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บทสรุ ปผู้บริ หาร
แผนงานวิจยั “การติดตามสถานการณ์หนี้ ภาคครัวเรื อนในประเทศไทยและการพัฒนาชุ ด
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ สาหรับการประเมินผลกระทบในบริ บทของการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
แบบมีส่วนร่ วม” มีจุดประสงค์หลักคือ คือ เพื่อศึกษาและติดตามสถานการณ์ของหนี้ ภาคครัวเรื อน
ในประเทศไทยในบริ บทของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่ วม (Inclusive growth) หรื อ
การกระจายการเติบโตให้มีความเป็ นธรรมมากขึ้น โดยชุ ดแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ ดงั กล่าวจะ
ประกอบด้วยแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป หรื อ Computable General Equilibrium Model
(CGE Model) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับเศรษฐกิ จมหภาคและเศรษฐกิ จรายสาขาเชื่ อมโยงกับแบบจาลอง
จุลภาค หรื อ Micro-simulation ซึ่ งใช้ประเมินความเหลื่ อมล้ าและการกระจายรายได้ของประเทศ
โดยในปั จจุบนั ยังคงไม่มีงานวิจยั ในประเทศไทยที่ประยุกต์ใช้แบบจาลอง CGE Model ที่เกี่ยวข้อง
กับหนี้ ภาคครัวเรื อนโดยตรงและยังไม่มีการเชื่ อมโยงผลกระทบในเชิ งมหภาคและจุลภาคลักษณะ
ดังกล่าว
แบบจาลอง CGE Model ที่ดาเนินการจัดสร้างขึ้นในแผนงานวิจยั นี้ ชื่ อว่า ‘THAGE-FPO’
(หรื อ THai Applied General Equilibrium model for Fiscal Policy Office) ภายใต้โครงการศึกษา
สภาวการณ์ หนี้ ภาคครัวเรื อนและการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคด้วยแบบจาลองคานวณ
ดุลยภาพทัว่ ไป มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพื่อศึกษาและติดตามสถานการณ์ ของหนี้ ภาคครัวเรื อนใน
ประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจมหภาคและรายสาขาเศรษฐกิจเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมห
ภาคของมาตรการของรั ฐบาลที่ มี ต่อหนี้ ค รั วเรื อนและต่อสถานะเศรษฐกิ จมหภาคของประเทศ
สาหรับการพัฒนาแบบจาลองจุลภาค (Micro-simulation หรื อ Micro-FPO) นั้น ก็เพื่อศึกษาบทบาท
ของหนี้ ครั ว เรื อ นที่ มี ต่ อ ความเหลื่ อ มล้ า ของการกระจายรายได้ใ นประเทศไทย โดยได้จ ัด ท า
ฐานข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างการกระจายรายได้ของภาคครัวเรื อน และวิเคราะห์บทบาทของหนี้
ครัวเรื อนต่อสถานะโครงสร้ างการกระจายรายได้ของประเทศไทย รวมถึ งบทบาทของมาตรการ
ภาครัฐที่สาคัญที่มีต่อสถานการณ์ หนี้ ครัวเรื อนและการกระจายรายได้ของประเทศไทย ทั้งนี้ ใน
ส่ วนของโครงการวิจยั สนับสนุ นเกี่ ยวกับการประมาณค่าความยืดหยุ่นนั้น ก็มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ประมาณค่าความยืดหยุ่นที่สาคัญเพื่อนามากาหนดพฤติกรรมต่างๆ และใช้งานในชุ ดแบบจาลอง
เศรษฐศาสตร์ ขา้ งต้น ซึ่ งจะช่ วยให้แบบจาลองเศรษฐศาสตร์ ที่สร้ างขึ้นสะท้อนภาพจริ งของระบบ
เศรษฐกิจได้อย่างดี
สาหรับการดาเนินงานแผนงานในระยะที่ 1 หรื อ 10 เดือนแรกของแผนงานวิจยั นี้ คณะวิจยั ได้
จัดสร้ างแบบจาลองเศรษฐศาสตร์ ดงั กล่ าวไว้เป็ นโครงสร้ างหรื อ Framework หลักสาหรับเป็ น
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เครื่ องมือในการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการไว้ โดยได้ทาการทดสอบแบบจาลอง
ด้วยตัวอย่างมาตรการเพื่อรั บทราบข้อจากัดและข้อควรพัฒนาในอนาคต ในการดาเนิ นการระยะ
ถัดไป นอกจากจะเป็ นการปรับปรุ งแบบจาลองให้เหมาะสมและปรับฐานข้อมูลให้ทนั สมัย จะเป็ น
การดาเนินการศึกษานโยบายและมาตรการที่เพิ่งเริ่ มดาเนิ นการโดยภาครัฐ เช่น มาตรการสนับสนุ น
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์) เป็ นต้น
ทั้งนี้ การดาเนินมาตรการภาครัฐใดๆ ย่อมทาให้เกิดผลกระทบทั้งในแง่ของการเจริ ญเติบโต
และการกระจายรายได้ มาตรการภาครัฐทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง แต่ก็
กระทบต่อความเปราะบางของเศรษฐกิ จครัวเรื อนและการกระจายรายได้ในระยะยาวซึ่ งเป็ นอีก
แง่มุมหนึ่ งของเป้ าหมายทางเศรษฐกิ จด้วยเช่นกัน โดยชุ ดแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่สร้ างขึ้น
นั้น ในส่ วนของแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไปจะเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลกระทบเศรษฐกิจใน
แง่ เศรษฐกิ จมหภาคและรายสาขาตามเป้ าหมายเพื่ อกระตุ ้นอัตราการเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิ จ
ในขณะที่แบบจาลองจุลภาคก็จะแสดงผลกระทบในส่ วนของการกระจายรายได้เพื่อความเป็ นธรรม
ในสังคม เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ดงั กล่ าวจะช่ วยให้องค์กรที่ มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและ
มาตรการภาครั ฐ เช่ น สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง สามารถนามาใช้พิจารณาการดาเนิ นวางแผน
นโยบายและมาตรการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

Executive Summary
The main objective of the research program "Monitoring Household debt in
Thailand and Developing Economic Models to assess its Impacts for Inclusive Growth" is to
study and monitor the household debt situation in Thailand in the context of inclusive growth and
equitable income distribution. The models to be constructed include Computable General
Equilibrium Model (CGE Model), which links macroeconomic and sector-based models and
Micro-simulation model assessing the inequality and income distribution. Currently, there is still
no research directly applying CGE Model to study the household debt situation. In addition to the
current line of researches there is still no direct link for such impacts of macro and micro
characteristics.
The CGE Model in this research program titled 'THAGE-FPO' (or THai Applied
General Equilibrium model for Fiscal Policy) constructed in the research project, the Situation of
Household Debt and Its Macroeconomic Impact Assessment Using Computable General
Equilibrium Model, is aimed to study and monitor the situation of household debt in Thailand in
terms of macroeconomic and sectoral economic analysis. In addition, this project aims to assess
the policy impact on household debt and macroeconomic status of the country utilizing CGE
model. For micro-simulation model (or so called Micro-FPO), the aim is to study the effect of
debt on income distribution in Thailand through compiling a database of related to household
debt and income distribution data from the socioeconomic survey by National Statistics Office,
and to study the effect household debt on income distribution and vice versa, as well as effect of
important government policies on household debt and income distribution. Moreover, in the
research project about estimating the elasticity, the aim is to comprehend the elasticity to be
determined for the household behavior in those economic models abovementioned. This will help
the models better reflecting the real characteristic of the economy.
For the research program in the first phase (first 10 months), the economic
models have been constructed as the crucial framework as the tool to evaluate the impacts of the
policy measures. Simulations have been carried out to validate the models with some policy
measures to understand the limitation and the future path for development. For the next phase,
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apart from improving the models and updating the database, there will be the study of the new
scheme of policy measure such as Nano-finance.
In all, any policies enacted would affect economic growth but also create
vulnerability of the economy and long-run income distribution, which are also regarded as
important economic goals beside short-run macroeconomic growth. The economic models
constructed in this research program, CGE model, in particular, is practical for policy evaluation
on macroeconomic and sectoral impacts on economic growth and other economic variables, while
the micro-simulation model would represent the impacts on income distribution. As the important
tools for the organization such as Fiscal Policy Office, which has its main duty on policy
recommendation for the government, it will greatly help fulfill the assessment of any policy as the
information on how each policy measure impacts the economy as well as any specific sector is
crucial for policymakers. As a result, the policy enactment would be more efficient.

----------------------------------------
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย

การศึกษาเรื่ องการเติ บ โตทางเศรษฐกิจแบบมี ส่ว นร่ ว ม (Inclusive Growth) นั้น เป็ นเรื่ องที่ ท้ งั โลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศกาลังพัฒนาได้ให้ความสนใจ โดยที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจจะมีอตั ราการขยายตัว เพิ่มขึ้ น
มาก แต่ในหลายประเทศ ความยากจนและความเหลื่อมล้ า ของการกระจายรายได้โดยเฉพาะของประเทศกาลัง
พัฒนากลับยังเป็ นปั ญหาที่ทา้ ทาย ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยนั้น ได้ให้ความเหลื่อมล้ า ด้า นรายได้เป็ น
ปั ญหาเร่ งด่ ว นที่ ต ้อ งแก ไ้ ข โดยรัฐ บาล ได้พิ จารณาใช้น โยบายและมาตรการหลากหลายในการสนับ สนุ น
การเติ บโตทางเศรษฐกิจ แบบมีส่ว นร่ ว มหรื อ Inclusive Growth นี้ เพื่อให้การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจมีการ
กระจายและลดการกระจุกตัวที่มีเฉพาะบางกลุ่ม
ภาพที่ 1.1: โครงสร้างเศรษฐกิจด้านการผลิต ปี 2556
Electricity, Gas
and Water
Supply Real Estate
3.9%
3.6%
Hotels and
Restaurants
4.6%

Financial
Intermediation
4.8%
Agriculture
8.3% Other
8.8% Transport
10.2%

Mining
2.2%

Construction
2.1%

Manufacturing
38.1%
Wholesale and
Retail Trade
13.4%

ที่มา: สศช.
ประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการส่ งออกเรื่ อยมา อัตราการขยายตัว และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยในด้านโครงสร้างสาขาการผลิต และการจ้า งงานนั้น
จากสัดส่วนของผลผลิตในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศล่าสุด ปี 2556 (ภาพที่ 1.1) ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคบริ การ
และอื่นๆ ประมาณร้อยละ 53.6 โดยเป็ นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 38.1 และภาคเกษตรกรรมร้อยละ 8.3 ซึ่ ง
แตกต่ า งจากภาคการผลิ ต เมื่ อ ปี 2533 ที่ มี ส่ ว นประกอบเป็ นภาคบริ ก ารและอื่ น ๆ ประมาณร้ อ ยละ 62.6
ภาคอุต สาหกรรมประมาณร้อยละ 27.4 และภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในช่ ว ง 30 ปี ที่ ผ่า นมา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาด้า นอุต สาหกรรม และภาคการผลิตอื่นๆ มาอย่า งต่ อเนื่ อง ทาให้อตั ราแรงงานที่
ทางานในภาคเกษตรกรรมลดลงเรื่ อยมา ในช่ ว งปี 2516-2520 มีแ รงงานในภาคเกษตรร้อยละ 67 ช่ ว งปี 25312535 มีแรงงานภาคเกษตรร้อยละ 60 และช่ ว งปี 2546-2549 มีแ รงงานภาคเกษตรเหลือเพียงร้อยละ 42.2 ของ
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แรงงานทั้งหมด ในปี 2554 แรงงานเกษตรมีสัด ส่ ว นเหลือเพียงร้อยละ 38.2 ในทางกลับกนั แรงงานได้เข้า ไป
ทางานในภาคบริ การและภาคการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคบริ การและอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง
จนมีสดั ส่วนที่ใกล้เคียงก ับผูท้ างานภาคการเกษตรโดยมีสดั ส่วนร้อยละ 42.1 ในปี 2554
จากข้อมูลดังกล่า วข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า ทิ ศทางของโครงสร้า งเศรษฐกิจด้า นการผลิตของประเทศมี
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคการผลิตด้านการบริ การและด้านอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนได้จากแรงงานด้า นการเกษตร
ที่ค่อยๆ ลดลง สอดคล้องกบั สัด ส่ ว นของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมด้า นเกษตรกรรมที่ ลดลง โดยมีภาคการผลิตด้า น
บริ การและอุตสาหกรรมเป็ นตัวผลักดันให้มีการเติบโตของเศรษฐกิจจากโครงสร้า งดังกล่า ว อย่า งไรก็ตาม ภาค
บริ ก ารและอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นภาคการผลิต ขนาดใหญ่ มี ก ารจ้า งงานสู ง แต่ ก ลับ มี ผ ลิ ต ภ าพที่ ต่ า กว่ า การผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ มีการจ้า งงานน้อยกว่า ดังเช่ นในปี 2554 (ภาพที่ 1.2) ที่ มีสัด ส่ ว นร้อยละ 13.6 เท่ า นั้น แต่ มี
สัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมถึงร้อยละ 39 ซึ่งเมื่อพิจารณาในส่ ว นของแรงงานเกษตรกรรมที่ มีสัด ส่ ว นร้อยละ
38.2 แต่มีผลิตภาพอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 8.6 ด้วยแล้ว ย่อมแสดงให้เห็ นถึงลักษณะของโครงสร้า งเศรษฐกิจและ
ฐานแรงงานที่ไม่สอดคล้องกนั อย่า งมีนัยสาคัญ ซึ่ งสิ่ งเหล่า นี้ ย่อมสะท้อนและส่ งผลถึงลักษณะโครงสร้า งของ
รายได้ที่ แ รงงานในแต่ ละสาขาการผลิต ได้รับ ด้ว ยเช่ นก นั และเมื่อ ดู ผ ลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมภาคเกษตรนั้น ก็มี
แนวโน้มลดลงเรื่ อยๆ โดยเหลือเพียงร้อยละ 8.3 จากทั้งหมดในปี 2556 ดังภาพที่ 1.1
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรายภาคของประเทศ ดังภาพที่ 1.3 ก็แ สดงให้เห็ นถึงความไม่เท่ า เที ยมกนั ที่
ปรากฏอยู่ ที่เห็นได้ชดั คือ ภาคอีสาน ที่ มีจ านวนประชากรสู งที่ สุด ประมาณร้อยละ 34 ของประเทศ มีสัด ส่ ว น
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาคเพียงร้อยละ 11 และได้รับงบจากภาครัฐน้อยที่ สุด เพียงร้อยละ 6 ซึ่ งค่ อนข้า งจะ
ตรงข้ามก ับกรุ งเทพมหานครที่เป็ นเมืองหลวงและมีสัด ส่ ว นประชากรประมาณร้อยละ 17 มีสัด ส่ ว นผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมร้อยละ 26 แต่ได้รับงบจากภาครัฐถึงประมาณร้อยละ 72 ของทั้งหมด
ภาพที่ 1.2: โครงสร้างเศรษฐกิจและแรงงานรายสาขาการผลิต ปี 2554
100

40

25
4.3
8.6
9.6
13.5

20

39

80
60

0

24
6.1
38.2

2.6
15.5
13.6

GDP by Sector (%) Labour force by
sector(%)

ที่มา: ธปท.

Other services
Construction and
Mining
Agricuture
Transport, Storage and
communication
Wholesale and Retail
Trade

3

ในส่วนของการกระจายรายได้น้ นั จากข้อมูลที่ได้จากการสารวจเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรื อนโดย
สานักงานสถิติแห่ งชาติเมื่อปี 2552 สะท้อนให้เห็นว่า หากประเทศไทยมีจานวนประชาชน 100 คน และแบ่ งเป็ น
กลุ่มละ 10 คน ประชาชนกลุ่มรวยสุด 30 คนของประเทศจะเป็ นเจ้า ของรายได้ประมาณร้อยละ 65.8 ในขณะที่
ประชาชน 70 คน ที่เหลือ จะมีรายได้เพียงประมาณร้อยละ 34.2 จากรายได้ท้ งั หมดเท่ า นั้น โดยกลุ่มครัว เรื อนที่
จนที่ สุด ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.69 ของรายได้ท้ งั หมด ซึ่ งแตกต่ า งจากกลุ่มครัว เรื อนที่ รวยที่ สุด สู งถึง
22.79 เท่ า แสดงให้เห็ นถึงความเหลื่อมล้ า ทางรายได้ที่แ ตกต่ า งอย่า งชัด เจน ดู แ ผนที่ รายจังหวัด แสดงรายได้
ประจาเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ในภาพที่ 1.4 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้า นรายได้
อยูใ่ นระดับ 0.48-0.54 โดยมีค่าเท่าก ับ 0.485 ในปี 2552 (ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เสมอภาค ยิ่งใกล้ 1 ยิ่งมีค วาม
ไม่เสมอภาคสูง ดูรายละเอียดเชิงแผนที่รายจังหวัดได้ด ังภาพที่ 1.5) ทั้งนี้ ในช่ ว งปี 2533-2552 (ระยะเวลา 20 ปี
สารวจทุ ก 2 ปี ) สัด ส่ ว นดังกล่า ว สู งสุ ด ที่ 29.72 เท่ า เมื่อปี 2549 โดยในปี 2533 หากเปรี ยบเที ยบในลักษณะ
เดียวก ัน ในจานวนประชาชน 100 คน ประชาชนกลุ่มรวยสุด 30 คนของประเทศจะเป็ นเจ้า ของรายได้ประมาณ
ร้อยละ 68.15 ในขณะที่ประชาชน 70 คนที่เหลือจะมีรายได้ประมาณร้อยละ 31.85 แสดงให้เห็ นว่า ในระยะเวลา
ที่ผ่านมา 20 ปี ระดับการกระจายรายได้ดีข้ ึนเพียงเล็กน้อยและยังคงไม่ได้พฒั นาเท่าที่ควร
ลักษณะของโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างการกระจายรายได้ที่กล่า วมาแล้ว นั้น สะท้อนให้เห็ นถึง
ความเหลื่อมล้ า ที่ เกิด ขึ้ นในหลายแง่ มุม การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ เป็ นเป้ าหมายเศรษฐกิจ ที่ สาคัญของทุ ก
ประเทศ แต่ เป้ าหมายเศรษฐกิจ เพื่อสร้า งความเป็ นธรรมในสังคมและลดความเหลื่อมล้ า ก็เป็ นอีกด้า นหนึ่ ง ที่
สาคัญ การเจริ ญเติบโตแบบมีส่วนร่ วมหรื อ Inclusive Growth จึงเป็ นบริ บทที่ภาครัฐเดินหน้าเร่ งรัดสนับสนุน
อย่า งไรก็ต าม ในปี 2556 นี้ สิ นเชื่ อภาคครัว เรื อ นได้ข ยายตัว ในปริ ม าณสู งขึ้ น โดยไตรมาสที่ 1 นั้น
หนี้ครัวเรื อนสูงขึ้นเป็ น 439,598 บาทต่อครัวเรื อน สูงขึ้นจากปี 2547 ซึ่งอยูท่ ี่เพียง 110,566 บาทต่ อครัว เรื อนทา
ให้สดั ส่วนหนี้สินต่อรายได้เท่าก ับ 0.82 เท่า สูงขึ้นจากหนี้สินต่อรายได้ในปี 2547 และปี 2539 ซึ่ งอยู่ที่ 0.61 เท่ า
และเพียงแค่ 0.31 เท่าตามลาดับ หนี้ครัวเรื อนที่เพิ่มสู งขึ้ นถึงร้อยละ 16.2 ปี ต่ อปี ส่ งผลให้สัด ส่ ว นหนี้ ค รัว เรื อน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยูท่ ี่ร้อยละ 77.5 สูงขึ้นจากปี 2551 ซึ่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 55.8 แสดงให้เห็ น
ว่าโครงสร้างของหนี้ครัวเรื อนได้เปลี่ยนไปจากเมื่อประมาณ 10 ปี ที่ ผ่า นมา โดยส่ ว นหนึ่ งเกิด จากการกระตุ ้น
เศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ส่งผ่านการกระตุน้ การอุปโภคและบริ โภคของประชาชน เช่ น สิ นเชื่ อ
ต่ า งๆ และผ่ า นภาคการผลิ ต เช่ น ภาคอุ ต สาหกรรมรถยนต์ เช่ น โครงการรถยนต์ ค ั น แรก เป็ นต้ น
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริ โภคของครัว เรื อน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในกลุ่มรายได้
น้อยนั้น ทาให้หลายภาคส่วนก ังวลต่อการขยายตัวที่เร็วเกินไปและอาจส่งผลกระทบต่ อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ต่อไปในอนาคตได้
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ภาพที่ 1.3: แสดงความแตกต่างรายภาคของผลิตภัณฑ์มวลรวม รายจ่ายภาครัฐ และประชากร (%)
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ภาพที่ 1.4: แผนที่รายได้ประจาเฉลี่ยต่อเดื อนต่ อคนระดับจังหวัดปี 2552

ที่มา: สานักงานสถิติแห่ งชาติ
ล่าสุด จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อน ในปี 2556 โดยสานักงานสถิติแ ห่ งชาติ
พบว่า จ านวนเงิ นที่ เป็ นหนี้ มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้ น โดยเพิ่มจาก 104,571 บาท ในปี 2547 เป็ น 163,087 บาท ในปี
2556 โดยในปี 2556 เพิ่มขึ้ นจากปี 2554 มากถึงร้อยละ 20.9 สอดคล้องกบั การสถิติ ห นี้ ค รัว เรื อนไทย ซึ่ งเก็บ
ข้อมูล โดยธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งพบว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 หนี้ ค รัว เรื อนต่ อผลิ ตภัณ ฑ์มวลรวม
ภายในประเทศอยูท่ ี่ร้อยละ 84.7 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยูท่ ี่ร้อยละ 83.5
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ภาพที่ 1.5: แผนที่สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ระดับจังหวัดปี 2552

