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บทคัดย่อ
การศึกษาสารนิ พนธ์ฉบับนี้ มี วัต ถุประสงค์คือ เพื่อ ศึกษาถึง สถานการณ์ของภาวะเงินเฟ้อที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2545 – 2553 และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของ
อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งจะนาไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ โดยจะใช้วิธีการศึกษาเชิง
พรรณา และเชิงปริมาณ โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา(Time Series Data) ในช่วงไตรมาสที่ 1
ปีพ.ศ.2545 – ไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้น 35 ไตรมาส แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1.ทดสอบ unit root เพื่อทดสอบความนิ่งของตัวแปรอิสระ และตัว แปรตาม ที่นามาศึกษา โดย
วิธี Augmented Dickey-Fuller(ADF)
2.นาตัวแปรที่ทาการทดสอบ unit root test แล้ว มาพิจารณาดุลยภาพในระยะยาวตามแนวทาง
ของ Engle and Granger
3.เมื่อพบว่าแบบจาลองมีความสัมพันธ์ในระยะยาวแล้ว ใช้วิธี Error Correction Model : ECM
คานวณหาลักษณะการปรับตัวในระยะสั้น
จากผลการทดสอบ ปรากฏว่าตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวในระยะสั้น กับอัตราเงินเฟ้อ มี
อยู่ 4 ตัวแปร คือ ราคาน้ามัน ปริมาณเงิน M1 อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ผ่าน
มา ดังนี้
1.ราคาน้ามัน มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกันในระยะสั้นและระยะยาว ตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.79 ในทิศทางเดียวกัน ในระยะสั้น และร้อยละ 5.258 ในทิศทางเดียวกันในระยะยาว ซึ่ง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และในระยะยาวราคาน้ามันมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ คือ เมื่อราคาน้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.29 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99

2.ปริมาณเงิน M1 มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกันในระยะสั้นและระยะยาว
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อปริมาณเงิน M1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงิน
เฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.57 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99
และในระยะยาวปริมาณเงิน M1 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ คือ เมื่อปริมาณเงิน
M1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.64 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
3.อัตราการว่างงาน มีความสัมพันธ์กับ อัตราเงินเฟ้อในทิศทางตรงกันข้ามทั้งในระยะสั้น ตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่ออัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อ
ลดลงร้อยละ 2.36 ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
4.อัต ราเงิน เฟ้อในไตรมาสที่ ผ่านมา มีความสัมพัน ธ์กับอัต ราเงิน เฟ้อในไตรมาสปัจจุบัน ใน
ทิศทางเดียวกันในระยะสั้นและระยะยาว ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อ ในไตร
มาสที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ในทิศทาง
เดียวกันในระยะสั้น ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 และในระยะยาวอัตราเงิน
เฟ้อในไตรมาสที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน คือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อ
ในไตรมาสที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้ อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และเมื่อเกิดภาวะใดๆ ที่ทาให้อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้า
สู่ดุลยภาพของอัตราเงินเฟ้อจะถูกปรับให้ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด -1.262784หรือ ค่าสัมประสิทธิ์
ความเร็วของการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมีค่าเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่ง
ของการวางแผนเพื่อการบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลไทยดาเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มการจ้างงาน การ
กระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน และการรักษาเสถียรภาพของราคา
โดยตั้งแต่วัน ที่ 23 พฤษภาคม ปีพ .ศ.2543 จนถึง ปัจจุบัน การดาเนิ น นโยบายการเงิน ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้นากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) เป็นเป้าหมายสาคัญของ
การดาเนินนโยบายการเงิน แต่การที่จะรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้ได้ตามเป้าหมายนั้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดเป้าหมายขั้นปฏิบัติการ เพื่อเป็นเครื่องมือนาไปสู่เป้าหมาย
ขั้นสูงสุด โดยการเปิดเสรีทางด้านการเงิน อัตราดอกเบี้ย น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญ อัน
เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยมีการเคลื่อนไหวตามกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่
สาคัญของการดาเนินนโยบายการเงิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการนากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อมาเป็นเป้าหมาย
นั้นจะต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่ดี เพื่อส่งสัญญาณทางการเงิน ดังเช่นในหลายๆ ประเทศที่นากรอบนี้
มาใช้ ดังจะเห็นว่า การดาเนินนโยบายการเงินการคลังต่างให้ความสาคัญต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับราคาหรืออัตราเงินเฟ้ออย่างมาก ในขณะที่เป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษา
เสถียรภาพภายนอก ได้แก่ ดุลการค้าและดุลการชาระเงินเป็นเป้าหมายลาดับรองลงมา ตามลาดับ
สาหรับประเทศไทย นับตั้งแต่นากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) มาปรับใช้ในปี
พ.ศ.2543 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 5.8% ในช่วง พ.ศ.2513-2533
เหลือเพียงไม่ ถึง 1% ในปี พ.ศ.2545 โดยอัตราเงินเฟ้อพื้น ฐานซึ่ง ธนาคารแห่ง ประเทศไทยใช้ เป็น
เป้าหมายในการดาเนินนโยบายการเงินคงตัวอยู่ในเป้าหมายที่กาหนด(0-3.5%) ภาวะการณ์ดังกล่าว
เอื้อให้การดาเนินนโยบายการเงินที่มีลักษณะผ่อนคลายและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆ (ร้อยละ)
2533-37 2538-42 2543-47 2548-52 2553-57
1.โลก
28.54
8.10
3.93
3.98
3.08
2.ประเทศพัฒนาแล้ว
3.83
2.03
1.97
2.08
1.52
3.ประเทศกาลังพัฒนาในเอเชีย
9.80
7.44
2.73
4.79
3.86
4.ประเทศไทย
1.75
5.12
1.68
3.21
2.47
ที่มา : IMF ปี 2553-2557 เป็นการประมาณการ ณ เดือนตุลาคม 2553
ตารางที่ 1.1 อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่างๆ
อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยที่ผ่านมาจากตารางที่ 1.1 ช่วง พ.ศ.2533 - 2552 มีอัตราเงินเฟ้อ
ระดับอ่อนถึงระดับกลางอย่างสม่าเสมอ แสดงให้เห็นถึงการดาเนิ นนโยบายด้านการรักษาเสถียรภาพ
ด้านราคาประสบผลสาเร็จพอสมควร
เป้ า หมายในการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น เป้ า หมายทางเศรษฐกิ จ มหภาคที่ มี
ความส าคัญ คือ การเพิ่ม การจ้ างงาน และการรั กษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่ ง มีความขัดแย้ง กัน คือ
ขณะที่ประเทศบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการจ้างงานจนถึงระดับการจ้างงานเต็มที่ ประชาชนส่วนใหญ่
จะมีงานทา(การว่างงานลดลง) และมีรายได้สูงขึ้น ทาให้สามารถใช้จ่ายเพื่อการบริโภคได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง
จะกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดการลงทุนมากขึ้น จนทาให้ระดับราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
สูงขึ้น เกิดปัญหาเงินเฟ้อในท้ายที่สุด อันแสดงถึงการขาดเสถียรภาพของระดับราคาภายในประเทศ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้นโยบายการเงินในการควบคุมปริมาณเงินให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
ทั้งนี้เพราะถ้าขณะหนึ่งขณะใดระบบเศรษฐกิจมีปริมาณเงินที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ น้อยเกินไปหรือมาก
เกินไป ระบบเศรษฐกิจจะไม่ราบรื่น เช่น ถ้าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจน้อยเกินไป คือ ปริมาณเงิน
ลดลงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสินค้าแล้ว ค่าเงินจะเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจะลดลง ซึ่งเรียกว่า
เงินฝืด(Deflation) ถ้าเงินฝืดรุนแรง เศรษฐกิจก็จะตกต่า ในทางตรงกันข้าม ถ้าปริมาณเงิ นมากเกินไป
คือ ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณสินค้าและบริการ ค่าเงินจะลดลง และระดับราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้น
ภาวะเช่นนี้เรียกว่า ภาวะเงินเฟ้อ((Inflation)
สาหรับผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะผลกระทบ
ของภาวะเงินเฟ้อจะทาให้เกิดความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจ และยังท าให้การดาเนิน งานภายใต้
กลไกทางเศรษฐกิจมีการบิดเบือนไปจากเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ ยังมีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ดังนี้

ประเด็นแรก เงินเฟ้อทาให้กลุ่มบุคคลที่มีรายได้ประจา มีค่าครองชีพสูงขึ้น เนื่องจากเงินมีค่า
ลดลง จึงเป็นความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้ประจา ประเด็นที่สอง ถ้าอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยสูง
กว่าประเทศที่เป็นคู่ค้า จะทาให้ความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบลดลง สินค้าส่งออกจะมี
ราคาแพงขึ้น และสินค้านาเข้าราคาถูกลง เปรียบเทียบกับการผลิตภายในประเทศ จนเป็นสาเหตุในการ
เกิดปั ญ หาการขาดดุลกาค้าและดุ ลบัญ ชี เดิน สะพัดในที่ สุด ประเด็น ที่ส าม เกิด ผลกระทบต่ อการ
ตัดสินใจของผู้ประกอบการในทางธุรกิจ เนื่องจากความไม่แน่นอนของราคาซึ่งส่งผลกระทบไปถึงการใช้
ทรัพยากรในประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่สี่ ถ้าประชาชนในประเทศมีการคาดว่ าภาวะเงินเฟ้อ
จะดารงอยู่ต่อไปก็จะไม่นิยมออมเงิน แต่จะถือทรัพย์สินในรูปแบบอื่นแทน โดยการถือสินทรัพย์ที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามกลไกตลาดจนเกิ ด การเก็ ง ก าไร ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ การออมและการผลิ ต
ภายในประเทศ ประเด็นสุดท้าย เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศจนประชาชนทั่วไปเดือนร้อน
ภาวะเศรษฐกิจ เสื่อมโทรม จนรั ฐบาลไม่ส ามารถแก้ไขอะไรได้ก็จะถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามว่าขาด
ประสิท ธิภาพในการดาเนิ น งาน และท าให้รัฐ บาลขาดเสถียรภาพในการท างานและมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลและเศรษฐกิจ

1.2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาถึงสถานการณ์ของภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2545 –

2553
1.2.2 ศึกษาถึงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
1.2.3 เสนอแนะแนวทางแก้ไขกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

1.3

ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ได้จากัดขอบเขตเพียงการศึกษาถึงสาเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อของ
ประเทศไทยทั้งผลมาจากกลไกของตลาด และผลมาจากการดาเนินนโยบายต่างๆ อาทิเช่น นโยบาย
การเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นผลกระทบที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อโดยได้มีการสร้างแบบจาลองเศรษฐมิติเพื่อ
อธิบายถึง ผลกระทบที่มี ต่อเสถียรภาพของประเทศไทย โดยใช้ ข้ อมูลทุ ติยภูมิเป็น รายไตรมาส โดย
ทาการศึกษาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2545 ถึงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2553

1.4

วิธีการศึกษา

การศึกษาจะแบ่งวิธีการศึกษาเป็น
1.4.1 เชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่งเป็นการศึกษาทางสถิติเพื่อวัดทิศทางและขนาด
ความสัมพัน ธ์ของตัวแปรต่างๆ ในแบบจาลอง(Model) ที่ มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อโดยอาศัย
เทคนิคทางเศรษฐมิติ(economatric techniques) เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และนาไปสู่ข้อสรุป
ต่างๆ ของสาเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อ
1.4.2 เชิงพรรณนา (descriptive method) เป็นการศึกษาถึงสาเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อโดย
อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดต่างๆ
โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา(Time Series Data) มีความจาเป็นที่จะต้องมีการทดสอบ
ว่า ข้อมูลที่เราใช้นั้นมีความนิ่ง (Stationary) หรือไม่ เพราะหากเราละเลยที่จะทดสอบข้อมูล แล้วข้อมูล
เกิดมีความไม่นิ่ง(Nonstationary) จะทาให้เวลาที่หาสมการถดถอยระหว่างตัวแปรอนุกรมเวลาสองตัว
แปรออกมาจึงจาเป็นต้องการทดสอบ Unit Root เพื่อทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลก่อนเพื่อที่จะ
ได้ค่า R2 ที่สูงมาก และค่าสถิติ t จะมีนัยสาคัญ การทดสอบ Unit Root ซึ่งทาได้โดยใช้การทดสอบ
DF(Dickey – Fuller(DF) Test) ซึ่งเสนอโดย Dickey และ Fuller ในปี 1981 และวิธีการทดสอบ
ADF(Augmented Dickey – Fuller (ADF) Test) ซึ่งเสนอโดย Said และ Dickey ในปี 1984 ข้อมูลที่มี
ลักษณะนิ่ ง (Stationary) หมายถึ ง ข้ อมู ลอนุ กรมเวลาที่ มีค่า เฉลี่ย (Mean) และความแปรปรวน
(Variance) เท่ากันตลอดระยะเวลาที่ศึกษาส่วนข้อมูลที่มีลักษณะไม่นิ่ง(Nonstationary) หมายถึง ข้อมูล
อนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ย(Mean) และความแปรปรวน(Variance) ไม่เท่ากันตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ทั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาส่วนมากจะพบปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูล ซึ่งสามารถแก้ไขได้
ด้วยการทาให้ข้อมูลนี้มีความนิ่งเสียก่อน โดยอาจใช้วิธีการหาผลต่าง(Difference) ของข้อมูล การแปลง
ให้อยู่ในรูป Logarithm หรือการทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในระยะยาว(Cointegration) เป็นต้น

1.5

สมมติฐานที่ใช้ในการศึกษา

แบบจาลองดังกล่าว ระดับราคาจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน เนื่องจากสาเหตุของเงินเฟ้อที่
ระดับราคาเพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านแรงดึงของอุปสงค์ (Demand pull inflation) แรงดัน
ด้านต้นทุน(Cost push inflation) โดยตัวแปรในแบบจาลองที่อธิบายด้านอุปสงค์คือ ปริม าณเงิน ส่วน
ทางด้านอุปทานคือ ราคาน้ามัน การใช้จ่ายภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อปีที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างขั้นต่า อัตราการ
ว่างงาน โดยที่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับราคา

1.5.1 อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ามัน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตที่สาคัญเมื่อปัจจัยทั้งหมดนี้สูงขึ้นก็จะทาให้ผลักดันต้นทุนการผลิตให้
สูงขึ้นทาให้อุปทานรวมลดลง เมื่อสิ่งต่างๆ คงที่จะผลักดันให้ราคาสูงขึ้น
1.5.2 อัตราเงิน เฟ้อมีความสัม พันธ์ทิศทางเดียวกันกับการใช้จ่ายภาครัฐ คือถ้ามีการใช้จ่าย
ภาครัฐเพิ่มขึ้น จะทาให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ในประเทศ
1.5.3 อัตราเงินเฟ้อมีความสัม พันธ์ในทิ ศทางเดียวกันกับปริ มาณเงิน M1 คือ ถ้าปริ มาณเงิน
เพิ่มขึ้น โดยให้ตัวแปรอื่นคงที่ ทาให้ระดับราคาเพิ่มขึ้น เพราะปริมาณเงินเพิ่มสูงขึ้นทาให้ประชาชนถือ
เงินไว้มากกว่าความจาเป็น จนเกิดความต้องการถือเงินส่วนเกินจนทาให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นส่งผลให้ระดับ
ราคาสูงขึ้น
1.5.4 อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยรายเดือน เนื่องจาก
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิตที่ทาให้ผลักดันต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้นทาให้อุปทานรวมลดลง เมื่อ
ตัวแปรต่างๆ คงที่จะทาให้ราคาเพิ่มขึ้น
1.5.5 อัตราเงินเฟ้อมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราการว่างงาน คือเมื่ออัตราการ
ว่างงานเพิ่มขึ้น ปริมาณเงินในมือประชาชนลดลง จะส่งผลให้ความต้องการจับจ่ ายใช้สอยลดลง และ
อัตราเงินเฟ้อลดลง
1.5.6 อัต ราเงิน เฟ้อในไตรมาสที่ผ่านมามีความสัมพัน ธ์ใ นทิ ศทางเดียวกัน กับอัต ราเงิน เฟ้อ
ปัจจุบัน คือเมื่ออัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

1.6

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทาให้ทราบถึงภาวะเงินเฟ้ออันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาน้ามันดีเซล ปริมาณเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนต่อหน่วยของแรงงาน และการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งมีผลต่ออัตราเงินเฟ้ออย่างไร
1.6.2 ทาให้ทราบถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อที่มี
ต่อเศรษฐกิจโดยรวม
1.6.3 สามารถน าผลที่ ไ ด้จ ากการศึกษามาเสนอเป็น แนวทางในการวางแผนนโยบายทาง
เศรษฐกิจเพื่อรักษาระดับราคาในมีเสถียรภาพเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
จนเกินไปอันจะยังผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

1.7

นิยามศัพท์เฉพาะ

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) คือ การที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้น ทาให้ต้องจ่ายเงิน
เพื่อการอุปโภค บริโภค และการผลิตเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้ว สินค้าบางตัวจะมีราคาแพงขึ้นและบางตัวจะ
ถูกลง แต่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อนั้น ผลกระทบจากราคาที่ แพงขึ้นจะมีน้าหนักมากกว่าส่วนที่ถูกลง เมื่อ
สินค้าและบริการแพงขึ้น ผู้คนก็จะลดความต้องการสินค้าชิ้นนั้นลง เงินเฟ้อในอีกความหมายหนึ่งก็คือ
การที่เงินมีมูลค่าที่ลดลง การที่จะดูว่าราคาขึ้นหรือลงสามารถคานวณจากดัชนีราคา ถ้าราคาโดยทั่วไป
สูงขึ้น ดัชนีราคาก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อรายไตรมาส คือ ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคา (price index : PI) จากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่งนั่นเอง
ปริ ม าณในความหมายแคบ (M1) หมายถึ ง ปริ ม าณเงิ น ที่ ห มุ น เวี ย นในมื อ ประชาชน
ประกอบด้วย ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ และเงินฝากเผื่อเรียกของประชาชนที่ระบบธนาคาร
อัตราการว่างงาน (unemployment rate) เปรียบเสมือนเครื่องวัดอุณหภูมิของตลาดแรงงาน
ซึ่งดัชนีตัวนี้มักจะทาให้เกิดการเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ เพราะคนที่ไม่ได้ทางานไม่ได้หมายความว่าพวกเขา
จะถูก นั บรวมอยู่ ใ นอัต ราคนว่างงานด้วย เช่ น ผู้ที่ ก าลัง ศึก ษา ท างานบ้ าน ผู้ป่วยหรื อ ผู้พิการ ผู้ ที่
เกษียณอายุ และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ต้องการทางาน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกนับอยู่ในกาลังแรงงาน ดังนั้น
การนับรวมกาลังแรงงานจึงรวมถึง ผู้ที่ว่างงานและมีงานทา ไม่ว่าจะเป็นงาน Part-time หรือ งาน Fulltime ก็ตาม อัต ราการว่างงานคานวณได้จากร้ อยละของจานวนผู้ว่างงานจากจานวนกาลังแรงงาน
ทั้งหมด

