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ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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บทคัดย่อ
อาจกล่าวได้ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้วิกฤติเศรษฐกิจเกิดผลกระทบในวงกว้างคือการมีฐานข้ อมูลที่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ดําเนินนโยบายได้อย่างทันท่วงที ความไม่โปร่งใสของข้อมูล
โดยเฉพาะการปิดบังหรือไม่เปิดเผยข้อมูลการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจที่สําคัญ อาจทําให้การวางนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นไปได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้สามารถตอบสนองและปรับปรุงข้อบกพร่องด้านข้อมูลที่เกิดขึ้น แนวคิดในการสร้างมาตรฐานการ
จัดทําและการเผยแพร่ข้อมูลจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่องค์กรระหว่างประเทศและธนาคารกลางของประเทศ
ต่างๆ ให้ ก ารสนั บสนุน นอกจากนี้ การปรับ กระบวนการทํางานภายในของธนาคารกลางเองเพื่อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูล ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่
จัดทําและเผยแพร่
ในระยะ 10 ปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารข้อมูล (ฝบข.) เพื่อทําหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และ เผยแพร่ข้อมูล ที่ใช้สนับสนุนการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบาย
สถาบันการเงินของธปท. นั้น ฝ่ายบริหารข้อ มูลได้ดําเนินการและพัฒนาการจัดทําข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการคุณภาพของข้อมูลที่ผลิตเป็ นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้งานทั่วไป บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อนําเสนอแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานที่ ฝ่าย
บริหารข้อมูลได้จัดทํามาในอดีต การดําเนินงานในปัจจุบันภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง และความท้าทายในการ
จัดทําข้อมูลในอนาคตเพื่อให้การจัดทําข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูลในวงกว้าง
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1. บทนา
วิกฤติเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหลังการเปิดเสรีทางการเงินและพัฒนาการด้านนวัตกรรมทาง
การเงินที่เกิ ดขึ้นใหม่ ทําให้ตลาดการเงินของโลกขยายตัว มีความเชื่อ มโยงและซับซ้อ นมากขึ้น ข้อ มูล สถิ ติที่มี
คุณภาพ เพียงพอและทันกาลนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทําให้องค์กรระหว่าง
ประเทศและธนาคารกลางต่างๆ ให้ค วามสนใจในคุณภาพของข้อมูลที่ประเทศต่างๆ จัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็น
ระบบว่าเพี ยงพอหรือ ไม่ บทเรียนจากวิก ฤติเ ศรษฐกิจ ในหลายครั้ง ได้พิสู จน์ใ ห้เ ห็ นว่าฐานข้อ มู ล ที่ไม่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ดําเนินนโยบายได้อย่างทันท่วงที ปัญหาความไม่โปร่งใสของข้อมูล โดยเฉพาะ
การไม่เปิดเผยข้อมูลการเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศอย่างพอเพียง อาจทําให้การวางนโยบาย
เพื่อการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เพื่อให้ข้อมูลสําคัญด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศ ที่จั ดทําและเผยแพร่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและถูกต้อง
ตามหลักการสถิติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญ รวมทั้ง
เป็นผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงิน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพ
ข้อมูลและได้ดําเนินการพัฒนาการจัดทําข้อมูลที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในแนวทางที่ ธปท.ได้ดําเนินการในขณะนั้น เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด
โดยเฉพาะการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่จําเป็นให้ทันต่อการใช้งานเพื่อให้สามารถบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที คือการจัดตั้งสายงานขึ้นใหม่ โดยได้โอนย้ายหน่วยงานที่ทําหน้าที่
ในการจัดเก็บข้อมูลของสายงานต่างๆ ภายใน ธปท. ซึ่งได้แก่ สายนโยบายการเงิน สายตลาดการเงิน สายนโยบาย
สถาบันการเงิน สายกํากับสถาบันการเงิน และฝ่ายการต่างประเทศ มารวมไว้เป็นศูนย์กลาง และได้กําหนดให้ฝ่าย
บริหารข้อมูล หรือสายฐานข้อมูล ตามที่เรียกในขณะนั้น ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และ
เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงินของธปท. นอกจากหน้าที่ตามที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว การจัดตั้งสายงานใหม่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ําซ้อนของงานด้านข้อมูลและปรับปรุง
การจัดเก็บข้อมูล พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บได้อย่างสูงสุด รวมทั้งอํานวยความสะดวกและสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ที่ต้องส่งข้อมูล
ให้แก่ธปท. และสร้างมาตรฐานในการให้บริการด้านข้อมูลแก่ส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธปท.
บทความนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยส่วนแรกจะกล่าวถึงความสําคัญของข้อมูลกับบทบาทของธปท. ใน
ฐานะธนาคารกลางของประเทศ ความต้อ งการในการใช้ ข้อ มู ล สํ า หรับ การดําเนินนโยบายต่ างๆ รวมทั้ง การ
พัฒนาการจัดการข้อมูลของธปท. ให้สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540
สําหรับส่วนที่ 2 เป็นแนวทางปฏิบัติและการดําเนินงานของฝ่ายบริหารข้อมูลที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการ
ข้อมูลในปัจจุบัน โดยอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารข้อมูลในการ
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จัดเก็บและเผยแพร่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล รวมทั้งแนวทาง
การใช้ทฤษฎีทางสถิติในการตรวจสอบคุณภาพ และการให้ความร่วมมือในเวทีต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึง ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและ
แนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งความท้าทายและแนวทางการจัดการข้อมูลในอนาคต เพื่อให้การจัดทําและเผยแพร่
ข้อมูลสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานข้อมูลในวงกว้าง
2. ความสาคัญของข้อมูลกับบทบาทของธนาคารกลาง
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ มีค วามสํ า คั ญ กับ ระบบ
เศรษฐกิจ มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ เสถียรภาพทางการเงิน
เสถียรภาพของสถาบันการเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ในการทําหน้าที่ดังกล่าว ธปท. ต้องดําเนิน
นโยบายให้เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ข้อมูลสําหรับการดําเนินนโยบายที่มีความครบถ้วนและตรงความ
ต้องการใช้งานจึงเป็นรากฐานที่สําคัญที่ธปท. จะใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ การสร้าง
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค การกํากับดูแลสถาบันการเงินและการวางนโยบายของธปท. โดยรวม
ความต้องการด้านข้อมูล สําหรับการดําเนินนโยบายของธปท. จึงจําเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยข้อมูลใน
ความถี่ที่สูง และทันต่อการใช้งานของผู้ดําเนินนโยบาย นอกจากนี้รายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินนโยบาย
ควรมีรายละเอียดที่เพี ยงพอ ครบถ้ วน และครอบคลุ มข้อมูล ของทุกภาคเศรษฐกิจ เพื่อ ให้ส ามารถสะท้อ นภาพ
เศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะเมื่อธปท. ได้ปรับปรุงกระบวนการดําเนินนโยบายการเงิน ให้มีความเป็นอิสระ มีความ
โปร่งใส ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมายของกรอบนโยบายการเงิน (Inflation Targeting)
แทนการกํ าหนดเป้าหมายทางการเงิน (Monetary Targeting) ที่ได้นํามาใช้ภายหลั งการเปลี่ ยนระบบอัต รา
แลกเปลี่ยนมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนระบบลอยตัว ซึ่งการนํากรอบนโยบายการเงินที่ใช้เงินเฟ้อเป็นเป้าหมายต้องมี
การประมาณการอัตราเงินเฟ้อล่ วงหน้า และใช้การสร้างแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อช่วยในการประมาณการ
และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ทําให้ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่มีความถี่และมีรายละเอียดที่
ครบถ้วนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและจําเป็นในการดําเนินนโยบาย
นอกจากนี้ เนื่องจากการดําเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อต้องใช้เวลาในการส่งผ่านของ
นโยบายการเงิน ผ่านทางกลไกของอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ราคาสินทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน หรือการคาดการณ์ของ
ประชาชน โดยการส่งผ่านภายใต้ช่องทางเหล่านี้จะขยายวงกว้างไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายและการลงทุน
ในระบบเศรษฐกิจและจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและอัตราเงินเฟ้อในที่สุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้
เวลาประมาณ 1-2 ปีในการส่งผ่านนโยบายนับตั้งแต่ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้กําหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายเพื่อส่งสัญญาณนโยบายการเงิน ดังนั้นถ้าข้อมูลที่ใช้สําหรับการตัด สินใจดําเนินนโยบายมีความล่าช้า มี
รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง ก็อาจส่งผลถึงการดําเนินนโยบายไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
ดังเช่นเมื่อปี 2540 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลของนโยบายการเปิดเสรีเงินทุน
เคลื่อนย้ายที่ทําให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศจํานวนมากประกอบกับความเปราะบางของระบบ
สถาบันการเงินในประเทศ
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แผนภาพที่ 1 : ผลิตภัณฑ์มวลรวม (รายปี)

แผนภาพที่ 2 : ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
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90
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80
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60

0

-10
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%
40
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2538
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2542

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ที่มา : BOT Survey
แห่งชาติ
แผนภาพที่ 3 : อัตราเงินเฟ้อ
แผนภาพที่ 4 : ดุลการชาระเงิน
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%
9
8
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3
2
1
0

25
20
15
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0
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ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป

2536

2537

2538

2539

2540

2541

ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

2542

ดุลบัญชีเดินสะพัด
2536

2537

2538

เงินทุนเคลื่อนย้าย
2539

2540

ดุลการชาระเงิน
2541

2542

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ มู ล เศรษฐกิ จ มหภาคไม่ไ ด้ส่ งสั ญ ญาณเตื อ นภัย ของการเกิ ดวิ กฤติ (แผนภาพที่ 1-4) กล่ า วคื อ (1)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นรายปีมีความล่าช้า 2 ปี ณ ปี 2540 ข้อมูลที่มีคือปี 2538 ซึ่งสะท้อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาก (2) เครื่องชี้ระยะสั้น อาทิ ดัชนีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม (MPI) สะท้อนการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจ แต่ข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นยังล่าช้าและไม่สมบูรณ์ (3) เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นบ้าง แต่ค่าเงิน
บาทที่คงที่และแข็งเกินจริง ลดแรงกดดันด้านราคาจากการนําเข้าสินค้า (4) ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลสูงขึ้นเป็น
ลําดับเท่านั้นที่สะท้อนการใช้จ่ายรวมของระบบเศรษฐกิจที่เกินตัว ทําให้ต้องกู้ยืมจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เกือบครึ่ง
ของหนี้ต่างประเทศรวมของประเทศไทยเป็น ของภาคธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่ธนาคารและเป็นหนี้ระยะสั้นกว่าร้อยละ
40 ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤติจึงกระทบกับความเชื่อมั่นและส่งผลให้เงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ความไม่สมบูรณ์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลหนี้ต่างประเทศในขณะนั้น ทําให้ยากที่จะประเมินภาระผูกพันของประเทศและแรงกดดัน
ต่อเสถียรภาพด้านต่างประเทศได้
วิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนั้นได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาด้านข้อมูลโดยเฉพาะความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่ใช้
ดําเนินนโยบายและการประเมินภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยส่ วนหนึ่งที่ทําให้วิ กฤติเ ศรษฐกิจเกิดผล
กระทบในวงกว้าง โดยปัญหาของข้อมูลในขณะนั้นครอบคลุมความไม่พอเพียงของข้อมูลที่แสดงถึงความเปราะบาง
และความเสี่ ยงของประเทศในด้านต่างประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมระหว่างประเทศ และความไม่
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เพียงพอของเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้น นอกจากนี้ ความล่าช้าของข้อมูลเศรษฐกิจที่ สําคัญก็เป็นอีกปัจจัยที่
ทําให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งจากปัญหาด้านข้อมูลต่างๆ นี้ทําให้การวางนโยบายของผู้
ดําเนินนโยบายเพื่อการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
เมื่อทราบถึงจุดอ่อนของข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่มีอยู่ หนึ่งในแนวทางที่ธปท. ได้ดําเนินการเพื่อให้เกิด
ความพอเพียงของข้อมูล รวมทั้งปิดช่องว่างของข้อมูลในการติดตามภาวะเศรษฐกิจและความเปราะบางทางด้าน
ต่างประเทศ คือการปรับปรุง การจัดทําข้อมูลที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและจัดทํา
ข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ปรับปรุงการจัดเก็บยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศ โดยเฉพาะสําหรับหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนที่มิใช่
ธนาคาร ที่ได้เปลี่ยนวิธีในการจัดเก็บข้อมูลจากเดิมที่จัดเก็บผ่านการรายงานของธนาคารพาณิชย์และตัวแทนรับ
อนุญ าต เนื่อ งจากตามกฎหมายควบคุ มการแลกเปลี่ ยนเงิน พ.ศ. 2485 ได้กําหนดให้ การทําธุ รกรรมเงินตรา
ต่างประเทศต้องผ่านตัวแทนรับอนุญาตเท่านั้น เป็นการสํารวจยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศของธุรกิจเอกชนที่มีหนี้
ต่างประเทศหรือธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้ยืมหรือการชําระหนี้ต่างประเทศ ทั้งนี้ ธปท. ได้เริ่มสํารวจหนี้ต่างประเทศ
ของภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคารเป็นครั้งแรกในปี 2542 โดยเป็นยอดคงค้างของปี 2541 และได้ปรับความถี่ในการ
สํารวจเป็นรายไตรมาสในปี 2543
การสํารวจดังกล่าวครอบคลุมธุรกิจเอกชนที่มิใช่ธนาคารประมาณ 6,000 บริษัท ซึ่งผลของการสํารวจทําให้
สามารถจั ดเก็ บยอดคงค้ างหนี้ต่ างประเทศภาคเอกชนที่มิใ ช่ธ นาคารได้ เ พิ่มขึ้ น ถึ ง 20 พัน ล้ านดอลลาร์ ส รอ.1
(แผนภาพที่ 5)
แผนภาพที่ 5 : ยอดคงค้างหนีต้ ่างประเทศ ณ ธ.ค. 2542
หนี้ต่างประเทศภาคเอกชนทีม่ ิใช่ธนาคาร
หนี้ต่างประเทศรวม
B.USD

B.USD

100

120

80

100
80

60
41.1
40

95.6
75.6

60
40

21
20

20
0

0
จากการรายงานของธพ.

จากการสารวจ

จากการรายงานของธพ.

จากการสารวจ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของหนี้ต่างประเทศเป็นผลของ (1) การพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศมากขึ้นของ
ธุรกิจภาคเอกชน (2) ธุรกิจเอกชนบางรายก่อหนี้ในต่างประเทศโดยไม่นําเงินเข้าประเทศแต่โอนไปชําระค่าสินค้า
หรือการลงทุนในต่างประเทศโดยตรง ทําให้ธุรกรรมนี้ไม่ปรากฏในการรายงานของธนาคารพาณิชย์ และ (3) การ
1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับข้อมูลหนี้ต่างประเทศและฐานะการลงทุนระหว่างประเทศในข่าวธปท. ฉบับที่ 78/200 ลว. 30 มิถุนายน 2543
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รวมหนี้ต่างประเทศที่เป็นสกุลบาทในการคํานวณหนี้ต่างประเทศ เพื่อให้การจัดทําข้อมูลหนี้ต่างประเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
 จัดเก็บข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยงจากการลงทุน และ
ความเปราะบางทางการเงิ นระหว่างประเทศ รวมทั้งความเชื่อมโยงของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในการทําธุรกรรม
ระหว่างประเทศ ซึ่งข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศนี้เป็นการแสดงฐานะที่แท้จริงทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
ทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างประเทศที่ครอบคลุ มธุ รกรรมทางการเงินทุกประเภทของทุกภาคเศรษฐกิจ
(แผนภาพที่ 6)
แผนภาพที่ 6 : ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ รวม
ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
B.USD

B.USD

250

150

200

100

150

50

100
50

0

0

-50

-50

-100

-100
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
p

-150
2546

ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านสินทรัพย์
B.USD
200
150
100

ธปท.
ธนาคาร
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

2547

2548

2549

2550

2551 p

ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านหนี้สิน
B.USD

เงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนอืน
่ ๆ
ตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน
เงินสารองระหว่างประเทศ

250
200
150

เงินลงทุนอืน
่ ๆ
ตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนโดยตรงในไทย

100
50

50

0

0
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
p

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551
p

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

 ปรับปรุงและจัดทาดัชนีชี้นาและดัชนีพ้องเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ทิศทางและคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นและเพื่อให้สามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เช่น ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีชี้นําเงินเฟ้อ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัช นีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และดัชนีราคาที่
อยู่อาศัย เป็นต้น
 ให้ ความสาคั ญในการจัดเก็บธุรกรรมนอกงบดุลเพิ่มขึ้น ได้แก่การรายงานข้อมูลการทําธุ รกรรมตราสาร
อนุพันธ์ของสถาบันการเงิน
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 เพิ่มความถี่ในการจัดทาข้อมูลเงินสารองระหว่า งประเทศ จากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ รวมทั้งการตีราคา
สินทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองตามราคาตลาด เพื่อให้สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดียิ่งขึ้น
 เผยแพร่ ฐานะเงิ นตราต่ างประเทศล่ ว งหน้ า ซึ่ง เป็ นการเผยแพร่ภ าระของธปท. ในการซื้ อ ขายเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าในการดูแลค่าเงินบาทจากธุรกรรม swap ทั้งกับสถาบันการเงินในประเทศและในต่างประเทศ
เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง ทัง้ นี้เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดําเนินนโยบาย
นอกจากการปรับปรุงข้อมูลที่ธปท. ได้ดําเนินการภายหลังที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เนื่องจากความ
เร่งด่วนของความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการดําเนินนโยบายตามที่ได้กล่ าวมาในข้างต้นแล้ว ธปท. ยังได้พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการด้านข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
3. การดาเนินงานในอดีตและปัจจุบัน (Past and Present)
3.1 ข้อมูลภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารข้อมูล
ข้อมูลที่ฝ่ายบริหารข้อมูลจัดเก็บและประมวลผลมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการติดตามภาวะเศรษฐกิจ
การเงิน เสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเพื่อการวิเคราะห์และวิจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเงิน สถาบันการเงิน และระบบการชําระเงิน และช่วยในการวางแผนและสนั บสนุนการตัดสินใจในการดําเนิน
นโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงินของธปท. รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่ผู้ใช้ภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และผู้ใช้งานทั่วไป ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ โดยสามารถจําแนกเป็น 2 กลุ่ม
หลักคือข้อมูลสถาบันการเงิน และข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน
I.