ที่มา: สานักงานสถิติแห่ งชาติ
การปรั บเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งมี นัย ส าคัญของหนี้ ภาคครั ว เรื อ น อาจท าให้ เ กิด อุป สรรคต่ อ การพัฒ นาเพื่ อ
การเจริ ญ เติ บโตแบบมีส่ ว นรวมในประเทศไทย การติ ด ตามศึ กษาสถานการณ์ แ ละผลกระทบของหนี้ ภาค
ครัว เรื อนต่ อระบบเศรษฐกิจ มหภาคและโครงสร้า งการกระจายรายได้ และการศึก ษาถึ งผลของการด าเนิ น
นโยบายของภาครัฐเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาอย่า งจริ งจัง ทั้งในด้า นระดับของภาระ
หนี้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหา และผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ต่อระดับภาระหนี้ภาคครัว เรื อน รวมทั้ง
ผลที่เกิดขึ้นที่อาจจะเป็ นอุปสรรคในการเร่ งรัด พัฒนาเศรษฐกิจ ในบริ บทของการเจริ ญเติ บโตแบบมีส่ว นร่ ว ม
ดัง นั้ นการศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึ ง ต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมภาคครั ว เรื อนต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเศรษฐกิจ ต่ า งๆ เช่ น ระดับการบริ โภค ระดับรายได้ และระดับราคา เป็ นต้น เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่างๆ ที่สามารถทาให้ระดับหนี้ สินภาคครัว เรื อนอยู่ใน
ระดับ ที่ เ หมาะสม และมี เ สถีย รภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง เป็ นการสนับ สนุ นให้ โ ครงสร้ า งเศรษฐกิจ และ
โครงสร้า งการกระจายรายได้ข องประเทศไทยอยู่ใ นทิ ศ ทางที่ ท าให้ ทุ กภาคส่ ว นมี ส่ว นร่ ว มในพัฒ นาการ
เศรษฐกิจอย่างเป็ นธรรมมากขึ้น
ความสาคัญของปั ญหาหนี้ ภาคครัว เรื อนยังสะท้อนในหลายนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ ห ลักของ
ประเทศ ซึ่งการศึกษานี้มีความสาคัญและสอดคล้องในหลายประเด็น ได้แก่
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ความสอดคล้องก ับร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตร์ ที่ 4 การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน การศึกษานี้ มีเป้ าหมายที่ จ ะศึกษาสถานการณ์ ห นี้ ภาค
ครัวเรื อน และสร้างชุดแบบจาลองเศรษฐกิจ และประเมินผลกระทบของหนี้ ภาคครัว เรื อนต่ อเศรษฐกิจ ไทยใน
บริ บทของการเจริ ญ เติ บโตอย่า งมีส่ว นร่ ว มหรื อ Inclusive Growth โดยชุ ด แบบจ าลองเศรษฐศาสตร์ จะเป็ น
เครื่ องมือสาหรับผูก้ าหนดนโยบายและผูท้ ี่ เกีย่ วข้องนาไปใช้ประเมิน ผลกระทบที่ มีต่อภาคเศรษฐกิจของไทย
รวมทั้งโครงสร้างที่เปลี่ยนไปของหนี้ภาคครัวเรื อน และเพื่อประโยชน์ในการวางแนวทางการป้ องกนั เพื่อรักษา
เสถียรภาพและแกไ้ ขปั ญหาทางเศรษฐกิจ ที่ อาจจะเกิด ขึ้ นในอนาคต โดยเน้นทิ ศทางการด าเนิ นนโยบายเพื่อ
พัฒ นาการเจริ ญเติ บ โตของเศรษฐกิจ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม อี กทั้ง การศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาและวิจ ัยที่ เน้นด้า น
พัฒนาการเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่ วม นัน่ คือ การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ ประสบปั ญหาความไม่เท่ า เที ยมกนั
ให้มีความเป็ นธรรมและสอดคล้องก ันและก ันมากขึ้นทั้งในส่วนของโครงสร้า งการผลิต โครงสร้า งการจ้า งงาน
โครงสร้างการกระจายรายได้ เป็ นการประยุกต์ใช้ชุดเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งก็คื อแบบจาลองคณิ ตศาสตร์
มาวัด ผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ นจากสิ น เชื่ อ และการก่อ หนี้ และประเมิ น ผลที่ เ กิด ขึ้ นทั้ง ก บั ระบบเศรษฐกิจ และ
การกระจายรายได้ของภาคครัวเรื อน พร้อมทั้งทดลองจัด การสร้า งภาพฉายหรื อ Scenarios ต่ า งๆ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและควรส่งเสริ มหรื อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และนาไปสู่ การเสนอแนะ
นโยบายและมาตรการที่ภาครัฐสมควรตัดสินใจใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดด้ว ยต้นทุ นที่ ต่ า สุ ด เท่ า ที่ จะเป็ นได้ ซึ่ ง
ในส่วนนี้ จะช่วยให้ภาครัฐตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
ความสอดคล้องก ับยุทธศาสตร์การวิจยั แห่ งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ในยุทธศาสตร์ การวิจัยที่ 2
การสร้า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กลยุท ธ์การวิจัยที่ 8 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ แผนงานที่ 8.1 การวิจ ัยเกีย่ วกบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิ นและแนว
ทางการแก ไ้ ขปั ญ หาอัน เกิด จากวิ ก ฤตการเงิ น โดยในส่ ว นของการสร้า งศัก ยภาพและความสามารถเพื่ อ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิจ นั้ น เนื่ อ งจากเป้ าหมายที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี้ คื อ ชุ ด แบบจ าลองเศรษฐกิจ ใน
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ จ ะสามารถวิเ คราะห์ แ ละประเมินสภาวการณ์ ห นี้ ภาคครัว เรื อนที่ มีต่ อ
เศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคของไทยได้ ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการเป็ นเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ไทย โดยเฉพาะอย่า งยิ่งท่ า มกลางความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกในปั จจุบนั อีกทั้ง ยังเป็ นเครื่ องมือสาคัญเพื่อใช้ในการฉายภาพจ าลองเพื่อวางแนวทางป้ องกนั
และแก ป้ ั ญ หาทางเศรษฐกิจ ของประเทศได้ ซึ่ งนับว่ า เป็ นการสร้า งศักยภาพและส่ งเสริ มความสามารถให้
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการศึกษานี้ เป็ นการวิจยั ที่เกีย่ วกบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของหนี้
ภาคครัว เรื อน และระดับ หนี้ ภาคครัว เรื อนที่ สู งขึ้ นอาจจะส่ ง ผลทาให้ เสถีย รภาพด้า นการเงิ นของประเทศ
สัน่ คลอน และมีปัญหาดังเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยากุ ้งเมื่อ ปี 2540 ได้ การวัด ผลกระทบด้ว ยเครื่ องมือทาง
เศรษฐศาสตร์จะมีส่วนช่วยแสดงทิศทางและขนาดหรื อ Magnitude ของผลที่เกิดขึ้นก ับหน่ ว ยเศรษฐกิจ ต่ า งๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ ทาให้สามารถเสนอแนวทางการหลีกเลี่ยงปั ญหาที่ เกิด จากวิกฤตการเงิ นที่ อาจจะเกิด ขึ้ นผ่า น
ภาพฉายหรื อ scenarios ต่างๆ ได้
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1.2. วัตถุประสงค์
แผนงานวิจ ัยนี้ มีว ตั ถุป ระสงค์ ห ลัก คื อ เพื่อ ศึก ษาและติ ด ตามสถานการณ์ ข องหนี้ ภาคครัว เรื อ นใน
ประเทศไทยในบริ บทของการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจอย่า งมีส่ว นร่ ว ม โดยเน้นให้ค วามสาคัญในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1.2.1เพื่อสร้างความเข้าใจถึงลักษณะสภาวการณ์ของหนี้ภาคครัว เรื อนในประเทศไทยในภาพรวม โดย
มุ่งประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของครัวเรื อนแต่ละกลุ่มและปั จจัยในการก่อหนี้
 เพื่อสารวจข้อมูลปฐมภูมิพฤติกรรมการก่อหนี้ของครัวเรื อนและวัดค่าความยืด หยุ่นที่ เกีย่ วข้องโดย
ค่าความยืดหยุน่ ที่จะศึกษา จะนามาใช้สนับสนุนชุดแบบจาลองเศรษฐกิจของโครงการวิจ ัยหลักทั้ง
2 โครงการ
1.2.2 เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มหภาคและจุ ล ภาคของมาตรการของรัฐ บาล ผ่ า นการ
เปลี่ยนแปลงของระดับการก่อหนี้สินและการสร้างรายได้ของภาคครัวเรื อน
1.2.3เพื่ อ สร้ า งชุ ด แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการประเมิ น ผลกระทบต่ า งๆ โดยแบ่ ง เป็ น 2
โครงการวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั หลักนี้ ได้แก่
 แบบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทั่ว ไป หรื อ Computable General Equilibrium Model (CGE Model)
ซึ่งเป็ นแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาคในลักษณะรายสาขาการผลิต (Multisectoral Model) โดยจะเป็ น
แบบจาลองที่แสดงเศรษฐกิจรายสาขาการผลิต และโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซึ่งอยูใ่ นส่วนของโครงการวิจยั ที่ 1 นัน่ คือ โครงการศึกษาสภาวการณ์ ห นี้ ภาคครัว เรื อนในประเทศ
ไทยและการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคด้วยแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป
 แบบจาลองจุลภาค (Micro-Simulation) ซึ่ งเป็ นแบบจาลองที่ มีลกั ษณะต่ า งกนั กบั แบบจาลองแรก
โดยแบบจ าลองนี้ นิ ย มใช้เ กีย่ วก บั หน่ ว ยเศรษฐกิจ ประเภทบุ ค คลหรื อ ครั ว เรื อ นเพื่ อ วัด ความ
เปลี่ยนแปลงหลังจากใช้นโยบายหรื อมาตรการใดๆ เน้นพิจารณาด้า นการกระจายรายได้ โดยนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อพิจารณาวัด ผลกระทบตามเป้ าหมายเศรษฐกิจ ที่ มืพ้ื นฐานต่ า งกนั ซึ่ งเป็ นส่ ว นของ
โครงการวิจยั ที่ 2 หรื อ การพัฒนาแบบจาลองจุลภาคเพื่อศึกษาบทบาทของหนี้ครัวเรื อนที่ มีต่ อความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ในประเทศไทย
1.2.4เพื่อวิเคราะห์และอธิบายถึงปั ญหาหนี้ภาคครัวเรื อนในปั จ จุ บันและแนวโน้มของปั ญหาในอนาคต
รวมทั้งเสนอแนวทางการแก ้ไขมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม
1.2.5เพื่อพัฒนาบุ ค ลากรของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้มีค วามพร้อมในการประเมินผล
กระทบของนโยบายและมาตรการภาครัฐ โดยใช้แ บบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทั่ว ไปและแบบจ าลองจุ ลภาค
(Micro-Simulation) ซึ่งจะช่วยให้สามารถเสนอแนะแนวทางในการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมแก่รัฐบาลได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

8

1.3. ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
แผนงานวิจยั นี้เป็ นชุดโครงการวิจยั ของแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีรูปแบบการสร้า งแตกต่ า งกนั
แต่เกีย่ วเนื่องก ันผ่านเนื้อหาสาคัญนัน่ คือ บริ บทของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีส่ว นร่ ว ม หรื อ Inclusive
Growth
จากที่ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างเศรษฐกิจ และโครงสร้ างการกระจายรายได้ใน ความสาคัญ
และที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจยั จะเห็นได้ว่า แผนงานวิจยั นี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1) ด้า นวิชาการ นอกจากแผนงานจะจัด ทาฐานข้อมู ลที่ เกีย่ วก บั ลัก ษณะของหนี้ ภาคครั ว เรื อนและ
แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่จ ะเป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาสถานการณ์ แ ละวัด ผลกระทบของมาตรการ
ภาครัฐ แล้ว ยังสามารถน ามาใช้อ ้า งอิงและเป็ นแบบอย่า งในการศึ กษาอื่น ๆ ทางด้า นเศรษฐศาสตร์ โดยชุ ด
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ น้ ี เป็ นงานวิจ ัยทางเทคนิ ค เศรษฐศาสตร์ ข้ นั สู ง ต้องใช้โปรแกรมในการค านวณ
ระบบสมการที่ห ลากหลายและครอบคลุมหลายด้า นของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในส่ ว นของโครงสร้า งเศรษฐกิจ
โครงสร้างการผลิต โครงสร้า งการจ้า งงาน โครงสร้า งการกระจายรายได้ โดยเทคนิ ค การศึกษาทางด้า นนี้ ใน
ประเทศไทยยังคงมีอยูจ่ านวนน้อย งานวิจยั ชิ้นนี้จึงเป็ นข้อมูลอ้า งอิง ที่ ห ลากหลายและครอบคลุมหลายประเด็น
การศึกษาสาหรับวงการวิชาการ เช่น ค่าความยืดหยุน่ ต่างๆ ที่มีการประมาณค่าจากการสารวจจริ ง
2) ด้านนโยบาย ในส่วนของนโยบายนั้น แผนงานวิจ ัยนี้ มีจุ ด ประสงค์ห ลักในการประเมินผลกระทบ
ของนโยบายและเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐที่สาคัญเพื่อดาเนินการพัฒนาประเทศในบริ บทของการ
เติบโตอย่างมีส่วนร่ วม หรื อ Inclusive Growth โดยจะสามารถเสนอแนะแนวมาตรการภาครัฐที่ เหมาะสมจาก
การจาลองเหตุการณ์ ต่างๆ (Scenarios) ทาให้สามารถตัดสินใจก่อนการดาเนิ นนโยบาย และช่ ว ยลดความเสี่ ยงที่
จะเกิด ผลกระทบที่ ส ร้ า งปั ญ หาให้ กบั ระบบเศรษฐกิจ ทั้ง ยังสามารถช่ ว ยพิ จ ารณาทิ ศ ทางและขนาดของ
ผลกระทบได้
3) ด้านเศรษฐกิจ/พาณิ ชย์ ชุด แบบจ าลองเศรษฐศาสตร์ น้ ี แสดงความสัมพันธ์ข องระบบเศรษฐกิจ ที่ มี
ความละเอี ยดและเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือ ในการวัด ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ อาจจะเกิด ขึ้ น ทั้งจากตัว แปร
ภายนอก และตัวแปรภายในประเทศ โดยแบบจาลองนั้น สามารถทาการจาลองเศรษฐกิจในสถานการณ์ ต่า งๆ ได้
โดยจะเป็ นประโยชน์อ ย่า งมากในการวัด ผลกระทบเศรษฐกิจ ที่ อาจเกิด ขึ้ น ทั้ง ในเชิ ง ผลกระทบภายนอกที่
นอกเหนือจากนโยบายหรื อมาตรการภาครัฐและในส่วนของนโยบายภาครัฐเอง
4) ด้า นสังคมและชุ มชน ในส่ ว นของสังคม แผนงานวิจ ัยชิ้ นนี้ จะมีส่ว นช่ ว ยเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการภาครั ฐ ที่ จ ะช่ ว ยพัฒนาให้เกิด กระจายการเติ บโตของระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ ภาคส่ ว นที่ ประสบความ
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เหลื่อมล้ าทางสังคม โดยเครื่ องมือแบบจาลองนั้น จะช่วยให้สามารถประมวลผลของความเหลื่อมล้ า ทางรายได้
พร้อมทั้งประเมินและเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อสร้างความเป็ นธรรมให้มีมากขึ้น
5) ด้านองค์กร ในส่วนขององค์กร สานักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีชุดแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ ใน
การวัดผลกระทบของหนี้ครัวเรื อนและมาตรการภาครัฐที่เกีย่ วข้อง โดยสามารถจัดทาเป็ นส่วนงานในโครงสร้า ง
ของสานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพิ่มเติ มเพื่อในเชิ งเสนอแนะนโยบายและมาตรการในด้า นผลกระทบ โดย
ส่วนงานนี้จะเกีย่ วข้องก ับเศรษฐกิจมหภาคและรายสาขา โดยการพัฒนาแบบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทัว่ ไปและ
แบบจาลองจุ ลภาคนี้ เป็ นงานที่ ต ้องใช้ค วามเชี่ ยวชาญเฉพาะ ใช้เวลาในการพัฒนาและใช้กาลังคนที่ มีค วามรู ้
ความเข้า ใจเกีย่ วกบั เศรษฐศาสตร์ แ ละมี พ้ืนฐานด้า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิว เตอร์ พอสมควร โดยส่ ว นงาน
แบบจาลองผลกระทบเศรษฐกิจ นี้ จะสามารถช่ ว ยสานักงานเศรษฐกิจ การคลัง ในการเสนอแนะนโยบายด้า น
ต่ า งๆ ได้อ ย่า งเหมาะสม ซึ่ งนอกเหนื อจากการพัฒนาแบบจาลองให้ค รอบคลุมภารกิจ ต่ า งๆ ของ สานักงาน
เศรษฐกิจการคลังแล้ว ยังสามารถแบ่งแยกศึกษานโยบายเป็ นการเฉพาะตามภารกิจ ของสานักนั้นๆ ได้ เช่ น ใช้
แบบจ าลองค านวณผลกระทบของงานด้า นการเปลี่ยนแปลงอัต ราภาษีมูลค่ า เพิ่ม ของสานักนโยบายภาษีจ าก
ร้อยละ 7 เป็ นร้อยละ 10 ในอีกสามปี ข้างหน้า เป็ นต้น
1.4. กลยุทธ์ ของแผนงำนวิจัย
แผนงานวิจยั นี้เป็ นชุดโครงการวิจยั ของแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีรูปแบบการสร้า งแตกต่ า งกนั
แต่ เกีย่ วเนื่ อ งก นั ผ่ า นเนื้ อ หาสาคัญ นั่นคื อ บริ บ ทของการเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิจ แบบมีส่ ว นร่ ว ม หรื อ
Inclusive Growth
จากที่ ไ ด้แ สดงให้ เ ห็ น ถึง ลักษณะโครงสร้ า งเศรษฐกิจ และโครงสร้ า งการกระจายรายได้เ กีย่ วก บั
ความส าคัญ และที่ ม าของปั ญ หาที่ ท าการวิ จ ัย จะเห็ นได้ว่ า แผนงานวิจ ัย นี้ ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นหลัก คื อ
โครงการวิจยั ที่ 1 CGE Model โครงการวิจ ัยที่ 2 Micro-Simulation หรื อ แบบจาลองจุ ลภาค และโครงการวิจัย
สนับสนุนสาหรับการสารวจ (Survey) โดยแผนงานวิจยั นี้ จะมีแ ผนงานย่อยที่ ไม่ผูกมัด (Optional) เกีย่ วกบั การ
นาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบแผนที่ โดยส่ ว นนี้ ไม่เกีย่ วข้องกบั งานวิจ ัยหลักในชุ ด แบบจ าลองเศรษฐศาสตร์
แต่เป็ นการนาเสนอผลเท่านั้น
โดยสรุ ปตามภาพที่ 1.6 แผนงานวิจ ัยเริ่ ม ต้นจากการรวบรวมข้อมูลสารวจ (survey) ที่ ได้ เพื่อนามา
คานวณหาค่าความยืดหยุน่ ที่ได้จากการศึกษาพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคตามข้อมูลแบบ Panel data/Cross-section
data ซึ่งค่าความยืดหยุน่ ที่ได้จะนามาใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั 2 โครงการ ได้แก่ แบบจาลอง CGE และแบบจาลอง
Micro simulation โดยใช้ผลที่ได้จากการคานวณมาสร้างกรณี ฐาน (Base case scenario) เพื่อ (1) ศึกษาโครงสร้า ง
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เศรษฐกิจและความสัมพันธ์สาหรับแบบจ าลอง CGE และ (2) การกระจายรายได้สาหรับแบบจาลอง Micro
simulation หลังจากได้กรณี ฐานจากแบบจาลองทั้ง 2 ข้างต้นแล้ว ในขั้นตอนต่ อไปคื อการสร้า ง Scenarios ต่ า งๆ
เพื่ อ เปรี ยบเที ย บกรณี ด ัง กล่า วกบั กรณี ฐ าน หลัง จากนั้น จะท าการวิ เ คราะห์ ค่ า ความอ่ อนไหว (Sensitivity
analysis) เพื่อทดสอบว่าผลที่ได้จากการสร้าง Scenarios ต่างๆ มีความผันผวนมากน้อยเพียงใด และพิสูจน์ ค วาม
น่าเชื่อถือของแบบจาลอง
ทั้งนี้ คณะผูว้ ิ จ ัย จะทาการศึก ษาต่ อ เนื่ องเพิ่ มเติ ม โดยน าข้อมู ลที่ ได้จ ากการส ารวจที่ เ น้น การศึ กษา
เกีย่ วกบั การเปลี่ ยนแปลงของพฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภค (Behavioral adjustment) ซึ่ งการจัด ทาการส ารวจโดยใช้
ตัวอย่างซ้ า หรื อ Panel Survey ที่ เกีย่ วกบั การส่ งผลกระทบของมาตรการภาครัฐ ต่ อหนี้ ค รัว เรื อนนี้ ถือเป็ นครั้ง
แรกๆ ของประเทศไทย (หากสานักงานสถิติแห่ งชาติ ดาเนินการจัดทาการสารวจตามกาหนด) โดยที่ ผ่า นมาจะมี
การสารวจตัว อย่า งซ้ า จัด ทาโดยสานักงานสถิติ แ ห่ งชาติ แต่ กม็ ีข ้อจ ากดั คื อ ยังเป็ นการสารวจที่ มีระดับความ
เกีย่ วข้องกบั มาตรการภาครั ฐ ที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการก่อหนี้ ค่ อ นข้า งน้อย และเป็ นการสารวจในเรื่ องอื่ น
การสารวจกลุมครัวเรื อนตัวอยางชุดใหมในทุกรอบของการสารวจนั้นอาจไมเหมาะสมกบั การนามาใช้วิเคราะห์
ปั ญหาในเชิงสาเหตุ (Casual Inference) ในขณะที่การสารวจแบบตัวอย่างซ้ าวิเคราะหแบบ Panel ซึ่ งเป็ นเทคนิ ค
การวิเคราะหที่ทาใหทราบสาเหตุและผลกระทบที่แทจริ งตอภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อนไทยและจะ
นาไปสู่ การวิเ คราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่า งผลที่ ได้จ ากการศึก ษากรณี ฐ านจากทั้ง 2 แบบจาลองข้า งต้น
(แบบจาลอง CGE และ แบบจ าลอง Micro simulation) อันจะทาให้ได้กรณี ฐานใหม่ที่สะท้อนให้เห็ นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและครัวเรื อน อย่า งไรก็ดี Cross section data ก็ยงั คงจาเป็ น โดยในขั้นตอน
ต่อไป คณะวิจยั จะสร้าง Scenarios ต่างๆ เพื่มเติ ม เพื่อนามาเปรี ยบเที ยบก บั กรณี ฐานใหม่ด ังกล่า ว โดยในที่ สุด
คณะวิจ ัย จะเน้นการศึ ก ษา Scenarios ส าหรั บ การเติ บ โตอย่า งมี ส่ ว นร่ ว ม (Inclusive growth) และสรุ ป หา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
ในการนี้ แผนงานวิ จ ัย ได้จ ัด ท าแผนงานย่อ ยซึ่ งเป็ นรู ป แบบแผนที่ ใ นการน าเสนอผลการศึ ก ษา
(Optional) ซึ่งจะพิจารณานาเสนอตามการบริ ห ารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แบบบู รณาการตามยุทธศาสตร์
ประเทศกลุ่มจังหวัด (อาจเปลี่ยนแปลงตามข้อจาก ัดของข้อมูล)
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ภำพที่ 1.6: แสดงกลยุทธ์ ของแผนงำนวิจัย
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1.5.

