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สวััสดีีครัับ วัารัสารัการัเงินิการัคลัังิฉบับนี�เป็็นฉบับแรักทีี่�ผมรัับหน้าทีี่�ในฐานะ
บรัรัณาธิิการั จึึงิขออนุญาตแนะนำาวัารัสารัอีกครัั�งิหนึ�งิครัับว่ัา วัารัสารัการั
เงิินการัคลัังิถููกจัึดีที่ำาขึ�นจึากการัรัวับรัวัมผลังิานของิเหล่ัานักเขียนแลัะผูผ้ลิัต
ส่�อในรัูป็แบบต่างิๆ โดียมีคณะที่ำางิานภายใต้คณะกรัรัมการัสวััสดีิการั
สำานักงิานเศรัษฐกิจึการัคลัังิ สำานักงิานเศรัษฐกิจึการัคลัังิ  (สศค.) เป็็นผู้
ดีำาเนินงิาน โดียมีวััตถุูป็รัะสงิค์ในการัสร้ัางิควัามรู้ัควัามเข้าใจึแลัะเผยแพร่ั
ผลังิานของิข้ารัาชการั/เจ้ึาหน้าทีี่�ภายในสังิกัดีกรัะที่รัวังิการัคลัังิ ตลัอดีจึน
บุคคลัทัี่�วัไป็ ทัี่�งิในด้ีานการัเงิิน การัคลัังิ แลัะเศรัษฐกิจึ ต่อสาธิารัณชน ซึ่�ึงิ
ได้ีดีำาเนินมาอย่างิต่อเน่�องิมาเป็็นเวัลัากว่ัา 3 ที่ศวัรัรัษ นับตั�งิแต่ปี็ พ.ศ. 2528

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิได้ีมีการัป็รัับป็รุังิรูัป็แบบการันำาเสนอเร่ั�อยมา จึนมา
ถึูงิฉบับปั็จึจุึบันซึึ่�งิเป็็นปี็ 33 ฉบับทีี่� 106 ถู่อเป็็นฉบับแรักทีี่�อยู่ในรูัป็แบบ 
E-book โดียไม่มีการัตีพิมพ์บนกรัะดีาษ เพ�่อให้สอดีคล้ัองิกับยุคสมัยทีี่�
เป็ลีั�ยนแป็ลังิไป็ เน้นการัส่�อสารัทีี่�กรัะชับ รัวัดีเร็ัวั แลัะทัี่นตอ่เหตุการัณ์ สอดี
รัับกับพฤติกรัรัมของิผู้บรัิโภคที่�ีหันมาใช้ช่องิที่างิอิเลั็กที่รัอนิกส์มากขึ�น 
นอกจึากนี� ยังิมีช่องิที่างิการันำาเสนอทีี่�หลัายหลัายแลัะสะดีวักต่อการัติดีตาม
ผ่านส�่อตา่งิๆ อาที่ ิเว็ับไซึ่ต ์www.fpojournal.com การัสง่ิอเีมลัไป็ยงัิกลุัม่เป็า้
หมายทัี่�วัป็รัะเที่ศ แลัะโซึ่เซึ่ียลัมีเดีีย เช่น เฟซึ่บุ�ค ที่วิัตเตอร์ั ยูทูี่บ แลัะพอดี
แคสต ์เป็็นตน้ โดียยังิคงิมุง่ิมั�นในการัสรัา้งิเน่�อหาสารัะดีา้นวัชิาการัเศรัษฐกจิึ
ทีี่�เป็็นป็รัะโยชน์ต่อนักธุิรักิจึ นักวัิชาการั นักศึกษา แลัะป็รัะชาชนทัี่�วัไป็

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิฉบับทีี่� 106 ป็รัะจึำาไตรัมาสทีี่� 3 ปี็ 2564 นี� ได้ีรัับ
เกียรัติอย่างิสูงิจึากผู้อำานวัยการัสำานักงิานเศรัษฐกิจึการัคลัังิท่ี่านใหม่ทีี่�ไดีใ้ห้
สัมภาษณ์กับทีี่มงิานอย่างิเป็็นกันเองิในทุี่กแง่ิมุม ตั�งิแต่ป็รัะวััติส่วันตัวัไป็
จึนถึูงิวัสัิยทัี่ศน์ในการับรัหิารัสำานักงิานเศรัษฐกจิึการัคลัังิในยุค Next Normal 
นอกจึากนี� ยังิมีผลังิานจึากนักเขียนทีี่�หลัากหลัายไม่เพียงิแตผู้่ทีี่�อยูใ่นแวัดีวังิ
เศรัษฐกิจึการัคลัังิ แต่ยังิมีบุคลัากรัจึากฟากมหาวิัที่ยาลััยทัี่�งิอาจึารัย์ แลัะ
นักศึกษา ตลัอดีจึนบุคคลัทัี่�วัไป็มาร่ัวัมสร้ัางิสรัรัค์ผลังิานทีี่�น่าสนใจึในฉบับ
นี�อย่างิครับรัสอีกด้ีวัย 

ผมในฐานะบรัรัณาธิิการัวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิขอเชญิชวันที่กุที่า่นที่�ีสนใจึ 
ร่ัวัมส่งิบที่ควัามเข้ามาให้ทีี่มงิานพิจึารัณาคัดีเล่ัอกเพ�่อเผยแพรั่ผ่านส่�อของิ
วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ โดียบที่ควัามควัรัมลัีักษณะของิเน่�อหา (Content) ที่�ี
เป็็นองิค์ควัามรู้ัที่างิเศรัษฐศาสตรั์ การัเงิิน การัคลัังิ หร่ัอเน่�อหาอ�่นใดีทีี่�น่า
สนใจึแลัะเป็็นป็รัะโยชน์ โดียมีเง่ิ�อนไข ควัามยาวับที่ควัามตั�งิแต่ 2 หน้า 
กรัะดีาษ A4 ขึ�นไป็ (ไม่รัวัมรูัป็ภาพ ตารัางิ กรัาฟ แลัะ Ref.) ในรูัป็แบบตัวั
อักษรั Angsana หร่ัอ Browallia ขนาดี 16 pt แลัะบันที่ึกไฟล์ันามสกุลั .doc 
หร่ัอ docx ส่งิมาที่างิ Email: fiscaljournaleditor@gmail.com ทัี่�งินี� หากได้ีรัับ
การัพิจึารัณาลังิในวัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ ท่ี่านจึะได้ีรัับค่าตอบแที่น 1,500 
บาที่ นอกจึากนี� หากที่า่นมข้ีอเสนอแนะป็รัะการัใดีสามารัถูส�่อสารักับผมไดี้
ผ่านที่างิ fiscaljournaleditor@gmail.com หร่ัอ Line ID: norabajra ครัับ
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สัมภาษณ์พิเศษ

ผู้อำานวยการ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

หลัังิจึบป็ริัญญาตรีัคณะพาณิชยศาสตร์ัแลัะการับัญชี สาขาการับัญชี มหาวิัที่ยาลััย

ธิรัรัมศาสตร์ั ผมได้ีเข้าที่ำางิานเป็็นผู้ช่วัยผู้สอบบัญชีทีี่�สำานักงิานสอบบัญชี KPMG 

Peat Marwick Suthee ที่ำาได้ีป็รัะมาณ 2 ปี็ จึึงิไป็เรีัยนต่อ MBA สาขาการัเงิินทีี่�

สหรััฐอเมริักา จึากนั�นในปี็ 2536 เข้าสู่แวัดีวังิรัาชการัโดียเริั�มจึากการัเป็็นลูักจ้ึางิ

ชั�วัครัาวัทีี่�กองิรััฐวิัสาหกิจึ กรัมบัญชีกลัางิ เม่�อที่ำางิานไป็ได้ีรัะยะหนึ�งิ สศค. เปิ็ดีรัับ

สมัครัข้ารัาชการั ผมจึึงิมาสอบแลัะผ่านการัคัดีเล่ัอกเป็็นข้ารัาชการัรัะดัีบ 4 วุัฒิ

ป็ริัญญาโที่ แต่ในขณะเดีียวักันก็ได้ีไป็สมัครังิานทีี่�สำานักงิานคณะกรัรัมการักำากับ

หลัักที่รััพย์แลัะตลัาดีหลัักที่รััพย์ (สำานักงิาน ก.ลั.ต.) ซึึ่�งิขณะนั�นเพิ�งิจัึดีตั�งิขึ�นใหม่เพ่�อ

ที่ำาหน้าทีี่�กำากับดูีแลัด้ีานตลัาดีทุี่นโดียเฉพาะแลัะได้ีรัับการัคัดีเล่ัอกเช่นเดีียวักัน เม่�อ

สอบได้ีทัี่�งิ 2 แห่งิ จึึงิได้ีไป็ขอคำาแนะนำาจึากท่ี่านมณีมัย วุัฒิธิรัเนติรัักษ์ รัองิอธิิบดีี

กรัมบัญชีกลัางิซึึ่�งิกำากับดูีแลักองิรััฐวิัสาหกิจึในขณะนั�น ซึึ่�งิท่ี่านแนะนำาว่ัา สศค. 

เป็็นคลัังิสมองิ (Think Tank) ทีี่�สำาคัญของิกรัะที่รัวังิการัคลัังิ เพรัาะมีหน้าทีี่�เสนอแนะ

นโยบายการัเงิินการัคลัังิแลัะเหมาะกับคนรุ่ันใหม่ จึึงิตัดีสินใจึเล่ัอกมาที่ำางิานทีี่� สศค.
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รู้้�จััก
ดรู้.พรู้ชััย ฐีีรู้ะเวชั



วารสารฯ : บทบาทของสำานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ภายใต้

กระทรวงการคลัง ในยุคปัจจุบัน

ดร.พรชัยฯ : สศค. ไดี้รัับควัาม

ไวั้วัางิใจึในการัดีำาเนินภารักิจึเสนอ

แนะ ออกแบบนโยบาย แลัะผลััก

ดัีนมาตรัการัทัี่�งิที่างิด้ีานการัคลัังิ  

การัเงิิน แลัะเศรัษฐกิจึ ที่ี�สำาคัญต่างิ ๆ  

ของิกรัะที่รัวังิกาคลัังิ นับเป็็นหน่วัยงิาน 

ที่ี�เป็็นคลัังิสมองิ (Think Tank) ให้กับ

กรัะที่รัวังิการัคลัังิ ในอดีีตหลัายคน 

มองิวัา่ สศค. ที่ำางิานบนหอคอยงิาชา้งิ  

ดีำาเนินนโยบายจึากดี้านบนโดียไม่

เข้าใจึป็ัญหาที่ี�แที่้จึรัิงิของิป็รัะชาชน  

ไม่รู้ัจัึกป็รัะชาชนกลุ่ัมเป้็าหมาย โดีย

เฉพาะผู้มีรัายไดี้น้อยไดี้จึรัิงิ เพ่�อจัึดี 

หาควัามต้องิการัหรั่อสวััสดีิการัทีี่�

เฉพาะเจึาะจึงิตรังิตัวัได้ี แต่ด้ีวัย 

การัพัฒนาฐานข้อมูลัจึากโครังิการั 

ลังิที่ะเบียนเพ่�อสวััสดีิการัแห่งิรััฐ  

ที่ำาให้ปั็จึจุึบันเรัามีข้อมูลัทีี่�ครัอบคลุัม 

นับเป็็นการัเจึาะลัึกรัายลัะเอียดีแลัะ 

คุณลัักษณะของิข้อมูลัเชิ งิบุคคลั  

ทีี่� อาจึกล่ัาวัไ ด้ี ว่ัามากทีี่� สุดี เ ท่ี่า ทีี่�  

เคยดีำาเนินการักันมา ที่ำาให้สามารัถู 

ชี� เป็้ า ผู้มี รัายไดี้น้อยไดี้วั่ า ค่อใครั  

อยู่ทีี่�ไหน ยังิขาดีอะไรั แลัะต้องิการัอะไรั 

นอกจึากน�ี สศค. ไดี้เรัิ�มพัฒนาฐาน

ขอ้มลูัขนาดีใหญ ่(Big Data) สวััสดีกิารั

ป็รัะชาชน โดียการัเช่�อมโยงิข้อมลูัจึาก

การัดีำาเนินมาตรัการัที่างิเศรัษฐกิจึ

ต่างิ ๆ ในช่วังิที่ี�ผ่านมา แลัะมีควัาม

พยายามในการัป็รัับฐานข้อมูลัให้เป็็น

ป็ัจึจุึบันแลัะที่ันสมัย รัวัมถูึงิสามารัถู

เช่�อมโยงิกับหน่วัยงิานอ่�นไดี้ เพ่�อ

ป็รัะโยชน์สูงิสุดีในการัวัิิเครัาะห์แลัะ

ออกแบบนโยบายเศรัษฐกจิึ โดียเฉพาะ

ในช่วังิวัิกฤต การัมีข้อมูลัเชิงิลัึกแลัะ

มีพลัวััตการัให้ควัามช่วัยเหลั่อก็จึะยิ�งิ 

ถูกูตอ้งิ รัวัดีเร็ัวั แลัะครัอบคลุัมมากข�ึน

จึากการัพัฒนา Big Data ของิ สศค.  

ดีั งิ ก ลั่ า วั  จึ ะ เ ป็็ น ส่ วั น สำ า คั ญ ที่ี�

ที่ำ า ให้ รัั ฐบาลัสามารัถูนำ า ข้ อมู ลั

ไป็ต่อยอดีเพ่�อให้เกิดีแพลัตฟอรั์ม

เพ่�อยกรัะดีับชีวัิตควัามเป็็นอยู่ของิ
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ป็รัะชาชน ที่ั�งิในดี้านการัส่งิเสริัม

สวััสดีิการัแลัะด้ีานการัยกรัะดัีบ

รัาย ไดี้  เ ช่ น  แพลัตฟอ ร์ัมที่ี� ผู้ มี  

รัายไดี้น้อยสามารัถูตรัวัจึสอบสิที่ธิิ 

ย่นยันสิที่ธิิ แลัะรัับการัช่วัยเหลั่อใน

กรัณตีา่งิ ๆ  โดียอตัโนมตั ิแพลัตฟอรัม์ 

การัเข้ารัับการัฝึกอบรัมพัฒนาอาชีพ 

ที่ี� รััฐ จัึดีให้  แพลัตฟอร์ัม Dig i ta l  

Commerce รัะดีับฐานรัาก เพ่�อ

เป็็นช่องิที่างิการัซึ่่�อขายกับรั้านค้า 

รัายย่อยโดียตรังิ เป็็นต้น 

วารสารฯ : การยกระดับการดำาเนนิ

นโยบายการคลังด้วยวิทยาการ

ดิจิทัลสมัยใหม่

ดร.พรชัยฯ : ป็ัจึจึุบันนับเป็็นมิติใหม่ 

ที่ี�เกดิีข�ึนในป็รัะเที่ศไที่ยค่อ การัเยยีวัยา

ป็รัะชาชนผ่านแอป็พลัิเคชันที่ี�เรัียกวั่า 

แอป็เป็๋าตังิค์ ที่ำาให้ป็รัะชาชนคุ้นเคย

กับการัใช้จึ่ายเงิิน/รัับเงิินผ่านม่อถู่อ 

หรั่อผ่านรัะบบดีิจึิทัี่ลั ซึ่ึ�งิเป็็นรัากฐาน 

สำาคัญที่ำาให้ป็รัะชาชนคนไที่ยส่วันใหญ่ 

เข้าใจึในการัใช้เงิินผ่านรัะบบดิีจึิที่ัลั  

ไม่วั่าจึะเป็็นการัที่ำาธุิรักิจึหรั่อธุิรักรัรัม

ออนไลัน์  ที่ำาให้คนไที่ยคุ้นชินแลัะ 

มีป็รัะสบการัณ์ ดีังิน�ัน การัต่อยอดี  

E-commerce หรั่อ E-Service ก็จึะที่ำา 

ไดี้งิ่ายขึ�น

ที่ั�งิน�ี จึากขอ้มลูัจึากการัดีำาเนนิโครังิการั

ลังิที่ะเบียนเพ่�อสวััสดีิการัแห่งิรััฐ ชิม

ช้อป็ใช้ เรัาไม่ที่ิ�งิกัน แลัะคนลัะครัึ�งิ

รัะยะที่ี� 1-3 สศค. ไดี้พัฒนาขึ�นเป็็นฐาน

ข้อมูลัขนาดีใหญ่ (Big Data) สำาเร็ัจึ

แลั้วั ซึ่ึ�งิครัอบคลุัมป็รัะชาชนกวั่า 30-

40 ลั้านคนแลัะผู้ป็รัะกอบการัรัายย่อย

กวั่า 1 ลั้านรัาย นอกจึากนี� ยังิไดี้นำา

ข้อมูลัดีังิกลั่าวัมาต่อยอดี วัิเครัาะห์ 

วัจัิึย แลัะนำาไป็ใชเ้ป็็นขอ้เสนอแนะในการั

ป็รัะกอบการักำาหนดีนโยบายการัคลัังิ

อ่�น ๆ รัวัมที่ั�งิจึัดีที่ำารัายงิานสรัุป็ข้อมูลั 

(Dashboard) ผลัการัดีำาเนินโครังิการั

สำาหรัับผู้บรัิหารั โดียไม่เปิ็ดีเผยข้อมูลั

ส่วันบุคคลั โดียไม่ได้ีรัับควัามยินยอม

จึากเจึ้าของิข้อมูลัส่วันบุคคลัแต่อย่างิ

ใดี ส่วันข้อมูลัจึากการัดีำาเนินโครังิการั

เรัาชนะ แลัะโครังิการัคนลัะครัึ�งิรัะยะ
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ที่ี� 3 กรัะที่รัวังิการัคลัังิอยู่ในรัะหวั่างิ

การัดีำาเนินการัพัฒนาให้เป็็นฐานข้อมูลั

ขนาดีใหญ่ (Big Data) แลัะเม่�อสำาเรั็จึ

ภาครััฐจึะสามารัถูให้ควัามช่วัยเหลั่อ

ผ่านการัใช้จึ่ายเงิินงิบป็รัะมาณของิรััฐ

ให้เป็็นไป็อย่างิมีป็รัะสิที่ธิิภาพตรังิเป็้า

หมายมากขึ�น เพ่�อให้สอดีคลั้องิกับวัิสัย

ที่ศัน ์“ไมทิ่ี่�งิใครัไวัข้า้งิหลัังิ” ของิรััฐบาลั

วารสารฯ : การนำาองคก์รเปลีย่นผา่น

ไปสู่ความเป็น E-Government

ดร.พรชยัฯ : นอกจึากการัการันำารัะบบ

ดีิจึิที่ัลัมาบรัิการัป็รัะชาชนแลั้วั สศค.  

ยังิมีการันำารัะบบ e-Off ice หรั่อ  

paperless มาป็รัับใช้ นับต�ังิแต่วัิกฤต

การัแพรั่รัะบาดีของิโรัคโควัิดี-19  

(โรัคติดีต่อเช่�อไวัรััสโคโรันา 2019) 

ที่ำาให้รัะบบรัาชการัต้องิป็รัับตัวัให้

ที่ันกับสถูานการัณ์ที่ี�เป็ลัี�ยนแป็ลังิไป็  

ซึ่ึ� งินอกจึากต้องิที่ำ า งิานจึากบ้ าน  

(Work From Home) เพ่�อควับคุม แลัะ 

ลัดีควัามเส�ียงิในการัแพร่ักรัะจึายของิ

เช่�อโรัค โดียการัลัดีควัามหนาแน่นของิ

พนักงิานในที่ี�ที่ำางิาน ยังิรัวัมถูึงิการั

ส่�อสารัผ่านช่องิที่างิอิเล็ักที่รัอนิกส์ 

รัูป็แบบต่างิ ๆ ตลัอดีจึนการัป็รัะชุม

ออนไลัน์ หรั่อ Video Conference ซึ่ึ�งิ

ชว่ัยใหก้ารัที่ำางิานมปี็รัะสทิี่ธิิภาพเพ�ิม

ขึ�น นอกจึากนี� สศค. ยังิไดี้มีการันำา

รัะบบสารับรัรัณอิ เ ล็ักที่รัอนิกส์  

(e-Saraban) มาใช้ ซึ่ึ�งิช่วัยที่ำาให้

รัะบบรัาชการัของิไที่ย ส่�อสารักัน

งิ่ายแลัะรัวัดีเร็ัวัข�ึน  ป็ัจึจุึบัน สศค. 

มี email address กลัางิ ของิหน่วัย

งิาน (saraban@fpo.or.th) สำาหรัับ

ใช้รัับแลัะส่งิหนังิส่อรัาชการั ยกเวั้น

เรั่�องิลัับที่ี�สุดีหรั่อมีเหตุจึำาเป็็นอ�่น

ที่ี�ยังิมีใช้เอกสารักรัะดีาษ ซึ่ึ�งิข้อดีี

ที่ี�อีกข้อของิรัะบบรัะบบสารับรัรัณ 

นั�นค่อ นอกจึากจึะส่�อสารักันไดี้

รัะหวั่างิหน่วัยงิานแลั้วั ผู้บรัิหารัยังิ

สามารัถูลังินามอิเลั็กที่รัอนิกส์ใน

หนังิส่อรัาชการัภายในหน่วัยงิานไดี้

อีกดี้วัย อีกทัี่�งิยังิการัมีการัสำารัองิ

ขอ้มลูั (backup) หนงัิสอ่รัาชการัในรัปู็

แบบอเิล็ักที่รัอนกิส ์ที่ำาใหก้ารัจัึดีการั

เอกสารัเป็็นรัะบบแลัะมีรัะเบียบมาก

ขึ�น เป็็นไป็ตามมาตรัฐานการัจึัดีการั

เอกสารัสามารัถูเรัียกใช้หรั่อส่บค้น

ข้อมูลัที่ี�ต้องิการัไดี้อย่างิรัวัดีเร็ัวั  

รั วั ม ถูึ งิ มี ค วั า ม ป็ ลั อ ดี ภั ย สู งิ 

โดียสามารัถูตรัวัจึสอบไดี้วั่ามีผู้ใช้

งิานรัายใดีเข้าไป็กรัะที่ำาการัใดี ๆ  
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กับเอกสารัที่ี�มีอยู่ในรัะบบบ้างิ

วารสารฯ : ตำาแหนง่ ผอ. สศค. พรอ้ม

กับการเป็นโฆษกกระทรวงการคลัง 

บทบาทที่ท้าทาย

ดร.พรชยัฯ : การัที่ำาหนา้ที่ี�ผู่้อ้ำานวัยการั 

สศค. หน่วัยงิานที่ี�ที่ำาหน้าเสนอแนะแลัะ

ออกแบบนโยบายในหลัายมิติ ที่ั�งิการั

เงิิน การัคลัังิ ภาษีี การัลังิทีุ่น เศรัษฐกิจึ 

แลัะนโยบายต่างิป็รัะเที่ศ ป็รัะกอบกับ

ยังิมีีวัิกฤตเฉพาะหน้าที่ี�่ต้องิมีควัามรัู้

กวั้างิขวัางิเพ่�อสามารัถูแก้ไขป็ัญหาเรั่งิ

ดี่วันอยู่่ตลัอดีเวัลัา รัวัมถูึงิต้องิคำานึงิถูึงิ

การัออกแบบนโยบายที่ี�ยังิต้องิคงิควัาม

สมดุีลัของิภาคเศรัษฐกจิึแลัะการัคลัังิใน

รัะยะป็านกลัางิแลัะรัะยะยาวั นับเป็็น

ควัามที่้าที่ายมากในรัะดีับหนึ�งิ

การัเป็็นโฆษกกรัะที่รัวังิการัคลัังิในยุค

ดีิจึิที่ัลั (Digital Transformation) ที่ี�ทุี่ก

คนสามารัถูเข้าถูึงิส่�อสังิคมออนไลัน์ 

(Social Media) ที่ี�มีการัส่�อสารัที่ี�รัวัดีเรั็วั

ในป็ัจึจึุบัน ก็นับเป็็นบที่บาที่ที่ี�ที่้าที่าย

ไม่แพ้กัน ที่ั�งินี� การัให้ข้อมูลัข่าวัสารั

จึากที่างิการัจึำาเป็็นต้องิมีการัป็รัับ

เป็ลัี�ยนรูัป็แบบหรั่อป็รัับเกมส์ให้ทัี่นต่อ

สถูานการัณท์ี่ี�เป็ลัี�ยนแป็ลังิอยา่งิรัวัดีเรัว็ั 

ยิ�งิป็รัะชาชนเขา้ถูงึิขา่วัสารัมากขึ�นเที่า่ไรั 

เน่�อหาการัผลัติ แลัะการัใชข้อ้มลูัเท็ี่จึใน

โลักโซึ่เชียลั ที่ี�เรัียกวั่า ข่าวัป็ลัอม หรั่อ 

Fake News ก็มีมากขึ�น โดียในส่วันของิ

กรัะที่รัวังิการัคลัังิปั็จึจุึบันไดี้มีการัตั�งิ

ศูนย์ต่อต้านข่าวัป็ลัอมกรัะที่รัวังิการั

คลัังิ (MOF Anti-Fake News Center) ที่ี�

จึะที่ำาหน้าที่ี�ตอบข้อมูลัแลัะแก้ปั็ญหาที่ี�

เก�ียวัขอ้งิกบักรัะที่รัวังิการัคลังัิ นอกจึาก

นี� การัจัึดีการัโดียเน้นการัส่�อสารัให้

ป็รัะชาชนเข้าใจึแลัะเข้าถูึงิข่าวัสารัที่ี�ถููก

ต้องิของิส่วันรัาชการัโดียตรังิมากขึ�น  

อาที่ิ การัชี�แจึงิ การัแถูลังิข่าวั การัตอบ

คำาถูามส่�อ แลัะการัให้ Digital Literacy  

กับป็รัะชาชนมากขึ�น จึะช่วัยที่ำาให้
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สรั้างิควัามเข้าใจึต่อป็รัะชาชนแลัะ

สาธิารัณชนมากขึ�น 

วารสารฯ : บทบาทของกระทรวง 

การค ลั ง  กั บทิ ศทา งน โยบาย 

เศรษฐกิจและการคลังในอนาคต  

(Pandemic สู่  endemic)

ดร.พรชัยฯ : ในอนาคตข้างิหน้าคงิ

ต้องิยอมรัับวั่า เศรัษฐกิจึไที่ยยังิคงิต้องิ

เผชิญกับควัามที่้าที่ายอีกหลัายดี้าน 

โดียเฉพาะการัแพรั่รัะบาดีของิโรัคโค

วัิดี-19 ผมมองิวั่าโรัคโควัิดี-19 จึะยังิ

คงิอยู่กับเรัาไป็เรั่�อย ๆ  แต่อาจึลัดีรัะดีับ

ควัามรุันแรังิของิโรัคลังิ โดียเป็ลีั�ยนจึาก 

Pandemic หรัอ่การัรัะบาดีทัี่�วัโลักไป็เป็็น 

Endemic หรัอ่โรัคป็รัะจึำาถูิ�น ดีงัินั�น ตอ่ไป็

จึากนี�นโยบายที่ี�จึะเขา้มาดูีแลัเศรัษฐกจิึ

จึะต้องิเน้นสร้ัางิภูมิคุมกัน “การัฟื้นฟู

เศรัษฐกิจึ” ให้กลัับเข้าสู่ภาวัะป็กติให้

เรัว็ัที่ี�สดุี หลัังิจึากนั�นจึะตอ้งิเร่ังิ “กรัะตุน้

เศรัษฐกิจึ” เพ�่อสนับสนุนให้เศรัษฐกิจึ

สามารัถูขยายตัวัได้ีอย่างิต่อเน�่องิ แลัะ

เพ่�อเพิ�มขีดีควัามสามารัถูที่างิการั

แข่งิขันให้กับป็รัะเที่ศ เพ่�อเพิ�มแต้มต่อ

ใหก้บัเศรัษฐกจิึไที่ยในการัแขง่ิขนัในเวัที่ี

โลักต่อไป็ ซึ่ึ�งิภาครััฐมีแหลั่งิเงิินเพียงิ

พอที่ี�จึะที่ำามาตรัการัต่างิ ๆ ที่ั�งิจึากเม็ดี

เงิินจึากรัายจ่ึายป็รัะจึำาปี็งิบป็รัะมาณ 

พ.ศ. 2565 วังิเงิิน 3.1 ลั้านลั้านบาที่  

ที่ี�จึะเรัิ�มลังิสูร่ัะบบเศรัษฐกจิึในชว่ังิเดีอ่น

ตุลัาคม 2564 รัวัมไป็ถูึงิงิบลังิทีุ่นของิ

รััฐวัิสาหกิจึป็รัะจึำาป็ีงิบป็รัะมาณ 2565 

วังิเงิิน 3.07 แสนลั้านบาที่ แลัะเม็ดีเงิิน

จึาก พ.รั.ก. กู้เงิินฯ เพิ�มเติม พ.ศ. 2564 

วังิเงิิน 5 แสนลั้านบาที่ ในส่วันที่ี�เหลั่อ   

โดียในช่วังิแรักของิการัเข้าสู่ Endemic 

ยังิคงิจึำาเป็็นจึะต้องิมีนโยบายเพ่�อช่วัย

เหลั่อ บรัรัเที่า เยียวัยาป็รัะชาชน แลัะ

ผู้ป็รัะกอบการัทีี่�ไดี้รัับผลักรัะที่บจึาก 

โควัิดี-19 อยู่บ้างิ เน่�องิจึากที่ี�ผ่าน

มา แม้วั่ากิจึกรัรัมที่างิเศรัษฐกิจึจึะมี

สัญญาณป็รัับตัวัดีีขึ�น แต่ก็ถู่อไดี้วั่ายังิ

ไม่ฟื้นตัวัเต็มที่ี� ขณะที่ี�ป็รัะชาชนผู้มีรัาย

ไดี้น้อยบางิส่วันต้องิถููกเลัิกจึ้างิหรั่อ 

ลัดีชั�วัโมงิการัที่ำางิาน แลัะผู้ป็รัะกอบ

การัยังิค้าขายไดี้น้อย โดียเฉพาะใน

ส่วันของิธิุรักิจึภาคบรัิการั โดียจึะ

พิจึารัณาหามาตรัการัช่วัยเหลั่อเพิ�ม
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เติมตามควัามจึำาเป็็นของิแต่ลัะกิจึการั 

ที่ั�งิในรัะบบแลัะนอกรัะบบ เพ่�อให้

ป็รัะชาชนแลัะผูป้็รัะกอบการั โดียเฉพาะ  

MSMEs สามารัถูกลัับมาดีำาเนินกิจึการั

ไดี้อย่างิเข้มแข็งิแลัะมั�นคงิ เช่น การัลัดี

ค่าใช้จึ่าย การัป็รัับโครังิสรั้างิหนี� แลัะ 

การัเสริัมสภาพคลั่องิผ่านธินาคารั

เฉพาะกิจึของิรััฐ หรั่อ SFIs นอกจึากนี� 

ยั งิป็ รัับป็รุังิการัจัึดีซึ่่� อ จัึดีจึ้างิของิ 

ภาครััฐสำาหรัับผู้ป็รัะกอบการั MSMEs  

รัวัมถูึงิพัฒนารัะบบ e-Commerce  

Platform สำาหรับัผูป้็รัะกอบการั MSMEs

สำาหรัับการัฟื้นฟูเศรัษฐกิจึให้กลัับเข้า 

สู่ ภาวัะป็กติ ให้ เ ร็ัวัที่ี� สุดี  นโยบาย

เศรัษฐกิจึจึะต้องิเข้ามาดูีแลัสวััสดีิการั

แลัะคุณภาพชีวัิตของิป็รัะชาชนในทีุ่ก

กลัุ่ม การัฟื้นฟูแลัะพัฒนาสรั้างิควัาม

เข้มแข็งิของิเศรัษฐกิจึฐานรัาก แลัะการั

พฒันาพ่�นที่ี�เศรัษฐกจิึแลัะกรัะจึายควัาม

เจึรัญิสูภ่มูภิาค ซึ่ึ�งิป็จัึจึบุนักรัะที่รัวังิการั

คลัังิ ไดี้เตรัียมที่ี�จึะดีำาเนินโครังิการัเป็ิดี 

ลังิที่ะเบียนบัตรัสวััสดีิการัแห่งิรััฐรัอบ

ใหม่ โดียจึะพิจึารัณาป็รัับป็รัุงิเงิ่�อนไข

การัลังิที่ะเบยีนใหร้ัดัีกมุ แลัะครัอบคลัมุ

มากย�ิงิขึ�น รัวัมถูึงิลัดีควัามซึ่ำ้าซึ่้อนของิ

การัไดี้รัับสิที่ธิิ์ของิป็รัะชาชน เพ่�อให้

สามารัถูช่วัยเหลั่อป็รัะชาชนผู้มีรัาย

ไดี้น้อยที่ี�ยังิไม่ไดี้รัับการัลังิที่ะเบียน 

แลัะเพ่�อป็รัะคับป็รัะคองิแลัะสรั้างิ

ภูมิคุ้มกันให้กับคนตัวัเล็ักในสังิคม

สามารัถูดีำาเนินชีวัิตในสังิคมไดี้ โดีย

กรัะที่รัวังิการัคลัังิอยู่รัะหวั่างิการั

ป็รัะสานขอนำาฐานข้อมูลัอ่�น ๆ ที่ี�

สำาคัญ เช่น ฐานข้อมูลัผู้ป็รัะกันตนใน

รัะบบป็รัะกนัสงัิคม เป็น็ตน้ เขา้มาเป็น็

ส่วันหน�ึงิในการัคัดีกรัองิคุณสมบัติ 

ผู้ที่ี�จึะลังิที่ะเบียน ควับคู่กับการั

ป็รัับป็รัุงิเกณฑ์รัายไดี้ 

ซึ่ึ�งิหลัังิจึากที่ี�เศรัษฐกิจึไที่ยสามารัถู

กลัับเข้าสู่ภาวัะป็กติ ป็รัะชาชนแลัะ 

ผู้ป็รัะกอบการัสามารัถูป็รัะคับป็รัะคองิ 

ตนเองิในโครังิสรั้างิเศรัษฐกิจึที่ี�  

ไมเ่หมอ่นเดีมิ ในรัะยะตอ่ไป็ ผมมองิวัา่ 

กรัะที่รัวังิการัคลัังิของิเรัา จึะต้องิ

ผลัักดัีนให้มีการัป็รัับโครังิสร้ัางิที่างิ

เศรัษฐกิจึ เพ่�อเพิ�มขีดีควัามสามารัถู

ที่างิการัแข่งิขันให้กับป็รัะเที่ศ แลัะ

สรั้างิแต้มต่อให้กับเศรัษฐกิจึไที่ย 

โดียอาศัยควัามรั่วัมม่อรัะหวั่างิ

ภาครััฐ ภาคเอกชน เพ่�อรัองิรัับ

โลักที่ี�เป็ลัี�ยนไป็หลัังิวัิกฤตโควัิดี-19  

รัวัมถูึ งิ เพ่� อสรั้ างิฐานเศรัษฐกิจึ
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ใหม่ แลัะสนับสนุนการัขยายตัวัที่างิ

เศรัษฐกิจึในรัะยะยาวั โดียมีการัดีำาเนิน

การัที่ี�สำาคัญ ไดี้แก่

 • การัดีำาเนินนโยบายเศรัษฐกิจึ

ตาม BCG Model หรั่อ Bio-Circular- 

Green Economy Model  ซึ่ึ� งิ เ ป็็น 

รัูป็แบบเศรัษฐกิจึสู่การัพัฒนาที่ี�ยั�งิย่น

ในดี้านเศรัษฐกิจึชีวัภาพ (Bioeconomy)  

มุ่งิเน้นการัใช้ที่รััพยากรัชีวัภาพเพ่�อ

สรั้างิมูลัค่าเพิ�ม โดียเน้นการัพัฒนา

เป็็นผลัิตภัณฑ์ มูลัค่าสูงิ เช�่อมโยงิ

กับเศรัษฐกิจึหมุนเวัียน (Ci rcu lar  

Economy) คำานึงิถูึงิการันำาวััสดีุต่างิ ๆ 

กลัับมาใช้ป็รัะโยชน์ให้มากที่ี�สุดี แลัะ 

ที่ั�งิ 2 เศรัษฐกิจึนี�อยู่ภายใต้เศรัษฐกิจึ

สีเขียวั (Green Economy) ซึ่ึ�งิเป็็น 

การัพฒันาเศรัษฐกจิึที่ี�ไมไ่ดีมุ้ง่ิเนน้เพยีงิ

การัพัฒนาเศรัษฐกิจึเที่่านั�น แต่ต้องิ

พฒันาควับคูไ่ป็กบัการัพฒันาสงัิคมแลัะ

การัรัักษาสิ�งิแวัดีลั้อมไดี้อย่างิสมดีุลั

ให้เกิดีควัามมั�นคงิแลัะยั�งิย่นไป็พรั้อม

กัน ซึ่ึ�งิแนวัที่างิในการัดีำาเนินการัค่อ  

การัสนับสนุนโครังิการัต่างิ ๆ ที่ี�ใช้

พลัังิงิานสะอาดีให้มากขึ�น

 • การัดีำาเนินนโยบายเศรัษฐกิจึ 

ที่ี�มุง่ิเนน้หลักั ESG (Environment, Social,  

Governance) หรั่อการัให้ควัามสำาคัญ

กับสิ�งิแวัดีล้ัอม สังิคม แลัะธิรัรัมาภิบาลั

  o มิติด้านสิ่งแวดล้อม  

ซึ่ึ�งินอกจึากนโยบายเศรัษฐกิจึที่ี�ยึดี 

หลัักการัพัฒนาตาม BCG Model 

แลั้วั กรัะที่รัวังิการัคลัังิในฐานะที่ี�เป็็น

หนว่ัยงิานหลัักที่ี�มหีนา้ที่ี�สนบัสนนุที่างิ 

การัเงิินแก่หน่วัยงิานต่างิ ๆ ที่ี�มีหน้าที่ี� 

แก้ไขป็ัญหาสิ�งิแวัดีลั้อม จึะต้องิให้

ควัามสำาคัญกับการัพัฒนาเครั่�องิ

ม่อในการัรัะดีมทุี่น ซึ่ึ�งิในช่วังิทีี่�ผ่าน

มา สำานักงิานบรัิหารัหนี�สาธิารัณะ 

ไดีพ้ฒันาเครั่�องิม่อใหม่ๆ  เชน่ การัออก 

Sustainability Bond หรั่อพันธิบัตรั 

ESG เป็็นต้น

  o มิติด้านสังคม ให้ควัาม

สำาคัญกับการัสรั้างิโครังิข่ายควัาม

ป็ลัอดีภัยของิสังิคม (Social Safety 

Net) โดียป็รัะชาชนที่กุคนจึะตอ้งิไดีร้ับั 
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การัคุ้มครัองิดูีแลัจึากภาครััฐอย่างิ 

ที่ั�วัถูึงิ ในดี้านสาธิารัณสุข การับรัรัเที่า

ป็ัญหาควัามยากจึน แลัะการัเสรัิม

สรั้างิควัามมั�นคงิที่างิการัเงิินในวััย

เกษียณ ดี้วัยกลัไกของิกองิทุี่นแลัะ

รัะบบต่างิ ๆ อาทิี่ กองิทุี่นป็รัะกัน

สงัิคม กองิที่นุการัออมแหง่ิชาต ิกองิที่นุ

สำารัองิเลัี�ยงิชีพ กองิทุี่นหลัักป็รัะกัน

สขุภาพ บตัรัสวัสัดีกิารัแหง่ิรัฐั ซึ่ึ�งิรัวัมถูงึิ 

กองิทีุ่นบำ า เหน็จึบำ านาญแห่ งิชาติ

หรั่อ กบช. ทีี่�อยู่รัะหว่ัางิจัึดีที่ำาร่ัางิ 

พรัะรัาชบัญญัติ เป็น็ตน้ นอกจึากนี� จึะมี

มาตรัการัในการัให้ควัามช่วัยเหลั่อที่างิ

สงัิคมแกป่็รัะชาชนทุี่กกลุัม่ เพ่�อบรัรัเที่า

ภาวัะวัิกฤตต่างิ ๆ อีกที่ั�งิจึะต้องิช่วัย

สรั้างิอาชีพ สรั้างิรัายไดี้ที่ี�มั�นคงิให้กับ

ป็รัะชาชนฐานรัาก แลัะช่วัยให้ MSMEs 

เข้าถูึงิแหลั่งิเงิินทีุ่นไดี้มากขึ�น

  o มิติด้านธรรมาภิบาล  

โดียให้ควัามสำาคัญกับการับรัิหารั

ภาครััฐที่ี�เน้นหลัักธิรัรัมาภิบาลั (Good  

Governance) หรั่อหลัักการับรัิหารั

จึัดีการั ที่ี�ดีี โดียเม่�อนำามาป็รัะยุกต์ 

ใช้ กับภาครัั ฐ  ก็ค่ อการัออกแบบ

นโยบายไดี้อย่างิถููกต้องิเหมาะสม 

กั บ ส ถู า น ก า รั ณ์  ต รั งิ จึุ ดี กั บ ผู้ ที่ี�  

ไดี้รัับควัามเดี่อดีรั้อน รัวัมถูึงิมีกลัไก 

ที่ี�จึะสามารัถูตรัวัจึสอบการัที่ำางิานไดี้  

เพ่�อควัามโป็รั่งิใสในการับรัิหารั

รัาชการัแผ่นดีิน

 • การัดีำาเนินนโยบายเศรัษฐกิจึ

เพ่�อป็รับัเป็ลัี�ยนโครังิสรัา้งิเศรัษฐกจิึไป็

สู่อุตสาหกรัรัมใหม่ ๆ โดียเรั่งิผลัักดีัน

การัลังิทุี่นโครังิการัโครังิสรั้างิพ่�นฐาน

ขนาดีใหญ่พรั้อมทัี่�งิการัพัฒนาแลัะ

ลังิทุี่นใน 12 อุตสาหกรัรัมเป้็าหมาย 

(S-Curve) การัลังิทุี่นในโครังิการัเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวัันออก (East-

ern Economic Corridor: EEC) เพ่�อ

เป็็น New Engine of Growth เสรัิม

สรั้างิขีดีควัามสามารัถูการัแข่งิขัน

ของิป็รัะเที่ศแลัะสนับสนุนการัเพิ�ม

ผลัิตภาพที่างิการัผลัิตของิเศรัษฐกิจึ 

นอกจึากน�ีกรัะที่รัวังิการัคลัังิให้ควัาม

สำาคัญกับการัรั่วัมลังิทีุ่นรัะหวั่างิภาค

รััฐแลัะภาคเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP)

 • การัส่งิเสรัิม Digital Economy  

เ พ่� อ เ ป็็ น เ ค รั่� อ งิ ม่ อ ใ น ก า รั ป็ รัั บ

ตัวั เน่�องิจึากโลักหลัังิโควัิดี-19  

ไม่เหม่อนเดีิม ภาคธุิรักิจึที่ำาธิุรักรัรัม

ที่างิออนไลัน์มากข�ึน จึึงิจึำาเป็็นต้องิ

มีกลัไกช่วัยเพ�ิมโอกาสที่างิเศรัษฐกิจึ
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ให้ภาคธิุรักิจึ โดียภาครััฐจึะต้องิมี

การัลังิทีุ่นในโครังิสรั้างิพ่�นฐานดีิจึิที่ัลั  

นำ า เ ที่ค โน โลัยี  น วัั ตกรัรัม  แลัะ 

องิค์ควัามรัู้ต่างิ ๆ มาเพิ�มมูลัค่าสินค้า

แลัะบรัิการั แลัะเพิ�มป็รัะสิที่ธิิภาพ 

การัผลัิต เพ่�อสรั้างิโอกาสแลัะเพิ�ม

ขีดีควัามสามารัถูในการัแข่งิขันของิ

ป็รัะเที่ศ ให้รัองิรัับกับโลักยุคใหม่   

ไม่วั่าจึะเป็็น Digital Connectivity แลัะ

ผู้ป็รัะกอบการัเองิก็ต้องิสามารัถูเข้า

ถูึงิสินเช่�อดี้วัย ซึ่ึ�งิที่ี�ผ่านมากรัะที่รัวังิ

การัคลัังิไดี้รัิ เรัิ�มการันำาดีิจึิที่ัลัมาใช้

เพ่�อช่วัยเหลั่อป็รัะชาชนแลัะกรัะตุ้น

เศรัษฐกิจึผ่านโมบายแอป็พลัิเคชัน 

ในหลัายโครังิการัตั� งิแต่ โครังิการั 

ชิม ช้อป็ ใช้ โครังิการัคนลัะครัึ�งิ แลัะ

โครังิการัเรัาชนะ แลัะเม�่อรัวัมกับ

โครังิการับัตรัสวััสดีิการัแห่งิรััฐ ที่ำาให้

เรัาสามารัถูพูดีไดี้วั่า เข้าสู่ Cashless  

Society ที่ี� เป็็นการัโอนข้อมูลัแที่น 

การัโอนเงิิน โดียลัดีบที่บาที่ตัวักลัางิ 

ที่างิการัเงิินแลั้วั

วารสารฯ : ขอขอบพระคุณท่าน 

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ 

การคลังเป็นอย่างสูงครับ
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นักเศรษฐศาสตร์กับ

พิพิธภัณฑ์ในอังกฤษ 

(Economist’s Travelling 

to the Museums)

บทความโดย
นายวณัช บัณฑิตาโสภณ
สำานักนโยบายการคลัง
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง



โลักเป็็นสถูานทีี่�ที่ี�มปี็รัะวัตัศิาสตร์ัยาวันาน เมอ่งิแตล่ัะเมอ่งิ
ก็เป็็นป็รัะวััติศาสตรั์ในตัวัมันเองิ เม่องิหลัายเม่องิมีอายุ
หลัายรั้อยหลัายพันป็ี เม่องิอีกหลัายเม่องิก็เป็็นศูนย์กลัางิ
ของิที่ั�งิการัเมอ่งิแลัะเศรัษฐกจิึโลัก การัตดัีสนิใจึครัั�งิสำาคญั 
ที่ี�เป็ลัี�ยนแป็ลังิภูมิที่ัศน์ของิโลักเกิดีขึ�นที่ี�น�ี ควัามรั่วัมม่อ
ป็รัองิดีองิ ควัามแตกแยกรั้าวัฉาน เรั่�องิหนึ�งิสานต่อสู่อีก
เรั่�องิหนึ�งิ นวััตกรัรัมใหม่ ๆ ถููกคิดีค้นขึ�น ยกรัะดีับโลักไป็สู่
มิติใหม่ แลัะมหานครัลัอนดีอนแห่งินี�ค่อหนึ�งิในเม่องิเหลั่า
นั�น

ผมมีโอกาสรัับที่นุรััฐบาลัแบบพิเศษ (ที่นุ UIS) มาศึกษาตอ่
ที่�ี SOAS, University of London ป็รัะเที่ศสหรัาชอาณาจัึกรั 
มหาวัทิี่ยาลััยของิผมตั�งิอยู่ใจึกลัางิลัอนดีอนจึงึิมีโอกาสที่�ีดีี
มากมายไดี้เดิีนไป็ตามย่านนู้นย่านนี� เข้าออกพิพิธิภัณฑ์
หลััก ๆ รัวัมถึูงิพิพิธิภัณฑ์แป็ลัก ๆ อยู่เสมอ ตลัอดีจึนไดี้
เดิีนที่างิไป็สก�อตแลันดี์ที่างิตอนเหน่อแลัะเยี�ยมเย่อน
พิพิธิภัณฑ์ที่�ีนั�นมาครัั�งิหนึ�งิ

ผมค้นพบวัา่การัเดิีนเข้าไป็ในพิพิธิภัณฑ์แท้ี่จึรังิิแล้ัวัค่อการั
เดิีนที่างิย้อนเวัลัา แม้ว่ัาโลักทัี่�งิโลักหรั่อเม่องิทัี่�งิเม่องิค่อ
ป็รัะวััติศาสตร์ัในตัวัมันเองิดัีงิทีี่�กลัา่วัไว้ัแล้ัวัตอนต้น แต่ด้ีวัย
ควัามเคยชนิจึากการัใช้ชีวิัตในเม่องิเรัาอาจึมองิไมเ่ห็นเรั�่องิ
รัาวัทีี่�ซ่ึ่อนอยู่ตามตึกรัามบ้านช่องิทีี่�เรัาเดิีนผ่าน ตามรั่องิ
รัอยบนเสาหร่ัอสะพานทีี่�เรัาสัญจึรัผ่านเป็็นป็รัะจึำา การัเข้า
พิพิธิภัณฑ์จึึงิเป็็นการัเดิีนเข้าไป็อยู่ในโลักอีกโลัก โลักทีี่�พา
เรัาเดีินที่างิย้อนเวัลัาไป็ยังิยุคสมัยแลัะสถูานทีี่�ที่�ีเรัาสนใจึ

พพิิธิภัณฑ์ในลัอนดีอนนั�นมีหลัายรูัป็แบบ พิพิธิภัณฑ์หลัักๆ 
ที่�ีพลัาดีไม่ได้ีซึึ่�งิถู่อเป็็น Signature ของิกรุังิลัอนดีอน
ป็รัะกอบด้ีวัย British Museum, V&A Museum, Natural 
History Museum, Museum of London แลัะ Tate Modern

