมูลค่า GDP ของแต่ละประเทศทัง้ในหน่วย

เงนิตราสกุลของประเทศและดอลลาร ์สรอ. ดงันัน้เพื่อลดความยุ่งยากในการหาค่าอตัราแลกเปลีย่น
                                                           
21

 จากประสบการณ์ทีเ่คยปฏบิตังิานทีส่าํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตมิานัน้ มคีวามเหน็วา่เนื่องจากวธิกีาร

รวบรวมขอ้มลูทางเศรษฐกจิทีส่าํคญัๆของแต่ละประเทศนัน้ IMF จะใชว้ธิกีารส่งแบบสอบถามไปใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศต่างๆ ตอบ

แลว้ส่งกลบัมา ในกรณทีีไ่มม่ขีอ้มลูส่งกลบั IMF กจ็ะใชข้อ้มลูเดมิคงทีต่่อไป ดงันัน้ขอ้มลูดงักล่าวนี้จงึอาจมคีวามคลาดเคลือ่นอยู่บา้ง(World 

Bank กใ็ชว้ธิเีดยีวกนั) 



73 
 

จากแหล่งอื่นๆ จงึใชว้ธิกีารประมาณค่าทางอ้อมโดยการนําค่า GDP สกุลเงนิของประเทศหารดว้ย 

GDP สกุลเงนิดอลลาร ์สรอ.  

6.1.20.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ประมาณคา่โดยกําหนดเท่ากบัค่ารายงานหลงัสุดและใชค้่าดงักล่าวคงที ่

6.1.21 Income, Current transfers, Direct investment, Portfolio investment, Other 

investment และErrors and omissions 

6.1.21.2  การรวบรวมขอ้มลู 

ใชข้อ้มลูจากรายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตารางดลุการชาํระเงนิแต่ละรายการดงัน้ี 

- income = รายไดป้ฐมภมู(ิรายรบั-รายจา่ย) 

- Current transfers = รายไดทุ้ตยิภมู(ิรายรบั-รายจา่ย) 

- Direct investment = การลงทุนโดยตรง 

- Portfolio investment = การลงทุนในหลกัทรพัย+์ การลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์

- Other investment = การลงทุนอื่นๆ 

- Errors and omissions = ความคลาดเคลื่อนสุทธ ิ

6.1.21.2 การประมาณการไปขา้งหน้า 

ใชค้า่เฉลีย่ของ 4 ไตรมาสหลงัสุด และใชค้่าดงักล่าวคงทีต่ลอดจนถงึ Q4 2014 

6.2 การ run สมการใหม่และปรบัปรงุแก้ไขการเช่ือมโยงท่ีผิดพลาด 

6.2.1 เหตุผลและความจาํเป็น 

การสรา้งสมการในแบบจําลองที่ใช้อยู่ในปจัจุบนัเป็นการสรา้งโดยใชข้อ้มูลระหว่างปี ค.ศ. 

1993 จนถึง ค.ศ. 2006 ซึ่งค่อนข้างที่จะนานหรอืเก่าเกินไปเมื่อเทยีบกบัปจัจุบนั ค่า parameter 

ต่างๆ ที่ได้จากการ run สมการในช่วงดงักล่าวซึ่งสะท้อนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงนัน้อาจไมเ่หมาะสมหรอืต่างไปจากช่วงปจัจุบนั นับตัง้แต่ปี 2006 เป็นต้นมาไดเ้กดิเหตุการณ์

สาํคญัซึง่ส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศคอืครัง้แรกประมาณปี 2551 จากวกิฤตกิารเงนิในยุโรป

และปญัหา subprime ในอเมรกิา และต่อมาในปี 2554 เดอืนมนีาคมเกดิแผ่นดนิไหวรุนแรงในญี่ปุน 

ตามดว้ยเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ในภาคกลางและอกีหลายจงัหวดัของประเทศ ทําใหเ้ศรษฐกจิชะลอ

ตวัค่อนขา้งมาก(แต่กฟ้ื็นตวัไดเ้รว็เช่นกนั) ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ีน่าที่จะส่งผลกระทบต่อการปรบัตวั

ทางเศรษฐกจิของประเทศค่อนขา้งมาก รวมทัง้ความก้าวหน้าในด้านอื่น เช่น ด้านขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นการเงนิ รวมทัง้การใชน้โยบายดา้นการคลงัทีต่่างไปจากเดมิ เป็นตน้ 

นอกจากน้ีในแบบจําลองเดมิยงัมกีารใชจ้ํานวน observation ในแต่ละสมการที่ไม่เท่ากนั 

การ run สมการใหมจ่งึสามารถทีจ่ะช่วยแกไ้ขปญัหาดงักล่าวไดอ้กีทางหน่ึงดว้ยเช่นกนั 
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สาํหรบัปญัหาการเชือ่มโยงทีผ่ดิพลาดนัน้ รายการทีส่าํคญัและตรวจพบในขณะน้ีคอื 

1) File equation RCp row ที ่10 ค่า % yoy ของ government revenue ไดไ้ปเชื่อม

เอารายการของ local goverment จาก file government template มาใช ้

2) File ดุลการชําระเงนิฉบบัหาสมการ การปรบัค่าจาก US$ เป็นค่าเงนิบาทของราบ

การ portfolio investment(row ที ่160) มกีารใช้ค่าอตัราแลกเปลี่ยนทีไ่ม่ตรงไตร

มาส และใชค้งที ่

3) File price template การคํานวณ % yoy, export service deflator(row 47) มกีาร

นํารายการ % yoy ของ exchange rate มารวมไวด้ว้ยซึง่ไม่น่าทีจ่ะถูกต้อง ควรมี

การตรวจสอบใหช้ดัเจนอกีครัง้  

6.2.2 แนวทางการดาํเนินงาน 

1) รวมรวมข้อมูลตวัแปรต่างๆ ขึน้ใหม่ โดยข้อมูลยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2006 ลงไป(ทัง้ 

endogeneous และ exogeneous variable) สามารถใชข้อ้มลูเดมิทีใ่ชส้รา้งสมการ 

ส่วนขอ้มลู exogeneous variable ตัง้แต่ปี 2006 ขึน้มาใชข้อ้มลูทีไ่ดม้กีาร update 

ตามหวัขอ้ 6.1 ขา้งบน ส่วนทีต่อ้งรวบรวมเพิม่เตมิคอืตวัแปร endogeneous จากปี 

2006 มาจนถงึปจัจบุนั(Q1 2013) 

2) นําขอ้มูลทัง้หมดมาสรา้งสมการใหม่โดยใชโ้ปรแกรม EViews โดยแต่ละสมการใช้

ตวัแปรและรูปแบบของ function เหมอืนเดมิตามที่ สวค. ได้จดัทําไว(้การใช้งาน 

EViews เฉพาะทีส่ําคญัๆสําหรบัการใช้งานเพื่อ run equation ไดอ้ธบิายไวแ้ลว้

ขา้งตน้) 

3) ตรวจสอบคา่ทางสถติวิา่ผลที ่run ไดส้ามารถยอมรบัไดห้รอืไม ่

4) ในกรณีสมการใดไม่ผ่านหรอืมคี่าทางสถติทิี่ไม่สามารถรบัได้ จําเป็นต้องปรบัปรุง

ใหม ่

5) นําผลทีไ่ดท้ัง้หมดไปใส่ใน template ของ file ทัง้ 8 files ใหม ่

6) ปรบัปรงุคา่การเชื่อมโยงต่างๆ ใหถู้กตอ้ง 

7) ทาํ simulation ใหม ่

8) นําผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในดา้นนโยบายต่างๆ ต่อไป  

6.3 การปรบัปรงุในระยะยาว 

ในระยะยาวเมือ่มงีบประมาณและเวลาดาํเนินงานเพยีงพอ ควรทาํการปรบัปรงุแบบจาํลองใหม้ี

รายละเอยีดเพิม่ขึน้ มกีารเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิโลกและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนัใหม้าก

ขึน้ 
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จากการพจิารณาโครงสรา้งของแบบจาํลองปจัจุบนั เหน็ว่าในเบือ้งต้นอาจทําการปรบัปรุงใน 3 

ใน 3 เรือ่ง คอื 

6.3.1 ปรบัปรงุสมการ Private consumption expenditure 

แบบจาํลอง real private consumption ชุดปจัจบุนัทีใ่ชอ้ยูค่อื 

1. log(RCp) = a + b1log(RDI) +b2 interest + b3 log(Marketcap) 

2. RDI  = (NGDP-PR)/Pcp 

3. log(PR)  = c + d1log(NGDPVAT) 

4. NGDPVAT = NGDP *(1+VAT rate/100) 

เมือ่ 

RCp = real private consumption 

RDI = real disposable income 

NGDP = nominal GDP 

PR = government revenue 

Pcp = ดชันีราคาการบรโิภคภาคเอกชน 

Interest  = อตัราดอกเบีย้เงนิฝากระยะเวลา 1 ปี 

Marketcap = market capitalization(มลูค่าของตลาดหลกัทรพัย)์ 

ความเหน็ประกอบการพจิารณาการปรบัปรงุคอื 

1) สมการน้ีสรา้งขึน้จากทฤษฎกีารบรโิภคทีก่ําหนดว่าการบรดิภค(ในปจัจุบนั)ขึน้กบั

รายได้ในปจัจุบันและรายได้ในอนาคต โดยที่รายได้ในอนาคตแทนด้วยอัตรา

ดอกเบีย้และมลูค่าของตลาดหลกัทรพัย ์ในส่วนของอตัราดอกเบีย้ซึง่เป็นต้นทุนทาง

การเงิน ถ้าดอกเบี้ยสูงคนจะออมมากขึ้น ทําให้การบริโภคน้อยลง ดังนั ้น

เครื่องหมายหน้า coefficient ของ interest จงึควรเป็นลบ(-) ส่วน market 

capitalization คอืขนาดของทรพัยส์นิทางการเงนิทีผู่บ้รโิภคสามารถนํารายไดห้รอื

ผลตอบแทนจากทรพัย์สินดงักล่าวไปจบัจ่ายใช้สอยได้ ดงันัน้เครื่องหมายหน้า 

coefficient จงึควรเป็นบวก(รายละเอยีดทฤษฎกีารบรโิภคของครวัเรอืนปรากฎตาม

เอกสารแนบบทา้ย 3) 

2) RDI ตามนิยามที่กําหนดในสมการน้ี ยงัไม่ใช่ RDI ตามความหมายของ 

disposable income ทีแ่ทจ้รงิ ความหมายของ disposable income ในระบบบญัชี
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ประชาชาต ิหมายถงึ personal income หกัลบดว้ยภาษทีางตรง(direct tax) เงนิ

โอนใหก้บัรฐับาล(current transfer to general government)และเงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม (social security contribution) โดยที ่personal income เท่ากบั