ระยะเวลำทำกำรวิจัยและแผนกำรดำเนินงำนตลอดแผนงำนวิจัย

แผนงานวิจยั จะแบ่งเป็ น 4 ส่วนตามโครงการวิจัย 2 โครงการ โครงการวิจัยสนับสนุ น 1 โครงการ และ
ส่วนแผนงาน โดยแต่ ละโครงการมีค ณะวิจัยรับผิด ชอบด าเนิ นงาน โดยโครงการวิจัย สนับสนุ นมีการสารวจ
พฤติ ก รรมครัว เรื อนรวมอยู่ด ้ว ย สาหรับส่ ว นแผนงานนั้น จะเกีย่ วก บั การนาเสนอผลที่ ได้ในรู ปแบบแผนที่
(Geographical Information System: GIS) ซึ่งส่วนนี้จะเป็ นส่วนที่ไม่ผูกมัด (Optional)
โครงการวิจยั ย่อยสนับสนุน หรื อ Survey จะแบ่งเป็ น 2 ระยะที่สาคัญ ได้แก่
ระยะที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ ค่าความยืดหยุน่ ในปี ที่ 1
1.1. รวบรวมข้อมู ลที่ เกีย่ วข้อ ง และประสานงานเพื่อ จัด การศึกษาข้อมูล ที่ สาคัญ ติ ด ต่ อประสานงานก บั
สานักงานสถิติแ ห่ งชาติ และหน่ ว ยงานอื่นๆ ที่ เกีย่ วข้อง เช่ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ช ย์
ธนาคารออมสิน ฯลฯ
1.2. ศึกษาวิธีการออกแบบสอบถาม และจัดทาแบบสอบถามที่เหมาะสมร่ วมก ับสานักงานสถิติแห่ งชาติ
1.3. ทาการสารวจข้อมูล
1.4. ประมวลผล ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง และวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ (เท่าที่ขอ้ มูลอานวย)
1.5. สรุ ปผลการวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในแบบจาลองแบบดุลยภาพทัว่ ไป (CGE) และแบบจาลองจุ ลภาค
ระยะที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ ในปี ที่ 2
2.1. ทาการสารวจข้อมูล (หากสานักงานสถิติจดั ทาเพิม่ เติม)
2.2. ประมวลผล ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง และวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่
2.3. สรุ ปผลการวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ในแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป (CGE) และแบบจาลองจุลภาค
โครงการวิจยั ที่ 1 หรื อ CGE Model จะแบ่งเป็ น 4 ระยะที่สาคัญ ได้แก่
ระยะที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลหนี้สินภาคครัวเรื อนในส่วนของแบบจาลอง CGE
1.1 ประสานงานก ับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดทาฐานข้อมูลหนี้สินภาคครัวเรื อน
1.2 สร้า งฐานข้อมูลหนี้ สินภาคครัว เรื อน โดยร่ ว มมือ และประสานงานกบั หน่ ว ยงานทั้งภาครัฐ บาลและ
เอกชนที่เกีย่ วข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูลหนี้สินภาคครัวเรื อนทั้งในส่วนของ Demand side และ Supply side
1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยกาหนดตัวแปรเพื่อได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องสาหรับฐานข้อมูลแบบจาลอง CGE
ระยะที่ 2 วิเ คราะห์ พฤติ กรรมการก่อ หนี้ และการช าระหนี้ ของภาคครัว เรื อ น ผลกระทบจากการด าเนิ น
นโยบายรัฐบาล และจัดทาฐานข้อมูลเพื่อแบบจาลอง CGE
2.1 วิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ข องพฤติ ก รรมของภาคครั ว เรื อ นในการก่อ หนี้ สิ น ต่ อ ตัว แปรต่ า งๆ โดย
การประเมินค่าความยืดหยุน่ ของการเพิ่มขึ้นของหนี้ สินในภาคครัวเรื อน
2.2 วิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ ในแต่ละกลุ่มของครัวเรื อนจากผลที่ได้จากโครงการวิจยั ย่อยสนับสนุน
2.3 จัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นสาหรับแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป
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ระยะที่ 3 ประเมินผลกระทบหนี้สินภาคครัวเรื อนในระดับเศรษฐกิจมหภาค (Macro-economy)
3.1 วิเคราะห์พฤติกรรมของภาคครัวเรื อนในการก่อหนี้สินในภาพรวม (Aggregate) ด้วยแบบจาลองค านวณ
ดุลยภาพทัว่ ไปที่สร้างขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลจากระยะที่ 1 และ 2
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐต่อสภาวการณ์หนี้ครัวเรื อนในระบบเศรษฐกิจมหภาค
3.3 นาผลการศึกษามาประกอบการปรับปรุ งนโยบายการดาเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้อง
ระยะที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลระดับครัวเรื อนและระดับมหภาค และนัยยะเชิงนโยบายต่ อการเติ บโต
อย่างมีส่วนร่ วม โดยหลักแบ่งเป็ น
4.1. ประเมินผลปี ก่อนหน้า และปรับปรุ งแบบจาลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรม
ของภาคครัวเรื อน
4.2. ใช้ข ้อ มูลจากการสารวจปี ที่ ส องมาประมวลผลและศึ กษาผลกระทบ วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติ กรรมของภาคครัว เรื อนร่ ว มก บั การเปลี่ ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคและการกระจายรายได้เพื่ อ
พิจารณาผลกระทบระหว่างก ัน
4.3. จัด ทาการทดลองเชิ ง นโยบาย และวิ เคราะห์ สถานการณ์ เ พื่อ นาไปสู่ ข ้อเสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ
แนวทางการเติบโตแบบมีส่วนร่ วม (Inclusive growth)
4.4. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงวิชาการและให้ความรู ้แก่บุคคลทัว่ ไป
โครงการวิจยั ที่ 2 หรื อ Micro-Simulation มี 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลหนี้สินภาคครัวเรื อน
1.1 ศึกษาข้อมูลหนี้สินครัวเรื อนและสถานการณ์การกระจายรายได้ข องประเทศ โดยใช้ข ้อมูลแบบสารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนหรื อ Socioeconomic survey เป็ นหลัก
1.2 จัดแบ่งครัวเรื อนเป็ น 5 กลุ่มครัวเรื อน (Decile) วิเคราะห์พฤติกรรมครัวเรื อน
ระยะที่ 2 บทบาทของหนี้ภาคครัวเรื อน ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายรัฐบาล และการกระจายรายได้ข อง
ไทย
2.1 จัดสร้างแบบจาลองจุลภาค (Micro-Simulation)
2.2 วิเ คราะห์ ผ ลกระทบของนโยบายภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ หนี้ ค รั ว เรื อนและบทบาทของหนี้ ครั ว เรื อ นที่ มี ต่ อ
การกระจายรายได้ของไทย
2.3 นาผลการศึกษามาประกอบการปรับปรุ งนโยบายการดาเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่ วข้อง
ระยะที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่า งระบบเศรษฐกิจมหภาคและการกระจายรายได้ และนัยยะเชิ งนโยบายต่ อ
การเติบโตอย่างมีส่วนร่ วม (Inclusive Growth) โดยหลักแบ่งเป็ น
3.1 ประเมินผลปี ก่อนหน้า ปรับปรุ งฐานข้อมูล และแบบจาลองจุลภาคเพื่อการกระจายรายได้
3.2.นาข้อมูลจากการสารวจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของภาคครัว เรื อนในส่ ว น
ของการกระจายรายได้
3.3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของภาคครัวเรื อนร่ วมก ับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค
และ การกระจายรายได้เพื่อพิจารณาผลกระทบระหว่างก ัน
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3.4. จัด ท าการทดลองเชิ ง นโยบาย และวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ เ พื่อ น าไปสู่ ข ้อเสนอแนะเชิ งนโยบายต่ อ
แนวทางการเติบโตแบบมีส่วนร่ วม (Inclusive growth)
3.5. สรุ ปผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งนโยบายทางเศรษฐกิจให้เกิด การเติ บโตอย่า งมี
ส่วนร่ วม (Inclusive Growth)
3.6. จัดทา Final Report และสัมมนาเพื่อให้ความรู ้แก่บุคคลทัว่ ไป
แผนงาน หรื อ GIS เป็ นแบบไม่ผูกมัด (Optional) มี 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การจัดทาการนาเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบของแผนที่ ปี ที่ 1
1.1. วิเคราะห์ลกั ษณะแผนที่และประเมินผลการศึกษาที่จะจัดทาการนาเสนอในแบบแผนที่
1.2. จัดทาผลการศึกษาในรู ปแบบภาพฉาย (Scenarios) ของแผนที่
1.3. จัดทาการนาเสนอประกอบ Final Report และจัดสัมมนาเผยแพร่ ผลการศึกษา
ระยะที่ 2 การจัดทาการนาเสนอ ผลการศึกษาในรู ปแบบของแผนที่ ปี ที่ 2
2.1. วิเคราะห์ลกั ษณะแผนที่และประเมินผลการศึกษาที่จะจัดทาการนาเสนอในแบบแผนที่
2.2. จัดทาผลการศึกษาในรู ปแบบภาพฉาย (Scenarios) ของแผนที่
2.3. จัดทาการนาเสนอประกอบ Final Report และจัดสัมมนาเผยแพร่ ผลการศึกษา
ระยะเวลาที่ ใช้ในการด าเนิ นการศึกษาวิจัยรวมทั้งหมด 20 เดื อน แบ่ งเป็ นปี แรก 10 เดื อนและปี ที่ 2 อีก
10 เดือน
1.6.