หิน Rosetta 
ทีี่�มา: ผู้เขียนแลัะ Egypt Independent

หากจึะเทีี่ยบพิพิธิภัณฑ์ชั�นยอดี
ของิโลัก นอกจึาก Louvre ของิ
ฝรัั�งิเศส The Met หร่ัอ Smith-
sonian ของิสหรััฐฯ แล้ัวั British 
Museum ก็อยู่ในรัะดัีบเดีียวักัน 
โดีย Brit ish Museum นั�น
รัวับรัวัมโบรัาณวััตถุู ตลัอดีจึน
งิานศิลัป์็มากมายจึากทัี่�วัทุี่กมุม
โลัก ตั�งิแต่อียิป็ต์โบรัาณ อินเดีีย 
จีึน แลัะโบรัาณวััตถุูของิอังิกฤษ
เองิ เรีัยกว่ัารัวับรัวัมอารัยธิรัรัม
แที่บทัี่�งิหมดีของิโลักไว้ัในทีี่�
เดีียวักัน ครัั�งิหนึ�งิอังิกฤษเคยได้ี
ช่� อ ว่ั า เ ป็็ น  “ จัึ ก รั วั รั รั ดิี ทีี่�
พรัะอาทิี่ตย์ไ ม่ เคยตกดิีน”  
ในอีกมุมหนึ�งิ ร่ัองิรัอยของิ
ควัามยิ�งิใหญ่ดัีงิกล่ัาวัได้ีถููกจัึดี
แสดีงิไว้ั ณ ทีี่� นี�  ซึึ่�งิก็น่าตั�งิ
คำาถูามว่ัามีควัามเหมาะสมหร่ัอ
ไม่ทีี่�อังิกฤษจึะนำาเอา “สมบัติ

สารู้ะสำาคัญ

บทนำา

“British 
Museum”
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ผมรู้ัสึกต่�นตาตั�งิแต่เดีินออกจึากสถูานีรัถูไฟฟ้าใต้ดิีน South 

Kensington เม่�อเดิีนมาที่างิ Exhibition Road ถูนนถููกปู็ด้ีวัยหิน

อย่างิดีีแตกต่างิจึากถูนนทัี่�วัไป็ ซึึ่�งิบอกชัดีถึูงิการัให้ควัามสำาคัญ

แก่คนเดิีนเที่้ามากกว่ัารัถูยนต์ เม่�อเดิีนไป็ที่างิที่ิศเหน่อ 2 แยก 

จึะพบกับอาคารัสไตลั ์Victorian อยูส่องิฟากฝั�งิของิถูนน ซ้ึ่ายม่อ

ค่อพิพิธิภัณฑ์เกี�ยวักับวิัที่ยาศาสตร์ั หร่ัอ Natural History Museum 

ขณะทีี่�ขวัาม่อค่อพิพิธิภัณฑ์เก�ียวักับศิลัป็ะ หรั่อ V&A Museum 

โครังิกรัะดีูกวัาฬห้อยตรัะหงิ่านในอาคารัสไตลั์วิัคตอเรัียนดีู

ต้องิตาตรังึิใจึใหนั้กท่ี่องิเทีี่�ยวัอยากเดีนิที่างิมาที่�ีนี�สักครัั�งิหนึ�งิ ใน

อดีีตเม�่อหลัายป็กีอ่นโครังิกรัะดีกูไดีโนเสารัเ์คยตั�งิอยูใ่นหอ้งิโถูงิ

ของิพิพิธิภัณฑ์แห่งิน�ี แต่ปั็จึจุึบันไดี้เป็ลั�ียนเป็็นโครังิกรัะดูีกวัาฬ

ห้อยลังิมาจึากเพดีานรัาวักับพวักเรัากำาลัังิดีำาดิี�งิลังิไป็ในมหาสมุที่รั

เม่�อหลัายหม่�นหลัายพันป็ีก่อน พิพิธิภัณฑ์แห่งิน�ีเก็บตัวัอย่างิ 

สิ�งิมีชีวิัตไม่ต่างิจึากพิพิธิภัณฑ์วิัที่ยาศาสตร์ัของิบ้านเรัา แต่อยู่ใน

รัะดัีบทีี่�กว้ัางิแลัะครัอบคลุัมกว่ัา นอกจึากสิ�งิมีชีวิัตป็รัะเภที่ต่างิ ๆ  

แล้ัวั Natural History Museum ยังิอยู่ติดีกับ Science Museum 

ทีี่�จัึดีแสดีงิวิัที่ยาการัแลัะสิ�งิป็รัะดิีษฐ์ด้ีานต่างิ ๆ เช่น บอลัลูัน 

แลัะเครั�่องิบินในยุคแรัก ๆ ที่�ีมนุษย์ใฝ่ฝันอยากจึะบินขึ�นไป็ 

บนท้ี่องิฟ้า พาหนะสมัยสงิครัามโลัก จึรัวัดีป็รัะเภที่ต่างิ ๆ  เป็็นต้น 

ทัี่�งิสองิพิพิธิภัณฑ์เช�่อมกันอย่างิเป็็นเน่�อเดีียวักันจึนผู้เข้าชม 

แที่บไมรู่ัสึ้กตัวัเลัยที่เีดียีวัว่ัากำาลัังิเดิีนเยี�ยมชมพพิิธิภัณฑ์ 2 แห่งิ

ทีี่�แยกกันอยู่

“Natural History 
Museum”

หน้าบานหนึ�งิของิวิัหารั Parthenon
ทีี่�มา: ผู้เขียนแลัะ Egypt Independent

อาคารัสไตล์ั Victorian ของิ Natural 
History Museum 

ทีี่�มา: ผู้เขียน

ของิชาติ” ของิป็รัะเที่ศอ่�น 
มาไว้ัในพิพิธิภัณฑ์ของิตน  
ยกตัวัอย่างิงิานจัึดีแสดีงิทีี่� 
สำาคัญ เช่น Rosetta Stone  
ทีี่� ไป็ ขุดีมาจึากอียิป็ต์ กับ 
ชิ�นส่วันของิ Acropolis ทีี่�ยก 
ทัี่�งิแผงิมาจึากนครัเอเธินส์ 
ป็รัะเที่ศกรีัซึ่ เป็็นต้น เคยมีคน
กล่ัาวัว่ัา หากรััฐบาลัอังิกฤษ
ค่ น สิ� งิ ข อ งิ ทีี่� จัึ ดี แ ส ดี งิ ใ ห้
ป็รัะเที่ศต้นที่างิ ใน British 
Museum อาจึไม่หลังิเหล่ัอ
อะไรัอยู่เลัยก็ได้ี
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V ย่อมาจึาก พรัะนางิเจ้ึาวัคิตอเรัยี (Victoria) ขณะที่ี� A คอ่ 

เจ้ึาชายอัลัเบิร์ัต (Albert) สามีของิพรัะนางิเจ้ึาวิัคตอเรัยี 

ทัี่�งิสองิพรัะองิค์ครัองิรัาชย์ในช่วังิหนึ�งิของิป็รัะวััตศิาสตร์ัอังิกฤษ

ทีี่�กลัายเป็็นจัึกรัวัรัรัดีิทีี่�พรัะอาทิี่ตย์ไม่เคยตกดิีนอย่างิเต็มตัวั 

อังิกฤษเป็็นเจ้ึาอาณานิคมอินเดีีย หลัายพ่�นที่�ีในเอเชยี แอฟรักิา 

อเมริักาใต้ รัวัมถึูงิออสเตรัเลีัยแลัะนิวัซีึ่แลันด์ี นอกจึากโบรัาณ

วััตถุูที่�ีส่วันใหญ่จัึดีแสดีงิทีี่� British Museum แล้ัวั งิานศิลัป์็ 

จึำานวันมากยังิถููกเก็บรัักษาแลัะจัึดีแสดีงิทีี่�นี�มีคอลัเลัคชันของิ

ผลังิานศิลัป็ะตั�งิแต่ยุคคลัาสสิค (Classical Period) จึนถึูงิยุคหลัังิ

สมัยใหม่ (Postmodernism) ซึ่�ึงิจัึดีได้ีว่ัาพิพิธิภัณฑ์ V&A เป็็น

พิพธิิภัณฑ์ทีี่�มีงิานศิลัป็ะอยู่มากทีี่�สุดีในโลัก

“V&A 
Museum”

บรัรัยากาศการัจัึดีแสดีงิภายใน V&A Museum
ทีี่�มา: ผู้เขียน

บรัรัยากาศการัจัึดีแสดีงิภายใน V&A Museum
ทีี่�มา: ผู้เขียน

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 14



Museum of London in UK
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“Museum of London”
ลอนดีอนเป็็นเม่องิที่�ีมีเร่ั�องิเล่ัามากมายจึนต้องิมีพิพิธิภัณฑ์หนึ�งิ

อุทิี่ศให้กับเร่ั�องิรัาวัของิเม่องิโดียเฉพาะ พิพิธิภัณฑ์แห่งิเม่องิ

ลัอนดีอน หรั่อ Museum of London แห่งินี� บอกเลั่าทุี่กมิติ 

เกี�ยวักับเม่องิเท่ี่าทีี่�พอจึะนึกขึ�นได้ี เม่องิลัอนดีอนตั�งิขึ�นตั�งิแต่สมัย

โรัมันในช่�อว่ัา Londinium เม่องิผ่านการัเป็ลีั�ยนแป็ลังิในยุคกลัางิ  

ยุคอุตสาหกรัรัม จึนถึูงิยุคสมัยใหม่ พ�่นทีี่�ขยายขึ�นเร่ั�อย ๆ  สิ�งิป็ลูักสร้ัางิ

เป็ลีั�ยนแป็ลังิโฉมอย่างิค่อยเป็็นค่อยไป็ เกิดีโศกนาฏกรัรัม เช่น  

ไฟไหม้ใหญ่ (The Great Fire of London) ในป็ ีค.ศ. 1666 เม่องิ 

ถููกทิี่�งิรัะเบิดีโดียที่หารัเยอรัมันในป็ฏิบัติการัที่�ีเรีัยกวั่า The Blitz 

สมัยสงิครัามโลักครัั�งิทีี่� 2 เป็็นเม่องิทีี่�มีการัต่อสู้เพ่�อผู้ดี้อยโอกาส

ในสังิคมทัี่�งิชนชั�นแรังิงิานแลัะคนผิวัสี เป็็นเม่องิทีี่�จัึดีโอลิัมปิ็ก 3 ครัั�งิ 

(ปี็ ค.ศ. 1908 1948 แลัะ 2012) ลัอนดีอนเป็็นศูนย์กลัางิเศรัษฐกิจึ 

การัเม่องิ วััฒนธิรัรัม แลัะยังิเป็็นตัวัแที่นการัเป็ลีั�ยนแป็ลังิของิ

ป็รัะเที่ศอังิกฤษแลัะสหรัาชอาณาจัึกรัไดี้เป็็นอย่างิดีี

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 16



“Tate 
Modern”
หลัายสิบปี็มานี�เที่รันด์ีทีี่�เรัยีกวัา่ 

Brownfield Development หรั่อ

ก็ค่อการันำาพ่�นที่�ีเก่าที่�ีไม่ไดี้ใช้

ป็รัะโยชน์มาพัฒนาได้ีกลัาย

เป็็นเที่รันดี์ทีี่�น่าจึับตามองิ เช่น 

การัเป็ลีั�ยนโรังิงิานถูลุังิเหล็ักให้เป็็น

ศูนยก์ารัค้าในเม่องิพิตต์สเบิร์ัก 

(Pittsburg) มลัรััฐเพนซิึ่ลัเวัเนีย 

(Pensylvania) สหรััฐฯ กลัับมา

ทีี่�กรุังิลัอนดีอน ณ ฟากหนึ�งิของิ

แม่นำ�าเที่มส์ บริัเวัณทีี่�เช่�อมต่อกับ

สะพานมิลัเลันเนียม (Millennium 

Bridge) อันเล่ั�องิช่�อ โรังิไฟฟ้าเก่า 

(Bankside Power Station) ถููก

เป็ลีั�ยนให้เป็็นพิพิธิภัณฑ์ศิลัป็ะ 

Tate Modern จัึดีแสดีงิงิาน

ศิลัป็ะสมัยที่�ีใหมก่วัา่พพิธิิภณัฑ์ 

V&A ค่อ ศิลัป็ะของิอังิกฤษ

ตั�งิแต่ศตวัรัรัษทีี่� 20 เป็็นต้นมา 

ในขณะที่�ีศิลัป็ะของินานาชาติ 

ทีี่�จัึดีแสดีงิอยู่ในพิพิธิภัณฑ์แห่งิ

นี�จึะมีตั�งิแต่ยุคสมัยใหม่แลัะ

ร่ัวัมสมยั (International Modern 

and Contemporary Art)

บรัรัยากาศภายใน Tate Modern  
ซึึ่�งิมองิเห็นเค้าโครังิของิโรังิไฟฟ้าเก่า
ทีี่�มา: ผู้เขียน
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“Imperial War 
Museum (IWM)”
อังิกฤษเป็็นป็รัะเที่ศทีี่�แที่บไม่เคยแพ้สงิครัาม อย่างิน้อย ๆ ก็ใน

ป็รัะวััติศาสตร์ัสมัยใหม่ กรัะนั�นใช่ว่ัาอังิกฤษจึะไม่ได้ีรัับควัามบอบชำ�า

จึากการัที่ำาสงิครัาม IWM หร่ัอพพิิธิภัณฑ์สงิครัามแห่งินี�เก็บสะสม

แลัะบอกเล่ัาเร่ั�องิรัาวัเหล่ัานั�น IWM มีอยู่หลัายที่�ีทัี่�งิ IWM หลััก บรัเิวัณ 

Lambeth North, HMS Belfast เร่ัอรับทีี่�กลัายเป็็นพิพิธิภัณฑ์แลัะ 

ตั�งิตรัะหง่ิานริัมแม่นำ�าเที่มส์ใกล้ั London Bridge รัวัมถึูงิ Churchill War 

Rooms ห้องิบัญชาการัของิวิันสตัน เชอร์ัชิลั (Winston Churchill)  

นายกรััฐมนตรัีของิสหรัาชอาณาจัึกรัสมัยสงิครัามโลักครัั�งิที่�ี 2 

บรัเิวัณ Government Complex ตดิีกับ St James’s Park

IWM หลััก บริัเวัณ Lambeth North
ทีี่�มา: ผู้เขียน

โมเดีลัจึำาลัองิค่ายกักกันนักโที่ษ Auschwitz  
ในเยอรัมนีสมัยสงิครัามโลักครัั�งิที่ี� 2
ที่ี�มา: ผู้เขียน

รูัป็ป้ั็นเหย่�อทีี่�จึะเกิดีขึ�นหากเกิดีสงิครัามนิวัเคลีัยร์ั 
สะท้ี่อนควัามกลััวัในช่วังิที่ศวัรัรัษ 1960  
ซึึ่�งิเป็็นจุึดีทีี่�น่ากลััวัจุึดีหนึ�งิของิสงิครัามเย็น
ทีี่�มา: ผู้เขียน
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“The National Archive”

“British 
Library”

The National Archive แป็ลัตรังิตัวัคอ่หอจึดีหมายเหตแุห่งิชาตอิงัิกฤษ ซึ่ึ�งิเป็็นชาตทิี่ี�เข้าไป็มบีที่บาที่

กับป็รัะเที่ศต่างิ ๆ แลัะเป็็นผู้เล่ันหลัักในการัขีดีเขียนป็รัะวััติศาสตรั์โลัก หลัักฐานของิเหตุการัณ์

สำาคัญหลัายอย่างิจึึงิถููกเก็บไวั้ทีี่�นี� รัวัมถูึงิสนธิิสัญญาเบาวั์ริั�งิทีี่�เซึ่อรั์จึอห์น เบาริั�งิ ที่ำากับสยาม 

สมัยรััชกาลัทีี่� 4

ป็กติแล้ัวัสนธิิสัญญาใดีๆ จึะมีอย่างิน้อย 2 ฉบับ สำาหรัับสนธิิ

สัญญาเบาวั์ริั�งิฉบับของิฝ่ายสยามอยู่ที่�ีหอจึดีหมายเหตุของิ

ป็รัะเที่ศไที่ยยา่นเที่เวัศรั ์ขณะที่�ีสนธิิสัญญาฯ ของิฝ่ายจัึกรัวัรัรัดีิ

อังิกฤษถููกนำามาเก็บไว้ัทีี่�หอจึดีหมายเหตุทีี่�ใกล้ั

แต่กรัะนั�นการัได้ีเข้าไป็เยี�ยมชมเอกสารัสำาคัญที่างิป็รัะวััติศาสตร์ั

ลัักษณะนี�อาจึที่ำาไม่ได้ีโดียง่ิาย ผมได้ีรัับควัามอนุเครัาะห์จึาก

อาจึารัย์ชาวัไที่ยท่ี่านหนึ�งิทีี่� SOAS ติดีต่อกับคนไที่ยอีก 

ท่ี่านหนึ�งิทีี่�ที่ำางิานอยู่ทีี่�หอจึดีหมายเหตุที่�ีองัิกฤษแห่งินี� แต่เขา้ใจึ

ว่ัาหากต้องิการัเข้าถึูงิเอกสารัจึริังิ ๆ สามารัถูที่ำาเร่ั�องิแจึ้งิ 

ควัามป็รัะสงิค์มายังิ The National Archive ก็สามารัถูที่ำาไดี้ 

เช่นกัน เพรัาะอีกอย่างิเอกสารัเหล่ัานี� ก็ผ่านเวัลัาล่ัวังิเลัยมา

เก่อบ 200 ป็แีล้ัวั

British Library ค่อห้องิสมุดีสาธิารัณะที่ี�คนที่ั�วัไป็สามารัถู 

สมัครัสมาชิกเพ�่อไป็ใช้บรัิการัไดี้โดียภายในป็รัะกอบดี้วัย 

ห้องิอ่านหนังิส่อหลัายห้องิ Café ร้ัานอาหารั แลัะพ�่นทีี่�จัึดีแสดีงิ

นิที่รัรัศการัในลัักษณะพิพิธิภัณฑ์ แม้ British Library จึะได้ีช่�อว่ัา

เป็็นห้องิสมุดี แต่ก็ที่ำาหน้าทีี่�เก็บของิสำาคัญไม่แพ้พิพิธิภัณฑ์ หร่ัอ

หอจึดีหมายเหตุที่�ีกล่ัาวัมาแล้ัวัข้างิต้น เอกสารัสำาคัญภาษาไที่ย 

ทีี่�ถููกเก็บไว้ัที่�ี British Library อาทิี่ หนังิส่อพิมพ์ไที่ยเก่า ๆ 

จึดีหมายเหตุแลัะพงิศาวัดีารัของิไที่ย ซึ่�ึงิเอกสารับางิชิ�นไมส่ามารัถู

หาได้ีแล้ัวัในป็รัะเที่ศไที่ย เช่น ตำารัาคชศาสตรั์ พรัะมาลััย เป็็นต้น

ภาพหน้าป็กของิสนธิิสัญญาเบาวั์ริั�งิทีี่�ที่างิอังิกฤษ
เก็บไว้ั
ทีี่�มา: ผู้เขียน

ภายใน British Library ที่�ีมี Installation Art เป็็นผนังิทีี่�เต็มไป็ด้ีวัยสันหนังิส่อจึำานวันมาก
ทีี่�มา: ผู้เขียน
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“Bletchley Park”
หากใครัเคยดูีภาพยนตร์ัเร่ั�องิ The Imitation Game (2014) จึะรู้ัว่ัา
สถูานทีี่�แห่งินี�มีควัามสำาคัญอย่างิไรั ในช่วังิสงิครัามโลักครัั�งิทีี่� 2 
ป็ฏิบัติการัด้ีานข้อมูลัข่าวัสารัที่างิที่หารัเป็็นสิ�งิสำาคัญไม่แพ้ยุที่ธิวิัธีิ
ในการัรับ แลัะการัยกรัะดัีบกำาลัังิการัผลิัตทัี่�งิยุที่ธิปั็จึจัึยแลัะเสบียงิ 
กองิที่ัพอังิกฤษพยายามหาวัิธีิในการัถูอดีรัหัสเครั�่องิเข้ารัหัส
ของิกองิทัี่พเยอรัมนีทีี่�เรัียกว่ัา อีนิกม่า (Enigma) โดียพยายาม
รัวับรัวัมนักคณิตศาสตรั์ นักภาษาศาสตรั์ เพ�่อคิดีค้นเครั�่องิจัึกรั
ป็รัะมวัลัผลัควัามเป็็นไป็ไดี้นับลั้านค้นหารัหัสที่�ีกองิทัี่พเยอรัมนีตั�งิ
ข�ึนแบบวัันต่อวััน แอลััน ทัี่วัริังิ (Alan Turing) บิดีาของิคอมพิวัเตอร์ั
เป็็นหนึ�งิในนั�น

รูัป็ป้ั็น Alan Turing ทีี่�เป็รัียบกับการัซ้ึ่อน
เป็็นชั�นๆ ของิข้อมูลัจึำานวันมหาศาลั
ทีี่�มา: ผู้เขียน

เครั่�องิ Enigma Machine
ที่ี�มา: ผู้เขียน

 Bombe Machine
ทีี่�มา: ผู้เขียน

หลัังิจึากลัม้ลักุคลุักคลัานอยู่หลัายป็ ีโป็รัเจึคนี�ก็ป็รัะสบควัามสำาเรัจ็ึ 
ทีี่มของิแอลััน ทัี่วัริังิ คิดีค้นเคร่ั�องิจัึกรั (ในภาพยนตร์ัเรีัยกว่ัา 
Christopher Machine ซึ่�ึงิเป็็นช่�อของิคนทีี่�แอลัันแอบชอบในวััยเด็ีก 
แต่ในป็รัะวััติศาสตร์ัจึริังิเคร่ั�องิจัึกรันี�มีช�่อว่ัา Bombe Machine)  
ทีี่�ที่ำาให้กองิทัี่พอังิกฤษแลัะฝ่ายสัมพันธิมิตรัสามารัถูถูอดีรัหัส 
การัส่�อสารัทัี่�งิหมดีของิกองิทัี่พเยอรัมนีแลัะล่ัวังิรู้ัตำาแหน่งิทัี่�งิหมดี
ของิกองิทัี่พเยอรัมนี ซึึ่�งิกลัายเป็็นจุึดีเริั�มต้นของิการัตอบโต้ทีี่�นำาไป็
สู่ชัยชนะของิฝ่ายสัมพันธิมิตรัในทีี่�สุดี

Bletchley Park ค่อสถูานทีี่�ที่�ีเร่ั�องิรัาวัเหล่ัาน�ีเกิดีข�ึน Bombe Machine 
ค่อจุึดีเป็ลีั�ยนของิเคร่ั�องิจัึกรักลัป็รัะมวัลัผลัทีี่�จัึดีได้ีว่ัาเป็็นจุึดีตั�งิต้น
ของิคอมพิวัเตอร์ัในโลัก

ผมป็รัะที่ับใจึในควัามพยายาม
เ ห ล่ั า นี�  ภ า พ ย น ต ร์ั เ ร่ั� อ งิ  
The Imi ta t ion Game ให้ 
แรังิบันดีาลัใจึในการัใช้ชีวัิต 
กับผม ชี วิัตของิแอลััน นั� น 
ไ ม่ ไ ด้ี โรัยด้ีวัยกลีับกุหลัาบ  
การัที่ำางิานเป็็นทีี่มเพ่�อคิดีค้น
เค ร่ั� อ งิ จัึ กรัที่�ี โ ลัก ไม่ เ คยมี 
มาก่อนไม่ใช่เรั�่องิงิ่าย เขาต้องิ
ที่ะเลัาะกับลูักทีี่ม ป็ะที่ะป็รัะสาน
ควัามคิดีแถูมยังิมีเรั�่องิส่วันตัวั
มาเกี�ยวัข้องิ แอลัันเป็็นคนรััก
เพศ เดีี ย วั กัน ซึึ่� งิ ยั งิ ไ ม่ เ ป็็ น 
ทีี่�ยอมรัับแม้ในสังิคมอังิกฤษ 
ในสมัยนั�น ซึึ่�งิภายหลัังิสงิครัาม
จึบไม่กี�ป็ ีแอลัันก็ฆ่าตัวัตาย

ผมหลังิใหลัในเร่ั�องิรัาวัการั
เป็ลีั�ยนแป็ลังิเหลัา่นี� ทัี่�งิในรัะดัีบ
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สรุป

ชีวัิตมนุษย์แลัะนัวัตกรัรัมรัะดัีบ
โลัก ผมนั�งิรัถูไฟจึากสถูานี  
Euston ไป็ยังิสถูานี Bletchley 
ซึึ่� งิ อ ยู่ที่ า งิ ต อ น เ ห น่ อ ข อ งิ

การัท่ี่องิเทีี่�ยวัเป็็นเร่ั�องิของิ
รัสนิยม บางิคนชอบควัาม
หรูัหรัา บางิคนชอบควัามบ้านๆ 
บางิคนชอบเม่องิ ขณะที่�ีบางิคน
ชอบธิรัรัมชาติ บที่ควัามนี� 
อยากนำาเสนอว่ัาการัท่ี่องิเทีี่�ยวั
พิพิธิภัณฑ์ก็เป็็นอีกที่างิเล่ัอก
หนึ�งิ แลัะการัที่่องิเทีี่�ยวัใน
พิ พิ ธิ ภั ณ ฑ์ เ ป็ รีั ย บ เ ส ม่ อ น 

ลัอนดีอนก่อนถึูงิเม่องิ Milton Keynes 1 สถูานี ใน Bletchley Park 
นั�นป็รัะกอบไป็ด้ีวัยอาคารัหลัายหลัังิจัึดีแสดีงิเร่ั�องิรัาวัของิ
สงิครัามโลักครัั�งิทีี่� 2 โดียเป็็นการันำาพ�่นทีี่�การัที่ำางิานจึรัิงิรัะหว่ัางิ
สงิครัามโลักมาจัึดีแสดีงิ

การัท่ี่องิเทีี่�ยวัไป็ในกาลัเวัลัา ที่ำาให้เรัารู้ัทีี่�มาทีี่�ไป็ของิสถูานทีี่�นั�น ๆ 
ของิเม่องินั�น ๆ  ของิป็รัะเที่ศนั�นๆ แลัะของิยุคสมัยตา่งิ ๆ  ทีี่�เรัาสนใจึ
ได้ีดีีขึ�น โดียป็กติแล้ัวัหากเดิีนที่างิมาอังิกฤษก็ควัรัจึะมาตั�งิต้น 
ทีี่�ลัอนดีอนซึ่�ึงิเป็็นเม่องิหลัวังิแลัะเป็็นศูนย์กลัางิการัเดีินที่างิเช่�อม
ต่อไป็ยงัิพ�่นที่�ีต่างิๆ ไดีไ้มย่าก ตอนตอ่ไป็จึะเป็็นเรั�่องิของิพพิิธิภณัฑ์
ในสก�อตแลันดี์ ผมจัึบ (Catch) รัถูไฟจึากลัอนดีอนสถูานี Euston 
ขึ�นไป็ที่างิตอนเหน่อ ด้ีวัยเวัลัาเพียงิไม่กี�ชั�วัโมงิ แต่ภาพทีี่�เห็นที่ำาให้
ผมกลัับมามองิอังิกฤษที่�ีผมเคยรัับรู้ัในมุมใหมอี่กครัั�งิ จึนกว่ัาจึะถูงึิ
ตอนหน้า ขอให้ทุี่กท่ี่านจึงิมีควัามสุข ไว้ัเจึอกันครัับ
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อัตรัาค่าจ้ึางินั�นมีควัามสำาคัญในที่างิเศรัษฐศาสตรั์ โดียมี
ควัามเช่�อมโยงิกับหลัายกลุ่ัม ทัี่�งิในส่วันของิลูักจ้ึางิ  
ผู้ป็รัะกอบการั แลัะผลัต่อเศรัษฐกิจึโดียรัวัม ดัีงินั�นกลัไก
การักำาหนดีค่าจึ้างิจึึงิถู่อวั่ามีควัามสำาคัญต่อรัะบบ
เศรัษฐกิจึ การัศึกษาครัั�งินี�มุ่งิศึกษาถึูงิปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัใน
การักำาหนดีคา่จ้ึางิแรังิงิานไที่ยในช่วังิ ปี็ พ.ศ. 2550 – 2560 
โดียศึกษาจึากข้อมูลัการัสำารัวัจึภาวัะเศรัษฐกิจึแลัะสังิคม
ของิครััวัเร่ัอน (SES) แลัะขอ้มูลัการัสำารัวัจึภาวัะการัที่ำางิาน
ของิป็รัะชากรั (LFS) แลัะสร้ัางิสมการัแบบจึำาลัองิพยากรัณ์
ค่าจ้ึางิแรังิงิาน โดียใช้วิัธีิการัที่างิเศรัษฐมิติ แลัะเที่คนิควิัธีิ
การัที่างิป็ัญญาป็รัะดีิษฐ์ ซึ่�ึงิไดี้แก่ อัลักอรัิทึี่มโครังิข่าย
ป็รัะสาที่เทีี่ยม (Artificial Neural Network) แลัะอัลักอรัิที่ึม 
Random Forest เพ่�อเป็รีัยบเทีี่ยบป็รัะสิที่ธิิภาพในการั
พยากรัณ์

ผลัการัศึกษาพบว่ัา ปั็จึจัึยที่�ีมีอิที่ธิิพลัต่อการักำาหนดีค่าจ้ึางิ
แรังิงิานในชว่ังิ 10 ปี็ทีี่�ผ่านมา ป็รัะกอบไป็ดีว้ัย 3 ปั็จึจัึยหลััก 
คอ่ปั็จึจัึยด้ีานคณุลัักษณะทัี่�วัไป็ของิแรังิงิาน ปั็จึจัึยที่�ีเก�ียวัข้องิ
กับอาชีพแลัะกิจึการั แลัะปั็จึจัึยที่างิด้ีานภูมศิาสตร์ั  โดียผลั
จึากการัพยากรัณ์พบว่ัา แบบจึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์
ในส่วันของิอัลักอริัทึี่ม Random Forest มีควัามแม่นยำาใน
การัพยากรัณ์มากกว่ัาแบบจึำาลัองิเศรัษฐมิติ แลัะสามารัถู
บอกถึูงิรัะดัีบควัามสำาคัญของิแต่ลัะปั็จึจัึยต่อการักำาหนดี
ค่าจ้ึางิแรังิงิานได้ีเช่นเดีียวักับแบบจึำาลัองิเศรัษฐมิต ิในขณะ
ที่�ีแบบจึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดีิษฐ์อัลักอรัิทึี่มโครังิข่าย
ป็รัะสาที่เที่ียมนั�น ถึูงิแม้ว่ัามีควัามแม่นยำาสูงิกว่ัาแบบ
จึำาลัองิเศรัษฐมิติ แต่ยังิมีข้อจึำากัดีด้ีานควัามสามารัถูใน 
การัอธิิบายผลัของิแบบจึำาลัองิแลัะการัป็รัะมวัลัผลัข้อมูลั
ที่�ีป็รัะกอบดี้วัยตัวัแป็รัแบบ discrete จึำานวันมาก โดียผลั 
ที่�ีไดี้จึากงิานวิัจัึยนี�แสดีงิถึูงิศักยภาพของิการัป็รัะยุกต์ใช้
เที่คนิควัิธีิการัที่างิปั็ญญาป็รัะดีิษฐ์ในที่างิเศรัษฐศาสตรั์ใน
อนาคต

หมายเหตุ: บทความน้ีเป็นผลงานสืบเน่ือง 
จากการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัล
รองชนะเลศิอันดบั 1 ในโครงการเศรษฐทศัน ์
ประจำาปี 2564

A wage is one of key 
fac to r s  enab l i ng  
economic expansion. 

It is related to many econom-
ic agents such as employees, 
entrepreneurs and the rest of 
the economy. Therefore, the 
behavior of entrepreneur’s 
wage determination should be 
thoroughly considered. This 
research aims to study factors 
influencing the determination 
of wages in Thai labor market 
during 2007 – 2017 by using 
nationwide official data of 
Household Socio-Economic 
Survey (SES) and Labor Force 

บทคัดย่อ

ABSTRACT
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the most accurate forecasting method, and it also allows the 
computation of degree of significance of each factor. Although 
ANN framework is more accurate than the regression  
method, there are limitations in its ability to explain the detail 
of causality and there is still a limitation in processing dataset 
that includes many discrete variables.  These findings suggest 
the future extension of applying artificial intelligence techniques 
in examining and forecasting key economic indicators.

Keywords: Artificial intelligence, Human resource management, 
Wages Forecasting, Neural Network algorithm, Random Forest 
algorithm, Thai economy

Survey (LFS). This study also 
formulates the forecasting 
model of Thai labor wages by 
using the regression method 
and Artificial Intelligence (AI) 
techniques, which are the 
Artificial Neural Network 
(ANN) framework and the 
Random Forest (RF) algorithm.

The outcome of this study 
indicates that determinants 
i n fl uen c i n g  t h e  wage  
determination in the last 10 
years comprise of three main 
factors, which are (1) personal 
attributes, (2) career and 
business characteristics and 
(3) geographical indictors. 
Moreover, it is found that 
Random Forest algorithm is 
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แรังิงิานถู่อวั่าเป็็นป็ัจึจัึยการั

ผลัิต แลัะเป็็นเครั่�องิสะท้ี่อน

ศักยภาพของิทุี่นมนุษย์ที่ี�มี

ควัามสำาคัญมากต่อการัพัฒนา

เศรัษฐกิจึแลัะการัพัฒนา

ป็รัะเที่ศ นอกจึากนี�แรังิงิานใน

ภาคการัผลัิตยังิคงิมีบที่บาที่

ในการัเป็็นผู้บรัิโภคในการัซึ่่�อ

สินค้าแลัะบริัการัในตลัาดี

ผลัผลัิต โดียเม่�อพิจึารัณา 

กลัไกของิรัะบบเศรัษฐกิจึ  

การัจึา่ยคา่จึา้งิของิหนว่ัยผลัติ

ที่มาและความสำาคัญ ปั็จึจุึบันป็รัะชากรัในป็รัะเที่ศไที่ย

เม่�อสิ�นป็ ีพ.ศ. 25601 มจีึำานวัน

ที่ั�งิสิ�น 66.19 ลั้านคน โดียเป็็น

ผู้ที่ี�มีอายุ 15 ป็ีขึ�นไป็ มีจึำานวัน 

55.96 ลั้านคน โดียเป็็นผู้อยู่

ในกำาลังัิแรังิงิานหรัอ่ผูท้ี่ี�พรัอ้ม

จึะที่ำางิาน 38.10 ลั้านคน  

(ร้ัอยลัะ 68.1) ซึึ่�งิป็รัะกอบด้ีวัย 

ผู้มีงิานที่ำา 37.46 ลั้านคน  

โดียในช่วังิ 10 ป็ีที่ี�ผ่านมา  

(พ.ศ. 2550 – 2560) นั�น รัายได้ี

จึากการัที่ำางิาน ถู่อเป็็นสัดีส่วัน

ที่ี�สำาคญัตอ่รัายได้ีของิแรังิงิาน

ไที่ยคดิีเป็็นรัอ้ยลัะ 73.28 ของิ

แรังิงิานทัี่�งิหมดี โดียรัายได้ีเฉลีั�ย

ของิแรังิงิานไที่ยอยู่ทีี่� 11,108.30 

บาที่ต่อคนต่อเด่ีอน  นอกจึากนี�

ค่าจึ้างิยังิเป็็นเรั่�องิสำาคัญใน

การัที่ำาให้เกิดีอำานาจึซึ่่�อของิ 

ผู้บรัิโภคในรัะบบเศรัษฐกิจึ  

ซึ่ึ�งิจึากข้อมูลัการัสำารัวัจึของิ

สำานกังิานสถูติแิหง่ิชาต ิพบวัา่

ค่าใช้จึ่ายเฉลัี�ยต่อครััวัเรั่อนมี

มูลัค่า 18,484 บาที่ต่อเดี่อน 

โดียกวั่ารั้อยลัะ 87.89 ของิ

รัายได้ี ถููกนำาไป็ใช้เพ่�อการั

อุป็โภคแลัะบรัิโภค ซึ่ึ�งิจึาก 

พ่�นฐานของิที่ฤษฎีดุีลัยภาพ

ที่ั�วัไป็ หากค่าจ้ึางิเพ�ิมข�ึนสูงิ

1 ข้อมูลัจึากสำานักงิานสถิูติแห่งิชาติ 
(http://statbbi.nso.go.th/staticre-
port/page/sector/th/01.aspx) 

นั�นในที่างิหนึ�งิถูอ่วัา่เป็็นตน้ทุี่น

ของิภาคการัผลิัต แลัะในอีก

ที่างิหนึ�งิจึะเข้าสู่วังิจึรัเศรัษฐกิจึ

ของิป็รัะเที่ศผ่านรัายได้ีของิ

แรังิงิานแลัะที่ำาให้เกิดีการับริัโภค

ของิแรังิงิาน (Consumption)  

แลัะซึึ่�งิที่ำาให้เกิดีควัามต้องิการั

สินค้าแลัะบริัการัมากข�ึน แลัะ

ส่งิผลัที่ำาให้เกิดีการัขยายตัวั

ของิภาคการัผลิัต (Investment) 

ซึึ่�งิในท้ี่ายทีี่�สุดีจึะส่งิผลั ส่บเน่�องิ

ที่ำาให้เกิดีการัขยายตัวัของิ

ผลัิตภัณฑ์มวัลัรัวัมป็รัะเที่ศ 

(Gross Domestic Product: GDP) 

ดีงัินั�น จึงึิกลัา่วัไดีว้ัา่คา่จึา้งินั�น

มี ค วั า ม สำ า คั ญ ต่ อ รั ะ บ บ

เศรัษฐกิจึ โดียที่ำาให้เกิดีกลัไก

ควัามเช่�อมโยงิกบั  หลัายกลัุม่ 

กล่ัาวัค่อ มีผลัต่อลูักจ้ึางิใน 

ด้ีานของิรัายไ ด้ี มีผลั ต่อ 

ผู้ป็รัะกอบการัในด้ีานของิต้นทุี่น

ค่าจึ้างิ แลัะมีผลัต่อเศรัษฐกิจึ

โดียรัวัมทัี่�งิต่อรัาคาสินค้า  

การัพัฒนาป็รัะสิที่ธิิภาพของิ

แรังิงิานแลัะการัลังิทุี่น ดีังินั�น

กลัไกการักำาหนดีค่าจ้ึางิของิ 

ผู้ป็รัะกอบการั จึึงิถู่อวั่ามี 

ควัามสำาคัญที่ั�งิต่อแรังิงิาน  

ผู้ป็รัะกอบการั แลัะเศรัษฐกิจึ

โดียรัวัม
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กวัา่รัะดีบัรัาคาสนิคา้แลัะบรักิารั ก็จึะที่ำาใหเ้กดิี

การัเพิ�มข�ึนของิอำานาจึซึ่่�อของิแรังิงิาน หรั่อ

ที่ำาให้อุป็สงิค์โดียรัวัมเพิ�มขึ�น

นอกจึากผลักรัะที่บของิการัจ่ึายคา่จ้ึางิแรังิงิาน

ที่ี�ส่งิผลัต่อภาพรัวัมของิรัะบบเศรัษฐกิจึแลัะ

ควัามเป็น็อยูข่องิป็รัะชาชนในรัะดีบัป็รัะเที่ศแลัว้ั 

ในรัะดีับของิองิค์กรัหรั่อสถูานป็รัะกอบการั 

อาจึจึะไดีร้ับัผลักรัะที่บจึากเรั่�องิการัจึา่ยคา่จึา้งิ

ดี้วัยเช่นกัน เน่�องิจึากค่าจึ้างิที่ี�จึ่ายนั�นจึะที่ำาให้

องิค์การัสามารัถูดึีงิดูีดีบุคลัากรัผู้มีควัามสามารัถูสูงิ

เข้ามาสู่องิค์การั (เจึษฎา, 2550) นอกจึากนี�ยังิ

เป็น็ตน้ที่นุที่ี�สำาคญัมสีดัีสว่ันป็รัะมาณรัอ้ยลัะ 15 

ของิมูลัค่าผลัผลิัต รัองิจึากต้นทุี่นวััตถูุดีิบที่ี� 

รั้อยลัะ 50 แลัะจึะยิ�งิมีควัามสำาคัญมากขึ�น  

หากผู้ป็รัะกอบการัอยู่ในอุตสาหกรัรัมทีี่�ใช้

แรังิงิานเข้มข้น ซึ่ึ�งิก็จึะส่งิผลักรัะที่บต่ออุป็ที่าน

แรังิงิานในตลัาดีแรังิงิาน (เสาวัณี แลัะ ป็าณิศาร์ั, 

2558)

ดัีงินั�นการัให้ควัามสำาคัญกับการัจ่ึายค่าตอบแที่น

ที่ี�เหมาะสมให้แก่พนักงิานจึึงิมีควัามสำาคัญย�ิงิ 

โดียการักำาหนดีรัาคาที่ี�เหมาะสมสำาหรัับแต่ลัะ

องิค์กรันั�น ข�ึนอยู่กับกลัไกตลัาดีตามหลััก

เศรัษฐศาสตร์ั ซึึ่�งิตั�งิอยู่บนพ่�นฐานตลัาดีแรังิงิาน

ที่ี�นายจึ้างิแข่งิขันกันเสนอรัาคาแลัะลัูกจึ้างิจึะ

สามารัถูเลั่อกนายจึ้างิที่ี�ตนเองิพอใจึที่ำางิาน  

ณ รัะดีบัอตัรัาคา่จึา้งิดีลุัยภาพ ส�ิงิสำาคญัส�ิงิหนึ�งิ

ค่อการัมีข้อมูลัข่าวัสารัที่ี�สมมาตรั (Symmetric 

Information) รัะหวัา่งิแรังิงิานแลัะสถูานป็รัะกอบ

การั เพ่�อใหท้ี่รัาบขอ้มลูัเพ่�อชว่ัยในการัตดัีสนิใจึ

ไดี้ดีียิ�งิขึ�น
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จึากเหตผุลัที่ี�กลั่าวัมาข้างิต้น ผู้วัิจึยัจึึงิเลัง็ิเหน็วั่า

จึะเป็็นป็รัะโยชนอ์ยา่งิมาก หากมกีารัพฒันาแบบ

จึำาลัองิที่ี�สามารัถูพยากรัณ์ค่าจึ้างิกลัางิของิ

ตลัาดีแรังิงิาน เพ่�อเป็็นข้อมูลัสำาหรัับสถูาน

ป็รัะกอบการัในการักำาหนดีอตัรัาคา่จึา้งิเบ่�องิตน้

ที่ี�สอดีคลั้องิกับตลัาดีแรังิงิาน แลัะเป็็นข้อมูลั

สำาหรัับแรังิงิานเพ่�อที่รัาบรัาคากลัางิของิค่าจึ้างิ

ในตลัาดีแรังิงิาน ซึ่ึ�งิจึะช่วัยเพ�ิมอำานาจึของิ

แรังิงิาน  ในการัต่อรัองิกับผู้ป็รัะกอบการัแลัะยังิ

ช่วัยกรัะตุ้นให้แรังิงิานพัฒนาตนเองิเพ่�อให้

สามารัถูมีค่าจึ้างิเพิ�มขึ�นไดี้ ซึ่ึ�งิแบบจึำาลัองิ

สามารัถูพัฒนาโดียใช้วัิธิีการัดีั�งิเดีิม ค่อ วัิธิีการั

ที่างิเศรัษฐมิติ แลัะการัใช้เที่คโนโลัยีปั็ญญา

ป็รัะดีิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการัเพ�ิม

ป็รัะสิที่ธิิภาพแบบจึำาลัองิให้มีควัามแม่นยำามาก

ยิ�งิขึ�น

ดีังิน�ัน ในงิานวัิจึัยน�ีผู้วัิจึัยจึึงิที่ำาการัศึกษาแลัะ

พัฒนาแบบจึำาลัองิการักำาหนดีค่าจึ้างิแรังิงิาน

ของิแรังิงิานไที่ยทีี่�มีควัามแม่นยำา แลัะได้ีเป็รัียบ

เที่ียบควัามแม่นยำารัะหวั่างิเครั่�องิม่อที่างิเศรัษฐ

มิติเดีิมกับเครั่�องิม่อเที่คโนโลัยีปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ 

เพ่�อเป็น็แนวัที่างิสำาหรัับการันำามาใชป้็รัะโยชนทั์ี่�งิ

แรังิงิานแลัะสถูานป็รัะกอบการัที่ั�งิภาครััฐแลัะ

เอกชนในอนาคต
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วัตถุประสงค์การศึกษา
(1) เพ�่อศึกษาแลัะรัวับรัวัมปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อการักำาหนดีค่าจ้ึางิ
ของิแรังิงิานไที่ย กรัณีศึกษาช่วังิรัะหว่ัางิ พ.ศ. 2550 – 2560

(2) เพ่�อสร้ัางิแบบจึำาลัองิแสดีงิการักำาหนดีค่าจ้ึางิแรังิงิานไที่ย 
ตามปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อการักำาหนดีค่าจ้ึางิของิแรังิงิาน โดียใช้วิัธีิ
การัที่างิเศรัษฐมิติแลัะวิัธีิการัที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ แลัะเป็รีัยบเทีี่ยบ
รัะดัีบควัามแม่นยำาของิผลัการัพยากรัณ์ เพ่�อรัะบุแบบจึำาลัองิทีี่�
เหมาะสมทีี่�สุดีในการัป็รัะยุกต์ใช้

แนวัคิดีแลัะที่ฤษฎีทีี่�ใชใ้นการัศึกษาครัั�งินี� แบง่ิออกเป็็นสองิป็รัะเภที่
ดี้วัยกัน ได้ีแก่ (1) การัพิจึารัณาปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อการักำาหนดี 
ค่าจึ้างิแรังิงิาน โดียแนวัคิดีในการัศึกษาป็ัจึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อ 
การักำาหนดีคา่จ้ึางิแรังิงิาน ไดีแ้ก่ ที่ฤษฎสีมการัรัายไดีข้องิมนิเซึ่อรั์ 
(Mincerian Earnings Function) โดียเป็็นการัศึกษาปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลั
ต่อแรังิงิาน ค่อ จึำานวันปี็การัศึกษา, จึำานวันป็ีป็รัะสบการัณ์ใน 
การัที่ำางิาน แลัะรัายได้ี (Mincer, 1974) โดียพบควัามสมัพันธ์ิที่างิบวัก
รัะหว่ัางิค่าจ้ึางิกับจึำานวันปี็การัศึกษา แลัะป็รัะสบการัณ์ในการัที่ำางิาน

(2) การัสรัา้งิแบบจึำาลัองิหร่ัอสมการัการักำาหนดีค่าจ้ึางิแรังิงิานนั�น
มีที่ฤษฏีที่�ีเกี�ยวัข้องิ เช่น การัสร้ัางิแบบจึำาลัองิที่างิเศรัษฐมิติ 
ดี้วัยการัวัิเครัาะห์สมการัถูดีถูอยเชิงิเส้น (Linear Regression) 
 ที่�ีแสดีงิควัามสัมพันธิร์ัะหว่ัางิตัวัแป็รัอิสรัะ (Independent Variable) 
ซึึ่�งิแสดีงิคณุลัักษณะตา่งิๆ ของิแรังิงิานแลัะผู้ป็รัะกอบ แลัะตวััแป็รั
ตาม (Dependent Variable) ซึึ่�งิเป็็นค่าจึ้างิที่�ีเป็ลีั�ยนแป็ลังิไป็ตา 
มค่าของิชุดีตัวัแป็รัอิสรัะ

นอกจึากนี� ในป็ัจึจุึบันไดี้มีองิค์ควัามรู้ัใหม่ ๆ เช่น เที่คนิควัิธีิที่างิ 
ดีา้นป็ญัญาป็รัะดีษิฐ์ทีี่�พัฒนาข�ึน ที่ำาให้การัพยากรัณมี์ควัามแมน่ยำา
มากขึ�นแลัะสามารัถูรัองิรัับควัามซัึ่บซ้ึ่อนของิปั็จึจัึยที่�ีมีผลัต่อ 

แนวคิดทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ค่าพยากรัณ์ได้ีมากขึ�น โดียวิัธิี
ด้ีานปั็ญญาป็รัะดีิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) นั�น เป็็นศาสตร์ั
แขนงิหนึ�งิของิวิัที่ยาศาสตร์ั 
คอมพิวัเตอรั์ ที่�ีเกี�ยวัข้องิกับ 
วิัธีิการัที่ำาให้คอมพิวัเตอรั์มี
ควัามสามารัถูคลัา้ยมนุษย์ หร่ัอ
เลีัยนแบบพฤติกรัรัมมนุษย์  
โดียการัพัฒนาอัลักอรัิทึี่ม แลัะ
โป็รัแกรัมคอมพิวัเตอรั์ที่�ีที่ำาให้
คอมพิวัเตอร์ัมีควัามสามารัถูใน
การัคิดีเองิได้ี โดียในสาขาหนึ�งิ
ของิวิัธีิด้ีานปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ค่อ  
การัที่ำาให้คอมพิวัเตอร์ัเ กิดี
กรัะบวันการัเรีัยนรู้ัแลัะพัฒนา
ควัามสามารัถูในการัแยกแยะผลั
หรัอ่พัฒนากรัะบวันการัสำาหรัับ
การัพยากรัณ์ผลั ซึึ่�งิวิัธิีการัน�ี
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เรีัยกวั่า Machine Learning  
(บุญเสริัม, 2548) โดีย Machine 
Learn ing อัลักอริัทึี่มนั�น มี 
ควัามหลัากหลัายของิรูัป็แบบ
การัที่ำางิาน ตลัอดีจึนคุณภาพ
ควัามแม่นยำาทีี่�แตกต่างิกันไป็

