FOCUSED AND QUICK (FAQ) Issue 154
การสร้างดัชนีชี้วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle)
ด้วยวิธี K-means Clustering และข้อมูลเศรษฐกิจหลายด้าน

ณัฐชยา มหาวิริยะกุล และ ปภัสสร แสวงสุขสันต์

https://www.uyplifestyle.com/the-snow-globe/

July 1,
2019

“ประเทศไทยเผชิญจุดตาสุดทางเศรษฐกิจอยู่
หลายครั้ง ซึงการเปลียนแปลงดังกล่าวล้วนส่งผล
ต่อภาคเศรษฐกิจในหลายๆด้าน ทั้งรายได้ครัวเรือน
และกาไรภาคธุรกิจ การติดตามลักษณะวัฏจักร
เศรษฐกิจในปัจจุบันว่าเป็นเช่นไรนั้น
จึงเป็นหนึงในเครืองมือตัดสินใจทีสาคัญของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน”

วัฏจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงสลับไปมา ตั้งแต่จุดสูงสุดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจนถึงจุดต่่าสุด อาทิ
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มย่ากุ้ง (Asian Financial Crisis : AFC) หรือช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก
(Global Financial Crisis : GFC) ล้วนมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหลากหลายด้าน ทั้งตลาดแรงงาน ระดับราคาสินค้า รายได้
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ ตลอดจนความเชื่อมั่นภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดได้จากหลายสาเหตุรวมถึงปัจจัยเชิง
โครงสร้าง ท่าให้การติดตามลักษณะของวัฏจักรเศรษฐกิจจึงเป็นข้อมูลส่าคัญส่าหรับกระบวนการตัดสินใจของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน อย่างไรก็ดี การเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ที่
นิยมใช้ส่าหรับชี้วัฏจักรเศรษฐกิจมีความล่าช้าประมาณ 1-2 เดือน งานศึกษาชิ้นนี้จึงพยายามสร้างเครื่องชี้วัฏจักรเศรษฐกิจที่
ทันกาล โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนจ่านวนมากตั้งแต่มกราคมปี 2006 จนถึงสิงหาคมปี 2018 ร่วมกับเครื่องมือ
K-means Clustering ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อดีหลายประการ อาทิ ง่ายต่อการใช้ติดตามภาวะรายเดือน ช่วยลดการพึ่งพาความเห็น
ตลอดจน สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างและความพร้อมทางข้อมูลสถิติของแต่ละประเทศ โดยเครื่องชี้วัฏจักร
เศรษฐกิจในงานศึกษาชิ้นนี้สะท้อนว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013-2014 ซึ่งเป็นช่วงที่
เศรษฐกิจไทยเคยอยู่ในช่วงขาลง (Recession) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง แต่โดยรวมยังเป็นการ
ขยายตัวระดับปานกลางเท่านั้นแม้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2018 จะเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 6 ปีก็ตาม

บทนา
วัฏจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงสลับไปมา
ตั้งแต่ช่วงของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดสูงสุด
อาทิ การเติบโตอย่ างร้อนแรงของเศรษฐกิจไทยจนมาถึ ง
จุ ดต่่ าสุ ดในปี 1997 ที่ เกิดวิ กฤตเศรษฐกิจต้ มย่ ากุ้ง ล้ วนมี
ความเชื่ อมโยงกั บตั วแปรเศรษฐกิ จ หลากหลายด้ าน ทั้ ง
ตลาดแรงงาน ระดับราคาสินค้า และรายได้ ตลอดจนความ
เชื่อมั่นครัวเรือนและภาคธุรกิจ ท่าให้การติดตามลักษณะวัฏ
จักรเศรษฐกิจในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่าคัญที่
ช่วยประกอบการตัดสินใจด่าเนินนโยบายของทั้งภาครัฐและ
เอกชน งานศึ กษาชิ้ นนี้ จึ งพยายามสร้ างเครื่ องชี้ วั ฏ จั กร
เศรษฐกิจที่ทันกาล โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจจ่านวน
มากร่วมกับเครื่องมือ Machine Learning คือ วิธี K-means
Clustering ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อดีหลายประการ คือ (1) ง่าย
ต่ อการใช้ ติ ดตามภาวะรายเดื อน (2) ลดการพึ่ งพาความ
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คิดเห็ นในการสร้างเครื่ องชี้ ติ ดตามวั ฏจั กรเศรษฐกิจ (3)
สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับโครงสร้างและความพร้อม
ของข้ อมู ลทางเศรษฐกิ จที่ มี ความแตกต่ า งกั น ระหว่ า ง
ประเทศ โดยเครื่องชี้วัฏจักรเศรษฐกิจในงานศึกษานี้สะท้อน
ว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2013-2014 ที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงขาลง (Recession)
จากผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง โดยเป็นอัตรา
การขยายตั ว ระดั บปานกลางแม้ อั ตราการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจในปี 2018 จะเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 6 ปีก็ตาม