ผลสำเร็จและควำมคุ้มค่ ำของกำรวิจัยที่คำดว่ ำจะได้ รับ

แผนงานวิจยั นี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สาคัญ 6 ประเด็นคือ
1. เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของครัวเรื อน ส่งผลให้ผวู ้ างนโยบายรับทราบข้อมูลและสามารถกาหนด
และใช้นโยบายที่เหมาะสมก ับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะครัวเรื อนยากจนสุด และภาคเกษตรกรรม
2. เกิดความเข้าใจในลักษณะของผลกระทบของมาตรการภาครัฐที่ มีต่อพฤติ กรรมการตัด สิ นใจของ
ครัวเรื อน โดยผลกระทบของมาตรการภาครัฐอาจส่งผลกระทบโดยตรงหรื อทางอ้อมผ่า นตัว แปรอื่นๆ ที่ มีผลต่ อ
การตัดสินใจของครัวเรื อน และทาให้ทราบถึงการปรับตัวของครัวเรื อน
3. ฐานข้อมูลหนี้สถานภาพหนี้ครัวเรื อนและตัวแปรที่เกีย่ วข้อง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
ในประเด็นนี้ในอนาคต
4. ชุ ด แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่จ ะเป็ นเครื่ อ งมื อในการวัด ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งเชิ ง
โครงสร้าง การผลิต การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และด้านการกระจายรายได้ เป็ นการพัฒนาองค์ค วามรู ้ในทาง
เศรษฐศาสตร์ดา้ นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี โดยจะเป็ นการพัฒนาด้า นวิชาการและการวิจัยให้กบั แวด วงวิชาการ
การศึกษาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และการวิจยั ให้ก ับประเทศอีกด้วย
5. ค่าความยืดหยุน่ ต่างๆ ที่งานศึกษาวิจยั อื่นๆ ในอนาคตสามารถนาไปใช้อา้ งอิงได้
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6. ประโยชน์สาคัญโดยตรงของแผนงานวิจัยคื อ การเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐที่ เป็ น
การส่งเสริ มการเติบโตแบบมีส่วนร่ วม หรื อ Inclusive Growth ผ่านภาพฉายต่า งๆ ที่ จ าลองขึ้ นมาเพื่อช่ ว ยในการ
ตัดสินใจดาเนินนโยบายหรื อมาตรการหนึ่งๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ทั้งนี้ ผลสาเร็จจากการวิจยั โดยตรงคือ กลุ่มผูใ้ ช้ประโยชน์ท้ งั ในแง่นโยบายและในแง่ วิชาการ ไม่ว่า จะ
เป็ นผูว้ ิ จ ัย ผู ้ว างนโยบายและที่ เ กีย่ วข้องกบั ภาครั ฐ ภาคเอกชน นิ สิต นักศึ กษา ผ่า นรายงานศึ กษาวิ จัย และ
บทความที่แผนงานวิจยั จะจัดทาขึ้น
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บทที่ 2
โครงการวิจัยที่ 1: แบบจาลองคานวณดุลยภาพทั่วไป
(Computable General Equilibrium Model)
2.1 บทนาเกี่ยวกับโครงการ
การปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของหนี้ภาคครัวเรื อน (ถึงประมาณร้อยละ 84.7 ของผลิตภัณ ฑ์มวล
รวมในประเทศ ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 และมีแ นวโน้มเพิ่ มสู งขึ้ นต่ อเนื่ อง) ส่ งผลให้เกิด แนวคิ ด ใน
การศึกษาสภาวการณ์และผลกระทบของหนี้ ภาคครัว เรื อนต่ อระบบเศรษฐกิจ มหภาค และการศึกษาถึงผลของ
การดาเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจที่ ผ่า นมา ซึ่ งในปั จ จุ บันยังไม่มีการศึกษาอย่า งจริ งจัง ทั้งใน
ด้านระดับของภาระหนี้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหา และผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ต่ า งๆ ต่ อระดับภาระหนี้
ภาคครั ว เรื อ น ดังนั้น การศึก ษาในครั้ง นี้ จึ ง ต้องการที่ จ ะศึ กษาถึง การเปลี่ย นแปลงของพฤติ ก รรมการออม
การบริ โภคและระดับหนี้ภาคครัวเรื อนต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเศรษฐกิจ ต่ า งๆ เช่ น อัต ราดอกเบี้ ย ระดับ
รายได้ และระดับราคา เป็ นต้น เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการจัด ทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายที่ สามารถทาให้
ระดับหนี้สินภาคครัวเรื อนอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีประเด็นสาคัญ คือ (1) หนี้ภาคครัวเรื อนมีระดับเพิ่มขึ้ น
อย่า งมี นัย สาคัญ (2) ภาคครัว เรื อ นเป็ นรากฐานที่ สาคัญ ต่ อระดับ เสถี ยรภาพเศรษฐกิจ ภายในประเทศ (3)
เศรษฐกิจ ไทยที่ ฟ้ื นตัว จากเหตุ ก ารณ์ อุท กภัยในปี 2554 ส่ ว นหนึ่ งเกิด จากการกระตุ ้น เศรษฐกิจของนโยบาย
ภาครัฐซึ่งมีเป้ าหมายในการกระตุ ้นการอุปโภคและบริ โภคของประชาชนในระดับฐานราก โดยส่ ว นหนึ่ งคื อ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่ อรู ปแบบต่ า งๆ และ (4) ความผันผวนของสถานการณ์ เศรษฐกิจและการเงิ น
ของโลกในปั จ จุ บัน ทั้ง นี้ แบบจ าลองจะเป็ นเครื่ องมื อสาหรับ ผูก้ าหนดนโยบายและผูท้ ี่ เ กีย่ วข้องในการใช้
ประเมิ น ผลกระทบที่ มี ต่ อภาคเศรษฐกิจ ของไทยรวมทั้ง โครงสร้ า งที่ เ ปลี่ ย นไปของหนี้ ค รั ว เรื อนและเพื่ อ
ประโยชน์ในการวางแนวทางป้ องก ันเพื่อรักษาเสถียรภาพและแก ้ไขปั ญหาเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ห ลัก คื อ เพื่อศึกษาและติ ด ตามสถานการณ์ ข องหนี้ ภาคครัว เรื อนใน
ประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจมหภาค โดยเน้นให้ความสาคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1.1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสภาวการณ์หนี้ครัวเรื อนโดยประสานงานกบั หน่ ว ยงานทั้งภาครัฐ บาล
และเอกชน เพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ มหภาคและจุ ล ภาคของมาตรการของรั ฐ บาลผ่ า น
การเปลี่ยนแปลงของระดับการก่อหนี้สินและการสร้างรายได้ของภาคครัวเรื อน
2.1.2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของหนี้ ครั ว เรื อนต่ อ สถานะเศรษฐกิจ มหภาคของประเทศ
(Macroeconomy) โดยการสร้า งแบบจ าลองดุ ลยภาพทั่ว ไป (Computable General Equilibrium Model; CGE
Model) ที่ใช้เป็ นต้นแบบในการอธิบายความสัมพันธ์ของตัว แปรที่ สาคัญต่ า งๆ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรด้านการผลิต การบริ โภค การลงทุน การจ้า งงาน ระดับราคาสิ นค้า การค้า ระหว่า ง
ประเทศ รายได้ประชาชาติ รวมถึงตัวแปรเชิงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่มีผลต่อสภาวการณ์ของหนี้ครัวเรื อน
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2.1.3. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตสาขาต่ า งๆ กบั
ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทย สาหรับใช้ในการประเมินผลกระทบของนโยบายหรื อ
มาตรการภาครัฐที่สาคัญ โดยใช้แ บบจ าลองดุ ลยภาพทั่ว ไป ทั้งนี้ ในการจัด ทาฐานข้อมูลดังกล่า วจะใช้ข ้อมูล
เบื้ อ งต้นจากตารางปั จ จัยการผลิต และผลผลิต (Input-Output Table) ที่ จัด ทาโดยสานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และข้อมูลเศรษฐสังคมจากแบบสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรื อน (SES) ของสานักงานสถิติแห่ งชาติ (ซึ่งจะดูความเป็ นไปได้ในการจัดทาเป็ นตารางบัญชี เมตริ ก ซ์สังคม
ในลาดับต่อไป)
2.1.4. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงลักษณะสภาวการณ์ของหนี้ภาคครัวเรื อนในประเทศไทยในภาพรวม
โดยมุ่งประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้ (1) เพื่อศึกษาพฤติ กรรมของครัว เรื อน ปั จ จัย สาเหตุ ในการก่อหนี้ สิน (2) เพื่อ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคของมาตรการของรัฐบาล ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระดับการก่อหนี้ สิน
และการสร้างรายได้ของภาคครัวเรื อน และ (3) เพื่อวิเคราะห์ แ ละอธิ บายถึงปั ญหาหนี้ ภาคครัว เรื อนในปั จ จุ บัน
และแนวโน้มปั ญหาในอนาคต รวมทั้งเสนอแนวทางการแกไ้ ขมาตรการและข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายอย่า ง
เหมาะสม
2.1.5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้มีค วามพร้อมในการประเมิน
ผลกระทบของนโยบายและมาตรการภาครัฐโดยใช้แบบจ าลองดุ ลยภาพทั่ว ไป ซึ่ งจะช่ ว ยให้สามารถเสนอแนะ
แนวทางในการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมแก่รัฐบาลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
2.2 การดาเนินการที่ผ่านมา
ในส่วนนี้จะเป็ นการสรุ ปรายงานการดาเนิ นการของโครงการวิจัยที่ 1 แบบจาลองค านวณดุ ลยภาพ
ทั่ว ไป ภายใต้แ ผนงานวิจ ัย ทั้ง 3 ระยะของแผนงานวิจัยในปี แรก (10 เดื อนแรก ตั้งแต่ เดื อนธันวาคม 2557 –
ก ันยายน 2558)
2.2.1 สรุ ปความเป็ นไปเกีย่ วก ับการดาเนิ นการ 10 เดือนแรก
สาหรับโครงการวิจยั ที่ 1 นี้ ได้มีการดาเนิ นการเกีย่ วก ับงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 9 บทหลัก กล่าวคือ
1) บทนา 2) วรรณกรรมปริ ทัศน์ 3) หนี้ครัวเรื อนไทย 4) วิธีการศึกษา 5) ฐานข้อมูล 6) การจาลองสถานการณ์
ด้วยข้อมูลในอดีต 7) การประมาณการ 8) ผลการศึกษา 9) สรุ ป (ซึ่งจะสรุ ปไว้ในหัวข้อ 2.3) ทั้งนี้ สรุ ปอธิบายได้
ดังนี้
1) บทนา
คณะผูว้ ิจ ัยได้อธิ บายรายละเอีย ดเกีย่ วกบั โครงการ ทั้งวัต ถุประสงค์ (ดัง ที่ ได้แ สดงไว้ในข้อ 2.1)
ทฤษฎีและกรอบแนวคิด ซึ่งเกีย่ วข้องก ับแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนิ นการ
วิจยั แผนปฏิบตั ิการที่จะด าเนิ นการในบทต่ อๆ ไป และประโยชน์ข องงานวิจัย ซึ่ งโดยหลักแล้ว งานวิจ ัยนี้ จ ะ
ด าเนิ น การสร้า งแบบจ าลองเศรษฐกิจ และประเมิ น สภาวะการณ์ ห นี้ ครั ว เรื อนต่ อเศรษฐกิจ ไทยซึ่ งจะเป็ น
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ประโยชน์ต่อการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ของประเทศ ทั้งนี้ ด้ว ยลักษณะของแบบจาลองค านวณดุ ลยภาพ
ทัว่ ไปจะทาให้ภาครัฐในฐานะของผูว้ างแผนนโยบายและมาตรการต่างๆ สามารถค านวณผลกระทบในรู ปแบบ
ของภาพฉาย (Scenarios) ต่างๆ ในเชิงของกลุ่มมาตรการ และนามาเปรี ยบเทียบผลกระทบต่างๆ ได้
2) วรรณกรรมปริ ทศั น์
คณะผูว้ ิจยั ได้อธิบายเกีย่ วก ับนิยามของหนี้ครัวเรื อนโดยธนาคารแห่ งประเทศไทยและสานักงานสถิติ
แห่ งชาติ และได้จดั ทาสรุ ปวรรณกรรมปริ ทศั น์ของงานศึกษาต่างๆ ที่เกีย่ วข้องก ับหนี้ครัวเรื อนไว้ เช่ น การศึกษา
หนี้ครัวเรื อนที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงความเสี่ยงซึ่งนาไปสู่การเสนอแนะเชิ งนโยบาย โดย ยรรยง ไทยเจริ ญ เกียรติ
พงศ์ อริ ยปรัชญา และฐิติมา ชูเชิด (2547) โดยใช้ฐานข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของไทย ณ
ไตรมาสแรกของปี 2547 ของสานักสถิติแห่ งชาติ และข้อมูลการสารวจทัศนคติ ข องครัว เรื อนต่ อการก่อหนี้ แ ละ
การออมโดยธนาคารแห่ งประเทศไทย รวมไปถึงการศึกษาเกีย่ วกบั หนี้ ค รัว เรื อนในต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่พฒั นาแล้ว ทั้งในทวีปอเมริ กา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เช่ น การศึกษาฐานข้อมูลสถิติ ทางการเงิ น
มหภาค (Macro-prudential indicators) BIS และธนาคารกลางในกลุ่ม OECD ศึกษาสาเหตุ และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจมหภาคของหนี้ ภาคครัว เรื อน พร้อมเสนอแนะการด าเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิจ ของภาครัฐ สาหรับ
ประเทศที่พฒั นาแล้ว
นอกจากนี้ ได้มีการจัดทาสรุ ปวรรณกรรมปริ ทศั น์เกีย่ วก ับทฤษฎี แ ละวิธี การศึกษาของแบบจาลองที่
จะจัดทาขึ้น ซึ่งก็คือ แบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป โดยได้ทาการสรุ ปงานศึกษาที่ใช้แบบจาลองคานวณดุ ลย
ภาพทั่ว ไปของประเทศต่ า งๆ เช่ น ฟิ จิ เวียดนาม จี น เมอร์ ริเชี ยส ออสเตรเลีย สหรัฐ อเมริ กา เป็ นต้น สาหรั บ
ประเทศไทย ก็ได้ทาการสรุ ปงานศึกษาที่ ใช้แ บบจ าลองลักษณะนี้ ด ้ว ยเช่ นกนั อาทิ แบบจาลอง THAITRADE
โดย Cintrakulchai (1997) หรื อ แบบจ าลอง GEMREG โดย Siksamat (1998) ทั้งนี้ ได้ทาการสรุ ปการจัด สร้า ง
แบบจาลองคานวณดุลยภาพทั่ว ไปของหน่ ว ยงานราชการของไทยไว้ด ้ว ย เช่ น สานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย เป็ นต้น ทั้งนี้ แม้จ ะไม่ ได้มีง านศึ กษาใดในประเทศไทยที่ เคยใช้แ บบจ าลองค านวณดุ ล ยภาพทั่ว ไปใน
การศึกษาวิจ ัยเกีย่ วกบั หนี้ ค รัว เรื อน แต่ กไ็ ด้ด าเนิ นการสรุ ปงานศึกษาที่ จ ะใช้แ นวทางในการปรับแบบจ าลอง
คานวณดุลยภาพทัว่ ไปเพื่อการศึกษาในประเด็นนี้
3) หนี้ครัวเรื อนไทย
ในบทนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้สรุ ปสถานการณ์ของหนี้ครัวเรื อนไทยในปั จจุบนั โดยได้เปรี ยบเที ยบลักษณะ
ของฐานข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่ งชาติและธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยได้ทาการศึกษาหนี้ ค รัว เรื อนตามที่
ปรากฏในบัญชี เศรษฐกิจ เงิ นทุ นของครัว เรื อนระหว่า งปี 2550 – 2554 ที่ จัด ทาโดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ไว้ดว้ ย เนื่องจากจะนามาใช้เป็ นฐานข้อมูลส่ ว นหนึ่ งที่ แ สดงการ
เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจจริ งและภาคการเงินในแบบจาลอง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหนี้ สินของครัว เรื อนค่ อนข้า ง
ผันผวน อย่างไรก็ตาม หนี้สินภาคครัว เรื อนมีทิศทางเพิ่มขึ้ น โดยแหล่ งเงิ นทุ นของครัว เรื อนส่ ว นใหญ่เป็ นเงิ น
กู ้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84 ของเจ้าหนี้รวมของครัว เรื อน และล่า สุ ด หนี้ ภาคครัว เรื อน
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ไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยูท่ ี่ร้อยละ 84.7 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 หนี้ ค รัว เรื อนเพิ่มขึ้ นจากไตร
มาสก่อนหน้าที่อยูท่ ี่ร้อยละ 83.5
4) วิธีการศึกษา
ในงานวิจยั นี้ คณะผูว้ ิจยั จะดาเนินการสร้างแบบจาลองคานวณดุ ลยภาพทั่ว ไปเรี ยกว่า THAGE-FPO
(THai Applied General Equilibrium – Fiscal Policy Office) โดยแบบจ าลองนี้ จะเป็ นการพัฒนาเพิ่มเติ มจาก
แบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไปของประเทศไทย (THAGE Model) ที่ปรับมาจากแบบจาลองค านวณดุ ลยภาพ
ทัว่ ไปมาตรฐานประเภท SAM-Based Computable General Equilibrium Model ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เรี ยกว่า
PHILGEM ในงานศึกษาของ Corong and Horridge (2012) ที่ สร้า ง Social Accounting Matrices หรื อ SAM เป็ น
ฐานข้อมูลหลัก โดยแบบจ าลอง THAGE-FPO จะมีการเพิ่มเติ มในส่ ว นของ Financial Module ในแบบจาลอง
ซึ่ งไม่ มี ใ น THAGE Model และ PHILGEM เพื่ อ เน้น ใช้ศึ ก ษาสภาวการณ์ ข องหนี้ ครั ว เรื อ น รวมไปถึ ง
การเพิม่ เติ มในส่ ว นของประเภทภาษีทางอ้อมเพื่อให้เหมาะสมกบั งานศึกษาของกระทรวงการคลังในอนาคต
และส่ ว นของ Dynamic mechanism โดยจะอ้า งอิ งจากแบบจ าลอง TRAVELTHAI ในงานศึก ษาเกีย่ วก บั
ผลกระทบเศรษฐกิจ ที่ มีต่อการท่ องเที่ ยวของประเทศไทยโดย Ponjan (2014) และแบบจาลอง MyAGE ของ
Centre of Policy Studies (CoPs) ที่จดั ทาให้กระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย
5) ฐานข้อมูล
การศึกษานี้จดั ทาฐานข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบบัญชี เมทริ กซ์สังคม (Social Accounting Matrix: SAM)
ซึ่งแสดงการหมุนเวียนทรัพยากรทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับจุ ลภาคและมหภาค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง
และรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ละประเภทระหว่างภาคส่วนทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้อง
กบั แบบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทั่ว ไปในลักษณะของ SAM-Based Computable General Equilibrium Model
ดังที่ได้กล่าวถึงในวิธีการศึกษา ทั้งนี้ SAM จะบ่งชี้การสร้างและกระจายรายได้ไปยังหน่ ว ยเศรษฐกิจต่ า งๆ โดย
การศึกษาสถานการณ์หนี้ ค รัว เรื อนในการศึกษานี้ จ าเป็ นต้องมีการจัด ทาข้อมูลที่ เพิ่มเติ มจาก SAM ในรู ปแบบ
มาตรฐาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ข องการศึกษาและสามารถประเมินสถานการณ์ ได้ใกล้เคี ยงกบั ความเป็ น
จริ งมากที่สุด โดยโครงการวิจยั นี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลด้านการเงิ นของภาคครัว เรื อนเข้า ไปด้ว ย และลงรายละเอียด
ด้านภาษีท้ งั ที่เป็ นทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการวัดผลกระทบจากนโยบายการเงินการคลัง
6) การจาลองสถานการณ์ดว้ ยข้อมูลในอดีต
ในส่วนนี้ จะทาการอธิบายเกีย่ วก ับการปรับฐานข้อมูลปี 2548 ให้เป็ นข้อมูลปี 2558 ระยะเวลา 10 ปี
ด้วยการจัดทาการจาลองสถานการณ์ด ้ว ยข้อมูลในอดี ต หรื อ Historical simulation ซึ่ งใช้ในการปรับฐานข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฐานข้อมูล ตารางปั จจัยการผลิต และผลผลิต หรื อ Input-Output Table ซึ่ งมักจะเป็ นข้อมูลใน
อดีต (ข้อมูลที่ครบถ้วนล่าสุด คือ ปี 2548) ให้มีความเป็ นปั จจุบันมากขึ้ น การค านวณ Historical Simulation เพื่อ
สร้างกรณี ฐานจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเศรษฐกิจมหภาคและข้อมูลภาคการผลิตรายสาขา โดยทัว่ ไปจ านวนสมการใน
แบบจาลอง CGE มักจะมีนอ้ ยกว่าจานวนตัวแปร ดังนั้น จานวนตัวแปรที่ตอ้ งการให้แ บบจ าลองค านวณผลลัพธ์
มักถูกเลือกให้มีจานวนเท่าก ันก ับจานวนสมการในแบบจาลอง สาหรับตัวแปรส่ ว นเกินที่ เหลือจะถูกกาหนดเป็ น
ตัว แปรภายนอก กระบวนการสาคัญคื อ การก าหนดกลุ่มเงื่ อนไข Historical Closures ซึ่ งสามารถทาได้โดย
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การคานวณย้อนกลับ โดยกาหนดให้กลุ่มตัวแปรภายนอกเป็ นตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคหลักที่ รับทราบข้อมูลใน
อดีตไว้แล้ว เช่น การบริ โภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐ และการค้า ระหว่า งประเทศ เป็ นต้น หรื อกล่า วอีกนัย
หนึ่งว่ากลุ่มตัวแปรที่สารวจได้จะถูกนามาใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณเพื่อประมาณค่ า กลุ่มตัว แปรที่ ไม่สามารถ
สารวจได้ (ตัวแปรภายใน) เช่น เทคโนโลยี และความนิยมในการเลือก เป็ นต้น การวิเคราะห์ ลกั ษณะนี้ มีการเริ่ ม
ใช้ค รั้งแรกโดย Dixon และ Rimmer (2002) โดยงานศึกษานี้ ใช้ข ้อมูลในอดี ต ที่ รับทราบแล้ว จากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ หรื อ สศช. ซึ่งจะเป็ นค่ า อัตราร้อยละของการเจริ ญเติ บโต
ของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคหลักดังกล่าวในแต่ ละปี เป็ นค่า ที่ ใช้ shock ในแบบจาลอง โดยการด าเนิ นการปรับ
ค่ า ที่ จ ะใช้ shock นั้น ใช้วิธี Seemingly Contradictory Information โดยอ้า งอิงจากการศึกษาของ Mai, et. al.
(2010) ซึ่งแบบจาลองจะทาการปรับฐานข้อมูลให้มีความทันสมัยขึ้นตามข้อมูลของปี นั้นๆ จนกระทัง่ ถึงปี 2558
7) การประมาณการ
สาหรับการประมาณการตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สาคัญจะใช้การคิดคานวณจากแบบจาลองเศรษฐกิจ
มหภาค (Macroeconomic Model) โดยการทางานของแบบจาลองดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์เป็ นแนวโน้มการเติ บโต
ของแต่ละตัวแปรหลักเพื่อนาไปใช้ในแบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไป (CGE) ต่อไป ซึ่ งข้อได้เปรี ยบหลักของ
วิธีน้ ีคือ การผสมผสานข้อมูลสถิติในเชิง Time series ของตัว แปรเศรษฐกิจหลัก เช่ น การบริ โภค การส่ งออก ที่
อ้า งอิ ง อดี ต ค่ อ นข้ า งมาก ก บั ข้อ ได้ เ ปรี ย บของแบบจ าลอง CGE ที่ มี มิ ติ ใ นเชิ ง รายสาขาเศรษฐกิจ ที่
Macroeconomic model ไม่มี โดยหลักแล้ว จะนาข้อมูลประมาณการกรณี ฐานมาเป็ น Baseline forecast สาหรับ
ใช้เป็ นค่าอ้างอิง หรื อ Benchmark สาหรับ Policy simulation
8) ผลการศึกษา
โครงการนี้ได้ดาเนินการทดสอบแบบจาลองโดยจัดทาการจาลองสถานการณ์ ข้ ึ นเพื่อวัด ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากมาตรการภาครัฐ 2 มาตรการ กล่า วคื อ มาตรการรถยนต์ค ันแรก และมาตรการสนับสนุ นการเข้า ถึง
แหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ) โดยเฉพาะผลกระทบต่ อการก่อหนี้ ข องครัว เรื อน
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคและรายสาขาเศรษฐกิจ
การทดสอบผลกระทบของมาตรการรถยนต์ ค ั น แรกใช้ก ารประมาณค่ า ของการชด เชยภาษี
สรรพสามิตรถยนต์ที่ร้อยละ 5 เป็ นปริ มาณการชดเชยสมมติสาหรับปี 2559 เพื่อทาการทดลองวัด ผลกระทบของ
แบบจ าลอง ร่ ว มกบั การปรั บพฤติ กรรมของผู ้ผลิตเพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรั บการผลิต โดยก าหนดให้การปรั บ
พฤติ กรรมดังกล่า วเป็ นการปรับพฤติ ก รรมระดับการผลิต (preference shock) เพิ่มขึ้ นที่ ร้อยละ 5 เพื่อรองรั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบของมาตรการทาให้ GDP เพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.9 โดยผลกระทบของมาตรการจะ
ค่อยๆ ลดระดับลงตามลาดับเมื่อเวลาผ่านไป มาตรการรถยนต์ค ันแรกส่ งผลกระทบในเชิ งบวกต่ อองค์ประกอบ
ของ GDP ทุกองค์ประกอบ โดยการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิต เพิ่มขึ้ นในขณะที่ สาขาการผลิตอื่นๆ ลดลง
เช่น เกษตรกรรม ภัตตาคารโรงแรม ค้าขาย อสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2559 ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของการจ้า งงาน
สาขาการผลิต เหล่า นี้ จ ะมีก ารจ้า งงานลดลงเพิ่ มขึ้ นทุ กปี ในขณะที่ ส าขาการผลิต เช่ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต
สถาบันการเงิ น การก่อสร้า ง มีการจ้า งงานเพิ่มขึ้ น แต่ อยู่ในอัต ราที่ ชะลอลง ซึ่ ง แตกต่ า งจากสาขาบริ การที่ มี
การจ้างงานเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งนี้ สอดคล้องก ับอุปทานการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้า ง
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บริ การ ขนส่ง ค้าขาย ซึ่งระดับการผลิตก็จะมีอตั ราที่ ลดลงเรื่ อยตามลาดับ ยกเว้นเพียงสาขาบริ การที่ มีการผลิต
เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีส่วนทาให้ห นี้ ค รัว เรื อนเพิ่มสู งขึ้ น โดยระดับของหนี้ ค รัว เรื อน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี แรก และเพิ่มสูงขึ้นในปี ถัดๆ ไป
สาหรับการทดสอบผลกระทบสินเชื่อ Nano-finance กาหนดให้เป็ นการให้เงิ นกูเ้ บื้ องต้นจากจ านวน
เงินทั้งหมด 900 ล้านบาท และกาหนดให้เป็ นการปรับพฤติกรรมต่อการลงทุนอัตราเดียวกนั จากยอดเงิ นดังกล่า ว
ในทุกสาขาเศรษฐกิจ เนื่องจากยังไม่มีขอ้ มูลการกระจายการลงทุ นใดๆ รวมทั้งยังไม่มีรูปแบบของการลงทุ นใน
ความเป็ นจริ งในช่วงเวลาปั จจุบนั โดยมาตรการนี้ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อองค์ประกอบของ GDP เป็ นบางตัว
โดยส่งผลให้การลงทุนรวมเพิ่มขึ้นในปี 2559 และมีส่วนทาให้การส่งออกลดลงในขณะที่ การนาเข้า เพิ่มขึ้ น การ
บริ โภคครัว เรื อนลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ การบริ โภคภาครัฐ ถูกกาหนดให้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งทาให้โดยรวมแล้ว
GDP เพิ่ มขึ้ นเล็กน้อ ย สาขาการก่อสร้า งได้รับผลดี จากมาตรการ Nano-finance โดยมีการผลิต เพิ่มขึ้ นและมี
การจ้างงานเพิ่มขึ้ นสู งกว่า สาขาเศรษฐกิจ อื่นๆ ในขณะที่ สาขาค้า ขาย สาขาขนส่ ง มีการผลิตและการจ้า งงาน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม อสังหาริ มทรัพย์ ภัตตาคารโรงแรม มีการจ้า งงานลดลง
ซึ่งทาให้การผลิตลดลงในทิศทางเดียวกนั ทั้งนี้ ระดับการจ้า งงานและการผลิต อยู่ในระดับทรงตัว ในระยะยาว
มาตรการ Nano-finance ทาให้หนี้ครัวเรื อนเพิ่มสูงขึ้น ระดับของหนี้ค รัว เรื อนเพิ่มสู งขึ้ นในปี ถัด ๆ ไป อย่า งไรก็
ตาม ยังคงเป็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่สูงมากนัก
2.3 สรุปและการดาเนินการในระยะถัดไป
มาตรการภาครัฐส่งผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคแตกต่างก ันไป โดยมาตรการรถยนต์ค ันแรก มีส่ว น
ทาให้มีการบริ โภคและลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่ งออกและนาเข้า โดยการนาเข้า มีระดับการเพิ่มขึ้ นสู งและมี
แนวโน้มทาให้เกิด การขาดดุ ลการค้า ในขณะที่ มาตรการ Nano-finance มีส่ว นทาให้การลงทุ น โดยรวมเพิ่ ม
สูงขึ้น และมีแนวโน้มทาให้เกิดการขาดดุลการค้าจากการส่งออกที่ลดลงและการนาเข้า ที่ เพิ่มสู งขึ้ นเล็กน้อย โดย
ทั้งสองมาตรการมีส่วนทาให้หนี้ครัวเรื อนในระบบสูงขึ้น ดังนั้น จากการทดสอบแบบจ าลอง สิ่ งที่ สามารถระบุ
ได้ คือ การดาเนินมาตรการภาครัฐนั้น ย่อมมีผลกระทบต่ อระบบเศรษฐกิจไม่มากก็น้อยและแต่ ละมาตรการก็มี
ผลกระทบแตกต่างก ัน ทั้งรู ปแบบและระดับ การทดสอบมาตรการด้ว ยการจ าลองเหตุ การณ์ กอ่ นย่อมเป็ นสิ่ งที่
ช่วยให้สามารถวางแผนในระดับนโยบายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากขึ้น
การศึกษาเกีย่ วกบั หนี้ ครัว เรื อนด้ว ยแบบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทั่ว ไปครั้ง นี้ ถือเป็ นครั้งแรกที่ มี
การจัด ท า จึ ง เป็ นเรื่ องที่ ย ากในการด าเนิ นการ ทั้ง ในส่ ว นของแบบจ าลองและฐานข้อมู ล โดยการจัด สร้ า ง
แบบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทั่ว ไปใช้ต ้นทุ นสู ง เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการด าเนิ นการค่ อนข้า งมาก มีค วาม
ยุง่ ยากอยูพ่ อสมควร การดาเนินการระยะแรก ปี แรก (10 เดื อนแรก) นี้ ได้จ ัด สร้า งแบบจ าลอง THAGE-FPO ไว้
เป็ นโครง หรื อ Framework และทดลองใช้ฐานข้อมู ลปี 2548 และ update ในการทดสอบแบบจ าลองเพื่ อ
ตรวจสอบและปรับข้อมูล (Back & Forth) ทั้งนี้ ฐานข้อมูลหลายส่ ว นมีข ้อจ ากดั เช่ น Flows of fund account ที่
ยังคงอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการจัดทา ซึ่งพบว่า มีความลักหลัน่ กนั ของข้อมูลอยู่พอสมควร หรื อแม้แ ต่ ข้อมูล
บางประเภท เช่น หนี้ครัวเรื อน ระหว่างหน่วยงานก็มีความแตกต่างก ัน ต้องอาศัยการพิจ ารณาและต้องตัด สิ นใจ
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ทดลองใช้เพื่อทดสอบ (learning by doing) นอกจากนี้ หลายส่ ว นของข้อมูลที่ ได้รับ ผลรวมจะมี residual ที่
จาเป็ นต้องพิจารณาเกลี่ยเพื่อให้ผลรวมมีค่าเท่าก ัน ดังเช่น การสร้าง SAM ที่รายรับต้องเท่ า กบั รายจ่ า ย นอกจากนี้
ในส่วนของการแบ่งครัวเรื อนเป็ นกลุ่ม ในส่วนที่เกีย่ วข้องก ับหนี้ จาเป็ นต้องรวมกลุ่มเนื่ องจากข้อมูลหนี้ รายกลุ่ม
ครัว เรื อนในส่ ว นของบัญชี ทรัพย์สินและหนี้ สินโดยธนาคารแห่ งประเทศไทยมีเพียงข้อมูลรวมหนี้ ค รัว เรื อน