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนวรรณกรรม
ทวีชัย สุเมธีประสิทธิ์ (2524) ศึกษาเกี่ยวกับการขาดดุลของรัฐบาลและกระบวนการเงินเฟ้อใน
ไทย โดยนาสมการของ Aghevli-Khan มาทาการศึกษา เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของ
ปริมาณเงินและระดับราคาในประเทศไทยโดยมรสมมุติฐาน คื อ การขาดดุลของรัฐที่หาส่วนชดเชยจาก
ธนาคารกลางโดยการสร้างเงินขึ้นมาอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการเพิ่มของระดับราคาได้ สมการที่
ใช้ประกอบด้วย สมการที่ใช้ประกอบด้วย สมการระดับราคาที่กาหนดโดยปริมาณเงินสมการรายจ่ายของ
รัฐบาลที่ถูกกาหนดโดยระดับราคา สมการรายได้ข องรัฐบาลที่กาหนด โดยรายได้ประชาชาติสมการ
เอกลักษณ์เงินและสมการนิยามกับอัตราเงินเฟ้อของระดับราคาที่คาดคะเน โดยใช้ข้อมูลเป็นรายไตรมาส
ในช่ วงปีพ.ศ. 2515 – 2521 จากการศึกษาโดยใช้แบบจาลองพลวัตรพบว่า การปรับตัวของรายจ่าย
มากกว่ารายได้ ท าให้เกิดการขาดดุลปริมาณเงินเพิ่ มสูงขึ้น ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อระดับราคา ระดับ
ราคาที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทาให้งบประมาณต้องขาดดุลมากขึ้นอีก ซึ่งเห็น
ว่าการขาดดุลของรัฐบาลส่งผลทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับราคาตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และจาการ
ทดสอบโดยทาการ Simulation พบว่า ระดับราคาจริงไม่ได้กูกกาหนดโดยปริมาณเงินเพียงอย่างเดียวแต่
จะถูกกาหนดโดยปริมาณเงินเพียงอย่างเดียว แต่ว่าจะถูกกาหนดโดยปัจจัยอื่นๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของ
ราคาน้ามัน ภาวะฝนแล้ง และได้ข้อสรุปจากการศึกษาว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามรักษาและลดภาวะ
เงินเฟ้อที่กระทบต่อการใช้จ่ายด้านต่างๆ ลง แต่การดาเนินงานของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอาจเป็น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้วย
นิมิต ยุทธโยธิน(2529) ได้ทาการศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยและ
เปรียบเทียบความรุนแรงของสาเหตุสาคัญ รวมทั้งได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญ หาภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2508 – 2527 ในการศึกษาได้ใช้วิธีวิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและวิธีวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
โดยในเชิงพรรณนาจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุและผลกระทบ ตลอดจน
แนวทางแก้ไขภาวะเงินเฟ้อ ส่วนวิธีในเชิงปริมาณได้ใช้แบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณ
ด้วยวิธีก าลัง สองน้ อยที่ สุด สองชั้ น รวมทั้ ง ได้ใ ช้ วิธีซิ มูเลชั่ น เพื่อเป็น การทดสอบความสมบูร ณ์ของ
แบบจาลอง
ผลการศึกษาพบว่า ระดับราคาภายในประเทศถูกกาหนดโดยราคาน าเข้าสิน ค้าต่างประเทศ
ปริมาณเงิน และอุปสงค์รวม โดยราคานาเข้าสินค้าต่ างประเทศมีอิทธิพลต่อระดับราคาภายในประเทศ
มากที่ สุด รองลงมาได้แก่ อุปสงค์รวม และปริ มาณเงิน ตามลาดับ ส าหรั บภาวะเงินเฟ้อในประเทศมี
สาเหตุมาจากทางด้านอุปสงค์ฉุดและต้นทุนผลัก โดยทางด้านต้นทุนผลักเป็นลักษณะของเงินเฟ้อที่เกิด

จากสินค้านาเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของราคาสินค้าต่างประเทศ และส่วนใหญ่
เป็นผลจากการขึ้นราคาน้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตน้ามันกลุ่มโอเปคระหว่างปี พ.ศ.2516 – 2517 และ
พ.ศ.2522 – 2524 สาหรับเงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์ฉุดนั้นมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม ซึ่ง
ประกอบด้วยอุปสงค์การบริโภคภาคเอกชน และอุปสงค์การลงทุนรวมเป็นส่วนใหญ่ และการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณเงินได้ถูกกาหนดโดยปริมาณเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้แก่รัฐบาล เพื่อชดเชยการขาด
ดุลงบประมาณ รวมถึงปริมาณเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้แก่ธนาคารพาณิชย์ ปริมาณเงินฝาก
ประจา และเงินทุนสารองระหว่างประเทศ ซึ่งเงินทุนสารองระหว่างประเทศมีอิทธิพลต่อปริมาณเงินมาก
ที่สุด และรองลงมาได้แก่ ปริมาณเงินฝากประจา ปริมาณเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้แก่ธนาคาร
พาณิชย์ ตามลาดับ
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ส่วนที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาผลกระทบของราคาน้ามันต่อการบริโภค
ภาคเอกชนและภาวะเงินเฟ้อ คือ ทาให้เชื่อได้ว่าการสูงขึ้นของระดับราคาน้ามันดิบเป็นสาเหตุสาคัญที่
ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทางด้านต้นทุนผลัก และยังสามารถนาแบบจาลองของภาคเศรษฐกิจเชิงพลวัตร
ด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ มาประยุกต์ใช้ได้ดีในการสร้างแบบจาลองที่ใช้ในครั้งนี้
วันทนีย์ ทรัพย์เสนาะ (2530) ศึกษาการใช้จ่ายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เป็นการศึกษานโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาล และวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีต่อ
ตัวผันแปรของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จ การจ้าง
งาน ระดับราคา และดุลการชาระเงิน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวกับตัวแปรการ
ใช้จ่ายของรัฐบาลในรูปแบบจาลองสมการถดถอยเชิงเดี่ยว (simple regression model) และแบบจาลอง
สมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression mode) สาหรับตัวแปรหลายตัว และการประมาณค่าด้วย
วิธีกาลัง น้ อยที่สุด (OLS) แบบจ าลองประกอบด้วย 4 สมการ คือ สมการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สมการการจ้างงาน สมการระดับราคาภายในประเทศ สมการสมดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ โดยใช้
ข้อมูลอนุกรมเวลา ในช่วงปี พ.ศ. 2504 - 2527
ผลการศึกษาพบว่า การใช้จ่ายของรัฐบาลมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
เท่านั่น คือ ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และระดับราคา โดยการใช้จ่ายของ
รัฐบาลมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดผลกระทบรองลงมา ได้แก่ ระดับราคา
และระดับการจ้ างงาน ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาการใช้ จ่ายของรั บบาลตามลักษณะงาน พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การรักษาความสงบภายในประเทศและด้านการ
ชาระหนี้กู้มีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคา การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย
ทางด้านสาธารณูปการ การป้องกันประเทศและรายจ่ายอื่นๆ มีผลกระทบต่อการจ้างงาน การใช้จ่ายของ
รัฐ บาลไม่มีผ ลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอก คือ ไม่มีผ ลกระทบต่อดุลการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ

วาสุ ณี สิริ ชู ว งศ์ (2536) ศึก ษาการใช้ จ่า ยของภาครั ฐ บาล ที่ มีต่ อความเจริ ญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นการศึกษาผลการใช้ จ่ายของรั ฐบาลโดยรวม ผลการใช้ จ่ายทางด้าน
เศรษฐกิจ และการใช้จ่ายทางด้านป้องกันประเทศของรัฐบาลที่มีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยวิเคราะห์รูปสมการถดถอยเชิงซ้อน (multiple regression) ประมาณค่าด้วยวิธี
กาลังสองน้อยที่สุด (OLS) โดยใช้แบบจาลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ คือ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปีที่ผ่านมา เวลา ค่าใช้จ่าย ของรัฐบาลโดยรวม ฐานการเงิน ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนของภาครัฐบาลที่ไม่ใช่เพื่อการทการ โดยใช้ข้อมูลอนุกรม ในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2532
ผลการศึกษาพบว่า การใช้จ่ ายรวมของรัฐบาล มีผลกระทบต่อความเจริ ญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมาก และการใช้จ่ายทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยกว่า
การใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของรัฐบาลโดยผู้วิจัยให้เหตุผลว่าความมั่นคงของประเทศเป็นปัจจัย
สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนมากกว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอื่น และรายจ่ายด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่
ถูกใช้ไปด้านรายจ่ายประจา ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือเพิ่ม
กาลัง การผลิต การใช้ นโยบายการเงิน การคลัง ในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจะสามารถสร้าง ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มาก
นภาพร เลขาวิวัฒนกุล(2539) การวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อศึกษาดัชนีที่ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น โดยใช้วิเคราะห์ในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2538 ใน
เชิงพรรณนาจะเป็นการอธิบายลักษณะทั่วไปของดัชนีที่ใช้ในการวัดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย ส่วน
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณจะใช้แบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อนสาหรับตัวแปรหลายตัว ด้วยวิธีกาลัง
สองน้อยสุดธรรมดา เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ต่อปริมาณเงินทั้งในกรณีความหมายแคบ
และความหมายกว้ า ง และผลกระทบของปริ ม าณเงิ น ดั ง กล่ า วกั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ ต่ อ ระดั บ ราคา
ภายในประเทศ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ปริ ม าณเงิ น ในความหมายแคบและ
ความหมายกว้างมากที่สุด คือ สินเชื่อให้แก่ภาคเอกชน รองลงมาได้ แก่สินเชื่อภาครั ฐบาลสุทธิ และ
สินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิ ตามลาดับ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์หนี้สินอื่นของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากมีส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ ส่นปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อปริมาณเงินทั้งกรณีความหมายแคบและความหมายกว้างในกรณีการขาดดุลงบประมาณมากที่สุด
การที่กระทรวงการคลังถอนเงินฝากจากธนาคารแห่งประเทศไทย รองลงมาคือ การที่กระทรวงการคลัง
ขายพันธบัตรให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาภายในประเทศมาก
ที่สุด คือ ระดับราคาภายในประเทศในปีที่แล้ว อัตราค่าจ้างขั้น ต่า ราคาสินค้านาเข้าและบริ การ และ
ปริมาณเงิน งานวิจัยนี้ได้จากัดการศึกษา โดยไม่พิจารณาคือตัวแปรอธิบายภาวะเงินเฟ้อ อันเกิดจากอุป
สงค์เป็นหลัก โดยแบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อนสาหรับตัวแปรหลายตัวในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึง
ระดับร่าคาภายในประเทศในอดีต ซึ่ง ไม่สามารถพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้อในอนาคตได้ ดังนั้นการศึกษา

ภาวะเงินเฟ้อของ สปป.ลาวได้นาเอาแบบจาลองมาปรับปรุงใช้ เพื่อให้แบบจาลองมีความสมบูณ์ยิ่งขึ้น
โดยนาเอาตัวแปรทางด้านอุปสงค์มาพิจารณา
ประภัสสร พ่วงพงษ์(2540) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์น้ามันดีเซลในประเทศไทย ใน
การศึกษานี้ได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ.2523 – 2538 โดยวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน และวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการ
ใช้น้ามันดีเซล ประกอบด้วย จานวนประชากรในภาคเกษตรกรรม ผลิต ภัณฑ์ภายในประเทศในภาค
การเกษตร ราคาขายปลีกน้ามันดีเซล และจานวนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ผลการศึกษาปรากฎว่า
จานวนรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และผลิตภัณฑ์ภายในประเทศในภาคการเกษตร เป็นสองปัจจัยหลัก
ที่มีผลต่ออุปสงค์น้ ามัน ดีเซลในประเทศไทย และในการพิจารณาโครงสร้างการน าเข้าน้ามัน พบว่า
ประเทศไทยมีการน าเข้าน้ ามั น ดิบจากกลุ่มประเทศในตะวัน ออกกลางมากที่ สุด รองลงมาคือ กลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน และกลุ่มประเทศเอเซี ยแปซิฟิก ตามลาดับ กรณีที่เป็น น้ามันส าเร็จรู ปมีการนาเข้า
น้ามันดีเซลหมุนเร็วมากที่สุด รองลงมา คือน้ามันเตาและน้ามันเบนซินพิเศษ ตามลาดับ โดยส่วนใหญ่จะ
นาเข้าน้ามันดีเซลหมุนเร็วและน้ามันเตาจากประเทศสิงคโปร์ในปริมาณและมูลค่าที่สูงกว่าแหล่งอื่นทุกปี
สาหรับการใช้น้ามันจาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ จะพบว่า สาขาการคมนาคมขนส่ง มีปริมาณการ
ใช้น้ามันมากที่สุด รองลงมาคือ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า ตามลาดับ และพบว่าการใช้น้ามันใน
สาขาทั้งสองนี้ในแต่ละปีมากกว่าร้อยละ 70 ของการใช้น้ามันทั้งหมดของประเทศ
ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บจากการศึกษาเรื่ องนี้ คือ ท าให้ท ราบถึง โครงสร้ างการใช้ น้ ามัน เชื้ อเพลิง
โดยรวมของประเทศไทย โดยจ าแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ต่างๆ คือ สาขาเกษตรกรรม เ หมืองแร่
อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยและการค้า การคมนาคมและขนส่ง และทราบถึงโครงสร้างราคา
น้ามัน วิธีการกาหนดราคาน้ามันดีเซลภายในประเทศในระบบราคาและระบบควบคุม ระบบราคาแบบกึ่ง
ลอยตัว และระบบราคาแบบลอยตัว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระบบราคาน้ามันที่ใ ช้ในประเทศ
ไทย และความสาคัญของน้ามันในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
พรศิริ ศิริสะอาด(2541) ได้ศึกษาผลของภาวะเงินเฟ้อ จากการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนต่อ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ.2515 – 2538 และในการศึกษาได้ศึกษาถึงผลกระทบของ
ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น ผลกระทบของการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดย
การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยแบบจาลองสมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่
เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของภาวะเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากทั้งทางด้านอุป
สงค์ฉุดและอุปทานผลั ก โดนสาเหตุด้านอุปสงค์ฉุดมาจากปัจจัยภายในประเทศที่ ส าคัญ ได้แก่ การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของสินเชื่อ และการขยายตัวของปริมาณเงินในระดับสูง ส่วนปัจจัย
ภายนอกประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การขยายตัวของการส่งออกและการลงทุน สาหรับสาเหตุด้านอุปาน

ผลัก มาจากปัจจัยภายในประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่า การขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วน
ปัจจัยภายนอกประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การสูงขึ้นของราคาน้ามันดิบ
ในการวิเคราะห์เชิงนโยบายโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้
กาหนดให้ค่าเงินบาทลดลงร้อยละ 10 20 30 และ 50 โดยพบว่า การลดค่าเงินบาทในอัตราที่สูงจะทาให้
ระดับราคาภายในประเทศ ราคานาเข้าสินค้าและบริการ และระดับราคาสินค้าเปรียบเทียบระหว่างสินค้า
ภายในประเทศ การบริการภาคเอกชน การลงทุ นรวม มูลค่าการส่ง ออกสิน ค้าและบริการ มูลค่าการ
นาเข้าสินค้าและบริการ และระดับราคาสินค้าเปรียบเทียบระหว่างสินค้าภายในประเทศกับราคานาเข้า
สินค้าและบริการ มีการลดลงในอัตราที่ลดลง นั่นคือ ถ้าเงินบาทมีค่าลดลงในอัตราที่สูงขึ้นยิ่งทาให้ภาวะ
เงินเฟ้อสูงขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในเรื่องนี้ คือ ทาให้ทราบถึงผลของภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจาก
การปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยย โดยแนวคิดและแบบจาลองใน
การศึกษาเรื่องนี้จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาผลกระทบของราคาน้ามันต่อการบริโภคและภาวะเงิน
เฟ้อต่อไป
มงคล ใจวงศ์ยะ(2543) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทย
โดยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 – 2540 และในการวิเคราะห์นั้น เส้นอุป
สงค์มวลรวมได้อาศัยแนวคิดแบบจาลองของ IS – LM – BP Model ในขณะที่อุปทานมวลรวมหาจาก
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics foundation)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับราคาสินค้ามีความอ่อนไหวต่อตัวแปรด้านอุปทานมากกว่าด้านอุปสงค์
โดยค่าความยืดหยุ่นของระดับราคาต่อตัวแปรด้านอุปทานทั้ งระยะสั้นและระยะยาว มีค่ารวมเท่ ากับ
0.1763 และ 0.4809 ตามลาดับ ในขณะที่ค่าความยืดหยุ่นของระดับราคาต่อตัวแปรด้านอุปสงค์ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวมีค่ารวมเท่ากับ 0.0156 และ 0.1057 ตามลาดับ และในการปรับตัวด้านอุปทานจะมีการ
ปรับตัวด้านราคาเพียงด้านเดียว จากการศึกษาพบว่า ในระยะสั้นระดับราคาปัจจุบันมีค่าความยืดหยุ่น
ต่อการคาดการณ์ของระดับราคามากที่สุด คือ 0.6335 และผลของฤดูกาลแต่ละไตรมาสมีอิทธิพลทาให้
ระดับราคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 1.0096 ร้อยละ 1.0057 และร้อยละ 1.0078 ในไตรมาสที่ 2
3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ในขณะที่การเปิดเสรีการเงินเมื่อปี พ.ศ.2532 มีอิทธิพลทาให้
ระดับราคาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเช่นกัน คือ ร้อยละ 1.0073
ในระยะสั้นนั้น ระดับราคามีค่าความยืดหยุ่นต่อค่าจ้างขั้นต่ามากที่ สุด คือ 0.1158 รองลงมา
ได้แก่ ราคาสิน ค้าวัตถุดิบ การใช้ จ่ายภาครั ฐ ปริมาณเงิน และดุลการช าระเงินที่ แท้จริ ง มีค่า 0.0605
0.0087 0.0064 และ 0.0005 ตามลาดับ สาหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น ได้สรุปว่าตัวแปรทางด้าน
ต้นทุนการผลิตเป็นตัวกาหนดการเคลื่อนไหวระดับราคามากกว่าด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่า
ในขณะที่ตัวแปรเชิงนโยบายทั้งนโยบายด้านการเงินและนโยบายการคลังมีอิทธิพลต่อระดับราคาเพียง
เล็กน้อย แต่ตัวแปรดังกล่าวกลับมีผลต่อการจัดการด้านอุปสงค์มากกว่าด้านอุปทาน