รายได้ที่ได้จาก 3 รายการที่สําคญัคอื ค่าจ้างที่เป็นผลตอบแทนจากการจ้างงาน 

รายไดจ้ากการประกอบธรุกจิ(จดทะเบยีนนิตบุิคคล) และรายไดจ้ากกจิการทีม่ไิดจ้ด

ทะเบยีนนิตบุิคคลและการทําการเกษตร รวมกบัรายไดท้ีค่รวัเรอืนได้จากแหล่งอื่น

อกีเช่น เงนิจากประกนัสงัคม เงนิทีร่ฐับาลหรอืภาคธุรกจิหรอืภาคต่างประเทศโอน

มาให้กบัครวัเรอืนเป็นต้น(ส่วนวธิกีารหา disposable income จาก GDP นัน้

ค่อนขา้งยุ่งยาก กล่าวคอืจาก GDP ต้องหกัออกดว้ย net factor income payment 

from the rest of the world จะได ้GNP แลว้หกัออกดว้ย depreciation จะได ้

NNP(net national product) แลว้หกัออกดว้ย indirect tax less subsidies จะได ้

NNP at factor cost หรอื NI(national income)หลงัจากนัน้นํา NI ดงักล่าวมาแยก

ออกเป็นรายได้ตามภาคสถาบนัเศรษฐกจิคอื ครวัเรอืน รฐับาล ธุรกจิ และสถาบนั

ไม่แสวงหากําไร ในส่วนที่เป็นรายได้ของครวัเรอืน เมื่อหกัออกด้วยภาษีทางตรง

และเงนิโอนที่ครวัเรอืนส่งให้กบัภาคเศรษฐกจิต่างๆ รวมทัง้ภาคต่างประเทศแล้ว 

ส่วนทีเ่หลอืจงึเป็น disposable income เน่ืองจากในกรณีของประเทศไทยการแบ่ง 

national income ออกเป็นภาคสถาบนัต่างๆยงัทําไม่ไดเ้พราะไม่มขีอ้มลูทีส่ําคญั

บางรายการ ดงันัน้การหาค่า disposable income จงึคํานวณจากรายละเอยีดของ

รายได้ของครวัเรือนแต่ละรายการขึ้นมา โดยมีรายการรายได้จากธุรกิจไม่จด

ทะเบยีน(unincorporated enterprise) เป็นค่า residual) อย่างไรกต็ามแมว้่า RDI 

ในแบบจาํลองน้ีจะมใิช่ real disposable income ตามความหมายของบญัชี

ประชาชาตกิจ็รงิ สมการขา้งบนกย็งัคงใชไ้ด ้แต่ผูใ้ชต้อ้งเขา้ใจความหมายของ RDI 

ในสมการดงักล่าวว่าเป็นค่าตวัแทนของ RDI เท่านัน้ ไมใ่ช่ RDI โดยตรง ดงันัน้ค่า

สมัประสทิธิห์น้า log(RDI) จงึไมใ่ช่คา่ความยดืหยุน่ต่อรายไดอ้ยา่งทีค่วรจะเป็น 

3) รายรบัของรฐับาล(PR) ขึน้กบัอตัราภาษมีลูคา่เพิม่ ซึง่แมว้า่คอ่นขา้งถูกตอ้ง(รายได้

หลกัของรฐับาลมาจาก VAT) แต่จะไม่สอดคล้องกบั RDI ที่เป็นรายได้ของ

ครวัเรอืนทีห่กัดว้ยภาษเีงนิไดส้ว่นบุคคลซึง่เป็นภาษทีางตรง 

ขอ้เสนอของการปรบัปรงุสมการการบรโิภคของครวัเรอืน 

1) ควรแยกแบบจําลองการบรโิภคของครวัเรอืนออกเป็น 2 สมการคอื การบรโิภค

สนิค้าประเภทอาหาร(รวมเครื่องดื่มและยาสูบ)และการบรโิภคสนิค้าและบรกิารที่

มใิช่อาหาร(รวมการบรโิภคของ resident และ non-resident ทัง้หมดไวด้ว้ย) ทัง้น้ี
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เน่ืองจากพฤติกรรมการบรโิภคของสินค้าทัง้สองกลุม่น้ีแตกต่างกัน จากการนํา

ขอ้มูลการใช้จ่ายบรโิภคสนิค้าอาหารและการบรโิภคสนิค้าและบรกิารทีม่ใิช่อาหาร

ของครวัเรอืนตัง้แต่ปี ค.ศ. 1993 จนถงึปจัจุบนัมาเปรยีบเทยีบกนัพบว่า ถงึแมว้่า

การเปลีย่นแปลงในระยะสัน้ของทัง้สองรายการดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกนัแต่ใน

ระยะยาวกลบัมแีนวโน้มต่างกนั สนิค้าประเภทอาหารมแีนวโน้มลดลง ส่วนสนิค้า

และบรกิารที่มใิช่อาหารมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ทัง้น้ีอาจมเีหตุผลมาจากผลของการที่

รายไดโ้ดยเฉลีย่ของครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้(disposable income per capita ในปี 1993 

= 35,447 บาท/คน/ปี เป็น 86,302 บาท/คน/ปี ในปี ค.ศ. 2009 หรอืเพิม่ขึน้เฉลีย่

รอ้ยละ 5.83 ต่อปี) ทาํใหก้ารบรโิภคอาหารมสีดัสว่นลดลง 

2) ตวัแปรรายได้ที่ใช้อธบิายการบรโิภคควรใช้ disposable income โดยตรง(ไม่มี

ขอ้มลู disposable income เป็นรายไตรมาส ตอ้งใชว้ธิปีระมาณคา่ขึน้มา) 

3) สมการบรโิภคอาหารอาจทดลองสรา้งใหม่โดยการ drop ตวัแปรอตัราดอกเบี้ย

ออกไป แลว้เอาตวัแปร time เขา้มาแทน 

4) แนวทางของสมการทีส่รา้งใหมเ่ป็นดงัน้ี 

1. log(RCpFood)  = a + b1log(RDI)  

+b2   log(Marketcap)+ b3 Time  

2. log(RCpNonFood) = a + b1log(RDI) +b2 interest  

+ b3 log(Marketcap) 

3. RDI  = (NGDP-PR-OTHS)/Pcp 

4. PR   =  PR1+PR2+PR3 

5. log(PR1) = c1 + d1log(NGDPVAT) 

6. log(PR2) = c2 + d2log(NGDPDTAX) 

7. NGDPVAT = NGDP *(1+VAT_rate/100) 

8. NGDPDTAX = NGDP *(1+DTAX_rate/100) 

ทัง้น้ีขอ้มลูของตวัแปรเพื่อใชจ้ดัทําแบบจาํลอง RCp โดยแบ่งเป็น food และ non-food ได้

จดัเตรยีมไวบ้างส่วนแลว้ รวมทัง้ไดท้ดลอง run สมการในส่วนของ food พบว่าผลทีไ่ดใ้นเบือ้งต้น

ค่อนขา้งด ีขว. (work file ไดร้วบรวมไวใ้นเครื่อง notebook ของสํานักงานทีม่โีปรแกรม EViews) 

ขว. สามารถทีจ่ะดาํเนินการต่อไปได ้

  6.3.2 การปรบัปรงุ trade mtrix 
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เน่ืองจากปจัจุบนัสถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการรวมกลุ่มของประเทศ ASEAN ทําใหป้จัจุบนัการคา้ของ

ไทยกบั ASEAN ขยายตวัขึน้อย่างมากและในอนาคตจะยิง่มบีทบาทมากยิง่ขึน้ จงึควรทีจ่ะมกีาร

ปรบัปรงุ trade matrix ใหม ่

1) เพิม่เตมิรายการของกลุ่ม ASEAN (อาจทําเป็นกลุ่มหรอืรายประเทศก็ได ้แต่ถ้าทําเป็น

รายประเทศจะเหน็ภาพของรายละเอยีดในแต่ละประเทศเพราะในกลุ่มอาเซยีนดว้ยกนัมี

ระดบัของความแตกต่างทางเศรษฐกจิและสงัคมค่อนขา้งสูงแล้ว หลงัจากนัน้จงึนํามา

รวมกนัเป็นภาพรวมของกลุ่ม นอกจากน้ียงัอาจเป็นประโยชน์ต่อการดูผลการค้าอื่นๆ

เช่นการคา้ชายแดนทีก่าํลงัมคีวามสาํคญัเพิม่ขึน้มาก 

2) ปรบัปรุงข้อมูลน้ําหนักของประเทศต่างๆ ใหม่ ให้มคีวามเป็นปจัจุบนัมากยิง่ขึ้น ทัง้น้ี

แหลง่ขอ้มลูทีใ่ชค้วรจะตอ้งเป็นแหลง่เดมิ ซึง่จากการหารอืกบัคุณสุวทิยใ์นเบือ้งตน้ยนิดี

ให้ ขว. ใช้ขอ้มูลต่างๆดงักล่าวน้ีจาก สวค. ได้ ขว. จงึควรที่จะประสานงานกบั สวค. 

เพื่อขอใชข้อ้มลูดงักล่าวต่อไป 

3) เน่ืองจาก สวค.(คุณสุวทิย)์ ยนิดใีห ้สสว. ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลู trade ที ่สวค. ซือ้มา

ใชง้าน ดงันัน้การดําเนินงานปรบัปรุงในส่วน trade matrix น้ี ขว. อาจใชว้ธิกีารไปทํา

รว่มกบั สวค. กไ็ด ้ 

6.3.3 การปรบัปรงุ Supply equation(Aggregate GDP supply side) 

จากที่กล่าวขา้งต้นแล้วว่าการประมาณการผลติ(GDP) ใช้สมการ production function 

สมการเดยีวซึง่แมว้่าจะสามารถใชง้านไดแ้ต่ผลทีไ่ดเ้ป็นค่าในระดบัภาพรวม ในขณะทีก่ารวเิคราะห์

หรอืการคาดประมาณเศรษฐกจิในบางกรณจีาํเป็นทีจ่ะตอ้งทราบถงึการผลติในระดบัสาขาต่างๆ เช่น

ภาคเกษตร ภาคการผลติ(อุตสาหกรรม) ภาคการคา้และภาคบรกิารเป็นต้นจงึควรแยกการวเิคราะห์

ออกเป็นรายสาขาดงักล่าว แต่ในอีกด้านหน่ึงอาจมเีหตุผลแย้งว่าในกรณีของประเทศไทยนัน้

เน่ืองจากแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายจากสาขาหน่ึงไปอีกสาขาหน่ึงได้ง่ายและเกิดขึ้นเกือบ

ตลอดเวลาเช่น จากการกษตรไปภาคการผลติ หรอืการก่อสรา้งเป็นต้น ดงันัน้การ run ในภาพรวม