นอกจากนี้ สาหรับการแบ่งประเภทเป็ นครัวเรื อนเกษตร นอกเกษตร หรื อ กลุ่มข้า ราชการ ก็เป็ นข้อจ ากดั ที่ ต ้อง
ใช้ขอ้ มูลเพิม่ เติม ในส่ว นของค่ า พารามิเตอร์ ยังคงต้องรอผลจากการสารวจปฐมภูมิที่ ข อความอนุ เคราะห์ จาก
สานักงานสถิติ แ ห่ งชาติ ในการสารวจพฤติ ก รรมการก่อหนี้ ในปี ที่ ส อง ในระยะแรกนี้ ค่ า พารามิเ ตอร์ จ ะเป็ น
การกาหนดขึ้น เพียงเพื่อทดสอบแบบจ าลองเท่ า นั้น ผลที่ ได้ยงั คงเป็ นผลเบื้ องต้น เนื่ องจากมีค วามจ าเป็ นต้อง
ปรับแบบจาลองและฐานข้อมูลอีกเป็ นระยะ
ในการดาเนินการระยะถัด ไป สิ่ งที่ จ ะเน้นคื อการแกไ้ ขข้อจากดั ที่ พบในช่ ว งครึ่ งแผนงานวิจัย
หรื อ 10 เดือนแรก รวมทั้งผลเบื้องต้น ที่ได้ทดลองจัดทามา การดาเนินการเกีย่ วก ับมาตรการต่ า งๆ ข้อมูลยังคงไม่
พร้อม เช่น มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุ นการเข้า ถึงแหล่งเงิ นทุ นของประชาชนรายย่อยหรื อ Nano-finance ที่
ภาครัฐเพิ่งมีการดาเนินการ ดังนั้น ในส่ ว นนี้ จะมีการด าเนิ นการที่ ละเอียดขึ้ นในปี ที่ สองของแผนงานวิจ ัย (10
เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 หากไม่มีขอ้ ติ ด ขัด ในการของบประมาณ) เนื่ องจากต้องรอผล
จากการส ารวจส่ ว นเพิ่ มในโครงการวิ จ ัยสนับ สนุ น เกีย่ วกบั มาตรการ Nano-finance ดัง กล่ า วในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559) ทั้งนี้ รวมไปถึงการด าเนิ นการปรับปรุ งแบบจ าลองค านวณดุ ลยภาพทั่ว ไป
และฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้องทั้งหมด ดังเช่นในกรณี ของตารางปั จจัยการผลิต และผลผลิต ของ สศช. ที่ ข ณะนี้ ข ้อมูล
ล่าสุดเป็ นข้อมูลปี 2548 แต่ สศช. จะทาการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ครบถ้ว นปี 2553 ภายในปี 2558 นี้ หรื อแม้แ ต่ ข ้อมูล
ที่เกีย่ วก ับบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนที่อยูใ่ นระหว่า งการด าเนิ นการในระยะถัด มาโดย สศช. หรื อ ข้อมูลการสารวจ
ภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรื อนของสานักงานสถิติแ ห่ งชาติ ที่อยู่ในระหว่า งการสารวจและสอบถาม
ข้อมูลปี 2558 อยูใ่ นขณะนี้ และความเป็ นไปได้ในการแบ่งข้อมูลครัว เรื อนและอาชี พให้มีค วามหลากหลายมาก
ขึ้ น เช่ น ครัว เรื อ นในภาคเกษตร หรื อนอกเกษตร กลุ่ มข้า ราชการ เป็ นต้น นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ มีค วามสนใจที่ จ ะ
ดาเนินการต่อไป คือ ใช้ค่าพารามิเตอร์ทีได้จากการสารวจปฐมภูมิห ากได้รับความอนุ เคราะห์ ด าเนิ นการสารวจ
จากสานักงานสถิติแห่ งชาติ เพื่อทดสอบแบบจาลองในระยะที่สอง และการเชื่อมโยงผลของโครงการ CGE และ
อีกสองโครงการที่เหลือ เพื่อวัดผลกระทบในรู ปแบบของการเจริ ญเติบโตแบบมีส่วนร่ วม (Inclusive Growth)
แบบจาลองคานวณดุลยภาพทัว่ ไปสามารถนาไปใช้ประเมินมาตรการภาครัฐอื่นๆ เป็ นการเฉพาะ
หากมีการปรับฐานข้อมูลและแบบจาลองเพิ่มเติ ม โดยจะเป็ นประโยชน์สาหรับงานเชิ งนโยบายของหน่ ว ยงาน
ด้า นเศรษฐกิจ เช่ น สานัก งานเศรษฐกิจ การคลัง ในการใช้แ บบจ าลองค านวณดุ ล ยภาพทั่ว ไปเพื่ อประเมิ น
นโยบายและมาตรการด้วยการจาลองภาพฉายก่อนนาไปใช้จริ ง
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บทที่ 3
โครงการวิจัยที่ 2: แบบจาลองจุลภาค
(Micro-simulation)
3.1. บทนาเกี่ยวกับโครงการ
จากข้อมู ลการสารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อ นโดยสานัก งานสถิติ แ ห่ ง ชาติ เมื่อ ปี 2554
ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 30 ของประชากรเป็ นเจ้าของรายได้กว่าร้อยละ 65 ของประเทศ ในขณะร้อยละ 70 ที่ เหลือ จะ
มีรายได้เพียงประมาณร้อยละ 34.2 ของรายได้ท้ งั หมดเท่ า นั้น และกลุ่มครัว เรื อนที่ จ นที่ สุด ร้อยละ 10 (bottom
decile) ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.56 ของรายได้ท้ งั หมด ซึ่ งแตกต่ า งจากกลุ่มครัว เรื อนที่ รวยที่ สุด ร้อยละ 10
(top decile) กว่า 25.23 เท่ า แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเหลื่ อ มล้ า ทางรายได้ที่ แ ตกต่ า งอย่า งชัด เจน นอกจาก
การกระจายรายได้ที่ ยงั คงเป็ นปั ญ หาส าคัญของสัง คมไทยแล้ว ยังพบว่ า ในช่ ว ง 2-3 ปี ที่ ผ่ า นมา ระดับ หนี้
ภาคครัวเรื อนได้ขยายตัวในปริ มาณสูงขึ้นอย่างก ้าวกระโดด โดยในปี 2556 สัด ส่ ว นหนี้ ค รัว เรื อนต่ อผลิต ภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สู งถึงร้อยละ 77.5 และเมื่อมองในระดับครัว เรื อน พบว่า ระดับหนี้ เฉลี่ยของ
ครัวเรื อนไทยสูงถึง 439,598 บาทต่อครัวเรื อน ระดับหนี้ สินคิ ด เป็ น 0.82 เท่ า ของรายได้ โดยส่ ว นหนึ่ งเกิด จาก
การกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การกระตุน้ การอุปโภคและบริ โภคของประชาชน เช่ น
สินเชื่ อต่ า งๆ และโครงการรถยนต์ค ันแรก เป็ นต้น การขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ของสิ นเชื่ อเพื่อการอุปโภคและ
บริ โภคของครัวเรื อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มรายได้น้อยนั้น ทาให้ห ลายภาคส่ ว นกงั วลต่ อการขยายตัว ที่ เร็ ว
เกินไปและอาจส่ งผลกระทบต่ อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่ อไปในอนาคตได้ และอาจทาให้เ กิด อุปสรรคต่ อ
การพัฒนาเพื่อการเจริ ญเติบโตแบบมีส่วนร่ วมในประเทศไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรม
ของภาคครัวเรื อนซึ่งมีผลต่อการกระจายรายได้
โครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาแบบจ าลองจุ ลภาคเพื่อศึกษาบทบาทของหนี้ ค รัว เรื อนที่ มีต่ อความ
เหลื่อ มล้ า ของการกระจายรายได้ในประเทศไทย” มีเ ป้ าหมายหลัก เพื่ อการติ ด ตามศึก ษาสถานการณ์ แ ละ
ผลกระทบของหนี้ภาคครัวเรื อนต่อโครงสร้า งการกระจายรายได้ โดยเฉพาะการศึกษาผลของนโยบายกระตุ ้น
เศรษฐกิจของภาครัฐต่อระดับภาระหนี้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหา ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ต่ อระดับ
หนี้ ภาคครั ว เรื อ น รวมทั้ง ผลที่ เ กิด ขึ้ นที่ อ าจจะเป็ นอุ ป สรรคในการเร่ ง รั ด พัฒ นาเศรษฐกิจ ในบริ บ ทของ
การเจริ ญเติบโตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่มีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวอย่างจริ งจัง
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ห ลัก คื อ เพื่อศึกษาและติ ด ตามสถานการณ์ ข องหนี้ ภาคครัว เรื อนใน
ประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจมหภาค โดยเน้นให้ความสาคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
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3.1.1 ศึกษาข้อมูลหนี้ครัวเรื อนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3.1.2 วิเคราะห์บทบาทของหนี้ ค รัว เรื อนต่ อสถานะโครงสร้า งการกระจายรายได้ข องประเทศไทย
ด้วยแบบจาลองจุลภาค (Micro-Simulation Model) ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ สาคัญต่ า งๆ ของภาค
ครัวเรื อน รวมถึงตัวแปรเชิงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่มีผลต่อสภาวการณ์ของหนี้ครัวเรื อน
3.1.3 จัดทาฐานข้อมูลที่แสดงโครงสร้างการกระจายรายได้ของภาคครัวเรื อนในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย สาหรับใช้ในการประเมินบทบาทและผลกระทบของหนี้ครัวเรื อน/มาตรการภาครัฐที่ สาคัญโดยใช้
แบบจาลองดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ในการจัดทาฐานข้อมูลดังกล่าวจะใช้ ข้อมูลเศรษฐสังคมจากแบบสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
3.1.4 สร้า งความเข้า ใจถึง ความสัมพันธ์ ข องหนี้ ภาคครั ว เรื อนและความเหลื่อมล้ า ทางรายได้ใ น
ประเทศไทย โดยมุ่ ง ประเด็น ส าคัญ ดัง ต่ อ ไปนี้ 1) พฤติ กรรมของแต่ ล ะกลุ่ม ครั ว เรื อ นและการก่อหนี้ สิ น
(Household response to shocks) 2) ผลกระทบของมาตรการของรัฐบาลผ่า นการเปลี่ยนแปลงของระดับการก่อ
หนี้สินต่อระดับความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของภาคครัวเรื อน 3) วิเคราะห์ แ ละอธิ บายถึงการกระจายรายได้ข อง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลกระทบของหนี้ ค รัว เรื อนและแนวโน้มปั ญหาในอนาคต รวมทั้งเสนอแนว
ทางการแก ้ไข
3.1.5 พัฒนาบุ ค ลากรของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้มีค วามพร้อมในการประเมินผล
กระทบของนโยบายและมาตรการภาครัฐโดยใช้แบบจาลองจุลภาค ซึ่ งจะช่ ว ยให้สามารถเสนอแนะแนวทางใน
การกาหนดนโยบายด้านการกระจายรายได้ที่เหมาะสมแก่รัฐบาลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3.2. การดาเนินการที่ผ่านมา
สาหรับโครงการวิจยั ที่ 2 นี้ ได้มีการดาเนินการเกีย่ วก ับงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 7 บทหลัก คื อ 1) บทนา
2) วรรณกรรมปริ ทศั น์ 3) ข้อมูลหนี้ครัวเรื อนและการกระจายรายได้ 4) แบบจาลองและงานวิจัยที่ เกีย่ วข้องกบั
แบบจาลอง Micro-FPO 5) ฐานข้อมูลของแบบจาลอง 6) ผลการศึกษา 7) สรุ ป (ซึ่งจะสรุ ปไว้ในหัว ข้อ 3.3) โดย
สรุ ปอธิบายได้ดงั นี้
1) บทนา
คณะวิจยั ได้อธิบายรายละเอียดเกีย่ วก ับโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ (ดังที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3.1) ทฤษฎี
และกรอบแนวคิด ซึ่งเกีย่ วข้องก ับแบบจาลองจุลภาค ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนิ นการวิจัย แผนปฏิ บัติการที่
จะดาเนินการในบทต่อๆ ไป และประโยชน์ของงานวิจยั โดยงานศึกษานี้ จ ะด าเนิ นการสร้า งแบบจ าลองจุ ลภาค
เพื่ อ ประเมิ น สภาวะการณ์ ห นี้ ครั ว เรื อ นต่ อ การกระจายรายได้ข องประเทศไทยซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
การเสนอแนะนโยบายลดความเหลื่อมล้ าของประเทศ ทั้งนี้ ด้วยลักษณะของแบบจาลองจุ ลภาคจะทาให้ภาครัฐ
ในฐานะของผูว้ างแผนนโยบายและมาตรการต่างๆ สามารถคานวณผลกระทบในเชิงปริ มาณได้
2) วรรณกรรมปริ ทศั น์
คณะผูว้ ิจยั ได้อธิบายเกีย่ วกบั การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่ อความไม่เท่ า เที ยมกนั
ของการกระจายรายได้ ผ่าน “Kuznets Curve” ที่มีลกั ษณะเป็ นรู ประฆังคว่า หรื อตัว ยูหัว กลับ โดยมีงานศึกษาทั้ง
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ของไทยและต่างประเทศ เช่ น Deininger และ Squire (1998) ที่ ใช้ข ้อมูลแบบ panel กบั ข้อมูลของกลุ่มตัว อย่า ง
49 ประเทศ โดย 40 ประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์แบบมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่า งดัชนี การกระจายรายได้ (Gini
coefficient) และระดับของรายได้ประชาชาติ ต่อหัว ใน 4 ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่า งการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจก ับความไม่เท่าเทียมก ันของการกระจายรายได้จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัว ยูที่ไม่ใช่ ตัว ยูหัว กลับ ซึ่ งตรงกนั
ข้ามก ับทฤษฎีของ Kuznets และเพียง 5 ประเทศ ข้อมูลเหมือนจะยืนยันความสัมพันธ์ระหว่า งการเจริ ญเติ บโต
ทางเศรษฐกิจก ับความไม่เท่ า เที ยมกนั ของการกระจายรายได้ งานศึกษาของปราณี (2545) ได้ทาการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่า งความไม่เท่ า เที ยมของรายได้ก บั ระดับรายได้ต่อหัว ของไทยระหว่า งปี พ.ศ. 2518/19 –
2543 (Kuznets Curve) พบว่าจุดวกกลับของสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เสมอภาคของประเทศไทยอยู่ที่ 40,436 บาท
ในราคาคงที่ ซึ่งเป็ นระดับรายได้ในช่ ว งปี พ.ศ. 2536 และ ดวงมณี แ ละเอื้อมพร (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความไม่เท่ า เที ยมของรายได้กบั ระดับรายได้ต่อหัว ในลักษณะเดี ยวกนั ในช่ ว งปี พ.ศ. 2518/19 – 2549
พบว่าในการกระจายรายได้ในช่ ว งปี 2535 -2541 ดี ข้ ึ นเร็ ว กว่า การกระจายรายได้ระหว่า งปี 2541 – 2547 โดย
การกระจายรายได้ที่ช้า กว่า ในช่ ว งหลังเป็ นผลมาจากวิกฤติ เศรษฐกิจที่ มีผลกระทบต่ อกลุ่มคนที่ มีรายได้น้อย
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เห็นได้จากระดับความไม่เท่าเทียมของรายได้ในปี 2549 ยังคงอยูใ่ นระดับสูง
ในทางกลับก ัน ความไม่เท่าเทียมมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ ปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ค น
จนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้แก่ตลาดสินเชื่ อที่ ไม่สมบู รณ์ แ ละคนจนขาดหลักประกนั ดังผลการศึกษาของ
Bourguignon (2003) ที่พบว่า ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าอยูใ่ นระดับสูงจะมีแนวโน้มที่ จ ะใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ใน
ระดับต่าเมื่อเทียบก ับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ าอยูใ่ นระดับต่ า ดังนั้น การลดความเหลื่อมล้ า สามารถเพิ่มอัต รา
การเจริ ญเติบโตได้
สาหรับความไม่ เท่ า เที ยมทางเศรษฐกิจ และภาวะหนี้ ค รั ว เรื อนมีค วามสัมพันธ์ ที่พบได้ในหลาย
ประเทศ Lebarz (2014) ได้ศึกษาข้อมูลสารวจความมัง่ คั่งภาคครัว เรื อนจาก 21 ประเทศในกลุ่ม OECD และ
พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ก ารกู ย้ ืม เงิ น มากขึ้ นเมื่ อ เที ย บก บั ข้อ มู ล ส ารวจในอดี ต ทั้ง ในแง่ จ านวนเงิ น และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบก ับรายได้ครัวเรื อน และจากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัว อย่า งในประเทศที่ มีการกระจายตัว ของหนี้
อย่างไม่สมดุลในกลุ่มรายได้ต่ า งๆ จะพบความไม่เท่ า เที ยมของความมัง่ คั่งเพิ่มมากขึ้ นเช่ นกนั ในขณะที่ Mian
และ Sufi (2014) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับความมัง่ คั่งของครัว เรื อนอเมริ กนั ในช่ ว งปี 2535-2553
(1992-2010) พบว่า ความไม่เท่ า เที ยมของความมัง่ คั่งของครัว เรื อนเพิ่มสู งขึ้ นต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะหลังวิกฤติ
การเงินในปี 2551 (2008) และแสดงให้เห็นว่า ระบบการเงินที่พ่ งึ พาการกู ้ยืมเงิ นในการจัด หาสิ นทรัพย์เป็ นหลัก
ทาให้ความไม่เท่าเทียมก ันทางความมัง่ คัง่ เพิ่มสู งขึ้น โดยครัว เรื อนที่ ยากจนที่ เป็ นผูก้ ูส้ ุ ทธิ (net borrower) จะจน
มากขึ้นจากการแบกรับความสูญเสียจากการด้อยมูลค่าของสินทรัพย์ค้ า ประกนั เป็ นคนแรก ทาให้ค วามมัง่ คั่งลด
น้อยลงทันที ในขณะที่ ค รัว เรื อนที่ เป็ นผูใ้ ห้กูส้ ุ ทธิ (net saver/lender) จะรับความสู ญเสี ยจากการด้อ ยค่ า ของ
สินทรัพย์ค้ าประก ันทีหลัง จึงได้รับผลกระทบต่ อความมัง่ คั่งน้อยกว่า หรื อแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย ดังนั้น
การกู ้ยืมเงินจึงทาให้ความเหลื่อมล้ าของความมัง่ คัง่ เพิม่ มากขึ้น
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3) ข้อมูลหนี้ครัวเรื อนและการกระจายรายได้
จากข้อมูล หนี้ ค รัว เรื อนของธนาคารแห่ งประเทศไทย พบว่า ยอดรวมของเงิ นที่ ธนาคารพาณิ ช ย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริ ษทั บัตรเครดิ ต ลิสซิ่ ง สิ นเชื่ อส่ ว นบุ ค คล บริ ษทั ประกนั บริ ษทั
หลักทรัพย์ โรงรับจานา และสถาบันการเงินอื่น ๆ ให้กู ้ยืมแก่ภาคครัวเรื อน ณ ไตรมาส 3 ปี 2557 อยู่ที่ 10.2 ล้า น
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 84.7 ต่อ GDP เมื่อจ าแนกยอดหนี้ ค รัว เรื อนทั้งหมดตามประเภทสถาบันการเงิ นที่
ให้กู ้ยืมเงิน พบว่า หนี้ครัวเรื อนส่วนใหญ่เป็ นสินเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ (ร้อยละ 43) และสถาบันการเงิ นเฉพาะ
กิจ (ร้อยละ 29) และเมื่อจาแนกตามวัต ถุประสงค์ข องสิ นเชื่ อ พบว่า หนี้ ค รัว เรื อนส่ ว นใหญ่เป็ นไปเพื่อการซื้ อ
สินทรัพย์ เช่น อสังหาริ มทรัพย์ (ร้อยละ 27) และรถยนต์ (ร้อยละ 17) และเพื่อการดาเนิ นธุ รกิจ (ร้อยละ 16) ทั้งนี้
หากไม่รวมสินเชื่อที่บุคคลธรรมดากู ้เพื่อทาธุรกิจ หนี้ครัวเรื อน ณ ไตรมาส 3 ปี 2557 จะอยู่ที่ 8.55 ล้า นล้า นบาท
หรื อคิ ด เป็ นร้อยละ 70.9 ต่ อ GDP ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเที ยบหนี้ สินต่ อรายได้ค รัว เรื อนในปี 2556 จะพบว่า ระดับ
หนี้สินเพิม่ สูงขึ้นเป็ น 6.5 เท่า จาก 5.8 เท่าในปี 2554
4) แบบจาลองและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องก ับแบบจาลอง Micro-FPO
ในงานวิจยั นี้ คณะวิจยั จะดาเนินการสร้างแบบจาลองจุ ลภาคเรี ยกว่า Micro-FPO (Micro-Simulation
– Fiscal Policy Office) โดยแบบจ าลองนี้ เป็ นแบบจาลองแบบถดถอยพหุ คู ณ หรื อ Multinomial Logit model
(Train, 2003) บุคคลจะเลือกบริ โภคหรื อเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ ซึ่งสิ่งๆนั้นต้องให้อรรถประโยชน์สูงสุ ด หรื อ
Maximum Utility เช่น พอใจในสิ นค้า นั้นมากที่ สุด สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาการกระจายรายได้
และความเป็ นหนี้ภาคครัวเรื อน กล่าวคือ ครอบครัวจะถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มที่ มีรายได้มากที่ สุด ที่ สามารถจะมีได้ โดย
คานึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น แหล่งที่อยูอ่ าศัย (ชนบทหรื อในเมือง) ระดับการเป็ นหนี้ การเข้า ถึงแหล่งทุ น อายุแ ละ
การศึกษา เป็ นต้น ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามเป็ นการกระจายรายได้ โดยแยก
เป็ นกลุ่มที่จนสุดถึงรวยสุด 20% หรื อเรี ยกว่า Quintile distribution และตัว แปรอิสระคื อการเป็ นหรื อไม่เป็ นหนี้
และลักษณะของบุคคลหรื อครอบครัวที่สนใจศึกษา ดังนั้น ข้อมูลของตัว แปรตามจึ งมีลกั ษณะมีห ลายทางเลือก
จึงต้องใช้แบบจาลอง Multinomial Logit Model ทั้งนี้ การประมาณค่าพารามิเตอร์ สาหรับแบบจาลองโลจิ ตมีอยู่
หลายวิธี แต่วิธีทางสถิติที่ใช้ก ันแพร่ หลาย คือ Maximum Likelihood เนื่องจากเป็ นวิธีที่สะดวก ทาได้ง่า ย โดยจะ
มีตวั แปรตามเป็ นตัวแปรที่แสดงโอกาสที่ครัวเรื อนจะเป็ นหนี้ และตัวแปรที่แสดงโอกาสที่ครัวเรื อนจะมีรายได้ที่
จัด อยู่ใ นกลุ่ม quintile อื่น ใดเมื่อ เที ยบก บั กลุ่ม อ้า งอิง และตัว แปรอิสระ แบ่ งเป็ นตัว แปรทางด้า นสัง คมของ
ครัวเรื อน ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ ตัวแปรด้านนโยบายของรัฐ ตัว แปรการกระจายรายได้ค รัว เรื อน ตัว แปรด้า น
วัตถุประสงค์ของการกู ้ยืมและลักษณะของหนี้
5) ฐานข้อมูล
ในการจัดทาฐานข้อมูลที่ แ สดงโครงสร้า งการกระจายรายได้ข องภาคครัว เรื อนในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยสาหรับใช้ในการประเมินบทบาทและผลกระทบของหนี้ครัวเรื อนและมาตรการภาครัฐ ที่ สาคัญ
ในแบบจ าลองดังกล่า วข้า งต้น คณะผู ้วิจ ัย ได้จัด ทาฐานข้อมูล จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของ
ครัวเรื อน (Socioeconomic Survey: SES) ประจาปี 2556 ของสานักงานสถิติแ ห่ งชาติ ซึ่ งมีการรวบรวมข้อมูลที่
สาคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้า งของสมาชิ ก
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ในครัวเรื อน ลักษณะที่อยูอ่ าศัย การย้ายถิ่นและการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิ การ/ความช่ ว ยเหลือจากรัฐ
และใช้การใช้บริ การของภาครัฐ เป็ นต้น
6) ผลการศึกษา
การกระจายรายได้และการเป็ นหนี้ครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ท้ งั ไปและกลับ กล่า วคื อ ความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได้ค รั ว เรื อ น ส่ ง ผลท าให้ เ กิด ความไม่ เ ท่ า เที ย มก นั ของการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ท าให้
ความสามารถในการก่อหนี้ไม่เท่ า กนั ระหว่า งระดับรายได้ข องครัว เรื อน โดยครัว เรื อนที่ มีรายได้ต่ า จะมีค วาม
เป็ นไปได้ที่จะเป็ นหนี้นอ้ ยกว่าครัวเรื อนที่มีรายได้สูงกว่า เนื่ องจากมีรายได้น้อย ความสามารถในการชาระหนี้
จึงต่ากว่าครัวเรื อนที่มีรายได้สูง ในทางกลับก ันการเป็ นหนี้ครัว เรื อนหรื อความสามารถในการก่อหนี้ ข องแต่ ละ
ระดับชั้นรายได้ของครัวเรื อนที่ไม่เท่าเทียมก ันก็ส่งผลทาให้โครงสร้างการกระจายรายได้เปลี่ยนแปลงไป
โดยในกรณี ที่ค รอบครัว ที่ อยู่ใ นระดับชั้นรายได้ที่ต่ า สุ ด จะสามารถก่อหนี้ ได้น้อย เนื่ องจากไม่ มี
ทรั พ ย์สิ นเพื่ อ ไปค้ าประก นั การกู ห้ นี้ นอกจากนี้ วัต ถุ ประสงค์ข องการกู ย้ ืม เงิ น ยัง เป็ นการกู เ้ งิ น เพื่ อ ใช้ใ น
การเกษตร ซึ่งทาให้ได้รายได้กลับคืนมาน้อย ขณะที่ ค รัว เรื อนที่ อยู่ระดับรายได้สูง มีค วามสามารถในการกูห้ นี้
ได้สูงกว่า และวัตถุประสงค์ของการกู ้ยืมเงินยังเป็ นการนาไปประกอบธุรกิจ ซึ่งทาให้ได้รายได้กลับมาสู งกว่า ทา
ให้รายได้ของทั้ง 2 ประเภทครัวเรื อนยิง่ ห่ างก ันมากขึ้น และทาให้โครงสร้างการกระจายรายได้ข องประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไป
จากผลการศึกษาจะพบว่าวัตถุประสงค์การก่อหนี้ภาคครัวเรื อนมีนัยสาคัญต่ อการสร้า งรายได้แ ละมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้า งการกระจายรายได้ โดยครัว เรื อนที่ มีรายได้น้อยจะกูห้ นี้ เพื่อการเกษตร
ขณะที่ครัวเรื อนที่ มีรายได้สูง จะก่อหนี้เพื่อนาไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การบริ โภค และการศึกษา ซึ่ งการกูย้ ืม
เงิ นเพื่อ ใช้ในการประกอบธุ รกิจ และการศึกษาจะเป็ นหนี้ ที่สามารถสร้ า งรายได้ที่สูง กว่า นอกจากนี้ จากผล
การศึกษาพบว่าระดับรายได้มีผลต่ อแหล่งสิ นเชื่ ออย่า งมีนัยสาคัญ โดยครัว เรื อนที่ มีรายได้น้อยมีโอกาสที่ จะมี
หนี้นอกระบบมากกว่าครัวเรื อนที่มีรายได้สูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปั ญหาของการเข้า ถึงสิ นเชื่ อในระบบที่ มีต ้นทุ น
การกู ้ยืมเงิ นต่ า กว่า ของครัว เรื อนที่ มีรายได้น้อย ดังนั้น การแกป้ ั ญหาหนี้ สินครัว เรื อนและปั ญหาการกระจาย
รายได้จึงเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างที่ตอ้ งใช้นโยบายทั้งด้านการเงินและการบริ หารหนี้สินเพื่อให้เกิดรายได้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แก ้ปั ญหาการเข้าถึงแหล่งทุนสาหรับผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย
ปั ญหาการเข้า ถึงแหล่งเงิ นทุ นเป็ นปั ญหาเรื้ อรังของสังคมไทย ทาให้ประชาชนกลุ่มที่ มีรายได้น้อยมี
ความจาเป็ นที่จะต้องหันไปพึ่งการกูน้ อกระบบ ซึ่ งมีภาระดอกเบี้ ยที่ สูงและภาครัฐ ไม่สามารถควบคุ มดู แ ลได้
การแก ้ปั ญหาให้ประชาชนกลุ่มที่ มีรายได้น้อยเข้า ถึงแหล่งเงิ นทุ นที่ ต ้นทุ นดอกเบี้ ยต่ า ลงก็น่า จะช่ ว ยลดปั ญหา
จากภาระดอกเบี้ยที่เป็ นตัวถ่วงต่อการสร้างรายได้
ในการนี้ กระทรวงการคลังได้เริ่ มให้อนุ ญาตให้มีการประกอบธุ รกิจ สิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์ (Nanofinance) ในปี 2558 เพื่อส่งเสริ มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและธุ รกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่ มีรายได้น้อย
และไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินใด ๆ ได้ ซึ่ งคากว่า มีจานวนกว่า 1.3 ล้า นครัว เรื อน โดยสิ นเชื่ อ
Nano-Finance ได้ถูกกาหนดให้เป็ นสินเชื่อรายย่อยเพื่อการการประกอบอาชี พ มีว งเงิ นไม่เกิน 100,000 บาทต่ อ
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ราย และมีอตั ราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริ การ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ เรี ยกเก็บจากลูกหนี้ รวมกนั แล้ว ไม่เกินร้อย
ละ 36 ต่อปี มาตรการดังกล่าวถือเป็ นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และการลดความเหลื่อมล้ า ทางเศรษฐกิจ และ
สังคม เนื่ อ งจากเป็ นสิ นเชื่ อ ประเภทใหม่ที่ มีกระบวนการพิจารณาให้ สิน เชื่ อ ที่ มี ค วามผ่ อนปรนกว่า สิ น เชื่ อ
ประเภทอื่นที่มีอยูแ่ ล้วในระบบสถาบันการเงิน และเป็ นการแก ้ไขปั ญหาภาระดอกเบี้ ยจากการกูย้ ืมนอกระบบที่
สูงจนเกินควร
2. สร้างความรู ้ทางการเงินและการบริ หารหนี้สินให้เป็ นการกู ้เพื่อสร้างรายได้
ปั ญหาเกีย่ วก ับความรู ้ทางการเงินเป็ นอีกปั ญหาหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งการสร้างความรู ้ทางการเงินและ
การบริ หารหนี้สินให้เป็ นการกู ้ยืมเพื่อสร้างรายได้ จะส่ งผลให้ค รัว เรื อนมีรายได้ในการด ารงชี พเพิ่มขึ้ น และทา
ให้ เ พิ่ ม ขี ด ความสามารถช าระหนี้ ของครั ว เรื อ น ซึ่ งจะท าให้ ค รั ว เรื อ นสามารถเข้า ถึ ง สิ น เชื่ อ ที่ จ าเป็ นต่ อ
การประกอบอาชีพและการเสริ มสร้างรายได้ต่อไป นอกจากนี้ จากผลการศึกษายังพบว่าผลของนโยบายภาครัฐ มี
หลากหลาย โดยนโยบายเกีย่ วก บั การได้รั บทุ น การศึก ษาหรื อสิ น เชื่ อ ให้ กู ย้ ืม เพื่อ การศึ กษาและการได้รั บ
การสนับสนุนจากภาครัฐมีผลทาให้ครัวเรื อนหนี้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การกูย้ ืมจากกองทุ นหมู่บ้า นทาให้ค รัว เรื อน
มีห นี้ ลดลง ดังนั้น จึ ง ควรมีก ารศึ กษาในเชิ งลึ กเพิ่ มเติ มว่ า ปั จ จัย ใดที่ ท าให้ โครงการแต่ ละโครงการประสบ
ความสาเร็จในการลดหนี้ครัวเรื อน
3. ประเมินนโยบายภาครัฐในปั จจุบนั และแนวทางการกาหนดนโยบายในอนาคต
นโยบายภาครัฐมีผลต่อการกระจายรายได้แ ละการเป็ นหนี้ ข องครัว เรื อนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการศึ กษาในครั้ งนี้ ได้นาปั จ จัยด้า นนโยบายเข้า มาเป็ นตัว แปรหนึ่ ง ของสมการเพื่อ วิเ คราะห์ ถึง ผลของ
นโยบายภาครัฐ ต่ อการกระจายรายได้แ ละการเป็ นหนี้ ข องครัว เรื อ น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ ค วามสัมพัน ธ์
ระหว่างการกระจายรายได้และการก่อหนี้ สามารถนาไปสู่ผลในเชิงนโยบายได้
3.3 สรุปและการดาเนินการในระยะถัดไป
เป้ าหมายของการกาหนดนโยบายในระยะยาวที่ มีค วามเกีย่ วพันกบั การศึกษาในครั้งนี้ คื อการลดความ
เหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ ซึ่งจะพบว่า ตัวแปรด้า นนโยบายได้แ ก่ ระดับการศึกษาของหัว หน้า ครัว เรื อน
การกระจายรายได้ใ นระดับ ภูมิภ าค และวัตถุป ระสงค์ในการกูย้ ืม ที่ จะนาไปสู่ การกาหนดทาง เลือกในเชิ ง
นโยบาย จากการศึกษาเชิ งประจักษ์พบว่า ระดับการศึกษาที่ สูงขึ้ น จะส่ งผลทาให้ค วามเหลื่ อมล้ า ลดน้อยลง
เนื่องจากหัวหน้าครัวเรื อนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีโอกาสสู งมากที่ จะทาให้ค รอบครัว ตกอยู่ในระดับ