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการศึกษาในเรื่องนี้ คือ ทาให้ทราบถึง สาเหตุของการเกิดเงิน เฟ้อของ
ประเทศไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และทราบแนวคิดในการสร้างแบบจาลองของ IS – LM – BP
Model เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาเส้นอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้าง
แบบจาลองในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของราคาน้ามันต่อภาวะเงินเฟ้อของประเทศไทยต่อไป
เปมิกา คงสบาย (2543) ศึกษาเกี่ยวกับการใช้นโยบายการเงินควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยใช้วิธีทดสอบทางเศรษฐกิจมิติตามวิธี Co-Integration และ Error Correction Model
เพื่อหาความรวดเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพภาวะเงินเฟ้อเมื่อระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพด้าน
ราคา โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็ น ลอยตัวภายใต้การจั ดการ การศึกษาแบ่ง ออกเป็น 4 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ ว นแรก
การศึกษาลักษณะของอนุกรมเวลาโดยการทดสอบ Unit Root พบว่า ตัวแปรมีลักษณะเป็น Stationary
ที่ระดับ Integrated เดียวกัน ส่วนที่สอง การทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวของตัวแปรซึ่งพบว่า อัตรา
แลกเปลี่ยนและปริมาณเงินมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ อัตราดอกเบี้ยกู้ใน
ประเทศมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงข้ามกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยสาเหตุอาจเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษาในช่วงแรก คือปี พ.ศ. 2533 ถึง ไตร
มาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบตะกร้าเงิน ทาให้ค่าเงินเคลื่อนไหวได้เพียง
เล็กน้อยประกอบกับช่วงหลังของปีที่ทาการศึกษารัฐบาลใช้นโยบายทางด้านการเงินและการคลังรวมถึง
มาตรการอื่นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทาให้นโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมระดับ
ราคาไม่ได้ผล ส่วนที่สาม การทดสอบการปรับตัว สู่ดุลภาพของภาวะเงินเฟ้อเมื่อระบบเศรษฐกิจขาด
เสถียรภาพด้านราคาด้วยวิธี Error Correction Model พบว่า อัตราเงินเฟ้อสามารถปรับตัวเข้าสู่ดุลภาพ
ได้ประมาณ 55.11 เปอร์เซ็นต์ต่อไตรมาส และปริมาณเงินในไตรมาสที่ 3 เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเกิดเงินเฟ้อในระยะสั้นมากที่สุด รองลงมาคือปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสปัจจุบันและ
ส่วนที่สี่ เป็นการทดสอบเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง ของแบบจาลองด้วยวิธี Chow Test สรุปได้ว่า สมการ
มีเสถียรภาพเชิงโครงสร้างโดยรวม ซึ่งหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อและปัจจัยพื้นฐานที่กาหนดอัตราเงิน
เฟ้อไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะอยู่ในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน
พิมพ์ใจ พงศ์พันธ์ลักษณ์ (2543) ศึกษาเรื่องนโยบายการคลังกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย
ศึกษาโดยใช้แบบจาลองของ Aghevli-Khan ที่ได้เคยศึกษาไว้ในปี พ.ศ. 2504 - 2517 โดยแบบจาลองที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 4 สมการ คือ สมการกาหนอราคา (determination of price) สมการ
ทางด้ า นรายจ่ า ยของรั ฐ บาล (government expenditure) สมการทางด้ า นรายได้ ข องรั ฐ บาล
(government revenue) และสมการปริมาณเงิน (money supply) ใช้การประมาณค่าด้วยวิธี Ordinary
Least Squares--OLS ใช้ข้อมูลรายปีในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2513 – 2540 ในการศึกษาโดยวิเคราะห์
ความสัมพัน ธ์ซึ่ งกันและกัน ของปริม าณเงินและระดับราคา โดยมีสมมติฐานว่า ในขณะที่ ระดับราคา
เพิ่มขึ้นจะทาให้รายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นตาม แต่รายได้ของรัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นช้า

กว่าการเพิ่มขึ้นของระดับราคา ทั้งนี้มาจากสาเหตุของค่าความยืดหยุนของรายได้ประชาชาติต่า และยัง
มีความล่าช้าในการจัดเก็บภาษีอากรชดเชยการขาดดุลโดยการกู้จากธนาคารกลางจะทาให้ปริมาณเงิน
เพิ่มขึ้น และส่งผลกดดันต่อระดับราคาให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีกด้วย
ผลการศึกษาพบว่า การขาดดุลของรั ฐ บาลไม่ส่ง ผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับราคาเนื่องจาก
เนื่ องจากการปรั บตัวของรายได้ที่ เป็น จริ ง ของรั ฐ บาล มีความรวดเร็ วมากกว่าการปรั บตัวทางด้า น
รายจ่ายที่แท้จริงของรัฐบาลในสถานการณ์ที่มีการเฟ้อของราคาเกิดขึ้น การขาดดุลการคลังที่เกิดขึ้นใน
ก่อนปี พ.ศ.2531 เป็นผลมาจากการใช้นโยบายโดยจงใจของรัฐบาลไม่ได้เป็นผลมาจากระดับราคาที่มีต่อ
การจัดทางบประมาณแต่อย่างใดอาจเป็นไปได้ที่การใช้จ่ายที่สูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ การขยาย
ขนาดของภาครัฐตามการเจริญเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ การใช้คืนเงินกู้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสาคัญ
ของการขาดดุลการคลังของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาด้วย สาหรับสมการปริมาณเงิน ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้น
บ้างในบางช่วงนั้นอาจสรุปได้ว่าเกิดจากการขาดดุลของรัฐบาล เนื่องจากมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายตัว
แปรด้วยกัน คือ การเปลี่ยนแปลงในเงินสารองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อที่ ธนาคารกลาง
ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ และสต๊อกของเงินกาลังสูง ในช่วงก่อนด้วย ส่วนสมการระดับราคานั้น ปัจจัยที่
สาคัญที่ทาให้ระดับราคาเพิ่มขึ้น คือ รายได้ประชาชาติที่แท้จริง ส่วนการขยายตัวของปริมาณเงินอยู่ใน
ระดับสูงช่ วงหลังปี พ.ศ.2529 นั้ น เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ว แต่ปริ มาณเงิน ที่
เพิ่มขึ้นจะถูกดูดซับจากความต้องการถือเงินที่มีอยู่สูงในระบบเศรษฐกิจด้วย จึงทาให้ระดับราคาไม่ได้
เพิ่มขึ้นสูงมากนัก
สุขุมาลย์ ชลการ (2544) ศึกษาผลกระทบจากการใช้นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และ
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบทางเศรษฐกิจ ซึ่งทาการศึกษา
ตามแนวคิดของ Monetary Approach to Balance of Payments โดยใช้แบบจาลองเศรษฐมิติมหาภาค
ขนาดเล็กสาหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของ Athanasios P. Papadopoulos (1993) ซึ่งประกอบด้วย
สมการแสดงพฤติกรรม 6 สมการ และสมการเอกลักษณ์ 1 สมการ ประมาณค่าสัมประสิทธิ์แต่ละสมการ
ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (OLS) โดยใช้ข้อมูลรายปีในช่วงปี พ.ศ. 2520-2539 และทาการทดสอบความ
เชื่อมั่นของสมการทั้งระบบในแบบจาลอง โดยทาการ Historical Simulation ก่อนที่จะน ามาท าการ
วิเคราะห์นโยบาย (policy simulation) โดยใช้ค่าใช้จ่ายรัฐบาลเป็นตัวแปรของนโยบายการคลัง ปริมาณ
สินเชื่อภายในประเทศเป็นตัวแปรของนโยบายการเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ฯ
เป็นตัวแปรของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ผลการศึกษาพบว่า ในสมการการนาเข้าและสมการการส่งออก ราคาเปรียบเทียบมีผลต่ อมูลค่า
การน าเข้ า และมู ล ค่ า การส่ง ออกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จึ ง ถื อ ได้ ว่า สามารถใช้ น โยบายอั ต รา
แลกเปลี่ยนเป็น เครื่องมือ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดุลการค้าโดยส่งผ่านราคาเปรี ยบเที ยบ ใน
สมการระดับราคาพบว่า อุปสงค์ส่วนเกินของสินค้า ราคาสินค้านาเข้า และราคาสินค้าภายในประเทศใน
ปีที่ ผ่า นมา มี ความสัม พัน ธ์ใ นทิ ศ ทางเดียวกั น กับ ระดับ ราคาสิน ค้ าภายในประเทศ ส าหรั บสมการ
ผลิต ภัณ ฑ์ประชาชาติที่แท้จริ งพบว่า ระดับผลผลิต จะขึ้นอยู่กับตัวแปรทางการคลัง (การใช้จ่ายของ

รัฐบาลที่แท้จริงและภาษีที่แท้จริง ) และอุปสงค์ส่วนเกินของสินค้า โดยที่ตัว แปรทางการเงิน (ความไม่
สมดุลทางการเงิน ) ไม่ มี ผ ลกระทบต่อระดับผลผลิต อย่างมีนั ยส าคัญ ในสมการประมาณเงิน พบว่า
ปริมาณเงิน มีความสัม พัน ธ์ใ นทิศทางเดียวกัน กับประมาณสินเชื่ อภายในประเทศ ทุ นส ารองระหว่าง
ประเทศ ปริมาณเงินในปีที่ผ่านมา และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกั บหนี้สินต่างประเทศสุทธิ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนสมการทุน สารองระหว่างประเทศ ซึ่ งใช้แสดงแทนการเปลี่ยนแปลงใน
ดุลการชาระเงินปรากฏว่าตัวแปรทางการเงิน (ความไม่สมดุลทางการเงิน ) มีผลต่อทุนสารองระหว่าง
ประเทศอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลการประมาณค่าจากสมการผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริ งและ
สมการทุนสารองระหว่างประเทศแสดงให้เห็นว่า นโยบายการเงินจะไม่ส่งผลต่อผลผลิตที่แท้จริง แต่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดุลการชาระเงิน
เมื่อทาการทดสอบความเชื่ อมั่ นของแบบจาลอง โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนยก
กาลัง สอง (RMSE) และค่าสั ม ประสิท ธิ์แห่ง การไม่เท่ ากั น ของ Theil (U) ผลการทดสอบพบว่ า
แบบจาลองมีความเชื่อมั่นที่ดีพอสมควร สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย (policy simulation)
ได้
ในการวิ เ คราะห์ น โยบายพบว่ า การใช้ น โยบายการเงิ น นโยบายการคลั ง และนโยบาย
แลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อผลผลิต ระดับราคา และดุลการชาระเงินแตกต่างกันตามช่วงระยะเวลา ซึ่งผล
การวิ เ คราะห์ น โยบายสรุ ป ได้ ว่ า ภายใต้ ร ะบบอั ต ราแลกเปลี่ ย นแบบคงที่ นโยบายการคลั ง จะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ กล่าวคือ การ
ใช้นโยบายการคลังจะมีผลกระทบต่อระดับผลผลิต และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระดับผลผลิต
มากกว่าการใช้นโยบายการเงิน ในส่วนเสถียรภาพของระดับราคาพบว่า การใช้ นโยบายการเงินจะมี
ผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดุลการช าระเงิน
มากกว่าการใช้นโยบายการคลัง ส่วนการใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนโดยการลดค่าเงินพบว่า เมื่อมีการ
ลดค่าเงินจะยังไม่ส่งผลให้ดุลการค้าปรับตัวดีขึ้นในทันที เนื่องจากมูลค่าการนาเข้าไม่ลดลงและมูลค่าการ
ส่งออกไม่เพิ่มขึ้นในทันที ในปีแรกเมื่อมีการลดค่าเงิน โดยมูลค่าการนาเข้าจะลดลงและมูลค่าการส่งออก
จะเพิ่มขึ้นในปีที่ 2 ของการลดค่าเงิน ซึ่งเป็นไปตาม J-Curve Effect ที่เกิดจากความล่าช้าในการปรับตัว
การลดค่าเงินจะทาให้ดุลการชาระเงินดีขึ้น ส่วนผลกระทบที่มีต่อระดับราคาสินค้าภายในประเทศ และ
ระดับผลผลิตพบว่ามีผ ลกระทบน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดค่าเงิ น
พบว่า ในระยะยาวขนาด ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีน้อยกว่าขนาดของผลกระทบในระยะสั้นและระยะ
กลาง นั่นคือ การใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนโดยการลดค่าเงิน ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวจะมีผลกระทบ
ต่อตัวแปรในระบบเศรษฐกิจน้อยลง
สมัช ชา โยชน์ชัยสาร (2544) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยกับ
อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยตาม Fisher Hypothesis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราดอกเบี้ยกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ตามกรอบสมมติฐานของ Fisher ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยใช้เทคนิค Co-integration และError Correction Model มาวิเคราะห์อัต ราดอกเบี้ยที่ ใช้ ศึกษา

ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Lending Rate-INT) อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดซื้อคืน(Repurchase Rate-IBR) อัตราดอกเบี้ยกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR-IMLR) อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน
(Bank Rate-IBR) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposits-ISD) และอัตราดกเบี้ยเงินฝาก
ประจา 3-6 เดือน (Time Deposits 3-6 months-ITD) ช่วงการศึกษาอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2535 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 โดยทาการแบ่งช่วงศึกษาออกตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คือ
ช่วงการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบBasket of Currencies (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2540) และช่วงการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Managed Float (เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2540 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543)
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Basket of Currencies มีอัตรา
ดอกเบี้ย 3 ประเภท ที่ มี ความสัม พันธ์เชิ ง ดุลนภาพระยะยาวกับอัต ราเงิน เฟ้อคาดการณ์ คือ อัต รา
ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา
อายุ 3-6 เดือน ส่วนในช่วงการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Managed Float มีเพียงอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์เท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ แสดงว่าเมื่อ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว กลไกราคาสามารถทางานได้ดีขึ้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตรา
ดอกเบี้ยให้เคลื่อนไหวไปด้วยกันได้อย่างดี โดยการทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวตามสมมติฐานของ
Fisher ปรากฏว่า ในช่วงการใช้ระบบ Basket of Currencies อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร
เท่านั้นที่มี Fisher Effect ส่วนในช่วงการใช้ระบบManaged Float อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเท่านั้นที่มี
Fisher Effect แต่เมื่อทาการตัดแบ่งช่วงศึกษาออกวิเคราะห์แล้วยังพบว่า ในช่วงการใช้ระบบ Managed
Float อัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อพันธบัตรก็มีความสัมพันธ์แบบ Fisher Effect ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะ
สรุปได้ว่า มีลักษณะเป็น Partial Fisher Effect มากกว่า กวิตา สุขี (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยกาหนดเงิน
เฟ้อของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผล
ต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย โดยการศึกษาดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีราคาผลิตภั ณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ กับปัจจัยที่เป็นสาเหตุเงินเฟ้อ ๆด้แก่ อัตราการว่างงาน ราคาน้ ามัน ปริมาณเงินและ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2545ทาการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติในการสร้าง
สมการถดถอยเชิงซ้อน ด้วยวิธีประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุด โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการ ดังนี้
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค
LnCPIt
= 3.613 – 0.677 InWt + 0.998 InPmt
t-statistic
(2.693) (-2.503)* (4.240)*
+ 1.122 InM2t + 0.2679 InYt
(2.230)* (0.421)**
2
R
= 0.725
2
Adjusted R
= 0.665
Durbin-watson =12.126

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า t-statistic
*มีนัยคาสั่งทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
**ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า กรณีที่ใช้แบบจาลองดัชนีราคาผู้บริโภคแทนอัตราเงินเฟ้อพบว่า อั ตราการ
ว่างงาน ราคาน้ามัน ปริมาณเงินและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาผู้บริโภคได้ร้อยละ 72.5 โดยมีค่ายืดหยุ่นของตัวแปรแต่ละตัวต่อดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่
ปริมาณเงิน ราคาน้ามัน อัตราการว่างงาน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศโดยมีค่าเท่ากับ 1.122,
0.998, 0.677 และ0.173 ตามลาดับ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
LnPt
= 2.110 – 0.186 InWt + 1.029 InPmt
t-statistic
(2.200) (-0.951)** (3.290)*
+ 0.681 InM2t + 0.750 InYt
(3.588)* (0.2451)*
2
R
= 0.807
2
Adjusted R
= 0.775
Durbin-watson = 0.547
F-statistic
= 26.059
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่า t-statistic
*มีนัยคาสั่งทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
**ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแทนตราเงินเฟ้อ
พบว่า อัตราการว่างงาน ราคาน้ามัน ปริมาณเงิน และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศได้ร้อยละ 80.7 โดยมีค่ายืดหยุ่นของ
ตัว แปรแต่ล ะตัว ต่ อดั ช นี ร าคาผลิต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ ได้ แก่ ราคาน้ ามัน ปริ ม าณเงิ น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและ อัตราการว่างงาน โดยมีค่าเท่ากับ 1.029, 0.681, 0.750 และ
0.186ตามลาดับ โดยอัตราการว่างงานเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
เอกธนา อิสสระกุล(2551) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย”
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อของประเทศไทยกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้ศึกษา
ตัวแปรทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ามัน ปริมาณเงินแบบกว้าง
การใช้จ่ายภาครัฐ และราคาปัจจัยแรงงาน ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2542 – กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยการทดสอบครั้งนี้ได้ทดสอบยูนิทรูท (unit root test) เพื่อทดสอบ
ความนิ่ ง ของข้อมู ลแล้ วจึ ง ท าการทดสอบโคอิน ทิ เกรชั่ น (cointegration) เพื่ อหาความสัมพัน ธ์เชิ ง

ดุลยภาพในระยะยาว สาหรับในระยะสั้นได้หาความสัมพันธ์โดยใช้แบบจาลองเออเรอร์คอร์เรคชั่น (error
– correction model) จากผลการทดสอบความไม่นิ่ ง ข้องข้อมูล พบว่าตัวแปรทุ กตัวมี order of
integration เดี ย วกั น คื อ I(0) จากนั้ น ทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะยะยาว พบว่ าทั้ ง สอบตั ว แปรมี
ความสัมพั น ธ์กั น ในระยะยาว และเมื่ อ ทดสอบขบวนการปรั บตั วในระยะสั้น พบว่า ในกรณีที่ อัต รา
แลกเปลี่ยน ราคาน้ามัน ปริมาณเงินแบบกว้าง และราคาปัจจัยแรงงาน ตัวแปรอิสระและอัตราเงินเฟ้อ
เป็นตัวแปรตาม แบบจาลองมีการปรับตัวระยะสั้น