สำาหรัับงิานวัิจัึยนี� จึะเล่ัอกใช้
เที่คนิควิัธีิทีี่�เป็็นทีี่�นิยมแลัะได้ีรัับ
การัยอมรัับว่ัามีควัามแม่นยำา
รัะดัีบสูงิ จึำานวัน 2 วิัธีิ จึากกลุ่ัม 
Machine Learning ป็รัะเภที่ 
Supervised Learning ค่อ 
เที่คนิคโครังิข่ายป็รัะสาที่เที่ียม 
(Artificial Neural Networks: ANN) 
แลัะเที่คนิควิัธีิ Random Forest 
ซึึ่� งิ เ ป็็นกลุ่ัมของิอัลักอริัทึี่ม 
ทีี่�มีลัักษณะการัที่ำานายผลัลััพธ์ิ 
(Forecasting) โดียให้คอมพิวัเตอร์ั
สรั้างิกรัะบวันการัพยากรัณ์
ดี้วัยตัวัเองิจึากข้อมูลัทีี่�จึัดีไว้ัให้ 
จึนมีรัะดีับควัามแม่นยำาของิ

ในการันำา ANN มาใช้ในการัพยากรัณ์นั�น โ ครังิสร้ัางิที่�ีนิยมใช้ค่อ
โครังิข่ายป็รัะสาที่เที่ียมแบบหลัายชั�น (Multi-Layer Perceptron: 
MLP) ซึึ่�งิเป็็นโครังิสรั้างิแบบป็้อนไป็ข้างิหน้า

โดียตัวัอย่างิในภาพทีี่� 2 แสดีงิถึูงิโครังิสร้ัางิที่�ีป็รัะกอบไป็ด้ีวัยชั�น 
(Layer) ต่างิๆ 3 ชั�น ได้ีแก่ ป็มขาเข้า (Input Node) ค่อ ป็มทีี่�ให้ขอ้มูลั
จึากภายนอกแก่โครังิข่ายหรั่อแบบจึำาลัองิ สอดีคลั้องิกับช่�อป็มขา
เข้า ค่อ ที่ำาหน้าที่�ีป็้อนข้อมูลัให้กับโครังิข่ายหรั่อแบบจึำาลัองิ ป็ม
ซ่ึ่อนเร้ัน (Hidden Node) ค่อ ป็มทีี่�ไม่มี  การัเช่�อมต่อไป็สู่ภายนอก 
เป็็นป็มทีี่�คำานวัณแลัะป็รัะมวัลัผลัข้อมูลัทีี่�ไดี้รัับจึากป็มขาเข้า แลั้วั
จึึงิถูา่ยเที่ผลัลััพธิที์ี่�ไดีไ้ป็สูป่็มขาออก ซึ่�ึงิป็มซึ่อ่นเรัน้ที่กุๆป็มกจ็ึะอยู่
ในชั�นซ่ึ่อนเร้ันของิโครังิข่าย แลัะป็มขาออก (Output Node) ค่อ ป็ม

การัพยากรัณสู์งิขึ�นต่อเน่�องิ โดียรัายลัะเอยีดีของิทัี่�งิ 2 วิัธีิ มีลัักษณะ
ดัีงินี�

(2.1) เที่คนิคโครังิข่ายป็รัะสาที่เทีี่ยม

(Artificial Neural Networks, ANN)  เป็็นตัวัแบบที่างิคณิตศาสตร์ั 
ทีี่�จึำาลัองิการัที่ำางิานของิสมองิมนุษย์ในการัเรีัยนรู้ัแลัะจึดีจึำาด้ีวัย 
การัที่ำางิานแบบเช่�อมต่อ (Connectionist) โดียการันำาข้อมูลัต่างิ ๆ 
มาป็รัะมวัลัผลั วิัเครัาะห์ ตีควัาม แลัะผลัลััพธ์ิทีี่�ได้ีเรีัยกว่ัา ควัามรู้ั 
(Knowledge) อันเกิดีจึากกรัะบวันการัเรีัยนรู้ั  โดียทัี่�วัไป็เซึ่ลัล์ั
ป็รัะสาที่ของิ ANN ถููกจึำาลัองิโดียเม�่อมีข้อมูลันำาเข้า (Input) ส่งิเข้ามา
ก็จึะคูณกับค่านำ�าหนัก (Weight) ซึ่�ึงิแที่นควัามสำาคัญทีี่�ให้กับข้อมูลั
นำาเข้าแต่ลัะตัวั ผลัรัวัมของิค่าถู่วังินำ�าหนักทีี่�เกิดีจึากผลัคูณของิ
ข้อมูลันำาเข้าแลัะค่านำ�าหนักจึะถููกนำาไป็วัเิครัาะห์ ตีควัามโดียฟังิกชั์น
กรัะตุ้น (Activation Function) เกิดีเป็็นผลัลััพธ์ิ (Output) ซึ่�ึงิแสดีงิ
ดัีงิภาพทีี่� 1

ภาพที่ี� 1: ภาพจึำาลัองิของิเซึ่ลัลั์ป็รัะสาที่
หนึ�งิเซึ่ลัลั์

ภาพที่ี� 2: โครังิสรั้างิป็รัะสาที่เที่ียมแบบ
หลัายชั�น
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ทีี่�แสดีงิผลัลััพธ์ิหรัอ่ผลัการัคำานวัณภายในโครังิข่ายทีี่�อยู่ในชั�น ขาออก
ของิโครังิข่าย ทัี่�งินี� ชั�นซึ่่อนอาจึมีมากกวั่าหนึ�งิชั�น ในแต่ลัะชั�นจึะ
ป็รัะกอบด้ีวัยโหนดีหร่ัอเซึ่ลัล์ัป็รัะสาที่หนึ�งิเซึ่ลัล์ัหรั่อมากกว่ัา แลัะ
ข้อมูลัจึะถููกส่งิจึากชั�นข้อมูลัเข้า ไป็ถึูงิชั�นข้อมูลัออกโดียไม่มีการัส่งิ
ย้อนกลัับ แม้โหนดีในชั�นเดีียวักันก็ไม่มีการัเช่�อมต่อกัน

ทัี่�งินี�ในการันำา ANN ไป็ใช้นั�น ผู้ใช้จึะต้องิเล่ัอกจึำานวันของิชั�นซ่ึ่อนแลัะ
จึำานวันป็มของิแต่ลัะชั�นซึ่่อนให้เหมาะสมกับข้อมูลั ซึึ่�งิในปั็จึจุึบันยังิ
ไม่มีวิัธีิหร่ัอหลัักการัที่�ีแน่ชัดีในการัเล่ัอกจึำานวันดัีงิกล่ัาวั ผู้ใช้ ANN 
อาจึต้องิใช้วิัธีิป็รัับค่าของิจึำานวันชั�นซ่ึ่อนแลัะจึำานวันโหนดีไป็เรั�่อย ๆ 
จึนกว่ัาจึะพบจึำานวันทีี่�เหมาะสม เช่น จึำานวันทีี่�ให้ค่าควัามผิดีพลัาดี
น้อยทีี่�สุดี แต่ทัี่�งินี�ก็มีวิัธีิทีี่�ช่วัยในการัเล่ัอกโดียทีี่�ผู้ใช้ไม่ต้องิป็รัับแต่งิ
ดีว้ัยตนเองิ เช่น การัใช้ขั�นตอนวิัธีิที่างิพันธุิกรัรัม (Genetic อัลักอรัทิี่มึ) 
มาช่วัยในการัหาจึำานวันทีี่�เหมาะสม เป็็นต้น

ปั็จึจุึบันพบว่ัา โครังิข่ายป็รัะสาที่เทีี่ยม (ANN) ถููกนำามาป็รัะยุกต์ใช้
อย่างิแพร่ัหลัายในการัรู้ัจึำาแบบ (Pattern Recognition) การัจัึดีหมวัดี
หมู่แลัะแยกแยะ (Clustering and Segmentation) รัวัมถึูงิการัพยากรัณ์ 
โดียในด้ีานการัพยากรัณ์นั�น มักใช้ในกรัณีทีี่�ควัามสัมพันธ์ิ รัะหว่ัางิ
ตัวัแป็รัทีี่�มีควัามซัึ่บซ้ึ่อนหร่ัอเป็็นแบบไม่เชิงิเส้น หรั่อใช้เป็็นอีกหนึ�งิ
ที่างิเล่ัอกในการัหาควัามสัมพันธ์ิรัะหว่ัางิชุดีข้อมูลัใดีหนึ�งิ ๆ ซึึ่�งิไม่มี
ข้อจึำากัดีหร่ัอตั�งิอยู่บนสมมติฐานใดีๆ ทีี่�ไม่สะท้ี่อนควัามเป็็นจึริังิ เช่น 
ภาวัะเชิงิเส้น (Linearity) การักรัะจึายตัวัแบบป็กติ (Normal Distribution) 
หร่ัอ ควัามเป็็นอิสรัะซึึ่�งิกันแลัะกันของิตัวัแป็รัอิสรัะ (Independence) 
แลัะอ่�น ๆ ซึึ่�งิเป็็นข้อจึำากัดีของิการัวัิเครัาะห์โดียเที่คนิคทัี่�วัไป็  
นอกจึากนี� การัทีี่�โครังิข่ายป็รัะสาที่เที่ียมสามารัถูจึับรูัป็แบบควัาม
สัมพันธิ์ไดี้หลัายรัูป็แบบที่ำาให้ผู้ใช้สามารัถูจึำาลัองิป็รัากฏการัณ์ไดี้
อยา่งิรัวัดีเร็ัวัแลัะง่ิายดีาย ซึึ่�งิอาจึเป็็นไป็ได้ียากหรัอ่เป็็นไป็ไม่ได้ีถู้าใช้
เที่คนิคทัี่�วัไป็
(2.2) เที่คนิคอัลักอริัทึี่ม Random Forest
เป็็นอัลักอริัทึี่มหนึ�งิซึ่�ึงิถู่อว่ัามีควัามแม่นยำาสูงิมากของิ Machine 
Learning โดีย Random Forest ซึึ่�งิมีฐานควัามคิดีจึากอัลักอริัทึี่มต้นไม้
ตัดีสินใจึ (Decision Tree)  ที่�ีเน้นการัสรั้างิโมเดีลัดี้วัยวัิธีิการัสรั้างิ
แผนภูมิต้นไม้ (Decision Tree) ขึ�นมาหลัายๆ แบบที่�ีไม่ซึ่ำ�ากันโดียวิัธีิ
การัสุ่มตัวัแป็รั อีกทัี่�งิเพิ�มการัสร้ัางิควัามหลัากหลัายของิโมเดีลัด้ีวัย
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การัสุ่มแอตที่ริั-บิวัต์ (หร่ัอ
ตัวัแป็รัต้นในที่างิสถิูติ) แล้ัวันำา
ผลัทีี่� ไ ด้ีแต่ลัะแผนภูมิต้นไม้ 
(Decision Tree) มารัวัมกัน
พรั้อมนับจึำานวันรัูป็แบบของิ
แผนภูมิทีี่�มีจึำานวันซึ่ำ�ากันมาก
ทีี่�สุดี สรุัป็ออกมาเป็็นผลัลััพธ์ิ
สุดีที่้าย โดียจึะเรัียกเที่คนิค 
วิัธีินี�ว่ัา เที่คนิค Ensemble ซึึ่�งิ
ข้อดีีของิวัิ ธีิการันี� ค่อให้ผลั 
การัพยากรัณ์ทีี่�แม่นยำาแลัะ 
เกิดีปั็ญหา Overfitting2 น้อย

2 Overfitting เป็็นป็ัญหาพ่�นฐานที่ี�
พบบ่อยในการัพัฒนาอัลักอรัึที่ิ�ม  
Machine Learning ที่ำาใหเ้กดิีเหตุการัณ์
ที่ี� โมเดีลัที่ำางิาน (เช่น ที่ำานายข้อมูลั) 
ไดีด้ีมีากกับ Training Data (in-sample 
data) แต่ที่ำางิานไดี้ผิดีพลัาดีเม�่อนำา
โมเดีลันั�นมาที่ำางิานกับ Testing Data 
(Out-sample Data) ซึ่ึ�งิเป็็นข้อมูลั
ที่ี�โมเดีลัไม่เคยเห็นมาก่อน  

ภาพที่ี� 3: กรัะบวันการัวัิเครัาะห์ดี้วัย 
Random Forest

อัลักอริัทึี่ม Random Forest จึะใช้ตัวัแป็รัทุี่กตัวัในการัป็รัะมวัลัผลั 
จึะป็รัะมวัลัผลัจึากสุ่มหาแอตที่ริับิวัต์ (ตัวัแป็รัต้น) ที่�ีสามารัถูใชแ้ยก
กลุ่ัมของิกลุ่ัมตัวัอย่างิออกจึากกันหรั่อการัเล่ัอกตัวัแป็รัทีี่�ใช้ใน 
การัแบ่งิป็มการัตัดีสินใจึ (Node) เพ�่อสร้ัางิจึำานวันข้อมูลัในแต่ลัะ
กลุ่ัมทีี่�แบ่งิออกมา (Leaf Node) อย่างิมีนัยสำาคัญได้ี ผ่านวัิธีิการัใน
การัแบ่งิแยกคัดีเล่ัอกตัวัแป็รั ค่อ การัพิจึารัณาค่า Variable  
Importance (VIMP) แลัะ ค่า Minimal Depth โดียสามารัถูสรัุป็ 
รัายลัะเอียดีได้ีดัีงินี�

Va r i ab le  Impor tance  (V IMP)  ค่อ ค่า ส่วันต่างิของิค่า 
ควัามคลัาดีเคล่ั�อนของิการัพยากรัณ์ชุดีข้อมูลัทีี่�แอตที่ริับิวัต์ 
(ตัวัแป็รัต้น) กับชุดีที่�ีแอตที่ริับิวัต์ (ตัวัแป็รัต้น) ถููกสุ่มนำามาใช้  
(Breiman, 2001) โดียตัวัแป็รัที่�ีมีค่า VIMP มาก เม่�อมีการัสุ่มข้อมูลั
ใหม่จึะส่งิผลัควัามแป็รัป็รัวันของิผลัลััพธิ์มาก กลั่าวัค่อ เม�่อนำา
ตัวัแป็รัไป็ใส่ในชุดีข้อมูลั กับกรัณีที่�ีตัวัแป็รัไม่ถููกนำาไป็ใส่ในชุดีขอ้มูลั
ค่าควัามคลัาดีเคลั�่อนของิผลัลััพธิ์ต่างิกันในรัะดีับสูงิ สะที่้อนถูึงิ
ควัามสำาคัญของิตัวัแป็รันั�นๆ ทีี่�มีต่อผลัลััพธ์ิการัพยากรัณ์ สำาหรัับ
ตัวัแป็รัทีี่�มีค่า VIMP เขา้ใกล้ัศูนย์แลัะค่าเป็็นลับ แสดีงิถูงึิคุณลัักษณะ
ของิตัวัแป็รัดัีงิกล่ัาวัทีี่�ไม่ได้ีส่งิผลัต่อควัามแป็รัป็รัวันของิผลัลััพธ์ิ 

สะที่้อนถูึงิการัมีควัามสำาคัญตำ�า (มีตัวัแป็รันี�หรั่อไม่ค่าผลัลััพธิ์ 
ไม่ต่างิกันมาก) โดียการันำามาป็รัะยุกตใ์ช้งิาน ควัรัหลีักเลีั�ยงิตัวัแป็รั
ทีี่�มีค่า VIMP ทีี่�เข้าใกล้ัศูนย์แลัะค่าเป็็นลับ โดียจึะเล่ัอกใช้ตัวัแป็รั 
ทีี่�มีค่า VIMP สูงิ
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Minimal Depth ถู่อว่ัาเป็็น 
ค่าหนึ�งิทีี่� ใ ช้ในการัจัึดีลัำาดัีบ
ควัามสำาคัญของิ แอตที่รัิบิวัต์ 
(ตัวัแป็รัต้น) โดียแอตที่รัิบิวัต์ 
(ตัวัแป็รัต้น) ทีี่�มคีวัามสำาคัญต่อ
ผลัลััพธ์ิการัพยากรัณ์นั�น จึะมี
การัแบ่งิป็มอยู่ในลัำาดัีบชั�นแรัก ๆ  
หร่ัอใกล้ัเคียงิกับรัาก (Root Node) 
มากที่�ีสุดี โดียแผนภูมิต้นไม้ 
(Decision Tree) หนึ�งิต้นนั�น 
รัะดัีบตำาแหน่งิของิป็ม (Node)  
มีควัามสัมพันธ์ิกับรัะยะที่างิ
ของิลัำาต้นกับรัาก (กำาหนดีให้
รัาก Root Node ค่อ 0) โดียค่า 
Minimal Depth จึะสะที่อ้นควัาม
สำาคัญของิตัวัแป็รั โดียคำานวัณ
ค่าเฉลีั�ยควัามลึักของิการัแบ่งิ
ชั� น แรักของิแผนภู มิ ต้ น ไม้  
(Decision Tree) โดียเฉลีั�ย
ทัี่� งิหมดีของิแผนภู มิ ต้น ไม้  
(Decision Tree) ทัี่�งิหมดี ทัี่�งินี�ค่า 
Minimal Depth น้อยจึะแสดีงิถึูงิ
การัอยู่ในลัำาดัีบชั�นแรัก ๆ ที่�ีมี
ควัามสำาคัญอยู่ในรัะดัีบสูงิ  
ในขณะที่�ีค่า Minimal Depth 
มาก จึะแสดีงิถึูงิการัอยู่ใน
ลัำาดัีบชั�นหลัังิๆ มีควัามสำาคัญ
น้อยในการัพยากรัณ์ผลัลััพธ์ิ 
(Ishwaran and Kogalur, 2014) 

โดียป็กติแล้ัวั Variable Importance (VIMP) จึะถููกใช้ในการัพจิึารัณา
ค่าอย่างิไม่มีกฏเกณฑ์ โดียจึะมองิหาค่าที่�ีสูงิจึากการัจึัดีลัำาดัีบ 
(Ranking) เพ�่อพิจึารัณาควัามสำาคัญของิตัวัแป็รัโดียเบ่�องิต้นก่อน 
โดียการัวิัเครัาะห์ว่ัาตัวัแป็รัใดีเม่�อมีการัเป็ลีั�ยนแป็ลังิการัสุ่มข้อมูลั
แล้ัวั จึะส่งิผลัต่อควัามแป็รัป็รัวันของิผลัลััพธิ์ ในขณะที่�ี Minimal 
Depth จึะเป็็นวิัธีิการัเชิงิป็ริัมาณทีี่�ใช้ในการัสร้ัางิกลุัม่แผนภูมิตน้ไม้ 
(กลุ่ัมของิ Decision Tree ทีี่�มีจึำานวันมาก หร่ัอเรีัยกว่ัา Forest)   
โดียตัวัแป็รัทีี่�มีค่า Minimal Depth ตำ�ากว่ัา ค่า Minimal Depth เฉลีั�ย  
จึะถู่อว่ัาเป็็นตัวัแป็รัทีี่�มีควัามสำาคัญสูงิ แลัะ ตัวัแป็รัทีี่�มีค่า Minimal 
Depth ตำ�ากว่ัา จึะมีควัามสำาคัญมากกวั่า จึากการัที่บที่วัน

ภาพที่ี� 4: ภาพแสดีงิค่า Minimal Depth 
ของิ Decision Tree
ที่ี�มา: การัสรัุป็โดียผู้วัิจึัย
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ตารัางิที่ี� 1: ตารัางิสรัุป็ผลัการัศึกษาป็ัจึจึัยที่ี�มีผลัต่อค่าจึ้างิแรังิงิาน
ที่ี�มา: การัรัวับรัวัมโดียผู้วัิจึัย

วรรณกรรมปริทัศน์
วัรัรัณกรัรัมทีี่�เกี�ยวัข้องิกับปั็จึจัึยทีี่�มีผลัต่อการัจ้ึางิงิานแรังิงิาน  
พบว่ัางิานวัจัิึยส่วันใหญ ่ปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัตอ่การักำาหนดีคา่จ้ึางิของิ
แรังิงิานนั�น มีการัพัฒนามาจึากแนวัควัามคิดีของิ Mincer โดียมี 
การัที่ำาการัพิสูจึน์แลัะเพิ�มตัวัแป็รัทีี่�หลัากหลัายมากยิ�งิขึ�น ดัีงิเช่น
งิานศึกษาที่�ีเกี�ยวัข้องิการัรัายไดี้ ค่าตอบแที่นของิแรังิงิานจึาก 
การัศึกษาของิ Tangtipongkul (2015), ดีวังิรััตน์ แลัะคณะ (2555), 
ป็วัณีา (2550), เจึษฎา แลัะคณะ (2559) แลัะงิานของิกฤษณะ แลัะ
เที่อดีศักด์ิี (2558) โดียจึะพบวั่าตัวัแป็รัที่�ีเป็็นลัักษณะเฉพาะ 
ตัวับุคคลันั�น เช่น ตัวัแป็รัจึำานวันป็ี ป็รัะสบการัณ์ ตัวัแป็รัเพศ 
ตัวัแป็รัสถูานภาพ ตัวัแป็รัรัะดัีบการัศึกษา มีผลัต่อควัามแตกต่างิ
ของิรัายไดีใ้นแตล่ัะบคุคลัเป็็นสว่ันใหญ ่ในขณะที่�ีตัวัแป็รัที่�ีเป็็นปั็จึจัึย
ภายนอก เช่น ขนาดีกิจึการั ตำาแหน่งิสถูานที่�ีที่ำางิาน จึำานวันชั�วัโมงิ
การัที่ำางิาน ซึ่�ึงิก็มีผลัตอ่ควัามแตกตา่งิของิรัายไดีท้ี่�ีแรังิงิานกำาหนดี
ผู้วัิจัึยใช้ข้อมูลัการัสำารัวัจึภาวัะเศรัษฐกิจึแลัะสังิคมของิครััวัเร่ัอน  
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(Household Socio-Economic 
Survey: SES) แลัะข้อมูลัการัสำารัวัจึ
ภาวัะการัที่ำางิานของิป็รัะชากรั 
Labor Force Survey: LFS) 
รัะหว่ัางิปี็ พ.ศ 2550 – 2560 
ของิสำานักงิานสถูิติแห่งิชาติ  
ซึึ่�งิข้อมูลัดัีงิกล่ัาวัมีการัสำารัวัจึ
แลัะรัวับรัวัมกลุ่ัมตัวัอย่างิไว้ัเป็็น
จึำานวันมากซึ่�ึงิเพียงิพอในการัจึะ
ใช้เป็็นตัวัแที่นในการัศึกษาปั็จึจัึย
ทีี่� มี อิที่ ธิิพลัต่อการักำาหนดี 
คา่จ้ึางิในชว่ังิ 10 ปี็ทีี่�ผ่านมาของิ
หน่วัยครััวัเร่ัอนแลัะแรังิงิานทัี่�งิ
ป็รัะเที่ศ โดียเล่ัอกใช้ข้อมูลัด้ีาน
คุณลัักษณะต่างิ ๆ  ของิป็รัะชากรั
ตาม ทีี่� ไ ด้ี จึ ากการัที่บที่วัน
วัรัรัณกรัรัมมาเป็็นตัวัแป็รัทีี่�ใช้
ในการัศึกษา โดียซึึ่�งิผู้วิัจัึยได้ี
ดีำาเนินการัแบ่งิป็รัะเภที่ของิตวััแป็รั
ดัีงิกล่ัาวัเป็็น 3 กลุ่ัมป็รัะเภที่หลััก 
แลัะป็รัับป็รุังิสมการัพ�่นฐานของิ 
Mincer  โดียเพิ�มปั็จึจัึยทีี่� มี
อิที่ธิิพลัทีี่�ได้ีจึากการัที่บที่วัน
วัรัรัณกรัรัม แลัะเพิ�มปั็จึจัึย 
อ่�น ๆ ที่�ีน่าจึะส่งิผลักรัะที่บต่อ 
ค่าจ้ึางิ เพ�่อนำามาสร้ัางิแบบจึำาลัองิ
พยากรัณ์ค่าจ้ึางิแรังิงิาน โดีย
แบ่งิได้ีดัีงินี�

(1) ปั็จึจัึยดีา้นคณุลัักษณะทัี่�วัไป็
ของิแรังิงิาน เพศ สถูานภาพ 
อายุ จึำานวันสมาชิกในครัอบครััวั 
รัะดัีบการัศึกษา จึำานวันปี็การั
ศึกษา จึำานวันป็ีป็รัะสบการัณ์ 
จึำานวันครัั�งิออกจึากงิานปั็จึจัึย

ด้ีานสายการัศึกษา (สายอาชีพ สายสามัญ) สถูานะในครัอบครััวั 
แลัะสาขาวิัชาทีี่�เรีัยน (สายวิัที่ยาศาสตร์ั หรั่อ สายสังิคม)

(2) ปั็จึจัึยทีี่�เกี�ยวัข้องิกับอาชีพแลัะกิจึการั กลุัม่อาชีพ ตำาแหน่งิงิาน 
จึำานวันวัันที่ำางิาน ชั�วัโมงิการัที่ำางิาน ขนาดีของิกิจึการั

(3) ปั็จึจัึยที่างิด้ีานภูมิศาสตร์ั สถูานทีี่�ตั�งิของิกิจึการั มาศึกษาถึูงิ
ควัามสัมพันธ์ิกับตัวัแป็รัค่าจ้ึางิที่�ีได้ีรัับ

จึากนั�นจึะนำาข้อมูลัตัวัแป็รัข้างิต้นมาศึกษาว่ัา ปั็จึจัึยใดีที่�ีมีอิที่ธิิพลั
ต่อการักำาหนดีค่าจ้ึางิแรังิงิานไที่ยในช่วังิป็ ีพ.ศ. 2550 – 2560 แลัะ
ป็รัับป็รุังิชุดีข้อมูลัให้เหล่ัอเพียงิแค่ตัวัแป็รัทีี่�มีควัามสัมพันธิ์อย่างิมี
นัยยะที่างิสถิูตติอ่ค่าจ้ึางิแรังิงิานเท่ี่านั�น เพ่�อนำามาสร้ัางิแบบจึำาลัองิ
ที่างิเศรัษฐมิติ แลัะแบบจึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ในการัพยากรัณ์
ค่าจ้ึางิแรังิงิาน (เที่คนิควิัธีิโครังิข่ายป็รัะสาที่เทีี่ยม แลัะเที่คนิควิัธีิ 
Random Forest) โดียในขั�นตอนดัีงิกล่ัาวั ใช้โป็รัแกรัมคอมพิวัเตอรั์
ภาษา R ช่วัยในการัคำานวัณ โดียผู้วัิจัึยแบ่งิข้อมูลัออกเป็็น 2 ชุดี
หลััก โดียวิัธีิ Split Test  ในสัดีส่วัน 70:30 ค่อ ข้อมูลัที่�ีใช้ใน 
การัเรัียนรู้ัเพ่�อสร้ัางิแบบจึำาลัองิ (Training Data) ร้ัอยลัะ 70 แลัะ
ข้อมูลัที่�ีใช้ที่ดีสอบควัามถููกต้องิของิแบบจึำาลัองิ (Testing Data)  
ร้ัอยลัะ 30 โดียจึะนำาข้อมูลัไป็ใส่ในแบบจึำาลัองิทีี่�สรั้างิข�ึน  
เพ่�อพยากรัณ์ค่าจ้ึางิ (ตัวัแป็รัช่�อ Approx.) ทีี่�แบบจึำาลัองิต่างิ ๆ
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วิธีการศึกษา
ผู้วิัจัึยใช้ข้อมูลัการัสำารัวัจึภาวัะ
เศรัษฐกจิึแลัะสงัิคมของิครััวัเร่ัอน  
(Household Socio-Economic 
Survey: SES) แลัะข้อมูลัการัสำารัวัจึ
ภาวัะการัที่ำางิานของิป็รัะชากรั 
Labor Force Survey: LFS) 
รัะหว่ัางิปี็ พ.ศ 2550 – 2560 
ของิสำานักงิานสถูิติแห่งิชาติ  
ซึึ่�งิข้อมูลัดัีงิกลั่าวัมีการัสำารัวัจึ
แลัะรัวับรัวัมกลุ่ัมตัวัอย่างิไวั้
เป็็นจึำานวันมากซึึ่�งิเพียงิพอใน
การัจึะใช้เป็็นตัวัแที่นในการัศึกษา
ปั็จึจัึยที่�ีมีอิที่ธิิพลัต่อการักำาหนดี
คา่จ้ึางิในชว่ังิ 10 ปี็ทีี่�ผ่านมาของิ
หน่วัยครััวัเร่ัอนแลัะแรังิงิานทัี่�งิ
ป็รัะเที่ศ โดียเล่ัอกใชข้้อมลูัด้ีาน
คุณลัักษณะต่างิๆ ของิป็รัะชากรั
ตาม ทีี่� ไ ด้ีจึ ากการัที่บที่วัน
วัรัรัณกรัรัมมาเป็็นตัวัแป็รัทีี่�ใช้ 

ในการัศกึษา โดียซึ่�ึงิผู้วิัจัึยไดีด้ีำาเนินการัแบง่ิป็รัะเภที่ของิตวััแป็รั
ดัีงิกล่ัาวัเป็็น 3 กลุ่ัมป็รัะเภที่หลััก แลัะป็รัับป็รุังิสมการัพ�่นฐาน
ของิ Mincer โดียเพิ�มปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัที่�ีได้ีจึากการัที่บที่วัน
วัรัรัณกรัรัม แลัะเพิ�มปั็จึจัึยอ่�นๆ ทีี่�น่าจึะส่งิผลักรัะที่บต่อค่าจ้ึางิ 
เพ่�อนำามาสร้ัางิแบบจึำาลัองิพยากรัณ์ค่าจ้ึางิแรังิงิาน โดียแบ่งิได้ี
ดัีงินี�

(1) ปั็จึจัึยดี้านคุณลัักษณะทัี่�วัไป็ของิแรังิงิาน เพศ สถูานภาพ 
อายุ จึำานวันสมาชิกในครัอบครััวั รัะดัีบการัศึกษา จึำานวันปี็ 
การัศึกษา จึำานวันป็ีป็รัะสบการัณ์ จึำานวันครัั�งิออกจึากงิาน
ปั็จึจัึยด้ีานสายการัศึกษา (สายอาชีพ สายสามัญ) สถูานะใน
ครัอบครััวั แลัะสาขาวิัชาทีี่�เรีัยน (สายวิัที่ยาศาสตร์ั หรัอ่ สายสังิคม)

(2) ปั็จึจัึยที่�ีเกี�ยวัข้องิกับอาชีพแลัะกิจึการั กลุ่ัมอาชีพ ตำาแหน่งิ
งิาน จึำานวันวัันที่ำางิาน ชั�วัโมงิการัที่ำางิาน ขนาดีของิกิจึการั

(3) ปั็จึจัึยที่างิดี้านภูมิศาสตรั์ สถูานทีี่�ตั�งิของิกิจึการั มาศึกษา
ถึูงิควัามสัมพันธิ์กับตัวัแป็รัค่าจ้ึางิที่�ีได้ีรัับ

จึากนั�นจึะนำาข้อมูลัตัวัแป็รัข้างิต้นมาศึกษาว่ัา ปั็จึจัึยใดีทีี่�มอิีที่ธิพิลั
ต่อการักำาหนดีค่าจ้ึางิแรังิงิานไที่ยในช่วังิปี็ พ.ศ. 2550 – 2560 
แลัะป็รัับป็รุังิชุดีข้อมูลัให้เหลัอ่เพียงิแค่ตัวัแป็รัทีี่�มีควัามสัมพันธ์ิ
อย่างิมีนัยยะที่างิสถิูติต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานเท่ี่านั�น เพ่�อนำามาสรัา้งิ
แบบจึำาลัองิที่างิเศรัษฐมติิ แลัะแบบจึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดีษิฐ์
ในการัพยากรัณ์ค่าจ้ึางิแรังิงิาน (เที่คนิควิัธีิโครังิข่ายป็รัะสาที่เที่ยีม 
แลัะเที่คนิควัิธีิ Random Forest) โดียในขั�นตอนดีังิกลั่าวั  
ใช้โป็รัแกรัมคอมพวิัเตอรัภ์าษา R ช่วัยในการัคำานวัณ โดียผู้วิัจัึย
แบ่งิข้อมูลัออกเป็็น 2 ชุดีหลััก โดียวัิธีิ Split Test3 ในสัดีส่วัน 
70:30 ค่อ ข้อมูลัทีี่�ใช้ในการัเรัียนรู้ัเพ�่อสรั้างิแบบจึำาลัองิ  
(Training Data) ร้ัอยลัะ 70 แลัะข้อมูลัที่�ีใช้ที่ดีสอบควัามถููกต้องิ
ของิแบบจึำาลัองิ (Testing Data) ร้ัอยลัะ 30 โดียจึะนำาข้อมูลัไป็
ใส่ในแบบจึำาลัองิทีี่�สร้ัางิขึ�น เพ�่อพยากรัณ์ค่าจ้ึางิ (ตัวัแป็รัช่�อ 
Approx.) ทีี่�แบบจึำาลัองิต่างิ ๆ

3 วัิธิี Split Test เป็็นการัแบ่งิข้อมูลัดี้วัยการัสุ่มออกเป็็น 2 ส่วัน เช่น 
70% ต่อ 30% หรั่อ 80% ต่อ 20% ที่ั�งินี�สัดีส่วันการัแบ่งิขึ�นอยู่
กับป็รัิมาณข้อมูลัในแต่ลัะครัั�งิ โดียป็กติมักจึะกำาหนดีให้เป็็น 70 : 30 

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 35



ตารัางิที่ี�  2: ตารัางิแสดีงิรัายลัะเอียดี 
กลัุ่มตัวัอย่างิ แลัะรัายลัะเอียดีค่าจึ้างิ
แรังิงิาน ของิข้อมูลัที่ี�ใช้ที่ดีสอบ
ที่ี�มา: จึากการัรัวับรัวัมของิผู้วัิจึัย

ตารัางิที่ี� 3: ตารัางิแสดีงิควัามหมายของิตัวัแป็รัในการัวัิเครัาะห์
ที่ี�มา: การัสรัุป็โดียผู้วัิจึัย

ในการัสรัา้งิแบบจึำาลัองิที่างิเศรัษฐมติิทีี่�ใชพ้ยากรัณค่์าจึา้งิแรังิงิาน
ไที่ย ผู้วัิจัึยได้ีนำาสมการักำาหนดีค่าจ้ึางิของิ Mincer (1974) 
มาพิจึารัณาแลัะป็รัับป็รุังิเพิ�มเติม ดัีงินี� 

โดียรัายลัะเอียดีของิค่าสัมป็รัะสิที่ธ์ิิเป็็นดัีงิต่อไป็นี� 

ทัี่�งินี�รัายลัะเอียดีตัวัแป็รัทัี่�งิหมดีในการัศึกษานี� ดัีงิแสดีงิในตารัางิ 
ทีี่� 3 ซึ่�ึงิป็รัะกอบด้ีวัยตัวัแป็รั 3 ป็รัะเภที่ ในส่วันของิแบบจึำาลัองิที่างิ

ปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์นั�น ผู้วัจัิึยไดีน้ำา
ชุดีข้อมูลัทีี่�ผ่านการัป็รัับป็รุังิ
ข้างิต้นมาเพ�่อเป็็นตัวัแป็รัขาเข้า 
( Input) แลัะที่ำาการักำาหนดี 
รัายลัะเอยีดีที่�ีเกี�ยวัข้องิเพ�่อใช้ใน
การัสร้ัางิแบบจึำาลัองิพยากรัณ์
ดัีงิต่อไป็นี�

แบบจึำาลัองิโครังิข่ายป็รัะสาที่
เทีี่ยม (Artificial Neural Network)  
ผู้วิัจัึยกำาหนดีจึำานวันตัวัแป็รัทีี่�
เกี�ยวัข้องิต่างิ ๆ โดียกำาหนดีให้
จึำานวันชั�นซ่ึ่อนเร้ัน (Hidden Layer) 
ในการัศึกษาครัั�งิน�ีเท่ี่ากับ 2 
โดียจึำานวันดัีงิกล่ัาวัสามารัถู
ป็รัับลัดีเพิ�มเติมได้ี โดียพบว่ัา
กรัณีเพิ�มค่าสูงิขึ�น รัะยะเวัลัาใน
การัป็รัะมวัลัผลัจึะมากข�ึน แต่จึะ
ที่ำาให้ได้ีผลัการัพยากรัณ์ทีี่�มี
ควัามคลัาดีเคล่ั�อนนอ้ยลังิ แลัะ
ในส่วันของิจึำานวันตัวัแป็รัขาออก 
(Output) นั�น กำาหนดีให้เป็็น
อัตรัาค่าจ้ึางิแรังิงิานทีี่�อยู่ในรูัป็ 
Logarithm (ตัวัแป็รัช่�อ APPROX) 
เพ�่อพยากรัณ์รัายได้ีของิแรังิงิาน
แต่ลัะคน 
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ตารัางิที่ี� 4: ตารัางิแสดีงิผลัการัวัิเครัาะห์ป็ัจึจึัยที่ี�มีผลัต่อค่าจึ้างิแรังิงิานไที่ยโดียใช้ 
3 แบบจึำาลัองิ
ที่ี�มา: การัสรัุป็ผลัการัคำานวัณโดียผู้วัิจึัย

ภาพที่ี� 5: แบบจึำาลัองิโครังิข่ายป็รัะสาที่เที่ียม 
(Artificial Neural Network)
ที่ี�มา: ผู้วัิจึัย

ในส่วันของิแบบจึำาลัองิ Random 
Forest ส่วันของิกรัะบวันการั 
(Process) นั�น ผู้วิัจัึยกำาหนดี
จึำานวันการัสร้ัางิแผนภูมิต้นไม้ 
(Decision Tree) เท่ี่ากับ 1,000 ต้น 
เพ่�อสุ่มตัวัอย่างิข้อมูลัตัวัแป็รั 
นำาเข้าออกมาเป็็นตวััอย่างิ 1,000 
ชุดี ทีี่�ไม่หม่อนกัน (หร่ัอวิัธีิการั 
Bootstrapping) โดียผลัลััพธิที์ี่�ไดี้
ในงิานวิัจัึยนี� สามารัถูแบ่งิออก
เป็็น 2 ส่วันหลััก ค่อ 

(1) ค่าจ้ึางิแรังิงิานทีี่�ได้ีจึากการั
พยากรัณ์ของิแบบจึำาลัองิใน 
Logarithm (ตัวัแป็รัช่�อ APPROX) 
ไ ด้ีมาจึากการัทีี่� รัะบบการั
คำานวัณจึะที่ำาการั Aggregation 
ผลัลััพธ์ิจึากแต่ลัะแผนภูมิต้นไม้ 
(หร่ัอเรีัยกว่ัา Bagging) เพ�่อหา
คา่เฉลีั�ยแลัะนำาไป็สู่การัพยากรัณ์
ค่าจ้ึางิแรังิงิานทีี่�แรังิงิานแต่ลัะ
คนได้ีรัับ

( 2 )  ก า รั ศึ ก ษ า ปั็ จึ จัึ ย ที่�ี มี 
ควัามสำาคัญกับค่าจ้ึางิแรังิงิาน
ของิแบบจึำาลัองิในแต่ลัะ ปี็  
โดียพิจึารัณา  ผ่าน Variable 

Importance (VIMP) แลัะค่าของิ 
Minimal Depth จึากนั�นจึะ
ที่ำาการัป็รัะเมินป็รัะสิที่ธิิภาพ
ควัามแม่นยำาของิแบบจึำาลัองิใน
การักำาหนดีรัาคาคา่จึา้งิ ทัี่�งิจึาก
วิัธีิเศรัษฐมิติแลัะที่างิปั็ญญา
ป็รัะดิีษฐ์ด้ีวัยวิัธีิการัต่างิ ๆ เช่น 
ค่าควัามคลัาดีเคลั�่อนกำาลัังิสองิ
เฉลีั�ย (Mean Squared Error: 
MSE) แลัะค่า Scatter Plot เพ�่อ
หาวิัธีิการัทีี่� มีป็รัะสิที่ธิิภาพ
สูงิสุดี

ผลการศึกษา
และการอภิปรายผล
จึากผลัการัศึกษาพบว่ัา ในช่วังิเวัลัาปี็ พ.ศ. 2550 – 2560 นั�น ปั็จึจัึย
ทีี่�มีผลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานไที่ยในช่วังิ 10 ป็ีที่�ีผ่านมาจึากชุดีข้อมูลั 
การัสำารัวัจึภาวัะเศรัษฐกิจึแลัะสังิคมของิครััวัเรัอ่น (SES) แลัะข้อมูลั
การัสำารัวัจึภาวัะการัที่ำางิานของิป็รัะชากรั (LFS) นั�น ผลัจึากการัใช้
วิัธีิการัวัเิครัาะหทั์ี่�งิ 3 แบบจึำาลัองิ แสดีงิใหเ้ห็นถึูงิตัวัแป็รัที่�ีมอิีที่ธิพิลั
ในแต่ลัะป็ดัีีงิต่อแสดีงิในตารัางิที่�ี 4 
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ทัี่�งินี�สามารัถูสรุัป็ภาพรัวัมปั็จึจัึยทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อการักำาหนดีค่าจ้ึางิ
แรังิงิานในช่วังิพ.ศ. 2550 – 2560 ไดี้ดัีงินี�  

(1) ปั็จึจัึยดีา้นคณุลัักษณะทัี่�วัไป็ของิแรังิงิาน พบวัา่ ตัวัแป็รัเพศชาย 
(SEX) อายุ (AGE) รัะดัีบชั�นการัจึบการัศึกษา (RE_ED) เป็็นตัวัแป็รั
ทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานอย่างิมีนัยสำาคัญในทุี่กปี็ แลัะทุี่กชุดี
ข้อมูลั ซึ่�ึงิสะท้ี่อนให้เห็นว่ัาในกรัณีที่�ีการัศึกษาของิแรังิงิานเพิ�มสูงิ
ข�ึน หร่ัออายุของิแรังิงิานเพิ�มขึ�น สะท้ี่อนถึูงิป็รัะสบการัณ์ที่ำางิานที่�ี
เพิ�มขึ�น จึะส่งิผลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานทีี่�สูงิขึ�นในทิี่ศที่างิเดีียวักัน  
ในขณะทีี่�เรั�่องิเพศยังิคงิมีผลัต่อค่าจ้ึางิ ซึ่�ึงิสะท้ี่อนถึูงิควัามเหล่ั�อม
ลัำ�าที่างิเพศทีี่�ส่งิผลัต่อรัายได้ี ซึ่�ึงิถู่อว่ัาเป็็นปั็ญหาทีี่�ควัรัจัึบตามองิ
แลัะศึกษาต่อไป็ ในขณะทีี่�ตัวัแป็รัสถูานภาพสมรัส (MARITAL) แลัะ
สาขาวัิชาวิัที่ยาศาสตรั์ (SUBJECT) เป็็นตัวัแป็รัที่�ีมีผลัต่อค่าจ้ึางิ
แรังิงิานโดียส่วันใหญ่

(2) ปั็จึจัึยที่�ีเกี�ยวัขอ้งิกับอาชพีแลัะกจิึการั พบวัา่ตวััแป็รัที่กัษะอาชพี 
(OCCUP) แลัะป็รัะเภที่อุตสาหกรัรัม เป็็นตัวัแป็รัที่�ีมีอิที่ธิิพลัต่อค่า
จึ้างิแรังิงิานอย่างิมีนัยสำาคัญในทุี่กปี็แลัะทุี่กชุดีข้อมูลั แลัะตัวัแป็รั 
โดียเฉพาะอุตสาหกรัรัมด้ีานการัเงิินแลัะป็รัะกันภัย (INDUS3) ซึึ่�งิ
สะที่อ้นให้เห็นวัา่หากแรังิงิานป็รัะกอบอาชีพทีี่�แตกต่างิกัน โดียเป็็น
ลัักษณะอาชีพทีี่�เน้นการัใช้ควัามคดิีแลัะการัป็รัับตัวัตามสถูานการัณ์
มากขึ�น ใช้ทัี่กษะการัที่ำางิานที่�ีสูงิขึ�น ย่อมส่งิผลัต่อรัายไดี้ทีี่�เพิ�มสูงิ
ข�ึน  อีกดีว้ัย ซึ่�ึงิแตล่ัะอตุสาหกรัรัมตา่งิกมี็การัจึา่ยคา่จึา้งิที่�ีแตกตา่งิ
กันออกไป็ อีกทัี่�งิตัวัแป็รั จึำานวันชั�วัโมงิการัที่ำางิาน (MAIN_HR) ยังิ
มีผลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานโดียส่วันใหญ่

(3) ปั็จึจัึยที่างิภูมิศาสตรั์ พบวั่าตัวัแป็รัดี้านสถูานที่�ีที่ำางิานใน
กรุังิเที่พ แลัะภาคกลัางิมีผลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานอย่างิมีนัยสำาคัญ ใน
ทุี่กป็ีแลัะทุี่กชุดีข้อมูลั สะที่้อนถูึงิควัามเหลั�่อมลัำ�ารัะหวั่างิแรังิงิาน
ในกรุังิเที่พ ภาคกลัางิทีี่�แตกตา่งิจึากภูมิภาคอ่�นอยา่งิเห็นไดีชั้ดี แลัะ
ตัวัแป็รัเขตเที่ศบาลั (AREA)  ยังิมีผลัตอ่คา่จึา้งิแรังิงิานเม�่อเที่ยีบกบั
พ่�นทีี่�นอกเขตเที่ศบาลัโดียส่วันใหญ่

นอกจึากนี� เม่�อนำาตัวัแป็รัทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานไป็ดีำาเนิน
การัสรั้างิแบบจึำาลัองิโดียวัิธีิการัที่างิเศรัษฐมิติ (LM) แลัะแบบ
จึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ ทัี่�งิแนวัคิดีวิัธีิโครังิข่ายป็รัะสาที่เทีี่ยม 

(ANN) แลัะวิัธีิ Random Forest 
นั�น ผลัการัศึกษาป็รัะสิที่ธิิภาพ
แ ลั ะ ค วั า ม แ ม่ น ยำา ใ น ก า รั
พยากรัณ์ดัีงินี�

( 1 )  เ ม�่ อ พิ จึารัณาจึากค่ า
ควัามคลัาดีเคลั�่อนกำาลัังิสองิ
เฉลั�ีย (MSE.RF) โดียการัเป็รีัยบ
เทีี่ยบค่าพยากรัณ์ที่�ีคำานวัณได้ี
จึากวิัธีิทีี่�เล่ัอกมา กับค่าข้อมูลั
จึริังิ ณ ช่วังิเวัลัานั�นๆ ว่ัาแตก
ต่างิกันมากน้อยเพียงิใดี โดียคา่ 
MSE มีค่าน้อย ยิ�งิสะที่้อนถูึงิ
ควัามคลัาดีเคลั�่อนทีี่�น้อย แบบ
จึำาลัองิมีป็รัะสิที่ธิิภาพสูงิ โดีย
ภาพทีี่� 6แลัะ 7 แสดีงิให้เห็นว่ัา
แบบจึำาลัองิ วิั ธีิการั ปั็ญญา
ป็รัะดิีษฐ์นั�นมีป็รัะสิที่ธิิภาพ
มากกวั่าวัิธีิการัที่างิสถูิติ โดีย
ส า ม า รั ถู วัั ดี ไ ด้ี จึ า ก ค่ า
ควัามคลัาดีเคลั�่อนกำาลัังิสองิ
เฉลีั�ย (MSE.RF) ทีี่�ตำ�ากว่ัาแบบ
จึำาลัองิที่างิเศรัษฐมิติ (LM) ใน
ขณะทีี่�เม่�อเที่ยีบกับแบบจึำาลัองิ
ที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ด้ีวัยกัน จึะ
พบว่ัา วิัธีิการั Random Forest 
นั�นมีป็รัะสิที่ธิิภาพสูงิกวั่าวัิธิี
การัโครังิข่ายป็รัะสาที่เที่ียม 
(ANN) แลัะมีค่าควัามคลัาดี
เคลั�่อนกำาลัังิสองิเฉลีั�ย (MSE.RF) 
ทีี่�ตำ�าที่�ีสุดี
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ภาพทีี่� 7: การัเป็รีัยบเทีี่ยบค่าควัามคลัาดีเคล่ั�อน
กำาลัังิสองิเฉลัี�ย (MSE) จึากการัวัิเครัาะห์
ข้อมูลั LFS
ที่ี�มา: การัสรัุป็โดียผู้วัิจึัย

ภาพที่ี� 8: ตัวัอย่างิ Scatter plot แบบจึำาลัองิ 
ที่ั�งิ 3 วัิธิี
ที่ี�มา: ผลัการัคำานวันของิผู้วัิจึัย

ภาพทีี่� 6: การัเป็รีัยบเทีี่ยบค่าควัามคลัาดีเคล่ั�อน
กำาลัังิสองิเฉลีั�ย (MSE) จึากการัวิัเครัาะห์ 
ข้อมูลั SES
ที่ี�มา: การัสรัุป็โดียผู้วัิจึัย