1. ความหมายของวั ฏจั กรเศรษฐกิ จ (Economic
Cycle)
วั ฏจั กรเศรษฐกิ จ (Economic Cycle) หมายถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
ประกอบด้ ว ย (1) ช่ ว งเศรษฐกิ จ ขาขึ้ น (Expansion)
(2) จุด สูง สุด ของการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ (Peak)
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(3) ช่ วงเศรษฐกิ จขาลง (Recession หรื อ Contraction)
และ (4) จุดต่่าสุดของเศรษฐกิจ (Trough) (รูปที 1.1) โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งปัจจัย
ภายในและต่างประเทศ อาทิ อุปสงค์และนโยบายภาครั ฐ
เป็นต้น ทั้งยังไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว โดย Burns
และ Mitchell (1946) ได้ชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ซ้่าแล้วซ้่าอีก แต่มิได้มีช่วงเวลาที่
แน่นอน วัฏจักรธุรกิจอาจกินเวลาได้นานตั้งแต่หนึ่งถึ งสิบ
สองปี การติดตามลักษณะของของวัฏจักรเศรษฐกิจจึงเป็น
ข้อมูลส่าคัญส่าหรับกระบวนการตัดสินใจของทั้งหน่วยงาน
ภาครั ฐ และภาคเอกชน ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ แล้ ว วั ฏจั ก ร
เศรษฐกิ จ มั ก สะท้ อ นผ่ า นอั ต ราการขยายตั ว GDP ที่
เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ แนวโน้มการเติบโตในระยะยาว (Long
Term Growth)

เศรษฐกิจที่ NBER ใช้ ประกอบด้ วย (1) GDP (2) รายได้
ครัวเรือนที่ แท้ จริง (3) ปริมาณการจ้ างงาน (4) ปริมาณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม และ (5) ยอดขายภาคการค้ า
ปลีกค้าส่ง อย่างไรก็ดี การก่าหนดวัฏจักรเศรษฐกิจด้วยวิธี
ดั งกล่ าวยั งมี ข้ อจ่ ากั ด คื อ จ่ าเป็ นต้ องใช้ ความเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) และต้องรอให้เวลาผ่าน
ไปซั กระยะหนึ่ งก่ อนจึ ง จะสามารถก่ าหนดช่ วงวั ฏจั กร
เศรษฐกิ จ ได้ จึ ง ท่ า ให้ อาจช้ า เกิ นไปหากจะน่ า มาช่ วย
วิ เคราะห์ พลวั ตทางเศรษฐกิ จ งานศึกษาส่ วนหนึ่ งจึ งน่ า
แนวคิดดังกล่าวประยุกต์กับวิธี Machine Learning ด้วยวิธี
K-means Clustering และเมื่อน่าเอาแบบจ่าลองที่สามารถ
บอกช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจได้ดีมาใช้กับข้อมูล จะช่วยลด
ความจ่าเป็นในการพึ่งพา Expert Judgement ในทุกครั้งที่
มี ข้ อมู ลใหม่ เข้ ามา นอกจากนี้ วิ ธี ดั งกล่ าวท่ าให้ ผู้ วิ จั ย
รูปที 1.1 แนวคิดวัฏจักรเศรษฐกิจในระยะต่างๆ (Phases of สามารถเลือกเปลี่ ยนเครื่องชี้ที่เหมาะสมกับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจได้ โดยพิจารณาถึงความพร้อมทางข้อมูลสถิติของ
Economic Cycle)
แต่ละประเทศ ทั้งยังช่วยให้การติดตามภาวะเศรษฐกิ จมี
ความง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
รู ป ที 1.2 ตั ว อย่ า งดั ช นี วั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ ขาลงของสหรั ฐ ฯ
( NBER-based Recession Indicators for the United
States from the Period following Peak through the
Trough)