อาจเหมาะสมกวา่ 

ถงึแมว้่าแบบจาํลองชุดน้ีหาค่า GDP ราย sector โดยการนําค่า final demand ทีป่ระมาณ

ได้มาใส่ในตาราง Input-Output tabl เพื่อคํานวณค่าการผลติเป็นรายสาขาก็ตาม แต่การแยก run 

สมการเป็นรายสาขาจะสามารถทําใหไ้ดเ้หน็ค่าของ parameter(อตัราการทดแทนระหว่างปจัจยัการ

ผลติ L และ K) ในแต่ละสาขา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคการผลติ การค้าและการบรกิาร กจ็ะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางนโยบายเพือ่สง่เสรมิ SMEs ของ สสว. ไดด้ยีิง่ขึน้ 
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ขัน้ตอนของการปรบัปรงุสามารถดาํเนินการไดด้งัน้ี 

9) เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต(GDP) ด้านการผลิตแยกออกเป็น การเกษตร การ

อุตสาหกรรม การค้าส่งและค้าปลกี และการบรกิาร ตามคุ้มรวมที่ ขว. ได้ใช้ในการจดั

ทาํการศกึษาและวเิคราะหต่์างๆ 

10) เกบ็ขอ้มลูจาํนวนการจา้งงานตามสาขาทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ 1) 

11) ในสาขาการเกษตรควรนําปจัจัยที่ดินมารวมไว้ด้วย(เก็บข้อมูลจํานวนพื้นที่

เพาะปลกูพชืทุกชนิดทัว่ประเทศ) 

12) ประมาณค่า capital stock(gross)
22

13) จาํเป็นต้องปรบัโครงสรา้งของแบบจาํลองใหม่ เน่ืองจาก Capital stock = f(RIp + 

Rig) และ depreciation = f(capital stock, gross) ในทางเลอืกอกีทางหน่ึงอาจใชค้่า 

capital stock เป็นตวัแปรภายนอกอาจจะสะดวกกวา่ 

 เป็นรายสาขาการผลติ(ในแบบจาํลองปจัจุบนั

ใชค้า่ proxy โดยแทนดว้ยคา่ depreciation) 

14) Run regression เพื่อสรา้ง production function โดยใช ้form Cobb-Douglas 

function เหมอืนเช่นเดมิ 

15) ตรวจสอบค่าทางสถติ ิถ้ายอมรบัไดก้นํ็าผลไปใชใ้น template Aggregate Supply 

side ต่อไป 

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั SAM(Social Accounting Matrix) และแบบจาํลองดุลยภาพทัว่ไป 

(computable general equilibrium model) 

7.1 วตัถปุระสงคข์องการนําเสนอ 

เน่ืองจากปจัจบุนัสาํนกัขอ้มลูและวจิยัอยูร่ะหว่างการจดัทําตารางปจัจยัการผลติขนาด 180X180 

สาขาซึ่งถือว่าเป็นตารางขนาดมาตรฐานของประเทศไทย ดงันัน้เมื่อเสร็จสิ้นและถ้าได้มกีารพฒันา

ต่อเน่ืองไปเป็นตาราง SAM (ซึง่จาํเป็นต้องใชข้อ้มลูเกี่ยวกบั SMEs พอสมควร) กจ็ะสามารถใชข้อ้มลู

จากตาราง SAM ดงักล่าวเป็นทางเลือกในสร้างแบบจําลองมหภาคอีกรูปแบบหน่ึงที่ต่างไปจาก

แบบจาํลอง econometric ทีม่อียูแ่ลว้ 

                                                           
22

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดจ้ดัทาํขอ้มลู gross caital และ net capital stock ของประเทศไทยจาํแนก

เป็นรายสาขาการผลติ ทัง้ในราคาประจาํปีและราคาคงที(่1988=100) โดยเริม่จากปี ค.ศ. 1970 จนถงึปจัจุบนั(2011) เป็นขอ้มลูรายปี ตอ้งนํามา

ทาํการประมาณคา่เป็นรายไตรมาสเพือ่ใชก้บัแบบจาํลอง 
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การสรา้งแบบจาํลองโดยใชข้อ้มลูจากตาราง SAM สามารถทําได ้2 วธิ ีวธิแีรกเป็นการ shock 

จากตาราง SMA โดยตรง(อาจเรยีกวา่ SAM model กไ็ด)้ วธิน้ีีเหมอืนกบัการใชแ้บบจาํลอง IO กล่าวคอื 

จากตาราง SAM ซึง่เป็น square matrix จะต้องเลอืก col และ row ที่ต้องการใช้เป็นตวัแทนค่า 

exogeneous variable ออกมา(เรยีก closure) แลว้เอาค่าใน matrix ทีเ่หลอืหาค่า coefficient แลว้นําไป

คูณกบัค่า closure ดงักล่าว กจ็ะไดผ้ลออกมาในทํานองเดยีวกนักบั Input-Output model(วธิน้ีีถอืว่าค่า

สมัประสทิธิท์ ัง้หมดคงที)่ กบัอกีวธิหีน่ึงคอืการสรา้งแบบจาํลองดุลยภาพทัว่ไป(Computable general 

equilibrium model:CGE) บนขอ้มลูจากตาราง SAM วธิน้ีีในปจัจุบนัไดม้นีักวจิยัทางเศรษฐศาสตรแ์ละ

ในสาขาอื่นๆได้มกีารนํามาใช้กนัอยู่บ้าง การสร้างแบบจําลอง CGE มขี้อได้เปรยีบต่างไปจากการ 

shock บน SAM โดยตรงเพราะ สามารถกําหนดรปูแบบของ function เป็น CES(constant elasticity 

substitution) ใหก้บัค่าต่างๆได ้แต่หลกัการพืน้ฐานกไ็ม่ต่างไปจาก SAM model ในขณะเดยีวกนั CGE 

กม็จีดุอ่อนทีม่ากเช่นกนั ทัง้ในเรื่องของขอ้มลู(ทีนํ่ามาใชส้รา้ง SAMทัง้ขอ้มลูจรงิขัน้ตน้ และขอ้มลูทีเ่กดิ

จากการ balance ตาราง) และในเรือ่งของสมมตุฐิานทางเทคนิค เช่น ในเรือ่งของความมอียู่จรงิของดุลย

ภาพ สมมุตฐิานของ profit maximization, utility maximization เป็นต้น รวมทัง้การกําหนดค่าของราคา 

การกําหนดรปูแบบของ function ต่างๆ หรอืการ flow ของค่าต่างๆ เช่น สนิคา้และบรกิาร เงนิทุนเป็น

ตน้ทีอ่อกไปยงัต่างประเทศ 

ความได้เปรียบของ CGE ในปจัจุบันน้ีอีกประการหน่ึงก็คือได้มีการพัฒนาโปรแกรม

คอมพวิเตอรเ์พื่อใชป้ระมวลผล CGE ( เช่น GAM ซึง่เป็น program ทีแ่จกใหใ้ชไ้ด ้free) ทําใหม้คีวาม

สะดวกและมคีวามเป็นไปได้ที่จะกําหนดขนาดของสมการและตวัแปรต่างๆตามจํานวนที่ผู้ใช้ต้องการ

(บางแบบจําลองมกีารกําหนดมากกว่า 10,000 สมการ) โดยหลกัการคอืจํานวนสมการต้องเท่ากบั

จาํนวนตวัแปรที่ต้องการหาค่าเสมอ และตวัแปร exogeneous ที่เหลอืก็ต้องไดม้าจากขอ้มูลในตาราง 

SAM ดว้ยเช่นกนั เช่นค่าผลรวมต่างๆ (หรอืถ้าไดม้าจากภายนอกกต็้อง consistent กบัขอ้มลูในตาราง 

SAM ดว้ย) 

ดงันัน้ สํานักขอ้มลูและวจิยัจงึอาจใช้การสรา้ง SAM และ CGE model เป็นอกีทางเลอืกหน่ึง

หากต้องการสรา้งแบบจําลองเศรษฐกจิมหภาคไว้เพื่อประโยชน์สําหรบัการวเิคราะห์สถานการณ์หรอื

วเิคราะหผ์ลของนโยบายทีม่ต่ีอ SMEs ในอนาคตต่อไป อย่างไรกต็ามการสรา้ง SAM ทีม่ภีาคการผลติ

เป็น SMEs ประกอบอยู่ดว้ยนัน้ นอกจากการจดัทําตาราง Input-output ของ SMES แลว้ยงัจาํเป็นต้อง

มกีารพฒันาข้อมูลบญัชปีระชาตสิ่วนอื่นๆที่เชื่อมโยงกบั SMEs อีกด้วย เพื่อให้มขีอ้มลู SMEs ที่

สมบูรณ์เพยีงพอ สามารถสะท้อนภาพของ SMEs ได้พอสมควร ในหวัขอ้น้ีจงึขอสรุปแนวความคดิ

เบือ้งตน้เกี่ยวกบั SAM และ CGE มานําเสนอไวเ้พื่ออาจจะเป็นประโยชน์กบัสํานักขอ้มลูและวจิยัใน

อนาคตต่อไป 

7.2 SAM 
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SAM(Social Accounting Matrix) หรอือาจเรยีกว่าตารางแมทรกิบญัชสีงัคมหมายถงึตารางที่

แสดงบญัชกีารสมดุลระหว่างการรบั(receipts)หรอืการไดม้า(incoming) กบัการจ่าย (expenditures)หรอื

การจาํหน่ายออกไป(outgoing) ของภาคเศรษฐกจิต่าง ๆ ในรปูของตาราง matrix 

การสรา้ง SAM สามารถทําไดโ้ดยใชข้อ้มลูหลกัจากตารางปจัจยัการผลติและผลผลติและขอ้มลู

จากตารางบญัชปีระชาชาตแิละจากบญัชดีลุการชะระเงนิ ความจรงิแลว้ตารางปจัจยัการผลติและผลผลติ

กค็อืส่วนหน่ึง(ส่วนของภาคการผลติ)ในบญัชปีระชาชนิัน่เอง(ในบญัชปีระชาชาตปิระกอบด้วยภาคการ

ผลิต ภาคการใช้จ่ายและภาครายได้ โดยจําแนกตามสถาบนัเศรษฐกิจออกเป็น 4 ส่วนคือธุรกิจ 

ครวัเรอืน รฐับาลและต่างประเทศ นําขอ้มลูทัง้หมดมาแสดงไวไ้ดใ้นรปูตาราง matrix (การนําเสนอขอ้มลู

ในบญัชปีระชาชาติซึง่เป็นระบบบญัชคีู่สามารถนําเสนอได้ 3 รูปแบบ คอืในรูปแบบของสมการ การ

ลงบญัชคีูแ่ละการแสดงในรปู matrix ซึง่ไมว่่าจะโดยวธิใีดกต็ามสามารถอธบิายถงึหลกัการของการไดม้า

และการจาํหน่ายออกไปไดเ้หมอืนกนั) โดยทีก่ารแสดงในลกัษณะของ matrix นัน้ลงรายการแถวหน่ึง