ข้อมูลสถาบันการเงิน

เป็นข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลผลตามอํานาจและหน้าที่ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินตาม
พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)2 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.25513 และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ ยนเงิน พ.ศ. 24854 ซึ่งกําหนดให้สถาบันการเงิน หรือ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินส่งรายงานให้แก่ธปท. ซึ่งนอกจากการรายงานข้อมูลจาก
สถาบั น การเงิ น ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ของ ธปท. แล้ ว นั้ น สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของ
กระทรวงการคลังก็ต้ องส่งรายงานให้แก่ธปท.ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจด้วย
การใช้ข้อมูลสถาบันการเงินโดยหลักแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเสถียรภาพความมั่นคงของระบบการเงิน
ของประเทศ โดยใช้ในการวิเคราะห์และติดตามฐานะการดําเนินงานของสถาบันการเงิน เพื่อตรวจสอบและติดตาม
ให้สถาบันการเงินดําเนินธุรกิจภายใต้ขอบเขตที่รับอนุญาตและประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การวาง
2

พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) มาตรา 7 และ 8
พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 71 ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกําหนดให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อยู่
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ส่งรายงานหรือข้อมูลไม่ว่าในรูปสื่อใดๆ หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งครา วตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด รวมทั้งให้ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือขยายความรายงานหรือข้อมูลหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้
4
พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 และประกาศของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน กําหนดให้ผู้ที่ทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศส่ง
รายงานการทําธุรกรรมกับธปท.
3
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นโยบาย และออกเกณฑ์เพื่อกํากับดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงิน รวมทั้งการกํากับดูแลธุรกิจการเงินเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อมูลจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ยังมีบทบาทสําคัญ
สําหรับการควบคุมการแลกเปลี่ ยนเงินเพื่อ รักษาเสถียรภาพทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามภาวะตลาด
การเงินอีกด้วย
รายละเอียดข้อมูลสถาบันการเงินและตลาดการเงินที่ประมวลผลและเผยแพร่ตามตารางที่ 1
กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลสถาบันการเงิน
ข้อมูลรายสถาบัน

ข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ

ข้อมูลตลาดการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน

ตารางที่ 1 : ข้อมูลสถาบันการเงินและตลาดการเงิน
รายละเอียด










งบดุลย่อ รายธนาคาร
สรุปจํานวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
สรุปจํานวนสาขาที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยประจําวันของธนาคารพาณิชย์ (เงินฝากและเงินให้สินเชื่อ)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม
ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์
เงินรับฝาก เงินให้สินเชื่อ เงินกูย้ ืมของธนาคารพาณิชย์
ข้อมูลและอัตราส่วนที่สําคัญของธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยตามกลุ่มสถาบันการเงิน (Peer
group)
 ยอดคงค้างและการเปลี่ยนแปลง NPLs ทั้งระบบ
 ข้อมูลบริษทั เงินทุน (ฐานะการเงิน เงินให้กยู้ ืม เงินรับฝาก ส่วนของผู้ถือหุ้น)
 ข้อมูลอื่นๆ อาทิ การให้บริการบัตรเครดิต ภาระผูกพัน ปริมาณธุรกรรม Interest rate swap












อัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย ปริมาณธุรกรรม และยอดคงค้างเงินให้กยู้ ืมระหว่างธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)
ตลาดทุน
SET & External Stock Market Indexes
ยอดคงค้างหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ออกใหม่
ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่
อื่นๆ
ปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าในประเทศและ
สถาบันการเงินในต่างประเทศ
 ยอดคงค้างตราสารหนี้ที่ธปท. เป็นนายทะเบียน
ที่มา : ศิริพร มุกสกุลรัตน์ วรทิพย์ ศิริสวัสดิ์ จีรพร ชัยทวีทรัพย์, คลังข้อมูล ธปท. แหล่งข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจไทย, StatHorizon มกราคม 2553
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ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน

เป็น ข้อ มูล ที่จั ดเก็ บและรวบรวมเพื่ อ ใช้ ใ นการติด ตามภาวะเศรษฐกิ จมหภาคเพื่อ ประกอบการดํา เนิ น
นโยบายการเงินตามบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง และเป็นคลังข้อมูลทางเศรษฐกิจในลักษณะศูนย์รวมข้อมูลที่
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาหรือทํางานวิจัย โดยการ
จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินสามารถจําแนกได้เป็น
(1) ข้อมูลที่ฝ่ายบริหารข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลและเผยแพร่ ซึ่งข้อมูลในกลุ่มนี้เป็น
ข้อมูลที่ ธปท. มีอํานาจในการจัดเก็บตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551)5 ครอบคลุมการจัดทําและเผยแพร่สถิติดุลการชําระเงิน (Balance of Payments) ฐานะการลงทุนระหว่าง
ประเทศ (International Investment Position) หนี้ต่างประเทศ และสถิติการเงิน (Monetary and Financial
Statistics)
โดยการจัดทําข้อมูลตามที่กล่าว สถิติการเงินเป็นไปตามคู่มือ Monetary and Financial Statistics
Manual ข้อมูลสถิติดุลการชําระเงิน และฐานะการลงทุนระหว่างประเทศอ้างอิงหลักการและแนวทางการจัดทําตาม
คู่มือ Balance of Payments and International Investment Position Manual7 และหนี้ต่างประเทศเป็นไปตาม
คู่มือ External Debt Statistics Manual8 ตัวอย่างของข้อมูลที่จัดทําในแผนภาพที่ 7 และ 8
6

แผนภาพที่ 7 : ดุลการชาระเงิน

5

พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่าง
ประเทศและสถิติการเงินของประเทศ ให้ ธปท. มีอํานาจสั่งให้บุคคลซึ่งทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่อ ธปท. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6
Monetary and Financial Statistics Manual (2000)
7
ปัจจุบันการจัดทําข้อมูลดุลการชําระเงินอิงตามมาตรฐานการจัดทําข้อมูลใน Balance and Payments Manual 5th Edition (BPM5) และอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงการจัดทําข้อมูลให้เป็นไปตามคู่มือ Balance and Payments and International Investment Position Manual 6th Edition (BPM6) ซึ่งคาดว่า
สามารถปรับการจัดทําข้อมูลสู่มาตรฐานใหม่นี้ภายในปี 2556
8
External Debt Statistics Manual. Guide for Compilers and Users. (2003)
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แผนภาพที่ 8 : Monetary Condition

(2) ข้อมูลอื่นๆ ที่ธปท. จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และติ ดตามภาวะเศรษฐกิจ ครอบคลุมดัชนี
ชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (แผนภาพที่ 9) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีค่าเงิน
บาท เป็นต้น
แผนภาพที่ 9 : ดัชนีความเชือ่ มั่นทางธุรกิจ

(3) การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจซึ่งเป็นข้อมูลที่ ธปท. มิได้ จัดทา แต่มีความจาเป็นในการใช้งาน
ครอบคลุมข้อมูลที่ ธปท. รับจากแหล่งข้อมูลที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดทํา อาทิ รายได้ประชาชาติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
รายละเอียดของข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่ธปท. จัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน
กลุ่มข้อมูล
รายละเอียด
ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ
 ดัชนีชี้เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ค่าเงินบาท
 เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช้กําลังการผลิต
 เครื่องชี้การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
 เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน
 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้
 เครื่องชี้สถานการณ์ด้านแรงงาน
 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว
 ดัชนีการค้าระหว่างประเทศ
 เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย
การเงินและการธนาคาร
 บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันรับฝากเงิน
 สินทรัพย์และหนี้สินธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันรับฝากเงินอื่น ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน
 สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์
 เงินฝาก เงินให้กู้ยมื ของธนาคารพาณิชย์
 ฐานะเงินตราต่างประเทศ การซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์
 ปริมาณเงินและองค์ประกอบ
 ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
การคลัง
 ฐานะการคลัง
 หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
 ผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ภาคต่างประเทศ
 มูลค่าและปริมาณสินค้าเข้าและสินค้าออก
 ดุลการชําระเงิน
 เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้นในต่างประเทศ และจากต่างประเทศ
 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
 เงินสํารองระหว่างประเทศ
 หนี้ต่างประเทศ
 ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ
 โครงสร้างการชําระค่าสินค้าส่งออก-นําเข้าของไทยกับกลุ่มประเทศต่างๆ
ภาคเศรษฐกิจจริง
 ผลผลิตการเกษตร ภาคเหมืองแร่ ภาคอุตสาหกรรม
 ปริมาณการจําหน่ายสินค้าอุตสาหกกรมในประเทศ
 ราคาขายส่งสินค้า ราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่สําคัญ
 การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
ที่มา : ศิริพร มุกสกุลรัตน์ วรทิพย์ ศิริสวัสดิ์ จีรพร ชัยทวีทรัพย์, คลังข้อมูล ธปท. แหล่งข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจไทย, StatHorizon มกราคม 2553
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การจัดทําฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานจําเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลที่สามารถ
ให้ข้อมูลได้ในมุมมองที่หลากหลายและมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนั้น ธปท. จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ให้
ข้อมูลเป็นจํานวนมาก ทั้งจากผู้ให้ข้อมูลที่ต้องจัดส่งข้อมูลให้ธปท. ตามกฎหมาย และจากการขอความร่วมมือใน
การจัดส่ง หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในลักษณะของบันทึกความตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือ Memorandum of Understanding (MOU) โดยรูปแบบของการรายงานเป็นทั้งในลักษณะของการ
รายงานโดยตรงและการสํารวจข้อมูล ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
 สถาบันการเงินต่างๆ ทั้งที่อยู่ภายใต้การกํากับของ ธปท. และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิต ฟองซิเ อร์ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน สํานักงานผู้แทนธนาคาร
ต่างประเทศ บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ
บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 บริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท
หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
 บริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้แก่
บริษัทประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต
 หน่วยงานราชการ ได้แก่
 กระทรวงพาณิชย์ เช่น กรมการค้าภายใน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 กระทรวงการคลั ง เช่ น กรมศุ ล กากร กรมสรรพสามิ ต สํ า นั ก งา นบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
 สํานักนายกรัฐมนตรี เช่น สํานักงบประมาณ สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง กรมชลประทาน
 กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมที่ดิน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น สํานักงานสถิติแห่งชาติ
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เช่น สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
 รัฐวิส าหกิจ เช่น การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่ว นภูมิภาค การประปานครหลวงและ
ภูมิภาค องค์กรสะพานปลา บมจ.ท่าอากาศยาน บมจ.การบินไทย บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น
 นิติบุคคลอื่นๆ เช่น บริษัทน้ํามัน โรงแรม โรงพยาบาล และผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น
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ทั้งนี้ ข้อมูลสถาบันการเงินหรือข้อมูลเศรษฐกิจที่ธปท. ได้รับจากภายนอกมีความถี่และความละเอียดของ
ข้อมูลในการจัดส่งที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้งานข้อมูลแต่ละประเภท โดยรายละเอียดของ
ข้อมูลที่ธปท. รับมีตั้งแต่ความถี่แบบรายวัน9 รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
3.2 การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ก่อนการปรับโครงสร้างองค์กรของธปท. ในปี 2540 การบริหารจัดการข้อมูลของธปท. ยังมีจุดอ่อนอยู่หลาย
ประการ กล่าวคือ การบริหารจัดการข้อมูลอยู่ภายใต้การดูแลหลายสายงาน ซึ่งแต่ละสายงานต่างมีวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานต่างกัน จึงมีมาตรฐานในการจัดเก็บ คํานิยาม ความครอบคลุมและระบบจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน ทํา
ให้ไม่สามารถนําข้อมูลมาเชื่อมโยงเป็นภาพรวมได้หรือทําได้แต่ไม่สะดวกนัก นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลยังมี
ความซ้ําซ้อ นโดยข้อมูล บางประเภทมีก ารจัดเก็บไว้ที่ส ายงานมากกว่าหนึ่งสายงานเนื่อ งจากไม่มีศูนย์รวมเพื่อ
จัดเก็บรายละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่ ในธปท. ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เป็นภาระแก่ผู้ให้ข้อมูลที่จะต้องส่ง
ข้อมูลให้กับธปท. เป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดตั้งสายงานขึ้นมาใหม่เพื่อทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางข้อมูล จึงเป็นหนึ่ง
ในแนวทางที่ ธปท.ได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการข้อมูลและลดความซ้ําซ้อน
การทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินนั้น ธปท.
ได้ นํ า เทคโนโลยี ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ระบวนการดั ง กล่ า วมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผ ลมากที่ สุ ด รวมทั้ง ลดต้น ทุน ในการบริห ารจัด การข้ อ มู ล ของทั้ง ธปท. และผู้ ใ ห้ข้ อ มู ล ภายนอก โดย
ครอบคลุมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอนคือ การรับ-ส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการ
ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล
เทคโนโลยีในการรับ-ส่งข้อมูล
ธปท. ได้นําเทคโนโลยีในการรับ-ส่งข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นสากลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ในการทํางานโดยได้ขอความร่วมมือ ผู้ให้ข้อ มูลทั้งสถาบันการเงินและผู้ใ ห้ข้อมูล อื่นๆ รายงานข้อมูลผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
(1) การรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินผ่านช่องทางการรับ -ส่งข้อมูลที่เรียกว่า Electronic Financial
Services (EFS) ซึ่งเป็นช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลการเงินเดียวกันกับการรายงานข้อมูลของระบบการชําระเงิน ซึ่ง
ใช้ eXtensible Markup Language (XML) เป็นภาษามาตรฐานในการรายงานข้อมูลระหว่างองค์กร โดยการส่ง
ข้อมูลในรูปแบบของ XML นี้ มีความยืดหยุ่นในการรับ-ส่งข้อมูลสูง เนื่องจากไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ในแต่ละองค์กร และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ นอกจากนี้การรับ -ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง
EFS ยังมีความปลอดภัยในการรายงานข้อมูลสูง เนื่องจากสถาบันการเงินผู้ส่งข้อมูลต้องมี Smart Card รหัส
ประจําตัวผู้ใ ช้งานและรหั สผ่านในการรับ -ส่ งข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2548
(2) การรับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ Web application และ Web services เป็น
ช่ อ งทางที่ ฝ่ า ยบริ ห ารข้ อ มู ล ได้ เ ปิ ด ให้ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มิ ใ ช่ ส ถาบั น การเงิ น ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ ฝ่ า ยบริ ห ารข้ อ มู ล เช่ น
9