รายได้ต่า แต่หากในระยะยาว ภาครัฐมีการสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกหลานของครอบครัว ที่ มีฐานะยากจน
สามารถจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัย จะส่งผลทาให้ครอบครัวสามารถยกระดับรายได้สูงขึ้ น
และการกระจายรายได้เหลื่อมล้ า น้อยลงได้ ซึ่ งสอดคล้องกบั แนวคิ ด ที่ ว่า ครอบครัว ที่ มีหัว หน้า ครัว เรื อนจบ
การศึ กษาระดับประถมศึ กษาสามารถเข้า ถึงแหล่งทุ นได้น้อย ส่ งผลทาให้ค วามสามารถในการกูเ้ งิ นมาเพื่ อ
นามาใช้จ่ายในการศึกษาของบุ ต รลดน้อยลงตามไปด้ว ย ซึ่ งการจะทาให้ค รัว เรื อนยากจนหลุด พ้นจากวัฏจักร
ความยากจนและการศึกษาน้อย จะต้องอาศัยนโยบายยกระดับการศึกษาของครัว เรื อนยากจนและสนับสนุ น
การเข้าถึงแหล่งทุนของภาคครัวเรื อนยากจน
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แนวทางการกาหนดนโยบายภาครัฐในเชิงภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของรายได้สามารถวิเคราะห์ ได้
จากตัวแปรภูมิภาคที่ครัวเรื อนอาศัยอยู่ ซึ่งจะพบว่า ครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ภาคเหนื อกบั ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี
โอกาสที่จะมีรายได้ต่ากว่าครัวเรื อนในภาคอื่นๆ ดังนั้น โอกาสในการเป็ นหนี้ จึ งสู งกว่า เนื่ องจากรายจ่ า ยสู งกว่า
รายได้ แนวทางการกาหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ค รัว เรื อนอาจจะเป็ นการกระจายความมัง่
คัง่ ไปสู่ท้ งั 2 ภูมิภาคให้มากยิง่ ขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ก ับภูมิภาคดังกล่าวด้วย
ในการกาหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ าจากการเข้า ถึงแหล่งทุ นของภาคครัว เรื อนสะท้อนได้จ าก
ผลความสัมพันธ์ข องการกระจายรายได้แ ละวัต ถุประสงค์ข องการกูย้ ืม โดยพบว่า กลุ่มครัว เรื อนที่ กู ย้ ืมเพื่ อ
การเกษตรส่วนใหญ่จะจัดอยูใ่ นครัวเรื อนที่มีรายได้ต่า ดังนั้น จึ งเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็ นธนาคารของรัฐหรื อเอกชน
ได้น้อ ย เกษตรกรส่ ว นใหญ่ จึ ง หัน ไปกู เ้ งิ น กองทุ น หมู่บ้า นที่ ส ร้ า งรายได้ไ ด้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า
การกาหนดแนวนโยบายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรที่มีรายได้ต่ า จึ งควรให้ค วามสนใจประสิ ทธิ ภาพของ
การกู ้ยืม ความง่ายของการเข้าถึงและการประเมินความสามารถในการชาระหนี้ อย่างไรก็ต าม ยังมีค วามจ าเป็ นที่
จะต้องมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ในเชิ งจุ ลภาคต่ อไป นอกจากนี้ จะพบว่า ครัว เรื อนที่
กู ้ยืมไปเพื่อประกอบธุรกิจมีความเป็ นไปได้สูงที่จะมีรายได้สูงขึ้น เนื่องจากมีทุนเดิ มที่ สามารถประกอบธุ รกิจได้
อยูแ่ ล้ว การสร้างโอกาสให้ครัวเรื อนที่มีรายได้นอ้ ยทาธุรกิจครัวเรื อนเสริ มจากภาคการเกษตรจึ งเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ งที่ ส ามารถท าให้ ค รั ว ครั ว เกษตรกรรายได้น้อ ยหลุ ด พ้น จากความยากจน จึ ง จะส่ ง ผลให้ ใ นภาพรวม
การกระจายรายได้ดีข้ ึน จะเห็นได้ว่าการศึกษานี้ จึ งพยายามที่ จ ะให้เห็ นภาพรวมของผลกระทบทั้งไปและกลับ
ของการเป็ นหนี้และการกระจายรายได้ โดยมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกีย่ วข้อง ซึ่งมีความจ าเป็ นที่ จ ะต้องมีการศึกษาใน
เชิงคุณภาพด้านอื่นๆ ที่สามารถทาให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
การดาเนินการที่ผ่า นมา คณะวิจัยได้ทาการศึกษาวัด ผลของมาตรการที่ สามารถด าเนิ นการได้ตาม
ข้อจ ากดั ของข้อมูลที่ ได้รั บความอนุ เ คราะห์ จากสานักงานสถิ ติแ ห่ งชาติ โดยมาตรการที่ ศึกษาคื อ มาตรการ
สินเชื่อการกู ้ยืมเพื่อการศึกษา และมาตรการกองทุนหมู่บา้ น สาหรับการดาเนินการในอนาคตนั้น จะเกีย่ วข้องกบั
การดาเนินการจัดทาผลการศึกษาที่ เกีย่ วกบั ผลกระทบต่ อการกระจายรายได้ที่สอดคล้องกบั โครงการวิจัยที่ 1
อย่า งไรก็ต าม เนื่ องจากการด าเนิ นการเกีย่ วกบั มาตรการต่ า งๆ ที่ ผ่า นมา ข้อมูลยัง คงไม่พร้อม เช่ น มาตรการ
สิ น เชื่ อ เพื่อ สนับ สนุ นการเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของประชาชนรายย่อยที่ ภ าครั ฐ เพิ่ ง ด าเนิ น การ ซึ่ ง จะมี ก าร
ดาเนินการที่ละเอียดขึ้นในปี ที่สองของแผนงานวิจยั (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) และยังคงต้อง
รอผลจากการส ารวจส่ ว นเพิ่ ม ในโครงการวิ จ ัย สนับ สนุ น เกีย่ วก บั มาตรการ Nano-finance ในช่ ว งเดื อ น
พฤศจิกายน 2558 – มีนาคม 2559) ทั้งนี้ รวมไปถึงการด าเนิ นการปรับปรุ ง แบบจาลองจุ ลภาคและแบบจาลอง
คานวณดุลยภาพทัว่ ไป รวมไปถึงฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้องทั้งหมด โดยเฉพาะข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัว เรื อ นของสานักงานสถิติแ ห่ ง ชาติ ที่อ ยู่ในระหว่า งการสารวจและสอบถามข้อ มูลปี 2558 อยู่
ในขณะนี้
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บทที่ 4
โครงการวิจัยสนับสนุ น: การประมาณค่ าความยืดหยุ่น
(Elasticity estimation)
4.1. บทนาเกี่ยวกับโครงการ
การวิเคราะห์ ถึงผลกระทบจากนโยบายต่ า งๆ ต่ อระบบเศรษฐกิจ นั้น สามารถศึกษาแบ่ งแนวทาง
การศึกษาออกเป็ น 2 ส่วนด้วยก ัน คือ การศึกษาในส่วนของทฤษฎีมหภาค ผ่า นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า ง
ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคและโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น แบบจํา ลองการคํา นวณดุ ลยภาพทัว่ ไป (Computable
General Equilibrium Model: CGE) และการศึกษาในส่ ว นของทฤษฎีจุลภาคเพื่ อวิเคราะห์ การกระจายของ
ผลกระทบซึ่ ง อาจแตกต่ า งก นั ในแต่ ล ะหน่ ว ยเศรษฐกิจ และในแต่ ละพื้น ที่ ด้ว ยแบบจํา ลองจุ ลภาค (MicroSimulation Model) เพื่อคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) และวัด ความเหลื่อมลํ้า
ในสังคมในประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง เช่ น รายได้ ซึ่ งการสร้า งแบบจํา ลองทั้งสองส่ ว นนี้ มีกลุ่มตัว แปรสํา คัญที่
จําเป็ น คือ ค่าความยืดหยุน่ (Elasticity) ที่สะท้อนความเป็ นจริ งของเศรษฐกิจในพื้นที่หรื อภูมิภาคนั้นๆ
โครงการวิ จ ัย เรื่ อ ง “การสํา รวจพฤติ ก รรมการก่อ หนี้ ของภาคครั ว เรื อ นในประเทศไทยและ
การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นที่ เกีย่ วข้อง” มี เป้ าหมายที่ จะจัด ทํา การพัฒนาแนวทางในการกาํ หนดค่ า ความ
ยืดหยุน่ โดยทําการสํารวจผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของครัว เรื อน
ซึ่ ง เป็ นประเด็ น หลักของแผนงานวิ จ ัย เพื่ อ นํา ผลมาประมวลหาค่ า ความยืด หยุ่น ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด มาใช้ใ น
แบบจําลองคํานวณดุลยภาพทัว่ ไปและแบบจําลองจุลภาค จะช่ ว ยให้ผลการวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจ มหภาคและ
จุลภาคมีความชัดเจน ทันเหตุการณ์ และสะท้อนความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
ทั้ง นี้ หลังจากปี 2551 สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะทํา การสํา รวจภาวะเศรษฐกิจและสัง คมของ
ครัว เรื อ นทุ กปี (จากแต่ เดิ มทุ ก 2 ปี เป็ นปี คี่ เฉพาะด้า นรายจ่ า ย และปี คู่ สํา รวจทุ กด้า น) เพื่ อนํา เสนอข้อมู ล
พฤติ ก รรมของครัว เรื อ นในด้า นต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น รายได้ข องครัว เรื อ น ค่ า ใช้จ่า ยของครัว เรื อนกลุ่ม ต่ า งๆ
พฤติ กรรมการบริ โ ภคของครัว เรื อน หนี้ สิ น ของครั ว เรื อน การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น กู ้ และการกระจายรายได้
การสํารวจข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติ กรรมของครัว เรื อนที่ มีต่อนโยบายของ
รัฐ บาลเป็ นการเฉพาะเจาะจงหากแต่ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบจากนโยบายของรั ฐ บาลนั้น จํา เป็ นต้อ งใช้
การประมาณการค่ า ความยืด หยุ่นโดยใช้ข ้อมูล การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมการบริ โภคซึ่ ง มีผลจากนโยบาย
ดังกล่าว ดังนั้น โครงการในครั้งนี้จึงจําเป็ นต้องใช้การสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
โครงการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสํารวจและเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพื่อนํา ผลมาประมวลหาค่ า
ความยืดหยุน่ ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตามแบบจําลองดุลยภาพทัว่ ไปและแบบจํา ลองจุ ลภาค โดย
เน้นประเด็นดังต่อไปนี้
4.1.1. สํา รวจและเก็บข้อ มู ล โดยจะปรึ ก ษากบั สํา นัก งานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ เ ป็ นระยะ เนื่ อ งจากมี
ข้อจําก ัดในหลายส่วนทั้งของสํานักงานสถิติแห่ งชาติและสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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4.1.2. วิเคราะห์ ข ้อมูลจากการสํา รวจด้ว ยวิธี Panel data (หากสํา นักงานสถิติแ ห่ งชาติ ตัด สิ นใจ
ดําเนินการและดําเนินการจัด ทํา ได้ทันในช่ ว งระยะเวลาที่ กาํ หนด) และใช้ข ้อมูลหลักที่ เกีย่ วข้องประกอบด้ว ย
ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อนในปี ที่ มี
การสํารวจ (เบื้องต้น ปี คู่ ทําการสํารวจทั้งรายได้แ ละรายจ่ า ย ปี คี่ สํา รวจเฉพาะรายจ่ า ย) และข้อมูลเชิ งอนุ กรม
เวลา (Time series) ที่เกีย่ วข้องจากสํา นักงานสถิติแ ห่ งชาติ โดยเน้นที่ ภาคครัว เรื อน 5 กลุ่ม และแบ่ งพื้นที่ ต าม
ลักษณะข้อมูลที่ เหมาะสม (เบื้ องต้นเป็ นรายภาค โดยอาจแบ่ งเป็ นรายจังหวัด เกษตร/นอกเกษตร หากข้อมูล
เอื้ออํานวย)
4.1.3. เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยืดหยุน่ ด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ โดยวิธีการสํารวจจะทําการปรึ กษา
ก ับสํานักงานสถิติแห่ งชาติ เนื่องจากต้องพิจารณาถึงข้อจําก ัดของข้อมูลและจํานวนตัวอย่างที่ทาํ การสํารวจ
4.1.4. เพื่อ นํา ค่ า ความยืด หยุ่นจากการวิ เคราะห์ ม าประยุกต์ใ ช้ใ น 2 ส่ ว นด้ว ยกนั คื อ การสร้ า ง
แบบจํา ลองคํา นวณดุ ลยภาพทัว่ ไปเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ข องตัว แปรที่ สํา คัญต่ า งๆ ในระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทย รวมถึงตัว แปรเชิ งนโยบายต่ า งๆ ของรัฐ บาล และการศึกษาด้า นความเหลื่อมลํ้า ด้า นรายได้ ผ่า น
แบบจําลองจุลภาค และค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)
4.1.5. พัฒ นาบุ ค ลากรของสํา นัก งานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในการศึ กษาวิ จัยเกีย่ วก บั การ
ประมาณค่าความยืดหยุน่ และเรี ยนรู ้เทคนิคการจัดการข้อมูลที่เกีย่ วข้องของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ ทั้งนี้ รวมไป
ถึงการร่ วมมือระหว่า งหน่ ว ยราชการ และประสบการณ์ การศึกษาเรี ยนรู ้งานสํา รวจข้อมูลของสํา นักงา นสถิติ
แห่ งชาติ
4.2. การดาเนินการที่ผ่านมา
สําหรับโครงการวิจยั สนับสนุ นนี้ ได้มีการดําเนิ นการเกีย่ วก ับงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 6 บทหลัก คื อ 1)
บทนํา 2) วรรณกรรมปริ ทศั น์ 3) วิธีการศึกษาและแบบจําลอง 4) ฐานข้อมูลของแบบจําลอง 5) ผลการศึกษา และ
6) บทสรุ ป ข้อจําก ัดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป (จะดําเนิ นการสรุ ปในหัวข้อ 4.3) โดยสรุ ปอธิบายได้
ดังนี้
1) บทนํา
คณะวิจยั ได้อธิบายรายละเอียดเกีย่ วก ับโครงการ ทั้งวัตถุประสงค์ ทฤษฎีแ ละกรอบแนวคิ ด ขอบเขต
การศึกษา วิธีการดําเนินการวิจยั แผนปฏิบตั ิการที่จะดําเนินการในบทต่ อๆ ไป และประโยชน์ข องงานวิจัย โดย
งานศึกษานี้จะดําเนินการประมาณค่าความยืดหยุ่น ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการกาํ หนดพฤติ กรรมของครัว เรื อน
เพื่อใช้ในแบบจําลองดุลยภาพทัว่ ไปและแบบจําลองจุลภาค
2) วรรณกรรมปริ ทศั น์
คณะวิจยั ได้อธิบายคํานิยามของความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน และได้ศึกษาเกีย่ วกบั งานวิจัย
การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นสํา หรับสิ นค้า ต่ า งๆ เช่ น สิ นค้า เกษตร กิจกรรมการท่ องเที่ ยว เช่ น งานวิจัยของ
วรรณวิภางค์ มานะโชติ พงษ์ (2555) ที่ ได้ศึกษาความยืด หยุ่นของอุปสงค์ข องผลิตภัณ ฑ์จากยางพาราต่ อราคา
และต่ อ รายได้ (GDP) ของประเทศคู่ ค ้า โดยใช้วิธีก ารทางเศรษฐมิ ติ โดยปริ มาณการสั่งซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์จ าก
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ยางพารามีความแปรผันตาม GDP หรื อสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ค่อนข้างมาก และจากการศึกษาของ อัค ร
พงษ์ อั้นทอง (2555) ที่พบว่า ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สํา คัญเกือบทั้งหมด มีค่ า ยืด หยุ่นต่ อรายได้มากกว่า 1
ยกเว้น สิ งคโปร์ แ ละอินเดี ย และสํา หรับผลการประเมินค่ า ยืด หยุ่นต่ อราคา พบว่า เฉพาะสหรัฐฯ และอินเดี ย
เท่านั้นที่มีความยืดหยุ่นต่ อราคาน้อยกว่า -1 สํา หรับ เกาหลีใต้ จี น ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร มีค วาม
ยืดหยุน่ ต่อราคามากกว่า -1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ละตลาดมีค วามยืด หยุ่นต่ อราคาแตกต่ า ง
ก ัน โดยญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จี น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย เป็ นตลาดที่ มีค วามยืด หยุ่นต่ อราคามาก (Price
elastic) โดยเฉพาะเกาหลีใต้และจีนมีความยืดหยุน่ ต่อราคาสูงกว่าตลาดอื่นๆ เนื่องจากเป็ นนักท่ องเที่ ยวประเภท
กรุ๊ ปทัว ร์ (Group tours) ที่ เน้นท่ องเที่ ยว แบบ Sightseeing ในระดับราคาตํ่า ในขณะที่ นักท่ องเที่ ยวจากญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย นิ ย มท่ องเที่ ย วแบบอิ ส ระ (Free individual travel: FIT) และพักผ่ อ น
(Vacation) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ค่าความยืด หยุ่นยังมีบทบาทสํา คัญในการกาํ หนดการตอบสนองของอุปทานต่ อปั จจัย
การผลิต เช่นปั จจัยด้านการทดแทนก ันของปั จจัยการผลิต เมื่อราคาของปั จจัยการผลิตชนิ ด หนึ่ งเปลี่ยนแปลงไป
จึงมีการศึกษาถึงค่าความยืดหยุน่ ทดแทน โดย Dimaranan, McDougall and Hertel โดยการใช้แบบจํา ลอง Global
Trade Analysis Project (GTAP) พบว่า ค่าความยืดหยุน่ ด้านการค้าในแต่ละภาคอุตสาหกรรมมีค วามแตกต่ า งกนั
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะระดับการทดแทนก ันระหว่างภาคการค้าและการขนส่ง
3) วิธีการศึกษาและแบบจําลอง
คณะวิจยั ได้สรุ ปวิธีการศึกษาการประมาณค่ า ความยืด หยุ่นจากวรรณวิภางค์ (2555) ซึ่ งใช้วิธีการ
จัดทําแบบ double log function และคํานวณหาค่าความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อราคา ทั้งของตนเอง และราคาไขว้
ต่ อ รายได้ และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ที่ ข้ ึ นก บั ตัว แปรอื่ น ๆ ในสมการอุ ป สงค์ โดยมี ก ารจัด ทํา specification 3
แบบจําลอง ในการทดสอบข้อมูล โดยเครื่ องมือในการประมาณค่าความยืดหยุน่ จากระบบสมการอุปสงค์ ที่ใช้ใน
งานวิจยั นี้มีชื่อว่า Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) ที่มีพ้นื ฐานมาจาก Almost Ideal Demand
System (AIDS) ของ Deaton and Muellbauer (1980) ซึ่งเป็ นแบบจําลองที่ได้รับความนิยมในวงวิชาการมาอย่า ง
ยาวนาน เนื่องมาจากคุณสมบัติของแบบจําลองที่สอดคล้องก ับทฤษฎีอุปสงค์ทุกประการ กล่า วคื อ การประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์หรื อความยืดหยุน่ ได้มาจากระบบสมการซึ่งเป็ นการประมาณค่าที่มีเงื่อนไขควบคุ ม ทํา ให้ค่ า ที่ ได้
ตรงก บั ทฤษฎี อุ ป สงค์ ท างเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งมี ค วามถู ก ต้อ งมากกว่ า การประมาณค่ า จากสมการเชิ ง เดี่ ย ว
การประมาณค่าความยืดหยุน่ แบ่งเป็ น 3 ประเภท อันได้แก่ ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์ต่อรายได้ ความยืด หยุ่นต่ อ
ราคาสินค้า และความยืดหยุน่ ต่อระดับหนี้ภาคครัวเรื อน โดยการคํานวณค่ายืดหยุน่ ของสินค้าแบ่งเป็ น 14 หมวด
อันได้แ ก่ 1) อาหารปรุ ง ที่ บ้า น 2) อาหารสํา เร็ จรู ป 3) เครื่ อ งนุ่ งห่ มและรองเท้า 4) ค่ า ที่ พ ักอาศัย 5) ไฟฟ้ า
เชื้อเพลิง นํ้าประปาและแสงสว่าง 6) ค่าตรวจรักษาและค่ายา 7) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 8) ค่ า โดยสารสาธารณะ 9)
ยานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง 10) การสื่อสาร 11) การบันเทิงและการอ่าน 12) การศึกษา 13) หมวดยาสู บและ
เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ และ 14) สิ นค้า อื่นๆ นอกจากนี้ ยงั จํา แนกตามประเภทของครัว เรื อน โดยใช้เกณฑ์ต าม
ลักษณะภูมิภาคที่ต้ งั ของครัว เรื อน ทํา ให้สามารถจํา แนกครัว เรื อนออกได้เป็ น 5 เขตพื้นที่ ได้แ ก่ 1) กรุ งเทพฯ
2) ภาคกลาง 3) ภาคเหนื อ 4) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ 5) ภาคใต้ และได้มีการจัด แบ่ งระดับรายได้ข อง
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ครัวเรื อน 5 ระดับ ได้แก่ 1. กลุ่มประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต่าํ สุด (Quintile 1) 2. กลุ่มประชากรร้อยละ 20
ที่ มี รายได้ร องตํ่า สุ ด (Quintile 2) 3. กลุ่ม ประชากรร้ อ ยละ 20 ที่ มีร ายได้ร ะดับกลาง (Quintile 3) 4. กลุ่ ม
ประชากรร้อยละ 20 ที่ มีรายได้ร องสู งสุ ด (Quintile 4) และ 5. กลุ่ มประชากรร้ อยละ 20 ที่ มีรายได้สูงสุ ด
(Quintile 5)
4) ฐานข้อมูล
คณะวิจยั ได้อธิบายลักษณะของข้อมูลทั้งในเชิ งปฐมภูมิแ ละทุ ติ ยภูมิ ซึ่ งเบื้ องต้นแล้ว จะเป็ นการใช้
ฐานข้อมูลทุติยภูมิแบบภาคตัดขวางจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อนจัด ทํา โดยสํา นักงาน
สถิติแห่ งชาติ มีการจัด เก็บทุ กปี (ปี คี่ ทํา ด้า นการใช้จ่า ย ปี คู่ ทํา ทุ กด้า น) ซึ่ งแบบสอบถามในการสํา รวจจะเป็ น
แบบสอบถามมาตรฐานของสํานักงานสถิติแ ห่ งชาติ เองสํา หรับข้อมูลรายได้ รายจ่ า ย สภาพความเป็ นอยู่ต่า งๆ
โดยในโครงการวิจยั ฯ นี้มีแผนที่จะขอให้สาํ นักงานสถิติแห่ งชาติทาํ การสํารวจเพิ่มเติ มนอกเหนื อจากการสํา รวจ
มาตรฐานของสํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ เ อง โดยจะทํา การปรึ ก ษาก บั สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ เพื่ อ จัด ทํ า
แบบสอบถามเพิ่มเติมที่จะใช้ถามกลุ่มตัวอย่างที่สาํ นักงานสถิติแห่ งชาติสาํ รวจอยูแ่ ต่เดิ ม โดยแบบสอบถามนี้ จะ
มีการเน้นสอบถามเกีย่ วก ับพฤติกรรมของครัวเรื อนเมื่อมีเหตุ การณ์ มาตรการภาครัฐ ที่ สํา คัญ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
มาตรการด้านการเงิน การคลัง เพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของครัว เรื อนที่ อาจจะเกิด ขึ้ นเนื่ องมาจาก
มาตรการภาครัฐดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยูก่ ับข้อจําก ัดทั้งงบประมาณและเวลา รวมถึงการตัด สิ นใจของเกีย่ วกบั
การดําเนินงานของสํานักงานสถิติแห่ งชาติดว้ ย
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาลักษณะของฐานข้อมูลจากการสํา รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัว เรื อน
(Socioeconomic Survey: SES) ประจําปี 2556 ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลที่ สํา คัญด้า น
เศรษฐกิจ และสังคมของครั ว เรื อน เช่ น รายได้ ค่ า ใช้จ่ า ย ภาวะหนี้ สิ น ทรัพ ย์สิ น โครงสร้า งของสมาชิ กใน
ครัวเรื อน ลักษณะที่อยูอ่ าศัย การย้ายถิ่นและการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และ
ใช้การใช้บริ การของภาครัฐ เป็ นต้น โดยการสํา รวจข้อมูลมีการปฏิ บัติงานจัด เก็บข้อมูล ช่ ว งเดื อนมกราคม –
ธันวาคม 2556 เฉลี่ยเดือนละ 3,500 ครัวเรื อน ต่อเดือน โดยเดือนธันวาคม 2556 มีการสํารวจครัวเรื อนมากที่สุด
5) ผลการศึกษา
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ต่อรายได้ ซึ่งแสดงถึงการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงการบริ โภคสิ นค้า
ประเภทต่างๆ ที่มีต่อการเพิ่มขึ้ นของรายได้ หากสิ นค้า ที่ มีค่ า ความยืด หยุ่นมากกว่า ศูนย์ จะถูกจัด ว่า เป็ นสิ นค้า
ปกติ (Normal Goods) โดยจากการคํานวณค่าความยืด หยุ่นค่ า ใช้จ่า ยต่ อรายได้ข องครัว เรื อนไทย ผลการศึกษา
สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ (1) กลุ่มสิ นค้า จํา เป็ นสํา หรับครัว เรื อนไทย (ค่ า ความยืด หยุ่นน้อยกว่า หนึ่ ง )
ได้แก่ การบันเทิงและการอ่า น ค่ า ตรวจรักษาและค่ า ยา ค่ า ใช้จ่า ยส่ ว นบุ ค คล เครื่ องนุ่ งห่ มและรองเท้า อาหาร
สําเร็จรู ป อาหารปรุ งที่บา้ น และการสื่อสาร และ (2) กลุ่มสินค้าฟุ่ มเพือยสํา หรับครัว เรื อนไทย (ค่ า ความยืด หยุ่น
มากกว่า หนึ่ ง ) ซึ่ งจะแสดงให้เห็ นถึงลักษณะการตอบสนองของค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ โภคสิ นค้า จะมากขึ้ นเมื่ อ
ครัวเรื อนมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การศึกษา ค่ า ที่ พกั อาศัย ยานพาหนะและนํ้า มันเชื้ อเพลิง และหมวดยาสู บและ
เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ นอกจากสินค้าปกติแล้ว สินค้าอุปโภคบริ โภคสามารถถูกจํา แนกได้เป็ นอีกหนึ่ งประเภท
ได้แ ก่ สิ นค้า ด้อยคุ ณ ภาพ (Inferior Goods) โดยจะมีค่ า ความยืด หยุ่นน้อยกว่า ศู นย์ซ่ ึ งตรงข้า มกบั สิ นค้า ปกติ
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กล่าวคือ ครัว เรื อนจะเพิ่มการใช้จ่ า ยสิ นค้า กลุ่มนี้ เพิ่มขึ้ นหากครัว เรื อนมีรายได้ลดลง เช่ น อาหารกึ่งสํา เร็ จ รู ป
สิ นค้า ลอกเลียนแบบ และสิ นค้า ที่ มีคุ ณ ภาพตํ่า กว่า ที่ ต้องการ เป็ นต้น โดยการประมาณค่ า ความยืด หยุ่นของ
ค่ าใช้ จ่ายต่ อรายได้ จาแนกตามภูมิภาคที่ ตั้งของครั วเรื อน พบว่า ครัว เรื อนที่ มีที่ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพฯ มีแ นวโน้มที่ มี
ความยืดหยุน่ ต่อรายได้สูงกว่าครัวเรื อนประเภทอื่นๆ ครัว เรื อนที่ อยู่ในเขตพื้นที่ กรุ งเทพฯ มีแ นวโน้มที่ มีค วาม
ยืด หยุ่น ต่ อ รายได้สูง สุ ด โดยมี การตอบสนองของการเปลี่ย นแปลงการบริ โ ภคสิ นค้า ประเภทต่ า งๆ ที่ มีต่ อ
การเพิ่ มขึ้ นของรายได้ และการเพิ่ มขึ้ นของหนี้ ค รัว เรื อ นกว่า ครั ว เรื อนอื่น ๆ ในกลุ่ม สิ น ค้า อาหารสํา เร็ จ รู ป
เครื่ องนุ่งห่ ม ค่าโดยสารสาธารณะ และยานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง ขณะที่ครัวเรื อนในภาคใต้ มีแ นวโน้มที่ มี
ความยืดหยุ่นต่ อรายได้สูงกว่า ครัว เรื อนประเภทอื่นๆ ในกลุ่มสิ นค้า ที่ เป็ นสิ นค้า ฟุ่ มเฟื อย ในหมวดยาสู บ และ
เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ สํา หรับ การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นของค่ า ใช้ จ่า ยต่ อรายได้ จาแนกตามระดับรายได้
เฉลี่ยของครั วเรื อน พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ ในสินค้าทั้ง 14 หมวด ของครัวเรื อนทั้ง 5 ประเภท
จําแนกตามระดับรายได้ของครัวเรื อน 5 ระดับ พบว่า สิ นค้า ส่ ว นใหญ่มีค่ า ความยืด หยุ่นลดลงเรื่ อยๆ ตามระดับ
รายได้เฉลี่ยครัวเรื อนที่เพิ่มมากขึ้ น ยกเว้น สิ นค้า กลุ่มค่ า ที่ พกั อาศัย ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นบุ ค คล และหมวดยาสู บและ
เครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์พบว่ามีความยืดหยุน่ เพิ่มขึ้นตามระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้ น รวมทั้งยังพบว่ า
ค่ า ความยืด หยุ่นต่ อรายได้ในกลุ่มสิ นค้า ฟุ่ มเฟื อย ครัว เรื อนที่ มีรายได้ต่ าํ สุ ด (Quintile 1) มีแ นวโน้มที่ มีค วาม
ยืดหยุน่ ต่อรายได้สูงกว่าครัวเรื อนประเภทอื่นๆ ในกลุ่มค่าใช้จ่ายการศึกษา ยานพาหนะและนํ้า มันเชื้ อเพลิง และ
การบันเทิงและการอ่าน รวมถึงกลุ่มอาหารปรุ งที่บา้ น และอาหารสําเร็จรู ป ขณะที่ ครัวเรื อนที่ มีรายได้รองตํ่า สุ ด
(Quintile 2) มีค่าความยืดหยุน่ ต่อรายได้ในกลุ่มสิ นค้า จํา เป็ นในกลุ่มค่ า ตรวจรักษาและค่ า ยา เครื่ องนุ่ งห่ มและ
รองเท้า และการสื่อสาร สูงกว่าครัวเรื อนประเภทอื่นๆ
ความยืดหยุ่ นต่ อหนี้ครั ว เรื อ น แสดงถึ ง การตอบสนองของการเปลี่ ยนแปลงการบริ โภคสิ น ค้า
ประเภทต่างๆ ที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรื อน พบว่าค่าความยืดหยุน่ ต่อหนี้สาธารณะมีแ นวโน้มใกล้เคี ยงกนั
ในทุกกลุ่มสินค้าและมีค่าอยูใ่ นระดับตํ่า สะท้อนให้เห็นถึงปั จจัยด้านหนี้ครัวเรื อนที่ เพิ่มขึ้ นหรื อลดลงจะมีผลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงต่อรู ปแบบการบริ โภคของครัวเรื อนไม่มาก การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นของค่ า ใช้ จ่า ยต่ อหนี ้
ครั วเรื อนจาแนกตามภูมิภาคที่ ตั้งของครั วเรื อน พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ ในสินค้า ทั้ง 14 หมวด
ของครัวเรื อนทั้ง 5 ประเภท จําแนกตามภูมิภาคที่ต้ งั ของครัวเรื อน 5 ภูมิภาค พบว่า ค่ า ความยืด หยุ่นต่ อรายได้ใน
กลุ่มสิ น ค้า จํา เป็ น พบว่า ครั ว เรื อนที่ มีที่ต้ งั ของครั ว เรื อ นอยู่ในกรุ งเทพฯ มีแ นวโน้ม ที่ มีค วามยืด หยุ่นต่ อหนี้
สาธารณะสูงกว่าครัวเรื อนประเภทอื่นๆ ในกลุ่มสินค้าอาหารสําเร็ จรู ป เครื่ องนุ่ มห่ ม ค่ า โดยสารสาธารณะ และ
ยานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นของค่ า ใช้ จ่า ยต่ อหนี ้ค รั ว เรื อนจาแนกตามระดับ
รายได้ เฉลี่ยของครั วเรื อน พบว่า ครัวเรื อนที่มีรายได้ต่าํ สุด (Quintile 1) มีค่าความยืดหยุน่ ต่ อหนี้ ค รัว เรื อนสู งกว่า
ครัว เรื อนประเภทอื่นๆ ในกลุ่มอาหารปรุ งที่ บ้า น อาหารสํา เร็ จ รู ป ไฟฟ้ า เชื้ อเพลิง นํ้าประปาและแสงสว่า ง
ยานพาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง การบันเทิงและการอ่าน และการศึกษา
ความยืดหยุ่นต่ อราคา จะแสดงถึงการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงการบริ โภคสิ นค้า ประเภท
ต่างๆ ที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของราคา โดยผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่มสิ นค้า ที่ มีค วามยืด หยุ่น
ตํ่า (ค่าความยืดหยุน่ น้อยกว่าหนึ่ง) และกลุ่มสินค้าที่มีความยืดหยุน่ สูง (ค่าความยืดหยุน่ มากกว่า หนึ่ ง ) โดยพบว่า