แถวและสดมภห์น่ึงสดมภ(์ในลาํดบัเดยีวกนั) กค็อืบญัชใีดบญัชหีน่ึงนัน่เอง ค่าของ elements ในแต่ละ

แถวแสดงถงึดา้นการไดร้บัมา(receipts) ของบญัชดีงักล่าวนัน้ อนัเน่ืองมาจากการทําธุรกรรมเศรษฐกจิ

ของหน่วยเศรษฐกจิทีเ่ป็นเจา้ของบญัชดีงักล่าว ส่วนดา้นสดมภแ์สดงถงึธุรกรรมทางการใชจ้่าย(outlays) 

หรอืการจาํหน่ายออกไปของหน่วยเศรษฐกจิเดยีวกนันัน่เอง เช่น บญัชขีองครวัเรอืนแสดงโดยแถวที ่8 

ดงันัน้ รายไดข้องครวัเรอืนกค็อืรายการทุก element ในแถวที ่8 และรายจ่ายกค็อืทุกelement ในสดมภ์

ที ่8 ดว้ยเช่นกนั การสมดลุ(balance) กค็อืผลรวมของธรุกรรมทางการใชจ้า่ย(outlays) หรอืการจาํหน่าย

ออกไปซึง่กค็อืผลรวมของทุก element ในสดมภจ์ะตอ้งเท่ากบัผลรวมของธุรกรรมดา้นรายได ้(receipts) 

ในดา้นแถวของบญัชดีงักลา่ว 

โดยหลกัการแล้ว การบนัทกึค่ารายการต่างๆ ใน SAM ควรต้องเป็นระบบเดยีวกบัระบบบญัชี

ประชาชาติ อย่างไรก็ตาม SAM อาจจะต่างไปจากบญัชปีระชาชาติได้ทัง้เหตุผลที่มาจากขอบเขต

การศกึษาทีผู่ว้จิยัต้องการ(เช่นครอบคลุมมติดิ้านสิง่แวดล้อม หรอืด้านสงัคม เป็นต้น) และอาจต่างกนั

เน่ืองจากการกระทบยอดสมดุลของตาราง แต่หลกัสําคญัก็คอืไม่ว่าจะกําหนดโครงสร้างอย่างไรแต่

จาํนวนแถวจะต้องเท่ากบัจาํนวนสดมภเ์สมอและค่าผลรวมของทุกรายการ(elements) ตามแถว จะต้อง

เท่ากบัผลรวมทางดา้นสดมภ ์

การดูความเชื่อมโยงระหว่างรายการต่างๆของ SAM นัน้ เน่ืองจากดา้นแถวแสดงถงึการรบัเขา้

มาและด้านสดมภ์แสดงถงึการจ่ายออกไป ดงันัน้ค่าelement ในช่อง (cell) ใด ๆ ของตารางเมื่อดู

ทางดา้นแถวแสดงถงึการรบัมา ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการใชจ้่าย(ดา้นสดมภ)์ทีม่าจากบญัชนีัน้นัน่เอง ทัง้น้ี

เพราะการรบัมาของบญัชหีน่ึง ก็จะต้องเป็นการจ่ายไปของอกีบญัชหีน่ึงเสมอ (หลกัการดงักล่าวน้ีกค็อื

หลกัการของระบบบญัชีประชาชาติที่แสดงบญัชีตามวิธกีารลงบญัชคีู่ ดงันัน้รายการใด ๆ ในบญัชี

ประชาชาตติอ้งปรากฏ 2 ครัง้เสมอและหากปรากฏดา้นใดดา้นหน่ึงของบญัชเีช่นดา้นซา้ยมอืซึง่แสดงถงึ



82 
 

รายรบัของบญัชดีงักลา่วแลว้ รายการเดยีวกนันัน้กต็อ้งไปปรากฏอกีครัง้ในดา้นขวาของอกีบญัชหีน่ึงซึง่

แสดงถงึรายจ่ายออกไปของบญัชเีสมอ แต่อาจมบีางรายการทีป่รากฏดา้นเดยีวกนัได้ตามทีร่ะบบบญัชี

กาํหนดไวแ้ต่เครือ่งหมายจะตอ้งเป็นตรงกนัขา้ม) 

ตวัอยา่งตาราง SAM พืน้ฐานประกอบดว้ยบญัชหีลกั 3 บญัชขีองระบบเศรษฐกจิ คอื 

1. Institutions of our economy 

2. Domestic markets for goods and services (ประกอบด้วย Factors, Taxes, 

Expenditure, Production และ Capital Finance ) 

3. Rest of the World 

เมือ่นํามาสรา้งเป็นตารางจะมลีกัษณะหรอืรปูแบบของตารางดงัน้ี(เป็นรปูแบบพืน้ฐานทัว่ไป) 
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ตารางพืน้ฐานเบือ้งต้นของ SAM 
 

Outlays Totals 

Institutions 

of our 

economy 

Domestic 

markets for 

goods and 

services 

Rest of the 

World 

In
co

m
es

 

Institutions 

of our 

economy 

Domestic 

transfers 

Sale of 

goods and 

services at 

market 

prices 

Receipts 

and 

borrowing 

from the rest 

of the world 

Financial 

resources 

Domestic 

markets for 

goods and 

services 

Domestic 

purchases 

of goods 

and 

services at 

market  

prices 

 Exports of 

goods and 

services 

Demand 

for goods 

and 

services 

Rest of the 

World 

Payment 

and loans 

to the rest 

of the 

world 

Imports of 

goods and 

services 

 Uses of 

foreign 

exchange 

Totals Use of 

financial 

resources 

Supply of 

goods and 

services 

Available 

foreign 

exchange 
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เน่ืองจากในสํานักข้อมูลและวจิยัเคยได้มกีารว่าจ้างมหาวทิยาลยัหอการค้าเป็นที่ปรกึษา

จดัทําตาราง SAM ของ SME ไวแ้ลว้ ดงันัน้อาจนําตารางดงักล่าวมาพฒันาต่อไปให้เป็นปจัจุบนั

(รวมกบัขอ้มลู I-O SME) กเ็ป็นอกีแนวทางหน่ึงของการสรา้ง SAM ไดเ้ช่นกนั 

7.3 แบบจาํลองดลุยภาพทัว่ไป(CGE model) 

แบบจําลองดุลยภาพทัว่ไป(general equilibrium model, CGE) เป็นแบบจาํลองในอกี

ลกัษณะหน่ึงทีแ่สดงภาพรวมของเศรษฐกจิจากตาราง SAM และเน่ืองจากขอ้มลูจาก SAM นัน้มี

ความสมดุลระหว่าง column และ row(และเมื่อรวมทุกๆ column และ row เขา้ดว้ยกนักจ็ะไดดุ้ลย

ภาพโดยรวม) ดงันัน้จงึถอืว่าผลของแบบจาํลองทีไ่ดจ้าก SAM มดีลุภาพดว้ยเช่นกนั 

การทําความเขา้ใจหลกัการของ CGE ในเบือ้งต้นคอืเริ่มจากตาราง SAM ใหล้องคดิว่าใน

ทุกรายการในแต่ละ cell ประกอบดว้ยปรมิาณคูณกบัราคา จะต้องสรา้ง function ของปรมิาณและ 

function ของราคาขึน้มา ราคาจะเป็นตวัแปรสําคญัในการกําหนดความต้องการปจัจยัการผลติ(ทัง้ 

intermediate input และ primary input) และความต้องการอุปโภคของครวัเรอืน โดยทีผู่ผ้ลติมี

เป้าหมายคอืผลติโดยมตีน้ทุนตํ่าสุด(หรอืกําไรสูงสุด) ส่วนผูบ้รโิภคม ีutility สูงสุด เงื่อนไขดุลยภาพ

คอื market clearing (สนิคา้ทีผ่ลติทัง้หมดเท่ากบัสนิคา้ทีต่อ้งการทัง้เป็นวตัถุดบิและ final demand)

ซึ่งในตาราง SAM ก็คอืด้านแถวที่ทุกๆ รายการรวมกนัจะเท่ากบัค่ารวมของแถวดงักล่าว และ

เงื่อนไข normal profit ทีร่ายรบัทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดเท่ากบัรายจ่ายทีต่้องจ่ายออกไป ซึง่กค็อืการดูใน

ลกัษณะของ column ในตาราง SAM 

องคป์ระกอบของแบบจาํลอง CGE สามารถแบ่งคร่าวๆ ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั(block) คอื 

ส่วนของการผลติและส่วนของสถาบนัเศรษฐกจิที่ทําหน้าที่ใช้จ่ายจากรายได้ที่ได้รบัจากการผลติ 

และ block เศรษฐกจิ  การสรา้งแบบจาํลอง CGE จะใชข้อ้มลูหลกัจากตารางปจัจยัการผลติและ

ผลผลติ(input-output table) ร่วมกบัขอ้มลูบญัชปีระชาชาต(ิnational accounts)และขอ้มลูอื่น เช่น

ดลุบญัชกีารชาํระเงนิ(balance of payment) และบญัชเีศรษฐกจิเงนิทุน(flow of fund) เป็นตน้ 

Production function สรา้งขึน้โดยส่วนใหญ่การกําหนดรปูแบบใหเ้ป็น Constant elasticity 

of substitution(CES) production function ซึง่จะต้องมกีารสมมุต(ิกําหนด) ค่า parameter ต่างๆ 

ใหก้บัสมการคอื efficiency parameter, distribution parameter และ substitution parameter
23

ในส่วนของภาคสถาบนัซึง่ทีส่ําคญัคอืครวัเรอืนต้องสรา้งสมการอุปสงค์ของครวัเรอืนทีเ่ป็น 

function ของราคาสนิคา้และบรกิารต่างๆ และรายไดข้องครวัเรอืน 

 

                                                           
23

 CES production function มรีปูแบบทัว่ไปคอื Q = A[δ K-ρ +(1- δ)L-ρ] -1/ρ  โดยที ่A>0, 0< δ <1 และ ρ >-1  เมือ่ A = efficiency 

parameter(เหมอืนกบั A ใน Cobb-Douglas production function), δ = distribution parameter และ ρ = substitution parameter  
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หลกัการทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงของ SAM เมื่อต้องแยกทุกรายการออกมาเป็นปรมิาณและ

ราคานัน้ ในแถวใดแถวหน่ึง(และ row ในลําดบัทีเ่ดยีวกนั จะมคี่าของราคาเดยีวกนัทัง้หมด เรยีกว่า 

law of one price(ในทางเศรษฐศาสตรก์ค็อืตลาดมกีารแขง่ขนัสมบรูณ์ 

นอกจาก 2 block ดงักล่าวแลว้ ยงัมอีกี block หน่ึงทีท่ําหน้าทีก่ําหนดเงื่อนไขความสมดุล

คอื market clearance และ normal profit ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 