สําหรับข้อมูลสถาบันการเงินโดยเฉพาะด้านธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
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ผู้ประกอบการเอกชนสําหรับการรายงานข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศและการสํารวจหนี้ต่างประเทศแทน
การรับ-ส่งรายงานและแบบสํารวจในรูปแบบกระดาษ
เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล
นับตั้งแต่จัดตั้งฝ่ายบริหารข้อมูล แนวคิดในเรื่องการนํา เทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Warehousing) ได้ถูก
นํามาใช้ที่ธปท. เพื่อออกแบบให้มีการจัดโครงสร้างข้อมูลที่เหมาะสม และให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือในการ
เรียกใช้แ ละหมุนมุมมองในการใช้งานได้เอง โดยไม่ต้อ งใช้ผู้ พัฒนาโปรแกรมเรียกใช้งาน ระบบได้พัฒนา เป็น
รูปธรรมขึ้นในดือนพฤษภาคม 2545 และเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2546 โดยจัดเก็บทั้งข้อมูลที่เป็นภาพรวม
(Aggregate) และข้อมูลที่เป็นรายธุรกรรม (Transactions) ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบโดยเฉพาะการรายงานข้อมูล
ของสถาบันการเงิน ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนจัดเก็บในคลังข้อมูล ซึ่งเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลอิงตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเชิงธุรกิจที่ได้กําหนดไว้ในเบื้องต้น โดยการตรวจสอบดังกล่าว มี 3 ระดับ
ได้แก่
(1) การตรวจสอบเบื้องต้น (basic validation) คือการตรวจสอบคุณลักษณะของข้อมูล เช่น จํานวนเงินต้อง
รายงานเป็นตัวเลข วัตถุประสงค์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศให้ระบุตามรายการที่ให้เลือก เป็นต้น
(2) การตรวจสอบเชิงซ้อน (complex validation) คือการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลภายในชุด
ข้อมูลเดียวกัน เช่น การรายงานการซื้อเงินตราต่างประเทศที่ระบุวัตถุประสงค์เป็นการกู้ยืมเงินต้องระบุข้อมูลใน
ส่วนของรายละเอียดของสัญญากู้ยืมด้วย การรายงานงบดุลรายละเอียดของรายการที่เป็นสินทรัพย์ควรเท่ากับ
สินทรัพย์รวม เป็นต้น
(3) การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างชุดข้อมูล (cross validation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์
ของแต่ละชุดข้อมูลแบบกระทบยอดระหว่างชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน โดยอิงกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเชิงธุรกิจที่ได้
กําหนดไว้เบื้องต้น เช่น รายละเอียดการเบิกและชําระคืนสินเชื่อที่รายงานในชุดข้อมูลหนึ่ง ควรเท่ากับยอดคงค้างที่
รายงานในอีกชุดข้อมูลหนึ่ง เป็นต้น
แผนภาพที่ 10 : ภาพรวมคลังข้อมูล ธปท.

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
& เอกชน

ข้อ ูลเศรษฐกิจ
ด้าน
ด้าน
Financial
External
Sector
Sector

ข้อ ูล
สถาบันการเงิน

ข้อ ูลธุรกิจเงินตรา
ต่างประเทศและ
ตลาดการเงิน

สถาบันการเงิน

Economic
Policy
Formulation

Financial
Institutions
Policy
Formulation
and measures
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เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลและเผยแพร่
เพื่อให้การใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
W.Eckerson ได้กล่าวไว้ในบทความ Predictive Analytics – Extending the Value of Your Data Warehousing
Investment ถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีการใช้งานข้อมูลจากคลังข้อมู ล โดยเชื่อมโยงความซับซ้อนของการใช้
ข้อมูล (complexity) กับความคุ้มค่าในการจัดทําเป็น 4 ระดับ (แผนภาพที่ 11) ได้แก่
ระดับที่ 1 : การใช้งานเพื่อการรายงานข้อมูล (Reporting) ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานโดย
แสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานมาตรฐานในลักษณะของรายงานประจํา (Fixed report) และใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซึ่ง
การใช้งานข้อมูลในระดับนี้มีความซับซ้อนในการใช้งานน้อยที่สุด
ระดับที่ 2 : การใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ครอบคลุมการจัดทําและแสดงผลข้อมูลแบบ
รายงานเฉพาะกิจ (Ad-hoc report) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ ข้อมูลได้ตามมุมมองและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตาม
ต้องการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลข้อมูลแบบ data visualization ซึ่งทําให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
ระดับที่ 3 : การใช้งานเพื่อการติดตามดูแล (Monitoring) ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีของการแสดงผลใน
รูปแบบของ Dashboard ซึ่งเป็นการนําเสนอข้อมูลที่สําคัญให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของข้อมูลในกรอบที่จะวิเคราะห์
ได้อย่างครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลที่แสดงจะปรับเปลี่ยนทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับที่ 4 : การใช้งานเพื่ อการคาดการณ์ (Predictive) ครอบคลุ มเทคโนโลยีขั้นสู งที่ใ ช้ใ นการค้ นหา
ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลที่มีปริมาณมากเพื่อใช้ในการคาดการณ์พฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้น
แผนภาพที่ 11 : Spectrum การใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูล

ที่มา : Eckerson.W, Predictive Analytics – Extending the Value of Your Data Warehousing Investment
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ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพั ฒนาทางเทคโนโลยีการวิเ คราะห์และเผยแพร่ข้อมูลที่มีอยู่ใ นปัจจุบัน
นอกจากการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแล้ว
ฝ่ายบริหารข้อมูลได้นําเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนการใช้งานข้อมูล ดังนี้
(1) Business Intelligence Tools (BI Tools)10 ใช้ในการจัดทํารายงานมาตรฐานในลักษณะของรายงาน
ประจํา (Fixed report) และรายงานเฉพาะกิจ (Ad-hoc report) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตามมุมมองและ
เงื่อนไขต่างๆ ได้ตามต้องการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในเชิงนโยบายได้อย่างทันกาล
(2) Data Visualization Tools11 ใช้นําเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Interactive Graph ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองของแผนภูมิได้ตามต้องการ โดยฝ่ายบริหารข้อมูลได้จัดทําแผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญเป็น
รูปแบบของ Interactive Graph และได้เผยแพร่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปใน BOT website12 ดังนี้
 Economic Conditions
 Gross Domestic Products (GDP)
 Farm Income from Major Crops
 Manufacturing Production Index (MPI)
 Capacity Utilization and Capacity Index
 Tourism
 Private Consumption Index (PCI)
 Private Investment Index (PII)
 Business Sentiment Index
 Fiscal Conditions
 BOP, Exports and Imports
 Monetary Conditions
 Non-performing Loans (NPLs)
 External Stability
 Exchange Rate, NEER and REER
 Current Account
 Financial Account
 External Debt
 External Debt Indicators
 Internal Stability
10