ที่มา: Bonham (2017)

อย่างไรก็ดี ข้อมูล GDP ที่เผยแพร่รายไตรมาสมี
ความล่าช้า ท่าให้กว่าที่เราจะรู้ว่าตอนนี้วัฎจักรเศรษฐกิจ
เป็นเช่นไรจึงต้องรอจนสิ้นไตรมาสไปแล้วประมาณ 1 – 2
เดือน ดังนั้น หลายประเทศจึงมีการจัดท่าเครื่องชี้วั ฏจั กร
เศรษฐกิจในรูปแบบรายเดือน อาทิ วัฏจักรเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ซึ่งสร้างโดยอ้างอิงกรอบความคิดของ National Bureau of
Economic Research (NBER) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในหน่ วยงานที่
ก่าหนดวัฏจั กรเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง และได้มีการเผยแพร่ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ
ขาลง ดังรูปที 1.2
วัฏจักรเศรษฐกิจดังกล่าวสร้างมาจากแนวคิดที่ว่า
ช่ วงเศรษฐกิ จขาลงเป็ นช่ วงที่ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ใน
หลายภาคส่ วนหดตั วหรื อลดลงพร้ อมกั น สะท้ อนจาก
การเคลื่อนไหวร่วมกันของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจต่างๆ โดย
ไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงที่ GDP เพียงอย่างเดียว ซึ่งเครื่องชี้
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: Federal Reserve Bank of St. Louis (Data as of Feb 2019)
หมายเหตุ : ดัชนีวฏั จักรเศรษฐกิจขาลง (Recession Indicator) มีค่า
เป็น 1 ในเดือนที่เศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจขาลง
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จัดท่า market segmentation ให้เกิดความเข้าใจลักษณะ
ลู ก ค้ า กลุ่ ม ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ส่ า หรั บ ในบริ บ ทของภาวะ
เศรษฐกิจแล้ว K-means Clustering อาศัยการเคลื่อนไหว
ขึ้นลงของเครื่องชี้ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของช่วงเวลาเพื่อ
สะท้ อ นภาวะของวั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ แบบต่ า งๆ โดย
การแบ่ งกลุ่ ม ข้ อมู ล (Clustering) สามารถท่ า ได้ ผ่ าน 3
ขั้นตอนส่าคัญ ดังนี้

K-means Clustering คือ วิธีการหนึ่งใน Machine
Learning ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Unsupervised Learning หรือ
การเรี ยนรู้แบบไม่ ต้ องก่าหนดเงื่ อนไขและความเชื่ อหรื อ
ความช่วยเหลือจากผู้วิจัย (Human Input) กล่าวคือ ผู้วิจัย
สามารถให้แบบจ่าลองหรือ Machine เรียนรู้เองจากข้อมูล
ที่ใส่เข้าไป หลักการของ K-means Clustering คือ การจัด
กลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือคล้ายกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 2.1 กาหนดจานวนกลุ่ม (Clustering) ทีต้องการ ซึ่ง
โดยในทางปฏิบัติแล้ว ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อมูลได้แก่ การ สามารถก่าหนดเองหรือใช้เครื่องมืออื่นช่วยก่าหนดจ่านวน
ตารางที 3.1 ข้อมูลทีทดลองใช้สร้างดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจของไทยในเบื้องต้น

ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมพั นาธุรกิจการค้า, การไ า ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไ านคร
หลวง, กรมธุรกิจพลังงาน, ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, กระทรวงพาณิชย์, กรมสรรพากร, กรมศุลกากร, ส่านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน,
ส่านักงานโยธา, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย ค่านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ : ข้อมูลอนุกรมเวลาความถี่ในระดับรายเดือน

สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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กลุ่ ม ที่ เ หมาะสมกั บ ชุ ด ข้ อ มู ล เช่ น Elbow Methods
ซึ่ งเป็ นวิ ธี การสอบทานว่ า การเพิ่ มจ่ านวนกลุ่ มใหม่ ช่ วย
อธิบายข้อมูลเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ หรือการใช้วิธี Hierarchical
Clustering ซึ่ ง มี ข้ อดี คื อ ผู้ วิ จั ย ไม่ จ่ า เป็ น ต้ อ งก่ า หนด
จ่านวนกลุ่มที่ต้องการ เป็นต้น หลังจากนั้น K-means จะ
สุ่มจุดกึ่งกลาง (Centroids) เพื่อเป็นตัวแทนของข้อมู ลใน
แต่ละกลุ่ม อาทิ จุด Centroids ของช่วงเศรษฐกิจขาลงและ
ช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น เป็นต้น

กลไกส่ า คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ กระบวนการคั ด กรองผลลั พธ์
จ่ านวนมากจากแบบจ่ าลอง K-Means Clustering นั้ นมี
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.3 ค านวณหาจุ ด กึ งกลาง ของกลุ่ ม ข้ อ มู ลหรื อ
Centroids ขึ้ น มาใหม่ โ ดยไม่ ซ้ าจุ ด เดิ ม และท่ าตาม
ขั้นตอนที่ 2 และ 3 อีกครั้งเพื่อให้ระยะห่างระหว่างต่าแหน่ง
ของจุดข้อมูลและ Centroids โดยรวมเหลือน้อยที่สุดและ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกลุ่มอีก

งานศึกษานี้ได้ทดลองใช้ข้อมูลในอดีตกับทั้ง 3 วิธี
และใช้ประกอบกับความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเพื่อก่าหนด
ช่วงเวลาวัฏจักรเศรษฐกิจของไทยในอดีต โดยประเมินว่า
ช่ ว งเวลาที่ เศรษฐกิ จ ไทยเข้ า สู่ ช่ ว งขาลงประกอบด้ วย
(1) ธันวาคม 2008 – ตุลาคม 2009 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลก (Global Financial
Crisis - GFC) (2) พฤศจิ กายน 2011 – มกราคม 2012 ซึ่ ง
เป็ น ช่ ว งที่ เศรษฐกิ จ ไทยได้ รั บ ผลกระทบชั่ ว คราวจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัย และ (3) ช่วงมกราคม – สิงหาคม
2014 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเศรษฐกิ จ ไทยได้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจนน่ามาสู่การรัฐประหาร
ทั้ งนี้ เหตุ การณ์ น้่ าท่ วมช่ วงปลายปี 2011 นั บเป็ นปั จจั ย
ชั่วคราว แต่เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
หลายภาคส่วนอย่างมีนัย จึงถูกนับรวมในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อวิธีการจัดกลุ่มของ K-means และความถูก
ต้องของผลลัพธ์จากแบบจ่าลอง
4.2 ก าหนดจ านวนกลุ่ ม ที ต้ อ งการจาก K-means
Clustering ในการศึกษานี้ก่าหนดให้ผลลัพธ์ที่ต้ องการมี
3 กลุ่ ม เพื่ อ สะท้ อ นวั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ 3 แบบ ได้ แ ก่
แบบเศรษฐกิ จขาขึ้ น (Expansion) แบบเศรษฐกิ จขาลง
(Recession) และแบบ Soft Patch อั นหมายถึ งช่ วงเวลาที่
เศรษฐกิ จขยาย/หดตั วในระดั บกลางๆ หรื อตั วแปรทาง
เศรษฐกิจไม่ได้ขยาย/หดตัวพร้อมกันอย่างชัดเจน ดังเช่นใน
งานศึ กษาของ Bank of America (2018) ที่ สะท้ อนว่ าแม้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทยอย ื้นตัวต่อเนื่องหลังวิกฤติการเงินโลก
ในปี 2008 แต่ ภาพรวมสหรั ฐฯ ยั งคงอยู่ ในช่ วงวั ฏจั กร
เศรษฐกิ จ แบบ Soft Patch และไม่ ไ ด้ เข้ า สู่ ช่ ว งวั ฏจั ก ร
เศรษฐกิ จขาขึ้ น เนื่ องจากตั วแปรเศรษฐกิ จหลายกลุ่ มยั ง
ไม่กลับมาขยายตัวอย่างชัดเจน เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว ตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจเบื้องต้นจะ
มี ลั กษณะเป็ นตั วแปรหุ่ น ( Dummy Variable) คื อ
ก่าหนดให้มีค่าเป็น 1 ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงขาลง
โดยงานศึกษาในอดีตได้จัดสร้างตัวแปรหุ่นด้วย 3 วิธีการ
ได้แก่ (1) สร้างจากเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจส่าคัญ อาทิ การ
2.2 K-means กาหนดกลุ่มให้กับข้อมูลแต่ละจุด โดย จ้างงาน รายได้ การผลิตอุตสาหกรรมและภาคบริการ (2)
ข้ อมู ลจะถู กจั ดให้ อยู่ กลุ่ มเดี ย วกั นกั บ Centroids ที่ อยู่ สร้า งจากเครื่องชี้ การผลิต ภาคอุ ต สาหกรรม (3) สร้าง
ใกล้เคียงมากที่สุด ผ่านกระบวนการเชิงเทคนิค
จากวัฏจักรของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