รายละเอยีดของ CGE อาจคน้ควา้ศกึษาเพิม่เตมิไดจ้าก website ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มทีัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ควรศกึษาเรยีนรูจ้ากงานวจิยัต่างๆที่เกี่ยวกบั CGE จะทําให้

เขา้ใจไดเ้พิม่ขึน้    

7.4 ข้อยุ่งยากในการสร้าง CGE model 

นอกเหนือจากอุปสรรคในดา้นขอ้มลูและการสรา้งตาราง SAM แลว้ ขอ้ยุ่งยากของการสรา้ง 

CGE ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอืรายละเอยีดของตวัแปรและสมการทีม่เีป็นจาํนวนมากนัน้อาจทําให้

เกิดความสบัสน และเกิดความผดิพลาดระหว่างจํานวนสมการและจํานวนตวัแปร ดงันัน้จงึควร

ระมดัระวงัในปญัหาดงักลา่ว    

 

____________________________ 
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Time aggregate GDP 

supply side

GDP(S) คา่การใชเ้ทคโนโลยี

โดยรวมของประเทศ

(TFP)ตอ่ปี

คา่ตวัแปรในทีน่ีค้อื time(ซึง่ควรจะ run 

ตัง้แต ่1 ขึน้มาถงึปัจจบุนั แตส่มมตุฐิาน

ในแบบจ าลองกลบัก าหนดให ้time มี

คา่คงทีเ่ทา่กับ 8 และเนือ่งจากตวัแปรที่

ตอ้งการคอือัตราเพิม่ของ TFP การ

ค านวณจงึไปหาคา่อัตราเพิม่ของ 8 ซึง่

คงทีต่ลอดดงันัน้อัตราเพิม่จงึเทา่กับ 0 

เสมอ(เมือ่พจิารณาจาก sheet 

productivity ใน file เดยีวกันดงักลา่ว

พบวา่มกีารหาคา่ GDP ตอ่ 1 หน่วย

แรงงาน ขณะเดยีวกันเมือ่ดใูน sheet 2, 

file เดยีวกัน พบวา่มคีา่ตวัแปร time ซึง่

มกีาร run คา่ตามปรกติ

ควรหาทีม่าของคา่ตวัแปรนใีหช้ดัเจนวา่เป็น 

time หรอืเป็นคา่ TFP โดยตรง ถา้เป็น time

 ก็ตอ้ง run คา่ใหม ่หา growth ใหม ่แตถ่า้

เป็นคา่ TFP โดยตรงสามารถหาคา่ไดจ้าก

ส านักบญัชปีระชาชาต ิสศช (ซึง่เป็นคา่รายปี

 ตอ้งน ามาปรับประมาณคา่ใหเ้ป็นรายไตร

มาส) ซึง่ฉบบัลา่สดุคอื 2554 คา่TFP 

โดยรวมของประเทศ 2550=2.16, 2551=

0.27, 2552=-4.23, 2553=5.14, 2554=-

1.67

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิสต็อกทนุ

ของประเทศไทย(capital 

stock of Thailand)

ส านักบญัชปีระชาชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Population(rate of 

growth, y o y)

aggregate GDP 

supply side

GDP(S) อัตราการเตบิโตของ

ประชากรของประเทศ

ตอ่ปี

สมมตุฐิานของแบบจ าลองก าหนดใหค้งที่

เทา่กับ 0.7% ตอ่ปี(จงึมผีลท าให ้

growth,y o y ของ labour force คงที่

ดว้ย)

ใชข้อ้มลูจ านวนประชากรโดยตรงจาก สศช 

แลว้ค านวนหา population growth บนคา่

ประชากรดงักลา่ว(ขอ้มลูประชากร/การจา้ง

งาน/การวา่งงานสามารถดไุดจ้ากตารางที ่

17 เครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกจิทีส่ าคญัของ ธปท

 ไดเ้ชน่กัน)

สถติ/ิขอ้มลู>สงัคม>ประขา

กร>โครงสรา้งประชากร>ประ

มารการประชากรฯ

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Interest Rate (1 year 

Time Deposit)

Equation RCp RCp อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก

ประจ า

การใชส้มมตุฐิาน 0.8 น่าจะต า่กวา่ทีเ่ป็น

จรงิ และใชค้า่ 0.8 ดงักลา่วคงทีม่า

ระยะเวลาหนึง่

ปรับปรงุขอ้มลูใหมโ่ดยใชค้า่เฉลีย่ของอัตรา

ดอกเบีย้เงนิฝากประจ าเฉลีย่(ต า่สดุ-สงูสดุ) 

ของธนาคารพาณชิย ์ณ เดอืนสดุทา้ยของ

ไตรมาส ซึง่ ปัจจบุนั(พค. 2556 คา่ต า่สดุ

เทา่กับ 1.95 และสงูสดุเทา่กับ 3.0)

สถติ>ิสถติติลาดการเงนิ>

อัตราดอกเบีย้>อัตราดอกเบีย้

ตลาดเงนิ, รหัสตาราง 

FM_RT_001_S2

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Market Cap.(rate of 

growth, y o y)

Equation RCp RCp อัตราขยายตวัของ

มลูคา่ของตลาด

หลกัทรัพย์

เป็นการใชส้มมตุฐิานตามความเห็นของผุ ้

จัดท า แตเ่มือ่เทยีบกับคา่ในอดตีมี

ความเห็นวา่คา่คอ่นขา้งต า่

ปรับปรงุขอ้มลูใหมโ่ดยใชค้า่มลูคา่

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด ณ เดอืนสดุทา้ย

ของไตรมาส ซึง่ใน Q4 2012 มคีา่เทา่กับ 

11,831,448 ลา้นบาท

สถติ>ิเครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกจิ

ทีส่ าคญั> ตารางที1่4 

เครือ่งชีภ้าวะตลาดหลกัทรัพย์

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Total Government 

Expenditure

Government 

template

NCg&NIg การใชจ้า่ยรวมของ

รัฐบาล(central+local)

 = current govn. 

expenditure+ capital 

govn. expenditure

สมมตุฐิานก าหนดคา่Total govn. 

expenditure และ Capital govn. 

Expenditure สว่นคา่Current govn. 

Expenditure คอืสว่นตา่งระหวา่ง Total 

govn. Expenditure และ Captal govn. 

expenditure

ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเองเปลีย่นเป็นการรวม

ผลรวมระหวา่ง current expenditure + 

capital expenditure และท าการ

เปรยีบเทยีบกับขอ้มลูจากบญัชปีระชาชาติ

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Current Expenditure, 

Central Government

Government 

template

NCg&NIg การใชจ้า่ยประจ าของ

รัฐบาลกลาง

สมมตุฐิานใหค้งที=่350,000 ในทกุไตร

มาส

ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 national accounts(quatery)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิQuatery 

Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Current Expenditure, 

Local Government 

(Residual)

Government 

template

NCg&NIg การใชจ้า่ยประจ าของ

รัฐบาลทอ้งถิน่

Current expenditure, local govn. = 

current govn. expenditure-cuurent 

central govn. expenditure.

ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 national accounts(quatery)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิQuatery 

Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ
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Current Transfer, interest 

on public debt

Government 

template

NCg&NIg เงนิโอนเป็นคา่ใชจ้า่ย

ดอกเบีย้หนีส้าธารณะ

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่น interest on public 

debt/government consumption 

expenditure รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่

รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Current Transferto HH. Government 

template

NCg&NIg เงนิโอนใหก้ับครัวเรอืน เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Current Transfer to social 

security

Government 

template

NCg&NIg เงนิโอน(จา่ยสมทบ)

ใหก้ับกองทนุ

ประกันสงัคม

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Current Transfer to others Government 

template

NCg&NIg เงนิโอนอืน่ๆ(เชน่ จา่ย

ใหก้ับองคก์รระหวา่ง

ประเทศ(ตา่งประเทศ

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Capital Expenditure, 

Central government

Government 

template

NCg&NIg รายจา่ยเพือ่การลงทนุ

ของรัฐบาลกลาง

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Capital transfer, Central 

government

Government 

template

NCg&NIg เงนิโอนรายจา่ยเพือ่

การลงทนุของรัฐบาล

กลาง

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ



เอกสารผนวก2 

ขอ้เสนอแนะการ

ปรับปรงุคา่ตัวแปร 
ภาคผนวก 2

ชือ่ตวัแปร file sheet ความหมาย ขอ้พจิารณา/ความเห็น ขอ้เสนอแนะ แหลง่ขอ้มลู/website หน่วยงาน

Capital Expenditure, 

Local government

Government 

template

NCg&NIg รายจา่ยเพือ่การลงทนุ

ของรัฐบาลทอ้งถิน่

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

Capital Expenditure, 

State owned.

Government 

template

NCg&NIg รายจา่ยเพือ่การลงทนุ

ของรัฐวสิาหกจิ

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นแปลงการค านวณจากเดมิ

ก าหนดคา่ขึน้มาเปลีย่นเป็นการใชข้อ้มลูจาก

 National Income Accounts (เป็นขอ้มลู

รายปี ตอ้งปรับใหเ้ป็นรายไตรมาสโดยใชค้า่

สดัสว่นของคา่ดงักลา่ว เทยีบกับ

government consumption expenditure 

รายปีมาใชเ้พือ่ค านวณหาคา่รายไตรมาส)

สถติ/ิขอ้มลู>เศรษฐกจิ>

บญัชปีระชาชาต>ิNational 

Income of Thailand และ 

Quatery Gross Domestic 

Product(table 15,16,และ

17,18)

ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาติ

VAT rate Government NCg&NIg อัตราภาษีมลูคา่เพิม่ เป็นอัตราตามทีเ่ป็นจรงิ 7 % --- --- ---

Nonbudgetary balance Government 

template

NCg&NIg ดลุเงนินอกงบประมาณ เป็นคา่สมมตุฐิานใหเ้ทา่กับศนูย์ ราบรวมจากขอ้มลูจรงิจากส านักงาน

เศรษฐกจิการคลงั

ขอ้มลูเศรษฐกจิ>ดลุการคลงั

ตามระบบกระแสเงนิสด

ส านักงานเศรษฐกจิการ

คลงั

MLR (0.62) (average) Private 

investment 

template

Rip อัตราดอกเบีย้เงนิกู ้

ลกูคา้ชัน้ด(ีมนี ้าหนัก=

0.62 ของ cost of 

fund)

ใชเ้ป้นคา่ของตน้ทนุสนิเชือ่ธนาคาร

พาณชิยก์ าหนดคา่เทา่กับ 6.0 คงทีต่ลอด

จากการเปรยีบเทยีบขอ้มลูในอดตี(2007) 