(2) เม�่อพิจึารัณาผลัจึากแผนภาพแบบ Scatter Plot ที่�ีแสดีงิถูึงิค่าตัวัแป็รัตาม (ค่าจ้ึางิแรังิงิาน) ที่�ีได้ี
จึากแบบจึำาลัองิ (ค่าในแกนตั�งิ) โดียเป็รัียบเที่ียบกับค่าจึรัิงิจึากกลุ่ัมข้อมูลัทีี่�ใช้ที่ดีสอบควัามถููกต้องิ
ของิแบบจึำาลัองิ (Testing Data) (ค่าในแกนแนวัรัาบ) (ดัีงิแสดีงิในภาพที่�ี 8) ซึ่�ึงิหากค่าทีี่�ได้ีจึากแบบ
จึำาลัองิมีควัามใกล้ัเคียงิกับค่าทีี่�เกิดีขึ�นจึริังิ ตำาแหน่งิบนจุึดีของิภาพจึะต้องิมีควัามใกล้ัหร่ัอทัี่บกับ 
เส้นเฉียงิที่ำามุม 45 องิศากับแนวัแกนรัาบ (แนวัเส้นที่แยงิมุมจึากมุมซ้ึ่ายล่ัางิไป็มุมบนขวัา) ซึึ่�งิจึะ 
พบว่ัาตำาแหน่งิของิจุึดีสีแดีงิซึึ่�งิเป็็นผลัจึากวิัธีิการั Random Forest มีควัามกรัะจุึกตัวัอยู่ในแนวัเส้น 
ที่แยงิมุมดัีงิกลั่าวั ซึ่�ึงิสะที่้อนวั่าค่าของิตัวัแป็รัที่�ีไดี้จึากการัการัพยากรัณ์ของิแบบจึำาลัองิกับค่าที่�ีเป็็น
ค่าจึริังิของิข้อมูลัตัวัอย่างิมีควัามใกลั้เคียงิกันในรัะดัีบสูงิ 
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ในขณะข้อมูลัตำาแหน่งิจุึดีสีเขียวั 
ทีี่� เ ป็็นผลัของิแบบจึำาลัองิที่างิ
เ ศ รั ษ ฐ มิ ติ แ ลั ะ แ บ บ จึำา ลั อ งิ 
โครังิข่ายป็รัะสาที่เทีี่ยม (ANN)  
ไม่อยู่ในแนวัที่แยงิมุมมากนัก 
นอกจึากนี� ในบางิป็ีมีตำาแหน่งิ
การักรัะจึายตวััทีี่�ค่อนข้างิเป็็นเสน้
ตรังิขนานกับแนวันอน ซึ่�ึงิพบวั่า
เป็็นผลัเน่�องิจึากข้อจึำากัดีของิวิัธีิ
การัในการัจัึดีการัคำานวัณกับชุดี
ของิข้อมูลัทีี่�มีลัักษณะเป็็นตัวัแป็รั
แบบ Discrete จึำานวันมาก ที่ำาให้
การัป็รัะมวัลัผลัอาจึจึะผิดีพลัาดี
มากขึ�น

นอกจึากผลัลััพธ์ิของิการัพยากรัณ์
มูลัค่าของิค่าจ้ึางิแล้ัวั วิัธีิการั 
Random Forest ยังิสามารัถูแสดีงิ
ผลัของิการัวิัเครัาะห์ Variable 
Importance (VIMP) ซึ่�ึงิจึะแสดีงิวัา่
ตัวัแป็รัแต่ลัะตัวัสามารัถูอธิิบาย
ควัามแป็รัป็รัวันของิตัวัแป็รั 
รัายไดี้  ไดี้ เ ป็็นสัดีส่วันเที่่าใดี  
โดียค่ายิ�งิสูงิจึะยิ�งิสะท้ี่อนถึูงิ
ควัามสำาคัญของิตัวัแป็รันั�น ๆ  ทีี่�มี
ต่อค่าจ้ึางิ

นอกจึากนี� วิัธีิการั Random For-
est ยังิสามารัถูใช้แสดีงิลัำาดัีบ
ควัามสำาคัญของิตัวัแป็รั ผ่านการั

ตารัางิที่ี� 5: สรัุป็ภาพรัวัมตัวัแป็รัที่ี�มีผลั 
ต่อควัามแป็รัป็รัวันของิค่าจึ้างิผ่านการั
พิจึารัณาค่า VIMP
ที่ี�มา: จึากการัรัวับรัวัมของิผู้วัิจึัย

ตารัางิที่ี� 6: สรัุป็ตัวัแป็รัที่ี�มีค่าแสดีงิ Minimal Depth 5 ลัำาดีับแรักของิตัวัแป็รัที่ั�งิหมดี
ที่ี�มา: จึากการัรัวับรัวัมของิผู้วัิจึัย

คำานวัณค่าของิ Minimal Depth 
(ดัีงิแสดีงิในตารัางิทีี่� 5) ซึึ่�งิจึะใช้
รัะบุว่ัาตัวัแป็รัแต่ลัะตัวัโดีย
เฉลีั�ยแลั้วัอยู่ที่�ีลัำาดัีบชั�นใดีใน
แผนภูมิต้นไม้ (Decision Tree) 
ทีี่� ถููกสร้ัางิขึ�นเพ่�อวัิ เครัาะห์
ควัามสัมพันธ์ิกับตัวัแป็รัรัายได้ี 
โดียถู้าค่าตำ�าแสดีงิว่ัาตัวัแป็รันั�น
อ ยู่ลัำา ดัีบ ชั� นบน หรั่อ ก็ ค่อ
ตัวัแป็รัลัำาดัีบแรัก ๆ ทีี่�ต้องินำา

มาใช้พิจึารัณาก่อน ซึ่�ึงิทัี่�งิการั
วิัเครัาะห์ VIMP แลัะ Minimal 
Depth เป็็นจุึดีแข็งิอีกป็รัะการั
ของิวัิธีิการั Random Forest 
นอกจึากการัใชใ้นการัพยากรัณ์ 
ซึึ่�งิวิัธีิการัอ�่น เช่น โครังิข่าย
ป็รัะสาที่เที่ยีม (ANN) ไม่สามารัถู
แสดีงิผลัการั วิั เครัาะ ห์ ใน
ลัักษณะนี�ได้ี 
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ตารัางิที่ี� 7: ตารัางิสรัุป็ผลัป็รัะสิที่ธิิภาพของิแบบจึำาลัองิที่ั�งิ 3 วัิธิี
ที่ี�มา: จึากการัรัวับรัวัมโดียผู้วัิจึัย

บทสรุป
จึากผลัการัศึกษาพบว่ัา ในช่วังิเวัลัาปี็ พ.ศ. 2550 – 2560 นั�น ตัวัแป็รัที่�ีมีอิที่ธิิพลัในการักำาหนดีค่า
จึ้างิแรังิงิานค่อ (1) ปั็จึจัึยด้ีานคุณลัักษณะทัี่�วัไป็ของิแรังิงิาน พบว่ัาตัวัแป็รัเพศชาย (SEX) อายุ (AGE)  
รัะดัีบชั�นการัจึบการัศึกษา (RE_ED) เป็็นตัวัแป็รัทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานอย่างิมีนัยสำาคัญในทุี่กปี็ 
(2) ปั็จึจัึยทีี่�เกี�ยวัข้องิกับอาชพีแลัะกิจึการั พบว่ัาตัวัแป็รัทัี่กษะอาชีพ (OCCUP) แลัะป็รัะเภที่อุตสาหกรัรัม 
เป็็นตัวัแป็รัทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานอย่างิมีนัยสำาคัญในทุี่กป็แีลัะทุี่กชุดีข้อมูลั แลัะ (3) ปั็จึจัึยที่างิ
ภูมิศาสตร์ั ภูมิศาสตร์ั พบวัา่ตัวัแป็รัด้ีานสถูานที่�ีที่ำางิานในกรุังิเที่พ แลัะภาคกลัางิมีผลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิาน
อย่างิมีนัยสำาคัญในทุี่กปี็ แลัะทุี่กชุดีข้อมูลั

นอกจึากนี� เม่�อนำาตัวัแป็รัทีี่�มีอิที่ธิิพลัต่อค่าจ้ึางิแรังิงิานไป็ดีำาเนินการัสร้ัางิแบบจึำาลัองิโดียวิัธีิการัที่างิ
เศรัษฐมิติ (สมการัถูดีถูอยเชิงิเส้น หร่ัอ LM) แลัะแบบจึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ (วัธีิิโครังิข่ายป็รัะสาที่
เทีี่ยม (ANN) แลัะวิัธีิ Random Forest) พบว่ัาแบบจึำาลัองิวิัธีิการัปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์นั�น มีป็รัะสิที่ธิิภาพ
มากกว่ัาวิัธีิการัที่างิเศรัษฐมิติ ในขณะเดีียวักันเม่�อเทีี่ยบกับแบบจึำาลัองิที่างิปั็ญญาป็รัะดิีษฐ์ดี้วัยกัน  
จึะพบว่ัาวิัธีิการั Random Forest นั�น มีป็รัะสิที่ธิิภาพสูงิกว่ัา แลัะยังิสามารัถูให้ผลัลััพธ์ิที่�ีนอกเหน่อจึาก
การัพยากรัณ์ค่าจ้ึางิของิแรังิงิาน โดียสามารัถูอธิิบายรัายลัะเอียดีของิควัามสัมพันธ์ิทัี่�งิในดี้านการั
อธิิบายลัำาดัีบควัามสัมพันธ์ิของิแต่ลัะตัวัแป็รัทีี่�ส่งิผลัต่อควัามแป็รัป็รัวันของิตัวัแป็รัรัายได้ี (หร่ัอการั
วิัเครัาะห์ Variable Importance: VIMP) อีกทัี่�งิยังิสามารัถูใช้แสดีงิควัามสำาคัญของิตัวัแป็รั (ซึึ่�งิแสดีงิ
โดียการัวิัเครัาะห์ค่า Minimal Depth) ในขณะที่�ีวิัธีิการัโครังิข่ายป็รัะสาที่เทีี่ยม (ANN) ที่ำาไดี้แค่เพียงิ
พยากรัณ์ค่าจ้ึางิ อีกทัี่�งิยังิพบข้อจึำากัดีของิผลัการัพยากรัณ์ในกรัณีทีี่�มีตัวัแป็รัแบบ Discrete  
จึำานวันมาก โดียจึากการัวัิเครัาะห์ในงิานวิัจัึยนี�สามารัถูสรัุป็ผลัป็รัะสิที่ธิิภาพของิแบบจึำาลัองิได้ี 
ดัีงิแสดีงิในตารัางิทีี่� 7
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ข้อเสนอแนะ
เน่�องิจึากเที่คนิควิัธีิที่างิปั็ญญา
ป็รัะดีิษฐ์ มีเที่คนิควิัธีิการัที่�ีมี
ควัามหลัากหลัาย แลัะมีควัาม
แม่นยำาสูงิเฉกเช่นเดีียวักับแบบ
จึำาลัองิทีี่�ไดีน้ำามาใช้การัวิัจัึยครัั�งิ
นี� เพ�่อต่อยอดีการัศึกษาต่อไป็
นั�น สามารัถูศึกษาเพิ�มเติมไดี้
โดีย

(1) ผู้วิัจัึยสามารัถูนำาเที่คนิควิัธีิ
การั Machine Learning ที่�ีเป็็น
อัลักอริัทึี่มอ�่นๆ ทีี่�สามารัถู
อธิบิายไดีถึู้งิควัามสมัพันธิ ์แลัะ
อิที่ธิพิลัของิป็จัึจัึยที่�ีส่งิผลัตอ่คา่
จึ้างิเงิินเด่ีอน ที่�ีมีควัามแม่นยำา
มาใช้ในการัวิัเครัาะห์ต่อไป็ เช่น 
อัลักอริัทึี่ม Support Vector 
Regression เพ่�อใหมี้การัเป็รัยีบ
เทีี่ยบทีี่�หลัากหลัายมากขึ�น

(2) ในการัศึกษาต่อไป็ อาจึจึะ
ที่ำาการัที่ดีสอบ Robustness 
Check ของิค่ารัะดัีบควัาม
แม่นยำาของิแต่ลัะอัลักอริัทึี่ม 
โดียการัป็รัับสัดีส่วัน Training 
Data แลัะ Testing Data จึาก 
70:30 เป็็น 50:50 หร่ัอ 40:60 
เพ่�อหลัีกเลีั�ยงิปั็ญหา Overfit-
ting แลัะเพ่�อให้แน่ใจึอัลักอริัทึี่ม
ทีี่�ถููกเที่รันแลั้วัสามารัถูนำาไป็ใช้
พยากรัณ์กับข้อมูลั Out of 
Sample หร่ัอข้อมูลัทีี่�เก�ียวัข้องิ
แม่นยำามากขึ�น

(3) ผู้วิัจัึยสามารัถูเพิ�มปั็จึจัึยที่�ีคาดีว่ัาจึะมีผลัต่อค่าจ้ึางิเงิินเด่ีอน
ของิไที่ย เพ่�อศึกษาเชิงิลึักมากยิ�งิขึ�น เพ่�อให้สามารัถูนำาไป็ใชใ้นการั
ในการัวัางิแผนในการัพฒันาแรังิงิานไที่ย ใหส้ามารัถูพัฒนาทัี่กษะ
ทีี่�เหมาะสมสำาหรัับ Thailand 4.0 แลัะเตรีัยมควัามพร้ัอมเข้าสู่
สังิคมผู้สูงิวััยทีี่�กำาลัังิจึะเกิดีขึ�น

(4) ผู้วิัจัึยสามารัถูนำาเที่คนิควิัธีิการัที่างิป็ัญญาป็รัะดีิษฐ์ในงิาน
ศึกษานี� ไป็ใช้กับงิานศึกษาที่างิด้ีานที่รััพยากรัมนุษย์ใหม่ ๆ ต่อไป็ 
อาทิี่เช่น

(4.1) ด้ีานการัสรัรัหาพนักงิาน (Recruitment) ใช้ในการัที่ำานาย
พยากรัณก์ารัคดัีเล่ัอกพนกังิานของิแผนกหรัอ่สว่ันงิานตา่งิๆ ผ่าน
การัศึกษาลัักษณะของิพนักงิานในองิค์กรั เพ�่อพยากรัณ์บุคคลัที่�ี
มีแนวัโน้มถููกจ้ึางิงิาน ตลัอดีจึนการัศึกษาด้ีานค่าตอบแที่นของิ
องิค์กรัเม่�อเทีี่ยบกับตลัาดีภายนอก

(4.2) ด้ีานการัรัักษาพนักงิาน (Retention) การันำาไป็ใช้ในการั
พยากรัณ์บุคคลัทีี่�มีแนวัโน้มจึะลัาออกจึากองิค์กรั หร่ัอการั
พยากรัณ์เร่ั�องิควัามก้าวัหน้า การัวัางิแผนอาชีพของิพนักงิาน เช่น
การัศึกษาแนวัที่างิ รูัป็แบบการัหมุนเวัียนของิพนักงิานภายใน
องิค์กรั

(4.3) ด้ีานการัพัฒนาพนักงิาน (Training) การันำาไป็ใช้ด้ีานการั
ศึกษารูัป็แบบการัเรัียนรู้ัของิพนักงิาน เพ�่อวัางิแผนการัฝึกอบรัม
ของิพนักงิานภายในองิค์กรั 
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ข้อจำากัด
ในการศึกษา
(1) การัศกึษาครัั�งินี�เป็็นการัศกึษา
จึาก 2 ชุดีข้อมูลั ป็รัะกอบดี้วัย
ข้อมูลัการัสำารัวัจึภาวัะเศรัษฐกิจึ
แลัะสังิคมของิครััวัเร่ัอน (SES) 
แลัะข้อมูลัการัสำารัวัจึภาวัะการั
ที่ำางิานของิป็รัะชากรั (LFS) ที่ำาให้
ข้อมูลัดิีบมีควัามแตกตา่งิกัน แลัะ
ต้องิเล่ัอกนำามาใช้อย่างิรัะมัดีรัะวัังิ 
โดียจึะต้องิพิจึารัณารัายลัะเอียดี
ของิแบบสอบถูามแลัะโครังิสร้ัางิ
ข้อมูลั (Data Dictionary) อย่างิ
ถีู� ถู้วัน แลัะเล่ัอกนำามาใช้เพ่�อ
ให้การัป็รัะมวัลัผลัไป็ในที่ิศที่างิ
เดีียวักัน ซึึ่�งิจึะพบว่ัาชุดีข้อมูลัทีี่�
ศึกษา อีกทัี่�งิในเร่ั�องิของิควัาม
สมบูรัณ์ของิข้อมูลัทีี่�ได้ีจึากการั
เก็บนั�นอาจึไม่ครับถู้วัน ที่ำาให้ต้องิ
ตัดีส่วันทีี่�ไม่สมบูรัณ์ก่อนนำามาใช้ 
แลัะส่งิผลัให้จึำานวันข้อมูลัในบางิ
ปี็อาจึจึะมีไม่เท่ี่ากัน

(2) การัศึกษาครัั�งินี�ศึกษาใน
ปั็จึจัึยทีี่�เป็็นปั็จึจัึยพ�่นฐานทัี่�วัไป็ 
ที่ำาให้ไม่อาจึครัอบคลุัมปั็จึจัึย
กรัณีทีี่�เกิดีเหตุการัณ์ทีี่�แตกต่างิ
ไม่จึากป็กติ  เ ช่น นโยบาย
รััฐบาลัในการัป็รัับอัตรัาเงิิน
เด่ีอนขั�นตำ�า หรั่อสถูานการัณ์
ที่างิเศรัษฐกิจึต่างิๆ อีกทัี่�งิผลั
การัพยากรัณ์เป็็นผลัในการั
ที่ำานายค่าจ้ึางิในช่วังิเวัลัาหนึ�งิ
เท่ี่านั�น ซึึ่�งิอาจึไม่สามารัถูนำา
แบบจึำาลัองิไป็ใช้อ้างิองิิกับทุี่กๆ 
ช่วังิเวัลัาไดี้

(3) ในการัศึกษาครัั�งินี� พบว่ัา
แบบจึำาลัองิโครังิข่ายป็รัะสาที่
เทีี่ยม (ANN) มีข้อจึำากัดีในเรั�่องิ
ของิการัป็รัะมวัลัผลัข้อมูลัทีี่�
ป็รัะกอบไป็ด้ีวัยตัวัแป็รัใน
ลัักษณะ Discrete จึำานวันมาก 
ส่งิผลัให้ต้องิมีการัป็รัับการั
ศึกษาโดียที่ำาการัหาป็ัจึจัึยทีี่�มี
อิที่ธิิพลัต่อค่าจ้ึางิเงิินเด่ีอนโดีย

เบ�่องิต้น เพ่�อป็รัับลัดี  ข้อมูลัดิีบ
ให้เหล่ัอเพียงิแต่ตัวัแป็รัทีี่� มี
ควัามสัมพันธ์ิ เพ�่อลัดีจึำานวัน
ตัวัแป็รันำาเข้าที่�ี เ ป็็นตัวัแป็รั
ลัักษณะ Discrete ที่ำาให้แบบ
จึำาลัองิสามารัถูป็รัะมวัลัผลัได้ีดีี
ขึ�น ดัีงินั�น ในการัศึกษาครัั�งิต่อ
ไป็ อาจึจึะต้องิที่ำาการัเล่ัอกวิัธิี
ก า รั ศึกษาที่�ี เ หมาะสม กับ
ลัักษณะของิข้อมูลัมากยิ�งิขึ�น 
เน�่องิจึากอัลักอริัทึี่ม Machine 
Learning แต่ลัะอัลักอรัิทึี่มจึะมี
ขีดีควัามสามารัถูแลัะข้อจึำากัดี
แตกต่างิกันไป็ โดียจึะต้องิ
พิ จึ า รั ณ า ค วั า ม ส ม ดุี ลั กั น
รัะหว่ัางิควัามสามารัถูในการั
อธิิบายผลัแลัะควัามแม่นยำา 
เพ�่อให้งิานศึกษาครัั�งิต่อไป็มี
ควัามครับถู้วันมากยิ�งิขึ�น
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การใช้ Google 
ประมาณค่าสถิติตลาดแรงงาน

บทความโดย
ดร.กวิน เอี่ยมตระกูล 
เศรษฐกรชำานาญการ
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง



งิานศึกษาฉบับนี� ได้ีนำาป็รัะโยชน์จึากฐานข้อมูลัขนาดีใหญ่ 
(Big Data) ของิ Google ในแอป็พลัิเคชัน Google Trends  
ซึึ่�งิมีศักยภาพเพียงิพอในการัเป็็นเครั�่องิช�ีวััดีเศรัษฐกิจึโดีย
แสดีงิพฤติกรัรัมควัามสนใจึของิป็รัะชาชนทีุ่กรัะดัีบแลัะ
แสดีงิผลัแบบ Real Time มาใช้ในการัติดีตามแลัะป็รัะเมิน
ผลัเศรัษฐกิจึด้ีานการัว่ัางิงิานของิไที่ย โดียในงิานศึกษา
ฉบับนี�ป็รัะมาณการัอัตรัาการัว่ัางิงิานรัะหว่ัางิเด่ีอน
เมษายน – กรักฎาคม 2563 โดียเป็รีัยบเทีี่ยบผลัการัที่ดีสอบ
รัะหวั่างิ 1) แบบจึำาลัองิ ARIMA (Auto Regressive and 
Moving Average) โดียใช้ข้อมูลัอัตรัาการัวั่างิงิานในอดีีต 
แลัะ 2) แบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิน้อยทีี่�สุดีทีี่�ใช้ข้อมูลัป็ริัมาณ
การัคน้หาจึาก Google Trends ของิคำาว่ัา “สมัครังิาน” แลัะ 
“หางิาน” ทัี่�งินี� ผลัการัศึกษาพบว่ัา แบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิ
น้อยทีี่�สุดี โดียใช้ข้อมูลัป็ริัมาณการัค้นหาจึาก Google 
Trends ป็รัะมาณการัอัตรัาการัว่ัางิงิาน ในเด่ีอนเมษายน 
– กรักฎาคม 2563 ในช่วังิรั้อยลัะ 0.8 ถูึงิ 1.3 แลัะให้ 
ค่าเฉลีั�ยควัามคลัาดีเคลั�่อนกำาลัังิสองิตำ�าที่�ีสุดี โดียตำ�ากวั่า
แบบจึำาลัองิ ARIMA ทีี่�ป็รัะมาณการัอัตรัาการัว่ัางิงิานทีี่� 
รั้อยลัะ 1.0 ถึูงิ 1.1 เน�่องิจึากคนส่วันใหญ่ให้ควัามสนใจึใน
การัค้นหาคำาว่ัา “เรัาไม่ทิี่�งิกัน” มากที่�ีสุดีในช่วังิเวัลัา 
ดัีงิกล่ัาวั แต่ภายหลัังิทีี่�มาตรัการัเยียวัยาสิ�นสุดีลังิ กอรัป็กับ
สถูานการัณ์ที่างิเศรัษฐกิจึทีี่�ชะลัอตัวัลังิ ภาคธุิรักิจึไดี้รัับ
ผลักรัะที่บมากขึ�น ป็รัะชาชนจึึงิให้ควัามสนใจึในการัค้นหา
คำาว่ัา “สมัครังิาน” แลัะ “หางิาน” มากย�ิงิข�ึน ตั�งิแต่เด่ีอน
มิถุูนายนเป็็นต้นมา ทัี่�งินี� แม้ว่ัาแบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิน้อย
ที่�ีสุดีป็รัะมาณการัอัตรัาการัว่ัางิงิานไตรัมาสทีี่�สองิ 2563 
ที่�ีร้ัอยลัะ 1.01 ตำ�ากว่ัาอัตรัาการัว่ัางิงิานไตรัมาสทีี่�สองิ 
ที่�ีสำานักงิานสถิูติแห่งิชาติเผยแพร่ั ที่�ีร้ัอยลัะ 2.0 หรั่อมี 
ผู้ว่ัางิงิานจึำานวัน 7.45 แสนคน จึากจึำานวันแรังิงิาน 38.17 

1 แบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิน้อยที่ี�สุดีป็รัะมาณการัอัตรัาการัวั่างิงิาน  
เดี่อนเมษายน 2563 ถูึงิเดี่อนมิถูุนายน 2563 เที่่ากับรั้อยลัะ 0.8 1.1  
แลัะ 1.2 ตามลัำาดีับ 

ล้ัานคน แลัะมีผู้มีงิานที่ำา ซึ่�ึงิ
ขณะนี�ไม่ได้ีที่ำางิานแลัะไม่ได้ีรัับ
เงิินเด่ีอน แต่มีงิานที่�ีจึะกลัับไป็
ที่ำาจึำานวัน 2.08 ล้ัานคน หากแต่
การัมข้ีอมูลัเบ่�องิตน้ที่�ีมีควัามถู�ี
เป็็นรัายเด่ีอน ก็มีส่วันช่วัยให้
ตดิีตามภาวัะเศรัษฐกจิึไดีอ้ยา่งิ
ทัี่นที่่วังิทีี่ อย่างิไรัก็ดีี การันำา
ข้อมูลัป็รัิมาณการัค้นหาจึาก 
Google Trends มาใช้ จึำาเป็็น
ต้องิมีควัามรัะมัดีรัะวัังิในการั
คัดีเล่ัอกคำาค้นหา การัเล่ัอกคำา
ที่�ีแตกต่างิกัน หร่ัอคำาเดีียวักัน 
แต่คนลัะช่วังิเวัลัา ผลัลััพธ์ิก็จึะ
มีควัามแตกต่างิกัน

บทคัดย่อ
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บทนำา
ในยุคทีี่�การัติดีต่อส่�อสารั 
เป็็นไป็อย่างิสะดีวักแลัะรัวัดีเร็ัวั
ขึ�น อินเที่อร์ัเน็ตเริั�มเข้ามามี
บที่บาที่ในการัเป็็นแหล่ังิฐาน
ข้อมูลัขนาดีใหญ่ (Big Data)  
ทีี่�มีป็รัะโยชน์ในการัติดีตาม
พฤตกิรัรัมแลัะควัามสนใจึของิ
ป็รัะชาชนทุี่กรัะดัีบ โดียข้อมูลั
บ า งิ ส่ วั น ที่�ี ไ ดี้ เ ผ ย แ พ รั่ สู่
สาธิารัณะ มีส่วันช่วัยให้ผู้ใช้
บรัิการัทัี่�งิภาครััฐแลัะภาค
เอกชนนำาควัามนิยมของิคำา
ค้นหาที่�ีหลัากหลัายจึากฐาน
ข้อมูลัขนาดีใหญ่นี� มาใช้ใน
การัวิัเครัาะห์ควัามต้องิการั
ของิกลุ่ัมเป็้าหมายไดี้อย่างิ 
ตรังิจุึดีแลัะทัี่�วัถูงึิ เช่น คำาค้นหา 
“โที่รัที่ัศน์ดิีจิึตอลั” เป็็นคำาทีี่� 
ได้ีรัับควัามนิยมในรัะยะหลัังิ
มานี� แที่นที่�ีคำาวั่า “โที่รัทัี่ศน์” 
ซึึ่�งิการัเป็ลั�ียนแป็ลังิคำาค้นหา
ดัีงิกล่ัาวั สะท้ี่อนควัามต้องิการั
สินค้าคงิที่นของิผู้บริัโภคทีี่�
เป็ลีั�ยนไป็ตามเวัลัา

ปั็จึจุึบันเว็ัป็ไซึ่ต์ Google ถู่อ
เป็็นแหล่ังิฐานข้อมูลัขนาดีใหญ่ 
(Big Data) เน�่องิจึากรัวับรัวัม
ข้อมูลัการัคน้หาของิป็รัะชาชน
ในทุี่กรัะดัีบทัี่�วัโลัก แลัะ Google 
ได้ีพัฒนาแอป็พลิัเคชันที่�ี มี 
ช่�อวัา่ Google Trends ซึึ่�งิแสดีงิ

ป็ริัมาณการัค้นหาแบบ Real Time ที่�ีสะท้ี่อนพฤตกิรัรัมควัามสนใจึ
ของิผู้ใช้งิานทีี่�เกดิีข�ึนเป็็นป็รัะจึำาทุี่กวััน โดียข้อมูลัป็ริัมาณการัค้นหา
จึาก Google Trends สามารัถู Export ให้อยู่ในรูัป็ข้อมูลัอนุกรัม
เวัลัาได้ีเป็็นรัายชั�วัโมงิ รัายสัป็ดีาห์ รัายเด่ีอนแลัะรัายปี็ โดียมี
ข้อมูลัย้อนหลัังิถึูงิปี็ 2547 แลัะสามารัถูแยกป็รัะเภที่การัค้นหา
ได้ีเป็็นรัายจัึงิหวััดีที่�ีแสดีงิผลัในรูัป็แผนทีี่� รัวัมถูึงิแสดีงิหัวัข้ออ�่น
ทีี่�เป็็นคำานิยมในการัค้นหาเช่นกัน ทัี่�งินี� ควัามนิยมในป็รัิมาณ 
การัค้นหาถููกป็รัับใหอ้ยูใ่นรัปู็ดัีชนี (Index) ซึ่�ึงิคำานวัณจึากสัดีส่วัน
รัะหว่ัางิจึำานวันคำาที่�ีใช้ในการัคน้หาแลัะจึำานวันการัคน้หาทัี่�งิหมดี
รัะหว่ัางิสัป็ดีาห์ อีกทัี่�งิยังิได้ีขจัึดีผลัที่างิฤดูีกาลั (Seasonal Factors) 
ออกไป็แล้ัวั โดียดัีชนมีค่ีาเป็็นตัวัเลัข รัะหว่ัางิ 0-100 โดียค่า 100 
หมายถึูงิ คำาทีี่�มีควัามนิยมสูงิสุดีแลัะมีป็ริัมาณการัค้นหามาก
ทีี่�สุดี ส่วันค่า 0 หมายถูึงิ ข้อมูลัไม่เพียงิพอในการัป็รัะมวัลัผลั 
อย่างิไรัก็ดีี การันำาข้อมูลั Google Trends มาใช้ยังิมีข้อจึำากัดี ค่อ 
การัค้นหาคำาป็รัะเภที่เดีียวักัน แต่คนลัะวััน ผลัลััพธ์ิจึะแตกต่างิ
กัน ดัีงินั�น การันำาเข้ามูลัจึาก Google Trends มาใช้ ควัรัเป็็นข้อมูลั
เฉลีั�ยรัายเด่ีอน เน่�องิจึาก มเีสถีูยรัภาพมากกว่ัาข้อมูลัรัายวัันทีี่�มี
การัเป็ลีั�ยนแป็ลังิรัายวััน

ภาพที่ี� 1: ข้อมูลัการัค้นหาคำาวั่า “สมัครังิาน” จึาก Google Trends
ที่ี�มา: Google Trends ข้อมูลั ณ วัันที่ี� 3 สิงิหาคม 2563

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 47



ภาพทีี่� 1 แลัะ 2 แสดีงิตัวัอย่างิการัค้นหาคำาว่ัา “สมัครังิาน” พบ
ว่ัา ผลัลััพธิ์มีแนวัโน้มลัดีลังิอย่างิต่อเน่�องิตั�งิแต่ปี็ 2554 เป็็นต้น
มา ซึึ่�งิสะท้ี่อนว่ัาคนส่วันใหญ่อาจึมีงิานทีี่�ตนพึงิพอใจึที่ำาอยู่แล้ัวั 
จึึงิไม่มีควัามจึำาเป็็นทีี่�จึะต้องิหางิานใหม่ อย่างิไรัก็ดีี ในช่วังิที่�ี
เศรัษฐกจิึไที่ยไดีรั้ับผลักรัะที่บจึากการัแพรัร่ัะบาดีของิโรัคตดิีเช่�อ
ไวัรััสโคโรันา 2019 ตั�งิแต่เด่ีอนเมษายน 2563 ถูึงิปั็จึจุึบัน 
ป็รัะชาชนก็เริั�มมีการัค้นหาคำาดัีงิกล่ัาวัมากขึ�น แสดีงิถึูงิควัาม
ต้องิการัหางิานเพิ�มมากข�ึนจึากการัทีี่�ธุิรักิจึต่างิ ๆ ได้ีรัับผลักรัะ
ที่บแลัะไม่สามารัถูดีำาเนินการัได้ีในช่วังิที่�ีรััฐบาลัออกมาตรัการั
ควับคุมการัแพร่ัรัะบาดี เป็็นเหตุที่ำาให้แรังิงิานบางิส่วันถููกเลิักจ้ึางิ
หรั่อพักงิาน โดียป็ริัมาณควัามถีู�ในการัค้นหาคำาดัีงิกลั่าวัมีค่า
เที่่ากับ 38 ณ ส�ินเด่ีอนกรักฎาคม 2563 ในขณะที่�ีช่วังิรัาวั 15 ปี็
ทีี่�ผ่านมาเคยอยู่ทีี่�รัะดัีบ 100 โดียกลุ่ัมตัวัอย่างิที่�ีสนใจึค้นหาเป็็น
อันดัีบแรักอาศัยอยู่ในจึังิหวััดีนนที่บุรีั รัองิลังิมากลุ่ัมตัวัอย่างิที่�ี
อาศัยอยู่ทีี่�จัึงิหวััดีกรุังิเที่พฯ แลัะป็ริัมณฑลั

อัตรัาการัว่ัางิงิานถู่อเป็็นเคร่ั�องิชี�สำาหรัับติดีตามภาวัะเศรัษฐกิจึ
ทีี่�สำาคัญ ในช่วังิเศรัษฐกิจึตกตำ�า อัตรัาการัว่ัางิงิานค่อนข้างิสูงิ ใน
ช่วังิภาวัะเศรัษฐกิจึขยายตัวั อัตรัาการัว่ัางิงิานจึะลัดีลังิ ดัีงินั�น 
อัตรัาการัวัา่งิงิานจึึงิสามารัถูใชเ้ป็็นข้อมูลัพ่�นฐานในการัวัางิแผน
นโยบายแลัะการัจัึดีสรัรังิบป็รัะมาณของิหน่วัยงิานทีี่�เกี�ยวัข้องิได้ี
เป็็นอย่างิดีี นอกจึากนี� McLaren and Rachana (2011) ได้ีใช้
ป็รัะโยชน์จึาก Google Trends ในการัติดีตามภาวัะเศรัษฐกจิึด้ีาน
ตลัาดีแรังิงิาน (Labor Market) เน�่องิจึากคนที่�ีกำาลัังิหางิานหร่ัอมี
ควัามกังิกลัว่ัาจึะตกงิานอาจึจึะค้นหาข้อมูลัที่างิอินเที่อร์ัเน็ต

เกี�ยวัข้องิกับการัป็รัะกันสังิคม
หร่ัอการัหางิานใหม่ แลัะไดี้ 
คัดีเล่ัอกคำา “JSA” (Jobseeker’s 
Allowance)2 เน่�องิจึากข้อมูลั 
มี ทิี่ศที่างิไป็ในที่างิเดีียวักับ 
การัว่ัางิงิาน แลัะคำานี�สะท้ี่อน
พฤติกรัรัมของิลูักจึ้างิแลัะ
พนักงิานที่�ีมี แนวั โน้ มที่�ี จึะ
ตกงิาน ในการัค้นหาข้อมูลัผลั
ป็รัะโยชน์จึากการัวั่างิงิาน  
(Unemployment Benefits) โดีย
ผลัการัป็รัะมาณสมการัถูดีถูอย 
(Forecasting) ของิข้อมูลัเด่ีอน
กรักฎาคม 2551 พบว่ัา ค่าเฉลีั�ย
ของิควัามคลัาดีเคล่ั�อน (RMSE) 
ของิ คำาค้นหา “JSA” มีค่า
เที่่ากับรั้อยลัะ 35.3 ตำ�ากวั่า
ตัวัเลัขการัวั่างิงิานจึรัิงิที่�ีมีค่า
รั้อยลัะ 40.4

2 คำาที่ี�ใช้ในการัค้นหาเกี�ยวักับตลัาดี
แรังิงิานทัี่�งิหมดี ได้ีแก่ Jobs, Jobseeker’s, 
Allowance, Jobseeker’s Allowance 
(JSA), Unemployment Benefit, Un-
employed แลัะ Unemployment 

ภาพที่ี� 2: ข้อมูลัการัค้นหาคำาวั่า “สมัครังิาน”จึาก Google Trends รัายจึังิหวััดีแลัะคำาค้นหายอดีนิยมอ่�น ๆ
ที่ี�มา: Google Trends ข้อมูลั ณ วัันที่ี� 3 สิงิหาคม 2563
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อย่างิไรัก็ตาม สถูานการัณ์
เ ศ รั ษ ฐ กิ จึ ใ น ป็ั จึ จุึ บั น ไ ดี้
เป็ลีั�ยนแป็ลังิอย่างิรัวัดีเร็ัวั ใน
ขณะทีี่�ขอ้มูลัอัตรัาการัวัา่งิงิาน
ของิสำานักงิานสถิูติแห่งิชาติทีี่�
เผยแพร่ัเป็็นรัายไตรัมาสนั�น 
ข้อมลูัล่ัาสดุี ณ เด่ีอนสงิิหาคม 
2563 อัตรัาการัว่ัางิงิาน
ไตรัมาสที่�ีสองิอยู่ที่�ีร้ัอยลัะ 2.0 
ซึึ่�งิอาจึไม่เพียงิพอในการันำามา
ติดีตามภาวัะเศรัษฐกิจึไที่ยได้ี
อย่างิทัี่นท่ี่วังิทีี่ ดัีงินั�น งิาน
ศึกษาฉบับนี�จึึงิใช้ป็รัะโยชน์
การัป็ริัมาณการัค้นหาจึาก 
Google Trends มาใช้ในการั
ป็รัะมาณการัอัตรัาการัวั่างิ
งิานรัายเด่ีอน ตั�งิแต่เด่ีอน
เมษายนถึูงิเด่ีอนกรักฎาคม 
2563

ทัี่�งิน�ี ป็ริัมาณการัค้นหาจึาก 
Google Trends ยังิมีข้อจึำากัดี 
ค่อ ไม่สามารัถูบ่งิบอกป็ริัมาณ
หร่ัอขนาดีของิธิุรักรัรัมใน
แต่ลัะป็รัะเภที่ไดี ้ดัีงินั�น การันำา
ข้อมูลัจึาก Google Trends มา
ใช้จึำาเป็็นต้องิพึงิรัะวัังิการัคัดี
กรัองิคำา ซึึ่�งิจึำาเป็็นตอ้งิสะที่อ้น
แลัะมีนัยสำาคัญที่างิเศรัษฐกิจึ
ทีี่�แท้ี่จึริังิ ทัี่�งินี� งิานศึกษาฉบับ
นี�ได้ีใช้เกณฑ์ในการัคัดีกรัองิ
คำาจึากงิานศึกษาของิ ป็ภัสสรั 
(2018) ซึึ่�งิมี จึำานวัน 4 เกณฑ์ 
ดัีงิน�ี

1. เกณฑ์คัดีกรัองิคำาทีี่� 1: คำาในการัค้นหาต้องิไม่ใช่คำาเฉพาะ
เจึาะจึงิ เช่น ช�่อย�ีห้อ ช�่อสถูานที่�ี ช�่อรุั่นสินค้า

2. เกณฑ์คัดีกรัองิคำาที่�ี 2: คำาในการัค้นหาต้องิได้ีรัับควัามนิยม
เพียงิพอ ไม่ใช่คำาที่�ีได้ีรัับควัามนิยมในรัะยะหลัังิ หากเป็็นเช่นนั�น
ควัามถีู�ในการัค้นหาในชว่ังิกอ่นหนา้จึะมค่ีาผลัลััพธ์ิเที่า่กบั 0 ซึึ่�งิ
จึะไม่สะท้ี่อนพฤติกรัรัมของิผู้บริัโภคทีี่�เกี�ยวัข้องิกับวััฏจัึกรั
เศรัษฐกิจึ เชน่ บัตรัสวััสดิีการัแห่งิรััฐ ชมิชอ้บใช ้เรัาไมทิ่ี่�งิกัน เรัา
เทีี่�ยวัด้ีวัยกัน เป็็นต้น รัายลัะเอียดีตามภาพที่�ี 3

ภาพที่ี� 3: ข้อมูลัการัค้นหาคำาวั่า “เรัาไม่ที่ิ�งิกัน”จึาก Google Trends
ที่ี�มา: Google Trends ข้อมูลั ณ วัันที่ี� 3 สิงิหาคม 2563
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3. เกณฑ์คัดีกรัองิคำาทีี่�  3: คำาค้นหาทีี่�มีลัักษณะเดีียวักัน  
แต่มีลัักษณะการัเวั้นวัรัรัคที่�ีแตกต่างิกันต้องิไม่มีควัามแตกต่างิ
อย่างิมีนัยสำาคัญ เช่น “ภาวัะเงิินเฟ้อ” “ภาวัะ เงิินเฟ้อ” “ภา วัะ 
เงิิน เฟ้อ” “ภาวัะ เงิิน เฟ้อ ” รัายลัะเอียดีตามภาพที่�ี 4

4. เกณฑ์คัดีกรัองิคำาทีี่� 43 : คำาในการัคน้หาตอ้งิมคีวัามหมายแลัะ
มีนัยที่างิเศรัษฐกิจึ

3 งิานศึกษาของิ ป็ภัสสรั (2018) จึะมีเกณฑ์ในการัคัดีกรัองิ
คำาจึำานวัน 5 เกณฑ์ อย่างิไรัก็ตาม งิานศึกษาฉบับนี�ไดี้ตัดี
เกณฑ์คัดีกรัองิเรั่�องิค่าสหสัมพันธ์ิ (Correlation) กับตัวัแป็รัทีี่�
เกี�ยวัข้องิที่ี�สูงิกวั่า 0.5 ออกไป็ เน่�องิจึาก ค่าสหสัมพันธิ์มักมี
ค่าแตกต่างิกันไป็ขึ�นอยู่กับรัะยะเวัลัาที่ี�นำามาใช้คำานวัณ 

ภาพที่ี� 4 ข้อมูลัการัค้นหาคำาที่ี�มีลัักษณะเดีียวักัน แต่ให้ผลัลััพธิ์ที่ี�ต่างิกัน จึาก Google Trends
ที่ี�มา : Google Trends ข้อมูลั ณ วัันที่ี� 3 สิงิหาคม 2563
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การทดสอบความน่ิงของข้อมูล (Stationary)

ข้อมูลัอนุกรัมเวัลัา (Time Series Data) ค่อ ชุดีข้อมูลัทีี่�มีการัเก็บ
รัวับรัวัมแลัะเรัียงิลัำาดัีบของิเวัลัาอย่างิต่อเน่�องิ โดียการัจัึดีเรีัยงิ
ข้อมลูัอาจึมลัีักษณะเป็็นรัายป็ ี(Yearly) รัายไตรัมาส (Quarterly) 
รัายเด่ีอน (Monthly) รัายสัป็ดีาห์์ (Weekly) รัายวััน (Daily) หร่ัอ
รัายชั�วัโมงิ (Hourly) เป็็นตน้ ตัวัอย่างิเช่น ขอ้มูลัอัตรัาแลักเป็ลีั�ยน
ไที่ยบาที่ตอ่ดีอลัลัารัส์หรััฐอเมรักิารัายวััน ตั�งิแตวั่ันทีี่� 1 มกรัาคม 
ถึูงิวัันทีี่� 30 กรักฎาคม 2563

ทัี่�งินี� ก่อนนำาข้อมูลัอนุกรัมเวัลัามาใช้วิัเครัาะห์ในที่างิเศรัษฐมิติ
จึะต้องิที่ำาการัที่ดีสอบว่ัาข้อมูลัมีควัามสัมพันธ์ิรั่วัมกับเวัลัาหร่ัอ
ไม่ โดียป็กติข้อมูลัอนุกรัมเวัลัาของิเครั�่องิช�ีเศรัษฐกิจึมหภาคจึะ
ผันแป็รัไป็ตามเวัลัา นั�นค่อ เคร่ั�องิชี�มีการัเคล่ั�อนไหวัไป็ตามแนวั
โน้มทีี่� เพ�ิมข�ึนตามกาลัเวัลัา หร่ัอเครั�่องิช�ีมีลัักษณะไม่น�ิงิ 
(Non-stationary) หากนำาข้อมูลัลัักษณะนี�มาใช้วิัเครัาะห์จึะไม่
สามารัถูอธิิบายลัักษณะควัามสัมพันธิ์รัะหว่ัางิตัวัแป็รัได้ีอย่างิ
แท้ี่จึริังิ หร่ัอเกิดีปั็ญหาควัามสัมพันธ์ิป็ลัอม (Spurious Regression) 
ซึึ่�งิวิัธีิการัที่ดีสอบมี 3 วิัธีิ ได้ีแก่

1) การัสร้ัางิกรัาฟ4 2) แผนภาพสหสัมพันธิ์ (Correlogram)5 แลัะ 
3) การัที่ดีสอบที่างิเศรัษฐมติิด้ีวัยวิัธีิ Augmented Dickey-Fuller 
Test Statistic แลัะงิานศึกษาในครัั�งินี�ผู้เขียนจึะที่ำาการัที่ดีสอบ
ควัามนิ�งิด้ีวัย 1) วิัธีิการัสร้ัางิกรัาฟแลัะ 2) วิัธีิ Augmented  
Dickey-Fuller Test Statistic ตามแนวัคิดีของิ Dickey and Fuller 
(1979,1981)

ในงิานศกึษาเบ่�องิตน้จึะที่ดีสอบควัามนิ�งิ (Stationary) ของิขอ้มลูั
อัตรัาการัว่ัางิงิาน แลัะคำาค้นหาจึาก Google Trends ได้ีแก่ 

4 การัสรั้างิกรัาฟเพ�่อดีูควัามสัมพันธิ์รัะหวั่างิเครั่�องิชี�กับเวัลัา หากมูลัค่า
ของิเครั่�องิชี�เพิ�มขึ�นเม�่อเวัลัาเป็ลัี�ยนแป็ลังิไป็ แสดีงิวั่าข้อมูลัมีลัักษณะไม่นิ�งิ  
(Non- stationary) 
5 การัสรั้างิแผนภาพสหสัมพันธ์ิ (Correlogram) เพ่�อดีูควัามสัมพันธ์ิรัะหวั่างิ
เครั่�องิชี�ในป็จัึจุึบนักบัตวััของิมนัเองิในอดีีต หากข้อมลูัมีลัักษณะนิ�งิ (Stationary) 
รัูป็ที่ี�แสดีงิต้องิไม่มีลัักษณะลัดีลังิแบบ Exponential 

วิธีการู้ศึกษา
“สมัครังิาน” แลัะ “หางิาน” 
ซึึ่�งิเม่�อใช้วิัธีิการัสรั้างิกรัาฟ 
ภาพทีี่�  5 จึะพบว่ัาข้อมูลั 
เคร่ั�องิชี�ทัี่�งิ 3 ป็รัะเภที่ไม่มีการั
เคลั�่อนไหวัไป็ตามแนวัโน้มที่�ี
เพิ�มข�ึนตามกาลัเวัลัา แลัะเม่�อ
ที่ดีสอบดี้วัย Dickey-Fuller 
Test Stat ist ic พบว่ัา ค่า  
Dickey-Fuller Test Statistic 
ของิเครั�่องิช�ีทุี่กตัวัมีนัยสำาคัญ
ที่างิสถิูติ ณ รัะดัีบควัามเช่�อ
มั�นร้ัอยลัะ 1 แสดีงิวั่า มีการั
ป็ฏเิสธิสมมตฐิานหลััก (H0) ทีี่�
ที่ดีสอบวั่าข้อมูลันิ�งิหร่ัอไม่ 
แลัะยอมรัับสมมติฐานรัองิ 
(H1) นั�นค่อ ขอ้มูลัมลัีักษณะนิ�งิ 
(Stationary)  ดัีงิน�ี งิานวิัจัึย
ฉบับน�ีจึึงิไมมี่ควัามจึำาเป็็นที่�ีจึะ
ต้องิอัตรัาการัเป็ลีั�ยนแป็ลังิ
รัายป็ี  (y-o-y) หร่ัอแยก 
องิค์ป็รัะกอบป็ัจึจัึยแนวัโน้ม 
(Trends) ออกจึากปั็จึจัึยวััฏจัึกรั
เศรัษฐกิจึ (Cycle)
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อย่างิไรัก็ดีี ข้อสังิเกตทีี่�เด่ีนชัดี
ของิ ภาพที่�ี 5 ค่อ ข้อมูลัป็ริัมาณ
การัค้นหาจึาก Google Trends 
คำาว่ัา “สมัครังิาน” แลัะ “หา
งิาน” มีลัักษณะค่อนข้างิไป็ใน
ทิี่ศที่างิเดีียวักันกับข้อมูลัอัตรัา
การัวั่างิงิาน ดัีงินั�น ข้อมูลัดัีงิ
กล่ัาวัจึึงิมีศักยภาพเพียงิพอทีี่�
จึะนำามาใ ช้ เ บ่�องิ ต้นในการั
ป็รัะมาณอัตรัาการัว่ัางิงิานใน
อนาคต

การคัดเลือกแบบจำาลอง

ภายหลัังิจึากทีี่�ได้ีข้อมูลัเคร่ั�องิชี�
ทีี่�มลัีักษณะนิ�งิแล้ัวั ลัำาดัีบถัูดีไป็
ค่อ การัสร้ัางิแบบจึำาลัองิใน
การัป็รัะมาณการัอัตรัาการัว่ัางิ
งิานเด่ีอนเมษายน – เด่ีอน
กรักฎาคม 2563 โดียงิานศกึษา
ฉบับนี�จึะใช้สร้ัางิแบบจึำาลัองิ
ที่างิ  เศรัษฐมิติจึำานวัน 2 แบบ
จึำาลัองิ ไดี้แก่ 1) แบบจึำาลัองิ 
Autoregressive Integrated 
Moving Average Model (ARIMA) 
เน่�องิจึากเป็็นวัิธีิที่�ีมีขั�นตอนไม่
ยุ่งิยากแลัะซัึ่บซ้ึ่อน โดียใชเ้พียงิ
ข้อมูลัทีี่�เรัาสนใจึจึะที่ดีสอบ
เพียงิตัวัเดีียวั แลัะมีค่าเฉลีั�ย