บทที่ 3
แนวคิดทางทฤษฎี
3.1

แนวคิดและทฤษฎี

เนื้อหาในส่วนนี้แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก โดยในหัวข้อที่ 1 จะเป็นการอธิบายถึงความหมายและ
ทฤษฎีการเกิดภาวะเงินเฟ้อ หัวข้อที่ 2 กล่าวถึงการจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อในกรณี
ประเทศไทย หัวข้อที่ 3 กล่าวถึงการดาเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในเชิงปฎิบัติ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหัวข้อที่ 4 จะกล่าวถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2542 และการดูแลราคาสินค้าและบริการต่างๆโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

3.1.1 ความหมายและทฤษฎีการเกิดภาวะเงินเฟ้อ
ความหมายของเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อหมายถึง ภาวะเศรษฐกิจที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับราคาอาจเป็นการเพิ่มขึ้นของระดับราคาอย่างแท้จริงโดยไม่มีการ
ควบคุมราคาสินค้า (Open Inflation) หรือการเพิ่มของระดับราคาที่ไม่ชัดแจ้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการควบคุม
ราคาสินค้า (Repressed Inflation) ทั้งนี้ โดยทั่วไป เงินเฟ้อมักมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) เงินเฟ้อเป็นภาวะที่มีอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) เกิดขึ้นโดยทั่วไปในลักษณะที่ว่าผู้
ซื้อใช้เงินมากแต่ซื้อสินค้าได้น้อยลง
2) เงินเฟ้อเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินหรือรายได้ที่เป็นตัวเงิน ในขณะที่รายได้ที่แท้จริง
คงที่หรือลดลง
3) เงินเฟ้อเป็นการเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยมีเงื่อนไขต่างๆได้แก่
 ระดับราคาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยผ่านผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตหรือ
การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์
 ระดับราคาที่ เพิ่มขึ้น จะต้องไม่เป็นผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น หรือผลผลิตที่ แท้จริ ง
เพิ่มขึ้น
 จะต้องเป็นการเพิ่มขึ้นของระดับราคาที่วัดได้จากราคาที่ไม่รวมภาษีทางอ้อมและเงิน
อุดหนุน
 จะต้องเป็นการเพิ่มของระดับราคาที่ไม่อาจคาดคะเนได้อย่างถูกต้อง

4) เงินเฟ้อเป็นการลดลงของค่าภายนอกของเงินซึ่งวัดได้โดยการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ ราคาทองคา อุปสงค์ส่วนเกินต่อทองคา หรืออุปสงค์ส่วนเกินต่อเงินตราระหว่างประเทศ
ณ อัตราทางการ (Official Rate) ตามลักษณะดังกล่าว นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ให้ความหมายของ
ภาวะเงินเฟ้อไว้ดังนี้
F.W. Paish: ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่รายได้ตัวเงินเพิ่มเร็วกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่มีขายใน
ตลาด หรือเป็นภาวะที่รายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ที่แท้จริง
R. Turvey: ภาวะเงินเฟ้อเป็นภาวะที่รายได้ประชาชาติแท้จริงที่เกิดขึ้นจริง (Actual Real GNP)
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า Potential Real GNP
Neo-Classic: ภาวะเงินเฟ้อเป็นการเพิ่มของระดับราคาที่รุนแรง (Hyperinflation) ในภาวะนี้
ประชาชนขาดความเชื่อถือในค่าของเงิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว อันมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในด้านนโยบายการเงิน
ทฤษฎีการเกิดภาวะเงินเฟ้อ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปอธิบายอธิบายการเกิดภาวะเงินเฟ้อว่า มีสาเหตุหลัก 2 ประการ
ประการแรก ได้แก่ สาเหตุทางด้านอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงิน
เฟ้อที่เกิดจากสาเหตุทางด้านอุปทานรวม (Aggregate Supply) คือ เงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนผลัก (Costpush Inflation) และเงินเฟ้อที่เกิดเนื่องจากโครงสร้างอุปสงค์เปลี่ยนแปลง (Structural Inflation) และ
ประการที่สอง ได้แก่ อุปสงค์ฉุด (Demand-pull Inflation)
1.ทฤษฎีภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากทางด้านต้นทุนผลัก (cost-push inflation)
เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุน เป็นภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของต้นทุน สาเหตุที่
ทาให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากราคาน้ามันดีเซลเพิม่ ขึ้น

ภาพที่ 3.1 เงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุน(cost-push inflation)

พิจารณาจากภาพที่ 3.1 จะพบว่า แรงดันที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันดีเซล จะมีผลทา
ให้เส้นอุปทานเลื่อนสูงขึ้นจาก AS0 เป็นเส้น AS1 เป็นผลทาให้ปริมาณผลผลิตดุลยภาพลดลง ในขณะที่
ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นจาก P0 เป็น P1 ซึ่งการเกิดเงินเฟ้อในกรณีนี้สามารถอธิบายด้วยทฤษฎีดังนี้
1)ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น
ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นนั้น เริ่มจากค่าจ้างแรงงานเพิ่มก่อนแล้วจึงจะส่งผล
กระทบต่อต้น ทุนการผลิตของสินค้าและบริ การ ซึ่ง ทาให้อุปทานมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากค่า จ้าง
แรงงานเป็นส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานมักจะเพิ่มในสัดส่วนที่
มากกว่าการเพิ่มของผลิตภาพของแรงงาน

ภาพที่ 3.2 ข

ภาพที่ 3.2 ก

ภาพที่ 3.2 ค

ภาพที่ 3.2 ภาวะเงินเฟ้ออันเกิดจากการเคลื่อนย้ายของอุปทานแรงงาน
จากการเคลื่อนย้ายสูงขึ้นของเส้นอุปทานแรงงานใน(ภาพที่ 3.2 ก)จาก Pe0,g0(N) ไปเป็น P
e
0,g1(N) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการสูงขึ้นของความต้องการค่าจ้างในประเทศที่มีการจัดสหภาพแรงงานอย่าง

เข้ ม แข็ ง โดยอาจเนื่ อ งมาจากกรสู ง ขึ้ น ของราคาที่ ค าดคะเนไว้ หรื อ ราคาในอดี ต ที่ ผ่ า นมา หรื อ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรสนิยมสินค้าฟุ่มเฟือย การเคลื่อนย้ายสูงขึ้นของเส้นอุปทานแรงงานจะลด
การจ้างงานดุลยภาพลงตรงระดับราคาเริ่มแรก หรือกล่าวอีกในหนึ่งคือ เส้นอุปทานของระบบเศรษฐกิจ
จะเคลื่อนย้ายไปยัง AS1 ดัง ใน(ภาพที่ 3.2 ค) การเคลื่อนย้ายของเส้นอุปทานของระบบเศรษฐกิจ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน y0 – y1 ตรงระดับราคาเริ่มแรก ซึ่งอุปสงค์ส่วนเกินนี้จะทาให้ราคา
สูงขึ้นเมื่อพิจารณาด้านอุปสงค์ของระบบเศรษฐกิจ การสูงขึ้นของราคาจะลดผลผลิตดุลยภาพลงจาก y0
มาเป็น y2 ตามเส้นอุปสงค์เดิม AD0 โดยการเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายของเส้น IS และ LM (ภาพที่ 3.2 ข)
ในขณะที่การสูงขึ้นของราคาจะทาให้ผลผลิตดุลภาพด้านอุปทานเพิ่มสูงขึ้น จาก y1 มาเป็น y2 ตามเส้น
อุปทานเส้นใหม่(ภาพที่ 3.2 ค) และเส้นอุปทานแรงงานใน(ภาพที่ 3.2 ก) จะเคลื่อนย้ายสูงขึ้นจาก
P0,f(N) เป็น P2,f(N) ในขณะที่ ราคาสูงขึ้นนั้ นจะจูงใจให้เส้นอุปทานแรงงานเคลื่อนย้ายต่อไปอีกจาก
Pe0,g1(N) ไปเป็น Pe2,g1(N)
ดังนั้นการสูงขึ้นของราคาจะลดอุปสงค์ส่วนเกิน โดยการลดอุปสงค์ไปตามเส้น AD0 และเพิ่ม
อุปทานไปตามเส้น AS1 (ภาพที่ 3.2 ค) ในที่นี้อุปสงค์ส่วนเกินจะหมดไป และผลผลิตจะลดลงมายัง y2
เพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายสูงขึ้นของเส้นอุปทานของระบบเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากความต้องการ
ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถแสดงได้ในฐานะที่เป็นการเคลื่อนย้ายสูงขึ้นของเส้นอุปทานแรงงานใน(ภาพที่
3.2 ก) ซึ่งจะทาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้ผลิตลดปริมาณและการจ้างงานลงโดยที่
ระดับราคาสูงขึ้น
ที่มา : เอกธนา อิสสระกุล(2551:14)
2)แนวคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับดุลยภาพทั่วไป(General Equilibrium)
เนื่องจากในการพิจารณาแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
สานักเคนส์ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรในตลาดต่างๆ อันได้แก่ ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน
และตลาดแรงงาน และเพื่อดูว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในตลาดหนึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ตัวแปรในตลาดอื่นๆ อย่างไร ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 ก ตลาดผลผลิตและตลาดเงิน

ภาพที่ 3.3 ค ตลาดผลผลิต

ภาพที่ 3.3 ข ตลาดแรงงาน

ที่มา : รัตนา สายคณิต(2542:148)
ภาพที่ 3.3 ดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน
จากภาพที่ 3.3 ก เป็นการแสดงดุลยภาพในตลาดผลผลิตร่วมกับตลาดเงิน ซึ่งตรงกับจุดตัดของ
เส้น IS0 และเส้น LM จากภาพที่ 3.3 ข แสดงตลาดแรงงาน โดยให้ร ะดับการจ้างงานดุลยภาพถูก
กาหนดโดยเส้นอุปสงค์ต่อแรงงานและเส้นอุปทานของแรงงานและจากภาพที่ 3.3 ค แสดงตลาดผลผลิต
โดยให้ระดับราคาดุลยภาพในตลาดผลผลิตถูกกาหนดโดยเส้นอุปสงค์รวม และอุปทานรวม ซึ่งภาวะดุลย
ภาพของตลาดผลผลิตร่วมกับตลาดเงิน ณ ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพเท่ากับ Y0 อัตราดอกเบี้ย
ดุลยภาพเท่ากับ r0 ดังภาพที่ 3.3 ก โดยกาหนดให้สิ่งอื่นๆ คงที่ แต่ให้ระดับราคาเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะมี

ผลทาให้ระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปกับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในทิศทาง
ตรงกันข้าม จึงทาให้สร้างเส้นอุปสงค์รวมได้ตามเส้น AD0 ในภาพที่ 3.3 ค
ส่วนกาลังแรงงานของประเทศเท่ากับ NF แต่ระดับการจ้างงานดุลยภาพเท่ากับ N0 อัตราจ้างที่
เป็นตัวเงินดุลยภาพเท่ ากับ W0 ระดับการจ้างงานดุลยภาพนี้ทาให้เกิดผลผลิตเท่ากับ Y0 ดังภาพที่
3.3 ข ถ้ากาหนดให้สิ่ง อื่นๆ คงที่ แต่ใ ห้ร ะดับราคาเปลี่ยนแปลงได้ก็จะมีผ ลทาให้ระดับการจ้างงาน
ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไป และในที่สุดทาให้ระดับผลผลิตกับระดับราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
จึงทาให้สร้างเส้นอุปทานรวมได้ดังเส้น AS ในภาพที่ 3.3 ค ดังนั้นภาพที่ 3.3 ค จึงแสดงเส้นอุปสงค์รวม
และเส้นอุปทานรวมตัดกัน ซึ่งแสดงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพเท่ากับ Y0 และระดับราคาดุลยภาพ
เท่ากับ P0
ดังนั้นตามภาพที่ 3.3 จึงแสดงดุลยภาพทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งทาให้เกิดความสมดุลใน
ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน แต่จะเห็นได้ว่าระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ Y0 นี้เป็น
ระดับรายได้ประชาชาติที่ต่ากว่าระดับรายได้ที่ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเต็มที่ แสดงว่าระบบเศรษฐกิจ
ยังมีการว่างงานอยู่เท่ากับ N0NF
การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไปตามแนวคิดนี้ เป็นการแสดงถึงระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพที่
ทาให้เกิดความสมดุลในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงานได้ในขณะเดียวกันนั้น ไม่จาเป็นต้อง
เป็นระดับรายได้ประชาชาติที่ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่ การที่รายได้ประชาชาติจะอยู่สูงหรือต่า
ย่อมขึ้นอยู่กับอุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งถูกกาหนดขึ้นจากความสมดุลของตลาดผลผลิตร่วมกับ
ตลาดเงิน ถ้าอุปสงค์รวมของระบบเศรษฐกิจต่าเกินไป(AD0) รายได้ประชาชาติดุลยภาพจะต่ากว่าระดับ
รายได้ที่ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่ แต่ถ้าอุปสงค์รวมสูงเพียงพอ(AD1) รายได้ประชาชาติดุลย
ภาพจะเท่ากับระดับรายได้ที่ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่
นโยบายการเงินที่มีผลต่ออุปสงค์มวลรวม : ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินที่มีต่อ
ภาวะเงินเฟ้อ
ในการพิจารณาการดาเนินนโยบายการเงินจัดว่าเป็นนโยบายที่จัดการทางด้านอุปสงค์ เพราะมี
ความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงค์รวม จุดมุ่งหมายของการใช้นโยบายการเงินก็เพื่อ
รักษาระดับผลผลิตให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการจ้างงานเต็มที่และรักษาระดับราคาที่เป็นอยู่ ซึ่งการที่มี
อุปสงค์ส่วนเกินจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ในขณะที่การมีอุปสงค์ไม่เพียงพออย่างน้อยที่สุดจะนาไปสู่การ
ว่างงานชั่วคราวและภาวะเงินฝืด
เพื่อที่จะวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงิน นั่นคือ เมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผล
ทาให้เส้น LM เลื่อนระดับไป โดยกาหนดให้เส้น IS คงที่ ถ้าสมมติให้ปริมาณเงินเมขึ้นก็จะทาให้เส้น LM

เลื่อนไปทางขวามือของเส้นเดิม ดังนั้นจะทาให้เกิดผลกระทบต่อตัวแปรในตลาดต่างๆ และมีการปรับตัว
เข้าสู่ระดับดุลยภาพใหม่ได้ดังภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4 ก ตลาดผลผลิตและตลาดเงิน

ภาพที่ 3.4 ค ตลาดผลผลิต

ภาพที่ 3.4 ข ตลาดแรงงาน

ที่มา : รัตนา สายคณิต(2542:155)
ภาพที่ 3.4 ดุลยภาพของตลาดต่างๆ เมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้น
โดยดุลยภาพเริ่มแรกที่ ณ ระดับรายได้ประชาชาติเท่ากับ Y0 ณ ระดับราคาเท่ากับ P0 ระดับการ
จ้างงานดุลยภาพเท่ากับ N0 อัตราค่าจ้างที่เป็นตัวเงินดุลยภาพเท่ากับ W0 และอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพ
เท่ากับ r0

สมมติให้การดาเนินนโยบายการเงินด้วยการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินโดยการเพิ่มปริมาณเงิน
ทาให้อุปทานของเงินที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ทาให้เส้น LM เคลื่อนย้ายไปทางขวามือของเส้นเดิมไปบนเส้น IS
จากเส้น LM0 ไปเป็น LM’ ตามภาพที่ 3.4 ก ทาให้อัตราดอกเบี้ยลดลง การลงทุนเพิ่มขึ้น และระดับ
รายได้ประชาชาติสูงขึ้นเป็น Y’ ซึ่งหมายความว่า ณ ระดับราคา P0 นั้นเส้นอุปสงค์รวมเลื่อนไปเป็นเส้น
AD1 อุปสงค์สูงขึ้นเป็น Y’ ในขณะที่อุปทานรวมยังคงเท่ากับ Y0 ทาให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินเท่ากับ Y0Y’
จึงผลักดันให้ระดับราคาสูงขึ้นในภาพที่ 3.4 ค แต่เมื่อระดับราคาสูงขึ้นก็จะมีผลทาให้อุปทานของเงินที่
แท้จริงลดลงบ้าง จึงทาให้เส้น LM’ เลื่อนกลับไปทางซ้ายมือเล็กน้อยที่เส้น LM1 ในภาพที่ 3.4 ก ทาให้
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นมาบ้าง การลงทุนของภาคเอกชนลดลงบ้าง และทาให้อุปสงค์รวมลดลงจาก Y’
ส่วนทางด้านตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของระดับราคาทาให้เส้นอุปสงค์ต่อแรงงานเลื่อนสูงขึ้นไป
ทางขวามือ โดยที่เส้นอุปทานของแรงงานยังคงเดิม จึงมีผลทาให้ระดับการจ้างงาน และอัตราค่ าจ้างที่
เป็นตัวเงินสูงขึ้น ดังภาพที่ 3.4 ข การเพิ่มขึ้นของระดับการจ้างงานจึงมีผลต่อไป ทาให้ระดับรายได้ที่
แท้จริงหรืออุปทานรวมเพิ่มขึ้นจาก Y0 จึงทาให้อุปสงค์ส่วนเกินลดลง
กระบวนการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพใหม่จะดาเนินไปเรื่อยๆ จนในที่สุดเส้น LM0 เลื่อนไปอยู่ที่เส้น
LM1 อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพลดลงจาก r0 เป็น r1 อุปสงค์รวมเท่ากับ Y1 ระดับราคาสูงขึ้นเป็น P1 อัตรา
ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินสูงขึ้นเป็น W1 และระดับราคาการจ้างงานดุลยภาพสูงขึ้นเป็น N1 ทาให้อุปทานรวม
เพิ่มขึ้นเป็น Y1 นั่นคือ อุปสงค์รวมปรับตัวเท่ากับอุปทานรวมที่ระดับรายได้ประชาชาติ Y1 ซึ่งสูงกว่าเดิม
และทาให้ตลาดต่างๆ อยู่ในภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการดาเนินนโยบายการเงิน เช่น ธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินก็จะมีผล
ทาให้เส้นอุปสงค์รวมเลื่อนระดับไปทางขวามือของเส้น เดิม ในทางตรงกัน ข้ามการดาเนิน นโยบาย
การเงิน เช่น ธนาคารกลางลดปริมาณเงินก็จะมีผลทาให้เส้นอุปสงค์รวมเลื่อนระดับไปทางซ้ายมือของ
เส้นเดิม ทั้งนี้ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สานักเคนส์ การใช้นโยบายการเงินจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงและภาคเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงิน
ข้อควรสังเกตุในลักษณะของเส้น IS และเส้น LM
 ในลักษณะของเส้น IS ที่มีลักษณะทอดตัวลงจากด้านซ้ายมายังด้านขวาทั้งนี้เนื่องจาก
( อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น  ลดการลงทุน  รายได้ประชาชาติลดต่่าลง )
 ในลักษณะของเส้น LM ที่มีลักษณะทอดตัวขึ้นจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาทั้งนี้เนื่องจาก
(อัตราดอกเบี้ยต่่า  ถื อเงินเพื่อเก็งก่าไรมากขึ้น ปริมาณเงินเหลือใช้จ่าย
น้อยลง  (รายได้ประชาชาติลดลง)
(ในกรณีก่าหนดให้อุปทานของเงินคงที่)