ประเมนิวา่คา่ดงักลา่วนี ้ค านวณมาจากอัตรา

ดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้รายใหญช่ัน้ดเีฉลีย่

ระหวา่งต า่สดุและสงูสดุ แตเ่พือ่ความสะดวก

ในทางปฏบิตัเิสนอใหใ้ชค้า่ต า่สดุเป็นตวัแทน

สถติ>ิสถติติลาดการเงนิ>

อัตราดอกเบีย้>อัตราดอกเบีย้

ตลาดเงนิ, รหัสตาราง 

FM_RT_001_S2

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10 Years Bond Yield (0.1) Private 

investment 

template

Rip 10 years corporate 

bond yield(น ้าหนัก=

0.1 cost of fund)

ใชเ้ป้นคา่ของตน้ทนุมลูคา่หุน้กูอ้อกใหม่

(new corporate bond issues)

ก าหนดให ้= 4.0 คงทีต่ลอด

รวบรวมขอ้มลูจรงิจากรายงานของสมาคม

บรษัิทหลกัทรัพยซ์ ึง่เป็นขอ้มลูรายวนัตอ้ง

ค านวณใหเ้ป็นรายเดอืนและรายไตรมาส

ตามล าดบั

สมาคมบรษัิทหลกัทรัพย์ สมาคมบรษัิทหลกัทรัพย์

SET Yield (0.102) Private 

investment 

template

Rip ผลตอบแทนของ

ตลาดหลกัทรัพย์

(น ้าหนัก=0.102)

ใชเ้ป้นคา่ของตน้ทนุมลูคา่หุน้ทนุออก

ใหม(่new stock issues) ก าหนดให=้ 

4.5 คงทีต่ลอด

ควรปรับใหเ้ป็นขอ้มลูจรงิคา่ปัจจบุนั ขอ้มลูการซือ้ขาย>สถติิ

ส าคญัตลาดหลกัทรัพย>์

market dividend yield>

ดชันsีet

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย

LIBOR (0.178) Private 

investment 

template

Rip อัตราดอกเยีย้ London

 Interbank Offer 

Rate(น ้าหนัก=0.178)

ใชเ้ป้นคา่ของตน้ทนุสนิเชือ่จาก

ตา่งประเทศ(external debt)

ก าหนดให=้5.0 คงทีต่ลอด

ควรใชค้า่อัตราดอกเบีย้ระหวา่งธนาคารใน

ตลาดลอนดอน 12 เดอืน

สถติ>ิสถติติลาดการเงนิ>

อัตราดอกเบีย้>อัตราดอกเบีย้

ตลาดเงนิ, รหัสตาราง 

FM_RT_001_S2

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Commercial Bank Credit Private 

investment 

template

Rip สนิเชือ่ธนาคารพาณชิย์ เงนิทนุนอกกจิการจากสนิเชือ่ของ

ธนาคารพาณชิยไ์ตรมาสละ 8,000,000 

ลา้นบาท(ยอดทีใ่ชใ้นแบบจ าลองเป็น

ยอดคงคา้งหรอื outstanding ไมใ่ช่

สนิเชือ่ใหม)่

ควรปรับใหเ้ป็นขอ้มลูจรงิคา่ปัจจบุนั และมี

ขอ้สงัเกตเุพิม่เตมิวา่โดยแทจ้รงิแลว้ตวัแปร

นีค้วรใชย้อดสนิเชือ่ใหมน่่าจะเหมาะสมกวา่

ยอด outstanding นอกจากนีส้นิเชือ่ของ 

ธพ. ประมาณ 1ใน 5 เป็นสนิเชือ่เพือ่การ

บรโิภค จงึควรหักออก แตเ่นือ่งจากคา่เดมิ

ในการประมาณสมการไดใ้ชค้า่นีไ้วก้อ่นแลว้ 

ถา้จะปรับปรงุตอ้งเป็นการ run สมการใหม่

สถติ>ิสถติสิถาบนัการเงนิ>

ธนาคารพาณชิย>์เงนิรับฝาก 

สนิเชือ่และเงนิกูย้มื>ยอดคง

คา้งเงนิใหส้นิเชือ่แยกตาม

ประเภทธรุกจิของธนาคาร

พาณชิยทั์ง้ระบบรวมทกุ

ส านักงาน(FI_CB_021_S3)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย



เอกสารผนวก2 

ขอ้เสนอแนะการ

ปรับปรงุคา่ตัวแปร 
ภาคผนวก 2

ชือ่ตวัแปร file sheet ความหมาย ขอ้พจิารณา/ความเห็น ขอ้เสนอแนะ แหลง่ขอ้มลู/website หน่วยงาน

New Bond Issues Private 

investment 

template

Rip มลูคา่หุน้กูอ้อกใหม่ เป็นคา่สมมตุฐิาน คารใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นคา่ปัจจบุนั 

โดยใชข้อ้มลูยอดตราสารหนีข้องหลกัทรัพย์

ออกใหมภ่าคเอกชน

สถติ>ิสถติติลาดการเงนิ>

ตลาดทนุ>หลกัทรัพยอ์อก

ใหม(่FM_CM_002) รายการ

บรรทัดที1่4

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

New Stock Issues Private 

investment 

template

Rip มลูคา่หุน้ทนุออกใหม่ เป็นคา่สมมตุฐิาน คารใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นคา่ปัจจบุนั 

โดยใชข้อ้มลูยอดหุน้ของหลกัทรัพยอ์อก

ใหมภ่าคเอกชน

สถติ>ิสถติติลาดการเงนิ>

ตลาดทนุ>หลกัทรัพยอ์อก

ใหม(่FM_CM_002) รายการ

บรรทัดที1่0

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

External Debt(Mill USD) Private 

investment 

template

Rip หนีต้า่งประเทศ เป็นคา่สมมตุฐิาน คารใชข้อ้มลูจรงิตรงกับ สวค. ใชแ้ละปรับให ้

เป็นคา่ปัจจบุนั โดยใชข้อ้มลูหนีต้า่งประเทศ

ของธรุกจิทีม่ใิชส่ถาบนัการเงนิ ครัวเรอืน

และองคก์รทีไ่มแ่สวงหาก าไร(มขีอ้สงัเกตวา่

รายการนีน่้าจะรวมรัฐวสิาหกจิเขา้ไวด้ว้ย)

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>หนี้

ตา่งประเทศ

(EC_XT_032_S2) รายการ

บรรทัดที5่7

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Minimum Wage Private 

investment 

template

Rip อัตราคา่จา้งขัน้ต า่ เป็นคา่สมมตุฐิาน ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนั ตามที่

คณะกรรมการคา่จา้ง กระทรวงแรงงาน

ก าหนด ทัง้นีข้อ้มลูที ่ธปท. น ามารายงาน

เป็นขอ้มลูรายปี และรายจังหวดั จงึตอ้งใช ้

ทกุไตรมาสในปีนัน้ๆ ทีเ่ทา่กันและใชข้อง 

กทม. เป็นตวัแทน(เมือ่เทยีบกับคา่เดมิในปี 

2007(Q1))

สถติ>ิเครือ่งชีภ้าวะเศรษฐกจิ

ทีส่ าคญั>ตาราง17ประชากร

และคา่จา้ง

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Dubai USD/Barrel Price template Price ราคาน ามันดบิดไูบตอ่

บาเรล

คา่ทีใ่ชใ้นแบบจ าลองอยูเ่ดมิเป็นคา่

สมมตุฐิาน ซึง่ขอ้มลูจรงิเดนิสามารถ

รวบรวมไดจ้ากรายงานของ สนพ. แต่

ปัจจบุนัไมม่กีารรายงานขอ้มลูดงักลา่วใน

รปูของ work sheet (excel file) แตม่ี

รายงานในรปูของ text file

รวบรวมขอ้มลูจาก www.indexmundi.com

 หรอืจากรายงานสถานการณ์ราคาน ้ามัน

เชือ้เพลงิรายสปัดาห ์ของส านักนโยบาย

และแผนพลงังาน(สนพ)แตเ่ป็น text file

จาก www.indexmundi.com

 หรอื www.eppo.go.th>

Petroleum>สถานการณ์

ราคาน ้ามันเชือ้เพลงิ

สนพ

Export Indices, 

agricultural products(Non 

Seasonal Adjusted)

Price template Export 

price

อัตราเพิม่ดชันรีาคา

สนิคา้เกษตรสง่ออก

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>ดชันแีละเครือ่งชี้

เศรษฐกจิ>ดชันกีารคา้

ระหวา่งประเทศ>ดชันี

สนิคา้ออกจ าแนกตาม

กจิกรรมการผลติ(ไมป่รับ

ฤดกูาล)EC_EI_023_S2)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Export Indices, fishery 

products(Non Seasonal 

Adjusted)

Price template Export 

price

อัตราเพิม่ดชันรีาคา

สนิคา้ประมงสง่ออก

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>ดชันแีละเครือ่งชี้

เศรษฐกจิ>ดชันกีารคา้

ระหวา่งประเทศ>ดชันี

สนิคา้ออกจ าแนกตาม

กจิกรรมการผลติ(ไมป่รับ

ฤดกูาล)EC_EI_023_S2)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Export Indices, 

manufacturing 

products(Non Seasonal 

Adjusted)

Price template Export 

price

อัตราเพิม่ดชันรีาคา

สนิคา้อตุสาหกรรม

สง่ออก

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>ดชันแีละเครือ่งชี้

เศรษฐกจิ>ดชันกีารคา้

ระหวา่งประเทศ>ดชันี

สนิคา้ออกจ าแนกตาม

กจิกรรมการผลติ(ไมป่รับ

ฤดกูาล)EC_EI_023_S2)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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Import Indices, 

consumer goods(Non 

Seasonal Adjusted)

Price template Import 

price 

ดชันรีาคาสนิคา้

อปุโภคบรโิภคน าเขา้

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>ดชันแีละเครือ่งชี้

เศรษฐกจิ>ดชันกีารคา้

ระหวา่งประเทศ>ดชันี

สนิคา้เขา้จ าแนกภาค

เศรษฐกจิ(ไมป่รับฤดกูาล)

EC_EI_021_S2)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Import Indices, raw 

material(Non Seasonal 

Adjusted)

Price template Import 

price 

ดชันรีาคาสนิคา้

วตัถดุบิน าเขา้

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>ดชันแีละเครือ่งชี้

เศรษฐกจิ>ดชันกีารคา้

ระหวา่งประเทศ>ดชันี

สนิคา้เขา้จ าแนกภาค

เศรษฐกจิ(ไมป่รับฤดกูาล)

EC_EI_021_S2)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Import Indices, capital 

goods(Non Seasonal 

Adjusted)

Price template Import 

price 

ดชันรีาคาสนิคา้ทนุ

น าเขา้

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>ดชันแีละเครือ่งชี้

เศรษฐกจิ>ดชันกีารคา้

ระหวา่งประเทศ>ดชันี

สนิคา้เขา้จ าแนกภาค

เศรษฐกจิ(ไมป่รับฤดกูาล)