34

ความยืดหยุน่ ต่อราคาของสินค้าส่วนใหญ่มีค่าความยืดหยุน่ มากกว่าหนึ่ง สะท้อนว่าเป็ นสินค้าส่วนใหญ่ที่มีค วาม
ยืดหยุน่ สูง (Elastic) ยกเว้นการใช้จ่ายในหมวดยาสูบและเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ มีค่ า ความยืด หยุ่นมากกว่า หนึ่ ง
สะท้อนว่าเป็ นสินค้าส่วนใหญ่ที่มีความยืดหยุน่ ตํ่า (Inelastic) โดยกลุ่มสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ อราคาสู งสํา หรับ
ครัวเรื อนไทย ได้แก่ ค่าตรวจรักษาและค่ายา ค่าไฟฟ้ า เชื้ อเพลิง นํ้า ประปาและแสงสว่ า ง การสื่ อสาร ค่ า ใช้จ่า ย
ส่วนบุคคล การบันเทิ งและการอ่า น และการศึกษา ขณะที่ อีกกลุ่มสิ นค้า ที่ มีค่ า ความยืด หยุ่นต่ อราคาตํ่า ได้แ ก่
หมวดยาสูบและเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์ การประมาณค่ าความยืด หยุ่นของราคาต่ อราคาจาแนกตามภูมิภาคที่ ตั้ง
ของครั วเรื อน พบว่า ครัวเรื อนครัวเรื อนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีค่ า ความยืด หยุ่นต่ อราคาสู งกว่า ครัว เรื อน
ประเภทอื่นๆ คื อ หากมีราคาในหมวดค่ า ตรวจรักษาและค่ า ยา หมวดการสื่ อสาร และหมวดการบันเทิ งและ
การอ่า น เพิ่มขึ้ นหรื อ ลดลงจะส่ งผลต่ อความต้องการสิ นค้า ในหมวดดังกล่า วที่ สูงกว่า ครัว เรื อนอื่นๆ ขณะที่
ครัวเรื อนที่มีที่ต้ งั ของครัวเรื อนอยูใ่ นภาคกลาง มีแนวโน้มที่มีความยืดหยุน่ ต่อราคาสูงกว่า ครัว เรื อนอื่นๆ ในกลุ่ม
สินค้าที่มีความยืดหยุน่ ตํ่า เช่น กลุ่มสิ นค้า ยาสู บและเครื่ องดื่ มมีแ อลกอฮอล์ การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นของ
ค่ าใช้ จ่ายต่ อราคาจาแนกตามระดับรายได้ เฉลี่ยของครั ว เรื อน พบว่า ครัว เรื อนที่ มีรายได้ต่ าํ สุ ด (Quintile 1) มีค่ า
ความยืดหยุ่นต่ อราคาสู งกว่า ครัว เรื อนประเภทอื่นๆ ในหมวดการสื่ อสาร และหมวดการบันเทิ งและการอ่า น
ขณะที่ ครัวเรื อนที่มีรายได้ต่าํ สุด (Quintile 1) มีแนวโน้มที่มีความยืดหยุน่ ต่อราคาสู งกว่า ครัว เรื อนประเภทอื่นๆ
ในกลุ่มสินค้ายาสูบและเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์
4.3 สรุปและการดาเนินการในระยะถัดไป
ข้อมูล การสํา รวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรื อน พ.ศ. 2556 (Household Socio-Economic
Survey 2013) ของสํานักงานสถิติแห่ งชาติ แม้จะเป็ นข้อมูลค่อนข้า งดี มีค วามละเอียด และค่ อนข้า งสมบู รณ์ แ ต่
ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริ บทสถานการณ์เศรษฐกิจได้ปรับเปลี่ยนไป ทําให้รัฐบาลได้มีการกระตุ ้นเศรษฐกิจผ่า น
นโยบายการผ่ อ นคลายการเงิ น และมาตรการทางการคลัง อาจได้ส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมของภาคครั ว เรื อ น
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไรก็ดี คณะวิจยั ฯ มีโครงการที่ จ ะขอให้สํา นักงานสถิติ แ ห่ งชาติ ทํา การสํา รวจเพิ่มเติ ม
เพื่ อ จัด ทํา แบบสอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ะใช้ถ ามกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ สํา รวจอยู่แ ต่ เดิ ม โดย
แบบสอบถามนี้ จะมีการเน้นสอบถามเกีย่ วก ับพฤติกรรมของครัว เรื อนเมื่อมีเหตุ การณ์ มาตรการภาครัฐ ที่ สํา คัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรการด้านการเงิน การคลัง เพื่อสํารวจการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของครัว เรื อนที่ อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องมาจากมาตรการภาครัฐดังกล่าว โดยการจัดเก็บข้อมูลนี้ น้ นั นอกจากจะดํา เนิ นการสอบถามเพิ่มเติ ม
ในส่วนของการสํา รวจภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรื อนแล้ว มีแ ผนที่ จะทํา การสํา รวจแบ บตัว อย่า งซํ้า
(Panel survey) เพื่อให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมครัวเรื อนที่เกีย่ วเนื่ องในปี ถัด มา อย่า งไรก็ตาม
สํานักงานสถิติแห่ งชาติไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ทันภายในปี งบประมาณ 2558 และยังคงไม่แ น่ นอนว่า จะ
ดําเนินการสํารวจเนื่องจากปั ญหาด้านงบประมาณ ดังนั้น โครงการวิจ ัยนี้ จึ งทํา การประมาณค่ า ความยืด หยุ่นต่ อ
ราคา ความยืดหยุน่ ต่อรายได้ และค่าความยืดหยุน่ ต่อหนี้ โดยใช้ขอ้ มูลจากการสํารวจฯ ปี พ.ศ. 2556 เท่านั้น
การใช้ขอ้ มูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน พ.ศ. 2556 ของสํา นักงานสถิติแ ห่ งชาติ
และใช้ระดับดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคแต่ละสินค้าในปี พ.ศ. 2556 ของสํา นักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
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เป็ นตัวแทนด้านราคาสินค้า ซึ่งมีท้ งั หมด 14 สินค้า ซึ่งเป็ นการใช้ขอ้ มูลเพียงหนึ่งปี ทําให้เปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ต่ า งๆ อาทิ ระดับราคา และการใช้จ่ า ยในการบริ โภคเป็ นไปอย่า งจํา กดั และส่ งผลให้ การประมาณค่ า ความ
ยืดหยุน่ ต่อราคาของสินค้าต่างๆ อาจมีค วามคลาดเคลื่อน จนส่ งผลให้เครื่ องหมายและค่ า ของความยืด หยุ่นต่ อ
ราคาของสินค้าบางหมวดเบี่ยงเบนไปจากความเป็ นจริ งได้ โดยข้อมูล cross-sectional data ของการสํา รวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนประจําปี 2558 ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการรอการดําเนินการสํารวจ คาดว่า สํา นักงาน
สถิติแห่ งชาติจะดําเนินการแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ ขอ้ มูลในปี 2559 โดยการที่ ค ณะวิจัยได้ด ํา เนิ นการศึกษาและ
จัด การข้อ มู ล ปี 2556 มาแล้ว นี้ จะทํา ให้ ก ารจัด การฐานข้อ มู ล ปี 2558 ดํา เนิ น การได้ง่ า ยขึ้ น ลดค่ า ความ
คลาดเคลื่อนลงในแง่ ข องแบบจํา ลองที่ ใช้ในการประมาณค่ า และสามารถนํา มาเปรี ยบเที ยบผลการศึกษาใน
ภาพรวมระหว่างปี 2556 และ ปี 2558 ได้
การปรับเพิ่ม จํา นวนปี ของข้อมูลที่ ใช้ใ นการวิเคราะห์ เพื่อให้ ผลศึกษาถูกต้องและครอบคลุมมากขึ้ น
ทั้ง นี้ สํ า หรั บ การนํา ตัว แปรหนี้ ครั ว เรื อ นมาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม จากรู ป แบบของจํา ลองที่ ใ ช้ใ น
การวิเคราะห์เป็ นการทัว่ ไปนั้น ในอนาคต ควรมีการตรวจสอบด้วยว่าตัวแปรหนี้ครัวเรื อนมีปัญหากบั ตัว แปรอื่น
ที่ใช้ในการวิเคราะห์หรื อไม่ เพื่อให้ค่าความยืดหยุน่ ที่ประมาณค่ามาได้น้ นั ไม่มีปัญหาความเบี่ยงเบน
สําหรับแนวทางในการศึกษาวิจยั เกีย่ วก ับการประมาณค่ า ความยืด หยุ่นในอนาคตนั้น อาจมีการศึกษา
ต่อยอดจากโครงการวิจยั ชิ้นนี้โดยการเพิ่มตัวแปรในการศึกษา อาทิ 1) การแสดงเพศของหัว หน้า ครอบครัว เพื่อ
วิเคราะห์ว่าปั จจัยด้านเพศนั้นมีผลต่ อพฤติ กรรมการบริ โภคของครัว เรื อนมากน้อยเพียงใด 2) ตัว แปรแสดงถึง
ระบบประกนั สุ ข ภาพที่ สมาชิ กครอบครัว มี ซึ่ งจะแสดงว่า ครัว เรื อนภายใต้ระบบประกนั สุ ข ภาพมีพฤติ กรรม
การใช้จ่ายแตกต่างจากครัวเรื อนที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ระบบประก ันสุขภาพมากน้อยเพียงใด และ 3) จํา นวนสมาชิ ก
ครัวเรื อนที่มีงานทํา ซึ่งจะสะท้อนว่า ภาวะการมีงานทํา นั้นมีผลต่ อพฤติ กรรมการใช้จ่ า ยของครัว เรื อนอย่า งไร
ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประมาณค่ามีความละเอียดและครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น
สําหรับการดําเนินการในอนาคตนั้น จะเกีย่ วข้องกบั การดํา เนิ นการจัด การประมาณค่ า ความยืด หยุ่น
ต่างๆ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนลง โดยจะดําเนินการศึกษาตัวแปรที่จะใช้เพื่อทําการเลือกตามข้อจํา กดั ของข้อมูล
และเพื่อเตรี ยมพร้อมให้แบบจําลองที่จะใช้มีความเหมาะสมมากที่ สุด ในเวลาที่ จํา กดั อย่า งไรก็ดี การจํา ลองผล
การศึกษาในอนาคตนี้ จํา เป็ นต้องพิจ ารณาเกีย่ วกบั ฐานข้อมูลที่ จ ะได้รับ จากสํา นักงานสถิติแ ห่ งชาติ เนื่ องจาก
การดํา เนิ นการสํา รวจข้อมูลยังคงไม่แ ล้ว เสร็ จ ในขณะนี้ เช่ น มาตรการสิ นเชื่ อเพื่อสนับสนุ นการเข้า ถึงแหล่ง
เงิ น ทุ น ของประชาชนรายย่อ ยหรื อ Nano-finance ที่ ภ าครั ฐ เพิ่ งมี ก ารดํา เนิ น การ ดังนั้น จึ งต้อ งรอผลจาก
การสํารวจส่วนเพิ่มในโครงการวิจยั สนับสนุนเกีย่ วก ับมาตรการ Nano-finance ดังกล่า วในช่ ว งเดื อนพฤศจิ กายน
2558 – มีนาคม 2559 และ ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนของสํานักงานสถิติแ ห่ งชาติ ที่
อยูใ่ นระหว่างการสํารวจและสอบถามข้อมูลปี 2558 อยูใ่ นขณะนี้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยูก่ ับทางสํานักงานสถิติแ ห่ งชาติ
ด้ว ยว่า จะสามารถดํา เนิ นการได้ห รื อไม่ เนื่ องจากมีห ลายปั จจัยที่ เกีย่ วข้องไม่ว่า จะด้า นงบประมาณหรื อด้า น
บุคลากร
ในระยะต่ อไป หากสํา นักงานสถิติแ ห่ งชาติ ได้ทํา การสํา รวจข้อมูลแบบ panel data เพิ่มเติ ม โดยทํา
การสํา รวจครัว เรื อนเดี ยวกนั กบั ที่ เคยสํา รวจในอดี ต การนํา ข้อมูล panel data มาใช้ในการประมาณค่ า ความ
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ยืดหยุน่ ต่อราคา ค่าความยืดหยุน่ ต่อรายได้ และค่ า ความยืด หยุ่นต่ อหนี้ ค รัว เรื อนจะส่ งผลให้ค่ า ความยืด หยุ่นที่
ประมาณค่ า ได้มี ค วามแม่ น ยํา มากยิ่ง ขึ้ น และสามารถสะท้อ นพฤติ ก รรมของครั ว เรื อนได้ชัด เจนมากขึ้ น
นอกจากนี้ หากสํานักงานสถิติแห่ งชาติมีการออกแบบสอบถามให้ครอบคลุมคําถามเชิงนโยบาย อาทิ ผลกระทบ
ของโครงการรถยนต์ค ันแรก หรื อผลกระทบของกองทุ นหมู่บ้า น ก็จะทํา ให้สามารถวิเคราะห์ พฤติ กรรมของ
ครัวเรื อนที่ เปลี่ยนแปลงไปภายใต้นโยบายภาครัฐต่ า งๆ อีก ด้ว ย อย่า งไรก็ตาม หากไม่สามารถทํา การสํา รวจ
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมแบบ panel data และการเพิม่ คําถามเชิงนโยบายเข้าไปในแบบสํารวจ การศึกษาโดยใช้
pseudo panel technique ในการวิเคราะห์อาจทําให้ผลการประมาณค่าดียงิ่ ขึ้น
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บทที่ 5
การดาเนินงานในส่ วนของแผนงานวิจัย
5.1 การดาเนินการในส่ วนของงานอบรมสัมมนา
คณะผูว้ ิจ ัยได้ด ำเนิ นกำรจัด งำนอบรมสัมมนำเพื่อ ให้ค วำมรู ้แ ก่ข ้ำ รำชกำรและลูกจ้ำ งของสำนักงำน
เศรษฐกิจ กำรคลังในส่ ว นของแผนงำนวิจัยและโครงกำรวิจัยต่ ำ งๆ แล้ว เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 ณ
ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เมื่อเวลำ 14.00 – 15.00 น.
ในงำนอบรมสัม มนำดัง กล่ ำ ว คณะผู ้วิ จัยได้มี ก ำรน ำเสนอแผนงำนวิ จัย และอธิ บำยถึ ง ระยะกำร
ดำเนินงำนของแผนงำน โดยได้นำเสนอกำรด ำเนิ นงำนที่ ได้จัด ทำแล้ว เสร็ จในระยะที่ 1 และ 2 ของโครงกำร
ต่ำงๆ และได้นำเสนอวิธีกำรดำเนินกำรของบทต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องโดยสังเขป (ภำพประกอบแสดงในภำคผนวก)
5.2 การดาเนินการในส่ วนของงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ผลการศึกษา
คณะผู ้วิ จ ัย ได้ด ำเนิ น กำรจัด งำนสัม มนำเพื่ อ เผยแพร่ ผลกำรศึ ก ษำในส่ ว นของแผนงำนวิ จัย และ
โครงกำรวิจยั ต่ำงๆ แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
เมื่อเวลำ 9.00 – 12.45 น. (ภำพประกอบแสดงตำมภำคผนวก)
โดยสรุ ปแล้ว ผลกำรสัม มนำเป็ นที่ น่ำ พอใจ โดยผูท้ รงคุ ณ วฒิ ไ ด้ทำกำรวิพ ำกษ์ผลของงำนวิจ ัยทั้ง 3
โครงกำร ซึ่งคณะผูว้ ิจยั ก็ได้นำมำปรับปรุ งและจัดทำเป็ นข้อจำก ัดและแนวทำงกำรพัฒนำงำนวิจัยในระยะต่ อไป
ไว้ ดังที่ได้สรุ ปไว้ในบทที่ 2 - 4
สำหรับโครงกำรวิจ ัยที่ 1 แบบจ ำลองค ำนวณดุ ลยภำพทั่ว ไป หรื อ CGE Model นั้น ได้มีข ้อวิพำกษ์ที่
น่ำสนใจ กล่ำ วคื อ กำรด ำเนิ นกำรแบ่ งรู ปแบบของอำชี พเพิ่มเติ ม เช่ น กลุ่มในภำคเกษตรกรรม และนอกภำค
เกษตรกรรม อำชี พข้ำ รำชกำรเป็ นต้น โดยในส่ ว นของหนี้ ค รัว เรื อนนั้น ได้รับข้อ เสนอแนะในส่ ว นของกำร
แบ่งแยกสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ เพิ่มเติ มซึ่ งจะมีค วำมจ ำเป็ นต้องใช้ฐ ำนข้อมูลเพิ่มขึ้ นอย่ำ งมำก อย่ำ งไรก็ดี ผู ้
วิพำกษ์ได้ให้ขอ้ สังเกตว่ำ กำรจัดสร้ำงเพียงฐำนข้อมูลบัญชี เมทริ กซ์สังคมในระดับนี้ ปรกติ แ ล้ว จะใช้เวลำนำน
กว่ำระยะเวลำเพียง 9-10 เดือนมำก ไม่รวมถึงกำรจัดสร้ำงแบบจำลองคำนวณดุลยภำพทัว่ ไปที่สอดคล้องก ัน
ในส่วนของโครงกำรวิจยั ที่ 2 แบบจำลองจุลภำค หรื อ Micro-simulation นั้น ผูว้ ิพำกษ์ได้ให้ขอ้ คิดเห็น
ในส่วนของกำรก่อหนี้เพื่อกำรบริ โภคและกำรก่อหนี้ เพื่อกำรลงทุน ซึ่งอำจให้ผลที่แตกต่ำง ทั้งนี้ รวมไปถึง
รู ปแบบของกำรก่อหนี้และควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนโอกำสซึ่งน่ำจะมีควำมเกีย่ วข้องก ับกำรกระจำยรำยได้ดว้ ย
เช่นกนั โดยผูว้ ิพำกษ์เห็นว่ำเป็ นกำรเริ่ มต้นศึกษำด้ำนกำรกระจำยรำยได้ที่น่ำสนใจและสำมำรถต่อยอดได้อีก
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โครงกำรวิจยั สนับสนุน ได้รับข้อเสนอแนะให้พิจำรณำจัดทำ Pseudo-Panel สำหรับข้อมูลภำคตัด ขวำง
จำนวนหลำยปี เพิ่มขึ้น ซึ่งอำจจะทำให้ภำพรวมของผลกำรศึกษำในส่ ว นของค่ ำ ควำมยืด หยุ่นที่ มีปัญหำดี ข้ ึ นได้
เนื่องจำกฐำนข้อมูลที่ใช้เป็ นเพียงปี 2556 ปี เดียว ซึ่งในหลำยสินค้ำอำจทำให้ค่ำควำมยืด หยุ่นบิ ด เบี้ ยวได้ อย่ำ งไร
ก็ดี ผูว้ ิพำกษ์เห็นว่ำ ควรจัด ทำเป็ นบทควำมเพื่อนำเสนอวำรสำรวิชำกำรต่ ำ งๆ เนื่ องจำกข้อมูลเหล่ำ นี้ สำมำรถ
นำมำใช้อำ้ งอิงได้เป็ นอย่ำงดี เหมำะสมสำหรับแวดวงกำรศึกษำวิชำกำรอย่ำงมำก
5.3 การดาเนินการในส่ วนของการนาเสนอผลที่ได้ในรูปแบบแผนที่
คณะผู ้วิ จ ัย อยู่ใ นระหว่ำ งกำรพิ จำรณำจัด จ้ำ งที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ กำรน ำเสนอผลที่ ไ ด้ใ นรู ป แบบแผนที่
(Geographical Information System) โดยในขณะนี้ ได้ด ำเนิ นกำรพิ จ ำรณำรู ปแบบตัว อย่ำ งของแผนที่ ที่จ ะ
นำเสนอพร้อมก ับแผนภูมิในรู ปแบบต่ ำ งๆ เพื่อใช้ประกอบกำรนำเสนอผ่ำ นทำง Web application และ Mobile
application ไว้เบื้องต้นแล้ว
กำรดำเนินกำรเกีย่ วก ับกำรนำเสนอผลในรู ปแบบแผนที่ น้ นั คณะผูว้ ิจ ัย โดยมีนำยปฐมดนัย พลจันทร์
เป็ นผู ้แ ทน และมี นำงสำวอรกนั ยำ เตชะไพบู ลย์ เป็ นผู ้ประสำนงำน ได้ร่ว มประชุ ม กบั ผูแ้ ทนบริ ษทั ESRI
(Thailand) จำก ัด มีคุณอิทธิพล ดิลกรัตนไพจิต คุณเจนโชติ ศรี พรประเสริ ฐ และ คุ ณ ธนรัตน์ มิตรยอดวงศ์ และ
ได้ร่ว มกนั สรุ ป กำรจัด ทำรู ปแบบตัว อย่ำ งของแผนที่ พ ร้อมแผนภูมิในรู ปแบบต่ ำ งๆ ที่ จะใช้ใ นกำรนำเ สนอ
ผลกระทบของมำตรกำรภำครัฐไว้ ในระยะปี ที่ 1 ของแผนงำนวิจยั ทั้งนี้ บริ ษทั ESRI (Thailand) จำกดั ได้กรุ ณ ำ
อภินันทนำกำรตัว อย่ำ งส ำหรั บกำรนำเสนอให้ กบั คณะผูว้ ิ จ ัย เพื่ อน ำมำใช้พิจ ำรณำในเบื้ องต้น สำหรับ กำร
ดำเนินกำรระยะปี ที่ 1 หรื อ 10 เดือนแรก ก่อน สรุ ปได้ดงั นี้
1. โปรแกรมและกำรพัฒนำโปรแกรมที่เกีย่ วข้อง
สำหรับโปรแกรมที่จะใช้งำนนั้นเรี ยกว่ำ ArcGIS Online ที่มีลิขสิทธิ์เฉพำะของบริ ษทั ESRI (Thailand)
จำก ัด มีลกั ษณะเป็ นกำรดำเนินกำรนำเสนอเกีย่ วก ับแผนที่ โดยเน้นแผนที่ประเทศไทย ที่ สำมำรถแบ่ งเขตภูมิภำค
เป็ นรำยภำคหรื อรำยจังหวัดตำมกำหนด มีคุณสมบัติคื อ 1) สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้นำเสนอข้อมูลในลักษณะ
พื้นที่และ Geo-processing 2) สำมำรถจัดทำฐำนข้อมูลเชื่ อมโยงในลักษณะเฉพำะก บั โปรแกรม Gempack และ
โปรแกรม Stata 3) สนับสนุนกำรจัดทำข้อมูลเกีย่ วข้องกบั Image processing 4) กำรออกแบบและพัฒนำระบบ
กำรแสดงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงตัวแปรเฉพำะที่กำหนด และแสดงผ่ำ นทำง application ทั้งในเชิ ง Web
Application และ Mobile Application ทั้งนี้ โปรแกรม ArcGIS Online จะเป็ น Platform หลักในกำรด ำเนิ นกำร
แต่จะมีในส่วนของกำรพัฒนำ Geo-processing และ Image processing บนพื้นฐำนของ Platform ดังกล่ำ ว โดยจะ
มีกำรพัฒนำให้สำมำรถนำเสนอแผนที่ ประเทศไทยในลักษณะของเฉดสี เพื่อจะได้รับทรำบถึงผลกระทบของ
มำตรกำรภำครัฐหนึ่งๆ ที่จะเกิดขึ้นก ับแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งแผนภูมิที่แสดงข้อมูลประกอบกำรนำเสนอ
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2. กำรดำเนินกำรด้ำนข้อมูล
สำหรับกำรดำเนินกำรด้ำนข้อมูลสำหรับกำรนำเสนอนั้น ผลกระทบสำคัญต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำร
ภำครัฐ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจมหภำคและเศรษฐกิจรำยสำขำ รวมถึงผลกระทบต่อกำรกระจำยรำยได้ที่จ ะได้จ ำกชุ ด
แบบจำลองทำงเศรษฐศำสตร์ ที่ได้สร้ำ งขึ้ นในโครงกำรวิจ ัยที่ 1 (CGE Model) และโครงกำรวิจัยที่ 2 (Microsimulation) จะถูกนำมำเป็ นข้อมูลสำหรับกำรสนับสนุนในกำรนำเสนอผลกระทบผ่ำ นแผนที่ แ ละแผนภูมิที่ได้มี
กำรสร้ำง Template ไว้ บน Platform ของ ArcGIS Online ข้อมูลผลกระทบจำกแบบจ ำลองทั้ง 2 แบบจำลองจะ
อยูใ่ นรู ปแบบร้อยละ ซึ่ งสำมำรถนำเสนอเชื่ อมโยงกบั Template ที่ รองรับข้อมูลดังกล่ำ ว ซึ่ งผลกระทบสำคัญ
ของแบบจ ำลองจะถูกนำเสนอในรู ปแบบที่ ว่ำ เนื่ องจำกมำตรกำรภำครัฐประเภทที่ 1 ทำให้เ กิด ผลกระทบที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมร้อยละเท่ำใด เช่น จำกกำรใช้มำตรกำรภำครัฐประเภทที่ 1 ทำให้ GDP เปลี่ยนไปร้อยละ
0.11 และทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของกำรกระจำยรำยได้ในพื้นที่จงั หวัดที่ 1 ร้อยละ 0.01 และจังหวัด ที่ 2 ร้อย
ละ -0.2 เป็ นต้น ซึ่งกำรแสดงผลจะอยูใ่ นรู ปแบบเฉดสี โดยเบื้องต้นจะเป็ นเฉดสีเขียวสำหรับกำรกระจำยรำยได้ที่
ดีข้ ึน และเฉดสีแดงสำหรับกำรกระจำยรำยได้ที่แย่ลง
ภำพที่ 5.1: ตัวอย่ำง Web application