ภาพที่ี� 5: การัที่ดีสอบควัามนิ�งิของิ
เครั่�องิชี�ดี้วัยการัสรั้างิกรัาฟ
ที่ี�มา: คำานวัณโดียผู้เขียน

ผลการู้ศึกษา

ของิควัามคลัาดีเคล่ั�อนกำาลัังิ
สองิ (Root Mean Square Error: 
RMSE) ของิการัพยากรัณ์ทีี่�ตำ�า
กว่ัา  วิัธีิอ่�น แลัะ 2) แบบจึำาลัองิ
กำาลัังิสองิน้อยทีี่� สุดี (Least 
Squares )  ซึ่�ึ งิ ศึกษาควัาม
สัมพันธิ์ที่�ีตัวัแป็รัหน�ึงิทีี่�ส่งิผลั
ต่อ อีกค่าของิตัวัแป็รัหน�ึงิ โดีย
ในทีี่�นี� ผู้เขียนจึะศึกษาควัาม
สัมพันธ์ิรัะหวั่างิอัตรัาการัวั่างิ
งิานแลัะป็รัมิาณการัคน้หาจึาก 
Google Trends ได้ีแก่ “สมัครั
งิาน” แลัะ “หางิาน”

สำาหรัับวิัธีิการัที่�ีใช้คัดีเล่ัอกแบบจึำาลัองิทีี่�ดีีทีี่�สุดีนั�น โดียทัี่�วัไป็จึะ
ใช้ควัามเห็นของิผู้จัึดีที่ำาค่อนข้างิสูงิ (Judgement) อย่างิไรัก็ดีี  
งิานศึกษาฉบับน�ีได้ีกำาหนดีเกณฑ์การัคัดีกรัองิแบบจึำาลัองิ 
จึำานวัน 3 เกณฑ์ ดัีงิน�ี

1. การัตรัวัจึสอบค่านัยสำาคัญที่างิสถิูติของิแต่ลัะเคร่ั�องิชี� หาก
เคร่ั�องิช�ีใดีไม่มนัียสำาคัญที่างิสถิูตก็ิตอ้งิคัดีออกจึนกรัะทัี่�งิได้ีแบบ
จึำาลัองิทีี่�ทุี่กเคร่ั�องิช�ีมีนัยสำาคัญที่างิสถูิติทัี่�งิหมดี

2. การัคัดีเล่ัอกแบบจึำาลัองิทีี่�ค่า R-squared สูงิที่�ีสุดี ทัี่�งินี� 
R-squared ค่อ ค่าทีี่�บ่งิช�ีว่ัาตัวัแป็รัอิสรัะทัี่�งิหมดีสามารัถูอธิิบาย
ควัามผันแป็รัของิตัวัแป็รัตามที่ี�อยู่ในแบบจึำาลัองิได้ีรัอ้ยลัะเท่ี่าไรั 
โดียป็กติจึะมีค่าอยู่รัะหว่ัางิร้ัอยลัะ 0 -100 กล่ัาวัค่อ ยิ�งิค่าสูงิ
มากเท่ี่าใดี (ค่าใกล้ั รัอ้ยลัะ 100) ยอ่มแสดีงิให้เห็นว่ัาแบบจึำาลัองิ

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 52



ทีี่�ได้ีนำามาที่ดีสอบนั�นสามารัถู
อธิิบายควัามผันแป็รัของิ
ค่าตัวัแป็รัตามได้ีเป็็นอย่างิดีี

3. การัคัดีเล่ัอกแบบจึำาลัองิที่�ี
ค่ า เฉลัี� ยของิควัามคลัาดี
เคล่ั�อนกำาลัังิสองิ (RMSE) มีค่า
ตำ�าที่�ีสุดี โดียทัี่�วัไป็ค่า RMSE ทีี่�
ตำ�า แสดีงิวัา่ คา่จึริังิของิเคร่ั�องิ
ชี� (Actual Value) แลัะค่า
ป็รัะมาณ (Fitted Value) มี
ควัามใกล้ัเคียงิกันนั�น ค่อ 
ตัวัแป็รัอิสรัะทัี่�งิหมดีทีี่�นำามา
ที่ดีสอบสามารัถูพยากรัณ์
ตัวัแป็รัตามทีี่� เรัาสนใจึได้ี
แม่นยำา

ผลการประมาณการ 
ความสัมพันธ์ของตัวแปร

เม่�อพิจึารัณาผลัการัศึกษา 
ในตารัางิที่�ี 1 พบว่ัา ทุี่กเคร่ั�องิชี�
มีนัยสำาคัญที่างิสถิูติกับอัตรัา
การัว่ัางิงิานทัี่�งิหมดี หากใช้
เกณฑ์ R-squared สูงิทีี่�สุดี  
จึะพบวั่าแบบจึำาลัองิ ARIMA 
แสดีงิค่า R-squared เที่่ากับ
ร้ัอยลัะ 64.78 แต่หากใช้เกณฑ์
ค่าเฉลั�ียของิ ควัามคลัาดีเคล่ั�อน 
(RMSE) กำาลัังิสองิตำ�าทีี่�สุดี จึะ
พบว่ัา แบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิ
น้อยแสดีงิค่า RMSE ตำ�ากว่ัา
แบบจึำาลัองิ ARIMA ในทุี่ก
กรัณี โดียใน 3 แบบจึำาลัองินี�
การัใช้ตัวัแป็รัป็รัมิาณการัค้นหา 
“สมัครังิาน” แลัะ “หางิาน” 

ควับคู่กันไป็จึะให้ค่า R-squared 
สูงิสุดีเที่่ากับรั้อยลัะ 52.46 
แลัะค่า RMSE ตำ�าสุดีเที่่ากับ
ร้ัอยลัะ 34.82 ดัีงินั�น ลัำาดัีบถัูดี
ไป็ผู้เขียนจึะใช้ 1) แบบจึำาลัองิ 
ARIMA (1,0,2) 6แลัะ 2) แบบ
จึำาลัองิกำาลัังิสองิน้อยทีี่�สุดีที่�ีใช้
ตัวัแป็รัอิสรัะ ค่อ ป็รัิมาณการั
ค้นหาจึาก Google Trends คำา
ว่ัา “สมัครังิาน” แลัะ “หางิาน” 
ในการัป็รัะมาณการัอัตรัาการั
ว่ัางิงิานเด่ีอนเมษายนถูงึิเด่ีอน
กรักฎาคม 2563

6 งิานศึกษาฉบับนี�ไดี้ให้โป็รัแกรัม 
PYTHON แลัะ STATA เลั่อกจึำานวันคา่
สังิเกตที่ี�เกดิีข�ึนกอ่นหนา้ p หรัอ่ AR(p) 
แลัะหรั่อค่าควัามคลัาดีเคลั่�อนที่ี�อยู่       
กอ่นหนา้ q หรัอ่ MA(q) ที่ี�ใหค้า่ป็รัะมา
การัของิแบบจึำาลัองิ ARIMA ต่ำาที่ี�สุดี 
ซึ่ึ�งิมีแบบจึำาลัองิที่ี�ใช้ในการัคัดีเลั่อก
จึำานวัน 12 แบบจึำาลัองิ อย่างิไรัก็ดีี 
เน่�องิจึากข้อมลูัเครั่�องิช�ีที่ั�งิ 3 ป็รัะเภที่
มีลัักษณะนิ�งิ (Stationary) จึากที่ี�
ที่ดีสอบไป็ก่อนหน้านี� ดีังินั�น จึึงิไม่มี
ควัามจึำาเป็็นที่ี�ต้องิที่ำากรัะบวันการั 
Integrated (I(d)) แลัะอาจึกลั่าวัไดี้
วั่าแบบจึำาลัองิที่ี�ใช้ศึกษานี�เป็็นแบบ
จึำาลัองิ Auto Regressive Moving 
Average หรั่อ ARMA ไดี้เช่นกัน 

ตารัางิที่ี� 1 เป็รัียบเที่ียบผลัการัป็รัะมาณ
การัรัะหวั่างิแบบจึำาลัองิ ARIMA แลัะแบบ
จึำาลัองิกำาลัังิสองิน้อยที่ี�สุดี
หมายเหตุ: *,**,*** ณ รัะดีบัควัามเช่�อมั�น
รั้อยลัะ 15 แลัะ 10 ตามลัำาดีับ
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ภาพที่ี� 6: ผลัการัป็รัะมาณการัอัตรัาการัวั่างิงิาน
ที่ี�มา: คำานวัณโดียผู้เขียน

ตารัางิที่ี� 2 เป็รัียบเที่ียบผลัการัป็รัะมาณการัอัตรัาการัวั่างิงิาน 
ตั�งิแต่เดี่อนเมษายนถูึงิกรักฎาคม 2563
ที่ี�มา: คำานวัณโดียผู้เขียน
หมายเหตุ: ข้อมูลัไตรัมาสที่ี� 2 ค่อ ข้อมูลัเฉลัี�ยอัตรัาการัวั่างิงิานเดี่อนเมษายนถูึงิเดี่อน
มิถูุนายน 2563

ผลการประมาณการอัตรา
การว่างงาน

ภาพทีี่�  6  แสดีงิให้ เ ห็น ว่ัา  
ผลัการัป็รัะมาณการัอัตรัาการั
ว่ัางิงิานจึากแบบจึำาลัองิ ARI-
MA แลัะแบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิ
น้อยที่�ี สุดี มีแนวัโน้มไป็ใน
ทิี่ศที่างิเดีียวักันอัตรัาการัวั่างิ
งิาน ถูึงิแม้วั่าขนาดีของิตัวัเลัข
จึะไม่เที่่ากัน ทัี่�งินี� ตารัางิที่�ี 2 
แสดีงิค่าข้อมูลัอัตรัาการัวั่างิ
งิานทีี่�ป็รัะมาณการัขึ�นมาจึาก
แบบจึำาลัองิ พบวั่า ตั�งิแต่เด่ีอน
เมษายน เป็็นต้นมา แบบจึำาลัองิ 
ARIMA พยากรัณอั์ตรัาการัวัา่งิ
งิานค่อนข้างิคงิทีี่�ที่�ีร้ัอยลัะ 1.0 
ในขณะทีี่�แบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิ
น้อยทีี่�สุดี จึากป็ริัมาณคำาค้นหา 
Google Trends มีค่าลัดีลังิใน
เด่ีอนเมษายน แลัะเริั�มเพิ�มขึ�น
เรั�่อย ๆ ในเด่ีอนถัูดีไป็ โดีย ณ 
เด่ีอนกรักฎาคม อยู่ทีี่�ร้ัอยลัะ 
1.3 สอดีคลั้องิกับป็รัิมาณการั
ค้นหาทีี่�เก�ียวัข้องิกับการัว่ัางิ
งิาน เช่น “สมัครังิาน”แลัะ “หา
งิาน” ทีี่�ลัดีลังิในช่วังิเด่ีอน
เมษายนถูึงิเด่ีอนพฤษภาคม 
2563  เน่�องิจึากป็รัะชาชนส่วัน
ใหญ่ให้ควัามสนใจึในการัคน้หา
คำาว่ัา “เรัาไม่ที่�ิงิกัน” มากที่�ีสุดี
ในช่วังิเวัลัาดัีงิกล่ัาวั แต่ภาย
หลัังิทีี่�มาตรัการัเยียวัยาสิ�นสุดี
ลังิ กอรัป็กับสถูานการัณ์ที่างิ
เศรัษฐกิจึทีี่�ชะลัอตัวัลังิ ภาค

ธุิรักิจึได้ีรัับผลักรัะที่บมากขึ�น 
ป็รัะชาชนจึึงิให้ควัามสนใจึใน
การัค้นหาคำาว่ัา “สมัครังิาน”  
แลัะ “หางิาน” มากยิ�งิข�ึน ตั�งิแต่
เ ด่ี อน มิ ถุูนายน เ ป็็นต้ นมา 
อย่างิไรัก็ดีี แม้ว่ัาแบบจึำาลัองิ
กำาลัังิสองิน้อยที่�ีสุดีป็รัะมาณ
การัอัตรัาการัว่ัางิงิานไตรัมาส
ทีี่�สองิ 2563 ที่�ีรั้อยลัะ 1.0 ตำ�า
กว่ัาอัตรัาการัว่ัางิงิานไตรัมาส
ทีี่�สองิทีี่�สำานักงิานสถิูตแิหง่ิชาติ

เผยแพรั่ที่�ีรั้อยลัะ 2.0 หร่ัอมี 
ผู้ว่ัางิงิานจึำานวัน 7.45 แสนคน 
จึากจึำานวันแรังิงิาน 38.17 ล้ัาน
คน แลัะมีผู้มีงิานที่ำาซึึ่�งิขณะนี�
ไม่ได้ีที่ำางิานแลัะไม่ได้ีรัับเงิิน
เด่ีอน แต่มีงิาน ที่�ีจึะกลัับไป็ที่ำา
จึำานวัน 2.08 ล้ัานคนหากแต่มี
ข้อมูลัเบ่�องิต้นที่�ีมีควัามถีู�เป็็น
รัายเ ด่ีอน ก็มี ส่วันช่ วัยให้
ตดิีตามภาวัะเศรัษฐกจิึไดีอ้ยา่งิ
ทัี่นที่่วังิที่ี
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อัตรัาการัว่ัางิงิานถู่อเป็็นเคร่ั�องิชี�ทีี่�สำาคัญทีี่�มีควัามสัมพันธ์ิกับ
อัตรัาการัขยายตัวัที่างิเศรัษฐกิจึของิป็รัะเที่ศ โดียในช่วังิที่�ี
เศรัษฐกิจึชะลัอตัวัลังิ อัตรัาการัว่ัางิงิานมีแนวัโน้มทีี่�จึะสูงิ ในที่างิ
ตรังิกันข้าม ช่วังิทีี่�เศรัษฐกิจึขยายตัวั อัตรัาการัว่ัางิงิานจึะตำ�า 
อย่างิไรัก็ดีี ข้อมูลัอัตรัาการัว่ัางิงิานทีี่�จัึดีที่ำาแลัะเผยแพร่ัโดีย
สำานักงิานสถิูติแห่งิชาติในปั็จึจุึบันมคีวัามล่ัาช้า (ข้อมูลัที่�ีนำามาใช้ 
ณ เด่ีอนมีนาคม 2563) ที่ำาให้หน่วัยงิานต่างิ ๆ ไม่สามารัถูนำา
ข้อมูลัอัตรัาการัว่ัางิงิานมาติดีตามภาวัะเศรัษฐกิจึได้ีทัี่นท่ี่วังิทีี่ 
จึากเหตุผลัดัีงิกล่ัาวั ผู้เขียนจึึงิได้ีนำาฐานข้อมูลัขนาดีใหญ่ (Big 
Data) ของิ Google ในแอพพลัเิคชั�น Google Trends ซึ่�ึงิมศัีกยภาพ
เพยีงิพอในการัเป็็นเครั�่องิชี�เศรัษฐกิจึ โดียแสดีงิพฤติกรัรัมควัาม
สนใจึของิป็รัะชาชนทุี่กรัะดัีบแลัะแสดีงิผลัแบบ Real Time มาใช้
ในการัติดีตามแลัะป็รัะเมินผลัเศรัษฐกิจึด้ีานการัว่ัางิงิานของิไที่ย 
โดียในงิานศึกษาฉบับนี�ป็รัะมาณการัอัตรัาการัวั่างิงิานรัะหวั่างิ
เด่ีอนเมษายนถึูงิเด่ีอนกรักฎาคม 2563 เป็รัียบเที่ียบผลัการั
ที่ดีสอบรัะหว่ัางิ 1) แบบจึำาลัองิ ARIMA โดียใช้ข้อมูลัอัตรัาการั
ว่ัางิงิานในอดีตี แลัะ 2) แบบจึำาลัองิกำาลัังิสองินอ้ยที่�ีสุดีทีี่�ใชข้อ้มลูั
ป็ริัมาณการัค้นหาจึาก Google Trends ของิคำาว่ัา “สมัครังิาน” 
แลัะ “หางิาน”

ผลัการัศึกษาแบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิน้อยที่�ีสุดี โดียใช้ข้อมูลั
ป็ริัมาณการัค้นหาจึาก Google Trends ป็รัะมาณการัอัตรัาการั
ว่ัางิงิานในเด่ีอนเมษายนถูงึิเด่ีอนกรักฎาคม 2563 ในชว่ังิรัอ้ยลัะ 
0.8 ถูึงิ 1.3 แลัะให้ค่าเฉลีั�ยควัามคลัาดีเคล่ั�อนกำาลัังิสองิตำ�าที่�ีสุดี 
โดียตำ�ากวัา่แบบจึำาลัองิ ARIMA ที่�ีป็รัะมาณการัอัตรัาการัวัา่งิงิาน
ทีี่�ร้ัอยลัะ 1.0 ถึูงิร้ัอยลัะ 1.1 เน�่องิจึากป็รัะชาชนสว่ันใหญใ่ห้ควัาม
สนใจึในการัค้นหาคำาว่ัา “เรัาไม่ทิี่�งิกัน” มากที่�ีสุดีในช่วังิเวัลัาดัีงิ
กล่ัาวั แต่ภายหลัังิทีี่�มาตรัการัเยียวัยาสิ�นสุดีลังิ กอรัป็กับ
สถูานการัณ์ที่างิเศรัษฐกิจึทีี่�ชะลัอตัวัลังิ ภาคธุิรักิจึได้ีรัับผลักรัะ
ที่บมากข�ึน ป็รัะชาชนจึึงิให้ควัามสนใจึในการัค้นหาคำาว่ัา “สมัครั
งิาน”แลัะ “หางิาน” มากยิ�งิขึ�น ถึูงิแม้ว่ัาแบบจึำาลัองิกำาลัังิสองิ
น้อยทีี่�สุดีป็รัะมาณการัอัตรัาการัว่ัางิงิานไตรัมาสทีี่�สองิ 2563 ทีี่�

บทสรูุ้ปและข�อเสนอแนะ
รั้อยลัะ 1.0 ตำ�ากว่ัาอัตรัาการั
ว่ั า งิ งิาน ไตรัมาสที่�ี สองิที่�ี
สำานักงิานสถิูติแห่งิชาติเผย
แพรั่ที่�ีรั้อยลัะ 2.0 หร่ัอมีผู้ว่ัางิ
งิานจึำานวัน 7.45 แสนคนจึาก
จึำานวันแรังิงิาน 38.17 ล้ัานคน 
แลัะมีผู้มีงิานที่ำาซึึ่�งิขณะนี�ไม่ได้ี
ที่ำางิานแลัะไม่ไดี้รัับเงิินเด่ีอน 
แต่มีงิานทีี่�จึะกลัับไป็ที่ำาจึำานวัน 
2.08 ล้ัานคนแต่การัมีข้อมูลั
เบ�่องิต้นทีี่�มีควัามถูี�เป็็นรัาย
เด่ีอน ก็มีส่วันช่วัยให้ติดีตาม
ภาวัะ เ ศ รัษฐกิ จึ ไ ด้ี อ ย่ า งิ 
ทัี่นที่่วังิที่ี อย่างิไรัก็ดีี ดัีชนี
ป็รัิมาณควัามถูี�ในการัค้นหา
จึาก Google Trends สร้ัางิจึาก
กลุ่ัมตัวัอยา่งิในฐานข้อมูลัมิได้ี
มาจึาก ข้อมูลัการัค้นหาทัี่�งิหมดี 
แลัะการัเป็ลีั�ยนแป็ลังิของิ
ป็รัะมาณควัามถูี�ในการัค้นหา 
อาจึเกิดีไดี้จึากหลัายสาเหตุ 
นอกเหน่อจึาก ปั็จึจัึยที่างิ
เศรัษฐกจิึ อาทิี่ การัเป็ลีั�ยนแป็ลังิ
นโยบาย เป็็นตน้ ดัีงินั�น การันำา
ข้อมูลัป็รัิมาณการัค้นหาจึาก 
Google Trends มาใช้จึึงิต้องิมี
ควัามรัะมัดีรัะวัังิในการัคัดี
เล่ัอกคำาค้นหา อย่างิไรัก็ดีี 
แ ม้ ว่ัา ข้อมูลัจึาก Goog le 
Trends จึะยังิคงิมขีอ้จึำากัดี แต่
ก็มีป็รัะโยชน์ในการัติดีตาม
ภาวัะเศรัษฐกิจึ รั่วัมกับข้อมูลั
เคร่ั�องิช�ีแรังิงิานอ่�น ๆ เช่น 
ข้อมูลัผู้ป็รัะกันตน มาตรัา 33 
ข้ อ มู ลั ผู้ รัั บ ผ ลั ป็ รั ะ โ ย ช น์
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ที่ดีแที่นกรัณี ว่ัางิงิาน ของิ
สำานักงิานป็รัะกันสังิคม ข้อมูลั
การัสมัครังิาน การับรัรัจุึงิาน 
แลัะตำาแหน่งิงิานว่ัางิของิกรัม
การัจึดัีหางิาน เป็็นตน้ เน�่องิจึาก
เป็็นเครั�่องิชี�ที่�ีมีควัามถีู�สูงิแลัะ 
มีควัามล่ัาช้าป็รัะมาณ 3-4 วััน 
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การบริหารความเสี่ยง

หนี้สาธารณะของ

ประเทศไทย

บทความโดย
นายจอมจักร อมรวัฒนา
นายฐิติพันธุ์ ไพโจน์ธีระรัชต์
นายกฤติน ม่วงศิริ
นางสาวพิชามญชุ์ ประสิทธิ์สมบัติ
นางสาวศกลวรรณ ปินมา

บทความนี้เป็นทัศนส่วนตัวของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ผู้เขียนสังกัดอยู่



จึากสถูานการัณ์การัแพรั่รัะบาดีของิเช่�อไวัรััส COVID-19 
ส่งิผลักรัะที่บกับเศรัษฐกิจึแลัะสังิคมในวังิกว้ัางิทัี่�วัโลัก  
ไม่เว้ันแม้แต่ป็รัะเที่ศไที่ย รััฐบาลัป็รัะเที่ศต่างิ ๆ รัวัมทัี่�งิ
รััฐบาลัไที่ย จึึงิมีควัามจึำาเป็็นต้องิรัะดีมการักูเ้งินิเพ่�อดีำาเนนิ
นโยบายที่างิการัคลัังิเพ�่อแกไ้ขป็ญัหาแลัะกรัะตุ้นเศรัษฐกจิึ
แลัะสงัิคม โดียเฉพาะอยา่งิยิ�งิการัอดัีฉีดีเงิินผา่นการัใชจ่้ึาย
แลัะการัลังิทีุ่นภาครััฐ แลัะการัเยียวัยาป็รัะชาชนผู้ไดี้รัับ
ผลักรัะที่บ รัวัมทัี่�งิภาคธุิรักิจึต่างิๆ ให้ฟ้ืนตัวัโดียเร็ัวั ซึึ่�งินับ
เป็็นควัามท้ี่าที่ายของิกรัะที่รัวังิการัคลัังิ เน�่องิจึากการักูเ้งิิน
ที่�ีเพ�ิมมากข�ึน ส่งิผลัให้หนี�สาธิารัณะเพิ�มสูงิขึ�น แลัะ 
หลีักเลีั�ยงิไม่ได้ีทีี่�จึะส่งิผลักรัะที่บต่อควัามน่าเช�่อถู่อของิ
ป็รัะเที่ศ ทัี่�งินี� จึะเห็นได้ีจึากหลัายป็รัะเที่ศในกลุั่มป็รัะเที่ศ
ที่�ีพัฒนาแล้ัวัถููกป็รัับมุมมองิที่างิเครัดิีตเป็็นลับ (Negative 
Credit Outlook) ในขณะที่�ีหลัายป็รัะเที่ศในกลุ่ัมเศรัษฐกิจึ
เกิดีใหม่ (Emerging Economies) แลัะกลุ่ัมป็รัะเที่ศกำาลัังิ
พัฒนาถููกป็รัับลัดีอันดัีบควัามน่าเช่�อถู่อลังิ (Credit Ratings 
Downgrade)

สำานักงิานบริัหารัหนี�สาธิารัณะ (สบน.) หน่วัยงิานในสังิกัดี
กรัะที่รัวังิการัคลัังิ มีหน้าทีี่�บรัหิารัจัึดีการัหน�ีสาธิารัณะของิ
ป็รัะเที่ศไที่ย ครัอบคลุัมตั�งิแต่การัวัางิแผน กำากับ ดีำาเนิน
การัก่อหนี�ของิรััฐบาลัแลัะรััฐวิัสาหกิจึ รัวัมทัี่�งิการัชำารัะหน�ี
ของิรััฐบาลั แลัะการัติดีตามป็รัะเมินผลัโครังิการัทีี่�ใช้เงิินกู้

ทัี่�งินี� เพ่�อให้ สบน. สามารัถูวัางิแผนการัรัะดีมทุี่นแลัะ
บริัหารัหนี�สาธิารัณะให้สอดีคล้ัองิกับสภาวัะเศรัษฐกิจึได้ี
อย่างิมีป็รัะสิที่ธิิภาพ สบน. จึึงิไดี้ศึกษา วิัเครัาะห์แลัะ
ติดีตามสภาวัะเศรัษฐกิจึโลักในป็ัจึจุึบัน รัวัมถูึงิแนวัโน้ม
เศรัษฐกิจึโลักในอนาคตอย่างิใกล้ัชิดีอยู่ตลัอดีเวัลัา เช่น 
อัตรัาการัเติบโตที่างิเศรัษฐกิจึของิป็รัะเที่ศไที่ยแลัะโลัก 
อัตรัาผลัตอบแที่นพันธิบัตรัรััฐบาลั (Yield Curve) แลัะ
สภาพคล่ัองิในรัะบบเศรัษฐกิจึ ตลัอดีจึนหารั่อกับผู้ร่ัวัม
ตลัาดี เช่น ธินาคารัแห่งิป็รัะเที่ศไที่ย (ธิป็ที่.) แลัะสถูาบัน
การัเงิิน อย่างิสมำ�าเสมอ

นอกจึากน�ี สบน. ไดีพั้ฒนาแบบ
จึำาลัองิที่างิเศรัษฐกิจึแลัะจัึดีที่ำา
วิัจัึยอย่างิต่อเน�่องิเพ�่อให้เข้าใจึ
ถูึงิควัามสัมพันธ์ิของิแต่ลัะ
ปั็จึจัึยทีี่�ส่งิผลัต่อการับริัหารัหนี�
สาธิารัณะแลัะใช้เป็็นเคร่ั�องิม่อ
ป็รัะกอบการัตัดีสินใจึ

อีกทัี่�งิในกรัณีทีี่�รััฐวิัสาหกิจึมี
สภาพคลั่องิแลัะ/หร่ัอไดี้ รัับ
จัึดีสรัรัเงิินงิบป็รัะมาณป็รัะจึำา
ปี็มาใชด้ีำาเนนิโครังิการัลังิที่นุไม่
เพียงิพอ สบน. จึะเข้ามามี
บที่บาที่ในการัช่วัยรัะดีมทีุ่นให้
กับรััฐวัสิาหกจิึ เชน่ การักำาหนดี
รูัป็แบบ การัรัะดีมทุี่น ไม่ว่ัาจึะ
เป็็นการัใหรั้ัฐวิัสาหกิจึกูต่้อหร่ัอ
รัั ฐ วิั ส า ห กิ จึ กู้ เ งิิ น โ ดี ย มี
กรัะที่รัวังิการัคลัังิคำ�าป็รัะกัน 
แลัะกำาหนดีเครั�่องิม่อการักู้เงิิน
ที่�ีสอดีคลั้องิกับรูัป็แบบการัใช้
เงิิน ซึึ่�งิ การัช่วัยรััฐวิัสาหกิจึ
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รัะดีมทุี่นในลัักษณะดัีงิกล่ัาวัจึะช่วัยลัดีต้นทุี่นการักู้เงิินของิ
รััฐวิัสาหกิจึ ลัดีควัามเส�ียงิการัป็รัับโครังิสร้ัางิหน�ี แลัะลัดีควัาม
เสี�ยงิการัรัะดีมที่นุในสภาวัะตลัาดีที่�ีมีควัามผนัผวัน เพ่�อใหร้ัะดัีบ
ควัามเส�ียงิของิหนี�รััฐวิัสาหกิจึอยู่ในรัะดัีบทีี่�บรัหิารัจัึดีการัได้ี

อย่างิไรัก็ดีี แม้ว่ัาหนี�สาธิารัณะของิป็รัะเที่ศไที่ยจึะเพิ�มขึ�นในช่วังิ
วิักฤต COVID-19 แต่บริัษัที่ Fitch Ratings (Fitch) ยังิเช่�อมั�นว่ัา 
รััฐบาลัไที่ยสามารัถูบรัิหารัจัึดีการัควัามเส�ียงิจึากหน�ีสาธิารัณะ
ทีี่�เพ�ิมข�ึนในช่วังิวัิกฤต COVID-19 นี� ได้ีเป็็นอย่างิดีี โดียเม่�อวัันที่�ี 
18 มิถุูนายน 2564 Fitch ได้ีคงิอันดัีบควัามน่าเช่�อถู่อของิ
ป็รัะเที่ศไที่ย (Sovereign Credit Rating) ทีี่� BBB+ แลัะคงิมุมมองิ
ควัามน่าเช่�อถู่อของิป็รัะเที่ศไที่ยอยูใ่นรัะดีบัมีเสถีูยรัภาพ (Stable 
Outlook) เน�่องิจึากกรัะที่รัวังิการัคลัังิดีำาเนินกลัยุที่ธ์ิการับรัิหารั
หน�ีสาธิารัณะภายใต้กรัอบวิันัยการัเงิินการัคลัังิอย่างิเข้มแข็งิ

สบน. กำาหนดีกลัยุที่ธ์ิการับริัหารัหนี�สาธิารัณะรัะยะป็านกลัางิ 
เพ่�อใช้เป็็นแนวัที่างิในการัติดีตามควัามเสี�ยงิแลัะบริัหารัหนี�
สาธิารัณะให้มีป็รัะสิที่ธิิภาพ ตามแนวัที่างิมาตรัฐานของิ
ธินาคารัโลัก (World Bank) ป็รัะกอบด้ีวัย

หมายเหตุ : *ขอบเขต MTDS ของิสบน. ครัอบคลุัมหน�ีรััฐบาลั
แลัะรััฐวัิสาหกิจึที่�ีรััฐบาลัรัับภารัะ คิดีเป็็นป็รัะมาณรั้อยลัะ 80 
ของิหนี�สาธิารัณะ

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน

สบน. จึะรัะดีมทุี่นจึากในป็รัะเที่ศเป็็นหลััก อย่างิไรัก็ดี ีหากสภาพ
คล่ัองิในป็รัะเที่ศ มีข้อจึำากัดี หร่ัอ ต้นทุี่นการักู้เงิินจึากต่างิ
ป็รัะเที่ศโดียเป็รีัยบเทีี่ยบตำ�ากว่ัาจึากการักู้เงิินในป็รัะเที่ศ สบน. 
ก็อาจึพิจึารัณากู้เงิินจึากต่างิป็รัะเที่ศ อย่างิไรัก็ดีีการักู้เงิินจึาก
ต่างิป็รัะเที่ศจึะส่งิผลัให้ สบน. เผชิญกับควัามผันผวันของิอัตรัา
แลักเป็ลั�ียนซึึ่�งิจึะส่งิผลัต่อมูลัค่าภารัะหน�ีที่�ีกู้มา สบน. จึึงิไดี้ปิ็ดี
ควัามเสี�ยงิจึากอัตรัาแลักเป็ลีั�ยนผ่านการัแป็ลังิหน�ีต่างิป็รัะเที่ศ

Medium-Term Debt Management 
Strategy : MTDS*

เป็็นหน�ีเงิินบาที่ (Cross Cur-
rency Swap: CCS) รัวัมถึูงิการั
ซ่ึ่�อเงิินตรัาต่างิป็รัะเที่ศล่ัวังิ
หน้า (Foreign Currency De-
posit: FCD) โดียไดี้กำาหนดีตัวั
ช�ีวััดีสำาหรัับควัามเสี�ยงิดี้าน
อัตรัาแลักเป็ลั�ียน ค่อ สัดีส่วัน
หน�ีต่างิป็รัะเที่ศต่อหนี�ทัี่�งิหมดี 
แลัะสัดีส่วันหน�ีต่างิป็รัะเที่ศทีี่�
ยังิไม่ได้ีบริัหารัควัามเสี�ยงิต่อ
หน�ีทัี่�งิหมดี ซึ่�ึงิหากสดัีส่วันขา้งิ
ต้นสูงิแสดีงิถึูงิมีควัามเสี�ยงิ
ด้ีาน อัตรัาแลักเป็ลีั� ยน สูงิ   
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ความเ ส่ียง ด้ าน อัตรา
ดอกเบ้ีย

อัตรัาดีอกเบี�ยเงิินกู้มี 2 ป็รัะเภที่ 
ค่อ 1) อัตรัาดีอกเบี�ยคงิทีี่� แลัะ 
2) อัตรัาดีอกเบี�ยลัอยตัวั ซึึ่�งิ 
สบน. จึะบริัหารัสัดีส่วันหนี�
อัตรัาดีอกเบี�ยคงิทีี่�แลัะอัตรัา
ดีอกเบ�ียลัอยตัวัให้อยู่ในรัะดัีบ
ทีี่�เหมาะสมโดียคำานึงิถึูงิต้นทุี่น
แลัะควัามเสี�ยงิ (Cost – Risk 
Trade-off) โดีย สบน. รัะดีมทุี่น
โดียใช้เคร่ั�องิม่อการักู้เงิินหลัาก
หลัายเพ�่อให้สอดีคลั้องิกับ
สภาวัะตลัาดีแลัะควัามต้องิการั
ของิ นักลังิ ทุี่น  เ ช่ น  หาก
เศรัษฐกิจึดีีนักลังิทุี่นต้องิการั
ลังิทุี่นในสินที่รััพย์ทีี่�อ้างิอิงิกับ
อัตรัาดีอกเบี�ยลัอยตัวั เน่�องิจึาก
นักลังิทุี่นจึะไดี้รัับผลัตอบแที่น
สู งิ ข�ึ น จึ ากอั ต รั าดีอก เ บี� ย
ลัอยตัวัทีี่�ป็รัับตัวัสูงิขึ�นตาม
สภาวัะเศรัษฐกิจึทีี่�ดีี นอกจึากนี� 
สบน. อาจึพิจึารัณาออกตั�วั
สัญญาใช้เงิินมีอัตรัาดีอกเบี�ย
ลัอยตัวั (ซึึ่�งิมีเง่ิ�อนไขให้ สบน. 
สามารัถูชำารัะหนี� ก่อนครับ
กำาหนดีไดี้) เพ�่อให้ สบน. มี
ควัามคล่ัองิตัวัในการัชำารัะหนี�
ก่อนครับกำาหนดี ดัีงินั�น สบน. 
จึึงิมผีลัติภัณฑ์การักู้เงิินอ้างิอิงิ
ทัี่�งิอัตรัาดีอกเบี�ยคงิทีี่�แลัะอัตรัา
ดีอกเบี�ยลัอยตัวั ซึ่�ึงิหากมีหนี�
อัตรัาดีอกเบี�ยคงิทีี่�มากจึะที่ำาให้
ที่รัาบภารัะหนี�คงิค้างิทีี่�แน่นอน 

ทัี่�งินี� ได้ีกำาหนดีตัวัช�ีวััดีสำาหรัับ
ควัามเสี�ยงิด้ีานอัตรัาดีอกเบี�ย 
ค่อ สัดีส่วันหน�ีอัตรัาดีอกเบี�ย
คงิที่�ีต่อหน�ีทัี่�งิหมดี แลัะสดัีสว่ัน
หนี�ทีี่�จึะตอ้งิป็รัับอัตรัาดีอกเบี�ย
ใน 1 ปี็ต่อหน�ีทัี่�งิหมดี

ความเสี่ยงด้านการปรับ
โครงสร้างหนี้

สบน. รัะดีมทุี่นโดียได้ีใช้เครั�่องิ
ม่อการักู้เงิินหลัากหลัาย โดีย
คำานึงิถึูงิภาวัะตลัาดี ควัาม
ต้องิการัของินักลังิทุี่น แลัะ
ต้นทุี่นแลัะควัามเสี�ยงิของิอายุ
เคร่ั�องิม่อการัรัะดีมทีุ่นแต่ลัะ
ชนิดี เช่น ในสถูานการัณ์ 
COVID-19 ที่�ีตลัาดีการัเงินิโลัก
มีควัามผันผวัน นักลังิทุี่นมี
ค วั า ม ต้ อ งิ ก า รั ลั งิ ทุี่ น ใ น
สินที่รััพย์รัะยะสั�นทีี่�มีควัาม
เสี�ยงิตำ�า สบน. จึะรัะดีมที่นุผ่าน
เคร่ั�องิม่อรัะยะสั�นเพิ�มขึ�นผ่าน
ตั�วัเงิินคลัังิแลัะตั�วัสัญญาใช้เงิิน
รัะยะสั�น เพ่�อให้สอดีคล้ัองิกับ
ควัามต้องิการัของินักลังิทุี่น 
แลัะจึะพิจึารัณาที่ยอยกู้เงิินให้
สอดีคล้ัองิกับควัามต้องิการั

เบิกจ่ึายเงิิน โดียบางิช่วังิเวัลัา 
สบน. จึำาเป็็นต้องิใช้เคร่ั�องิม่อ
การักู้เงิินรัะยะสั�นเพิ�มขึ�น เพ่�อ
ให้สอดีคลั้องิกับควัามต้องิการั
ใช้เงิินของิโครังิการั อย่างิไรัก็ดีี 
การัใช้เครั�่องิม่อการักู้รัะยะสั�น
จึำานวันมาก อาจึที่ำาให้ป็ริัมาณ
หนี�ทีี่�จึะครับกำาหนดีกรัะจุึกตัวั
สูงิในช่วังิ 1-3 ปี็แรัก แลัะอาจึ
เพ�ิมควัามเส�ียงิในการัป็รัับ
โครังิสรัา้งิหน�ีแลัะควัามเสี�ยงิใน
การัชำารัะหน�ี ส่งิผลัต่อการั
ชำารัะหนี�ไดี้ ซึ่�ึงิที่�ีผ่านมา สบน. 
ได้ีบรัิหารัควัามเส�ียงิด้ีานการั
ป็รัับโครังิสรั้างิหน�ีผ่านการัที่ำา 
Bond Switching เพ่�อย่ดีอายุหนี�
ที่�ีจึะครับกำาหนดี หรั่อการัที่ำา 
Prefunding เพ�่อลัดีภารัะที่�ีจึะ
ต้องิกู้เงิินในป็ริัมาณมากใน
ครัาวัเดีียวั โดียไดี้กำาหนดีตัวัชี�
วััดีสำาหรัับ ควัามเส�ียงิด้ีานการั
ป็รัับโครังิสรั้างิหน�ีค่อ อายุ
เฉลั�ียของิหน�ี แลัะสัดีส่วันหนี�ทีี่�
จึะครับกำาหนดีใน 1 ปี็ แลัะ 3 ปี็ 
ต่อหน�ีทัี่�งิหมดี

นอกเหน่อจึากเคร่ั�องิม่อการักู้
เงิินป็กตแิล้ัวั สบน. ยังิได้ีพัฒนา
เคร่ั�องิม่อการักู้เงิินโดียการันำา
เอานวััตกรัรัมแลัะเที่คโนโลัยีมา
ป็รัะยุกต์ใช้อย่างิต่อเน่�องิเพ่�อ
ให้การัรัะดีมทุี่นของิรััฐบาลัแลัะ
รััฐวัสิาหกจิึมปี็รัะสทิี่ธิิภาพมาก
ข�ึน ได้ีแก่ 
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1. พันธบัตรออมทรัพย์ (Savings Bond)

เครั�่องิม่อการัรัะดีมทุี่นเพ�่อส่งิเสรัิมการัออมของิป็รัะชาชนสรั้างิ
ควัามรู้ัที่างิการัเงิินใหแ้กป่็รัะชาชนใหมี้ที่างิเล่ัอกในการัออมดีว้ัย
สินที่รััพยที์ี่�มีควัามมั�นคงิแลัะป็ลัอดีภยัสูงิ เป็็นรัปู็แบบการัออมที่�ี
พัฒนาต่อยอดีเพ�่อรัองิรัับสังิคมผูสู้งิอายุในอนาคตอันใกล้ั โดียที่�ี
ผ่านมา สบน. ได้ีนำา Disruptive Technology มาป็รัับใช้กับ
กรัะบวันการัออกพันธิบัตรัออมที่รััพย์ทีี่�จึำาหนา่ยใหแ้กป่็รัะชาชน
แลัะนิติบุคคลัทีี่�ไม่แสวังิหากำาไรัให้ครัอบคลุัมป็รัะชาชนทุี่กกลุ่ัม 
ซึึ่�งิสามารัถูอำานวัยควัามสะดีวักให้แก่ป็รัะชาชนในการัซ่ึ่�อ – ขาย
ได้ีตลัอดี 24 ชั�วัโมงิ 7 วััน/สัป็ดีาห์

2. พันธบัตรเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability Bond)

เป็็นเคร่ั�องิม่อการัรัะดีมทุี่นของิรััฐบาลั โดียเงิินทุี่นที่�ีได้ีรัับจึาก
พันธิบัตรัเพ่�อควัามยั�งิย่นจึะถููกนำาไป็ใช้ในโครังิการัเพ่�อส�ิงิ
แวัดีลัอ้มหร่ัอสังิคม แลัะเน่�องิจึากเป็็นการัดีำาเนินการัตามกรัอบ
การัรัะดีมทุี่นเพ�่อควัามยั�งิย่น (Sustainable Financing Framework) 
เพ�่อใช้ในการับรัิหารั กำากับ แลัะติดีตามการัรัะดีมทีุ่นภายใต้
พันธิบัตรัเพ�่อควัามยั�งิย่น มีการัติดีตามแลัะป็รัะเมินผลัสัมฤที่ธ์ิิ
จึากการัสนับสนุนโครังิการั อีกทัี่�งิยังิมีกลัไกสรั้างิควัามโป็รั่งิใส
จึากการัรัายงิานผลัแลัะตรัวัจึสอบจึากหน่วัยงิานภายนอก  
(External Reviewer) จึึงิที่ำาให้การัออกพันธิบัตรัเพ่�อควัามยั�งิย่น
ของิรััฐบาลัทีี่�ผ่านมาเป็็นไป็ตามมาตรัฐานสากลั

จึากการัออกพันธิบัตรัเพ่�อควัามยั�งิย่น ที่ำาให้ป็รัะเที่ศไที่ยแลัะ
รััฐบาลัในฐานะผู้ออกตรัาสารัหนี�ได้ีรัับการัยกย่องิแลัะยอมรัับ
จึากองิค์กรัแลัะหน่วัยงิานต่างิ ๆ ทัี่�งิในแลัะต่างิป็รัะเที่ศ  
อย่างิไรัก็ดีี จุึดีมุ่งิหมายหลัักของิ สบน. ค่อ การัเป็็นแบบอย่างิ
แลัะส่งิเสริัมให้เกิดีการัรัะดีมทุี่นทีี่�ยั�งิย่นในวังิกว้ัางิ โดียคำานึงิถูึงิ
การัเจึริัญเติบโตที่างิเศรัษฐกิจึแลัะควัามเป็็นอยู่ที่�ีดีีของิป็รัะชาชน
ผ่านการัรัะดีมทุี่นแลัะลังิทุี่นในโครังิการัที่�ีมีควัามรัับผิดีชอบต่อ
สิ�งิแวัดีล้ัอม การัแก้ไขปั็ญหาสังิคม แลัะการัสรั้างิธิรัรัมาภิบาลั
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3. การยกระดับการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจผ่านระบบ 
E-Bidding

สบน. ไดี้นำารัะบบ E-Bidding เพ�่ออำานวัยควัามสะดีวักในการั
ป็รัะมูลัพันธิบัตรัรััฐวิัสาหกิจึแบบอิเล็ักที่รัอนิกส์ ตั�งิแต่ปี็ 2560 
สบน. ส่งิเสรัิมให้รััฐวิัสาหกิจึใช้รัะบบการัป็รัะมูลัพันธิบัตรัแบบ
อิเล็ักที่รัอนิกส์ของิ ธิป็ที่. ซึึ่�งิเป็็นรูัป็แบบเดีียวักันกับการัป็รัะมูลั
พันธิบัตรัรััฐบาลั โดียปั็จึจุึบันมีรััฐวิัสาหกิจึ 4 แห่งิใช้ช่องิที่างิดัีงิ
กล่ัาวั ไดี้แก่ ธินาคารัเพ�่อการัเกษตรัแลัะสหกรัณ์การัเกษตรั 
ธินาคารัเพ่�อพัฒนาวิัสาหกิจึขนาดีกลัางิแลัะขนาดีย่อมแห่งิ
ป็รัะเที่ศไที่ย การัไฟฟ้าฝ่ายผลิัตแห่งิป็รัะเที่ศไที่ย แลัะการัไฟฟ้า
ส่วันภูมิภาค

ในปั็จึจุึบัน หลัายป็รัะเที่ศทัี่�วัโลัก
รัวัมถูึงิป็รัะเที่ศไที่ยเผชิญกับ
การัแพร่ัรัะบาดี COVID-19  
ซึึ่�งินับเป็็นควัามที่้าที่ายของิ 
สบน. ในการักู้เงิินเพ่�อสนับสนุน
การัดีำาเนินมาตรัการั/นโยบาย
ที่างิการัคลัังิเพ่�อการัฟ้ืนฟู
เศรัษฐกิจึแลัะสังิคม รัวัมทัี่�งิ
การัใช้จ่ึายเพ่�อการัลังิทุี่นใน
โครังิการัลังิทุี่นดี้านโครังิสร้ัางิ
พ่�นฐานของิภาครััฐ ดัีงินั�น  
การัที่�ี สบน. มกีลัยุที่ธ์ิการับริัหารั
หน�ีสาธิารัณะรัะยะป็านกลัางิ
เพ่�อเป็็นแนวัที่างิในการัติดีตาม
ควัามเสี�ยงิ จึะช่วัยให้รััฐบาลั
สามารัถูบรัิหารัจัึดีการัหนี�
สาธิารัณะได้ีอย่างิมปี็รัะสทิี่ธิิภาพ 
โดีย 1) สามารัถูรัะดีมทุี่นได้ีครับ
ตามจึำานวัน 2) ออกผลัติภัณฑ์
การักู้เงิินสอดีคล้ัองิกับสภาวัะ
ตลัาดีแลัะควัามต้องิการักู้เงิิน
ของินักลังิทุี่น แลัะ 3) มีต้นทุี่น
แลัะควัามเสี�ยงิอยู่ในรัะดัีบทีี่�
เหมาะสม
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บทความโดย
พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง)

ทำาไมนำ้ามันมะกอกถึง

‘ดีต่อใจ’



“ควรกินนำ้ามันอะไรดี?”
หนึ�งิในคำาถูาม ที่�ีหมอถููกถูามบ่อยครัั�งิ ทัี่�งิจึากคนไข้ แลัะผู้