Microsoft Reporting Service, Microsoft Analysis Services และ Business Object XI r.3
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ธปท. ได้นํามาใช้สําหรับ Data visualization tools คือ Xcelsius ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการแสดงข้อมูลบน
แผนภูมิได้ตามความต้องการใช้งาน
12
http://www.bot.or.th/THAI/STATISTICS/GRAPH/Pages/Main3.aspx
11
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 Inflation
 Unemployment
(3) ระบบ BOT Data Dissemination (BOTdd) เป็นระบบการเรียกใช้ข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงและผู้
วิเคราะห์ภายใน ธปท . เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ การเงิน สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน
ซึ่งใช้เทคโนโลยี Web Portal และการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Dashboard ที่ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนและ
กําหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนหน้าจอได้
การพัฒนาระบบ BOTdd เกิดจากแนวคิดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการนําเสนอและใช้ข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะห์และการดําเนินนโยบาย อีกทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาระบบคลังข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน โดย
มุ่งเน้นคุณสมบัติการทํางานหลัก 4 ประการ ได้แก่
1) จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงคลังข้อมูลได้ง่าย (Single channel entry)
2) ปรับปรุง User experiences ในการนําเสนอข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้งานซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงผลได้ทันที เพื่ อให้ส อดคล้อ งกับความต้องการใช้งานให้มากที่สุดนอกจากนี้ การ
นําเสนอข้อมูลยังได้เชื่อมโยงโดยตรงกับคลังข้อมูล ทําให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
3) สนับสนุนการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Sharing) ของฝ่ายงานต่างๆ ภายใน ธปท.
4) รวบรวมและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามตามมุมมองและการใช้ข้อมูลของผู้วิเคราะห์ เพื่อให้ง่ายสําหรับ
การค้นหาและใช้งาน ได้แก่
 ข้อมูลชี้วัดเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน (Macro Prudential Stability) เพื่อการวิเคราะห์ความไม่
สมดุล 7 ด้านในระบบเศรษฐกิจการเงิน และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
 ข้อมูลเครื่องชี้ ภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ (Economic Conditions) เพื่อใช้ประกอบการ
ประชุม / บรรยาย หรือเผยแพร่และตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าว
 ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และติดตามภาวะตลาดการเงิน และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน
ตลาดอนุพันธ์ ตลาดทุน และตลาดเงินตราต่างประเทศ (Financial Market Stability) เพื่อสนับสนุน
การดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน การกํากับควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และการ
ป้องปรามการเก็งกําไรค่าเงินบาท
 ข้อมูลเพื่อการติดตาม ดูแล และรักษาเสถียรภาพสถาบันการเงิน (Financial Institution Stability)
ทั้งที่เป็นข้อมูลในภาพรวมของระบบสถาบันการเงินสําหรับผู้บริหาร รายงานการวิเคราะห์ รายงาน
การตรวจสอบ และข้อมูลที่สําคัญในส่วนของโครงสร้างทางการเงิน เงินกองทุน ผลการดําเนินการ
ตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน
 ข้อมูลเสถียรภาพด้านระบบการชําระเงิน (Financial Infrastructure Stability) เป็นข้อมูลสนับสนุน
นโยบายด้านการชําระเงิน การกํากับดูแลระบบการชําระเงิน เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการชําระเงิน
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 ข้อมูลฐานะและผลการดําเนินงานของธปท. (BOT’s Financial Account Information)
(4) การทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีปริมาณมาก โดยการค้นหารูปแบบหรือลักษณะบางประการที่ได้ถูกซ่อนอยู่ในข้อมูลที่
มองผิ ว เผิ นแล้ วไม่อ าจสังเกตเห็ นได้ ปัจจุบันฝ่ายบริหารข้ อ มูลอยู่ระหว่างการศึ กษาและดําเนินการจัดทําเป็น
โครงการนําร่อง
การปรับปรุงกระบวนการทางาน
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้น ได้ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการทํางานในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดทําข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานสากลและ
หลักการสถิติ ฝ่ายบริหารข้อมูลในฐานะของผู้จัดทําข้อมูลตระหนักถึงความจําเป็นและความสําคัญของการปรับปรุง
กระบวนการดังกล่าวและได้ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการทํางานอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการทํางานที่ได้
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ดังนี้
(1) การปรับกระบวนการรับส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายบริหารข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลทุกประเภท ให้เป็นการรวม
ศูนย์ในลักษณะ Single point of contact กล่าวคือผู้ให้ข้อมูลส่งข้อมูลสําหรับการใช้งานภายใน ธปท. ให้กับฝ่าย
บริหารข้อมูลเท่านั้นและฝ่ายบริหารข้ อมูลจะทําการส่งต่อข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวแก่ผู้ใช้งานตามช่องทางการเผยแพร่ต่อไป เพื่อป้องกันความสับสนของผู้ให้ข้อมูลภายนอกในการติดต่อให้
ข้อมูลกับธปท.
(2) การปรับรูปแบบการรับส่งของข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นสากลมากที่สุด เช่น ประเภท
ธุรกิจใช้รหัสการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) รหัสสถาบันการเงินในประเทศใช้รหัส
สถาบันการเงินของธปท. และสถาบันการเงินต่างประเทศใช้รหัส SWIFT Code เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดแบ่ง
ประเภทหมวดหมู่ (classification) ของประเภทของสถาบันในระบบเศรษฐกิจ และประเภทการทําธุรกรรมที่เป็นไป
ตามคู่มือการจัดทําข้อมูลต่างๆ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
ข้อมูลข้ามภาคเศรษฐกิจ เช่น ด้านเศรษฐกิ จการเงิน การคลัง ภาคต่างประเทศ และเชื่อ มโยงข้อมูลกับองค์กร
ระหว่างประเทศ
(3) การปรับปรุงประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายระหว่าง
ธปท.กับสถาบันการเงินที่มีระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูง แทนการส่งรายงานและข้อมูลในรูปแบบ
เอกสารและไฟล์ต่างๆ รวมทั้งการปรับกระบวนการนําข้อมูลเข้าคลังข้อมูล จากการนําเข้าแบบ Manual key-in ซึ่ง
ต้องใช้บุคลากรจํานวนมากในการนําเข้าข้อมูลเป็นการนําเข้าอัตโนมัติ
(4) การปรับปรุงกระบวนการสํารวจข้อมูลเพื่อเติมเต็มข้อมูลที่มีความสําคัญ และไม่อยู่ในระบบการรายงาน
ของหน่วยงานใด เช่น ข้อมูลหนี้ต่างประเทศ ข้อมูลฐานะหนี้สินทรัพย์สิ นทางการเงินระหว่างประเทศที่ต้องจัดเก็บ
เพิ่มเติมจากผู้ประกอบการเอกชน นอกจากนี้ ยังต้องสํารวจเพื่อให้สามารถติดตามภาพภาวะเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ ความคิดเห็น การคาดการณ์ แนวโน้มของภาคเอกชน เพื่อให้ทันต่อ การใช้งาน เช่น การสํารวจความ
เชื่อมั่นของผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ผู้ประกอบการที่มีการกู้ยืมจากต่างประเทศ หรือโรงพยาบาลเอกชน
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เป็นต้น ซึ่งแนวทางที่ได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลสํารวจ ครอบคลุมการนําหลักการและวิธีการทางสถิติ
มาใช้ เพื่ อ ให้ ส ามารถสะท้ อ นสภาพธุ ร กิ จ และติ ด ตามภาวะของธุ ร กิ จ ที่ กํ า ลั ง สํ า รวจให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะ การกําหนดประชากร การออกแบบกรอบการสํารวจตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง และการคัดเลือกตัวอย่าง
โดยใช้เทคนิคการสุ่มทางสถิติ เช่น วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)13 หรือวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)14 เป็นต้น ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน และการปรับปรุงแบบ
สํารวจให้มีความครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ทั้งนี้จะกล่าวถึงในรายละเอียดของการปรับปรุงคุณภาพ
ของงานสํารวจในส่วนต่อไป
4. การพัฒนาคุณภาพข้อมูล
4.1 การประเมินคุณภาพการจัดทาข้อมูลโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
เนื่อ งจากการมีข้อ มูล ที่ไ ม่เ พี ยงพอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เ กิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศจึงได้เริ่มพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ สําหรับการจัดเก็บข้อมูล และได้จัดการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (Report of Observance of Standards and Codes – ROSC) ตามหลักของการ
เผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง (Special Data Dissemination Standards – SDDS)15
โดยใช้กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล (Data Quality Assessment Framework – DQAF) เป็นมาตรฐาน เพื่อ
พิจารณาว่า ประเทศต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานได้ในระดับใด หลักการของ ROSC จะเน้นในส่วนของข้อมูลที่
เผยแพร่ให้สาธารณะชน พัฒนาข้อมูลที่จําเป็นต่อตลาด และเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์
และพยากรณ์ เพื่อการตัดสินใจ
กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูล ประกอบด้วยปัจจัยในการประเมิน 6 หมวด คือ
0. พื้นฐานที่ช่วยให้การจัดทําข้อมูลมีคุณภาพ (Prerequisites of Quality)
1. ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่จัดทําและเผยแพร่ข้อมูล (Assurance of Integrity)
2. วิธีการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูล (Methodological Soundness)
3. ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล (Accuracy and Reliability)
4. การให้บริการข้อมูล (Serviceability)
5. ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility)