3. ลักษณะของกำรนำเสนอ
ลักษณะของกำรนำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกมำตรกำรภำครัฐที่ได้จำกชุดแบบจำลองเศรษฐศำสตร์
จะอยู่ในรู ปแบบของแผนที่ แ ละแผนภูมิต่ำ งๆ ประกอบกนั ดังภำพที่ 5.1 ซึ่ งเป็ นตัว อย่ำ ง Mock up ตำม Web
Application ของโปรแกรม ArcGIS-Online จำกภำพที่ 5.1 จะเห็ นได้ว่ำ มีกำรแสดงแผนที่ ประเทศไทยเป็ นรำย
จังหวัดไว้ พร้อมเฉดสี โดยเบื้องต้นนั้น กำรแสดงภำพแผนที่และข้อมูลของแต่ละจังหวัด จะแสดงในรู ปแบบเชิ ง
สถิตของปี ฐำน กล่ำวคือ ถ้ำ ข้อมูลปี 2015 เป็ นปี ฐำน ก็จ ะแสดงเป็ นข้อมูลที่ เกีย่ วข้องรำยจังหวัด ของปี นั้น ให้
ทรำบถึ งสถำนะของข้อมู ลพื้ นฐำนไว้กอ่ น โดยภำพที่ 5.2 จะแสดงข้อ มูล พื้น ฐำนในส่ ว นของ GDP รำยปี
ย้อนหลัง และข้อมูลพื้ นฐำนรำยจังหวัด ย้อนหลังรำยปี โดยเฉดสี ที่แ สดงใน Legend จะแจ้งว่ำ สี แ ต่ ละสี น้ ัน
หมำยถึงช่ ว งของกำรกระจำยรำยได้เท่ ำ ใด เช่ น สี แ ดง (300,000 – 700,000 บำท) เป็ นต้น ลักษณะของกำร
นำเสนอดังภำพที่ 5.2 นี้ จึ งเป็ นกำรนำเสนอข้อมูลอัต รำกำรเจริ ญเติ บโตและกำรกระจำยรำยได้พ้ืนฐำน ตำม
เป้ ำหมำยในเชิ งเศรษฐศำสตร์ ด ้ำ นกำรเจริ ญ เติ บ โตและด้ำ นควำมเท่ ำ เที ยมก นั (Growth and Equality in
Distribution) ซึ่งมักจะขัดแย้งก ันเอง
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ภำพที่ 5.2 ตัวอย่ำงแผนที่แสดง GDP และ GPP ย้อนหลังของประเทศไทย

ภำพที่ 5.3-4 ตัวอย่ำงแผนที่แสดง GDP และ GPP ย้อนหลังของประเทศไทย

ทั้งนี้ ในภำพที่ 5.3 และ 5.4 แสดงว่ำ Gross Provincial Product และข้อมูลเฉพำะจังหวัดที่สำคัญ เช่น
ข้อมูลรำยสำขำเศรษฐกิจที่สำคัญแบ่งตำม เกษตรกรรม หรื อ ไม่ใช่ เกษตรกรรม ข้อมูลสัดส่วนแรงงำน เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่ำวจะสำมำรถแสดงย้อนหลังเป็ นรำยจังหวัดและรำยสัดส่วนด้วยเช่นกนั โดยสำมำรถแสดง
ผลได้จำกกำรใช้เม้ำส์ค ลิกบริ เวณพื้นที่จงั หวัดหนึ่งๆ ซึ่งจะปรำกฏ Legend ขึ้นมำ
ภำพที่ 5.5 กรำฟแสดง GDP ย้อนหลังของประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆเปรี ยบเทียบก ัน

ในส่วนของภำพที่ 5.5 แสดงว่ำ เส้นเปรี ยบเทียบระหว่ำง Gross Domestic Product ภำคเกษตรกรรม
และ GDP ภำคที่ไม่ใช่เกษตรกรรม ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่ำวจะสำมำรถแสดงย้อนหลังเป็ นรำยจังหวัดด้วยเช่นก ัน
โดยสำมำรถแสดงผลได้จำกกำรใช้เม้ำส์คลิกที่แถบกำรเลือกของ Chart
ภำพที่ 5.6 กรำฟแสดงผลกระทบจำกมำตรกำรต่ำงๆ เปรี ยบเทียบกนั
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สำหรับภำพที่ 5.6 จะเป็ นส่วนของกำรแสดงผลกระทบจำกมำตรกำรต่ ำ งๆ ที่ ศึกษำไว้ โดยเปรี ยบเที ยบ
ก ับ Baseline ที่ใช้เป็ น Benchmark สำหรับกำรอ้ำ งอิง ยกตัว อย่ำ งสถำนกำรณ์ สมมติ เช่ น มีกำรประมำณกำรค่ ำ
GDP ปี 2015 ไว้ที่ ร้อยละ 4.2 ซึ่ ง เป็ นค่ ำ Benchmark ที่ ได้ป ระมำณกำรไว้ใช้เป็ น Baseline forecast เมื่อใช้
มำตรกำรภำครัฐ มำตรกำรที่ 1 จะทำให้เกิด policy shock ขึ้ น ทำให้ผลของ GDP เปลี่ยนแปลงไป ดังแสดงใน
ภำพที่ 5.6 เส้นสีแดงแสดงผลของกำรเปลี่ยนแปลงของมำตรกำรภำครัฐมำตรกำรที่ 1 เปรี ยบเที ยบกบั Base GDP
ที่ เป็ นเส้นสี น้ ำเงิ น และเปรี ย บเที ยบกบั เส้นสี เทำที่ เป็ นผลกระทบของมำตรกำรที่ 2 และเส้นสี เหลื องที่ เป็ น
ผลกระทบของมำตรกำรที่ 3 โดยทั้งหมดจะแสดงผลเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงเที ยบกบั Baseline forecast ในแต่ ละปี
ในอนำคต ตำมที่ได้มีกำรจัดทำ Projection ไว้ เช่น Projection ปี 2015 – 2020 เป็ นต้น
เช่นเดียวก ัน สำหรับแผนที่รำยจังหวัด ก็จะแสดงผลที่สอดคล้องกนั ด้วย โดยจะแสดงผลกระทบของกำร
กระจำยรำยได้ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกมำตรกำรภำครัฐมำตรกำรที่ 1 รวมไปถึงมำตรกำรที่ 2 และ 3 แต่จะเป็ น
รำย Chart เฉพำะผลกระทบของมำตรกำรนั้นๆ ในแต่ละหน้ำของ Chart แผนที่
สำหรับภำพที่ 5.7 โปรแกรมสำมำรถแสดงผลของจังหวัด หรื อพื้นที่ ที่มี GPP ตำมข้อกำหนดที่ สนใจได้
ด้วยเช่นก ัน เช่น จังหวัดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงของ GPP ติ ด ลบ เนื่ องจำกมำตรกำรภำครัฐมำตรกำรใดมำตรกำร
หนึ่ง ในภำพ แสดงเป็ นสีน้ ำเงินเป็ นกำรเฉพำะ เป็ นต้น ทั้งนี้ หำกมีกำรพัฒนำโปรแกรมต่ อไป ก็จ ะด ำเนิ นกำร
แสดงผลกระทบของมำตรกำรในอนำคตข้ำงหน้ำด้วยเช่นก ัน
ภำพที่ 5.7 แผนที่แสดงจังหวัดที่มี GPP ตำมข้อกำหนดที่สนใจเช่ น จังหวัดที่มี GPP ติดลบ (แสดงเป็ นสีน้ ำเงิ น)
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ภำพที่ 5.8 กรำฟแสดงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ และ 10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีมูลค่ำมำกที่ สุด

สำหรับภำพที่ 5.8 โปรแกรมสำมำรถนำเสนอผลเปรี ยบเที ยบระหว่ำง Category ต่ำงๆ ด้วยเช่นก ัน เช่น
แผนที่แสดง GDP ด้ำน Non Agriculture โดยมีแผนภูมิทรงกลม แสดงสัดส่วนควำมสำคัญของภำคเศรษฐกิจรำย
สำขำ และแผนภูมิแสดง 10 อันดับจังหวัดที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เป็ นต้น
สำหรับภำพที่ 5.9 แสดงควำมสำมำรถในกำรเชื่ อมโยงระหว่ำงแผนภูมิและกรำฟก ับแผนที่รำยจังหวัด
ได้ โดยสำมำรถใช้เม้ำส์คลิกไปที่ พ้นื ที่จงั หวัด เช่น สระบุรี และจะมี Legend แสดงข้อมูลที่เกีย่ วข้องของจังหวัด
สระบุรีเป็ นต้น
ภำพที่ 5.9 แสดงควำมสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงกรำฟก ับแผนที่ได้
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ภำพที่ 5.10-11 กรำฟแสดงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ และ 10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีมูลค่ำมำกที่สุด
ของจังหวัดที่ทำกำรเลือกบนแผนที่

สำหรับภำพที่ 5.10 และภำพที่ 5.11 แสดงมูลค่ำเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ และ 10 อันดับแรกของจังหวัด ที่
มีมูลค่ำมำกที่สุดของจังหวัดที่ทำกำรเลือกในแผนที่ ดังที่แสดงในภำพที่เลือกจังหวัด ภำคกลำงและภำคตะวันตก
เป็ นหลักซึ่งโปรแกรมจะสำมำรถแสดงผลที่ สนใจได้ สำหรับภำพที่ 5.12 แสดงกำรเปรี ยบเที ยบ GDP ในด้ำ น
ต่ำงๆ ที่สนใจ โดยสำมำรถแสดงเปรี ยบเทียบเคียงก ันเพื่อจะได้วิเครำะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบก ันได้อย่ำงชัดเจน
ทั้งนี้ ในภำพที่ 5.13 จะมีกำรด ำเนิ นกำรแสดงผลของกำรนำเสนอแผนที่ แ ละแผนภูมิต่ ำ งๆ ผ่ ำ นทำง
Mobile Application หรื อ โทรศัพท์มือถือ ด้วยเช่นก ัน
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ภำพที่ 5.12 แผนที่แสดงกำรเปรี ยบเทียบ GDP ในด้ำนต่ำงๆที่สนใจ

ภำพที่ 5.13 Mobile Application
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บทที่ 6
สรุป และแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป
สำหรับแผนงำนวิจยั เรื่ อง “กำรติดตำมสถำนกำรณ์ ห นี้ ภำคครัว เรื อนในประเทศไทยและกำรพัฒนำชุ ด
แบบจำลองทำงเศรษฐศำสตร์สำหรับกำรประเมินผลกระทบในบริ บทของกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิจแบบมีส่ว น
ร่ ว ม” นี้ ได้ด ำเนิ นกำรศึก ษำและติ ด ตำมสถำนกำรณ์ ข องหนี้ ภำคครั ว เรื อ นในประเทศไทยในบริ บ ทของ
กำรเจริ ญเติ บโตทำงเศรษฐกิจ อย่ำ งมีส่ว นร่ ว ม (Inclusive growth) หรื อ กำรกระจำยกำรเติ บโตให้มีค วำมเป็ น
ธรรม เสร็ จ สิ้ นระยะที่ 1 (10 เดื อ นแรก) โดยผลของกำรศึกษำเป็ นที่ น่ ำ พอใจ โดยคณะผูว้ ิ จัยได้ด ำเนิ น กำร
จัด สร้ำ งชุ ด แบบจ ำลองทำงเศรษฐศำสตร์ ทั้งในส่ ว นของแบบจ ำลองค ำนวณดุ ลยภำพทัว่ ไปที่ ใช้ประเมินผล
กระทบของมำตรกำรภำครัฐในส่ ว นของเศรษฐกิจมหภำคและรำยสำขำ และส่ ว นของแบบจำลองจุ ลภำคที่ ใช้
ประเมิ น ผลกระทบของมำตรกำรภำครั ฐ ในส่ ว นของกำรกระจำยรำยได้ข องครั ว เรื อ นไว้เ ป็ นโครงหรื อ
Framework ในกำรดำเนินกำรประเมินผล ทั้งนี้ ได้ทำกำรประมำณค่ ำ ควำมยืด หยุ่นที่ ในโครงกำรวิจัยสนับสนุ น
เพื่อนำค่ ำ ที่ ได้มำประเมินใช้ในชุ ด แบบจ ำลองข้ำ งต้น โดยในระยะถัด ไป นอกจำกจะทำกำรปรับ ปรุ งแกไ้ ข
Framework ที่สร้ำงขึ้นไว้ ในระยะที่ 1 ที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้ นแล้ว นี้ จะทำกำรจัด กำรฐำนข้อมูลให้ทันสมัยยิง่ ขึ้ น
รวมถึงกำรดำเนินกำรประมำณค่ำควำมยืดหยุน่ ด้วยข้อมูลที่ทำกำรสำรวจใหม่โดยสำนักงำนสถิติแ ห่ งชำติ พร้อม
ทั้งปรับปรุ งกำรใช้ข ้อมูลให้ มีค วำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้ น เพื่อให้ได้ผลกำรศึกษำที่ มีค วำมสมบู รณ์ กว่ำ ที่ ได้ท ำ
กำรทดสอบชุดแบบจำลองทั้งสองแบบที่ได้สร้ำงขึ้นไว้ในระยะแรกนี้
ในกำรดำเนินกำรในส่ วนของแผนงำนวิจยั ผลกำรศึกษำที่ได้จะนำมำเชื่ อมโยงกนั เพื่อนำเสนอภำพรวม
ทั้งในส่ ว นของผลกระทบของมำตรกำรเศรษฐกิจ เชิ งมหภำคและรำยสำขำและในส่ ว นของผลกระทบของ
มำตรกำรเศรษฐกิจด้ำนกำรกระจำยกำรเติ บโตให้มีค วำมเป็ นธรรมในสังคม โดยกำรเชื่ อมโยงกนั นั้น สำมำรถ
พิจำรณำในภำพรวมของผลกระทบของมำตรกำรเพื่อพิจำรณำระดับของกำรด ำเนิ นกำรใช้มำตรกำรของภำครัฐ
เพื่อให้เหมำะสมก ับเป้ ำหมำยทำงเศรษฐกิจในเชิ งอัตรำกำรเจริ ญเติ บโตและกำรกระจำยรำยได้ที่มกั จะขัด แย้ง
ก ันเอง โดยกำรกระตุน้ เศรษฐกิจอำจทำให้อตั รำกำรเจริ ญเติบโตเพิม่ ขึ้นแต่ กม็ กั จะทำให้ เกิด ควำมเปรำะบำงทำง
เศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้แ ย่ ล งเช่ น ก นั ดัง เช่ น กรณี ข องมำตรกำรรถยนต์ ค ั น แรก ที่ ท ำให้ เ กิด
กำรเจริ ญเติบโตในภำคกำรผลิตรถยนต์สูงขึ้น แต่ทำให้เกิด กำรก่อหนี้ ในภำคครัว เรื อนเพิ่มขึ้ นด้ว ย กำรวำงแผน
นโยบำยเพื่อใช้มำตรกำรภำครัฐ ในระดับที่ เหมำะสมย่อมเป็ นเรื่ องที่ สำคัญสำหรับภำครัฐที่ จะพิจำรณำ ทั้ง นี้
คณะผูว้ ิจ ัยมีแ นวทำงกำรนำเสนอผลกำรศึกษำผ่ำ น Web application และ Mobile application ในรู ปแบบของ
แผนที่ นอกเหนื อจำกผลกำรศึกษำที่ นำเสนออยู่ในรู ปแบบรำยงำนผลกำรศึกษำ โดยคณะผูว้ ิจัยได้ด ำเนิ นกำร
จัดหำและร่ วมจัดสร้ำงตัวอย่ำงกำรนำเสนอผลกำรศึกษำผ่ำ นโปรแกรม ArcGIS Online ขึ้ น ดังที่ ได้แ สดงไว้ใน
บทที่ 5 หัวข้อ 5.3 ในรำยงำนฉบับนี้ โดยกำรนำเสนอผลกำรศึกษำในรู ปแบบดังกล่ำ ว ถือเป็ นกำรจัด สร้ำ งเพื่อ
แสดงผลกระทบของมำตรกำรภำครัฐให้ผบู ้ ริ หำรหรื อผูด้ ำเนินกำรวำงแผนนโยบำยสำมำรถพิจำรณำผลกระทบ
เบื้องต้นจำกชุดแบบจำลองทำงเศรษฐศำสตร์ที่ได้สร้ำงขึ้นดังกล่ำว โดยผลกระทบของมำตรกำรภำครัฐจะแสดง
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ทั้งในด้ำ นเศรษฐกิจ มหภำคและรำยสำขำและด้ำ นกำรกระจำยรำยได้ข องภำพรวมทั้งประเทศ ทั้งนี้ สำมำรถ
แสดงผลได้ในรู ปแบบพื้นที่ท้ งั ในแง่ของรำยภำค รำยจังหวัด หรื อกลุ่มจังหวัด ที่ สนใจ โดยกำรพัฒนำ Template
กำรนำเสนอแผนที่ แ ละแผนภูมิร่ว มกนั ผ่ำ นโปรแกรม ArcGIS Online ที่ ใช้เป็ น Platform หลักนี้ จ ำเป็ นต้อ ง
พัฒนำต่ อเนื่ องเพื่อให้ สำมำรถแสดงผลกำรศึกษำหรื อผลกระทบของมำตรกำรที่ มีรำยละ เอียดมำกขึ้ น แสดง
ผลได้หลำยมิติกว่ำรู ปแบบตัวอย่ำง Mock-up ที่ได้ดำเนินกำรจัด ทำมำไว้ ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจ ัยมีแ นวทำงที่ จ ะพัฒนำ
Template ดังกล่ำวเพิม่ เติม ดังนี้ 1) กำรจัด ทำให้สำมำรถแสดงผลกระทบของมำตรกำรภำครัฐในลักษณะของ
กลุ่มมำตรกำร เช่ น มำตรกำร A และ B พร้อมกนั นอกเหนื อ จำกมำตรกำร A เดี่ ยวๆ 2) ควำมสำมำรถใน
กำรแสดงผลในรู ปแบบที่ ห ลำกหลำยมำกขึ้ น และมีค วำมเป็ นพลวัต มำกขึ้ น เช่ น สำมำรถด ำเนิ นกำรแสดง
ผลกระทบของมำตรกำรเปรี ยบเทียบก ับ Baseline forecast ไปข้ำ งหน้ำ โดยมีจำนวนปี ของอนำคตทำนำยที่ มำก
ขึ้น ร่ วมก ับกำรฉำยภำพรำยละเอียดของกำรกระจำยรำยได้ที่เกีย่ วข้องแต่ ละปี 3) สำมำรถด ำเนิ นกำรแสดงผล
ของตัวแปรทำงนโยบำยในจำนวนที่เพิม่ ขึ้น และแสดงผลในเชิงแผนภูมิได้หลำยรู ปแบบมำกขึ้น
โดยสรุ ป แล้ว ชุ ด แบบจ ำลองเศรษฐศำสตร์ ที่ จ ัด ท ำขึ้ นภำยใต้แ ผนงำนวิจ ัย นี้ จ ะสำมำรถน ำมำเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ประเมินผลกระทบของนโยบำยและมำตรกำรภำครัฐ ได้ห ลำกหลำยมำกขึ้ น ในอนำคต นอกจำกนี้
สำมำรถนำเสนอผลกระทบดังกล่ำ วผ่ำ น Web application และ Mobile Application ซึ่ งจะช่ ว ยให้ กำรวำง
แผนกำรดำเนินนโยบำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ซึ่งจะมีควำมเหมำะสมก ับหน่ วยงำนที่มีหน้ำที่เสนอแนะนโยบำย
และมำตรกำรภำครัฐ เช่น สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง โดยสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังสำมำรถนำเครื่ องมือนี้ มำ
ใช้ประโยชน์เพื่อวัดผลกระทบจำกมำตรกำรอื่นๆ ต่อไปเพื่อให้กำรวำงแผนนโยบำยมีประสิทธิผลสูงสุด
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