3. ข้ อ มู ล ที ใช้ ใ นการสร้ า งดั ช นี วั ฏ จั ก รเศรษฐกิ จ
ของไทย
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ใช้ในงานศึกษานี้มีจ่านวน
ทั้ งหมด 60 ตั วแปรซึ่ งสะท้ อนเศรษฐกิ จ 5 ด้ าน ได้ แก่
(1) การผลิต (Output and Production) (2) ตลาดแรงงาน
(Labor Market) (3) การบริโภค ค่าสั่งซื้อและสินค้าคงคลัง
( Consumption, Orders, and Inventories) (4 ) ร า ค า
(Prices) และ (5) ปริ ม าณเงิ น การกู้ ยื ม และตลาดหุ้ น
(Money, Credit, and Stock Market) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ราย
เดือนตั้งแต่มกราคม 2006 – สิงหาคม 2018 ดังตารางที 3.1

4. ขั้ น ตอนและผลลั พธ์ การสร้ า งเครื องชี้ วั ฏ จั ก ร
เศรษฐกิจ (Methodology & Result)
4 . 1 ส ร้ า ง ตั ว แ ป ร วั ฏ จั ก ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ บื้ อ ง ต้ น
(Economic Cycle Variable) เนื่องจากประเทศไทยไม่
มีหน่วยงานที่ ก่าหนดวั ฏจั กรเศรษฐกิจอย่างเป็ นทางการ
อย่าง NBER ของสหรัฐฯ ขั้นตอนนี้จึงท่าการก่าหนดช่ วง
วัฏจักรของเศรษฐกิจไทยในอดีต โดยใช้แนวคิดจาก NBER
เพื่ อน่ ามาเปรี ยบเที ยบกั บผลลั พธ์ ที่ ได้ จากแบบจ่ า ลอง
นอกจากนี้ ผลลั พธ์ จาก K-means Clustering อาจ
เปลี่ ยนแปลงได้ หากมี การเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขภายใน
แบบจ่าลอง อาทิ การก่าหนดค่าเริ่มต้น (Set Seed) รวมถึง
การเปลี่ ย นแปลงจ่ า นวนและรู ป แบบของตั ว แปรใน
แบบจ่ า ลอง ท่ า ให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ มี จ่ า นวนค่ อนข้ า งมาก
การสร้างตั วแปรวั ฏจั กรเศรษฐกิจเบื้ องต้นจึงเป็ นหนึ่ งใน
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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หมายเหตุ : ตัวแปรที่มีค่าสหสัมพันธ์กับ GDP อย่างน้อยร้อยละ 40, แปลงข้อมูลโดยดูเป็นอัตราการขยายตัวเทียบกับปีก่อน (YoY) และลด
ความผันผวนของข้อมูลด้วยค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่ 3 เดือน แบบไม่ถ่วงน้่าหนัก, ค่านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