EC_EI_021_S2)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

US, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP สหรัฐอเมรกิา

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

เลอืกประเทศทีต่อ้งการจาก 

www.imf.org>Data and 

Statistics>World Economic 

Outlook Database>By 

Countries

IMF

EU, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP สหภาพยโุรป

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

World Economic Outlook 

Database(WEOD)

IMF

JP, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP ญีปุ่่ น

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

CH, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP จนี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

SG, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP สงิคโ์ปร์

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

HK, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP ฮอ่งกง

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

MY, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP มาเลเซยี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

TW, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP ไตห้วนั

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

ID, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP อนิโดนเีซยี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

KR, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP เกาหลใีต ้

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

PH, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP ฟิลปิปินส์

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

IN, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP อนิเดยี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

TH, RGDP rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั real 

GDP ไทย

เป็นคา่สมมตุฐิาน เป็นคา่ endogeneous variable เชือ่มโยง

มาจาก file Aggregate GDP ฉบบัทดลอง

- -
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US, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

สหรัฐอเมรกิา

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

EU, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

สหภาพยโุรป

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

JP, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

ญีปุ่่ น

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

CH, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI จนี เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

SG, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

สงิคโ์ปร์

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

HK, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

ฮอ่งกง

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

MY, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

มาเลเซยี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

TW, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

ไตห้วนั

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

ID, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

อนิโดนเีซยี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

KR, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

เกาหลใีต ้

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

PH, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

ฟิลปิปินส์

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

IN, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI 

อนิเดยี

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั

WEOD IMF

TH, CPI rate of growth trade matrix variable อัตราขยายตวั CPI ไทย เป็นคา่สมมตุฐิาน เป็นคา่ endogeneous variable เชือ่มโยง

มาจาก file Price template

- -

US, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่น

สหรัฐอเมรกิา(เทา่กับ 

1 เสมอ)

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(เนือ่งจากไมม่ขีอ้มลูอัตรา

แลกเปลีย่นโดยตรง จงึตอ้งค านวณทางออ้ม

จากคา่ GDP, national currency/GDP, 

U.S. dollars)

WEOD IMF

EU, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นยโูร

ตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

JP, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นเยน

ตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

CH, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่น

หยวนตอ่ 1 ดอลลาร ์

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

SG, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่น

ดอลลารส์งิคโปรต์อ่ 1

 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

HK, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่น

ดอลลารฮ์อ่งกงตอ่ 1 

ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

MY, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นรงิกิ

ตตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

TW, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่น

ไตห้วนัดอลลารต์อ่ 1 

ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

ID, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นรเูปีย

ตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF
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KR, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นวอน

ตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

PH, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นเปโซ

ตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

IN, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นรปีูตอ่

 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน ควรเปลีย่นเป็นใชค้า่จรงิและปรับใหเ้ป็นคา่

ปัจจบุนั(ค านวณทางออ้ม)

WEOD IMF

TH, exchange rate (per 

US $)

trade matrix variable อัตราแลกเปลีย่นบาท

ตอ่ 1 ดอลลาร ์สรอ.

เป็นคา่สมมตุฐิาน เป็นคา่ endogeneous variable ทีม่าจาก 

file ดลุการช าระเงนิ (ฉบบัหาสมการ)

Income ดลุการช าระเงนิ

(ฉบบัหาสมการ)

Quartery รายไดต้า่งประเทศ, 

สทุธ(ิรับหักลบจา่ย)

คา่สมมตุฐิานจากภายนอก ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัจาก

บญัชดีลุการช าระเงนิ

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>

ดลุการช าระเงนิ>

ดลุการช าระเงนิ(EC_XT_048)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Current transfers ดลุการช าระเงนิ

(ฉบบัหาสมการ)

Quartery เงนิโอนกระแสสะพัด คา่สมมตุฐิานจากภายนอก ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัจาก

บญัชดีลุการช าระเงนิ

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>

ดลุการช าระเงนิ>

ดลุการช าระเงนิ(EC_XT_048)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Direct investment ดลุการช าระเงนิ

(ฉบบัหาสมการ)

Quartery การลงทนุทางตรง คา่สมมตุฐิานจากภายนอก ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัจาก

บญัชดีลุการช าระเงนิ

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>

ดลุการช าระเงนิ>

ดลุการช าระเงนิ(EC_XT_048)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Portfolio investment ดลุการช าระเงนิ

(ฉบบัหาสมการ)

Quartery การลงทนุทางการเงนิ คา่สมมตุฐิานจากภายนอก ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัจาก

บญัชดีลุการช าระเงนิ

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>

ดลุการช าระเงนิ>

ดลุการช าระเงนิ(EC_XT_048)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Other investment ดลุการช าระเงนิ

(ฉบบัหาสมการ)

Quartery การลงทนุอืน่ๆ คา่สมมตุฐิานจากภายนอก ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัจาก

บญัชดีลุการช าระเงนิ

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>

ดลุการช าระเงนิ>

ดลุการช าระเงนิ(EC_XT_048)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย

Errors and omissions ดลุการช าระเงนิ

(ฉบบัหาสมการ)

Quartery คา่ความคลาดเคลือ่น คา่สมมตุฐิานจากภายนอก ใชข้อ้มลูจรงิและปรับใหเ้ป็นปัจจบุนัจาก

บญัชดีลุการช าระเงนิ

สถติ>ิสถติเิศรษฐกจิและ

การเงนิ>เศรษฐกจิภาค

ตา่งประเทศของไทย>

ดลุการช าระเงนิ>

ดลุการช าระเงนิ(EC_XT_048)

ธนาคารแหง่ประเทศไทย
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ผนวก 3 ทฤษฎีการอปุโภคบริโภคของครวัเรือน(consumption theory) 

ในทางเศรษฐศาสตรม์หภาคมคีํา 2 คําทีใ่กลเ้คยีงกนัแต่มคีวามหมายต่างกนัคอื “expenditure” และ 

“consumption” คําว่า expenditure หมายถงึการทีค่รวัเรอืนไดใ้ชจ้่ายไปเพื่อซือ้หาปรมิาณของสนิค้าและ

บรกิารมาจาํนวนใดจาํนวนหน่ึงภายในช่วงระยะเวลาทีก่ําหนด (a certain quantity of a commodity per 

period of time) ส่วนคําว่า consumption หมายถงึการใชส้นิคา้และบรกิารทีเ่กดิขึน้จรงิโดยทีผู่บ้รโิภคไดร้บั

ประโยชน์จากสนิคา้นัน้ๆ (actually using that commodity and so enjoying a flow of services from it) 

ซึ่งทัง้สองคําน้ีสอดคล้องกบัหลกัแนวคดิของการสร้าง CPI ในสองแนวทางคอืหลกัของการใช้ไป(uses 

approach) ซึ่งตรงกับ consumption และหลกัของการได้มา(acquisitions approach)ซึ่งตรงกับ 

expenditure 

การอุปโภคบรโิภคของครวัเรอืนหรอื consumption ในทางเศรษฐศาสตรห์มายถงึการใชบ้รกิารทีเ่กดิ

จากสนิคา้และบรกิารนัน้ โดยทีส่นิคา้ดงักล่าวเป็นไดท้ัง้สนิคา้ประเภท nondurable goods หมายถงึสนิคา้ที่

ใชห้มดไปในทนัทเีมื่อบรโิภค และ durable goods ซึง่ต่างจาก nondurable goods ที่การใชบ้รกิารจาก

สนิค้านัน้มรีะยะเวลายาวนาน สนิค้าที่เป็น nondurable goods เช่น อาหาร เครื่องดื่ม รวมทัง้ของใช้ที่

จําเป็นประจําวนัต่างๆและบรกิาร เช่นการโดยสารรถยนต์ การบนัเทงิ เป็นต้น ส่วนสนิค้าที่เป็น durable 

goods เช่น รถยนต ์เฟอรนิ์เจอร ์วทิย ุโทรทศัน์เครือ่งมอืสื่อสารต่างๆ เป็นต้น อย่างไรกต็ามในทางปฏบิตัมิี

ขอ้ยุ่งยากทีจ่ะตดัสนิใจว่าสนิคา้ใดเป็น durable หรอื nondurable goods โดยดูเพยีงสภาพของสนิคา้นัน้ๆ 

ตวัอย่างเช่น เสื้อผ้าที่จดัว่าเป็น nondurable แต่ในการใช้ประโยชน์จรงิอาจมอีายุยาวนานกว่ารถยนต์ก็

เป็นได ้

โดยทฤษฎเีศรษฐศาสตรถ์อืว่าเฉพาะครวัเรอืนเท่านัน้ทีเ่ป็นหน่วยเศรษฐกจิทีท่ําหน้าทีบ่รโิภค ดงันัน้

การใชจ้่ายและการอุปโภคบรโิภคสนิค้าคงทนทุกชนิดจงึไม่ถอืว่าเป็นการลงทุน ต่างจากหน่วยธุรกจิผูผ้ลติ

(firm)ทีก่ารใช้จ่ายซื้อสนิค้าคงทนเพื่อนํามาผลติสนิค้าและบรกิารถือว่าเป็นการลงทุน มกีารใช้จ่ายเพยีง

ประเภทเดยีวของครวัเรอืนที่ถอืว่าเป็นการลงทุนคอืการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเจา้ของของที่อยู่

อาศยั(ownership of dwelling)ซึ่งถือว่าเป็นกรณีของรายการพเิศษที่แตกต่างไปจากรายการ durable 

goods อื่นๆ(การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่จ่ายเป็นครัง้คราว สามารถยดือายุการใช้งานออกไปได้อย่างมี

นยัสาํคญักถ็อืวา่เป็นการลงทุนเช่นกนั) 

ในทางเป็นจรงิเน่ืองจากครวัเรอืนบางครวัเรอืนกท็าํหน้าทีใ่นการผลติเหมอืน firm ดว้ยเช่นกนั เช่น

เกษตรกรทําการเกษตร หรอืผู้แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอย่างง่าย ผู้ผลิตงานหตัถกรรม หรอืการ

ใหบ้รกิารรายย่อยต่างๆ ดงันัน้ในทางบญัชปีระชาชาตซิึง่เป็นระบบขอ้มลูทีแ่สดงถงึ flow และ stocks ของ

เศรษฐกิจมหภาคทัง้หมดจงึได้แยกกิจกรรมการผลิตน้ีออกมาจากการบรโิภคให้ถือว่าเป็นการผลิตโดย

ครวัเรอืน อาจมทีัง้การจา้งงานหรอืใชแ้รงงานในครวัเรอืนและทีส่าํคญัคอืจะตอ้งแยกการใชจ้า่ยในการซือ้หา
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สนิคา้เพื่อมาใชใ้นครวัเรอืน กล่าวคอืถ้าเพื่อใชอุ้ปโภคบรโิภคกถ็อืว่าเป็น consumption แต่ถ้าเพื่อนํามาใช้

เป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้และบรกิารโดยครวัเรอืนกจ็ะถอืว่าเป็น intermediate consumption ของภาค