ปัจจัยที่ส่งผลให้เส้น IS กับ เส้น LM เปลี่ยนแปลง
แต่อย่างไรก็ตามทั้งเส้น IS กับเส้น LM ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีปัจจัยที่สาคัญที่
ทาให้เส้นทั้งสองสามารถเปลี่ยนแปลงไป คือ (อ้างใน Roy J. Ruffin and Paul R. Gregory 1997 : 186187)
1. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการใช้จ่ายภาครัฐ (G)
หากว่าการใช้จ่ายของภาครัฐนั้นเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลทาให้เส้น IS เลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านขวา
และในทางตรงกันข้าม หากการใช้จ่ายภาครัฐลดลง ก็จะส่งผลให้เส้น IS เลื่อนตัวลงไปทางด้านซ้าย
2. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงในการใช้จ่ายในลงทุน (I)
หากว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่ มขึ้น ก็จะส่งผลทาให้เส้น IS เลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านขวา
และในทางตรงกันข้าม หากการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนลดลง ก็จะส่งผลให้เส้น IS เลื่อนตัวลงไปทางด้าน
ซ้าย
3. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของภาษีอากร (T)
หากรั ฐบาลมี การจั ดเก็บภาษีอากรมากขึ้น ก็จะส่งผลทาให้เส้น IS เลื่อนตัวลดลงไปทาง
ด้านซ้าย ในทานองกลับกันหากรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีอากรลดลง ก็จะส่งผลให้เส้น IS เลื่อนตัวขึ้นไป
ทางด้านขวา
4. ระดับของอุปสงค์ของเงิน ณ ระดับรายได้ประชาชาติ และอัตราดอกเบี้ยที่ก่าหนดมี
การเปลี่ยนแปลง
ซึ่งในการการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของเงินนี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น หรื อ
ลดลง ในกรณีที่อุปสงค์ของเงินเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้เส้น LM เลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านซ้าย แต่ถ้าหากอุป
สงค์ของเงินลดลง ก็จะส่งผลให้เส้น LM เลื่อนตัวลงมายังด้านขวา
5. ระดับของอุปทานของเงิน ณ ระดับรายได้ประชาชาติ และอัตราดอกเบี้ยที่ก่าหนดมี
การเปลี่ยนแปลง
ซึ่งในการการเปลี่ยนแปลงของอุปทานของเงินนี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น หรื อ
ลดลง ในกรณีที่ อุปทานของเงินเพิ่ม ขึ้น ก็จะส่ง ผลให้เส้น LM เลื่อนตัวลงมายังด้านขวา แต่ถ้ าหาก
อุปทานของเงินลดลงก็จะส่งผลให้เส้น LM เลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านซ้าย
ข้อควรจ่าในการวิเคราะห์หากดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ
ในการวิเคราะห์เพื่อหาภาวะดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจจาเป็นที่จะต้องท าการศึกษาระหว่าง
รายได้ประชาชาติ กับอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดผลผลิต และ
ตลาดการเงิน ก็จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย และกระทบต่อรายได้ประชาชาติ ตามลาดับ ดังนั้นการที่

จะวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ จึงจาเป็นที่จะต้องท าการวิเคราะห์ทั้งในตลาด
ผลผลิต และตลาดการเงิน ในเวลาเดียวกันเสมอ
2 เงินเฟ้อที่เกิดเนื่องจากโครงสร้างอุปสงค์เปลีย่ นแปลง (Structural Inflation)
เงินเฟ้อนอกจากจะเกิดจากอุปสงค์ส่วนเกินแล้ว อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุป
สงค์ (Demand Structural Change) โดยเฉพาะประเทศที่เริ่มมีการพัฒนาประเทศมากขึ้น ประชาชน
ส่วนหนึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ประกอบกับมีการขยายตัวของประชากร ทาให้ความต้องการสินค้า
และบริการสูงขึ้น ภาวะการจ้างงานสูงขึ้น และแบบแผนการบริโภคและองค์ประกอบของอุปสงค์รวม
เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคของประชาชนจากสินค้าชนิดหนึ่งไปยังสินค้า
อีกชนิดหนึ่ง เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในรายได้ รสนิยม ทัศนคติ หรือปัจจัยอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว แต่โครงสร้างการผลิตไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่น ความล่าช้าในการเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิต เป็นลักษณะโครงสร้างแบบคอขวด (Physical Bottlenecks) ในสาขาการผลิตที่สาคัญ อันเป็น
ผลมาจากโครงสร้างตลาดและข้อมูลข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในสินค้าบางประเภท
ที่มีการบริโภคมากขึ้น ราคาสินค้าดังกล่าวจึงเพิ่มสูงขึ้น และอาจผลักดันให้ราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น
ตามทั้งที่จริงๆแล้ว อุปสงค์มิได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดเงินเฟ้อในที่สุด นอกจากนี้ สาหรับกรณีของประเทศ
กาลังพัฒนาอาจเกิดจากการผูกขาดในอุตสาหกรรมและการกระจายทรัพย์สินอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทาให้
มีความสามารถในการตั้งราคาซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้วย
3.เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์ฉุด (Demand-pull Inflation)
ทฤษฎีการเกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ส่วนเกินผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาลและการส่งออกสุทธิ
เงินเฟ้อที่เกิดจากทางด้านอุปสงค์ หมายถึงเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปสงค์รวมเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้น ตามทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์สานักเคนส์ยอมรับว่าการเพิ่มปริมาณเงินจะทาให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้ออยู่บ้าง แต่มีอิทธิพลน้อย เนื่องจากอุปสงค์มวลรวมนั้นมีองค์ประกอบคือ การบริโภค การลงทุน การ
ใช้จ่ายของภาครัฐ และการส่งออกสุทธิ(C+I+G+X-M) ดังนั้นการเลื่อนของเส้นอุปสงค์มวลรวมเป็นผลมา
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินแล้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนซึ่ งเป็นส่วน
หนึ่งขององค์ประกอบอุปสงค์มวลรวม และการลงทุนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายไม่ใช่แต่อัตรา
ดอกเบี้ย ดังนั้นการเพิ่มของปริมาณเงินจึงมีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเงินเฟ้อน้อย
โดยตามทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์สานักเคนส์ได้ใ ห้ความส าคัญ ระหว่างความสัมพันธ์ของ
รายได้ รายจ่าย และตัวคูณ บนพื้นฐานของแบบจาลอง IS-LM Model ซึ่งทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า ระดับ

ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการสินค้าและบริการหรืออุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่มากกว่าปริมาณ
สินค้าและบริการที่สามารถผลิตได้หรืออุปทานของสินค้าและบริการ เพราะฉะนั้นการเปลี่ ยนแปลงของ
ตัวแปร เช่น การใช้จ่ายของภาครัฐหรือการลงทุน ในแบบจาลอง IS-LM Model จะส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์มวลรวม นอกจากนี้เคนส์ยังเห็นว่าเงินไม่เป็นเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
แต่เงินยังเป็นตัวสะสมมูลค่าด้วย และการเกิดภาวะเงินเฟ้อจะเกิดในช่วงที่ ระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงาน
เต็มที่แล้ว ซึ่งไม่สามารถเพิ่มอุปทานมวลรวมได้เพียงพอกับการเพิ่มขึ้ นของอุปสงค์มวลรวม ดังภาพที่
3.5

ภาพที่ 3.5 ก

ภาพที่ 3.5 ข

ที่มา : รัตนา สายคณิต(2542:184)
ภาพที่ 3.5 ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์สว่ นเกินจากแบบจ่าลอง IS-LM
จากภาพที่ 3.5 ก เส้น IS0-LM0 ตัดกันแสดงถึงดุลภาพในตลาดผลผลิตและตลาดเงินซึ่งเป็น
ตัวกาหนดเส้นอุปสงค์มวลรวม(AD0) โดยตัดกับเส้นอุปทานมวลรวม (AS0) เป็นการแสดงถึงดุลยภาพใน
ระบบเศรษฐกิจ ณ ระดับรายได้ประชาชาติที่ Y0 ณ ระดับราคาที่ P0 และ ณ อัตราดอกเบี้ยที่ r0 ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงเส้น IS อันเกิดจากการใช้จ่ายของรัฐบาลทาให้เส้น IS เลื่อนสูงขึ้นไปทางขวามือจาก IS0

เป็น IS1 ซึ่งตัดกับเส้น LM0 จะได้ ณ ระดับรายได้ประชาชาติที่ Y1 เป็นระดับรายได้ที่สูงกว่า ณ ระดับ
รายได้ประชาชาติที่ Y1 ซึ่ง เป็นระดับที่มีการจ้างงานเต็มที่ทาให้ระดับราคาสูงขึ้น การสูง ขึ้นของระดับ
ราคาทาให้ปริมาณเงินหดตัว นั่นคือ เส้น LM จะเลื่อนไปทางซ้ายมือจาก LM0 เป็น LM1 โดยปริมาณเงิน
ที่ลดน้อยลงทาให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นจาก ณ อัตราดอกเบี้ยที่ r0 เป็น r1 การเพิ่มของอัตราดอกเบี้ย
ทาให้การลงทุนลดลง ฉะนั้นเส้น IS จะเลื่อนลดลงไปทางซ้ายมื อจาก IS1 เป็น IS2 ซึ่งภายหลังจากการ
ปรับตัวในระยะสั้นสู่ระยะยาวแล้วเส้น อุปสงค์มวลรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเส้น IS-LM อัน
เนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเลื่อนจาก AD0 เป็น AD1 ตัด 2 เส้นอุปทานมวลรวม AS0 ณ ระดับ
รายได้ประชาชาติที่ Yf ซึ่งมีการจ้างงานเต็มที่ และ ณ ระดับราคาเพิ่มขึ้นจาก P0 เป็น P1 โดยการเพิ่มขึ้น
ของระดับราคามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ว่าขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่หรือไม่ ถ้าระบบ
เศรษฐกิจยังห่างจากการจ้างงานเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์มวลรวมจะทาให้ระดับราคา
เพิ่มขึ้นไม่มากนักซึ่งต่างจากระบบเศรษฐกิจมีการจ้างงานเต็มที่การเพิ่มของระดับราคาจะเพิ่มขึ้นมาก

3.1.2 การจัดท่าดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อในกรณีประเทศไทย
ดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
1) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Consumer Price Index: CPI)
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Consumer Price Index: CPI) เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้าและบริการ โดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายไป สาหรับกลุ่มสินค้าและบริการที่กาหนด ซึ่งมีคาเฉพาะ
เรียกว่า ตะกร้าสินค้า (Market Basket) คือ กลุ่มสินค้าและบริการที่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายส่วนใหญ่ซื้อ
มาบริโ ภคเป็น ประจา การจัดตะกร้าสินค้านั้ น ได้ข้อมูลมาจากการสารวจค่าใช้จ่ายการบริโ ภคของ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
การวัดการเปลี่ยนแปลงในราคานั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ กับราคา
สินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้งต้น ซึ่งมีคาเฉพาะเรียกว่าปีฐาน (Base Year) ในทางปฏิบัติ ปีฐาน
หมายถึงปีที่กาหนดให้ตัวเลขดัชนีมีค่าเท่ากับ 100
น้าหนัก (Weight) เป็นคาที่ควรทราบในเรื่องดัชนีราคา หมายถึงการให้ความสาคัญของสินค้าแต่
ละรายการในตะกร้าสินค้าแตกต่างกัน เพราะในการทาดัชนีราคาจะใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนักของราคา
สินค้าทุกรายการในตะกร้าสินค้า สินค้าที่ผู้บริโภคใช้จ่ายในการบริโภคมากจะมีความสาคัญมาก นั่นคือ
มีน้าหนักมาก การจัดทาน้าหนักของสินค้าในตะกร้าสินค้าก็จะต้องอาศัยข้อมูลจากการสารวจค่าใช้จ่าย
ของผู้บริโภคเช่นกัน

การคานวณดัช นีราคาผู้บริโ ภค ถือกาเนิ ดขึ้น จากความต้องการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครั ว และการวัดระดับการครองชี พของประชากร เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชี พของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยที่แนวความคิดพื้นฐานของดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นพัฒนามาจากแนวความคิด
ของดัชนีค่าครองชีพ (Cost of living index) ซึ่งต้องการวัดค่าใช้จ่ายในการบริโภคของผู้บริโภคในเดือน
หนึ่ง ๆ โดยยังคงรักษามาตรฐานการครองชีพตามระดับที่กาหนดไว้ได้ซึ่งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ
เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ รายได้ จานวนสมาชิกในครอบครัว ภาษี
คุณภาพสินค้า เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงได้มีการทาการ
คานวณดัชนีราคาผู้บริโภคขึ้นใหม่ ให้มีปริมาณและลักษณะของสินค้าคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
ราคาสินค้าเท่านั้น โดยกาหนดให้กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ประชาชนใช้บริโภคคงที่ แทนการ
กาหนดให้มาตรฐานการครองชีพคงที่ และวัดค่าใช้จ่ายในการบริโภคของเดือนหนึ่ง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคยัง
สามารถบริโภคสินค้าและบริการอย่างเดิม ถึงแม้ดัชนีราคาผู้บริโภคจะไม่สามารถแทนดัชนีค่าครองชีพ
ได้อย่างสมบูรณ์ แต่อาจกล่าวได้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวประมาณค่าดัชนีค่าครองชีพได้ดีในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายในการบริโภค
การจัดทาดัชนีราคาในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 โดยกรมการสนเทศ แต่เป็น
การจัดทาเพื่อใช้ภายในหน่วยงานราชการเท่านั้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นลาดับ และเริ่ม
ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคในการวัดระดับค่าครองชีพของประชาชนในประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.
2505 โดยในการพัฒนาปรั บปรุ ง การจั ดท าดัชนี ร าคา จนมาเป็น ดัช นีร าคาผู้บริโ ภคในปัจจุบัน นั้ น
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2486 - 2504) ได้มีการจัดทาดัชนีราคา ที่เรียกว่า ดัชนีค่าครองชีพ
โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อวั ดการเปลี่ยนแปลงค่าใช้ จ่ายของคนงาน และข้าราชการที่ มีรายได้น้ อยใน
กรุงเทพฯ มีรายการสินค้าที่สารวจเพียง 21 รายการเท่านั้น ดัชนีชุดนี้มีการคานวณเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.
2491 และพัฒนามาเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทาการคานวณดัชนีราคาอย่างง่าย ๆ
โดยไม่มีการถ่วงน้าหนัก เป็นราคาเฉลี่ยสัมพัทธ์ของสินค้า 58 ชนิด ที่ซื้อขายในกรุงเทพฯ โดยดัชนีชุดนี้
มีการจัดทาตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2505 เรียกว่า ดัชนีราคาขายปลีก
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา (พ.ศ. 2505 – 2519) ได้มีการปฏิรูป การจัดทาดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศไทย ครั้งใหญ่ ให้มี การจัดทาตามระบบสากลมากขึ้น โดยได้นาข้อมูลการสารวจค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนของสานักงานสถิติแห่งชาติ มาใช้ในการจัดทาและปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภคมาจนถึงปัจจุบัน
และได้รับความช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นาย แอบเนอร์ เฮอร์วิซ (Mr.Abner Hurwitz)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติมาช่วยปรับปรุงงานสถิติให้แก่สานักงานสถิติแห่งชาติ และในโอกาสนี้กไ็ ด้มาช่วยให้
คาแนะนา และปรับปรุงการจัดทาดัชนีราคาของกรมการสนเทศด้วย

ระยะที่ 3 ระยะสืบสานและก้าวหน้า (พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน) มีการปรับปรุงน้าหนัก และรายการ
สินค้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป มีการปรับปรุงการจัดทาดัชนี
ราคาผู้บริโภคให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาตามวิทยาการที่ก้าวหน้าขึ้น มีการปรับปรุงน้าหนักและรายการ
สินค้าสรุปได้ดังตาราง 3.1
การปรับปรุง

พ.ศ.