ฟังิเวัลัาไป็บรัรัยายตามงิานต่างิ ๆ

ต้องิยอมรัับว่ัาป็รัะเด็ีนเร่ั�องิการัเล่ัอกนำ�ามันนั�น มีกรัะแส

ควัามเช�่อทีี่�หลัากหลัาย บ้างิก็ว่ัามันหมูดีีกว่ัานำ�ามันพ่ช  

บางิคนก็เชียร์ันำ�ามันรัำาข้าวั บางิส่วันก็บอกนำ�ามันมะพรั้าวั 

บางิคนก็บอกกินไดี้หมดีเพรัาะยังิไงินำ�ามันก็ดีีกวั่านำ�าตาลั 

สำาหรัับหมอนั�น ถู้าใหต้้องิเล่ัอกเพยีงิหน�ึงินำ�ามัน หมอจัึดีเป็็น 

#ทีี่มนำ�ามันมะกอก ดี้วัยเหตุผลัดัีงินี�ค่ะ

ไขมันไม่อิ�มตัวัเชิงิเดีี�ยวั >> แม้ไขมันแต่ลัะป็รัะเภที่จึะให้

พลัังิงิาน 9 กิโลัแคลัอรีั�ต่อกรััมเท่ี่ากัน แต่ส่งิผลักับสุขภาพ

ไม่เหม่อนกัน สมาคมแพที่ย์โรัคหัวัใจึสหรััฐอเมรัิกาแนะนำา

ว่ัา ควัรัเน้นรัับป็รัะที่านไขมันไม่อิ�มตัวัเป็็นหลััก โดียเฉพาะ

ไขมันไม่อิ�มตัวัเชิงิเดีี�ยวัซึ่�ึงิช่วัยลัดีรัะดีับคอเลัสเตอรัอลัที่�ี 

ไม่ดีีในเล่ัอดี (LDL cholesterol) ส่วันไขมันที่�ีควัรัจึำากัดี

ป็ริัมาณการัรัับป็รัะที่านอย่าให้มากเกินไป็ค่อไขมันอิ�มตัวั 

แลัะไขมันที่�ีควัรัเลีั�ยงิเลัยค่อไขมันที่รัานส์

วิัตามินอี >> นำ�ามันมะกอกมีวิัตามินอีตามธิรัรัมชาติ 

วิัตามินอีเป็็นสารัต้านอนุมูลัอิสรัะ ช่วัยชะลัอควัามเส�่อม

ของิเซึ่ลัลั์ การัรัับป็รัะที่านวิัตามินอีแบบสังิเครัาะห์อัดีเม็ดี

นั�น ไดี้ผลัดีีไม่เท่ี่ากับการัรัับป็รัะที่านวิัตามินอีจึากอาหารั

ตามธิรัรัมชาติ

โพลีัฟีนอลั >> เป็็นสารัต้านอนุมูลัอิสรัะแลัะต้านการัอักเสบ 

ซึึ่�งิเป็็นสองิกลัไกหลัักที่�ีส่งิผลัใหเ้ซึ่ลัลัแ์ก ่โพลัฟีีนอลัจึึงิชว่ัย

ชะลัอการัแก่ของิเซึ่ลัลั์ต่างิ ๆ  ส่งิผลัดีีต่อรัะบบหัวัใจึ รัะบบ

สมองิ แลัะลัดีควัามเสี�ยงิต่อการัเกิดีมะเร็ังิ

วิัตามนิเค >> เป็็นวัติามนิทีี่�จึำาเป็็นตอ่การัสรัา้งิกรัะดีกู แลัะ

ช่วัยลัดีการัสะสมของิแคลัเซึ่ียมทีี่�ผนังิหลัอดีเล่ัอดี

นำ�ามันมะกอกเป็็นพรัะเอกหลััก

ในการัรัับป็รัะที่านอาหารัแบบ

เมดิีเตอร์ัเรัเน�ียน (Mediterranean 

diet) ซึ่�ึงิเป็็นแนวัที่างิการัรัับ

ป็รัะที่านอาหารั ทีี่� เ น้ น รัั บ

ป็รัะที่านผกั ธัิญพ่ชไมขั่ดีสี ป็ลัา 

อาหารัที่ะเลัอ่�น ๆ แลัะไดี้รัับ

การัยอมรัับวัา่ดีตีอ่สขุภาพที่�ีสุดี

ในรัะยะยาวั โดียเฉพาะสขุภาพ

หัวัใจึแลัะหลัอดีเล่ัอดี รัวัมถึูงิ

การัคุมนำ�าหนัก

สำาหรัับการันำานำ�ามันมะกอกมา

รัับป็รัะที่านนั�นที่ำาไ ด้ีหลัาก

หลัาย ง่ิายสุดีค่อนำานำ�า มัน

มะกอกที่�ีเป็็นสูตรั Extra Virgin 

มาใช้ที่านกับขนมปั็งิแที่นเนย

หร่ัอมาการัีน สูตรัที่�ีหมอที่ำา

บ่อยค่อผสมนำ�ามันมะกอกกับ

นำ�าส้มบัลัซึ่ามิกในอัตรัาส่วัน 

2:1 แลั้วับดีพรัิกไที่ยสดีลังิไป็

ทำาไมนำ้ามันมะกอกถึง

‘ดีต่อใจ’
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เล็ักน้อย แค่นี�ก็ได้ีส่วันผสม

อร่ัอย ๆ ไว้ัที่านกับขนมปั็งิ 

โฮลัวีัที่ หร่ัอไว้ัที่านกับผักสดี

แที่นนำ�าสลััดีทัี่�วัไป็ก็ได้ีค่ะ

ส่วันการันำามาผัดีหร่ัอที่อดีนั�น 

นำ�ามันมะกอกก็สามารัถูที่ำาได้ี

เช่นกัน ไม่ว่ัาจึะนำามาผัดีผัก 

ที่ำาไข่ดีาวั หร่ัอแม้กรัะทัี่�งินำามา 

ที่อดีก็ยังิได้ี เพรัาะวั่านำ�ามัน

มะกอกนั�นมีหลัากหลัายสูตรั 

เพียงิสังิเกตฉลัากบนขวัดีให้ดีี

ว่ัานำ�ามันมะกอกสูตรันั�น ๆ  

มี จุึดี เ กิดีควัันทีี่� สู งิพอแลัะ

เหมาะสมกับควัามร้ัอนสูงิ  

ก็สามารัถูนำามาผัดี ที่อดีที่ำา

อาหารัไที่ยทัี่�วัไป็ได้ีเลัย โดียไม่

ที่ำาให้รัสชาติอาหารัเป็ลีั�ยนไป็ 

แต่ก็ต้องิแอบเต่อนวั่า สำาหรัับ

อาหารัที่อดีนั�น ควัรัรัับป็รัะที่าน

แต่พอป็รัะมาณแค่ให้หาย 

อยากก็พอค่ะ

สรุัป็ค่อ เรัามาที่ำาอะไรัง่ิาย ๆ 

ทีี่�ดีีต่อใจึ ดี้วัยการัสมัครัเป็็น 

#ที่ีมนำ�ามันมะกอก ด้ีวัยกัน

นะคะ
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บทความโดย
วณัช บัณฑิตาโสภณ
สำานักนโยบายการคลัง 
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

โลกอีกใบของ 
Decentralized 
Finance



รัาวักับว่ัาผมได้ีเดิีนเข้าไป็สู่โลักอีกใบหนึ�งิ มันเหม่อนเป็็น

โลักใหม่สำาหรัับผม หลัังิจึากทีี่�ผมรู้ัจัึก Bitcoin เม�่อหลัายปี็

ก่อนแต่ไม่ไดี้สนใจึมัน เคล่ั�อนมาจึนถึูงิวัันทีี่�รัาคา Bitcoin  

พุ่งิที่ะลุั 1 ลั้านบาที่ ที่ะลุั 1.5 ล้ัานบาที่ ที่่ามกลัางิควัาม 

คลัางิใจึว่ัาจึะเกิดีฟองิสบู่ขึ�นหร่ัอไม่ แลัะลังิมาอยู่ทีี่�รัาวั 1 

ล้ัานบาที่อีกครัั�งิ

“มนุษย์เราให้คุณค่า รวมถึงมูลค่า (Value) 

กับส่ิงรอบตัวอย่างไร”

มูลัค่า 1 ลัา้นบาที่ สามารัถูซ่ึ่�อรัถูญี�ปุ่็นดีีๆ ไดี ้1 คัน สามารัถู

ซ่ึ่�อคอนโดีขนาดีย่อมชานเม่องิได้ี 1 ห้องิ แลัะที่ำาอะไรัได้ีอีก

ตั�งิมากมาย การัเดีินที่างิของิ Bitcoin รั่วัม 10 ปี็ที่�ีผ่านมา

เป็็นเรั�่องิรัาวัที่�ีน่าสนใจึแลัะที่ำาใหผ้มตั�งิคำาถูามกบัตัวัเองิอกี

ครัั�งิว่ัา “เงิินค่ออะไรั” “มนุษย์เรัาให้คุณค่า รัวัมถูึงิมูลัค่า 

(Value) กับส�ิงิรัอบตัวัอย่างิไรั”

Bitcoin เป็็นจุึดีเริั�มต้นของิเที่คโนโลัยีทีี่�เรัียกว่ัา Blockchain 

แลัะเงิินตรัารูัป็แบบใหม่ซึึ่�งิผสานควัามก้าวัหน้าที่างิ

เที่คโนโลัยี อินเที่อร์ัเน็ต แลัะคอมพิวัเตอรั์เข้าไป็ โดียเรีัยก

ว่ัา Cryptocurrency

มันเป็็นเรั�่องิของิควัามเช�่อมากที่เีดีียวั หากคดิีงิา่ย ๆ  Bitcoin 

เป็็นผลัิตภัณฑ์ที่างิการัเงิินทีี่�ไม่มีอะไรัหนุนหลัังิ (หากพอรูั้

ป็รัะวััติศาสตร์ัการัเงิินอยู่บ้างิ เงิินทีี่�เรัาใช้กันทุี่กวัันน�ีค่อ เงิิน

กรัะดีาษ (Fiat Money) ซึึ่�งิใช้มาตั�งิแต่ที่ศวัรัรัษ 1970 เป็็นต้น

มา หลัังิจึากทีี่�เงิินดีอลัลัารั์สหรััฐเลิักผูกกับที่องิคำา)

ในรัอบ 10 ปี็ทีี่�ผ่านมาการัเกิดีขึ�นแลัะดีำารังิอยู่ของิเที่คโนโลัยี 

Blockchain แลัะสกุลัเงิิน Cryptocurrency สรัา้งิกรัะแส แลัะ

จุึดีป็รัะกายแนวัคิดี Decentralized Finance หร่ัอแป็ลัตรังิๆ 

ตัวัว่ัา “การัเงิินแบบไรั้ศูนย์กลัางิ” ซึ่�ึงิ ณ จุึดีน�ี หลัายคน

เช่�อมโยงิป็รัากฏการัณ์นี�เข้ากับสายธิารัการักรัะจึายอำานาจึ 

(Decentralization) แลัะกรัะบวันการัสร้ัางิป็รัะชาธิิป็ไตย 

(Democratization) ไป็จึนถูึงิ

ป็รัะชาธิิป็ไตยที่างิตรังิ (Direct 

Democracy) แลัะกรัะบวันการั

แบบมีส่วันร่ัวัมของิภาคป็รัะชา

สังิคม (Participatory Process)

“Decentralized Finance 

เรียกย่อ ๆ ว่า DeFi 

(ดีไฟ) เป็นเหมือนโลก

อีกใบ” 

แม้จึะมพ่ี�นฐานที่างิเศรัษฐศาสตร์ั

แลัะการัเงิินอยู่บ้างิ แต่โลัก 

ใบใหมน่�ีมกีฎเกณฑห์ลัายอยา่งิ

ซึึ่�งิแตกต่างิอย่างิส�ินเชิงิจึาก

โลักเก่า เป็็นดีินแดีนที่�ีเรีัยกไดี้

ว่ัา ยังิไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวั  

(Unsettled) วิัวััฒน์ (Evolve) แลัะ

ถููกที่้ าที่ายจึนต้องิป็ รัับตั วั  

(Disrupt) อยู่ตลัอดีเวัลัา ซึึ่�งิเปิ็ดี

โลกอีกใบของ 
Decentralized 
Finance
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โอกาสให้ผู้เข้ามาใหม่ได้ีทัี่�งิ

ตักตวังิผลัป็รัะโยชน์ แลัะเป็็น

ผู้วัางิกฎเกณฑ์ทีี่�ตัวัเองิเห็น

สมควัรั เข้าที่ำานองิยิ�งิควัาม

เสี�ยงิสูงิก็ยิ�งิได้ีผลัตอบแที่นสูงิ 

(High Risk High Return) ซึ่�ึงิก็

ต้องิมาดูีว่ัาจึะมีคนในวังิการั

เดิีมเห็นดี้วัยมากน้อยอย่างิไรั

หากผมยกคำาว่ัา Dai, Dot, 

Band, Stella หรัอ่ Comp ขึ�นมา

เช่�อว่ัามน้ีอยคนจึะรู้ัจัึก แต่หาก

ยก Ethereum กับ USDT หลัาย

คนอาจึรูั้สึกคุ้น ๆ แต่อาจึยังิ

รูั้ สึกว่ัามันเป็็นเร่ั�องิไกลัตัวั 

หร่ัอเป็็นเร่ั�องิของิสาย IT ของิ

พวักเนิรั์ดี Geek หร่ัอเบียวั 

ทัี่�งิหลัาย ไม่แป็ลักในที่างิการั

ตลัาดีมีที่ฤษฎีหนึ�งิทีี่�แบ่งิผู้

บรัิ โภคออกเ ป็็น 5 ก ลุ่ัม 

ป็รัะกอบด้ีวัย 1 )  ผู้ ริั เ ริั� ม  

(Innovators) 2) ผู้ใช้ส่วันน้อย

กลุ่ัมแรัก (Early Adopters)  

3) ผู้ใช้ส่วันใหญ่กลุ่ัมแรัก 

(Early Majority) 4) ผู้ใช้ส่วันใหญ่

กลุั่มหลัังิ (Late Majority) แลัะ 

5) ผู้ใช้กลุั่มที่้าย ๆ  (Laggards)

Innovators ค่อผู้ริัเรั�ิม ขณะที่�ี 

ผู้ใช้กลุั่มแรัก Early Adopters 

อารัมณ์เหม่อนคนรีัวิัวั ไม่ได้ี

เป็็นคนสร้ัางิ แต่เป็็นคนใน

วังิการัที่�ีมีควัามรูั้แลัะติดีตาม
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พัฒนาการัของิ Innovators อยู่เสมอ พอรัีวิัวัแพรั่สะพัดีออก

ไป็ คนนอกวังิการัให้ควัามสนใจึ เกิดีเป็็นกรัะแส Viral สักพัก

หน�ึงิคนจึำานวันมากกลุ่ัมแรัก หร่ัอ Early Majority เรั�ิมเข้ามา

ใช้ผลิัตภัณฑ์

หากคิดีดูีให้ดี ีคน 3 กลุ่ัมนี�ค่อกลุ่ัมที่�ีจึะได้ีรัับผลัตอบแที่นอยา่งิ

เป็็นกอบเป็็นกำา เหม่อนรัาคาหุ้นหร่ัอสินที่รััพย์สักอย่างิ  

คนกลุ่ัมน�ีจึะไดี้รัาคา IPO หรั่อซ่ึ่�อได้ีตั�งิแต่รัาคายังิไม่ข�ึน ขณะ

ทีี่�ชว่ังิกลัางิหร่ัอป็ลัายของิ Early Adopters รัาคาจึะอยูใ่นขาขึ�น

แลัะพุ่งิไป็สู่จุึดีสูงิสุดีเม่�อ Late Majority เข้ามา ส่วันกลุ่ัม

สุดีท้ี่าย Laggards ค่อกลุั่มคนที่�ีอาจึจึะกลั้า ๆ กลััวั ๆ ใน 

เบ่�องิต้น แต่พอเห็นคนได้ีป็รัะโยชน์จึากมันเยอะจึึงิค่อยเขา้มา

ในเวัลัาทีี่�ไม่ทัี่นกาลั

Ethereum, USDT, Dai, Dot, Band หร่ัอ Ripple ค่อช�่อของิ

เครั่อข่าย Blockchain แลัะเหรีัยญ Cryptocurrency ใน  

Blockchain นั�นๆ โดียพ่�นฐาน Blockchain ป็รัะกอบจึาก Block 

วัางิตัวัต่อเน่�องิกันเป็็น Chain โดีย Block เหลั่านั�นจึะที่ำาหน้าที่�ี

บันทึี่กข้อมูลัการัที่ำาธุิรักรัรัม (Transaction) หร่ัอมีคุณสมบัติ

เพิ�มเติมที่�ีซัึ่บซ้ึ่อนกวั่านั�นซึึ่�งิมักเรัียกกันว่ัา Smart Contract 

ก็ได้ี ข�ึนอยู่กับชนิดีของิ Blockchain

การัทีี่� Smart Contract แต่ลัะอันจึะเข้ามาต่อใน Chain ได้ี ต้องิได้ี 

รัับการัรัับรัองิ (Validate) จึากผู้ใช้ใน Blockchain นั�นๆ แลัะผู้

ใช้ทีี่�มีส่วันรั่วัมเข้ามารัับรัองิ (Validate) ในแต่ลัะ Block ก็จึะได้ี

รัับเหรีัยญของิเครั่อข่าย Blockchain นั�นๆ เป็็นการัตอบแที่น

หากจึะจึำาแนกแยกชัดี Ethereum, Polkadot หร่ัอ Ripple ค่อ

ช่�อเคร่ัอข่าย Blockchain ขณะที่�ีช่�อสกุลัเงิิน Cryptocurrency 

หรั่อช่�อเหรีัยญป็รัะจึำา Blockchain นั�น Ether, Dot, XRP ตาม

ลัำาดัีบ

ทีี่�นา่สนใจึค่อ Ethereum นั�นมคุีณสมบัติพิเศษเป็ดิีใหนั้กพัฒนา

สร้ัางิแลัะออกเหรัียญบน Ethereum Blockchain ไดี้ อาที่ิ  

Bancor Ox เป็็นต้น ขณะทีี่�  

Polkadot ที่�ีสร้ัางิโดียผู้ร่ัวัมก่อตั�งิ 

(Co-founder) ของิ Ethereum 

ต้องิการัพัฒนาไป็ให้ไกลัขึ�น 

โดียออกแบบโครังิสร้ัางิแลัะ 

Smart Contract ของิ Polkadot 

Blockchain ให้สามารัถูที่ำางิาน

ข้าม Blockchain เช่น รัะหวั่างิ 

Ethereum แลัะ Non-ethereum 

Blockchain ไดี้ โดียมีโครังิสร้ัางิ

แลัะ Smart Contract ของิ  

Polkadot เป็็นตัวักลัางิ

นอกจึากนี� ยังิมีเหรัียญที่�ีถููก

ออกแบบมาให้มีมูลัค่าคงิทีี่� 

(Stablecoin) ซึึ่�งิที่ำาได้ีโดียการั

ผูกไวั้กับสินที่รััพย์ในโลักจึรัิงิ 

(Real Assets) หร่ัอสินที่รััพย์

ดิีจึิทัี่ลั (Digital Assets) เช่น ผูก 

(Peg) ไวั้กับ US Dollar อาที่ิ 

USDT (ออกโดียบรัิษัที่ Tether) 
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USDC (ก่อตั�งิโดียบริัษัที่ Circle 

แลัะ Coinbase ซึึ่�งิเป็็นตลัาดี

แลักเป็ลัี�ยนสินที่รััพย์ดิีจิึทัี่ลั

รัายใหญ่) ขณะที่�ี Dai นั�นมี 

Cryptocurrency สกุลัต่างิ ๆ 

อยู่เบ่�องิหลัังิ แต่พยายามคงิ

มูลัค่าให้เท่ี่ากับ 1 US Dollar 

(Dai ออกโดีย Decentralized 

Autonomous Organization 

ห ร่ัอ DAO ซึ่�ึ งิ เ ป็็นควัาม

พยายามในการัสร้ัางิหน่วัย

งิานกลัางิขึ�นมาในวังิการั DeFi)

ยิ�งิมีคนเข้ามาใช้ Blockchain 

มาก ทัี่�งิคนทัี่�วัไป็ นักลังิทุี่น 

บริัษัที่ห้างิร้ัาน รัวัมถึูงิสถูาบนั

การัเงิินขนาดีใหญ่ รัาคาของิ

เหรีัยญชนดิีต่างิๆ ก็พุ่งิที่ะยาน 

ยิ� งิ รัั ฐ บ า ลั บ า งิ ป็ รั ะ เ ที่ ศ

พยายามออกสิ�งิทีี่� เรัียกว่ัา 

DECP (Digital Currency  

Electronic Payment) หร่ัอ 

CBDC (Central Bank Digital 

Currency) ซึึ่�งิเป็็นสกุลัเงิินของิ

ธินาคารักลัางิป็รัะเที่ศนั�น ๆ  

ทีี่� ตั� งิ อ ยู่ บ น เ ที่ ค โ น โ ลั ยี  

Blockchain อาทิี่ หยวันดิีจิึทัี่ลั 

(Digital Yuan) ของิรััฐบาลัจึีน 

(ธินาคารัแห่งิป็รัะเที่ศไที่ยเองิ

ก็มีโครังิการัลัักษณะดัีงิกล่ัาวั

ทีี่�เรัียกว่ัา โป็รัเจึคอินที่นนท์ี่) 

วังิการั DeFi ก็ยิ�งิครึักคร่ั�น 
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แลัะดึีงิดูีดีกลุ่ัมคนในรัะบบการัเงิินแบบเดิีม (Traditional  

Finance) เข้ามามากข�ึน

การัซ่ึ่�อขาย Cryptocurrency ที่ำาได้ี 24 ชั�วัโมงิ ไม่เว้ันแม้วัันเสาร์ั 

อาทิี่ตย์ เหรัียญหลัายช�่อถููกผลัิตโดียคนไที่ย มีสัญชาติไที่ย 

แลัะโดี่งิดัีงิในรัะดีับโลัก อาที่ิ Band Protocol (BAND) แลัะ 

OmiseGo (OMG) ซึ่�ึงิรัาคาก็อยู่ที่�ีรัะดัีบหลัายรั้อยบาที่ แลัะ 

มีป็ริัมาณ (Volume) การัซ่ึ่�อขายอย่างิสมำ�าเสมอ เรีัยกได้ีว่ัา

วังิการั DeFi แลัะ Cryptocurrency ของิไที่ยก็มีช่�อเสียงิพอ

สมควัรัในรัะดัีบโลักเหม่อนกัน

กรัะนั�น Bitcoin ที่�ีเป็็นจุึดีเริั�มต้นของิวังิการัก็ยังิเป็็นหัวัใจึของิ

โลักใบนี� ยิ�งิวังิการัขยายใหญ่ การัใช้ Smart Contract บน 

Blockchain มีมากขึ�น รัาคาเหรีัยญต่างิๆ ถูีบตัวัสูงิข�ึน ย่อมส่งิ

แรังิกรัะเพ�่อมสู่รัาคา Bitcoin ให้ป็รัับตัวัสูงิข�ึน แม้อาจึไม่ก้าวั

กรัะโดีดีเหม่อนอย่างิทีี่�ผ่านมาก็ตาม ซึึ่�งิหากพิจึารัณามูลัค่า

ในตลัาดี หร่ัอ Market Capitalization ของิเหรีัยญต่างิ ๆ นั�น 

Bitcoin ยังินำาหน้า Ethereum ทีี่�เป็็นอันดัีบสองิอยู่กว่ัา 3 เท่ี่า

ตัวั (อ้างิอิงิ Coinmarketcap ณ ก.ค. 64)

“การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน!!”

กรัะนั�น สิ�งิสำาคัญทีี่�สุดีในโลักทุี่นนิยมค่อทุี่กอย่างิมีควัามเสี�ยงิ 

รัาคาของิสินที่รััพย์มีขึ�นมีลังิตามเรั�่องิรัาวัข่าวัสารัที่�ีออกมา

ตลัอดีเวัลัา มีทัี่�งิเหตุผลัแลัะทัี่�งิอารัมณ์ควัามรู้ัสึกมากมาย 

เข้ามาเกี�ยวัข้องิ จึึงิต้องิขอยำ�าอีกทีี่ว่ัา “การัลังิที่นุมคีวัามเสี�ยงิ 

ผู้ลังิทุี่นควัรัศึกษาข้อมูลัก่อนตัดีสินใจึลังิทุี่น!!”

อ�างอิง
https://thenextweb.com/hardfork/2019/12/18/bitcoin-was-the-best-investment-of-the-
dcade-2010s-cryptocurrency-blockchain/
https://coinmarketcap. com/
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สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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หากกล่ัาวัถึูงิป็รัะเที่ศสยามในช่วังิรััชสมัยพรัะบาที่สมเด็ีจึ

พรัะจุึลัจึอมเกล้ัาเจ้ึาอยู่หัวั (รััชกาลัทีี่� 5) เป็็นช่วังิเวัลัาทีี่�

ป็รัะเที่ศกำาลัังิพัฒนาก้าวัสู่มาตรัฐานตะวัันตก อันเป็็นผลั

ส่บเ น่�องิจึากการัแผ่ขยายลััที่ธิิ ล่ัาอาณานิคมของิ

มหาอำานาจึตะวัันตก กรัะทัี่�งิสามารัถูยึดีครัองิดีินแดีนใน

เอเชียตะวัันออกเฉียงิใต้เป็็นอาณานิคม ซึึ่�งิอิที่ธิิพลัจึาก

รัะบอบการัป็กครัองิของิเจึ้าอาณานิคมตะวัันตกไดี้สร้ัางิ

ควัามเป็ลั�ียนแป็ลังิแกรั่ัฐพ่�นเม่องิ กลัา่วัค่อ การัเป็ลัี�ยนแป็ลังิ

รูัป็แบบ “รััฐจึารีัต” ให้พัฒนาสู่ “รััฐอาณานิคมสมัยใหม่” 

ดัีงิจึะเห็นได้ีว่ัาเกิดีการัสร้ัางิสาธิารัณูป็โภคพ่�นฐาน แลัะ

ป็รัับเป็ลั�ียนรูัป็แบบสังิคมพ่�นเม่องิให้มีควัามทัี่นสมัยมากข�ึน 

“ภาวัะควัามเป็็นสมัยใหม่” จึึงิถู่อกำาเนิดีข�ึนในการัรัับรูั้ของิ

ชนชั�นนำาสยาม กรัะทัี่�งิเป็็นแรังิผลัักดัีนสำาคัญสู่การัป็ฏิรูัป็

ป็รัะเที่ศ (Evolution) หร่ัอพรัะรัาชวิันิจึฉัยของิพรัะบาที่

สมเดี็จึพรัะป็กเกลั้าเจึ้าอยู่หัวันิยามวั่าเป็็นการัป็ฏิวััติ  

(Revolution) (ดีำารังิรัาชานุภาพ, 2495, หน้า 97)

ภาพรัวัมของิการัป็ฏรูิัป็การัป็กครัองิสว่ันใหญ ่มักจึะกลัา่วั

ถึูงิดี้านการัป็ฏิรูัป็โครังิสรั้างิการัป็กครัองิแลัะการัวัางิรัูป็

แบบหน่วัยงิานรัาชการัเป็็นสำาคัญ แต่ที่ว่ัารััชกาลัที่�ี 5 ยังิได้ี

ป็ฏิรูัป็เงิินตรัาแลัะรูัป็แบบของิเงิินตรัาให้มีควัามทัี่นสมัย

มากขึ�นด้ีวัย แม้ว่ัาก่อนหน้านั�นรัาษฎรัสยามยังิคงิใช้เงินิตรัา

ป็รัะเภที่เหรัียญกษาป็ณ์ แลัะนิยมใช้ตั�วัเงิินซึึ่�งิที่ำาจึาก

กรัะดีาษ แต่ที่วั่าสิ�งิทีี่�รััชกาลัที่�ี 5 ไดี้ป็ฏิรูัป็การัใช้เงิิน

กรัะดีาษใน พ.ศ. 2423 เรัียกว่ัา “อัฐกรัะดีาษ” กรัะทัี่�งิ  

พ.ศ. 2445 ได้ีป็รัับป็รุังิธินบัตรัอีกครัั�งิ ซึึ่�งิถู่อว่ัาเป็็นจุึดีเรั�ิม

ตน้ของิการัใชเ้งิินแลัะธินบัตรัทีี่�มีควัามใกลัเ้คียงิกับธินบัตรั

ในยุคปั็จึจุึบัน โดียใช้เที่คโนโลัยีการัพิมพ์ธินบัตรัขั�นสูงิเช่น

เดีียวักับธินบัตรัในตะวัันตก รัวัมทัี่�งิป็รัับเป็ลีั�ยนสัดีสว่ันของิ

สกุลัเงิินบาที่ให้มีควัามเป็็นสากลั (จุึลัจึอมเกลั้าเจึ้าอยู่หัวั, 

2551, หน้า 18)

มูลัเหตุสำาคัญของิการัดีำาเนิน

การัป็ ฏิ รูั ป็การั ใ ช้ ธิน บัตรั  

ล้ัวันเก�ียวัข้องิกับบริับที่การั 

เข้ามาของิรัะบอบอาณานิคม 

ในป็รัะเที่ศสยาม โดียเฉพาะ

อยา่งิย�ิงิรัะบอบอาณานคิมของิ

อังิกฤษ ซึึ่�งิมีอาณานคิมส่วันใหญ่

ขนาบพ่�นทีี่�ด้ีานตะวัันตกของิ

ป็รัะเที่ศสยาม ตั�งิแต่ในพม่า

แลัะจึรัดีแหลัมมลัายู ป็รัะกอบ

กับเม่�อพิจึารัณาถูงึิบที่บาที่ที่างิ

เศรัษฐกิจึของิอังิกฤษ แลัะ

คนในบังิคับอังิกฤษทีี่�ป็รัะกอบ

อาชีพภาคธุิรักิจึในสยามมี

จึำานวันมาก เช่น การัค้าขาย 

การัขนส่งิสินค้า การัสัมป็ที่าน

ป็่าไม้สัก การัสัมป็ที่านเหม่องิ

แรั่ดีีบุก ฯลัฯ (ฮอลัลั์, 2549, 

หน้า 628) ส่งิผลัให้อังิกฤษ

สามารัถูครัองิสัดีส่วันอิที่ธิิพลั

ที่างิเศรัษฐกิจึในป็รัะเที่ศสยาม 

ดัีงิจึะเห็นไดี้จึากตามมณฑลั

ต่างิๆ ทีี่�สะที่้อนการัเผชิญกับ

รัะบอบอาณานิคมอังิกฤษ  

โดียใ ช้ เ งิินจึากอาณานิคม

อังิกฤษเป็็นสกุลัเงิินหลััก เช่น 

สกุลัเงิินรัูปี็ (Rupee) ซึ่�ึงิใช้ 

แพรัห่ลัายที่างิสยามตอนเหน่อ 

แลัะสกุลัเงิินดีอลัลัาร์ัช่องิแคบ 

(Straits dollar) ซึึ่�งิใช้แพร่ัหลัาย

ที่างิสยามตอนใต้ เป็็นต้น

กรมธนบัตร: 
ประวัติศาสตร์ธนบัตรไทยสมัยใหม่
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ฉะนั�นการัทีี่�เงิินตรัาส่วันใหญ่

ในป็รัะเที่ศอยู่ภายใต้สกุลัเงิิน

จึากอาณานิคมของิอังิกฤษ 

สรั้ างิผลักรัะที่บต่อรัะบบ

เศรัษฐกิจึสยาม แลัะอัตรัา

แลักเป็ลีั�ยนเงิินเหล่ัานี�ค่อนข้างิ

มีมูลัค่าสูงิกวั่าเงิินสกุลับาที่ 

หากพจิึารัณาจึากมมุมองิที่างิ

รััฐศาสตรั์ ที่ำาให้ เห็นไดี้ ว่ัา

อธิิป็ไตยที่างิการัเ งิินแลัะ

เศรัษฐกจิึของิป็รัะเที่ศสยามไดี้

รัับการัคุกคาม เป็รัียบเสม่อน

กับการัตกเป็็นอาณานคิมที่างิ

เศรัษฐกิจึแลัะการัเงิิน จึึงิเป็็น

สาเหตุที่�ีที่ำาให้นโยบายที่างิ

ด้ีานการัป็ฏิรูัป็การัเงิิน จึึงิได้ี

รัับการับรัรัจุึลังิไป็ยังิแผนงิาน

ของิรััฐบาลัสยาม เพ่�อต้องิการั

สร้ัางิอธิิป็ไตยที่างิอำานาจึ

การัเม่องิโดียผา่นการัเงิิน แลัะ

ส่วันหนึ�งิการัได้ีรัับแรังิป็ะที่ะ

ควัามเป็็นสมัยใหม่ ส่งิผลัให้

รััฐบาลัสยามเริั�มป็รัับเป็ลีั�ยน

แลัะให้ควัามสนใจึในเที่คโนโลัยี

การัพิมพ์ธินบัตรั

กำาเนิดกรู้มธนบัตรู้
การับรัิหารัรัาชการัของิรััฐบาลัสยามตั�งิแต่ พ.ศ. 2442 สยาม 
เริั�มตรัะหนักไดีว่้ัาควัรัจัึดีตั�งิหนว่ัยงิาน ซึ่�ึงิมหีนา้ทีี่�รัาชการัเฉพาะ
เกี�ยวักับการัรัับแลักแลัะจึำาหนา่ยธินบัตรัของิรััฐบาลัให้แก่รัาษฎรั 
ฉะนั�นจึึงิมีควัามจึำาเป็็นที่�ีจึะขอย่มตัวัข้ารัาชการัจึากอาณานิคม
อังิกฤษในอินเดีีย (British Raj; บรัิติชรัาช) เพ่�อให้ช่วัยมาวัางิ
รัากฐานรัาชการัดี้านการัเงิิน แลัะจึัดีตั�งิกรัมที่�ีดูีแลัเก�ียวักับเงิิน
ตรัาโดียเฉพาะ รััฐบาลัสยามจึึงิไดีส่้งิหนงัิส่อรัาชการัไป็ขอย่มตวัั
มิสเตอร์ั วั. ย. ฟ. วิัลัเลีัยมซัึ่น (Mr. Williamson) เจ้ึาพนักงิาน
ป็ฏิบัติรัาชการักรัะที่รัวังิการัคลัังิของิรััฐบาลับรัิติชรัาช เขาไดี้
ออกเดิีนที่างิลั่องิเร่ัอข้ามสมุที่รัมาถูึงิป็รัะเที่ศสยามในเด่ีอน
พฤษภาคม พ.ศ. 2443 นับตั�งิแต่ช่วังิเวัลัาดัีงิกล่ัาวัจึึงิถู่อเป็็นช่วังิ
เริั�มรัับรัาชการัให้แก่รััฐบาลัสยาม อีกทัี่�งิไดี้รัับมอบหมายหน้าทีี่�
หลััก 3 ป็รัะการั ได้ีแก่ 1) การัจัึดีตั�งิหน่วัยรัาชการัทีี่�ที่ำาหน้าทีี่�ดูีแลั
เงิินตรัา 2) การัเรีัยบเรีัยบแลัะตรัากฎหมายข้อบังิคับเกี�ยวักับ 
การัใช้เงิินตรัา แลัะ 3) จัึดีจ้ึางิแลัะเป็็นธุิรัะดีำาเนินการัจัึดีพิมพ์
แผ่นธินบัตรั

กรัะบวันการัในการัจัึดีพิมพ์ธินบัตรัถู่อว่ัามคีวัามสำาคัญอย่างิยิ�งิ 
แลัะเป็็นจุึดีป็รัะสงิค์อันแที่้จึรัิงิที่�ีรััฐบาลัสยามต้องิการัให้เกิดีขึ�น
เพ่�อป็ฏิรูัป็ดี้านการัเงิิน แต่ที่ว่ัากรัะบวันการัจัึดีพิมพ์แลัะจัึดีส่งิ
ธินบัตรัมายังิกรัุงิเที่พฯ ดีำาเนินการัลั่าช้าแลัะมีอุป็สรัรัคมาก  
อันเน�่องิมาจึากเม�่อถูึงิขั�นตอนใดีขั�นตอนหนึ�งิ รััฐบาลัสยามจึะ
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ต้องิให้ส่งิตัวัอย่างิธินบัตรัมา
ตรัวัจึสอบอย่ า งิต่ อ เ น�่ อ งิ  
จึึงิที่ำาให้กรัะบวันการัผลิัตต้องิ
ยุติจึนกว่ัาจึะตรัวัจึสอบในขั�น
ตอนนั�นเสร็ัจึ ตั�งิแต่มิสเตอร์ัวิัลั
เลีัยมซัึ่นเริั�มป็ฏิบัติรัาชการั
ตั�งิแต่เด่ีอนพฤษภาคม พ.ศ. 
2443 ธินบัตรัดีำาเนินการัแล้ัวั
เสร็ัจึในเด่ีอนสิงิหาคม พ.ศ. 
2445 รัวัมรัะยะเวัลัาในการั
ผลิัตต้นฉบับถึูงิ 2 ปี็ อน�ึงิตั�งิข้อ
สังิเกตว่ัาด้ีานการัออกพรัะรัาช
บัญญัติจัึดีตั�งิกรัมธินบัตรั แลัะ
รัับรัองิสถูานะธินบัตรัเป็็นเงิิน
ของิแผ่นดีินป็รัะกาศแลั้วัตั�งิแต่
วัันทีี่� 24 มิถุูนายน พ.ศ. 2445 
(พรัะรัาช บัญญั ติธิน บัตรั์ , 
2445, หน้า 226) แต่กว่ัาทีี่�แผ่น
ธินบัตรัที่�ีสั�งิพิมพ์จึะแล้ัวัเสร็ัจึก็
ล่ัวังิมาถูึงิเด่ีอนสิงิหาคม

เม�่อรััฐบาลัไดี้ดีำาเนินการัจึัดี
เตรีัยมงิานเกี�ยวักับการัเป็ิดีตัวั
ธินบัตรั พร้ัอมกันในงิานพิธีิเปิ็ดี
กรัมธินบตัรัในวัันที่�ี 19 กันยายน 
พ.ศ. 2445 แต่ที่ว่ัาเป็็นช่วังิที่�ี
รััชกาลัที่�ี 5 ไม่สามารัถูเสดี็จึ
พรัะรัาชดีำาเนินมาไดี้ เน่�องิจึาก
ป็รัะชวัรั (สำา เนาพรัะรัาช
หัตถูเลัขา, 2445, หน้า 532) 
ฉะ นั�นพรัะองิค์ จึึงิ ไ ด้ี โป็รัดี
เกล้ัาฯ ให้สมเด็ีจึพรัะเจ้ึาน้องิ
ยาเธิอ เจ้ึาฟ้าภาณุรัังิษีสว่ัางิ
วังิศ์ กรัมพรัะภาณุพันธุิวังิศ์วัรั
เดีชเป็็นองิค์ป็รัะธิานแที่นใน

งิานพิ ธีิ  ต่ อหน้ าที่�ีป็รัะชุม
พรัะบรัมวังิศานุวังิษ์ ผู้แที่น
รััฐบาลัตา่งิป็รัะเที่ศ ขา้รัาชการั 
แลัะผู้ป็ฏิบัติหน้าที่�ีรัับผิดีชอบ
หน่วัยงิานต่างิ ๆ (การัเปิ็ดีกรัม
ธินบัตร์ั, 2445, หน้า 529)

ในขณะนั�นมิสเตอร์ัวิัลัเลีัยมซัึ่น 
รัับรัาชการัเป็็นเจ้ึาหน้าที่�ีกรัม
ธินบัตรั ได้ีนำาธินบัตรัรูัป็แบบ
ใหม่ทีี่�ได้ีจัึดีพิมพ์สำาเร็ัจึแลั้วั
ถูวัายสมเด็ีจึพรัะเจ้ึาน้องิยาเธิอ 
เ จ้ึา ฟ้าภาณุ รัังิษีส ว่ัางิวังิ ศ์  
กรัมพรัะภาณุพันธุิวังิศ์วัรัเดีช 
เพ่�อจึะไดีน้ำาทูี่ลัเกลัา้ฯ ถูวัายแดี่
รััชกาลัที่�ี 5 เป็็นของิที่�ีรัะลัึกใน
งิานพิธีิเปิ็ดีกรัมธินบัตรั ชุดี
ธินบั ต รัที่�ี รั ะลัึ ก  1  สำา รัั บ 
ป็รัะกอบด้ีวัย ธินบัตรัจึำานวัน  
5 บาที่ 10 บาที่ 20 บาที่ 100 
บาที่ แลัะ 1,000 บาที่ เม่�องิาน

พิธีิแล้ัวัเสร็ัจึ กรัมพรัะภาณุ
พันธุิวังิศ์วัรัเดีชไดี้เสด็ีจึพร้ัอม
กับคณะผู้ ร่ัวัมพิ ธีิบางิท่ี่าน 
เสด็ีจึไป็ยังิห้องิสำาหรัับรัับแลัะ
จ่ึายธินบัตรั แลัะไดี้พากัน 
ซ่ึ่�อธินบัตรัรูัป็แบบใหม่ไป็เป็็น 
ที่�ีรัะลัึก นอกจึากนี�ก่อนที่�ีจึะ
เสด็ีจึกลัับ กรัมธินบัตรัรัายงิาน
แจ้ึงิยอดีจึำานวันการัแลักเป็ลีั�ยน
ธินบัตรัรูัป็แบบใหม่ได้ีจึำานวัน 
3,920 บาที่

ภาพที่ี� 1: ตวััอยา่งิธินบตัรัแบบใหมม่ลูัคา่ 20 บาที่ ป็รัะกาศใชโ้ดียกรัมธินบตัรั พ.ศ. 2445
ที่ี�มา: ธินบัตรัหมุนเวัียน ยุครััชกาลัที่ี� 5, (ม.ป็.ป็.)
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เม�่อสามารัถูจึัดีตั�งิกรัมธินบัตรัไดี้แล้ัวั ภารักิจึช่วังิแรักของิการั

ป็ฏิรูัป็เงิินตรัา ค่อ การัแลักเป็ลีั�ยนธินบัตรัแบบเก่าให้เป็็นธินบัตรั

ทีี่�ผลิัตออกมาใช้ใหม่ รัวัมถึูงิแลักเป็ลีั�ยนที่รััพย์สินเป็็นเงิินตรัา 

เพ�่อสรั้างิควัามนิยมให้แก่รัาษฎรัในการัใช้ธินบัตรั อีกทัี่�งิเพ่�อ

สร้ัางิควัามคุ้นชินในธินบัตรัรูัป็แบบใหม่น�ี โดียเรั�ิมเปิ็ดีให้บรัิการั

รัับแลักธินบัตรัแก่รัาษฎรัตั�งิแต่วัันทีี่� 23 กันยายน พ.ศ. 2445 

เป็็นวัันป็ฐมฤกษ์ ซึ่�ึงิผลัของิการัดีำาเนินงิานวัันแรักทีี่�เป็ิดีให้แลัก

ธินบัตรั มีจึำานวันยอดีแลักเงิินตลัอดีทัี่�งิวัันรัวัม 62,410 บาที่ 

รััฐบาลัสยามพยายามที่�ีจึะกรัะจึายการัใช้เงิินสกุลับาที่แลัะ

ธินบัตรัของิรััฐบาลั โดียกำาหนดีจัึดีที่ำารัายงิานป็รัะจึำาที่้ายแต่ลัะ

เด่ีอน จึะเห็นได้ีวัา่การัป็รัับรูัป็แบบเงิินตรัาเป็็นธินบัตรัได้ีรัับควัาม

นิยมแพร่ัหลัายจึากรัาษฎรั ดัีงิรัายงิานของิกรัมธินบัตรัป็รัะจึำาปี็ 

พ.ศ. 2445 ดัีงิตารัางิทีี่� 1 

ธนาภิวัตน์: พลวัตของ
ธนบัตรู้สยามสมัยใหม่

จึากตารัางิขา้งิต้น จึะสังิเกตได้ี

ว่ัาควัามนิยมในการัใช้ธินบัตรั

ของิป็รัะเที่ศสยาม มีจึำานวัน

ลัดีน้อยลังิใน ช่วังิป็ลัายปี็ 

( ตุลัาคม-ธัินวัาคม) แลัะ

ที่รังิตวััในชว่ังิเด่ีอนกมุภาพันธ์ิ 

มีจึำานวันธินบัตรัใกลั้เคียงิกับ

เ ด่ี อ น ม ก รั า ค ม  ต่ า งิ กั น

ป็รัะมาณ 236,000 บาที่ เม�่อ

คิดีเป็็นอัตรัาเฉลัี�ยควัามนิยม

ในการัใช้ธินบัตรั ไม่สามารัถู

เทีี่ยบได้ีกับ 4 เด่ีอนก่อน ซึึ่�งิ

เฉลั�ียจึ่ายธินบัตรัไป็ป็รัะมาณ

เด่ีอนลัะ 760,000 บาที่ 

นอกจึากน�ีในช่วังิเด่ีอนมีนาคม 

การัจึำาหน่ายธินบัตรัไดี้ลัดีลังิ

ก ว่ั า เ ด่ี อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ิ ถึู งิ 

112,880 บาที่ ในช่วังิทีี่� มี

ธินบัตรัออกใช้ทัี่�วัไป็ในบ้าน

เม่องิมากทีี่�สุดีเป็็นชว่ังิวัันที่�ี 21 

กุมภาพันธ์ิ ในวัันดัีงิกล่ัาวันี�

รััฐบาลัจึำาหน่ายธินบัตรัไป็ถึูงิ 

3,966,310 บาที่ มากกวั่าวััน

ที่�ี 31 มนีาคมเก่อบถึูงิ 500,000 

บาที่

รััฐบาลัสยามตั�งิเป็้าหมายใน

การัให้ป็รัะชาชนแลักเป็ลีั�ยน

เงิินมาใช้เป็็นธินบัตรัแบบใหม่ 

ภายในสิ�นปี็รัาชการั พ.ศ. 