4.3 เตรียมข้อมูลสาหรับใส่ในแบบจาลอง เนื่องจากวิธีการ
K-means ที่เลือกใช้ค่อนข้างเป็นกระบวนการทดลอง (Trial
and Errors) เพื่อหาแบบจ่าลองและข้อมูลชุดที่ดีที่สุดเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นย่ามากที่สุด การศึกษานี้จึงทดลอง
ใช้ข้อมูลหลายๆ แบบ อาทิ อัตราการเติบโตเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อน (YoY) อัตราการการเติบโตเทียบกับไตรมาส
ก่ อน (QoQ) หรื อใช้ Natural Logarithms การทดลองตั ด
เอาเฉพาะข้ อ มู ล ที่ มี ค่ า สหสั ม พั น ธ์ (Simple Linear
Correlation) ในระดับสูงเทียบกับ GDP ทั้งในรูปแบบของ
YoY และ QoQ ทดลองก่าหนดค่าเริ่มต้ นของข้อมู ล (Set
Seed) แบบต่างๆ รวมถึงทดลองลดความผันผวนของข้อมูล
(Smoothing Technique) ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วง
น้่ าหนั กและไม่ ถ่ วงน้่ าหนั ก เป็ นต้ น ซึ่ งจากการทดลอง
ดั ง กล่ า วท่ า ให้ มี จ่ า นวนกรณี ที่ ท ดลองทั้ ง หมดรวมกั น
ประมาณกว่า 3 แสนกรณี
4.4 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทีได้กับตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจ
เบื้องต้นทีสร้างไว้ในข้อ 4.1 โดยการศึกษานี้เลือกผลลัพธ์
ที่ มี จ่ า นวน True/False Positive สู ง ที่ สุ ด หรื อ จ่ า นวน
ช่วงเวลาที่ผลลัพธ์จากแบบจ่าลองสะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงขาลงสอดคล้องกับตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจเบื้องต้น
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

(True Positive) รวมกั บ จ่ า นวนช่ ว งเวลาที่ ผ ลลั พ ธ์ จ าก
แบบจ่าลองสะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู่ไม่ได้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจ
ขาลง (กล่ าวคื อ ช่ วงเศรษฐกิ จ ขาขึ้ นและ Soft Patch)
สอดคล้ องกั บตั วแปรวั ฏจั กรเศรษฐกิ จเบื้ องต้ น (False
Positive) โดยแบบจ่ า ลองที่ ให้ ผ ลชั ด เจนที่ สุ ด คื อ
แบบจ่าลองที่ใช้ตัวแปรจ่านวน 36 ตัวที่มีค่าสหสัมพันธ์กับ
GDP สูง ดังรายละเอียดในตารางที 4.1 และผลที่ได้มีอัตรา
ความสอดคล้ องกั บเครื่ องชี้ วั ฏจั กรเศรษฐกิ จเบื้ องต้ นที่
ร้อยละ 83
ทั้ งนี้ ผลลั พธ์ ของแบบจ่ าลองจะมี ลั กษณะเป็ น
กลุ่ ม ของช่ ว งเวลาที่ ตั ว แปรทางเศรษฐกิ จ มี พ ฤติ กรรม
เคลื่อนไหวใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ อัตราการขยายตัวของ
ตั วแปรที่ ใส่ ในแบบจ่ าลองยั งมี ความแตกต่ า งกันระหว่าง
กลุ่มของช่วงเวลาอย่างชัดเจน โดยในช่วงเศรษฐกิจขาลง
เช่ น ช่ วงที่ เศรษฐกิ จไทยได้ รับผลกระทบจาก GFC และ
ความขั ด แย้ ง ทางการเมื อ ง พบว่ า ตั ว แปรทั้ ง หมดใน
แบบจ่ าลองหดตั วสู ง สอดคล้ องกั น อาทิ ดั ชนี ปริ ม าณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนที่หดตัวที่ร้อยละ 12.2 0.4 และ 1.9 ตามล่าดับ
(ตารางที 4.2) ขณะที่ช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น เช่น ช่วงปี 2010
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รูปที 4.1 กลุ่มของช่วงเวลาแยกตามกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจไทยทีได้จากแบบจาลอง