ข้อมูลการส่ารวจ/ปี

ปีฐาน

รายการสินค้า

เริ่ม

2505-2518

2505

2505

232

ปรับครั้งที่ 1

2519-2523

2519

2519

214

ปรับครั้งที่ 2

2524-2528

2524

2519

216

ปรับครั้งที่ 3

2529-2533

2529

2529

238

ปรับครั้งที่ 4

2533-2537

2533

2533

248

ปรับครั้งที่ 5

2537-2544

2537

2537

260

ปรับครั้งที่ 6

2545-2547

2541

2541

326

ปรับครั้งที่ 7

2548-ปัจจุบัน

2545

2545

373

ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ ปีฐาน คือ ปีที่กาหนดให้ดชั นีราคาผู้บริโภคเท่ากับ 100
ตารางที่ 3.1 การปรับฐานและน้่าหนักการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภค
การคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค คือ การหาสัดส่วน ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า(ในตะกร้าสินค้าที่
กาหนด) ตามราคาสินค้าของเดือนปัจจุบัน (เดือนที่คานวณดัชนี) เทียบกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า (ใน
ตะกร้าสินค้านั้น) ณ ปีฐาน
สูตรที่ใช้คานวณดัชนีราคาผู้บริโภคปัจจุบันใช้สูตรของ ลาสแปร์ (Laspeyres Formula) ซึ่งได้
ดัดแปลงเพื่ อให้เหมาะส าหรั บการคานวณวั ดความเคลื่ อนไหวของราคาสิน ค้ าเมื่อเปรี ยบเที ยบกั บ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ และสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อของราคา เนื่องจากการสับเปลี่ยนสินค้า
เปลี่ยนลักษณะคุณภาพจาเพาะใหม่เพิ่มรายการคานวณหรือตัดรายการคานวณ ในกรณีของประเทศ
ไทย ดัชนีราคาผู้บริโภคจัดทาและเผยแพร่โดยสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ โดยใช้ข้อมูลการสารวจค่าใช้จ่ายครัวเรือนพ.ศ. 2545 เป็นปีฐาน และให้น้าหนักสินค้าแต่ละ
รายการในตะกร้าสินค้าตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยมีรายการสินค้าทั้งสิ้น 373 รายการ แยกเป็น
หมวดใหญ่ได้ 7 หมวดและมีน้าหนักการคานวณดังตารางที่ 3.2

หมวด
สัดส่วนค่าใช้จ่าย (ร้อยละ) พ.ศ. 2545
รวมทุกรายการ
100.00
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
36.06
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
3.40
หมวดเคหะสถาน
23.86
หมวดตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
6.04
หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
21.99
หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา
5.82
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
2.83
ที่มา: www.price.moc.go.th
ตารางที่ 3.2 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของสินค้าในตะกร้าดัชนีราคาผู้บริโภค
2) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation)
อัต ราเงิน เฟ้อทั่ ว ไป (Headline Inflation) คืออัต ราเปลี่ยนแปลงของดั ช นี ร าคาผู้บริ โ ภค
(Consumer Price Index) ที่ ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกสินค้าและบริ การโดยเฉลี่ยที่
ผู้บริโภคทั่วไป จ่ายเพื่อ ซื้อสินค้าและบริการจานวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่ง ๆ เทียบกับปีฐาน โดยการสารวจ
ราคาสิ น ค้า และบริ ก ารทั่ ว ประเทศจ านวน 373 รายการ ครอบคลุ ม หมวดอาหารและเครื่ อ ง
ดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่งการสื่อสาร การ
บันเทิง การอ่าน การศึกษา ฯลฯ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
1) ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index)
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่หัก
รายการสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยและเป็นลัก ษณะตามฤดูกาล หรืออยู่นอกเหนือการควบคุม
ของนโยบายการเงิน เพื่อสะท้อนให้เห็นอุปสงค์ที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจ
ในกรณีประเทศไทย ดัชนี ราคาผู้บริโภคพื้นฐานจัดทาและเผยแพร่โดยสานั กดัชนี เศรษฐกิจ
การค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยในการคานวณจะใช้สินค้าในตะกร้าดัช นีราคาผู้บริโภค
พ.ศ. 2545 เป็นหลัก โดยตัดรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานออกจานวน 108 รายการ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 24.05 ของน้าหนักสินค้าทั้งหมด ดังตารางที่ 3.3

หมวด

สัดส่วนน้่าหนักปีฐาน (2545)

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไป (รวมทุกรายการ)
100.00
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารสด
75.95
และพลังงาน)
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน
24.05
ที่มา: www.price.moc.go.th
ตารางที่ 3.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายของสินค้าในการค่านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป
2) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation)
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ที่คานวณจาก
รายการสินค้าและบริการ 265 รายการ โดยคานวณจากดัชนีร าคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศที่หัก
รายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงานจานวน 108 รายการ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 25
ของสัดส่วนค่าใช้จ่ ายทั้ง หมด ซึ่ง สิน ค้าที่หักออกมีความเคลื่อนไหวขึ้น ลงบ่อยตามฤดูกาล และอยู่
นอกเหนือการควบคุมของนโยบายการเงิน เหลือแต่รายการสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด ซึ่ง
เป็นอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อ

3.1.3 การด่าเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในเชิงปฎิบัติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความเป็นมา
ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการตราพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485
ภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ดาเนินธุรกิ จของธนาคารกลาง และ
หน้าที่อื่น ๆ ซึ่ง จะกาหนดโดยการตราพระราชกฤษฎีกา ในกฎหมายนี้ถึง แม้มิได้ร ะบุเรื่องนโยบาย
การเงินอย่างชัดแจ้ง แต่ก็กาหนดให้คณะกรรมการธนาคารมีอานาจในการกาหนดอัตรา ดอกเบี้ย
มาตรฐาน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธปท. เรียกเก็บจากการเป็นแหล่งเงินกู้แหล่ง สุดท้าย (Lender of the
last resort) ของสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ยังให้อานาจ ธปท.ในการซื้อขายตราสารหนี้และเงินตรา
ต่างประเทศ ตลอดจนให้สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้าประกันแก่สถาบันการเงิน ซึ่งในเรื่องเหล่านี้ ธปท.
มิได้กระทาเพื่อค้ากาไร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กฏหมายมีบทบัญญัติโดยอ้อมให้ธปท.เป็นผู้ดาเนินนโยบาย
การเงินอย่างชัดเจน และในทางปฏิบัติธปท.จะดาเนินธุรกิจของธนาคารกลางโดยคานึงถึง เสถียรภาพ

ทางด้านการเงินและระบบการเงิน ซึ่ งเป็นปัจจัยส าคัญ ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
นโยบายการเงินของไทยแบ่งได้เป็น 3 ช่วง
คือ ช่วงที่หนึ่ง การผูกค่าเงินบาทกับค่าเงินสกุลอื่นหรือกับตะกร้าเงิน (Pegged Exchange
Rate) (ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - มิถุนายน 2540) ช่วงที่สอง การกาหนดเป้าหมายทางการเงิน
(Monetary Targeting) ( กรกฎาคม 2540 - พฤษภาคม 2543) ช่วงที่สาม การกาหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
(Inflation Targeting) (23 พฤษภาคม 2543 - ปัจจุบัน) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ
ในระบบการเงิน ทั้งปัจจุบันและในอนาคตแล้วเห็นว่า การใช้ปริมาณเงินเป็นเป้าหมายจะมีประสิทธิผล
น้อยกว่าการใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมาย เนื่องจาก ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเงิ นและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ การที่ระบบการเงินในประเทศเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทาให้ความต้องการสินเชื่อของภาคเอกชนรวมทั้งความสามารถของระบบการเงิน ในการ
ขยายสิน เชื่ u3629 .ในแต่ละช่ วงมีความไม่แน่น อน ดังนั้ นธปท. จึงเปลี่ ยนมาใช้ อัต ราเงินเฟ้อเป็น
เป้าหมายในการดาเนินนโยบายการเงินในปัจจุบันแทน
การก่าหนดเป้าหมาย
1.) การใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) เป็นเป้าหมายในการดาเนินนโยบาย
คณะกรรมการฯ มีมติให้หักราคาสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงานออกจากอัตราเงินเฟ้อ (Headline
Inflation) ที่ ใช้กันอยู่ปกติในการคานวณอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่ง จะใช้เป็นเป้าหมายในการดาเนิ น
นโยบายการเงิน เนื่องจากราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าว มีความผันผวนระยะสั้นสูง ราคาอาหารสดขึ้นกับ
สภาพอากาศ และราคาน้ามันขึ้นกับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ หากยังคงรวมอยู่ในเป้าหมายอาจจะ
ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายในทางที่ไม่ถูกต้อง ถึงแม้หักราคาสินค้าหมวดอาหารสดและพลังงานออก
แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับราคาในตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานดังกล่าวก็ยังสูงอยู่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
75.95 ของข้อมูลเกี่ยวกับราคาที่ใช้ในการคานวณดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) และจาก
การเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตพบว่าในระยะสั้นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความผันผวนน้อยกว่า นอกจากนี้
อัตราเงินเฟ้อทั้งสองยังเคลื่อนไหวไปด้วยกันในระยะยาว ทาให้การรั กษาเสถียรภาพของระดับราคา
พื้นฐานจะส่งผลให้ระดับราคาโดยรวมมีเสถียรภาพเช่นกัน
2.) การกาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานไว้ที่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 3.5จากการที่อัตราเงิน
เฟ้อของประเทศคู่ค้าคู่แข่งสาคัญของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ3.5 ในช่วงที่ผ่านมา การรักษาอัตรา
เงินเฟ้อของไทยให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้าคู่แข่งจะทาให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน
ในการส่งออกได้ และเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินบาท คณะกรรมการฯ เห็นว่า
เป้าหมายอัต ราเงิน เฟ้อพื้น ฐานดัง กล่าวมีความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของไทย ส าหรั บช่ วง

เป้าหมายที่กว้างประมาณร้อยละ3.5 (ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของประเทศนิวซีแลนด์)
จะช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ (Temporary Economic
Shocks) ลดความจาเป็นที่คณะกรรมการฯ จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินบ่อยครั้ง และช่วยลด
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง ส่งผลให้ระบบการเงินมีเสถียรภาพ
3.) การใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสเป็นเป้าหมาย โดยเหตุที่อัตราเงินเฟ้อรายเดือน
ยังมีความผันผวน คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาสเป็นเป้าหมายใน
การดาเนินนโยบายการเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับประมาณการจากแบบจาลองเศรษฐกิจ-มหภาครายไตร
มาสที่คณะกรรมการฯ ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการกาหนดนโยบาย โดยหากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานออก
จากเป้าหมายที่กาหนดไว้กล่าวคือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 3.5 คณะกรรมการฯ จะต้องชี้แจงต่อสาธารณชน
ถึงสาเหตุที่ทาให้ออกจากเป้าหมาย มาตรการที่คณะกรรมการฯ จะดาเนินการ รวมถึงเมื่อใดจะกลับเข้าสู่
เป้าหมายได้อีกครั้งหนึ่ง
เครื่องมือนโยบายการเงิน
ภายใต้กรอบการดาเนินนโยบายการเงินแบบการกาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
(Inflation Targeting) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ระยะ 14 วัน เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินผ่านอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ในการดูแลรักษา
ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เป็นไปตามที่ กนง. กาหนด ธปท. จะดาเนินการผ่านเครื่องมือใน
การดาเนินนโยบายการเงิน (Monetary Policy Instruments) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
หลัก คือ
1.) การดารงสิน ทรั พย์ส ภาพคล่อง (Reserve Requirement) ธนาคารพาณิชย์ต้องดารง
สินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายโดยเฉลี่ยรายปักษ์ เป็น สัดส่วนต่อค่าเฉลี่ยของฐานเงิน ฝากหรื อ
หนี้สินในปักษ์ก่อนหน้า และสามารถโอนเงินสารองบางส่วนข้ามปักษ์ได้ โดยฐานเงินฝาก/หนี้สินที่ต้อง
นามารวมเพื่อคานวณสิน ทรั พย์สภาพคล่องที่ธนาคารพาณิชย์ต้องดารง ได้แก่ยอดรวมเงิน ฝากทุ ก
ประเภท ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกาหนดใน 1 ปี และยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิง กับตัวแปรหรือมี อ นุ พัน ธ์ท างการเงิน แฝงในปัจจุบันอัตราส่วนการดารงสินทรัพย์
สภาพคล่องเท่ากับร้อยละ 6 การโอนสินทรัพย์สภาพคล่องข้ามปักษ์ (Carry-Over Provision) จะกระทา
ได้ในส่วนที่เป็นเงินฝากที่ ธปท. (เงินสารอง) เท่านั้น โดยสามารถโอนข้ามปักษ์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
เงินสารองที่ต้องดารง การโอนเงินสารองข้ามปักษ์ทาได้ทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ดารงเงินฝากที่ ธปท. ได้ต่ากว่าที่กาหนดในปักษ์นี้ และชดเชยปริมาณเงินสารองที่ขาด ในปักษ์ถัดไป ใน

ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ก็สามารถโอนเงินสารองส่ u3623 .นที่ดารงเกินในปักษ์นี้ ไปนับเป็นส่วน
หนึ่งของเงินสารองที่ต้องดารงในปักษ์ถัดไปได้ การโอนเงินสารองข้ามปักษ์ได้จะช่วยลดความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินในช่วงวันสิ้นปักษ์ได้ดี
2.) การดาเนิ นการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations หรือ OMOs)ในการ
ดาเนินการผ่านตลาดการเงิน ธปท. จะปรับสภาพคล่องโดยการเข้าทาธุรกรรมในตลาดการเงิน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อระดับเงินสารองของระบบสถาบันการเงิน (Banks' Reserves หรือเงินฝากของสถาบัน
การเงินที่ ธปท.) และมีผลต่อเนื่องถึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดเงินOMOs เป็นเครื่องมือหลักในการ
รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และในการดูแลให้สภาพคล่องในระบบมีเพียงพอต่อความต้องการ
ของระบบธนาคารพาณิชย์ในการดารงเงินสารอง (สินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากที่ ธปท.)
และการชาระบัญชี (Demand for SettlementBalance) โดย ธปท. ดาเนินการผ่านเครื่องมือ OMOs
หลัก 4 ช่องทาง คือ
2.1) การทาธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร (Repurchase Operations)
2.2.) การทาธุรกรรมซื้อขาดขายขาดหลักทรัพย์รัฐบาล
2.3.) การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2.4.) สวอปเงินตราต่างประเทศ
3.) หน้าต่างตั้งรับ (Standing Facilities) ธปท. มีหน้าต่างตั้งรับเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบัน
การเงินเรียกว่าหน้าต่างสภาพคล่องสิ้นวัน (End-of-Day Liquidity Window) ซึ่งเป็นช่องทางให้สถาบัน
การเงินสามารถเข้ามากู้ยืมเงินระยะข้ามคืนกับ ธปท. โดยมีพันธบัตรเป็นหลักประกัน ในกรณีที่สถาบัน
การเงินขาดสภาพคล่อง ในช่วงสิ้นวัน และไม่สามารถหาเงินกู้ยืมจากแหล่งอื่นได้ สถาบันการเงินที่
สามารถขอกู้ยืมผ่านหน้าต่างนี้ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สาหรับวงเงินกู้แม้จะไม่มีการจากัดวงเงินรายสถาบัน แต่หลักทรัพย์ค้าประกัน
ของสถาบันการเงินจะเป็นตัวจากัดวงเงินกู้โดยปริยายการเสริมสภาพคล่องสิ้นวันในลักษณะนี้ นับเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบบาทเน็ตซึ่งเป็นระบบการชาระเงินแบบ RTGS (Real Time Gross Settlement) ที่มี
การให้กู้ยืมแบบไม่เสียดอกเบี้ยผ่าน Intraday Liquidity Facility (ILF) เพื่อหล่อลื่นระบบการชาระเงิน
ระหว่างวัน ในกรณีที่สถาบันการเงิ นชาระคืน ILF มิได้ภายใน สิ้นวัน จะจาเป็นต้องกู้เงิน ILF ข้ามคืน
(Spill-over) โดยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยของหน้าต่างสภาพคล่องสิ้นวัน
เปรียบเสมือนกับสถาบันการเงินนั้นได้ขอกู้ยืมผ่านหน้าต่างสภาพคล่องสิ้นวันอัตราดอกเบี้ยของหน้าต่าง
สภาพคล่องสิ้นวัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกส่วนต่าง (Margin) ซึ่งในปัจจุบัน ธปท. กาหนด
ส่วนต่าง ให้เท่ากับร้อยละ 1.5 ณ อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยของ
หน้าต่างสภาพคล่องสิ้นวันจะอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ต่อปี

พันธบัตรที่สถาบันการเงินสามารถนามาใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมผ่านหน้าต่างสภาพคล่องสิน้
วันเป็นประเภทเดียวกับพันธบัตรที่ใช้ในธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตร ซึ่งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง
พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้าประกัน และพันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดย ธปท. จะใช้ Haircuts ในอัตราร้อยละ 10 กับพันธบัตรทุกประเภท
แม้ว่าการกู้ยืมจริงผ่านหน้าต่างสภาพคล่องสิ้นวันนี้จะมีปริมาณค่อนข้างน้อย แต่การมีหน้าต่างนี้
เป็นกลไกสาคัญ ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพในตลาดเงิน โดยทาหน้าที่เป็น Safety valve ของระบบ และ
อัตราดอกเบี้ยของหน้าต่างนี้จะเป็นเพดาน (Cap) ของอัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืนในตลาด
แบบจ่าลองเศรษฐกิจส่าหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบ Inflation Targeting
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ใช้แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาครายไตรมาสในการพยากรณ์อัตรา
เงินเฟ้อและเป็นเครื่องมือในการช่วยกาหนดนโยบาย ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงินเห็นว่า การ
กาหนดนโยบายจาเป็น ต้องให้ความสาคัญ ต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจดัง นั้นในการคานวณหา
นโยบายการเงินที่เหมาะสม (Policy Optimization) จึงให้น้าหนักความสาคัญร้อยละ 60 กับเป้าหมาย
เงินเฟ้อพื้นฐาน และร้อยละ 40 กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค เป็นระบบสมการที่แสดงความสัมพันธ์และกลไกในระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินนโยบายการเงิน โดยนามาประยุกต์ใช้เพื่อ
1). นาผลพยากรณ์เศรษฐกิจมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy
Committee) ประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในการตัดสินใจนโยบายการเงิน
2). ช่วยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และนโยบายสาคัญทางเศรษฐกิจ
ต่อเศรษฐกิจมหภาค เช่น ศึกษาผลกระทบของราคาน้ามัน และอัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อภาวะ
เศรษฐกิจ
3). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อ ทั้งขนาดและความล่าช้าในการ
ส่งผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม การดาเนินนโยบายการเงินยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสาคัญคือการใช้ดุลยพินิจ
(Judgment) ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ในที่นี้หมายถึง คณะกรรมการนโยบายการเงิน ซึ่งจะ
คาดการณ์เศรษฐกิจโดยพิจารณาจากแบบจาลองประกอบกับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ไม่สามารถอธิบายได้
จากแบบจาลอง

กลไกการท่างานของนโยบายการเงิน
การดาเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2
ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการประกาศปรับเปลี่ยนอั ตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยจะส่งผลกระทบผ่านระบบ
การเงินในช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะขยายวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายและการลงทุนในระบบ
เศรษฐกิจและจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและอัตราเงินเฟ้อในที่สุดโดยการส่งผ่านผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทางการผ่านระบบการเงินมีช่องทางสาคัญอยู่ 5 ช่องทางได้แก่
1) ช่องทางอัตราดอกเบี้ย
2) ปริมาณสินเชื่อในระบบ
3) ราคาหลักทรัพย์และราคาตราสารหนี้
4) การคาดการณ์ของภาคเอกชนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจ
5) อัตราแลกเปลี่ยน
Inflation targeting และกลไกการท่างานของนโยบายการเงิน
กรอบ Inflation targeting จะสร้างความโปร่งใสให้กับการดาเนินนโยบายการเงิน โดย
1) กาหนดให้การรักษาเสถียรภาพของระดับราคาเป็นเป้าหมายหลักของการดาเนินนโยบาย
การเงิน
2) การประกาศเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
3) การเริ่ ม ใช้ อั ต ราดอกเบี้ ย ระยะสั้ น เป็ น เครื่ อ งมื อ ส่ ง สั ญ ญาณทางการเงิ น ของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน
4) การเปิดเผยข้อมูลการเงินและภาวะเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนต่อ
การดาเนินนโยบายการเงิน โดยการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ และรายงานต่อรัฐสภาทุก ๆ 6
เดือนเป็นต้น
ความโปร่ ง ใสและความเข้า ใจเกี่ย วกับ แนวทางการดาเนิ น นโยบายของทางการจะช่ ว ยให้
ภาคเอกชนสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และตลาดภาคการเงินสามารถ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ วโดยไม่ต้องรอสัญญาณจากคณะกรรมการฯ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
นโยบายการเงิน