13

เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นวิธีสุ่มที่ผู้สํารวจเจาะจงเลือกหน่วยขั้นต้นมาอยู่ในตัวอย่าง ตามดุลพินิจของ ผู้สํารวจเอง เพื่อ
สะดวกต่อการทําสํารวจและการขอความร่วมมือจากหน่วยตัวอย่าง
14
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นกระบวนการของการจําแนกสมาชิกของประชากรออกเป็นชั้นต่างๆ โดยที่สมาชิกของประชากรที่
อยู่ในชั้นภูมิเดียวกันจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติเดียวกัน แต่ต่างชั้นภูมิกันจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันและมีการสุ่มตัวอย่ างเพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิเพื่อนํามาศึกษา
15
รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับสูง สามารถพบได้ใน บทที่ 3.4 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนา
คุณภาพข้อมูล
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ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูล ระหว่าง
วัน ที่ 3 – 17 ตุ ล าคม 2548 โดยมี ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น 4 กลุ่ ม คื อ ข้ อ มู ล บั ญ ชี ป ระชาชาติ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) สถิติการคลัง (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สถิติการเงินและ
สถิติดุลการชําระเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) เจ้าหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นไว้ว่า
ประเทศไทยมี ร ะบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติม หภาคที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒนาอย่ า งดี รั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ข้ อ มู ล
เจ้าหน้าที่มีความสามารถในการจัดทําข้อมูล สาธารณะชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ยังสามารถจะพัฒนาได้ต่อไป
Thailand possesses a well-developed macroeconomic statistical system, with many strengths that span all of the
datasets assessed in this report. The government clearly recognizes the importance of good statistics for effective
decision-making in all sectors of the economy, and it is well accepted at all levels of the statistics-producing agencies
that quality builds trust and, thus, is a cornerstone of statistical work. The professionalism of staff—and the pride they
take in their work—are notable. The public has ready access to data and metadata, including through the Internet, and
prompt and knowledgeable support service is available to users. The statistical agencies currently are at various stages
of implementing international best practice methodologies; overall, the statistical system would benefit from an
acceleration of this activity. In addition, it would be desirable to strengthen the source data on which the aggregate
macroeconomic statistics are based, and to strengthen what, in some instances, risks becoming an outdated legal
framework for the collection, compilation, and dissemination of macroeconomic statistics. There is some scope, too, to
strengthen statistical revision policies and practices.
(International Monetary Funds. “Thailand: Report on the Observance of Standards and Codes—Data Module, Response
by the Authorities, Detailed Assessments Using the Data Quality Assessment Framework (DQAF)” IMF Country Report
No. 06/140, April 2006.)

การประเมินข้อมูลตามกรอบ DQAF จะให้คะแนนเป็นระดับ ดังนี้
o O – Practice Observed วิธีปฏิบัติในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดทําข้อมูล โดย
ไม่มีจุดบกพร่องในสาระสําคัญ
o LO – Practice Largely Observed มีบางส่วนที่แตกต่างจากมาตรฐาน แต่ไม่เพียงพอที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน
o LNO – Practice Largely Not Observed มีความแตกต่างจากมาตรฐานอย่างมาก และผู้จัดทํา
ข้อมูลจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรฐาน
o NO – Practice Not Observed ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
o N/A – Not Applicable ใช้เฉพาะกรณีวิธีการทางสถิติไม่สามารถใช้ได้ในการจัดทําข้อมูลของ
ประเทศนั้น
สําหรับผลการประเมินในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย คือข้อมูลสถิติการเงินและสถิติดุลการชําระเงิน
นั้น วิธีปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Practice Observed) มีเพียงบางหมวดเท่านั้น ที่มีความ
แตกต่างจากมาตรฐานเล็กน้อย (Practice Largely Observed) และยังสามารถปรับปรุงได้ เช่น กรอบกฎหมาย
ขอบเขตของข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การบันทึกข้อมูล แหล่งข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและผลกระทบ เป็นต้น
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ฝ่ายบริหารข้อมูลและธปท. ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาการเก็บข้อมู ลอย่างต่อเนื่อง และได้นํา
ข้อเสนอแนะที่ได้มาดําเนินการปรับปรุง โดยบางส่วนได้จัดการเสร็จสิ้นแล้ว และบางส่วนยังอยู่ระหว่างดําเนินการ
เช่น
o กฎหมายที่ระบุอย่างชัดเจนให้อํานาจธปท. ในการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน ที่ยังไม่มีในช่วงเวลา
ประเมิน ปัจจุบัน พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
มาตรา 10 ระบุ ให้ ธ ปท. มี อํานาจสั่ งให้บุค คลซึ่งทํ าธุ รกรรมที่ เ กี่ยวข้อ งกั บการเงินและการลงทุ น
ระหว่างประเทศจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน ฐานะ
การลงทุนระหว่างประเทศ และสถิติการเงินของประเทศ
o ในส่ ว นของวิ ธี ก ารจั ด ทํ า และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ซึ่ ง คณะผู้ ป ระเมิ น แนะนํ า ให้ เ พิ่ ม ขอบเขตและพั ฒ นา
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมนั้น ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้ว เช่น การจัดเก็บข้อมูลกําไรที่
นํากลับมาลงทุน หรือการเก็บข้อมูลสินค้าเข้าแบบ F.O.B.
และยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่าง
การศึกษาวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม
o ในส่วนของความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งคณะผู้ประเมินแนะนําให้หาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมใน
การจัดทําสถิติดุลการชําระเงิน นอกเหนือจากข้อมูลจากระบบรายงานซื้อขายเงินตราต่างประเทศ นั้น
ฝ่ายบริหารข้อมูลได้มีการศึกษาวิธีการประมาณการข้อมูลแบบใหม่ๆ โดยนําหลักสถิติมาประยุกต์ใช้
รวมถึงมีการขยายการสํารวจข้อมูลด้วย
o ในเรื่องการศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และหลักเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนั้น
ฝ่ายบริหารข้อมูล มีการศึกษาผลกระทบของการแก้ไขปรั บปรุงข้อมูลเรื่อยมา และนําผลการศึกษามา
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
4.2 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้วยทฤษฎีทางสถิติ
ฝ่ายบริหารข้อมูลได้มีการนําเอาวิธีการทางสถิติมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานอย่ างต่อเนื่อง บทความนี้จะแสดงวิธีการใช้หลักสถิติในการสํารวจและควบคุมคุณภาพข้อมูล โดยใช้
ตัวอย่างการจัดทําเครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว และการจัดทําข้อมูลหนี้ต่างประเทศ ซึ่งได้จากการสํารวจข้อมูลธุรกิจ
สถานที่พักแรม การสํารวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชน และการสํารวจสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ มาช่วยอธิบาย
วิธีการใช้หลักสถิติในกระบวนการจัดทําข้อมูลในขั้นต่างๆ
การใช้หลักสถิติในการสํารวจนั้น จะสามารถนํามาใช้ได้ตั้งแต่การเลือกตัวอย่างจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ การใช้หลักสถิติในการเลือกตัวอย่างจํานวนหนึ่งจากประชากรทั้งหมดเพื่อเป็นตัวแทนของประชากรนั้น ไม่
เพียงจะมีประโยชน์ในการลดภาระการสํารวจเท่านั้น แต่สามารถสํารวจข้อมูลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์ด้วย จากการจัดทําเครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมประกอบด้วยจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ได้
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอัตราการเข้าพักแรมของทั้งประเทศที่ได้จากการสํารวจ ต่อมามีความ
ต้องการใช้ข้อมูลแยกรายภูมิภาค ตลอดจนเครื่องชี้อื่นๆ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงการสํารวจข้อมูลธุรกิจ
สถานที่พักแรมให้สามารถตอบสนองการใช้งานที่ละเอียดขึ้นได้
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การสารวจธุรกิจสถานที่พักแรม16
ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ทําการสํารวจโรงแรมในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเป็นรายเดือนตั้งแต่ พ.ศ. 2540
โดยได้เก็บข้อมูลจากโรงแรมประมาณ 160 แห่ง ใน 29 จังหวัด และเน้นเก็บข้อมูลจากโรงแรมขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก โดยข้อมูลที่เก็บคือ จํานวนห้องพักรวม และ
จํานวนห้องพักที่มีแขกเข้าพักจริง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานที่พักแรมในช่วงหลังมีความหลากหลายมากขึ้นและ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ข้อมูลเหล่านี้จึงอาจไม่เพียงพอต่อการวิเ คราะห์ติดตามสถานการณ์การท่อ งเที่ยวอันมี
ความสําคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ และรายรับจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญ
ในดุลการค้าบริการระหว่างประเทศของไทย ดังนั้น ฝ่ายบริหารข้อมูล จึงเห็นควรปรับปรุงการสํารวจโรงแรมให้
เหมาะสมกับการใช้งาน สะท้อนสภาพธุรกิจ สามารถติดตามข้อมูลเป็นรายภูมิภาคได้ และเอื้อต่อการวิเคราะห์ใน
เชิงลึก โดยมีการเพิ่มข้อถามอีก 4 ข้อ คือ อัตราการจองห้องพักล่วงหน้า 3 เดือน ค่าห้องพักเฉลี่ยที่ขายได้จริง
สัดส่วนรายได้จากการจัดประชุม / สัมมนา ต่อรายได้รวม และสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ประชากรที่ใช้ในการสํารวจ ใช้ฐานข้อมูลธุรกิจสถานที่พักแรม พ.ศ. 2552 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย จํานวน 7,959 แห่ง จาก 76 จังหวัด17 ในประเทศไทย ในการกําหนดจํานวนตัวอย่าง ใช้วิธีกําหนดตัวอย่าง
แบบ 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยว
ตามเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละภูมิภาค โดยในขั้นนี้ สามารถเลือกจังหวัดได้ทั้งหมด 57 จังหวัด (7,475 โรงแรม) และ
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจากแต่ละภูมิภาค โดยแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาด และเลือกตัวอย่างให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรต่างจากค่าจริงไม่เกินร้อยละ 10 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ
95
เมื่อได้ขนาดตัวอย่างสําหรับแต่ละชั้นภูมิแล้ว จะใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบผสม คือ เลือกตัวอย่างส่วน
หนึ่งจากสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้รับการประเมินศักยภาพแล้ว และเลือกตัวอย่างส่วนที่เหลือในชั้นภูมินั้น
โดยใช้การสุ่มแบบระบบ เมื่อรวมจํานวนตัวอย่ างทั้งสิ้นสําหรับการสํารวจแบบใหม่นี้ จะได้จํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น
354 ราย และเมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราการพักแรมที่คํานวณได้จากการสํารวจแบบใหม่กับการสํารวจแบบเดิม
พบว่า ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
จากแผนภาพที่ 12 จะเห็นได้ว่า เครื่องชี้ภาวะการท่อ งเที่ยวของไทยนั้น มีค่าที่แตกต่างกันมากสําหรับแต่
ละภูมิภาค การมองข้อมูลที่เป็นภาพรวมอย่างเดียว ก็อาจจะทําให้การวิเคราะห์นั้นคลาดเคลื่อนไปได้ ดังนั้น การ
สํารวจแบบใหม่นี้จะช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยํามากขึ้นเป็นรายภูมิภาค นอกเหนือจากเครื่องชี้
ทีม่ ีมากขึ้น โดยที่ข้อมูลอัตราการพักแรมนั้นยังสามารถต่ออนุกรมได้กับข้อมูลเดิม