การผลติ ทาํนองเดยีวกนั ถา้ครวัเรอืนซือ้สนิคา้คงทนเพื่อการผลติสนิคา้และบรกิารกจ็ะถอืว่าเป็นการลงทุน 

ไมถ่อืวา่เป็นการอุปโภคบรโิภค 

ทฤษฎกีารอุปโภคบรโิภคของครวัเรอืนเริม่ขึน้จาก Keynesian consumption hypothesis ทีถ่อืว่า

ครวัเรอืนเป็นภาคเศรษฐกจิที่มคีวามสําคญัค่อนขา้งมากเพราะเป็นผูก้ําหนดว่ารายไดท้ีเ่กดิขึน้จะเอาไปใช้

บรโิภคเท่าใด จะเหลอืเกบ็ออมไวเ้พื่อเอาไปลงทุนต่อไปในจาํนวนเท่าใด การตดัสนิใจบรโิภคโดยครวัเรอืน

จึงเป็นจุดเริม่ต้นที่สําคัญของการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ(เช่นเดียวกับการใช้จ่ายของรฐับาล) จึงได้ตัง้ 

hypothesis ไวว้่าการบรโิภคในปจัจุบนั(current consumption expenditure) ขึน้กบัรายไดท้ีส่ามารถจบัจ่าย

ใชส้อยไดใ้นปจัจบุนั(current disposable income) แสดงในรปูสมการไดค้อื 

C = a + b (Y – T) 

โดยที ่ C = consumption, Y= income, T = tax โดยที ่Keynes’ presumption ทีว่่า ค่า average 

propensity to consume จะลดลงเมื่อรายไดสู้งขึน้ ส่วนค่า b คอืความโน้มเอยีงของการบรโิภค(marginal 

propensity to consume : mpc)มคีา่มากกวา่ 0 แต่น้อยกว่า 1 ซึง่ค่า mpc น้ีมคีวามสําคญั กล่าวคอืถ้า b มี

ค่าคงที่ consumption function กจ็ะเป็น linear equation แต่ถ้า b ไม่คงที่ กล่าวคอืมคี่าลดลงเมื่อ 

disposable income เพิม่ขึน้ ในกรณน้ีี consumption function กจ็ะเป็น non linear equation 

ต่อมา Simon Kuznets ไดค้น้พบความจรงิโดยใชข้อ้มลูอนุกรมเวลาทีย่าวนานพบว่าในระยะยาว ค่า 

average propensity to consume : apc (apc = C/(Y-T)) จะเท่ากบั mpc และมคี่าคงที(่ประมาณ 0.84-

0.89) สดัส่วนของรายได้ทีค่รวัเรอืนใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภคมคี่าลดลงเมื่อรายไดม้คี่าสูงขึน้ทีเ่รยีกว่า 

Kuznets paradox ดงันัน้ ในระยะยาว consumption function จงึมคีา่เป็น 

    C = kY  เมือ่ k = apc = mpc = ค่าคงที ่

Irving Fisher ไดพ้ฒันาแนวคดิของ consumption ลงไปในระดบั microeconomic โดยสรา้ง utility 

function ใหข้ึน้กบัการบรโิภคในแต่ละระยะเวลา ครวัเรอืนจะเลอืกบรโิภคในแต่ละช่วงเวลา(intertemporal 

choice)ทีจ่ะเกดิในอนาคตโดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กดิ utility สูงสุด ภายใต้เงื่อนไขขอ้จํากดับนทรพัยส์นิ

หรอืความมัง่คัง่(wealth)ของครวัเรอืน ความมัง่คัง่(wealth)กค็อืค่าของรายไดใ้นอนาคตทีต่กีลบัมาเป็นมลูค่า

ในปจัจุบนั ดงันัน้การทีจ่ะรูค้่าความมัง่คัง่ในปจัจุบนัได ้จาํเป็นทีจ่ะต้องรูร้ายไดใ้นอนาคตทีจ่ะไดร้บัในแต่ละ

ปีและอตัราดอกเบีย้เพือ่ลดทอนคา่ลงมาเป็นมลูคา่ในปจัจบุนั 

แนวคดิเกี่ยวกบัสมมุตฐิานการอุปโภคบรโิภคของครวัเรอืนได้มกีารขยายออกไป Milton Friedman 

ได้เป็นผู้คดิค้นและกําหนดแนวทางของการบรโิภคว่ามผีลมาจากรายได้ถาวรที่เรยีกว่า the permanent 

income hypothesis โดยเชื่อว่าการวางแผนการอุปโภคบรโิภคในปจัจุบนัของครวัเรอืนนัน้ ครวัเรอืนไดนํ้า
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ความเป็นไปได้ของรายได้ที่จะได้รบัในอนาคตและความต้องการการบรโิภคในอนาคตเขา้มาพจิารณาไว้

ดว้ย การเปลีย่นแปลงของรายไดใ้นปจัจบุนัซึง่เรยีกวา่ measured income จะเป็นตวักําหนดการบรโิภคโดย

ผ่านกลไกของการเปลี่ยนแปลงในทรพัยส์นิที่ครวัเรอืนม ีซึ่งทรพัยส์นิดงักล่าวก็คอืมูลค่าของรายได้คงที่

ถาวรทีจ่ะไดร้บัในแต่ละปีตัง้แต่ปจัจบุนัไปจนถงึอนาคตขา้งหน้าทีไ่ดป้รบัคา่ลงมาเป็นมลูคา่ในปจัจบุนัแลว้   

ทฤษฎีการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนที่สามารถนํามาใช้อธิบายปรากฎการณ์ในระดับ 

microeconomic พืน้ฐานทีแ่สดงถงึการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคทีส่ําคญัอกีแนวคดิหน่ึงคอื Franco Modigliani 

ทีไ่ดนํ้าแนวคดิของ life cycle expectation มาเป็นตวักําหนดการบรโิภคทีเ่รยีกว่า life cycle hypothesis 

โดยเชื่อว่าครวัเรอืนจะบรโิภคโดยมเีป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิ utility สงูสุด ภายใต้สมมุตฐิานว่าครวัเรอืนทราบว่า

จะมอีายยุาวนานเพยีงใด ในตลอดอายุของผูบ้รโิภคจะต้องตดัสนิใจเลอืกระหว่างการบรโิภคในปจัจุบนัหรอื

เกบ็ออมไวเ้พือ่บรโิภคในอนาคตจนสิน้อายขุยั ดงันัน้ภายใตแ้นวคดิของสมมตุฐิานน้ี การบรโิภคจะขึน้อยูก่บั

รายไดใ้นปจัจุบนั รายไดใ้นอนาคตจากค่าจา้ง(labour income)ทีต่คี่ามาเป็นรายไดใ้นปจัจุบนั และทรพัยส์นิ

ในปีหรอืในช่วงเวลาทีแ่ลว้มา 

แนวคดิของ consumption smoothing ซึง่เป็นอกีแนวคดิหน่ึงทีพ่ฒันาขึน้มาเพื่ออธบิายพฤตกิรรมการ

บรโิภค โดยเชื่อว่าครวัเรอืนจะพยายามทําให้เกดิความสมํ่าเสมอในการบรโิภคตลอดเวลา ต้องการทําให้

อรรถประโยชน์เพิม่ของการบรโิภคเท่าเทยีมกนัทุกช่วงเวลา(equalize marginal utility of consumption) จงึ

มผีลทําใหเ้กดิ decreasing marginal utility of consumption หรอืระดบัการบรโิภคเท่ากนัทุกช่วงเวลาถ้า 

subjective discount rate มคีา่เท่ากบั market interest rate 

การสรา้งแบบจําลองการอุปโภคของครวัเรอืนสามารถสรา้งได้หลายลกัษณะ อย่างไรก็ตามโดยหลกั

ทัว่ๆ ไปแลว้ เหน็ว่าสามารถสรา้งได ้2 รปูแบบ คอืการสรา้งในลกัษณะ consumption function (ทัง้ทีเ่ป็น

simultaneous equations estimation และ single equation estimation) โดยมรีปูแบบทัว่ไปของ สมการ 

ดงัน้ี 

  C 

 เมือ่  C = consumption expenditure 

 = f(Y, A, I, S) 

Y =  income 

A = assets 

I = interest 

S = other factors (ages, education level, family size)  

และอกีรปูแบบหน่ึงคอืการสรา้ง demand function ซึ่งรูปแบบหน่ึงของ demand function ที่

น่าสนใจและไดร้บัการยอมรบักนัในวงกวา้งคอื Linear Approximate Almost Ideal Demand System(LA-



4 
 

AIDS) ของ Deaton and Muellbauer  เป็นแบบจาํลองในลกัษณะ single demand equation ขอ้ดขีอง 

AIDS คอืมคีวามยดืหยุน่ สามารถนํามาปรบัใช้กบัการศกึษาในเรื่อง demand ได้เกอืบทุกรูปแบบ เป็น

สมการทีต่อบสนองต่อขอ้กําหนดของค่ารวม(aggregate restriction) ทัง้น้ีเพราะครอบคลุมสนิคา้ทุกกลุ่มที่

อยู่ภายใต้การจับจ่ายใช้สอยเดียวกันทัง้หมดภายในสมการเดียวกัน มีการกําหนดคุณสมบัติของค่า 

parameter ทีง่่ายและชดัเจน มขีอ้กําหนดของความเป็น homogeneity ความเป็น asymmetry ของสนิคา้ใน

กลุม่เดยีวกนั เป็นสมการทีส่อดคลอ้งกบั Engle curve กล่าวคอืสดัส่วนของการใชจ้่ายสนิคา้ต่างๆ จะลดลง

เมื่อรายไดสู้งขึน้และค่า income elasticity มคี่าลดลงเมื่อรายไดเ้พิม่ขึน้หากสนิคา้นัน้เป็นสนิคา้ปรกต(ิมคี่า 

income elasticity น้อยกวา่ 1) 

รปูแบบของ AIDS model แสดงไดด้งัน้ี 

 

 

 

เมือ่  w i

  p

  =  สดัสว่นของการใชจ้า่ยสนิคา้   i  

 j

  X = คา่ใชจ้า่ยซือ้สนิคา้ทัง้หมด (ดงันัน้ X = ∑ 𝑝𝑞𝑗 ) 

 = ราคาสนิคา้ j ( j = 1 ถงึ n) เมือ่ n = จาํนวนสนิคา้ 

   P = price index 

ในกรณขีอง linear approximation 

  Ln (P) = ∑𝑤𝑖 ln (𝑝𝑖)  เมือ่ w = น้ําหนกั(expenditure share)  

ขอ้กาํหนดคอื 

 ∑αi = 1, ∑𝛾 𝑖𝑗 = 0, ∑𝛽 = 0   (คุณสมบตั ิhomogeneity) 

    𝛾𝑖𝑗 = 𝛾𝑗𝑖    (คุณสมบตั ิasymmetry) 

  

 

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