3.1.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และการควบคุมและ
ดูแลราคาสินค้าและบริการต่างๆโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
คณะรั ฐมนตรีมีม ติเห็นชอบให้มี การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกาหนดราคาสินค้าและการ
ป้องกัน การผูกขาด เนื่ องจากพระราชบัญ ญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล จึงได้มีมติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย
สินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ขึ้นแทน โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ หรือ กกร. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ มีอานาจในการประกาศ
กาหนดให้สินค้าหรื อบริการใดเป็น สิน ค้าหรือบริ การควบคุมกาหนดมาตรการที่ใ ช้ส าหรั บสินค้าหรื อ
บริการควบคุม สั่งให้ผู้ผลิต หรือผู้จาหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม แจ้งข้อเท็ จจริงตามมาตรา 26
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงราคาสินค้าและบริการ และกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ถือว่าเป็นการทาให้ราคาต่าเกินสมควร หรือ สูงเกินสมควร หรือทาให้เกิดความปั่นป่วนของ
ราคาหรือบริการตามมาตรา 29 วรรคสอง รวมทั้งให้อานาจในการพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าได้รับ
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายเนื่องจากการกระทาอันมีผลกระทบกระเทือนต่อราคา และให้จัดตั้ง
สานักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ สานักงาน กจร. ขึ้นในทุกจังหวัด
มีพาณิชย์จังหวัดเป็นหัวหน้าสานักงาน มีอานาจหน้าที่ในการติดตามควบคุมราคาสินค้าตามที่กาหนด
จากส่วนกลาง โดยได้บัญญัติบทบัญญัติว่าด้วยการกาหนดราคาสินค้าและบริการไว้ในหมวดที่ 3 (มาตรา
24-31) ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
คณะรัฐมนตรีได้มอบอานาจให้ กกร.ทาการพิจารณาทบทวนและกาหนดรายการสินค้าควบคุม
ซึ่งมีระยะเวลาการควบคุมไม่เกิน1 ปีเว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ โดยให้อานาจ กกร.ในการกาหนด
ราคาซื้ อหรื อราคาจาหน่ายสินค้าและบริการควบคุม ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและ
เงื่อนไขในการผลิต จาหน่าย การจัดเก็บบริการและสินค้าควบคุมกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุน
สินค้า ห้ามมิ ให้ผู้ประกอบการหยุดหรือ ปฎิเสธการให้บริ การตามปกติ และบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืน
ข้อกาหนดต่างๆ

การควบคุมและดูแลราคาสินค้าและบริการต่างๆโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ทาหน้าที่กากับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งด้านราคา
ปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสาคัญว่าด้วยการติดตามดูแลราคาสินค้าและบริการ
โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
1. ในภาวะปกติ ที่ต้นทุนสินค้าส่วนใหญ่ไม่สูงขึ้นหรือสูงขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ทาให้ราคาสินค้า
อุปโภคบริโภค มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ปริมาณสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการ ไม่ขาดแคลน
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการในการกากับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ดังนี้
• ติดตามภาวะราคาจาหน่ายอย่างใกล้ชิด โดยให้ราคาสินค้าสอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่
แท้จริง ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ และกระจายถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงโดยกาหนด
สินค้าที่เฝ้าติดตามเพื่อสร้างระบบการติดตามเพื่อเตือนภัย (Warning System)
• ตรวจสอบติดตามกากับดูแล ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรี ยบผู้บริโภคให้มีการ
ตรวจสอบผู้ประกอบการค้าในแหล่งผลิต ตลาดสด แหล่งจาหน่ายเป็นประจา เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยใช้อานาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และกาหนดการลงโทษไว้ในขั้นสูงสุดทางอาญา
• ตรึงราคาจาหน่ายสินค้า โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้า และเหตุผลก่อนการออกจาหน่าย
• คงมาตรการกฎหมายในการควบคุมสินค้า และบริการในปัจจุบัน คือ กาหนดสินค้า
และบริการควบคุม จานวน 18 รายการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.
2542 และการกาหนดใช้มาตรการดูแลตามมาตรา 25 และ มาตรา 26 รวมทั้งกาหนดให้ปิดป้าย
แสดงราคาสินค้าและบริการตามที่กาหนดไว้
2. ในภาวะผิดปกติ ที่ต้นทุนสินค้าปรับสูงขึ้นทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ร้อยละ 5 – 20 ปริมาณ
สินค้ามีเพียงพอกับความต้องการ ยังไม่ขาดแคลน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการใน
การกากับดูแลราคาสินค้าและบริการดังนี้
• กาหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม ตามความจาเป็นและสถานการณ์
ของสินค้าแต่ละชนิด และกาหนดใช้มาตรการควบคุมด้านราคา เพื่อมิให้ผู้บริโภคต้องรับภาระ
และเดือดร้อน จากภาวะราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ้น เช่น การกาหนดราคาจาหน่าย หรือ
การกาหนดอัตรากาไรสูงสุดต่อหน่วย ส่วนเหลื่อมการค้าในแต่ละช่วงการค้า

• จัดการระบบการผลิตและการจาหน่ายสินค้า รวมถึงสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน โดยตรวจสอบปริมาณการผลิตการจาหน่ายของสินค้า
และวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด
• ป้องกันมิให้เกิดการกักตุนสินค้า โดยใช้มาตรการ ตามมาตรา 25 เพิ่มเติม คือ กาหนด
มาตรการกาหนดให้ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แผนการผลิตแผนการจาหน่าย
หรือ กาหนดให้มีการเก็บ หรือเพิ่มปริมาณการเก็บสารอง
• เชื่อมโยงให้ผู้จาหน่ายปลีกรับสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต/ผู้แทนจาหน่าย เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนในการจาหน่ายสินค้า และให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ในราคาที่ลดลง
3. ในภาวะวิกฤต ที่ต้นทุนสินค้าปรับสูงขึ้นมาก วัตถุดิบสาคัญในการผลิตสินค้าเริ่มขาดแคลน
ทาให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นมากกว่า ร้อยละ 20 ปริมาณสินค้าเริ่มขาดแคลน และอาจไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีมาตรการในการกากับดูแลราคาสินค้าและบริการ
ดังนี้
• กาหนดรายการสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมถึงสินค้าจาเป็นแก่การครองชีพ
และสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิตที่สาคัญ
• ควบคุมราคาจาหน่ายอย่างเข้มงวด โดยการกาหนดราคาจาหน่าย และห้ามการหน่าย
เกินกว่าราคาที่กาหนด
• ควบคุมปริมาณการใช้ จาหน่าย หรือเปลี่ยนสภาพสินค้า รวมทั้งควบคุมการขนย้าย
เพื่อจัดสรรให้ปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการ และเกิดกระจายอย่างเป็นธรรม
• กาหนดให้มีการปันส่วนสินค้า ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กาหนด เพื่อให้สินค้า มี
เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
• จัดหาสินค้าที่ จาเป็น ต่อการครองชีพ จัดระบบการจาหน่าย ให้ประชาชนมีสินค้า
เพียงพอกับความต้องการในการครองชีพ
โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการกาหนดระดับความสาคัญของสินค้าและ
บริการเป็น 3 ประเภทดังนี้ ดังนี้
1. Sensitive List (SL) เป็นสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ติดตามราคาและภาวะ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจาทุกวัน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบและ
ปฏิบัติการตรวจสอบราคาจาหน่ายเข้มงวดและต่อเนื่อง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และหาก

เกิดภาวะวิกฤตอาจ กาหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
1. กาหนดรายการสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มเติม
2. ควบคุมราคาจาหน่ายอย่างเข้มงวด
3. กาหนดให้มีการปันส่วนสินค้า
4. จัดหาสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพ และจัดระบบการจาหน่าย ให้มีสินค้าเพียงพอ
กับความต้องการ
2. Priority Watch List (PWL) เป็นสินค้าที่ติดตาม ภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษสัปดาห์
ละ 2 ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบและปฏิบัติการ ตรวจสอบราคาจาหน่ายและหากเกิดภาวะ
วิกฤตอาจกาหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้
1. เชื่อมโยงให้ผู้จาหน่ายปลีกรับสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย
2. จัดระบบการผลิตและจาหน่ายสินค้า รวมถึงสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิต
3. ป้องกันมิให้เกิดการกักตุนสินค้า
3. Watch List (WL) ในภาวะปกติ ได้กาหนดมาตรการในการกากับดูแล ดังนี้
1. ติดตามภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าและบริ การเป็น ประจาทุ กปักษ์ รวมทั้ ง
ตรวจสอบและกากับดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโ ภค โดยสานักตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ
2. เปิดสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค

บทที่ 4
วิธีการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดทางทฤษฎี จะได้แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
Inf = β0 + β1 ln POILt + β2 ln Gt + β3 ln M1t + β4 ln WAGEMONTHt + β5 ln UNEMt + β6 Inft-1 Trend
Dummy + et

โดยกาหนดให้

4.1

Inft

=

อัตราเงินเฟ้อ

POILt

=

ราคาน้ามันดีเซล

Gt

=

การใช้จ่ายภาครัฐ

M1t

=

ปริมาณเงินตามความหมายแคบ

WAGEMONTHt

=

ค่าจ้างแรงงานรายเดือน

UNEMt

=

อัตราการว่างงาน

Inft-1

=

ปริมาณเงินตามความหมายอย่างกว้าง

et

=

ค่าความคลาดเคลื่อน(Error Term)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นลักษณะของข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แบบอนุกรมเวลาที่
เป็น สถิติร ายไตรมาสซึ่ง ได้ร วบรวมจากหน่ วยงานต่างๆ ของรัฐ บาล อาทิ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย
สานักงานสถิติแห่งชาติ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2545 ถึงไตรมาสที่ 3 พ.ศ.
2553 รวมทั้งสิ้น 35 ไตรมาส

4.2

การวิเคราะห์ข้อมูล

1.เชิงปริมาณ (quantitative method) ซึ่ง เป็นการศึกษาทางสถิติเพื่อวัดทิศทางและขนาด
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในแบบจาลอง(Model) ที่มีความสัมพันธ์กับระดับราคาสินค้าโดยอาศัย
เทคนิคทางเศรษฐมิติ(economatric techniques) เพือ่ ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และนาไปสู่ข้อสรุป
ต่างๆ ของสาเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อ
2.เชิงพรรณนา (descriptive method) เป็น การศึกษาถึงสาเหตุการเกิดภาวะเงิน เฟ้อโดย
อาศัยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดต่างๆ
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์(2547) ได้เขียนถึงการวิเคราะห์ Unit Root , Cointegration และ Error
Collection Model ดังนี้

4.3

การทดสอบ

4.3.1 ทดสอบความนิ่งของข้อมูล Unit Root Test
วิธีการที่ทดสอบที่เรียกว่า unit root วิธีทดสอบเพื่อแสดงว่ากระบวนการของ I(1) มี unit root
นั่นเอง ถ้าเราไม่สามารถปฏิเสธ สมมติว่าตัวแปรหนึ่งๆ (x) เป็น unit root แล้วก็เท่ากับเราพบว่าตัวแปร
นั้นไม่นิ่ง วิธีทดสอบมีหลายวิธีนอกเหนือจากวิธีของ Dicky – Fuller (DF) และ Augmented Dicky
Fuller(ADF) แล้ว ยังมีวิธีที่ปรับปรุงจากสาแหรกการตัดสินใจ(decision tree) เสนอโดย Holden and
Perman (1994) และนามาใช้โดย(Mukhergeretal : 352-356) ในที่นี้เราจะเสนอวิธีทดสอบที่แพร่หลาย
คือ DF และ ADF ดังต่อไปนี้ การทดสอบ unit root ที่ใช้ในการทดสอบแบบ Dicky – Fuller (DF) Dicky
Fuller(1981) และการทดสอบแบบ Augmented Dicky Fuller(ADF) (Said and Dickey , 1984) นั้น มี
สมมติฐานว่าง(null hypothesis) ของการทดสอบ DF(DF Test) คือ H0 : p = 1 จากสมการ (1)
xt = pxt-1 + et
(1)
ซึ่งเรียกว่าการทดสอบ unit root ถ้า IpI < 1 แล้วจะกล่าวได้ว่า xt มีลักษณะนิ่ง(stationary) และ
ถ้า p=1 xt จะมีลักษณะไม่นิ่ง (nonstationary) อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้สามารถทาได้อีกทางหนึ่งซึ่ง
ให้ผลเหมือนกับสมการ(1) กล่าวคือ
xt = xt-1 + et

(2)

ซึ่งก็คือ xt = (1+ ) xt -1 + et ซึ่งก็คือสมการที่ (1) นั่นเอง โดยที่ p = (1+ ) ถ้า ในสมการ(2) มีค่า
เป็นลบ จะได้ว่า p ในสมการ (1) มีค่าน้อยกว่า 1 ดังนั้นสามารถสรุปการทดสอบได้ว่า เราปฏิเสธ H0 :
= 0 ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการยอมรับ Ha : < 0 หมายความว่า p < 1 และ xt มี integration of order

zero(Charemza and Deadman, 1992 :141) นั่นคือ xt มีลักษณะนิ่ง(stationary) แต่ถ้าเราไม่สามารถ
ปฏิเสธ H0 : = 0 ก็จะหมายความว่า xt มีลักษณะไม่นิ่ง (nonstationary)
ถ้า xt เป็นแนวเดินเชิงสุ่มซึ่งมีความโน้มเอียงทั่วไปรวมอยู่ด้วย(random walk with drift) เราจะ
สามารถเขียนแบบจาลองได้ดังนี้
xt = α + xt-1 + et

(3)

และถ้า xt เป็นแนวเดินเชิงสุ่ม ซึ่งมีความโน้มเอียงทั่วไปรวมอยู่ด้วย (random walk with drift) และมี
แนวโน้มตามเวลาเชิงเส้น(linear time trend) เราจะสามารถเขียนแบบจาลองได้ดังนี้
xt = α + βt + xt-1 + et

(4)

โดยที่ t = เวลา ซึ่งก็จะทาการทดสอบ H0 : = 0 โดยมี Ha : < 0 เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น โดย
สรุปแล้ว Dicky and Fuller (1979) ได้พิจารณาสมการถดถอย 3 รูปแบบที่แตกต่างกันในการทดสอบว่า
มี unit root หรือไม่ ซึ่ง 3 สมการดังกล่าว ได้แก่
xt = xt-1 + et
xt = α + xt-1 + et
xt = α + βt + xt-1 + et

(2)
(3)
(4)

โดยตัวพารามิเตอร์ที่อยู่ในความสนใจในทุกสมการคือ นั่นคือถ้า = 0 ; xt จะมี unit root
โดยการเปรียบเทียบค่าสถิติ t (t.statistic) ที่คานวณได้กับค่าที่เหมาะสมอยู่ในตาราง Dicky – Fuller
(Dicky.Fuller tables) (Enders,1995 : 221) หรือกับค่าวิกฤติ MacKinnon (MacKinnon crititcal
values)(Gujarati,1995 : 769)
4.3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว(Cointegration test)
ข้อมูลลักษณะไม่นิ่ง (nonstationary data) หรือข้อมูลแนวโน้มไม่ว่าแนวโน้ม(trends) นั้น จะ
เป็นแบบสุ่ม(stochastic) หรือเชิงกาหนด(deterministic) ก็ตาม อาจจะนาไปสู่การถดถอยที่ไม่ถูกต้อง
(spurious regression) ได้ ค่าสถิติ t ก็จะไม่เป็นการแจกแจงมาตรฐาน(standard distribution) หรือ
ค่าสถิติอื่นๆ ก็อาจจะบอกถึงความสามารถในการอธิบายแบบจาลอง(goodness of fit) ที่จะมีค่าสูง
เกินไป และโดยทั่วไปแล้วจะประเมินผลลัพธ์จากการถดถอยได้ยาก(Charemza and Deadman, 1992
:143)

อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวแปร 2 ตัวแปร แม้จะมีลักษณะไม่นิ่ง แต่ก็อาจจะมีค่าสูงขึ้นตามเวลาแบบไป
ด้ว ยกั น ตั ว แปรทั้ ง สองดัง กล่ า วก็ อ าจจะสั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า มีก ารร่ ว มไปด้ ว ยกั น ในอัน ดั บ เดี ย วกั น
(integration of the same order) และถ้าความแตกต่างระหว่างตัวแปรทั้งสองไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงด้วยแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าความแตกต่างดังกล่าว(หรือการรวมเชิงเส้น (linear combination)
ของตัวแปรทั้งสอง) อาจจะมีลักษณะนิ่ง (Charemza and Deadman, 1992 :143) ทั้งหมดดังกล่าวนี้คือ
แนวความคิดเกี่ยวกับการร่วมกันไปด้วยกัน(cointegration) ของตัวแปร 2 ตัว(หรือมากกว่า) ที่มีลักษณะ
ไม่นิ่งในกรณีที่ตัวแปรสองตัว(หรือมากกว่า) มีลักษณะไม่นิ่งตัวแปรทั้งสองนี้จะมีความสัมพันธ์ระยะยาว
(long runrelationship)(nonstationary) ได้ก็ต่อเมื่อส่วนเบี่ยงเบน(deviations) ที่ออกไปจากทางเดินของ
ความสัมพันธ์ระยะยาว(long run path) จะต้องมีลักษณะนิ่ง(stationary) นั่นคือตัวแปรที่เราพิจารณาอยู่มี
การร่วมกันไปด้วยกัน(cointegration)
4.3.3 การวิ เ คร าะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง ดุ ล ยภาพระ ยะสั้ น Error Correction
Mechanism(ECM)
ถ้า yt และ xt ร่วมกันไปด้วยกัน (cointegrated) ก็หมายความว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาว(long run equilibrium relationship) แต่ในระยะสั้นอาจจะมีการออกนอกดุลยภาพ
ได้ เพราะฉะนั้ น เราสามารถจะให้ตัวแปรคลาดเคลื่อน(error term) ในสมการที่ ร่ วมกัน ไปด้วยกัน
(cointegrated) เป็นค่าความคลาดเคลื่อนดุลยภาพ(equilibrium error) และเราสามารถที่จะนาเอาตัวแปร
คลาดเคลื่อน(error term) นี้ไปผูกพฤติกรรมระยะสั้นกับระยะยาวได้ (Gujarati,1995 : 728) ลักษณะ
สาคัญของตัวแปรร่วมกันไปด้วยกัน (cointegrated variables) ก็คือว่าวิถีเวลา(time path) ของตัวแปร
เหล่านี้จะได้รับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบน(deviations) จากดุลยภาพระยะยาว(long run equilibrium) และ
ถ้าระบบจะกลับไปสู่ดุลยภาพระยะยาว (long run equilibrium) แล้วการเคลื่อนไหวของตัวแปรบางตัว
จะต้องตอบสนองต่อขนาดของการออกนอกดุลยภาพ(disequilibrium) ใน Error Correction Model (ใช้
ชื่อย่อเช่นเดียวกันว่า ECM ตาราบางเล่มเรียก Error Correction Mechanism) ลักษณะพลวัตระยะสั้น
(short term dynamics) ของตัวแปรในระบบจะได้รับอิทธิพลจากการเบี่ยงเบน(deviation) จากดุลยภาพ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
5.1