16

รายละเอียดในบทความ ผลการศึกษาการปรับปรุงการสํารวจข้อมูลธุรกิจสถานที่พักแรม โดย ชนิดา เงาจินตรักษ์ และ พรสวรรค์ รักเป็นธรรม, StatHorizon เมษายน 2553 http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Pages/HorizonPage.aspx
17
ณ ขณะที่จัดทําข้อมูล จํานวนจังหวัดในประเทศไทยมี 76 จังหวัด
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แผนภาพที่ 12: เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว
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ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

การสารวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชน18และการสารวจสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ19
จากการที่วิกฤติเศรษฐกิจพ.ศ. 2540 มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่สูงมาก การ
สํารวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจึงเป็นการสํารวจลําดับต้นๆ ที่ฝ่ายบริหารข้อมูลได้จัดทํา และได้มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างข้อมูลยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศของไทย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 ซึ่ง
หนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจะอยู่ภายใต้ธุรกิจที่มิใช่ธนาคาร โดยข้อมูลสินเชื่อการค้าจะได้จากการประมาณค่าโดย
เทียบเป็นสัดส่วนคงที่กับมูลค่าสินค้านําเข้า ในขณะที่ข้อมูลอื่นๆ จะได้จากการสํารวจและการประมาณค่า
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าสินเชื่อการค้า 20 นับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงของหนี้ต่างประเทศภาคเอกชน
ระยะสั้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่ในปัจจุบันนั้น ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประมาณการสัดส่วนซึ่งมีข้อมูลโครงสร้างวิธีการ
ชําระค่าสินค้าในพ.ศ. 2544-2546 ที่ได้จากการรายงานตั้งแต่ก่อนยกเลิกแบบรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
เป็นฐาน ซึ่งอาจไม่สะท้อนภาวะปัจจุบัน ดังนั้น ฝ่ายบริหารข้อมูลจึง ได้ดําเนินการศึกษาการสํารวจสินเชื่อการค้า
ระหว่างประเทศตั้งแต่พ.ศ. 2547 ทั้งในด้านวิธีการชําระเงิน และยอดคงค้างสินเชื่อการค้า เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
18

รายละเอียดในบทความ การสารวจหนี้ต่างประเทศภาค Non-bank โดย สีเลิด กุลประสิทธิ์ และ ภานุภัทร วงศ์รศั มี, Stat-Horizon กุมภาพันธ์ 2553
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Pages/HorizonPage.aspx
19
บทความเรื่องสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศจะลงใน Stat-Horizon เดือนกันยายน 2553
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Pages/HorizonPage.aspx
20
สินเชื่อการค้าเป็นการให้สินเชื่อเพื่อการค้าจากผู้ขายสินค้าแก่ผู้ซื้อโดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน สําหรับสินค้า (Goods) ไม่รวมบริการ (Services) รวมถึง
การชําระค่าสินค้าล่วงหน้าจากผู้ซื้อแก่ผู้ขายสินค้าด้วย (แต่ไม่รวม L/C และ T/R)
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ใช้สินเชื่อการค้าของผู้ส่งออกและผู้นําเข้าในประเทศไทย และนําข้อมูลวิธีการชําระเงินมาใช้ในการประมาณการใหม่
แทนสัดส่วนเดิม นําข้อมูลมาปรับข้อมูลยอดคงค้างให้ถูกต้องมากขึ้น
ตารางที่ 3 : ยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศของไทย ณ สิ้นไตรมาส 1 พ.ศ. 2553 (ล้านดอลลาร์สรอ.)
รัฐบาลโดยตรง
4,774.89
ระยะสั้น
233.81
ระยะยาว
4,541.08
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2,610.85
ระยะสั้น
835.08
ระยะยาว
1,775.76
ธนาคาร
11,630.88
ระยะสั้น
9,577.68
ระยะยาว
2,053.19
ภาคอื่น ๆ
54,668.95
ระยะสั้น
19,391.85
รัฐวิสาหกิจ
27.67
ธุรกิจที่มใิ ช่ธนาคาร
19,364.18
เครื่องมือทางการเงิน
112.81
เงินกู้
6,477.79
เฉพาะ: เงินกู้ในเครือ
3,515.79
สินเชื่อทางการค้า
12,193.53
หนี้สินอื่น ๆ
580.05
ระยะยาว
35,277.09
รัฐวิสาหกิจ
9,102.29
ธุรกิจที่มใิ ช่ธนาคาร
26,174.80
พันธบัตรและตัว๋ เงิน
4,647.74
เงินกู้
21,444.04
เฉพาะ: เงินกู้ในเครือ
5,662.83
สินเชื่อทางการค้า
83.01
หนี้ต่างประเทศรวม
73,685.58
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

เนื่องจากผู้ส่งออกและผู้นําเข้าสินค้ าในประเทศไทยทั้งหมดมีจํานวนมาก (ใน พ.ศ. 2551 มีผู้ส่งออกสินค้า
ประมาณ 38,000 ราย และผู้นําเข้าสินค้าประมาณ 62,000 ราย) จึงไม่สามารถสํามะโนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการ
คัดเลือกตัวอย่างเพื่อทําการสํารวจ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตามขนาดการนําเข้าหรือส่งออก โดยจะสํารวจ
บริษัทที่มีมูล ค่าการนําเข้าหรือ ส่งออกมากกว่า 2,000 ล้านบาท ทุกราย สํ าหรับบริษัทที่มีมูล ค่ าการนําเข้าและ
ส่งออกน้อยกว่า 2,000 ล้านบาท จะกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนคาดหวังที่ยอมรับได้สําหรับแต่ละชั้นภูมิ เพื่อเลือก
จํานวนตัวอย่างในขนาดที่เหมาะสม โดยกําหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนคาดหวังที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 3 สําหรับชั้น
ภูมิที่มีขนาดการนําเข้าหรือส่งออกสูงที่สุด และร้อยละ 15 สําหรับชั้นภูมิที่มีขนาดการนําเข้าหรือส่งออกต่ําที่สุด
เมื่อได้จํานวนตัวอย่างแล้ว จะทําการคัดเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบระบบ โดยมีการแบ่งบริษัทตาม
กลุ่มธุรกิจตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย เพื่อให้ตัวอย่างบริษัทที่ได้มีการกระจาย
ตัวและสามารถเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดได้ดี และสามารถประมาณค่าสินเชื่อการค้าสําหรับบริษัทที่ไม่ได้สํารวจ
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ได้อ ย่างถู ก ต้องแม่นยํามากขึ้น โดยการนําสั ดส่ ว นการใช้สิ นเชื่ อ การค้ าของบริษัทที่มีขนาดและประเภทธุ รกิจ
ใกล้เคียงกันมาใช้ เนื่องจากการใช้สินเชื่อการค้ามีความสัมพันธ์กับขนาดบริษัทและประเภทธุรกิจ อนึ่ง การกําหนด
จํานวนตัวอย่างที่ไม่มากจนเกินไป มีผลดีคือ ฝ่ายบริหารข้อมูล สามารถติดตามแบบสํารวจได้อย่างใกล้ชิด ทําให้
ระดับการตอบรับสูง และข้อมูลที่ได้ถูกต้องสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการสํารวจ
แผนภาพที่ 13 : ยอดคงค้างสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศของไทย
B.USD
30