ที่มา : ค่านวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่เศรษฐกิจกลับมา ื้นตัวและขยายตัวดีจากทั้งพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และการด่าเนินนโยบายการคลังและ
การเงิ น ที่ ผ่ อ นคลาย ตั ว แปรในแบบจ่ า ลองขยายตั ว
สอดคล้ องกันอย่ างชั ดเจน ขณะที่ ช่ วง Soft Patch อั ตรา
การขยายตัวของเครื่องชี้จะค่อนข้างต่่าใกล้เคียงศูนย์ หรือมี
ทิศทางที่ไม่สอดคล้องกัน

โดยค่ าของเครื่ องชี้ ดั งกล่ าวที่ เป็ นบวกมากขึ้ นหมายถึ ง
ขนาดของวั ฏจั กรเศรษฐกิ จขาขึ้ นที่ ใหญ่ ขึ้ น และเข้ าใกล้
ระดับร้อนแรงมากขึ้น เนื่องจากข้ อมู ลเศรษฐกิจโดยรวม
ขยายตัวและเคลื่อนไหวเข้าหา Centroids กลุ่ม Expansion
มากขึ้น ขณะที่ค่าของเครื่ องชี้ที่ เป็นลบมากขึ้น หมายถึง
ขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจขาลงมากขึ้นและเข้าใกล้ระดับ
ตารางที 4.2 อั ต ราการขยายตั ว ของบางตั ว แปรที ใช้ ใ น หดตัวรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมหด
ตั วลงและเคลื่ อนไหวเข้าหา Centroids กลุ่ ม Recession
แบบจาลอง แยกตามกลุ่มหรือ Cluster ของข้อมูลแบบต่างๆ
มากขึ้ น ซึ่ งนอกจากเครื่ องชี้ ดั งกล่ าวจะบอกขนาดของ
วัฏจักรได้แล้วยังพอบอกถึงช่วงของเศรษฐกิจขาลง/ขาขึ้นได้
เช่นกัน
𝑅
𝐸
𝑑𝑡 = |𝑥𝑖,𝑡 − 𝐶𝑖,𝑡
| − |𝑥𝑖,𝑡 − 𝐶𝑖,𝑡
|

โดยที่
𝑑𝑡

𝑖 = 1, … ,36

𝑡 = 2006𝑀01, … ,2018𝑀08

หมายถึง เครื่องชี้ขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจ ช่วงเวลา 𝑡
𝑥𝑖,𝑡 หมายถึง

ข้อมูลตัวแปร 𝑖 ในช่วงเวลา 𝑡

𝐸
𝐶𝑖,𝑡

หมายถึง Centroid ที่สะท้อนช่วง Expansion
ส่าหรับตัวแปร 𝑖 ในช่วงเวลา 𝑡

𝑅
𝐶𝑖,𝑡

หมายถึง Centroid ที่สะท้อนช่วง Recession
ส่าหรับตัวแปร 𝑖 ในช่วงเวลา 𝑡
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อย่างไรก็ดี จากรูปที 4.1 จะเห็นว่าผลลัพธ์จาก
แบบจ่าลองสามารถชี้ได้ว่าช่วงไหนคือเศรษฐกิจขาลง/ขาขึ้น
และมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับตัวแปรวัฏจักรเศรษฐกิจ
เบื้ องต้ น แต่ ไม่สามารถบอกได้ ว่าเป็ นเศรษฐกิ จขาลง/
ขาขึ้นทีรุนแรงหรื อไม่เพียงใด งานศึกษานี้จึงได้ต่ อยอด
และสร้างเครื่องชี้ขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้
ง่ายต่อการติดตามวัฏจักรมากขึ้น