ผลของการ Test Unit Root ของแต่ละตัวแปรได้ผลเป็นดังนี้
Unit Root Test : ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
Inf

: stationary at Level : Intercept

InPOIL

: stationary at First difference : None

InG

: stationary at Second difference : None

InM1

: stationary at Second difference : Trend and intercept

Wagemonth : stationary at First difference : Trend and intercept
InUnem

: stationary at First difference : Trend and intercept

จากการศึกษาความนิ่ง ของข้อมูลของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามทุ กตัว ปรากฏว่า ตัวแปร
อิสระมีความนิ่ง ของชุดข้อมูลคนละระดับกับตัวแปรตัว แต่เนื่องจากแนวคิดทางทฤษฎีกล่าวว่า ราคา
น้้ามัน การใช้จ่ ายของภาครัฐ ปริ มาณเงิน M1 ค่าจ้าง(Wagemomth) อัตราการว่างงาน(Unem) มี
อิทธิพลต่ออัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงท้าการ run สมการ ตามแบบจ้าลองนี้
Inf = β0 + β1 ln POILt + β2 ln Gt + β3 ln M1t + β4 ln WAGEMONTHt + β5 ln UNEMt + β6 Inft-1
Trend + Dummy + et

5.2

ผลการวิเคราะห์

ลาดับที่ 1 การพิจารณาจากกราฟ เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ในระยะยาว ของตัวแปรต่างๆ
ได้ผลดังต่อไปนี้

INF

LNPOIL

8

3.8

6

3.6

LNG
12.8

12.6
3.4

4

12.4

3.2
2
3.0
0

12.2

2.8
12.0
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2.6

-4
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2.4
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14.1
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9.2
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7.0

14.0
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9.1

13.9
13.8

6.6
9.0

13.7

6.4
13.6

8.9

13.5

6.2

13.4

8.8

6.0
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T
36
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พิจารณาจากกราฟ ปรากฏว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยอัตราเงินเฟ้อ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ราคาน้้ามัน การใช้จ่ายภาครัฐ ปริมาณเงิน M1 และค่าจ้างแรงงาน
เฉลี่ยรายเดือน ส่วนอัตราการว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อ สมมติฐาน
ได้ว่าตัวแปรทุกตัวน่าจะมีความสัมพันธ์ในระยะยาวต่อกัน

ล าดับที่ 2.การทดสอบหาความสัมพั นธ์ในระยะยาว(Cointegration) โดยเชิงปริ มาณ
หลัง จากที่ ได้ท ดสอบความสัม พันธ์ใ นระยะยาวคร่ าวๆจากกราฟแล้ว ก็น้ าสมการดังกล่าว มาหาค่า
ความสัมพันธ์ โดยวิธีการก้าลังสองน้อยสุดค่าความสัมพันธ์ในระยะยาวดังนี้
Dependent Variable: INF
Method: Least Squares
Date: 02/15/11 Time: 18:35
Sample (adjusted): 2002Q3 2010Q3
Included observations: 33 after adjustments
Convergence achieved after 25 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-407.4028

194.7749

-2.091659

0.0477

LNPOIL

5.285916

1.585709

3.333472

0.0029

LNG

0.010243

2.887900

0.003547

0.9972

LNM1

22.64323

8.426363

2.687189

0.0132

LNWAGEMONTH

12.03903

10.48213

1.148529

0.2626

LNUNEM

-1.652336

1.046218

-1.579341

0.1279

T

-0.745720

0.282631

-2.638492

0.0147

DUMMY

-0.550484

0.693221

-0.794096

0.4353

INF(-1)

0.426325

0.181286

2.351673

0.0276

AR(1)

0.041712

0.280411

0.148752

0.8830

R-squared

0.853864

Mean dependent var

2.859394

Adjusted R-squared

0.796680

S.D. dependent var

2.292550

S.E. of regression

1.033734

Akaike info criterion

3.149280

Sum squared resid

24.57795

Schwarz criterion

3.602767

F-statistic

14.93193

Prob(F-statistic)

0.000000

Log likelihood

-41.96312

Durbin-Watson stat

1.972164

Inverted AR Roots

.04

หลังจากนั้ นก็น้ าค่าความแปรปรวนร่ วมของสมการ ดังกล่าว ไปทดสอบ ความนิ่ง ของความ
แปรปรวนอีกครั้ง คือ การทดสอบค่า Unit Root ของความแปรปรวนร่วม ซึ่งปรากฏผลการทดสอบดังนี้
2

1

0

-1

-2

-3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ERROR11

Null Hypothesis: ERROR11 has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-5.490676

0.0000

Test critical values:

1% level

-2.639210

5% level

-1.951687

10% level

-1.610579

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(ERROR11)
Method: Least Squares
Date: 03/06/11 Time: 10:30
Sample (adjusted): 2002Q4 2010Q3
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

ERROR11(-1)

-0.987317

0.179817

-5.490676

0.0000

R-squared

0.493006

Mean dependent var

0.008275

Adjusted R-squared

0.493006

S.D. dependent var

1.250414

S.E. of regression

0.890338

Akaike info criterion

2.636320

Sum squared resid

24.57376

Schwarz criterion

2.682125

Durbin-Watson stat

1.989802

Log likelihood

-41.18112

จากผลการทดสอบความแปรปรวนของความแปรปรวนร่วมแล้วได้ผลคือ ค่าความแปรปรวนร่วม
(EROR) มีความนิ่งที่ระดับ Level , I(0) โดยไม่มี Trend และ Random Work With Drift แสดงว่า ตัว
แปรในสมการดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ในระยะยาวต่อกัน ที่ร ะดับความเชื่อมั่นที่ ร้ อยละ 99
(95%)
หลังจากที่ ปรากฏว่า ตัวแปรในสมการดังกล่าวมีความสัมพัน ธ์ใ นระยะยาวต่อกัน ก็เป็นการ
ทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ในระยะสั้น ของตัวแปรที่มีผลกระทบต่อ อัตราเงินเฟ้อ และการปรับตัวใน
ระยะสั้น ของอัตราเงินเฟ้อ เมื่ออัตราเงินเฟ้อมีการเบี่ยงเบนออกจากจุดดุลยภาพในระยะสั้น

ลาดับที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ในระยะสั้น EROR CORRECTION MODEL
(ECM) ได้ผลการทดสอบดังนี้
Dependent Variable: D(INF)
Method: Least Squares
Date: 03/01/11 Time: 14:28
Sample (adjusted): 2002Q4 2010Q3
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-0.844405

0.285538

-2.957241

0.0071

D(LNPOIL)

3.796670

1.444650

2.628090

0.0150

D(LNG)

2.461718

2.137127

1.151882

0.2612

D(LNM1)

27.57161

8.669354

3.180354

0.0042

D(LNWAGEMONTH)

5.765922

6.048297

0.953313

0.3503

D(LNUNEM)

-2.365389

0.738783

-3.201738

0.0040

D(DUMMY)

0.375681

0.476485

0.788441

0.4385

D(INF(-1))

0.664127

0.126894

5.233721

0.0000

ERROR11(-1)

-1.262784

0.223524

-5.649434

0.0000

R-squared

0.812460

Mean dependent var

0.092500

Adjusted R-squared

0.747229

S.D. dependent var

1.653352

S.E. of regression

0.831245

Akaike info criterion

2.700474

15.89228

Schwarz criterion

3.112713

F-statistic

12.45508

Prob(F-statistic)

0.000001

Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

-34.20759
2.230564

จากผลการทดสอบ ปรากฏว่าตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวในระยะสั้น กับอัตราเงินเฟ้อ มี
อยู่ 4 ตัวแปร คือ ราคาน้้ามัน ปริมาณเงิน M1 อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ผ่าน
มา ที่ท้าให้อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงิน
เฟ้อจะถูกปรับให้ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยขนาด -1.262784 หรือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วของการ
ปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมีค่าเท่ากับ -1.262784 และสมการดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์กันเองระหว่างกันของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรต่างๆ หรือ No Autocorrelation

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
6.1

สรุปผลการศึกษา

จากผลการทดสอบ ปรากฏว่าตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวในระยะสั้น กับอัตราเงินเฟ้อ มี
อยู่ 4 ตัวแปร คือ ราคาน้้ามัน ปริมาณเงิน M1 อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ผ่าน
มา ที่ท้าให้อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงิน
เฟ้อจะถูกปรับให้ลดลงในแต่ละช่ วงเวลาด้วยขนาด -1.262784 หรือ ค่าสัมประสิท ธิ์ความเร็วของการ
ปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อเพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมีค่าเท่ากับ -1.262784 และสมการดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์กันเองระหว่างกันของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรต่างๆ หรือ No Autocorrelation
โดยที่
1.ราคาน้้ามัน มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกันในระยะสั้นและระยะยาว ตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่ อราคาน้้ามัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 ในทิศทางเดียวกันในระยะสั้น และร้อยละ 5.258 ในทิศทางเดียวกันในระยะยาว ซึ่ง
มีนั ยส้าคัญทางสถิติที่ร ะดับความเชื่ อมั่ น ที่ร้ อยละ 95 และในระยะยาวราคาน้้ ามันมีความสัมพันธ์ใ น
ทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ คือ เมื่อราคาน้้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้ อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99
2.ปริมาณเงิน M1 มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกัน ในระยะสั้นและระยะยาว
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่อปริมาณเงิน M1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงิน
เฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.57 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99
และในระยะยาวปริมาณเงิน M1 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ คือ เมื่อปริมาณเงิน
M1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.64 ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
3.อัตราการว่างงาน มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางตรงกันข้ามทั้งในระยะสั้น ตรง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่ออัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อ
ลดลงร้อยละ 2.36 ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99

4.อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสปัจจุบันใน
ทิศทางเดียวกันในระยะสั้นและระยะยาว ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อในไตร
มาสที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 ในทิศทาง
เดียวกันในระยะสั้น ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 และในระยะยาวอัตราเงิน
เฟ้อในไตรมาสที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบัน คือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อ
ในไตรมาสที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลให้ อัตราเงินเฟ้อปัจจุบันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
และเมื่อเกิดภาวะใดๆ ที่ท้าให้อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวออกจากจุดดุลยภาพ การปรับตัว
กลับเข้าสู่ดุลยภาพของอัตราเงินเฟ้อจะถูกปรับให้ล ดลงในแต่ละช่วงเวลาด้ว ยขนาด -1.262784
หรือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเร็วของการปรับตัวของอัตราเงินเฟ้อ เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาวมี
ค่าเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ

6.2

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานั้นอยู่ในช่วงที่มีวิกฤติเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามากระทบ เช่น ในช่วงที่ เกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ระดับราคาน้้ ามัน ที่เพิ่มขึ้น อย่าง
รวดเร็ว และสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่มีผลต่อนโยนบายการคลัง และการเงิน ที่รัฐบาล
น้าออกมาใช้ ที่มีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ
6.2.1.เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กลไกด้านนโยบายการคลังเป็นเครื่องมือส้าคัญเพื่อ
เพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ แต่หลังจากการเกิดวิกฤติด้านราคาน้้ามันการใช้กลไกด้านนโยบาย
การคลังมีประสิทธิภาพลดลงและไม่ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี ดังนั้ นรั ฐบาลควรด้าเนินนโยบาย
การเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย เข้ามากระตุ้นระบบเศรษฐกิจควบคู่กันไป
6.2.2.รัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมการควบคุมดูแลพลังงานอย่างจริงจัง โดย
1) ลดการใช้น้ามันลง และเพิ่มปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือ ไบโอดีเซล จะท้าให้ลดความ
ผันผวนของระดับราคาภายในประเทศลงได้ รวมทั้งการมีแผนรองรับการใช้พลังงานภายในประเทศใน
ระยะยาว เพื่อการควบคุมระดับราคาและปริมาณการใช้ภายในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมี
เสถียรภาพ
2) และควรมีการส่งเสริมการใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และ
พลัง งานน้้ า ซึ่ ง พลัง งานเหล่า นี้ มี ปริ ม าณมาก และในกระบวนการผลิ ต ไม่ ท้ า ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมอีกด้วย

3) รัฐบาลควรมีการพิจารณาปรับลดอัตราภาษีน้ามันภายในประเทศ หรือ คงอัตราภาษีเดิมไว้
เพื่อท้าให้ราคาน้้ามันภายในประเทศไม่สูงขึ้นไปอีกจากระดับราคาน้้ามันน้าเข้าที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ราคาน้้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการได้
อีกทางหนึ่ง

6.3

ข้อเสนอแนะในการท้าการศึกษาครั้งต่อไป

6.3.1 ในการศึกษาครั้งนี้ใ ช้เครื่องมือทางการคลัง คือ การใช้จ่ายภาครัฐ เพียงด้านเดียว ซึ่ ง
อาจจะไม่สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้มีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้นควรน้าเครื่องมือทางการเงินเข้า
มาศึกษาควบคู่ด้วย คือ อัตราดอกเบี้ย
6.3.2 นอกจากนั้นแล้วอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสที่แล้ว เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความส้าคัญใน
การศึกษา เนื่องจากในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
นั้ น คือ อัต ราเงิ น เฟ้อในช่ วงเวลาที่ แล้ว ซึ่ ง จะเป็น ทิ ศทางของการเคลื่อนไหวของอัต ราเงิน เฟ้อใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน เนื่องจากผลจากการใช้เครื่องอาจจะเกิดความล่าช้า ท้าให้ผลจากการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะส่งผลต่อช่วงเวลาปัจจุบัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
ผลการทดสอบ Unit Root ของตัวแปรต่างๆ
ตัวแปร Inf
Null Hypothesis: INF has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.319799
-3.646342
-2.954021
-2.615817

0.0018

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INF)
Method: Least Squares
Date: 02/15/11 Time: 15:42
Sample (adjusted): 2002Q3 2010Q3
Included observations: 33 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INF(-1)
D(INF(-1))
C

-0.408829
0.640468
1.170345

0.094641
0.135748
0.330270

-4.319799
4.718069
3.543604

0.0002
0.0001
0.0013

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.506665
0.473776
1.180494
41.80695
-50.72813
1.977698

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.090909
1.627339
3.256250
3.392296
15.40528
0.000025

ตัวแปร InPOIL
Null Hypothesis: D(LNPOIL) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.522238
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNPOIL,2)
Method: Least Squares
Date: 01/30/11 Time: 15:31
Sample (adjusted): 2002Q4 2010Q3
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNPOIL(-1))
D(LNPOIL(-1),2)

-1.062112
0.471594

0.192334
0.159506

-5.522238
2.956593

0.0000
0.0060

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.505489
0.489005
0.107954
0.349624
26.86008

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.001204
0.151019
-1.553755
-1.462147
1.744804

ตัวแปร InG

Null Hypothesis: D(LNG,2) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.412834
-2.650145
-1.953381
-1.609798

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNG,3)
Method: Least Squares
Date: 01/30/11 Time: 15:48
Sample (adjusted): 2003Q4 2010Q3
Included observations: 28 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNG(-1),2)
D(LNG(-1),3)
D(LNG(-2),3)
D(LNG(-3),3)
D(LNG(-4),3)

-6.909752
4.395796
2.693450
1.015445
0.248316

1.276550
1.110206
0.795283
0.485341
0.185094

-5.412834
3.959441
3.386781
2.092229
1.341566

0.0000
0.0006
0.0025
0.0477
0.1928

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.988998
0.987085
0.041829
0.040243
51.90019

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.001708
0.368073
-3.350014
-3.112120
1.961846

ตัวแปร InM1
Null Hypothesis: D(LNM1,2) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 6 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.860718
-4.356068
-3.595026
-3.233456

0.0291

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNM1,3)
Method: Least Squares
Date: 01/30/11 Time: 15:39
Sample (adjusted): 2004Q2 2010Q3
Included observations: 26 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNM1(-1),2)
D(LNM1(-1),3)
D(LNM1(-2),3)
D(LNM1(-3),3)
D(LNM1(-4),3)
D(LNM1(-5),3)
D(LNM1(-6),3)
C
@TREND(2002Q1)

-5.000037
3.153735
2.505740
1.717841
1.361983
0.972969
0.454857
-0.017246
0.000716

1.295106
1.182944
1.026632
0.832495
0.575869
0.349327
0.159450
0.012579
0.000552

-3.860718
2.666006
2.440739
2.063485
2.365092
2.785269
2.852655
-1.371007
1.298208

0.0013
0.0163
0.0259
0.0547
0.0302
0.0127
0.0110
0.1882
0.2116

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.955603
0.934710
0.017633
0.005285
73.61919
2.312701

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.001592
0.069007
-4.970707
-4.535212
45.73833
0.000000

ตัวแปร WAGEMONTH
Null Hypothesis: D(LNWAGEMONTH) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-6.449899
-4.262735
-3.552973
-3.209642

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNWAGEMONTH,2)
Method: Least Squares
Date: 01/30/11 Time: 15:52
Sample (adjusted): 2002Q3 2010Q3
Included observations: 33 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNWAGEMONTH(-1)) -1.198311
C
0.007796
@TREND(2002Q1)
0.000305

0.185788
0.010455
0.000502

-6.449899
0.745690
0.607887

0.0000
0.4617
0.5478

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.584524
0.556826
0.027471
0.022640
73.36971
1.928332

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.000824
0.041266
-4.264831
-4.128785
21.10319
0.000002

ตัวแปร InUNEM
Null Hypothesis: D(LNUNEM) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-14.94164
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LNUNEM,2)
Method: Least Squares
Date: 03/06/11 Time: 12:41
Sample (adjusted): 2002Q4 2010Q3
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LNUNEM(-1))
D(LNUNEM(-1),2)

-1.857607
0.862890

0.124324
0.089255

-14.94164
9.667653

0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.882077
0.878146
0.139648
0.585049
18.62268

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.002031
0.400051
-1.038918
-0.947309
2.027082
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