2445 (วัันที่�ี 31 มีนาคม 2445 

(2446)) ไว้ัที่�ี 5,000,000 บาที่ 
ตารัางิที่ี� 1 รัายงิานจึำานวันธินบตัรัแบบใหมท่ี่ี�กรัมธินบตัรัเป็ดิีใหแ้ลัก ป็รัะจึำาป็ ีพ.ศ. 2445
ที่ี�มา: รัายงิานวั่าดี้วัยการัธินบัตรั์สยาม, (2446)
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แต่อย่างิไรัก็ตามกลัับสามารัถู

ดีำา เ นิ น ก า รั ไ ด้ี จึ ริั งิ เ พี ย งิ 

3,479,105 บาที่ แลัะโดียภาพ

รัวัมในการัป็รัะเมินผลัสำาเร็ัจึ

ของิกรัมธินบัตรั ค่อนข้างิพึงิ

พอใจึกับควัามก้าวัหน้าด้ีาน

การัป็ฏรูิัป็การัเงิิน ดัีงิทีี่�ได้ีกล่ัาวั

ไว้ัในรัายงิานของิกรัมธินบัตรั

ป็รัะจึำาปี็ พ.ศ. 2446 แสดีงิ

ที่รัรัศนะของิมิสเตอร์ัวิัลัเลีัยม

ซัึ่น ผู้แที่นที่�ีป็รัึกษากรัะที่รัวังิ

พรัะคลัังิมหาสมบัติ ควัามว่ัา

“…ก็ควัรันับไดี้ ว่ัาเ ป็็นที่�ี น่า

พอใจึอย่างิยิ�งิสำาหรัับการั 6 

เด่ีอนกว่ัาๆ เท่ี่านั�น แลัะเป็็น 

เคร่ั�องิชี�ให้เห็นว่ัาการัธินบัตร์ัทีี่�

จัึดีขึ�นทัี่�งินี�เป็นของิป็รัะกอบแก่

ควัามต้องิการัของิบ้านเม่องิ

อย่างิหนึ�งิ ควัามเจึริัญของิการั

ธินบัตร์ั (ซึ่�ึงิเห็นด้ีวัยเกล้ัาฯ ว่ัา

รััฐบาลัสมควัรัชมตนเอ็งิได้ีนั�น) 

ก็ย�ิ งิป็ลัาดีมากขึ�น เ ม่�อมา

พิเครัาะห์ถึูงิควัามทีี่�ต้องิย่อม

ขันแข่งิกับธินบัตร์ัของิธินาคารั

ต่างิป็รัะเที่ศสามธินาคารั ที่�ีมี

สาขาตั�งิอยู่ในกรัุงิเที่พฯ แลัะ 

ทัี่�งิควัามที่�ีรััฐบาลัมิไดี้ข่มข่นให้

ใช้ธินบัตรั์ของิ รััฐบาลัอย่างิใดี

เลัย…”
(รัายงิานว่ัาด้ีวัยการัธินบัตร์ัสยาม, 

2446, หน้า 3) 

ช่วังิเด่ีอนกุมภาพันธิ์แลัะเด่ีอน

มนีาคม พ.ศ. 2445 (2446) เป็็น

ช่วังิทีี่�บรัรัดีาธินาคารัทัี่�งิหลัาย

ได้ีนำาธินบัตรัแบบเก่า มาแลัก

เป็็นธินบัตรัแบบใหม่ จึึงิส่งิผลัก

รัะที่บให้จึำานวันเงิินตรัาในที่้องิ

ตลัาดีฝืดีเค่องิในช่วังิป็ลัายปี็ 

เน่�องิจึากสยามมีจึำานวันสินค้า

ขาออกจึำานวันมาก ดัีงินั�นจึึงิ

ต้องิการัเงิินสดีไป็ใช้จ่ึายใน

รัะบบตลัาดีเพิ�มมากขึ�นด้ีวัย 

เม�่อธินาคารันำาเงิินไป็แลักเป็็น

ธินบัตรัพรั้อมกัน ส่งิผลัให้

ธินบัตรัของิรััฐบาลัขาดีแคลัน 

จึึงิที่ำาให้การัแลักเป็ลีั�ยนธินบัตรั

ชะงัิกลังิชั�วัครัาวั ในช่วังิทีี่�

เ ศ รัษฐ กิ จึ ดีี จึ ะ มีก า รัแลัก

ธินบัตรัจึำานวันมากขึ�นด้ีวัย 

ควัามนิยมในการัใช้ธินบัตรัแพร่ั

หลัายอย่างิย�ิงิ

รัาษฎรัแลัะธินาคารัต่างิป็รัะเที่ศ

ในกรัุงิเที่พฯ ล้ัวันเกิดีกรัะแส

ควัามนิยมแลักธินบัตรัมาใช้ 

ส่วันหนึ�งิมาจึากพ่�นฐานการัใช้

งิาน เน่�องิจึากธินบัตรัแบบใหม่

มีนำ�าหนักเบาจึึงิสามารัถูเก็บ

สะสมไดี้จึำานวันที่ีลัะมาก ๆ 

สามารัถูหยบิใชไ้ด้ีสะดีวักคล่ัองิ

ม่อ แลัะลัดีพ่�นที่�ีการัจัึดีเก็บ  

ถู้าหากว่ัาธินบัตรัแบบใหม่ 

หมดีลังิ สามารัถูนำาเงิินตรัาใน

นอกจึากน�ีตั�งิแต่ช่วังิที่�ีนำาธินบัตรั

แบบใหม่เข้ามาใช้งิาน รััฐบาลั

สยามยังิคงิเป็ิดีโอกาสเสรัีให้

สิที่ธ์ิิแก่ข้ารัาชการัทีี่�จึะเล่ัอกรัับ

เงิินเด่ีอนทัี่�งิเป็็นธินบัตรัแบบ

ใหม่  หรั่ อ เ ล่ัอก รัับ ตั� วั เ งิิน 

(ธินบัตรัแลัะตั�วัเงิินแบบเดีิม) 

รัวัมถูงึิพรัะคลัังิมหาสมบตัด้ิีวัย

ทีี่�จึะเล่ัอกรัับเงิินตามแต่ควัาม

สะดีวัก ทัี่� งิน�ีธิรัรัมเนียมที่�ี 

พรัะคลัังิฯ ตอ้งิการัแลักธินบตัรั

จึำานวันเท่ี่าใดี ต้องินำาเงิินรูัป็

แบบเดีิมมาแลักจึึงิจึะสามารัถู

ออกธินบัตรัให้ไดี้นั�น ส่วันหน�ึงิ

เป็็นเครั�่องิรัับป็รัะกันไดี้ว่ัาจึะ

ไม่มีเงิินกรัะดีาษ (ธินบัตรัแบบ

ใหม่) สะสมค้างิไวั้ในที่้องิพรัะ

คลัังิฯ มากมาย กรัะทัี่�งิอาจึจึะ

สร้ัางิควัามนิยมการัใช้ธินบัตรั

แบบใหมม่ากเกนิควัามเป็็นจึริังิ

ไป็ไดี้ โดียตามควัามเป็็นจึรัิงิ

แล้ัวัจึำานวันธินบัตรัที่�ีถููกครัอบ

ครัองิโดียพรัะคลัังิฯ มีจึำานวัน

น้อยมากป็รัะมาณ 50,000 บาที่ 

เน่�องิจึากพรัะคลัังิฯ จึะแลัก

ธินบตัรัแบบใหมม่าใชใ้นกรัณทีีี่�

เกิดีควัามจึำาเป็็นจึรัิงิ ๆ แต่โดีย

ส่วันใหญ่จึะเป็ิดีโอกาสให้

รัาษฎรัแลักธินบัตรั เพ�่อที่ำาให้

ธินบัตรัแบบใหม่แพร่ัหลัายแลัะ

กรัะจึายสูเ่ศรัษฐกิจึท้ี่องิถิู�นเป็็น

สำาคัญ
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รูัป็แบบเดิีมไป็แลักทีี่�กรัมธินบัตรัได้ีอย่างิต่อเน่�องิ ดัีงินั�นควัาม

สะดีวักในการัป็ฏิรูัป็การัใช้ธินบัตรัแบบใหม่ จึึงิมีควัามนิยมเพิ�ม

มากข�ึน แลัะการัจัึดีที่ำารัะบบเงิินตรัาดีังิกลั่าวัที่ำาได้ีเพียงิเฉพาะ

ภาครััฐบาลัเท่ี่านั�น ธินาคารัเอกชนถู้าหากจึะใชวิ้ัธีิการัเลีัยบแบบ

การัออกธินบตัรั จึะไมส่ามารัถูที่ำาใหป้็รัะสบควัามสำาเรัจ็ึไดี ้ด้ีวัย

เหตุดีังิกล่ัาวัจึึงิเป็็นแรังิผลัักดัีนให้การัป็ฏิรูัป็เงิินตรัาแลัะกิจึการั

ของิกรัมธินบัตรัดีำาเนินไป็ได้ีอย่างิดีี

อนึ�งิจึำานวันธินบัตรัแบบใหม่ทีี่�ป็รัะกาศให้รัาษฎรัมาแลักไป็ใช้งิาน

ได้ีใน พ.ศ. 2445 โดียขอยกตัวัอย่างิการัแลักธินบัตรัในรัายงิาน

สรุัป็ลังิวัันที่�ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2445 (2446) มีจึำานวันทัี่�งิส�ิน 

116,819 ฉบับ รัวัมรัาคา 3,479,105 บาที่ โดียมีรัายลัะเอียดีดัีงิ

แผนภูมิที่�ี 1

จึากแผนภูมิข้างิต้น สามารัถูคิดีเป็็นสัดีส่วันรั้อยลัะตามควัาม

นิยมในการัแลักธินบัตรัแบบใหม่ตามควัามนิยม ดัีงินี� ธินบัตรั 10 

บาที่ คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 40.6, ธินบัตรั 5 บาที่ คิดีเป็็นรั้อยลัะ 27, 

ธินบัตรั 20 บาที่ คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 19.9, ธินบัตรั 100 บาที่ คิดีเป็็น

ร้ัอยลัะ 11.6 แลัะธินบัตรั 1,000 บาที่ คิดีเป็็นรั้อยลัะ 0.9 จึะเห็น

ได้ีว่ัาธินบตัรัที่�ีมีมูลัค่าสูงิไม่เป็็นที่�ีนิยมสำาหรัับรัาษฎรัทัี่�วัไป็ ฉะนั�น

จึึงิมีสัดีส่วันไม่ถึูงิ 1 ใน 100 ส่วัน แต่ที่ว่ัาถู้าหากจึะพิจึารัณา

ธินบัตรัทีี่�เป็็นชนิดี 100 บาที่ ลังิมาจึะที่ำาให้เห็นสัดีส่วันธินบัตรั

แผนภูมิที่ี� 1 จึำานวันธินบัตรัแบบใหม่ที่ี�เป็ิดีให้นำาเงิินแบบเดีิมทีุ่กป็รัะเภที่มาแลัก (ฉบับ)
ที่ี�มา ดีัดีแป็ลังิจึาก รัายงิานวั่าดี้วัยการัธินบัตรั์สยาม, (2446)

ขนาดีย่อม ครัองิสัดีส่วันใช้

งิานถูึงิรั้อยลัะ 70.45 แลัะอีก

รั้อยลัะ 29.55 ถู่อเป็็นธินบัตรั

ป็รัะเภที่รัาคา 1,000 บาที่ จึึงิ

พออนุมานได้ีว่ัาควัามนิยมใน

การั หันมาใ ช้ธิน บัตรัของิ

รัาษฎรัเพิ�มมากขึ�น อีกทัี่�งิ

สะท้ี่อนให้เห็นถึูงิควัามสำาเร็ัจึ

ที่างิดี้านนโยบายแลัะการั

ป็ฏิรูัป็เ งิินตรัาของิรััฐบาลั

สยาม ธินบัตรัรัาคาไม่สูงิมาก

ไ ด้ี รัั บ ค วั า ม นิ ย ม ใ ช้ งิ า น 

เน�่องิจึากสามารัถูแลักเป็ลีั�ยน

แลัะใช้จึ่ายไดี้งิ่ายแลัะสะดีวัก 

จึึงิสามารัถูที่ำาใหเ้ห็นไดีว่้ัาการั

ใช้ธินบัตรันั�น ถู่อเป็็นนโยบาย

ที่�ีสรั้างิป็รัะโยชน์แลัะนำามา

ผาสุกมาสู่รัาษฎรัอย่างิยิ�งิ

นอกจึากนี�การัใช้งิานธินบัตรั

แบบใหม่ที่�ีพึ�งิออกใช้งิานได้ีไม่

นาน แตท่ี่ว่ัากรัมธินบตัรัไดีจั้ึดี

รัะเบยีบการัแลักเงิินใหม่เหล่ัา

น�ีที่�ีชำารุัดีให้แก่รัาษฎรัอีกดี้วัย 

โดียการัเกบ็สถิูตใิน พ.ศ. 2445 

รัะบุ ว่ัาธินบัตรัแบบใหม่ทีี่�

รัาษฎรันำามาแลักใหม่มีจึำานวัน 

34,150 ฉบับ มีธินบัตรัทีี่�ไม่

สามารัถูนำามาหมนุใชใ้นรัะบบ

ได้ีต่อไป็ถูึงิ 908 ฉบับ ซึ่�ึงิคิดี

เป็็นสัดีส่วันธินบัตรัทีี่�ต้องิเลิัก

ใช้ร้ัอยลัะ 2.6 เม�่อพิจึารัณา
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ตัวั เลัขในปี็แรักทีี่� เ ปิ็ดีใ ห้ใ ช้

ธินบัตรัแบบใหม่นี�ยังิมีธินบัตรั

เสียจึำานวันน้อย เน�่องิจึาก

ธินบัตรัที่�ีรัาษฎรันำามาแลักที่�ี

กรัมธินบัตรั ยังิเป็็นเงิินที่�ีใหม่

อยู่ แตใ่นอนาคตจึำานวันธินบัตรั

ชำารุัดีจึะมากขึ�นตามไป็ดี้วัย 

เน่�องิจึากว่ัากฎเกณฑ์ทีี่�กำาหนดี

ไว้ัว่ัา ถู้าหากธินบัตรัฉบับใดี

เป้ื็อนห้ามรัาษฎรันำาไป็ใช้จ่ึาย

ต่อไป็ แลัะให้นำามาแลักเป็ลีั�ยน

เป็็นฉบับใหม่ทีี่�กรัมธินบัตรั 

รัะเบียบดัีงิกล่ัาวักำาหนดีขึ�นมา

เพ�่อป้็องิกันการัป็ลัอมแป็ลังิ

ธินบัตรั (ป็รัะกาศกรัมธินบัตร์ั, 

2446, หน้า 555)

โดียสรุัป็แล้ัวัตั�งิแต่ก่อตั�งิกรัม

ธินบัตรั รััฐบาลัสยามได้ีลังิทุี่น

ค่าใช้จ่ึายทัี่�งิหมดีในการัป็ฏิรูัป็

เงิินตรัาโดียใช้ธินบัตรัทีี่�พิมพ์

ด้ีวัยเที่คโนโลัยีต่างิป็รัะเที่ศ 

รัวัมเงิินคา่รัาชการักรัมธินบัตรั

ทัี่�งิสิ�น 149,521.28 บาที่ โดียมี

รัายลัะเอียดีสรัุป็ค่าใช้ จ่ึาย

สังิเขป็ดัีงินี� พ.ศ. 2443 จ่ึายเงิิน

เด่ีอนข้ารัาชการั 16,635.43 

บาที่  เ งิิ นป็ ฏิ บั ติ รั า ชการั 

4,222.9 บาที่ จ่ึายค่าจัึดีการัทีี่�

ว่ัาการักรัมธินบัตรั 20,006 

บาที่  แลัะ ซ่ึ่� อกำา ปั็� น เหลั็ ก 

42,058.50 บาที่, พ.ศ. 2444 

ป็รัะเที่ศสยามแลัะอาณานิคม

อังิกฤษในเอเชีย ดัีงิจึะเห็นไดี้

จึากการัไดี้รัับควัามช่วัยเหล่ัอ

ในการัย่มตัวัข้ารัาชการัคน

สำาคัญ ค่อ มสิเตอร์ัวิัลัเลีัยมซัึ่น

พนักงิานการัคลัังิในอาณานิคม

บริัตชิรัาช มาเป็็นผู้วัางิรัากฐาน

กรัมธิบัตรั แลัะดีำาเนินการัจึัดี

พิมพ์ธินบัตรัในรัูป็แบบที่�ีทัี่น

สมัย โดียใช้วิัที่ยาการัแลัะจึัดี

พิมพ์ธินบัตรัจึากตะวัันตก ซึึ่�งิ

ถู่อว่ัาเป็็นควัามก้าวัหน้าในการั

พัฒนาป็รัะเที่ศอยา่งิหนึ�งิในมิติ

ด้ีานการัเงิินแลัะเศรัษฐกิจึของิ

ชาวัสยาม ฉะนั�นจึึงิกล่ัาวัได้ีว่ัา

รััชสมัยพรัะบาที่สมเด็ีจึพรัะ

จุึลัจึอมเกล้ัาเจ้ึาอยู่หัวั พรัะองิค์

เ ป็็น ผู้ที่รังิ ริั เ ริั� ม ในการัวัางิ

รัากฐานการัใชธ้ินบัตรัสมัยใหม่

แก่รัาษฎรั อันจึะสง่ิผลัส่บเน่�องิ

มาจึนถูึงิรัูป็แบบธินบัตรัที่�ีใช้

งิานในปั็จึจุึบัน

จ่ึ าย เ งิิ น เ ด่ี อน ข้ า รั าชการั 

27,258.46 บาที่ เงิินป็ฏิบัติ

รัาชการั 4,153.29 บาที่ จ่ึายค่า

จัึดีการัที่�ีว่ัาการักรัมธินบัตรั 

5,109.32 บาที่ แลัะซ่ึ่�อกำาปั็�น

เหล็ัก 39,031.41 บาที่ แลัะ 

พ.ศ. 2445 จ่ึายเงิินเด่ีอน

ข้ารัาชการั 36,374.46 บาที่ 

เงิินป็ฏิบัติรัาชการั 10,690.30 

บาที่ แลัะจ้ึางิพิมพ์ธินบัตรั 

68,431.1 บาที่ โดียภาพรัวัมคา่

ใช้จ่ึายทัี่�งิสิ�นในการัจัึดีป็ฏิรูัป็

เงิินตรัาสยาม พ.ศ. 2443-

2 4 4 5  เ ป็็ น จึำา น วั น เ งิิ น 

149,521.28 บาที่ อนึ�งิจึำานวัน

ค่าใช้จ่ึายรัาชการัเหล่ัาน�ีไม่รัวัม

การั จัึดีส ร้ัางิ บ้าน เ จ้ึากรัม

ธินบัตรั

ดัีงิ นั� นจึะ เ ห็น ไ ด้ี ว่ั า ในสมัย

รััชกาลัทีี่� 5 ตอนป็ลัายรััชสมัย

เป็็นช่วังิเวัลัาสำาคัญในหน้า

ป็รัะวััติศาสตรั์สยาม ซึ่�ึงิเกิดี

เหตุการัณ์การัป็ฏิรูัป็ด้ีานเงิิน

ตรัา แลัะนับเป็็นป็ฐมเหตุใน

ป็รัะวััติศาสตร์ัสยามในการันำา

เที่คโนโลัยีตะวัันตกเข้ามาป็รัับ

ใช้กับเงิินตรัาสยาม โดียการั

ผลิัตธินบัตรัรูัป็แบบใหม่ที่�ีมี

ควัามที่ันสมัยแลัะสอดีคลั้องิ

กับควัามนิยมตามยุคสมัย โดีย

อาศัยควัามสัมพันธ์ิรัะหว่ัางิ
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บทความโดย
นายณัฐพล สุภาดุลย์
นายนวพล ภิญโญอนันตพงษ์
นายอิทธิพัฒน์ ประภาประเสริฐ

Series บทความ
มาตรการทางการคลังกับวิกฤต COVID-19: 
กรณีศึกษาต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีกับ
มาตรการทางการคลัง ช่วง COVID

ตอนที่ 1



(1) ประสบการณ์ต่างประเทศในการนำา

เทคโนโลยีดิจติอลมาใช้กับมาตรการทางการ

คลังในช่วงวิกฤต COVID-19

การัหยิบย�่นมาตรัการัที่างิการัคลัังิเพ�่อเป็็นตาข่ายแห่งิ

ควัามป็ลัอดีภัยที่างิเศรัษฐกิจึแลัะสังิคม (Economic and 

Social Safety Nets) ถู่อเป็็นกุญแจึสำาคัญที่�ีรััฐบาลัทีุ่ก

ป็รัะเที่ศทัี่�วัโลักให้ควัามสำาคัญในการัเยียวัยาช่วัยเหล่ัอ

ป็รัะชาชนใหมี้หลัักป็รัะกันที่างิสังิคมแลัะสามารัถูใชช้วิีัตได้ี

อย่างิมีคุณภาพที่่ามกลัางิรัายได้ีทีี่�ลัดีลังิในช่วังิการัแพร่ั

รัะบาดีของิโรัคติดีเช่�อไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ซึึ่�งิ

ได้ีส่งิผลัให้จึำานวันคนจึนทัี่�วัโลักเพิ�มขึ�นอย่างิมีนัยสำาคัญ 

โดียธินาคารัโลัก (World Bank)1ได้ีคาดีการัณ์ว่ัา หากไม่มี

วิักฤต COVID-19 เกดิีขึ�น จึำานวันคนจึนของิโลัก (เสน้ควัาม

ยากจึนของิโลัก (Global Poverty Line) อยู่ที่�ี 1.9 ดีอลัลัาร์ั

สหรััฐอเมริักา ต่อคนต่อวััน) มีแนวัโน้มลัดีลังิต่อเน�่องิจึาก 

689 ลั้านคน ในป็ี 2560 หร่ัอคิดีเป็็นรั้อยลัะ 9.2 ของิ

ป็รัะชากรัโลักเหล่ัอ 615 ล้ัานคน แลัะ 586 ล้ัานคน ในปี็ 

2563 แลัะ 2564 คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 7.9 แลัะ 7.5 ตามลัำาดัีบ 

อย่างิไรัก็ดีี ผลักรัะที่บของิ COVID-19 ได้ีที่ำาให้คนจึนของิ

โลักในปี็ 2563 เพิ�มขึ�นเป็็น 729 ล้ัานคน ในปี็ 2563 แลัะ

1 ht tps: / /www.wor ldbank.org/en/understand ing-poverty

เพิ�มข�ึนเป็็น 736 ล้ัานคน ในปี็ 

2564 หร่ัอคิดีเป็็นรั้อยลัะ 9.4 

ของิป็รัะชากรัโลักในทัี่�งิ 2 ปี็ดัีงิ

กล่ัาวั (แผนภาพทีี่� 1)รััฐบาลัใน

หลัาย ๆ ป็รัะเที่ศต้องิเผชิญกับ

ควัามที่้าที่ายในการัช่วัยเหล่ัอ

เ ยี ย วัยาป็รัะชาชน ใน ช่ วั งิ

สถูานการัณ์การัแพร่ัรัะบาดี

ของิโรัค COVID-19 ทัี่�งิในแง่ิ

ของิควัามครัอบคลุัม เพียงิพอ 

แลัะตรังิกลุั่มเป้็าหมาย ภายใต้

งิบป็รัะมาณแลัะฐานข้อมูลัด้ีาน

รัายได้ีที่�ีมีอยู่จึำากัดีเน่�องิจึาก

ป็รัะชาชนส่วันใหญ่ยังิไม่ได้ีอยู่

ในรัะบบภาษีแลัะสวััสดิีการั

สังิคม นอกจึากนี� การัช่วัยเหล่ัอ

เยียวัยาป็รัะชาชนในช่วังิวิักฤต 

COVID-19 รััฐบาลัยังิจึำาเป็็น

ต้องิให้ควัามสำาคัญกับการั

รัั กษารัะยะ ห่ า งิ  ( S o c i a l  

distancing) แลัะลัดีการัจัึบต้องิ

วััตถุูให้มากที่�ีสุดีเพ่�อลัดีควัาม

เสี�ยงิในการัแพรัร่ัะบาดีของิเช่�อ

ไวัรััส สะที่อ้นใหเ้หน็ไดีจ้ึากการั

ที่�ีรััฐบาลัส่วันใหญ่เล่ัอกทีี่�จึะ

จ่ึ าย เ งิิน โอนผ่ านช่ อ งิที่างิ

ดิีจิึตอลั โดีย World Bank 

Series บทความ
มาตรการทางการคลังกับวิกฤต COVID-19: 
กรณีศึกษาต่างประเทศการใช้เทคโนโลยีกับ
มาตรการทางการคลัง ช่วง COVID

ตอนที่ 1

ภาพที่ี� 1: ป็รัะมาณการัจึำานวันคนจึนของิโลัก
ที่ี�มา: ธิน1าคารัโลัก (World Bank)
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(2021)2 ไดี้มีการัรัวับรัวัมข้อมูลัการัโอนเงิินให้กับป็รัะชาชนของิ

รััฐบาลัในช่วังิการัแพร่ัรัะบาดีของิโรัค COVID-19 จึาก 58 

ป็รัะเที่ศ พบวั่า 36 ป็รัะเที่ศใช้การัโอนเงิินเข้าบัญชีธินาคารัของิ

2 Gentilini, U., Almenfi, M., Blomquist, J., Dale, P., Guiffra, L. D. F., Desai, 
V., Fontenez, M. B., Galicia, G., Lopez, V., Marin, G., Mujica, I. V., Natara-
jan, H., Newhous, D., Palacios, R., Quiroz, A. P., Alas, C. R., Sabharwal, G., 
& Weber, M. (2021). Social protection and jobs responses to COVID-19: A 
real-time review of country measures. World Bank Living Paper version 15.

ภาพที่ี� 2: รัปู็แบบการัโอนเงินิชว่ัยเหลัอ่
ของิรััฐบาลั 58 ป็รัะเที่ศในช่วังิวัิกฤต 
COVID-19
ที่ี�มา: World Bank (2021)

ในปี็ 2561 ไม่เกิน 195,888 

เหรีัยญสหรััฐ (ครัอบคลัมุร้ัอย

ลัะ 97 ของิป็รัะชากรัทัี่�งิหมดี 

จึึงิเที่ียบเคียงิไดี้กับการัให้เงิิน

โอนแบบถู้วันหน้า) จึะได้ีรัับ

วังิเงิินช่วัยเหล่ัอแบบถู้วันหน้า 

จึำานวัน 220 เหรีัยญสหรััฐ 

เทีี่ยบเคียงิไดี้กับรัายไดี้เฉลีั�ย

ต่อหัวั 2 วััน หร่ัอป็รัะเที่ศ

สิงิคโป็รั์ ป็รัะชาชนที่�ีมีอายุ 21 

ปี็ขึ�นไป็ จึะได้ีรัับเงิินโอนช่วัย

เหล่ัอ จึำานวัน 100 – 300 

เหรีัยญสหรััฐแล้ัวัแต่รัะดัีบรัาย

ป็รัะชาชนโดียตรังิ 15 ป็รัะเที่ศใช้การัโอนเงิินเข้าบัญชีพิเศษทีี่�

จึำากัดีวััตถุูป็รัะสงิค์หร่ัอรัะยะเวัลัาการัใช้ (Limited purpose ac-

count) แลัะมี 15 ป็รัะเที่ศทีี่�ใช้การัที่ำาธุิรัรัรัมออนไลัน์โดียไม่ต้องิ

มีบัญชี (ผ่าน QR Code OTP Prepaid cards หร่ัอ Biometric au-

thentication) ในขณะที่�ีมี 33 ป็รัะเที่ศทีี่�ให้เงิินด้ีวัยเงิินสดี แลัะ 5 

ป็รัะเที่ศให้เงิินด้ีวัยเช็คหร่ัอ Voucher

ข้อมูลัจึากงิานวิัจัึยฉบับดัีงิกล่ัาวัยังิได้ีรัวับรัวัมรูัป็แบบของิ

มาตรัการัเงิินโอน โดียพบวัา่ มีบางิป็รัะเที่ศที่�ีมกีารัใหเ้งินิโอนแบบ

ถู้วันหน้าอยู่บ้างิ โดียส่วันใหญ่เป็็นการัให้เงิินโอนสำาหรัับการั

ดีำารังิชีพขั�นตำ�าเท่ี่านั�น อาทิี่ป็รัะเที่ศตูวัาลูั ใช้เกณฑ์เส้นควัาม

ยากจึนเป็็นตัวักำาหนดีวังิเงิินให้ควัามช่วัยเหล่ัอป็รัะชาชนแบบ

ถู้วันหนา้จึำานวัน 40 เหรัยีญสหรััฐตอ่เด่ีอนในชว่ังิที่�ีมกีารัป็รัะกาศ 

State of Emergency ป็รัะเที่ศเซึ่อร์ัเบีย รััฐบาลัจึะโอนเงิินช่วัย

เหล่ัอให้กับผู้ใหญ่ทีี่�มีอายุเกิน 18 ปี็ (คิดีเป็็นรั้อยลัะ 88 ของิ

ป็รัะชากรัทัี่�งิป็รัะเที่ศ) จึำานวัน 118 เหรัยีญสหรััฐ ครัั�งิเดียีวั เที่ยีบ

เคียงิได้ีกับรัายได้ีเฉลีั�ยต่อหัวั 1 อาทิี่ตย์ นอกจึากนี� ยังิมีบางิ

ป็รัะเที่ศที่�ีอาจึนำาเกณฑ์ด้ีานรัายไดี้เข้าใช้พิจึารัณาป็รัะกอบดี้วัย 

อาทิี่ ป็รัะเที่ศอิสรัาเอลั ป็รัะชาชนทีี่�อายุเกิน 18 ปี็ แลัะมีรัายไดี้
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ตารัางิที่ี� 1 รัายลัะเอียดีมาตรัการั
เงิิ น โอนแบบถู้วันหน้ า ในต่ างิ
ป็รัะเที่ศ
ที่ี�มา: World Bank (2021)
หมายเหตุ :  อัตรัาแลักเป็ลัี�ยน  
ณ วัันที่ี� 9 กรักฎาคม 2564

ได้ี ซึึ่�งิเทีี่ยบเคียงิได้ีกับรัายได้ี

เฉลีั�ยต่อหัวัป็รัะมาณ 1-2 วััน 

ทัี่�งิน�ี ในกรัณีของิป็รัะเที่ศญี�ปุ่็น

แลัะเขตป็กครัองิพิเศษฮ่องิกงิ 

พบวั่ามีการัให้ เ งิินโอนช่วัย

เหล่ัอในรัะดีับสูงิจึำานวัน 930 

เหรัียญสหรััฐต่อคน สำาหรัับ

ป็รัะชาชนทุี่กคนทีี่�ลังิที่ะเบียน

ขอรัับเงิินโอน แลัะ 1,280 

เห รีัยญสห รััฐ ต่อ  สำาห รัับ

ป็รัะชาชนทีี่�อายุเกิน 18 ปี็ ตาม

ลัำาดัีบ

นอกเหน่อจึากการัให้เงิินโอน

ช่ วั ย เ ห ล่ั อ แ บ บ ถู้ วั น ห น้ า  

(หร่ัอเที่ยีบเที่า่) ดัีงิกลัา่วัขา้งิตน้

แล้ัวั เพ�่อให้งิบป็รัะมาณเกิดี

ควัามคุ้มค้าแลัะตรังิกลุั่มเป็้า

หมาย รััฐบาลัในหลัาย ๆ 

ป็ รั ะ เ ที่ ศ ไ ด้ี นำา เ ที่ค โ น โ ลั ยี

ดิีจึิตอลัเข้าใช้ในการัสนับสนุน

การัดีำาเนินมาตรัการัที่างิการั

คลัังิในช่วังิการัแพร่ัรัะบาดีของิ

โรัค COVID-19 ทัี่�งิในขั�นตอนของิกรัะบวันการัคัดีกรัองิกลุ่ัม

เป็รัาะบางิ หร่ัอคัดีกรัองิผู้ได้ีรัับผลักรัะที่บในรัะดัีบรุันแรังิแลัะ

สมควัรัไดี้รัับควัามช่วัยเหล่ัอจึากรััฐบาลัเป็็นพิเศษ โดียเฉพาะใน

กลุ่ัมป็รัะเที่ศกำาลัังิพัฒนาที่�ียังิมีข้อจึำากัดีของิฐานข้อมูลัภาษีแลัะ

รั ะ บ บ ส วัั ส ดีิ ก า รั สั งิ ค ม  รั วั ม ไ ป็ ถูึ งิ ใ น ขั� น ต อ น 

การัใช้เงิินผ่านการักำาหนดีวััตถูุป็รัะสงิค์ รัะยะเวัลัา พ่�นที่�ี หร่ัอ

ป็รัะเภที่รั้านค้าที่�ีป็รัะชาชนสามารัถูใช้เงิินไดี้เพ�่อให้เกิดีเม็ดีเงิิน

หมุนเวีัยนในรัะบบได้ีอย่างิมีป็รัะสิที่ธิิภาพมากที่�ีสุดี

สำาหรัับการันำาเที่คโนโลัยดิีีจิึตอลัมาใชใ้นขั�นตอนของิการัคัดีกรัองิ

กลุ่ัมเป้็าหมาย พบวั่า 36 ป็รัะเที่ศจึากกลุั่มตัวัอย่างิ 48 ป็รัะเที่ศ 

(ร้ัอยลัะ 75) มีการันำา Big data แลัะ Data analytics มาใช้ในการั

คัดีกรัองิกลุั่มทีี่�ควัรัได้ีรัับควัามช่วัยเหล่ัอจึากรััฐบาลั โดียมี

ตัวัอย่างิทีี่�น่าสนใจึ อาที่ิป็รัะเที่ศไนจึีเรัีย โตโก สาธิารัณรััฐ

ป็รัะชาธิิป็ไตยคองิโก แลัะมาลัาวีั ได้ีมีการัใช้ภาพถู่ายดีาวัเทีี่ยม 

แลัะ/หร่ัอข้อมูลัเก�ียวักับการัใช้โที่รัศัพท์ี่มาพิจึารัณารั่วัมกับฐาน

ข้อมูลัเดิีมทีี่�มีอยู่ (ทีี่�ค่อนข้างิไม่ทัี่นสมัย) นำามาป็รัะมวัลัผลักลุ่ัม

ป็รัะชากรัทีี่�สมควัรัไดี้รัับเงิินโอนช่วัยเหล่ัอจึากรััฐบาลัที่�ีแท้ี่จึริังิ

ในส่วันของิการัการันำาเที่คโนโลัยีดิีจิึตอลัมาใช้ในการักำาหนดี

เง่ิ�อนไขการัใช้เงิินเพ่�อให้เกิดีเม็ดีเงิินหมุนเวีัยนในรัะบบได้ีอย่างิมี

ป็รัะสิที่ธิิภาพมากที่�ีสุดีนั�น รััฐบาลัในหลัาย ๆ  ป็รัะเที่ศได้ีเล่ัอกใช้

รูัป็แบบดัี�งิเดิีม (Traditional) ผ่านการัให้ Check Voucher (หร่ัอ 

E-voucher) เพ่�อนำาไป็ใช้เป็็นส่วันลัดีในการัใช้จ่ึายกับธุิรักิจึท่ี่องิ

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 84



เทีี่�ยวัแลัะร้ัานอาหารั อาทิี่ ป็รัะเที่ศบัลัแกเรีัย ป็รัะเที่ศมอลัตา 

ป็รัะเที่ศมอนเตเนโกรั สาธิารัณรััฐสโลัวีัเนีย ป็รัะเที่ศสหรัาช

อาณาจัึกรั รัวัมไป็ถึูงิป็รัะเที่ศไที่ย (โครังิการัเรัาเทีี่�ยวัดี้วัยกัน) 

ทัี่�งิน�ี ตัวัอย่างิโครังิการัที่�ีน่าสนใจึ เช่น โครังิการั Eat-Out-to-

Help-Out ของิป็รัะเที่ศสหรัาชอาณาจึักรัที่�ีรััฐบาลัจึะให้การั

สนับสนุนการัออกมารัับป็รัะที่านอาหารัทีี่�รั้าน โดียป็รัะชาชนจึะ

ได้ีรัับส่วันลัดีร้ัอยลัะ 50 (ไม่เกินครัั�งิลัะ 10 ป็อนด์ี) สำาหรัับการั

ที่านอาหารัแลัะเคร่ั�องิด่ี�มทีี่�เข้าร่ัวัมโครังิการัรัะหว่ัางิวัันทีี่� 3 – 31 

สิงิหาคม 2020 แลัะใช้สิที่ธิิส่วันลัดีได้ีเฉพาะในวัันจึนัที่รั-์พุธิ ซึึ่�งิ

ถู่อเป็็นชว่ังิเวัลัาที่�ีมีควัามหนาแนน่น้อยที่�ีสุดีในแตล่ัะสปั็ดีาห ์โดีย

ร้ัานค้าจึะต้องิให้ส่วันลัดีกับลูักค้าไป็ก่อนแลัะเก็บหลัักฐานการั

ชำารัะเงิินไป็เบกิเงิินจึากรััฐบาลัในภายหลัังิ ทัี่�งินี� มร้ีัานคา้ จึำานวัน 

78,116 แห่งิ ทีี่�มีการัขอเบิกเงิินส่วันลัดีดีังิกล่ัาวัจึากรััฐบาลั 

จึำานวัน 840 ลั้านป็อนดี์ โดียมีจึำานวันธุิรักรัรัมทัี่�งิส�ิน 160 ล้ัาน

ธุิรักรัรัม คดิีเป็็นสว่ันลัดีที่�ีป็รัะชาชนไดีรั้ับเฉลีั�ยอยูท่ี่�ี 5.24 ป็อนดี์ 

ต่อธุิรักรัรัม

ป็รัะเด็ีนที่�ีมีควัามน่าสนใจึค่อ มี 15 ป็รัะเที่ศทีี่�ไดี้นำาเที่คโนโลัยี

ดิีจึิตอลัเข้ามาใช้ ผ่านการัโอนเงิินเข้าบัญชีพิเศษที่�ีจึำากัดี

วััตถุูป็รัะสงิค์หร่ัอรัะยะเวัลัาการัใช้ (Limited purpose account) 

ซึึ่�งิมีควัามย่ดีหยุ่นของิขอบเขตการัใช้เงิินสูงิกวั่าการัใช้รูัป็แบบ

ดัี�งิเดีิมดัีงิกลั่าวัข้างิต้น อย่างิไรัก็ดีี จึะมีการัจึำากัดีวััตถุูป็รัะสงิค์

หร่ัอรัะยะเวัลัาการัใช้ ซึ่�ึงิที่ำาให้รััฐบาลัสามารัถูออกแบบการัใช้

เงิินโอนช่วัยเหล่ัอของิป็รัะชาชนให้เกิดีป็รัะโยชน์ต่อการักรัะตุ้น

เศรัษฐกิจึสูงิสุดีได้ี เช่น การัห้ามโอนเงิินให้บุคคลัอ่�น ห้ามนำาไป็

ชำารัะหนี� กำาหนดีป็รัะเภที่ร้ัานค้า/ผู้ป็รัะกอบการัทีี่�รััฐบาลัต้องิการั

ให้ควัามช่วัยเหล่ัอ รัวัมไป็ถูึงิกำาหนดีรัะยะเวัลัาการัใช้เงิิน โดีย

กลัไกดีงัิกลัา่วัมส่ีวันสนับสนุนใหเ้กดิีเม็ดีเงิินลังิสู่รัะบบเศรัษฐกจิึ

โดียเร็ัวัแลัะป้็องิกันการัเก็บเงิินโอนช่วัยเหล่ัอเป็็นเงิินออมไว้ัใช้ใน

อนาคต หรั่อโอนให้กับบุคคลัอ่�น (ซึ่�ึงิหมายควัามว่ัา ป็รัะชาชนผู้

นั�นไม่ใช่ผู้ที่�ีไดี้รัับผลักรัะที่บที่�ีแที่้จึรัิงิแลัะที่ำาให้เงิินโอนช่วัยเหล่ัอ

ไม่สร้ัางิมูลัค่าเพิ�มที่างิเศรัษฐกิจึได้ีในช่วังิสถูานการัณ์การัแพร่ั

รัะบาดีของิโรัค COVID-19)

ทัี่�งิน�ี จึากข้อมูลัของิ World 

Bank พบวั่า 34 โครังิการัใน  

15 ป็รัะเที่ศมีการักำาหนดี

เง่ิ�อนไขการัใช้เงิินโอนผ่าน

บัญชีพิเศษ อาทิี่ ป็รัะเที่ศ

ป็ารัากวััย เขตป็กครัองิพิเศษ

ฮ่องิกงิ โดียกรัณีของิป็รัะเที่ศ

ป็ารัากวััย3 รััฐบาลัไดี้ดีำาเนิน

3 Promoting socio-economic recovery 
in Paraguay Report – Economic reac-
tivation strategies during COVID-19. 
(2020). UNDP LAC C19 PDS N.17.
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โครังิการั Pytyvo ซึึ่� งิ เ ป็็น

โครังิการัเงิินโอนช่วัยเหล่ัอ

สำาหรัับผู้ป็รัะกอบการัรัายย่อย 

รัวัมไป็ถึูงิแรังิงิานนอกรัะบบทีี่�

ไม่ได้ีอยู่รัะบบป็รัะกันสังิคม ทีี่�

ไม่ไดี้รัับควัามช่วัยเหล่ัอจึาก

โครังิการัอ�่น ๆ  ของิรััฐบาลั โดีย

จึะไดี้ รัับเ งิินโอนช่วัยเหล่ัอ

จึำานวัน 548,000 กวัารัานี 

(ป็รัะมาณ 80 เหรัียญสหรััฐ) 

คิดีเป็็นป็รัะมาณร้ัอยลัะ 25 

ของิค่าจึ้างิขั�นตำ�า เป็็นเวัลัา 2 

เด่ีอน โดียมปี็รัะชาชนป็รัะมาณ

ร้ัอยลัะ 21.3 ไดี้รัับควัามช่วัย

เหล่ัอภายใต้โครังิการัดีังิกลั่าวั 

(ป็รัะมาณ 1.5 ล้ัานคน) ทัี่�งินี� 

วังิเงิินจึะถููกเข้า E-wallet ทีี่�

สามารัถูนำาไป็ใช้จ่ึายได้ีเฉพาะ

ร้ัานค้าในชุมชนของิตนเองิ ซึ่�ึงิ

สะท้ี่อนถึูงิวััตถุูป็รัะสงิค์ของิ

โครังิการัทีี่�ต้องิการัเกิดีเม็ดีเงิิน

หมุนทีี่�มาจึากงิบป็รัะมาณของิ

รััฐบาลัลังิสูท้่ี่องิถิู�น โดียพ่�นทีี่�ใดี

ทีี่�ได้ีรัับผลักรัะที่บจึากการัแพร่ั

รัะบาดีของิ COVID-19 มาก 

(พ�่นทีี่�ที่�ีมีควัามเป็็นชุมชนเม่องิ

แลัะมีการัพึ�งิพาการัค้าแลัะ

บริัการัเป็็นหลััก แต่ไม่ใช่พ่�นทีี่�

ย่านธุิรักิจึ อุตสาหกรัรัม หร่ัอ

เกษตรักรัรัม) ย่อมมีจึำานวัน

ป็รัะชาชนทีี่�ได้ีรัับเงิินโอนดัีงิ

กล่ัาวัมากขึ�น แลัะที่ำาให้มีเม็ดี

ภาพที่ี� 3: ควัามสมัพนัธิข์องิควัามยากจึน
ในพ่�นที่ี�กบัรัะดัีบเม็ดีเงินิที่ี�ไดีร้ับัควัามช่วัย
เหล่ัอจึากโครังิการั Nangareko แลัะ  
Pytyvo
ที่ี�มา: UNDP (2020)

เงิินช่วัยเหล่ัอจึากรััฐบาลัหมุนเวัียนในชุมชนดัีงิกลั่าวัมากขึ�น 

นอกจึากน�ี รัะบบของิ E-wallet ดัีงิกล่ัาวัจึะถููกออกแบบให้ไม่

สามารัถูโอนเงิินรัะหวัา่งิบุคคลั แลัะไมส่ามารัถูถูอนเป็็นเงิินสดีไดี้

ในกรัณีของิเขตป็กครัองิพิเศษฮ่องิกงิ4 รััฐบาลัจึะให้วังิเงิิน 5,000 

เหรีัยญฮ่องิกงิ (644 เหรีัยญสหรััฐ) ในรูัป็ของิ digital voucher 

สำาหรัับป็รัะชาชนทุี่กคน (ทีี่�ลังิที่ะเบียน) โดียแบ่งิรัะยะเวัลัาการั

จ่ึายเงิินเป็็น 2 หร่ัอ 3 ช่วังิแลั้วัแต่ Online platform มีรัะยะเวัลัา

การัใช้เงิิน 5 เด่ีอน สามารัถูใช้ได้ีกับรัะบบขนส่งิสาธิารัณะ ร้ัาน

อาหารั ร้ัานค้าป็ลีัก consumption service outlets รัา้นค้าออนไลัน์

ทีี่�ลังิที่ะเบียนกับโครังิการัทัี่�งิน�ี จึะไม่สามารัถูนำาเงิินไป็จ่ึายภาษี 

จ่ึายค่าผ่านที่างิต่างิ ๆ ค่าไฟฟ้า/ป็รัะป็า ค่าธิรัรัมเนียมธุิรักรัรัม

ที่างิการัเงิิน ผลัิตภัณฑ์ที่างิการัเงิิน ค่าเลั่าเรัียน หร่ัอการัซ่ึ่�อของิ

ออนไลัน์ที่�ีไม่ใช้ผู้ป็รัะกอบการัในพ่�นที่�ี

การักำาหนดีเง่ิ�อนไขการัใชเ้งิินผ่านบัญชีพิเศษดัีงิกล่ัาวั สะท้ี่อนถึูงิ

ข้อกังิวัลัเก�ียวักับป็รัะสิที่ธิิผลัในการักรัะตุ้นเศรัษฐกิจึของิ

โครังิการัเงิินโอน ดัีงิเช่นสิ�งิที่�ีเกิดีขึ�นในกับโครังิการั Recovery 

Rebates ในป็รัะเที่ศสหรััฐอเมรัิกา ซึึ่�งิรััฐบาลัไดี้โอนเงิินให้กับ

ป็รัะชาชนผู้มีรัายได้ีน้อย (รัายได้ีตำ�ากว่ัา 75,000 เหรีัยญสหรััฐ

ต่อปี็) จึำานวัน 1,200 เหรัียญสหรััฐ แลัะหากมีบุตรัจึะได้ีเพิ�มอีก 

500 เหรีัยญสหรััฐต่อบุตรั 1 คน โดีย Misra, singh, and Zhang 

(2021)5 ได้ีที่ำาการัศึกษาพฤติกรัรัมการัใช้จ่ึายเงิินของิผู้บริัโภค

หลัังิจึากไดี้รัับเงิินโอนดีังิกล่ัาวัโดียใช้ข้อมูลัของิการัที่ำาธุิรักรัรัม

4 https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/arti-
cle/3137969/hk5000-vouchers-are-nearly-here-how-do-you-get
5 Misra, K., Singh, V., & Zhang, Q. (2021). Impact of stay-at-
home-orders and cost-of-l iv ing on st imulus response: Ev i-
dence from the CARES Act. NYU Stern School of Businuess.
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ผ่านเดีบิตการั์ดี โดียพบวั่า ป็รัะเภที่ธุิรักรัรัมที่�ีมียอดีการัใช้เพิ�ม

ขึ�นสูงิสุดีเป็็นการัถูอนเงิินหร่ัอโอนเงิินรัะหวั่างิบุคคลั นอกจึากน�ี 

หากพิจึารัณาร้ัานค้าทีี่�มียอดีการัจ่ึายเงิินเพิ�มข�ึนสูงิสุดี พบวั่า 

Walmart เป็็นร้ัานค้าทีี่�ได้ีรัับป็รัะโยชน์สูงิสุดี โดียมียอดีใช้จึ่ายที่�ี

เพิ�มข�ึนสูงิกว่ัาร้ัานค้าอ่�น ๆ กวั่าสามเท่ี่า ผลัการัศึกษาดัีงิกล่ัาวั

ที่ำาให้เกิดีป็รัะเดีน็คำาถูามเกี�ยวักับควัามคุ้มค่าของิงิบป็รัะมาณที่ี�

รััฐบาลัใช้ไป็ โดียการัถูอนเงิินหร่ัอโอนเงิินรัะหว่ัางิบุคคลัสะที่อ้น

ถึูงินัยของิกิจึกรัรัมทีี่�ไม่ก่อให้เกิดีมูลัค่าเพ�ิมที่างิเศรัษฐกิจึ อาทิี่ 

การันำาเงิินไป็ชำารัะหนี� หร่ัอมอบให้กับบุคคลัอ่�นในครัอบครััวั 

นอกจึากนี� ผูไ้ดีรั้ับป็รัะโยชนสู์งิสุดีจึากโครังิการัดีงัิกล่ัาวักลัับเป็็น

บริัษัที่ยักษ์ใหญ่อย่างิ Walmart มากกว่ัาจึะเป็็นผู้ป็รัะกอบการั

รัายย่อยในพ่�นทีี่� นอกจึากนี� ผลัการัศึกษาดัีงิกล่ัาวัยังิพบว่ัาพ่�นทีี่�

ทีี่�มีค่าครัองิชีพสูงิจึะมียอดีการัใช้จ่ึายเพ�ิมข�ึนในรัะดัีบที่�ีสูงิกว่ัา

พ�่นที่�ีทีี่�มีค่าครัองิชีพตำ�า สะที่้อนถูึงิควัามจึำาเป็็นในการัใช้เงิินที่�ี

แตกต่างิกันรัะหวั่างิสองิพ่�นทีี่�ในขณะที่�ีป็รัะชาชนในทัี่�งิสองิพ่�นทีี่�

กลัับได้ีเงิินช่วัยเหล่ัอทีี่�รัะดัีบเดีียวักัน

ในกรัณีของิป็รัะเที่ศไที่ย รััฐบาลัได้ีมีการัดีำาเนนิมาตรัการัที่างิการั

คลัังิทัี่�งิในรูัป็แบบของิเงิินโอนแลัะมาตรัการัจึงูิใจึที่างิภาษต่ีางิ ๆ 

เพ่�อช่วัยเหล่ัอเยียวัยาป็รัะชาชนทีี่�ได้ีรัับผลักรัะที่บ รัวัมไป็ถูงึิเพ่�อ

กรัะตุ้นแลัะฟ้ืนฟูเศรัษฐกิจึในช่วังิการัแพร่ัรัะบาดีของิโรัค 

COVID-19 ซึึ่�งิในกรัณีของิป็รัะเที่ศไที่ยไม่ได้ีมีการัให้เงิินโอนแบบ

ถู้วันหน้า แต่รััฐบาลัจึะมีการักำาหนดีเง่ิ�อนไขต่างิ ๆ ทัี่�งิในฝั�งิของิ

ป็รัะชาชนผู้ขอรัับเงิินโอน หร่ัอในขั�นตอนของิการัใช้เงิิน เพ่�อเกดิี

ควัามคุ้มค่าแลัะป็รัะโยชน์สูงิสุดีของิงิบป็รัะมาณแลัะการักู้เงินิของิ

รััฐบาลัทีี่�จึะกลัายเป็็นภารัะภาษีของิป็รัะชาชนต่อไป็ในอนาคต

ทัี่�งินี� โครังิการัทีี่�รััฐบาลัมีการักำาหนดีทัี่�งิเง่ิ�อนไขของิผู้รัับเงินิช่วัย

เหล่ัอแลัะเงิ�่อนไขในการัใช้เงิิน ได้ีแก่ โครังิการัเพิ�มกำาลัังิซ่ึ่�อให้กับ

ผู้มบัีตรัสวััสดีกิารัแห่งิรััฐ โครังิการัเรัาชนะ แลัะโครังิการัเรัารััก

กัน (ม. 33) โดียผู้ที่�ีเข้าข่ายเง่ิ�อนไขในการัได้ีรัับเงิินช่วัยเหล่ัอตาม

ทีี่�รััฐบาลักำาหนดีจึะได้ีรัับวังิเงิินช่วัยเหล่ัอเพ่�อนำาไป็ใช้จ่ึายกับร้ัาน

ค้าที่�ีเข้าร่ัวัมโครังิการักับรััฐบาลั แลัะต้องิใช้จ่ึายภายในรัะยะเวัลัา

ที่�ี กำาหนดี เ ท่ี่ า นั� น  โดีย ไ ม่

สามารัถูเก็บเป็็นเงิินออม ถูอน

เป็็นเงิินสดี หร่ัอโอนให้กับผู้อ่�น

ได้ี ซึึ่�งิเง่ิ�อนไขต่างิ ๆ ดัีงิกล่ัาวั

ถู่อเป็็นกลัไกสำาคัญในการัช่วัย

ส่งิ เส ริัมใ ห้งิบป็รัะมาณที่�ี

รััฐบาลัใช้ไป็เกิดีควัามคุ้มค่า

แลัะป็รัะโยชน์สูงิสุดีได้ี สำาหรัับ

โครังิการัที่�ีรััฐบาลัไม่มีการั

กำาหนดีเง่ิ�อนไขในการัใช้เงิิน 

(แต่มีการักำาหนดีเง่ิ�อนไขของิ

ผู้รัับเงิินช่วัยเหล่ัอ) จึะเป็็น

โครังิการัเยียวัยาป็รัะชาชน

จึากการัรัะบาดีของิ โ รัค 

COVID-19 ในรัะลัอกที่�ี 1 ทัี่�งิ

สิ�น ได้ีแก่ โครังิการัเรัาไม่ทิี่�งิกัน 

โครังิการัเยียวัยาเกษตรักรั 

โครังิการัเยียวัยากลุ่ัมเป็รัาะ

บางิของิกรัะที่รัวังิการัพัฒนา

สังิคมแลัะควัามมั�นคงิของิ

มนุษย์ (พม.) แลัะโครังิการั

เยยีวัยาผู้ถู่อบัตรัสวััสดิีการั คิดี

เป็็นวังิเงินิงิบป็รัะมาณที่�ีต้องิใช้ 

ทัี่�งิสิ�น 365,502 ล้ัานบาที่ 

ครัอบคลัมุป็รัะชากรัรัวัมทัี่�งิสิ�น 

30.6 ล้ัานคน โดียป็รัะชาชนที่�ี

เข้าข่ายเงิ�่อนไขโครังิการัจึะได้ี

รัับเงิินโอนเข้าบัญชีธินาคารั 

ซึึ่�งิอาจึมีข้อดีีในแง่ิของิควัาม

ย่ดีหยุ่นแลัะมีอิสรัะในการั

บรัิหารัจัึดีการักับเงิินส่วันดัีงิ

กล่ัาวั แต่ก็อาจึที่ำาใ ห้ เ กิดี
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คำาถูามในป็รัะเดี็นของิป็รัะสิที่ธิิภาพแลัะควัามคุ้มค่าของิงิบ

ป็รัะมาณทีี่�รััฐบาลัใช้ไป็

ในส่วันของิโครังิการัทีี่�รััฐบาลัไม่ได้ีกำาหนดีเง่ิ�อนไขของิผู้รัับเงิิน

ช่วัยเหล่ัอหร่ัอสิที่ธิิป็รัะโยชน์ (หร่ัอมีเง่ิ�อนไขที่�ีย่ดีหยุ่นเปิ็ดีกว้ัางิ) 

แต่มีการักำาหนดีเง่ิ�อนไขการัใช้เงิิน ได้ีแก่ โครังิการัเรัาเทีี่�ยวัดี้วัย

กัน ซึ่�ึงิมีวััตถุูป็รัะสงิค์เพ่�อสนับสนุนผู้ป็รัะกอบการัในธุิรักิจึการั

ท่ี่องิเทีี่�ยวัแลัะธุิรักิจึทีี่�เกี�ยวัเน�่องิกับการัท่ี่องิเทีี่�ยวั โดียมีวังิเงินิงิบ

ป็รัะมาณทีี่�ต้องิใช้ ทัี่�งิสิ�น 15,000 ล้ัานบาที่ (เบิกจึ่ายจึรัิงิ 9,011 

ล้ัานบาที่) มีผู้ย่�นขอรัับสิที่ธ์ิิ 15 ล้ัานคน แลัะโครังิการัคนลัะครั�ึงิ 

ซึึ่�งิมวัีัตถุูป็รัะสงิค์เพ�่อสนับสนุนร้ัานค้ารัายย่อยแลัะหาบเร่ัแผงิลัอย 

ตารัางิที่ี� 2 มาตรัการัที่างิการัคลัังิเพ่�อแก้ไข
ป็ัญหา เยียวัยา แลัะฟื้นฟูเศรัษฐกิจึแลัะ
สังิคม ในช่วังิการัแพรั่รัะบาดีของิโรัค 
COVID-19 (เฉพาะที่ี�ดีำาเนนิการัเสร็ัจึสิ�นแลัว้ั) 
ณ สิ�นเดี่อนมิถูุนายน 2564
ที่ี�มา: สำานักงิานเศรัษฐกิจึการัคลัังิ

โดียมีวังิเงิินงิบป็รัะมาณที่�ีต้องิใช้ทัี่�งิสิ�น 52,500 ล้ัานบาที่ (เบิก

จ่ึายจึริังิ 49,813 ล้ัานบาที่) โดียมีผู้ย่�นขอรัับสิที่ธ์ิิ 14.79 ล้ัานคน

จึากควัามก้าวัหน้าแลัะการัเข้าถูึงิเที่คโนโลัยีดิีจิึตอลัของิ

ป็รัะเที่ศไที่ย รััฐบาลัได้ีกำาหนดีเงิ�่อนไขการัใช้เงิินผ่านแฟลัตฟอร์ัม

มอ่ถูอ่ในหลัาย ๆ โครังิการัในช่วังิวิักฤต COVID-19 ที่ำาให้มีฐาน

ข้อมูลัการัใช้จ่ึายเงิินของิผู้เข้าร่ัวัมโครังิการั โดียจึะขอนำาเสนอข้อ

ค้นพบทีี่�น่าสนใจึเกี�ยวักับการัใช้จ่ึายเงิินของิป็รัะชาชนในช่วังิวิักฤต 

COVID-19 จึากโครังิการัคนลัะครึั�งิ ใน Series บที่ควัามเที่คโนโลัยี

ดิีจิึตอลักับมาตรัการัที่างิการัคลัังิในช่วังิวัิกฤต COVID-19  

ฉบับน�ีที่�ี  2 Big Data กับ

พฤติกรัรัมผู้บรัิ โภค: กรัณี

ศึกษาโครังิการัคนลัะครึั�งิ ต่อไป็
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บทความโดย
นายณัฐพล สุภาดุลย์
นายนวพล ภิญโญอนันตพงษ์
นายอิทธิพัฒน์ ประภาประเสริฐ

Series บทความ
มาตรการทางการคลังกับวิกฤต COVID-19: 
กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง

ตอนที่ 2



Series บทความ
มาตรการทางการคลังกับวิกฤต COVID-19: 
กรณีศึกษาโครงการคนละครึ่ง

ตอนที่ 2

Big Data กับพฤติกรรมผู้บริโภค: กรณีศึกษา
โครงการคนละคร่ึง

ในส่วันของิบที่ควัามฉบับทีี่� 2 ภายใต้ Series บที่ควัามมาตรัการั

ที่างิการัคลัังิกับวิักฤต COVID-19 จึะเป็็นการันำาเสนอผลัการั

วิัเครัาะห์ข้อมูลั (Data Analytics) ผ่าน Big data ของิพฤติกรัรัม

การัใช้เงิินของิผู้เข้าร่ัวัมโครังิการัคนลัะครั�ึงิ โดียมรีัายลัะเอียดีขอ้

ค้นพบทีี่�น่าสนใจึ ดัีงินี�

ต่อคน แลัะสามารัถูใช้จ่ึายไดี้

ตั�งิแต่วัันที่�ี 1 มกรัาคม ถึูงิ วัันทีี่� 

31 มีนาคม 2564

สำาหรัับผลัการัดีำาเนินการัของิ 

โครังิการั “คนลัะครั�ึงิ” ในภาพ

รัวัมของิทัี่�งิ 2 รัะยะ มีผู้ใช้สิที่ธิิ

จึำานวัน 14.79 ล้ัานคน แลัะมี

รั้านค้าลังิที่ะเบียนเข้า ร่ัวัม

โครังิการักวั่า 1.5 ล้ัานร้ัานค้า 

โดียมยีอดีการัใชจ้ึา่ยเงิินเกิดีขึ�น

ทัี่�งิส�ิน 102,065 ล้ัานบาที่ โดีย

แบ่งิเป็็นเงิินอุดีหนุนจึากรััฐบาลั 

(จึากเ งิิน กู้ภายใต้  พ .รั .ก . 