และ

ผลลัพธ์ทีได้ คือ เครืองชี้ขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจ (รูป
ที 4. 2) ที ช่ ว ยสะท้ อ นถึ ง พลวั ต (Dynamic) ของ
เศรษฐกิ จเพิ่ มเติ ม ยกตั วอย่ างเช่ น ภายหลั งจากที่ ได้ รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองปี 2013 และ 2014
4.5 สร้ างเครื องชี้ ขนาดของวั ฏจั กรเศรษฐกิ จ เครื่องชี้ เศรษฐกิจไทยทยอยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็น
ขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจสามารถสร้างจากส่วนต่างของ อัตราการขยายตัวในระดับปานกลางเท่านั้น แม้ว่าเศรษฐกิจ
ระยะห่ างระหว่ างจุ ดของข้อมู ลและ Centroids ของช่ วง ไทยในปี 2018 จะขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปีก็ตาม
วัฏจักรเศรษฐกิจขยายตัวและหดตัว (ดังสมการด้านล่าง)
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รูปที 4.2 เครืองชี้ขนาดของวัฏจักรเศรษฐกิจไทย
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แบบจ่าลองในครั้งแรก ทั้งยังควรมีการทบทวนแบบจ่าลอง
เป็ น ระยะเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องชี้ราย
เดือนที่ได้ สามารถสะท้อนวัฏจักรเศรษฐกิจอย่างถู กต้ อง
สมบูรณ์
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5. บทสรุปและข้อจากัด
งานศึ กษาชิ้ นนี้ พยายามสร้ างเครื่ องชี้ วั ฏจั ก ร
เศรษฐกิจจากข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนจ่านวนมากร่วมกับ
K-means Clustering ซึ่ ง นอกจากจะสามารถน่ า ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจของภาครัฐและภาคเอกชนได้ อย่าง
ทันกาลแล้ว กรอบวิธีการสร้างเครื่องชี้วัฏจักรในงานศึกษา
ชิ้ นนี้ ยั งสามารถน่ า ไปประยุ กต์ ใช้ กั บกรณี อื่ นได้ อย่ า ง
หลากหลาย อาทิ วัฏจักรขององค์ประกอบอื่นทางเศรษฐกิจ
ทั้งการลงทุน การผลิตและการบริโภคภาคเอกชน รวมถึง
วั ฏจั กรของประเทศอื่ นที่ อาจมี โครงสร้ างเศรษฐกิ จและ
ความพร้อมของข้อมูลสถิติแตกต่างจากกรณีของประเทศ
ไทยได้
อย่างไรก็ดี การใช้วิธี K-means Clustering ยังมี
ข้อจ่ากัดอยู่บ้าง คือ (1) ช่วงข้อมูลของเครื่องชี้เศรษฐกิ จ
ไทยในงานศึกษาครั้งนี้ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับงานศึกษา
ของต่ า งประเทศ กล่ า วคื อ เพื่ อให้ ไ ด้ ข้ อมู ล เครื่ องชี้ ที่
ครอบคลุ ม ในหลายมิ ติ แ ละยาวเพี ย งพอส่ า หรั บ การ
สะท้อนวัฏจักรเศรษฐกิจขาขึ้น/ขาลง การศึกษานี้จึงต้อง
จ่ากัดความยาวของเครื่องชี้โดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี
2006 เป็นต้นมา ท่าให้จ่านวนวัฏจักรเศรษฐกิจที่สามารถ
วิ เคราะห์ ได้ มี เพี ยง 2 วั ฏจั กรเท่ านั้ น ได้ แก่ ช่ วงวิ กฤต
การเงินโลก (GFC) และช่วงที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
จากเหตุ การณ์ ทางการเมื อง ขณะที่ ข้อมู ลเศรษฐกิ จราย
เดือนในงานศึกษาของต่างประเทศ อาทิ Bank of America
(2018) เริ่มเผยแพร่ตั้ งแต่ ปี 1854 และมี จ่ านวนวั ฏจั กร
เศรษฐกิ จขาลงอยู่ หลายครั้ ง และ (2) แม้ ว่ าวิ ธี การ Kmeans Clustering จะช่ ว ยลดการพึ่ ง พาความคิ ด เห็ น
ส่าหรับการติดตามภาวะในแต่ละเดือน แต่ยังจ่าเป็นต้อง
อาศั ยความเห็ นจากผู้ เชี่ ยวชาญอยู่ บ้ างส่ าหรับการสร้ าง
สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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