COVID-19ฯ) จึำานวัน 49,813 

ล้ัานบาที่ (ร้ัอยลัะ 94.88 ของิ

วังิเงิินอนุมัต ิ52,500 ล้ัานบาที่) 

เป็็นเงิินทีี่�มาจึากป็รัะชาชนเองิ 

52,252 ล้ัานบาที่ หร่ัอคิดีเป็็น

ส่วันเพิ�มการัใช้จ่ึาย (สัดีส่วัน

วังิเงิินทีี่�ป็รัะชาชนจ่ึายเพิ�มเองิ

ต่อวังิเงิินทีี่�รััฐบาลัสนับสนุน) 

อยู่ที่�ี  1 .05 เที่่า แลัะหาก

พิจึารัณายอดีการัใช้จ่ึายเฉลีั�ย

ต่อคนจึะอยู่ที่�ีป็รัะมาณ 6,900 

บาที่ โดียแบ่งิเป็็นเงิินอุดีหนุน

จึากรััฐบาลัจึำานวัน 3,367 บาที่ 

(ร้ัอยลัะ 96.20 ของิวังิเงิิน

สนับสนุนจึากรััฐบาลัสูงิสุดีต่อ

รัาย 3,500 ล้ัานบาที่) แลัะเป็็น

เงิินทีี่�ป็รัะชาชนจึ่ายเพิ�มเองิ 

3,532 บาที่ โดียคาดีว่ัาจึะมี

ภาพรู้วมของ
โครู้งการู้คนละครู้ึ่ง
โครังิการั “คนลัะครึั�งิ” เป็็นโครังิการัหนึ�งิภายใต้แผนงิานทีี่� 3  

แผนงิานฟ้ืนฟูเศรัษฐกิจึแลัะสังิคมที่�ีไดี้รัับผลักรัะที่บจึากโรัค 

COVID-19 ของิ พ.รั.ก. COVID-19ฯ โดียโครังิการัคนลัะครัึ�งิรัะยะ

ทีี่� 1 มีวังิเงิิน 30,000 ล้ัานบาที่ มีกลุั่มเป็้าหมายจึำานวัน 10  

ล้ัานคน ซึึ่�งิมีวััตถุูป็รัะสงิค์เพ่�อฟ้ืนฟูเศรัษฐกิจึจึนถูงึิรัะดัีบฐานรัาก 

โดียการัลัดีภารัะค่าใช้จ่ึายของิป็รัะชาชนในส่วันของิค่าสินค้าใน

ชีวิัตป็รัะจึำาวััน แลัะช่วัยเหล่ัอดูีแลัพ่อค้าแม่ค้าขนาดีเล็ักทีี่�

ป็รัะกอบกิจึการัขายสินค้าหาบเร่ัแผงิลัอยทีี่�เป็็นบุคคลัธิรัรัมดีา 

ผ่านการัสนับสนุนค่าอาหารั เครั�่องิดี�่ม หร่ัอสินค้าทัี่�วัไป็ ยกเวั้น

สลัากกินแบง่ิรััฐบาลั เครั�่องิด่ี�มแอลักอฮอลั ์บุหรั�ี แลัะบรักิารัต่างิ 

ๆ รัะหวั่างิวัันที่�ี 23 ตุลัาคมถึูงิ 31 ธัินวัาคม 2563 ผ่าน g-Wallet 

บนแอป็พลัเิคชัน “เป๋็าตังิ” แลัะผู้ป็รัะกอบการัที่�ีเข้ารัว่ัมโครังิการั

ทีี่�รัับชำารัะเงิินด้ีวัยแอป็พลิัเคชัน “ถุูงิเงิิน” โดียภาครััฐจึะรั่วัมจึ่าย

ค่าอาหารั เครั�่องิด่ี�ม แลัะสินค้าทัี่�วัไป็ร้ัอยลัะ 50 โดียไม่เกิน 150 

บาที่ต่อคนต่อวััน หร่ัอไมเ่กิน 3,000 บาที่ตอ่คน เพ�่อให้เกดิีควัาม

ต่อเน�่องิในการัฟ้ืนฟูเศรัษฐกิจึ รััฐบาลัจึึงิไดี้ดีำาเนินโครังิการั 

“คนลัะครั�ึงิ รัะยะทีี่� 2” ใช้วังิเงิินเพิ�มอีก 22,500 ล้ัานบาที่ โดีย

เป็็นการัขยายวังิเงิินคา่ใช้จ่ึายให้แก่ผู้ไดีรั้ับสิที่ธ์ิิเดิีมเพิ�มเติมคนลัะ 

500 บาที่ต่อคน แลัะขยายสิที่ธ์ิิผู้เข้าร่ัวัมโครังิการัเพิ�มเติมอีก 

จึำานวัน 5 ลัา้นคน โดียจึะได้ีรัับวังิเงิินสนับสนุนคนลัะ 3,500 บาที่
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ส่วันช่วัยสนับสนุนให้ GDP เพิ�มขึ�นอย่างิน้อยทีี่�สุดีรั้อยลัะ 0.14 

เม่�อเป็รีัยบเที่ียบกับกรัณีไม่มีโครังิการั

หากพิจึารัณาแนวัโน้มการัใช้จ่ึายในแต่ลัะช่วังิเวัลัาพบวั่า 

โครังิการัในรัะยะที่�ี 1 มีลัักษณะของิLearning curving ในชว่ังิแรัก

ของิโครังิการั โดียในวัันแรัก (23 ต.ค. 63) มยีอดีใชจ่้ึายรัวัมเพยีงิ 

103 ล้ัานบาที่ แต่ที่ยอยเพิ�มขึ�นอย่างิต่อเน่�องิจึนถึูงิ 937 ล้ัานบาที่ 

ในวัันทีี่� 12 ของิโครังิการั (5 พ.ย. 63) แลัะป็รัับตัวัลัดีลังิเล็ักน้อย

โดียเคล่ั�อนไหวัอยู่ในช่วังิ 800-940 ล้ัานบาที่ต่อวัันในช่วังิ 7 วััน

ถัูดีมา (6 พ.ย. – 12 พ.ย. 63) ก่อนจึะเพิ�มข�ึนถูึงิ 1,000 ล้ัานบาที่

เป็็นครัั�งิแรักในวัันทีี่� 20 ของิโครังิการั (13 พ.ย. 2563) โดียหลัังิ

จึากนั�นยอดีใช้ต่อวัันอยู่ในรัะดีับสูงิกว่ัา 1,000 ล้ัานบาที่อย่างิ 

ต่อเน่�องิ (ยกเวั้นวัันทีี่� 30 พ.ย. แลัะ 1 ธิ.ค. 63) จึนถูึงิวัันที่�ี  

3 ธัินวัาคม 2563 ก่อนจึะเข้าสู่แนวัโน้มขาลังิต่อเน่�องิจึนถึูงิวััน

สิ�นสุดีโครังิการัรัะยะทีี่� 1 (31 ธิ.ค. 63) ในขณะทีี่�ยอดีการัใช้จึ่าย

โครังิการัในรัะยะทีี่� 2 ตั�งิแต่วัันทีี่� 1 มกรัาคม 2564 เป็็นต้นไป็  

อยู่ในรัะดีับสูงิสุดีในวัันแรักแลัะมีแนวัโน้มค่อย ๆ ลัดีลังิอย่างิ 

ต่อเน่�องิจึนวัันสุดีท้ี่ายของิโครังิการั (ภาพทีี่� 1)

เรั�ิมโครังิการั นอกจึากนี�  

ยังิพบวั่าช่วังิวัันเสารั์-อาที่ิตย์

จึะมียอดีใช้จ่ึายต่อหัวัต่อวััน

สูงิ สุดีใน ช่วังิรัอบสัป็ดีาห์

ตลัอดีทัี่�งิโครังิการัใน 2 รัะยะ 

(ภาพที่�ี 2) 

ภาพที่ี� 1: แนวัโน้มยอดีการัใช้จึ่ายรัวัม
ต่อวััน

ภาพที่ี� 2: แนวัโน้มยอดีการัใช้จึ่ายต่อหัวั 
ต่อวััน
หมายเหตุ: สีแดีงิแสดีงิยอดีใช้จึ่ายต่อหัวั 
ในวัันเสารั์ – อาที่ิตย์

อย่างิไรัก็ดีี หากพิจึารัณายอดีใช้จ่ึายต่อหัวัต่อวัันแล้ัวั พบว่ัา  

3 วัันแรักของิการัเริั�มโครังิการั (23 – 25 ต.ค. 63) มียอดีใช้จึ่าย

ต่อหัวัต่อวัันสูงิสุดี อยู่ทีี่� 263.71 263.63 แลัะ 264.91 บาที่ 

(สอดีคลัอ้งิกบัยอดีการัใช้จ่ึายเฉลีั�ยต่อธุิรักรัรัมที่�ีมยีอดีสงูิสุดีใน

ช่วังิ 3 วัันแรักเช่นกัน อยู่ทีี่� 232.26 233.51 แลัะ 236.86  

ต่อธุิรักรัรัมใน 3 วัันแรักตามลัำาดัีบ) แสดีงิให้เห็นวัา่ แมว่้ัาจึะตอ้งิ

ใช้เวัลัารัะยะหนึ�งิเพ่�อให้ป็รัะชาชนเริั�มใช้โครังิการัอย่างิแพร่ัหลัาย 

แต่สำาหรัับกลุ่ัมคนทีี่�เริั�มใช้ตั�งิแต่วัันแรักไม่ได้ีมีลัักษณะของิ 

Learning curving (ที่ดีลัองิใช้ด้ีวัยวังิเงิินเลั็กน้อยก่อน) แต่กลัับ

พร้ัอมใช้จ่ึายด้ีวัยวังิเงิินทีี่�สูงิ (เม่�อเทีี่ยบกับช่วังิเวัลัาถัูดีมา) ตั�งิแต่

ในขณะทีี่�หากพิจึารัณาส่วัน

เพิ�มการัใชจ้ึา่ยรัายวัันพบวัา่ 3 

วัันแรักของิการัเรั�ิมโครังิการั 

(23 – 25 ต.ค. 63) จึะมีส่วัน

เพิ�มการัใช้จ่ึายอยู่ในรัะดีับสูงิ

เช่นกันป็รัะมาณ 1.07 แต่ยังิคงิ

ตำ�ากว่ัาชว่ังิที่า้ยโครังิการัเฟส 1 

ที่�ีมี ค่าบางิวัันเพิ�มขึ�นสูงิถูึงิ 

1.08-2.00 ซึึ่�งิคาดีว่ัาเป็็นผลั

จึากการัเรั่งิใช้วังิเงิินให้หมดี

ก่อนส�ิน สุดี โครังิการั เ ป็็น

สำาคัญ ในขณะที่�ีในช่วังิเฟส 2 

มีส่วันเพิ�มการัใช้จ่ึายสูงิสุดีใน

ช่วังิกลัางิโครังิการั (ช่วังิเด่ีอน

กุมภาพันธิ์) ทัี่�งินี� ทัี่�งิเฟส 1 
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แลัะ 2 มีส่วันเพ�ิมการัใช้จ่ึายใน

สัป็ดีาห์สูงิสุดีในช่วังิวัันเสาร์ั-

อาที่ิตย์ (ยกเวั้น (1) วัันที่�ี 23 

ต.ค. 63 ซึึ่�งิเป็็นวัันแรักของิการั

เรั�ิมโครังิการั (2) 18 พ.ย. 63 

(3) 30-31 ธิ.ค. 63 ซึึ่�งิเป็็น 2 

วัันสุดีท้ี่ายของิโครังิการัเฟส 1 

(4) 26 ก.พ. 64 ซึึ่�งิตรังิกับวััน

มาฆบูชา แลัะ (5) 31 มี.ค. 64 

ซึึ่�งิเป็็นวัันสุดีท้ี่ายของิโครังิการั

เฟส 2) ซึึ่�งิอาจึสะท้ี่อนถึูงิควัาม

ต้องิการัในการัออกมาจัึบจ่ึาย

ใช้สอยในวัันเสาร์ัอาทิี่ตย์ทีี่�สูงิ

กว่ัาวัันธิรัรัมดีา (แผนภาพที่�ี 3) 

ภาพที่ี� 3: แนวัโน้มส่วันเพิ�มการัใช้จึ่าย 
ต่อวััน
หมายเหตุ: สีแดีงิแสดีงิส่วันเพิ�มการัใช้จึ่าย
ตอ่หวััในวันัเสารั ์– อาที่ติย ์สมีว่ังิแสดีงิสว่ัน
เพิ�มการัใช้จึ่ายต่อหัวัในวัันที่ี�ไม่ใช่เสารั์
อาที่ิตย์แต่อยู่ในรัะดีับสูงิเป็็นพิเศษ

หากพิจึารัณาจึากมูลัค่าการัใช้จ่ึายที่�ีเกิดีข�ึน พบว่ัา จัึงิหวััดี

กรุังิเที่พมหานครัมีมูลัค่าการัใช้จ่ึายเกิดีข�ึนสูงิสุดีอยู่ที่�ี 16,825 

ล้ัานบาที่ คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 16.48 ของิมูลัค่าการัใช้จึา่ยทัี่�งิโครังิการั 

โดียอันดัีบที่�ีสองิค่อจัึงิหวััดีชลับุรัี มีสัดีส่วันลัดีลังิเหล่ัอเพียงิ

ป็รัะมาณร้ัอยลัะ 4.43 อันดัีบทีี่�สาม สี� แลัะห้า ค่อจัึงิหวััดี

สมุที่รัป็รัาการั สงิขลัา แลัะเชียงิใหม่ โดียมีสัดีส่วันอยู่ที่�ีร้ัอยลัะ 

3.82 3.40 แลัะ 3.35 ตามลัำาดัีบ ในขณะที่�ีจัึงิหวััดีทีี่�มีมูลัค่าการั

ใช้จ่ึายเกิดีขึ�นน้อยสุดี 5 จัึงิหวััดี ป็รัะกอบด้ีวัย จัึงิหวััดีสิงิห์บุรีั 

มุกดีาหารั อำานาจึเจึรัิญ บึงิกาฬ แลัะแม่ฮ่องิสอน ซึ่�ึงิมีสัดีส่วัน

ต่อมูลัค่าการัใช้จึ่ายทัี่�งิโครังิการัอยู่ทีี่�รั้อยลัะ 0.28 0.25 0.24 

0.16 แลัะ 0.15 ตามลัำาดัีบ (ภาพที่�ี 4)

อย่างิไรัก็ดีี หากพิจึารัณามูลัค่าการัใช้จึ่ายในรูัป็ของิสัดีส่วันต่อ

ผลิัตภัณฑ์มวัลัรัวัมจัึงิหวััดี (Gross Provincial Product: GPP) พบ

ว่ัา สัดีส่วันดัีงิกล่ัาวัจึะมแีนวัโนม้สูงิข�ึนในจัึงิหวััดีที่�ีม ีGPP ตำ�า โดีย

จัึงิหวััดีทีี่�มีสัดีส่วันมูลัค่าใช้จ่ึายต่อ GPP สูงิสุดี 10 อันดัีบแรัก 

ได้ีแก่ พัที่ลุังิ นรัาธิิวัาส ตรัังิ ปั็ตตานี ยะลัา นครัศรีัธิรัรัมรัาช แพร่ั 

สตูลั พะเยา ชัยภูมิ ล้ัวันแต่เป็็นจัึงิหวััดีทีี่�มี GPP อยู่ใน Quartile ทีี่� 

3 แลัะ 4 ทัี่�งิสิ�น (ยกเวั้นจัึงิหวััดีนครัศรัีธิรัรัมรัาชที่�ี GPP อยู่ใน 

Quartile ที่�ี 2) ในขณะทีี่�จัึงิหวััดีทีี่�มีสัดีส่วันมูลัค่าใช้จึ่ายต่อ GPP 

ตำ�าสุดี 10 อันดัีบ ได้ีแก่ รัะยองิ ป็รัาจีึนบุรัี กรุังิเที่พมหานครั 

ฉะเชิงิเที่รัา สมุที่รัสาครั ชลับุรัี สรัะบุรัี อยุธิยา สมุที่รัป็รัาการั 

แลัะนครัป็ฐม ล้ัวันแต่เป็็นจัึงิหวััดีที่�ีมี GPP อยู่ใน Quartile ที่�ี 1  

ทัี่�งิสิ�น (ภาพที่�ี 5 แลัะ 6) 

มิติด�านพื�นที่
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ภาพทีี่� 4: มูลัค่าการัใช้จ่ึายรัายจัึงิหวััดีของิโครังิการัคนลัะครึั�งิ (รัวัม 2 รัะยะ) หน่วัย: ล้ัานบาที่

ภาพทีี่� 5: สัดีส่วันมูลัค่าการัใช้จ่ึายต่อ GPP รัายจัึงิหวััดี (รัวัม 2 รัะยะ)

ภาพทีี่� 6: ควัามสัมพันธ์ิรัะหว่ัางิสัดีส่วันมูลัค่าการัใช้จ่ึายต่อ GPP รัายจัึงิหวััดี (รัวัม 2 รัะยะ)
รัายจัึงิหวััดี (รัวัม 2 รัะยะ)

ควัามสัมพันธ์ิดัีงิกล่ัาวัสะท้ี่อนถึูงิป็รัะสิที่ธิิผลัของิโครังิการัคนลัะ

ครั�ึงิทีี่�มีการักำาหนดีเงิ�่อนไขการัใช้เงิินให้ใช้จ่ึายไดี้เฉพาะรั้านค้า

รัายย่อยที่�ีเข้าร่ัวัมโครังิการัเท่ี่านั�น ส่งิผลัให้จัึงิหวััดีทีี่�มีรัายไดี้ตำ�า 

(มีสัดีส่วันของิร้ัานค้ารัายย่อยมาก) จึะได้ีรัับการัสนับสนุนจึาก

รััฐบาลัมาก (เม�่อเที่ียบกับรัายไดี้รัวัมของิจึังิหวััดี) ในขณะที่�ี

จัึงิหวััดีทีี่�มีรัายได้ีสูงิก็จึะได้ีรัับการัสนับสนุนจึากรััฐบาลัในสัดีส่วัน

ทีี่�น้อยลังิ นอกจึากนี� หากพิจึารัณาเป็็นรัายอำาเภอ พบวั่า 10 

อำาเภอแรักทีี่�มียอดีการัใช้จ่ึายสูงิสุดียังิเป็็นอำาเภอทีี่�เป็็นหัวัเม่องิ

หลัักในต่างิจัึงิหวััดีทัี่�งิสิ�น ในขณะที่�ีเขตทีี่�มียอดีการัใช้จึ่ายสูงิสุดี

ของิจึงัิหวััดีกรุังิเที่พมหานครั ค่อ บางิกะป็ ิ(อันดัีบ 14) ลัาดีกรัะบงัิ 

(17) สะท้ี่อนให้เห็นว่ัา พ่�นทีี่�ทีี่�ได้ีป็รัะโยชน์สูงิสุดีของิโครังิการัน่า

จึะเป็็นพ่�นที่�ีที่�ีมีลัักษณะของิควัามเป็็นชุมชนสูงิ มร้ีัานค้ารัายยอ่ย

อยู่มาก แต่ไม่ใช่พ่�นทีี่�ย่านธุิรักิจึ พ่�นทีี่�เกษตรักรัรัม หรั่อพ่�นที่�ี

ทุี่รักันดีารั ซึึ่�งิคาดีว่ัาน่าจึะเป็็นพ่�นทีี่�ที่�ีไดี้รัับผลักรัะที่บจึากการั

แพร่ัรัะบาดีของิโรัค COVID-19 ในรัะดัีบน้อยกวั่า (ตารัางิที่�ี 1)

หากพิจึารัณาในแง่ิของิส่วัน

เพ�ิมการัใช้จึ่ายแลั้วั พบวั่า 

จัึงิหวััดีที่�ีม ีGPP ตอ่หัวัสูงิจึะส่งิ

ผลัให้ส่วันเพิ�มการัใช้จ่ึายของิ

จัึงิหวััดีนั�นสูงิข�ึน โดียจัึงิหวััดีทีี่�

มสีว่ันเพิ�มการัใช้จึา่ยสูงิสุดี 10 

อันดัีบแรัก ได้ีแก่ เชียงิใหม่ 

ภูเก็ต สมุที่รัสงิครัา จัึนที่บุรีั 

ชลับุรัี  น่ าน แม่ ฮ่องิสอน 

นนที่บุรัี  รัะยองิ แลัะเลัย  

ส่วันใหญ่เป็็นจัึงิหวััดีทีี่�มี GPP 

ต่อหัวัอยู่ใน Quartile ที่�ี 1 แลัะ 

2 ทัี่�งิส�ิน มีเพียงิจัึงิหวััดีเลัยทีี่�มี 

GPP ต่อหัวัอยู่ใน Quartile ทีี่� 3 

แลัะจัึงิหวััดีน่าน แลัะแม่ฮ่องิสอน

ที่�ีมี GPP ต่อหัวัอยู่ใน Quartile 

ที่�ี 4 ในขณะทีี่�จัึงิหวััดีทีี่�มีส่วัน

เ พิ�มการัใ ช้ จ่ึายตำ�า สุดี  10 

อันดัีบสุดีที่า้ย ไดีแ้ก ่นรัาธิิวัาส 

อำานาจึ เจึ ริัญ มุกดีาหารั 

สุโขทัี่ย ศรัีสะเกษ กาฬสินธ์ุิ 

รั้อยเอ็ดี ยโสธิรั หนองิบัวัลัำาภู 

แลัะชัยภูม ิเป็็นจัึงิหวััดีทีี่�มี GPP 

ต่อหัวัอยู่ใน Quartile ทีี่� 4 ทัี่�งิ

ส�ิน ยกเว้ันจัึงิหวััดีสุโขทัี่ยที่�ีมี 

GPP ต่อหัวัอยู่ใน Quartile ทีี่� 3 

(ภาพที่�ี 7 แลัะ 8) 
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ภาพทีี่� 7: ส่วันเพิ�มการัใช้จ่ึายรัายจัึงิหวััดี (รัวัม 2 รัะยะ)
ทีี่�มา: สำานักงิานเศรัษฐกิจึการัคลัังิ

ภาพทีี่� 8: ควัามสัมพันธ์ิรัะหว่ัางิส่วันเพิ�มการัใช้จ่ึายต่อ 
GPP Per Capita รัายจัึงิหวััดี (รัวัม 2 รัะยะ)

ตารัางิทีี่� 1 อำาเภอทีี่�มีมูลัค่าการัใช้จ่ึายสูงิสุดี 
20 อันดัีบแรัก

มิติด�านอายุ
เ พ่� อ งิ่ ายต่ อการัวัิ เ ครัาะห์

ตีควัาม ในการัพิจึารัณาในมิติ

เ ชิ งิ อ า ยุ จึ ะ แ บ่ งิ ช่ วั งิ อ า ยุ  

(ณ ปี็ 2563) ออกเป็็น 5 กลุ่ัม

ช่วังิอายุ (Generation) ไดี้แก่  

(1) Builder อายุ 75 ปี็ขึ�นไป็  

(2) Baby Boomer อายุ 56-74 

ปี็ (3) Gen X อายุ 40-55 ปี็  

(4) Gen Y อายุ 24-39 ปี็ (5) 

Gen Z อายุ 8-23 ปี็ โดียมี 

ข้อค้นพบที่�ีน่าสนใจึ ดัีงินี�

Builder (75 ปีข้ึนไป)

มีจึำานวันผู้เข้ารั่วัมโครังิการั

น้อยทีี่�สุดี คิดีเป็็นเพียงิร้ัอยลัะ 

1.17 ของิผู้เข้าร่ัวัมโครังิการั

ทัี่�งิหมดี แลัะร้ัอยลัะ 5.78 ของิ

ป็รัะชากรักลุั่ม Builder ทัี่�งิหมดี 

ซึึ่� งิ ส่วันหนึ� งิอาจึมาจึากข้อ

จึำากัดีดีา้นการัเขา้ถูงึิเที่คโนโลัยี

แลัะข้อจึำากัดีเชิงิกายภาพของิ 

Builder นอกจึากนี� ยอดีใช้ต่อ

หัวัอยู่ในรัะดีับไม่สูงิมากนัก  

(สูงิกวั่าเฉพาะ Gen Z) อยู่ที่�ี 

6,911 บาที่ต่อหัวั คิดีเป็็นส่วัน

เพิ�มการัใช้จึ่าย 1.04 (ใกล้ัเคียงิ

กับ Gen Z) สะที่้อนถึูงิรัะดัีบ 
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รัายไดี้แลัะเงิินออมของิกลุ่ัมผู้สูงิอายุทีี่�อาจึไม่สูงิมากนัก 

เม�่อเทีี่ยบกับกลุั่มวััยที่ำางิาน อย่างิไรัก็ดีีกลุ่ัม Builder มียอดี 

การัใช้เฉลีั�ยต่อครัั�งิค่อนข้างิสูงิอยู่ที่�ี 177 บาที่ แต่มีจึำานวัน 

การัใช้ตำ�าเฉลีั�ยอยู่ทีี่� 39 ครัั�งิต่อคน ซึึ่�งิอาจึสะท้ี่อนถึูงิข้อจึำากัดี

ด้ีานการัใช้ เที่คโนโลัยีแลัะข้อจึำากัดีเชิงิกายภาพเช่นกัน  

นอกจึากนี� หากพิจึารัณาการัตอบสนองิตอ่การัรัะบาดีรัะลัอก 2 

ของิโรัค COVID-19 พบว่ัา กลุ่ัม Builder

Baby Boomer (56-74 ปี)

มีจึำานวันผู้เข้าร่ัวัมโครังิการั แลัะสัดีส่วันต่อผู้เข้าร่ัวัมโครังิการั

ทัี่�งิหมดีสูงิเป็็นอันดัีบ 3 รัองิจึาก Gen Y แลัะ Gen X อย่างิไรัก็ดีี 

สัดีส่วันผู้เข้าร่ัวัมโครังิการัต่อป็รัะชากรัของิกลุั่ม Baby Boomer 

ทัี่�งิหมดีอยู่ทีี่�ร้ัอยลัะ 18.05 อยู่ในรัะดัีบตำ�ารัองิจึากกลุั่ม Builder 

ซึึ่�งิอาจึสะท้ี่อนถึูงิข้อจึำากัดีด้ีานการัใช้เที่คโนโลัยีเช่นกัน ในขณะ

ทีี่�ยอดีใช้ต่อหัวัอยู่ในรัะดีับค่อนข้างิสูงิ (รัองิจึาก Gen X) อยู่ที่�ี 

6,945 บาที่ต่อหัวั คิดีเป็็นส่วันเพิ�มการัใช้จึ่าย 1.045 (ใกลั้เคียงิ

กับ Gen X) สะที่อ้นถึูงิกำาลัังิที่รััพย์ทีี่�ในรัะดัีบหน�ึงิแต่จึะมลัีักษณะ

การัใช้จ่ึายเงิินอย่างิคุ้มค่า (พร้ัอมใช้จ่ึายเยอะขึ�น ถู้าได้ีรัับสิที่ธิิ

ป็รัะโยชน์เพ�ิมข�ึน) นอกจึากนี� ยอดีใช้จ่ึายต่อครัั�งิของิกลุั่ม Baby 

boomer อยู่ในรัะดัีบสูงิสุดีใน 5 กลุ่ัมช่วังิอายุ อยู่ทีี่� 179 บาที่ต่อ

ครัั�งิ แลัะมีจึำานวันครัั�งิทีี่�ใช้น้อยทีี่�สุดีอยู่ที่�ี 39 ครัั�งิ เท่ี่ากับกลุั่ม 

Builder ซึ่�ึงิอาจึสะท้ี่อนถึูงิปั็จึจัึยจึากข้อจึำากัดีดี้านการัใช้

เที่คโนโลัยีเช่นกัน

Gen X (40-55 ปี)

มีจึำานวันผู้เข้ารั่วัมโครังิการั 

แลัะสัดีสว่ันผูเ้ขา้รัว่ัมโครังิการั

ต่อป็รัะชากรั Gen X ทัี่� งิ

ป็รัะเที่ศ สูงิเป็็นอันดัีบสองิรัองิ

จึาก Gen Y แต่มีสัดีส่วันผู้เข้า

รัว่ัมโครังิการัต่อป็รัะชากรัของิ

กลุั่ม Gen X ทัี่�งิหมดีอยู่ทีี่�ร้ัอย

ลัะ 28.47 ตำ�ากว่ัากลุั่ม Gen Y 

แลัะ Gen Z ซึึ่�งิอาจึเป็็นผลัจึาก

ข้อจึำากัดีด้ีานเวัลัาในการักดี

ลังิที่ะเบียนเพ่�อให้ทัี่นในการั

รัับสิที่ธ์ิิ รัวัมไป็ถึูงิควัามจึำาเป็็น

ในการัรัับควัามช่วัยเหล่ัอ

ที่างิการัเงิินจึากภาครััฐอาจึ

อยู่ในรัะดัีบตำ�า เม่�อเที่ยีบกับอีก

สองิกลุั่มช่วังิอายุดัีงิกล่ัาวั ซึ่�ึงิ

ข้อเที่็จึจึรัิงิดีังิกลั่าวัยังิสะที่้อน

ใหเ้ห็นในรูัป็ของิยอดีใช้จ่ึายต่อ

หัวัของิผู้เข้ารั่วัมโครังิการัซึึ่�งิ

อยู่ที่�ี 6966 บาที่ สูงิสุดีในทัี่�งิ 

5 กลุัม่ช่วังิอายุ โดียมีส่วันเพิ�ม

การัใช้เงิินตนเองิอยู่ทีี่� 1.048 

เท่ี่า ตำ�ากว่ัา Gen Y แต่มีการัใช้

วังิเงิินที่�ีรััฐบาลัสนับสนุนสูงิสุดี

ในทัี่�งิ 5 กลุั่มช่วังิอายุ อยู่ที่�ี 

3,402 บาที่ (คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 

97 ของิวังิเงิิน 3,500 บาที่  

ที่�ีรััฐบาลัจึะให้การัสนับสนุน

สูงิสุดีตอ่รัาย) สะท้ี่อนถึูงิกำาลัังิ

ที่รััพย์ทีี่�อยู่ในรัะดัีบสูงิแต่จึะมี
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ลัักษณะการัใชจ้ึา่ยเงิินอยา่งิคุ้ม

ค่าของิกลุ่ัม Gen X สำาหรัับยอดี

ใช้จ่ึายต่อครัั�งิของิกลุ่ัม Gen X 

อยู่ทีี่� 163 บาที่ต่อครัั�งิ ตำ�ากว่ัา

กลุ่ัม Builder แลัะ Baby Boomer 

แลัะมีจึำานวันครัั�งิทีี่�ใช้อยู่ทีี่� 43 

ครัั�งิต่อคน สูงิกว่ัากลุ่ัม Builder 

แลัะ Baby Boomer

Gen Y (24-39 ปี)

มีจึำานวันผู้เข้าร่ัวัมโครังิการั

สูงิสุดีในทัี่�งิ 5 กลุ่ัมช่วังิอายุ คิดี

เ ป็็น ร้ัอยลัะ  39 .22  ของิ 

ผู้เข้าร่ัวัมโครังิการัทัี่�งิหมดี โดีย

มสัีดีส่วันตอ่ป็รัะชากรักลุัม่ Gen 

Y ทัี่�งิป็รัะเที่ศ อยู่ที่�ี ร้ัอยลัะ 

38.26   สะท้ี่อนถึูงิควัามเข้าถึูงิ

แลัะคุ้นชนิกบัเที่คโนโลัยสูีงิของิ 

Gen Y นอกจึากนี� กลุ่ัม Gen Y 

ยังิมีส่วันเพิ�มการัใช้จ่ึายสูงิถึูงิ 

1.055 สูงิทีี่�สุดีใน 5 กลุ่ัมช่วังิ

อายุ แต่มียอดีใช้จ่ึายรัวัมต่อหัวั

อยู่ที่�ี 6,913 ใกลั้เคียงิกับกลุ่ัม 

Builder แลัะตำ�ากว่ัา Gen X แลัะ 

Baby Boomer โดียเป็็นส่วันทีี่�มา

จึากเงิินตนเองิ 3,550 บาที่ (สงูิ

เป็็นอันดัีบสองิรัองิจึาก Gen X) 

แลัะส่วันทีี่�มาจึากเงิินรััฐบาลั 

3,363 บาที่ (ตำ�ากว่ัา Gen X 

Baby Boomer แลัะ Builder) 

สะที่้อนถูึงิกำาลัังิที่รััพย์ทีี่�ค่อน

ข้างิสูงิ (แต่อาจึน้อยกว่ัา Gen X) 

แลัะพร้ัอมทีี่�จึะใช้จึ่ายเพ่�อที่ดีลัองิส�ิงิแป็ลักใหม่โดียไม่ได้ีให้ควัาม

สำาคัญกับควัามคุ้มค่า/สิที่ธิิป็รัะโยชน์สูงิทีี่�สุดี ทัี่�งิน�ี กลุั่ม Gen Y  

มียอดีใช้จึา่ยตอ่ครัั�งิอยูท่ี่�ี 144 บาที่ อยูใ่นรัะดัีบตำ�า (แตสู่งิกว่ัา Gen 

Z) แลัะจึำานวันครัั�งิที่�ีใชสู้งิ (แตต่ำ�ากว่ัา Gen Z) อยู่ที่ี� 48 ครัั�งิต่อคน

Gen Z (8-23 ปี)

มีจึำานวันผู้เข้ารั่วัมโครังิการัค่อนข้างิตำ�า (แต่สูงิกว่ัากลุั่ม Builder) 

คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 13.16 ของิผูเ้ข้าร่ัวัมโครังิการัทัี่�งิหมดี แต่ส่วันหนึ�งิ

เป็็นผลัจึากเงิ�่อนไขโครังิการัที่�ีกำาหนดีเกณฑ์อายุขั�นตำ�าทีี่� 18 ปี็ 

โดียหากพจิึารัณาจึากสดัีส่วันผู้เขา้รัว่ัมโครังิการัตอ่ป็รัะชากรัชว่ังิ

อายุ 18- 23 ปี็ทัี่�งิป็รัะเที่ศ จึะอยู่ที่�ีรั้อยลัะ 38.16 อยู่ในรัะดัีบสูงิ

ใกล้ัเคียงิกับสัดีส่วันของิ GEN Y สะที่อ้นถูงึิควัามเขา้ถูงึิแลัะคุ้นชิน

กับเที่คโนโลัยีสูงิของิ Gen Z เช่นกัน อย่างิไรัก็ดีี ยอดีใช้จ่ึายต่อ

หัวัของิ Gen Z อยู่ทีี่�เพียงิ 6,647 อยู่ในอันดัีบตำ�าสุดี โดียมียอดีใช้

จ่ึายจึากเงิินของิตนเองิอยู่ทีี่� 3,386 บาที่ ต่อหัวั (ในขณะที่�ี Gen 

อ่�น เกิน 3,500 บาที่ ทัี่�งิหมดี) แลัะยอดีใช้จ่ึายจึากเงิินรััฐบาลั 

3,261 บาที่ตอ่หัวั คิดีเป็็นส่วันเพิ�มการัใชจ่้ึาย 1.038 เที่า่ ตำ�าทีี่�สุดี

ใน 5 กลุั่มช่วังิอายุ แลัะมีวังิเงิินสนับสนุนจึากรััฐบาลัที่�ีไม่ได้ีใช้

สิที่ธิิเหล่ัอถึูงิ 239 บาที่ (ในขณะที่�ี Gen อ่�น จึะมีวังิเงิินเหล่ัอทีี่�ไม่

ได้ีใช้สิที่ธิิเพียงิป็รัะมาณ 100 บาที่)

สะท้ี่อนถึูงิขอ้จึำากัดีด้ีานรัายได้ีที่�ีมอียู่มากเม่�อเที่ยีบกับชว่ังิอายุอ่�น 

เน่�องิจึากเป็็นช่วังิอายุที่�ีเริั�มที่ำางิานที่ำาให้มีเงิินเด่ีอนน้อย รัวัมไป็

ถึูงิเป็็นกลุ่ัมที่�ีเพิ�มจึบการัศึกษาแลัะอาจึไม่สามารัถูหางิานที่ำาได้ี

จึากผลักรัะที่บของิ COVID-19 ที่ำาให้ Gen Z ต้องิการัใช้จ่ึายให้

คุ้มค่าทีี่�สุดีแลัะน้อยที่�ีสุดีแม้จึะได้ีรัับการัสนับสนุนส่วันหนึ�งิจึาก

รััฐบาลัก็ตาม นอกจึากน�ี ยอดีใช้ต่อครัั�งิอยู่ที่�ีเพียงิ 132 บาที่ต่อ

ครัั�งิ ตำ�าทีี่�สุดีในทัี่�งิ 5 กลุั่มช่วังิอายุ แลัะมีจึำานวันครัั�งิที่�ีใช้สูงิทีี่�สุดี

เฉลีั�ยอยูที่ี่� 51 ครัั�งิต่อคน สะท้ี่อนให้เห็นถึูงิพฤติกรัรัมการักรัะจึาย 

วังิเงิินการัใช้จึา่ยตอ่วัันเพ�่อใหส้ามารัถูใช้สทิี่ธิิวังิเงินิสนับสนุนจึาก

รััฐบาลัให้ได้ีมากทีี่�สุดี เน่�องิจึากโครังิการัมีการักำาหนดีเง่ิ�อนไข

วังิเงิินสนับสนุนจึากรััฐบาลัอยู่ทีี่�ไม่เกิน 150 บาที่ต่อวััน เม็ดีเงิิน 
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จึำานวัน 102,065 ล้ัานบาที่ ได้ีลังิสู่ผู้ป็รัะกอบการัรัายย่อยที่�ีเป็็น

หาบเร่ัแผงิลัอย หร่ัอคิดีเป็็นป็รัะมาณร้ัอยลัะ 12.65 ของิมูลัค่า

การัใช้จ่ึายทัี่�งิโครังิการั ทัี่�งินี� เป็็นธุิรักรัรัมการัซ่ึ่�อขายกับรั้าน

หาบเร่ั แผงิลัอย แต่หากพิจึารัณาจึากจึำานวันธุิรักรัรัม พบวั่า 

สัดีส่วันของิจึำานวันธิุรักรัรัมกับรั้านหาบเรั่ แผงิลัอย จึะเพ�ิมข�ึน

เป็็นร้ัอยลัะ 19.39 (ภาพทีี่� 10)

เม็ดีเงิินได้ีลังิสู่ร้ัานค้าป็รัะเภที่ร้ัานอาหารัแลัะเคร่ั�องิด่ี�มสูงิสุดี  

คิดีเป็็นร้ัอยลัะ 41.05 ของิเม็ดีเงิินทัี่�งิหมดี (ร้ัอยลัะ 56.29 ของิ

ธุิรักรัรัมทัี่�งิหมดี) รัองิลังิมาค่อร้ัานค้าทัี่�วัไป็แลัะอ่�น ๆ คิดีเป็็น 

ร้ัอยลัะ 36.70 ของิเม็ดีเงิินทัี่�งิหมดี (ร้ัอยลัะ 29.20 ของิธุิรักรัรัม

ทัี่�งิหมดี) อันดัีบทีี่� 3 ค่อร้ัานธิงิฟ้า แลัะอันดัีบ 4 ค่อ รั้าน OTOP 

ทัี่�งินี� อันดัีบดัีงิกล่ัาวัส่วันหนึ�งิสะท้ี่อนตามจึำานวันร้ัานค้าทีี่� 

ภาพทีี่� 9: พฤติกรัรัมการัใช้จ่ึายแยกตาม
กลุ่ัมช่วังิอายุ

มิติด�านรู้�านค�า

ลังิที่ะ เบี ยน กับ โครังิการั 

คนลัะครั�ึงิ

ทัี่�งิน�ี หากพิจึารัณาจึากส่วันเพิ�ม

การัใช้จ่ึาย จึะพบวั่า ร้ัานค้า

หาบเรั่แผงิลัอยรั้านอาหารั

แลัะเคร่ั�องิด่ี�มมีค่าดัีงิกล่ัาวั

สูงิสุดีเช่นกันอยู่ทีี่� 1.07 ใน

ขณะที่�ีค่าเฉลั�ียทัี่�งิโครังิการัอยู่

ที่�ีป็รัะมาณ 1.05 โดียเฉพาะ

กรัณีของิ ร้ัานอาหารัแลัะ

เครั�่องิดี�่มที่�ีมีหน้ารั้านมีค่า 

ดัีงิกล่ัาวัสูงิถึูงิ 1.08 ในขณะที่�ี

รั้านอาหารัฯ ทีี่� เป็็นหาบเร่ั

แผงิลัอยมีค่าดัีงิกล่ัาวัอยู่ทีี่�

เพียงิ 1.03 ส่วันหน�ึงิสะท้ี่อนถึูงิ

ควัามเป็็นสินค้าฟุ่มเฟือยโดีย

เป็รัียบเที่ียบ รัวัมไป็ถูึงิอาจึมี

สาเหตอีุกสว่ันหนึ�งิมาจึากการั

ไป็ที่านอาหารัร่ัวัมกันเป็็นกลุัม่

โดียให้นำ�าหนักกับเม็ดีเงิินทีี่�เป็็น

ส่วันลัดีรัวัมของิทุี่กคน 

ภาพทีี่� 10: ข้อมูลัการัใช้จ่ึายโครังิการัคนลัะครึั�งิ
แยกตามป็รัะเภที่ร้ัานค้า

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 97



การัวิัเครัาะห์แลัะป็รัะเมินผลั

สั ม ฤ ที่ ธ์ิิ ข อ งิ ก า รั ดีำา เ นิ น

มาตรัการั/โครังิการัต่างิ ๆ  ของิ

รััฐบาลัภายใต้งิบป็รัะมาณของิ

ป็รัะเที่ศที่�ี มีจึำา กัดี ถู่อเ ป็็น

ป็รัะเด็ีนทีี่�มีควัามสำาคัญในการั

แสดีงิถึูงิควัามคุ้มค่าของิงิบ

ป็รัะมาณหร่ัอเงิินกู้ทีี่�รััฐบาลัใช้

ไป็ จึากควัามก้าวัหน้าแลัะการั

เข้าถึูงิเที่คโนโลัยีดิีจิึตอลัของิ

โลักยุค 4.0 ทีี่�ที่ำาให้รััฐบาลัได้ี

กำาหนดีเงิ�่อนไขการัใช้เงิินผ่าน

แฟลัตฟอร์ัมม่อถู่อในหลัาย ๆ 

โครังิการัในช่วังิวักิฤต COVID-19 

ซึึ่�งินอกจึากจึะเป็็นการัช่วัยลัดี

การัจัึบต้องิวััตถุูที่�ีอาจึเป็็น

สาเหตุในการัแพร่ักรัะจึายเช่�อ

ไวัรััสแล้ัวั ยังิที่ำาให้ภาครััฐมี 

ฐ า น ข้ อ มู ลั เ พ่� อ นำา ม า ใ ช้

วิัเครัาะห์ศึกษาแลัะป็รัะเมินผลั

สัมฤที่ธ์ิิของิโครังิการันั�น ๆ  

รัวัมไป็ถึูงิอาจึนำามาวิัเครัาะห์

พฤตกิรัรัมของิป็รัะชาชนในการั

ใช้วังิเงิินช่วัยเหล่ัอหร่ัอสิที่ธิิ

ป็รัะโยชน์จึากรััฐบาลัในช่วังิ

ก า รั แ พ ร่ั รั ะ บ า ดี ข อ งิ โ รั ค 

COVID-19 ซึ่�ึงิจึะเป็็นป็รัะโยชน์

ต่อการัพิจึารัณาออกแบบ

นโยบายที่างิการัคลัังิของิ 

ภาครััฐในอนาคตต่อไป็

วัารัสารัการัเงิินการัคลัังิ (E-Book) ปีทีี่่� 33 ฉบัับัที่่� 106 ไตรมาสที่่� 3 ปี ี2564 98