สินทรัพย์ที่เผยแพร่
ปัจจุบัน

20
10

หนี้สินที่เผยแพร่
ปัจจุบัน

0
-10

สินทรัพย์จากการ
สารวจ

-20
-30
2547

2548

2549

2550

2551

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการสํ ารวจพบว่า ยอดคงค้ างสิ นเชื่อการค้ าที่ได้จากการสํ ารวจนั้น มีมูลค่ าสูงกว่ายอดที่ได้จากการ
ประมาณการทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ฐานะสุทธิที่สํารวจได้เป็นค่าบวกสําหรับ 4 ใน 5 ปี คือ
สินทรัพย์สูงกว่าหนี้สิน สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการให้สินเชื่อการค้ามากกว่าได้รับสินเชื่อการค้า
สําหรับหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนประเภทอื่นๆ นั้น ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ทําการสํารวจหนี้ต่างประเทศ
ภาคเอกชนมาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เป็น รายไตรมาส ตั้ง แต่ พ.ศ. 2541 เป็ นต้ น มา ซึ่ง จํ า นวนบริ ษั ทที่ เ ข้า ข่ ายมี ห นี้
ต่างประเทศที่ต้องสํารวจนั้น มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ จากประมาณ 2,500 บริษัท ใน พ.ศ. 2543 เป็นกว่า
3,700 บริษัทใน พ.ศ. 2549 และกว่า 5,500 บริษัทในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มภาระให้ทั้งผู้สํารวจและผู้ตอบแบบสํารวจ
อย่างยิ่ง
เนื่องจากข้อมูลหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนในส่วนนี้เป็นข้อมูล ยอดคงค้างและเป็นหนี้ระยะยาว การสุ่ ม
สํ า รวจบางบริ ษั ท เพื่ อ นํ า มาเป็ นฐานเพื่ อ ประมาณค่ า สํ า หรับ บริ ษัท ที่ ไ ม่ไ ด้ สํ า รวจนั้ น ไม่ ส าม ารถจะกระทํ า ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากข้อมูลยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศรายบริษัทที่ ฝ่ายบริหารข้อมูล ได้เคยสํารวจและ
คํานวณจากข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ITRS) สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศนั้น
เป็นข้อมูลที่เบ้ขวา กล่าวคือ มีบริษัทส่ว นใหญ่มีหนี้ต่างประเทศค่อนข้างน้อย และมีเพียงน้อยรายที่มีหนี้ปริมาณ
มาก ดังนั้น การใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบ cut-off tail จึงสามารถลดจํานวนตัวอย่างได้มากโดยที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพข้อมูลค่อนข้างน้อย โดยเริ่ม cut-off ที่ 1 ล้าน ดอลลาร์ สรอ. ใน พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารข้อมูล
สํารวจบริษัทที่มียอดคงค้างหนี้ต่างประเทศมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้าน ดอลลาร์ สรอ. เท่านั้น ซึ่งมีจํานวนน้อย
กว่า 500 บริษัท และครอบคลุมถึงกว่าร้อยละ 80 ของยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศทั้งหมด และสําหรับบริษัทที่ไม่ได้
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สํารวจ จะใช้การประมาณค่ายอดคงค้า งหนี้ต่างประเทศจากข้อมูลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้รับรายงานจากสถาบันการเงิน
เพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ทําการทดสอบทางสถิติ โดยการสุ่มเลือกบริษัทจํานวน 50
บริษัท จากบริษัทที่มียอดหนี้คงค้างระหว่าง 3.5 – 20 ล้าน ดอลลาร์ สรอ. และทําการทดสอบสมมติฐาน
(hypothesis testing) โดยวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสองประชากรที่ไม่เป็นอิสระกัน (paired t-test)
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อทดสอบว่า ยอดหนี้คงค้างที่ได้จากการสอบถามบริษัท กับยอดที่ได้จากการประมาณ
ค่านั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม่ ซึ่งตั้งแต่ใช้การสํารวจแบบ cut-off tail ที่ 20 ล้าน USD
นั้น ยอดหนี้คงค้างที่ได้จากการสํารวจกับการประมาณค่า ยังไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนั้น นอกจากการใช้หลั กสถิ ติในการเลือ กตัว อย่างแล้ ว วิธีการทางสถิ ติยัง มีประโยชน์ใ นการควบคุ ม
คุณภาพข้อมูล ในกรณีที่มีการประมาณค่าข้อมูล
4.3 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
นอกจากความร่วมมือในการรับส่งข้อมูลกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการจัดทําข้อมูลตามที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริหารข้อมูลยังทําหน้าที่ เป็นตัวแทนของธปท. ในการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของข้อมูลที่จัดทําและเผยแพร่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยสามารถจําแนกเป็นการให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลแก่หน่วยงานและองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนี้
องค์กรภายในประเทศ
ปัจจุบันการจัดประเภทอุต สาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําหรับการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในประเทศไทย รวมทั้ง ธปท. อ้างอิงมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม (Thailand Standard Industrial
Classification (TSIC)) ที่จัดทําขึ้นโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยได้นํามาตรฐานการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมของสหประชาชาติที่เรียกว่า International Standard Industrial Classification Revision 3
(ISIC Rev.3) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล มาเป็นแนวทางในการจัดทํา
การจัดหมวดหมู่ประเภทกิจกรรมของ TSIC แบ่งประเภทกิจกรรมเป็น 16 สาขา (ประเภท A ถึง P) และ
แบ่งรายละเอียดย่อยของกิจกรรมออกเป็น 5 หลัก ในขณะที่ ISIC แบ่งรหัสประเภทกิจกรรมย่อยเพียง 4 หลัก
เท่านั้น ทั้งนี้การเพิ่มความละเอียดของประเภทกิจกรรมขึ้นอยู่กับความแตกต่ างของกิจกรรมในแต่ละประเทศและ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุด
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ตารางที่ 4 : ตัวอย่างตาราง TSIC สาหรับประเภท B การประมง การเพาะพันธุส์ ัตว์น้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม
หมวด หมวด หมู่
หมู่
ย่อย
ย่อย (ก.แรงงาน)
B050000 การประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
B
05
050 0500
05001
การประมงน้ําลึกและประมงชายฝั่ง
05002
การทําฟาร์มเลี้ยงปลา
การทําฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล
การทําฟาร์มเลี้ยงปลาน้ําจืด
05003
การทําฟาร์มเลี้ยงกุง้
การทําฟาร์มเลี้ยงกุง้ ทะเล
การทําฟาร์มเลี้ยงกุง้ น้ําจืด
05004
การทําฟาร์มเลี้ยงหอย
05005
การเพาะพันธุ์ปลาและกุ้ง
05009
การประมงอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2549 สหประชาชาติได้ปรับปรุงการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจาก ISIC Rev.3 เป็น ISIC Rev.4 โดยได้ปรับเปลี่ยนและเพิ่มกิจกรรมบางประเภทให้ครอบคลุมกิจกรรม
ที่เ กิ ดขึ้นใหม่ เพื่ อ ให้ มีรายละเอียดการแบ่งกลุ่ มให้ชัดเจนขึ้นและให้ส อดคล้ อ งกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป (ความแตกต่างระหว่าง ISIC Rev.3 และ ISIC Rev.4 ตามตารางที่ 5) นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ผลักดันให้มีการปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันภายในกลุ่ม
สมาชิกโดยให้ นําโครงสร้างของ ISIC Rev. 4 มาเป็นแนวทางในการจัดทํา ดังนั้น เพื่อให้การจัดประเภท
อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ในประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถเปรียบเทียบกับ
การจําแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสอดคล้องกับ ISIC Rev.4 สํานักงานสถิติ
แห่งชาติร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุง TSIC จึงได้จัดตั้ง
คณะทํางานมาตรฐานสถิติและคณะทํางานย่อยจัดทํามาตรฐานการจํา แนกข้อมูลสถิติขึ้น ประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ โดยข้อมูลในแต่ละกิจกรรมได้ทําการรวบรวมจากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
นั้นๆ เช่น ข้อมูลด้านการเกษตร จากสํานักเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ ข้อมูลการประมง
จากกรมประมง เป็นต้น
ตารางที่ 5 : ความแตกต่างระหว่าง ISIC Rev. 3 และ ISIC Rev. 4
ISIC Rev. 3.0
ISIC Rev. 4.0
(1) ความละเอียดของการจําแนกประเภท
ความละเอียดของการจําแนกประเภท
17 ประเภท (A – Q)
21 ประเภท (A – U)
 ประเภท
 ประเภท
60 หมวด
88 หมวด
 หมวด
 หมวด
159 หมู่
238 หมู่
 หมู่
 หมู่
292 หมู่ย่อย
420 หมู่ย่อย
 หมูย่ ่อย
 หมูย่ ่อย
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(2)

(3)

(4)

(5)

ISIC Rev. 3.0
ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดกลุ่มของธุรกิจภาคบริการมาก
เท่าที่ควร โดยให้รวมกิจการบริการเสริม ไว้ในหมูย่ ่อย
เดียวกันกับกิจกรรมหลัก เช่น ธุรกิจบริการซ่อมแซม
เครื่องจักร ให้รวมไว้ในหมวดย่อยการผลิตเครื่องจักร เป็นต้น
การจัดกลุ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิกส์ และโทรคมนาคม มีตัวเลือก
จํากัด
ธุรกิจประเภทการขนส่ง แบ่งเป็นหมวดย่อย ด้วยปัจจัย
กําหนดการเดินทางทีแ่ น่นอน คือ การขนส่งแบบมี
ตารางเวลา กับ การขนส่งแบบไม่มตี ารางเวลา
การจัดประเภทการเป็นตัวกลางทางการเงิน อยู่ในประเภท J
ประกอบด้วย 3 หมวด 5 หมู่ และ 12 หมู่ย่อย

29

ISIC Rev. 4.0
ให้ความสําคัญต่อภาคธุรกิจบริการ โดยแยกหมู่ย่อยของการ
ให้บริการต่างหาก จากกิจกรรมหลัก เพื่อให้สามารถระบุ
กลุ่มธุรกิจภาคบริการได้อย่างชัดเจน
แบ่งรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ICT ให้มี
ความละเอียดมากขึ้น ทัง้ ใน การผลิต การขายส่ง ขายปลีก
และการให้บริการ
ธุรกิจประเภทการขนส่ง แบ่งเป็นหมวดย่อย ด้วยลักษณะ
ของบริการ เป็น การขนส่งสินค้า กับ การขนส่งผู้โดยสาร
การจัดประเภทการเป็นตัวกลางทางการเงิน อยู่ในประเภท K
แบ่งเป็น 3 หมวด 10 หมู่ และ 18 หมู่ย่อย โดยมีหมู่ย่อยใหม่
ที่สําคัญ ได้แก่
 Activities of holding companies
 Trusts, fund and other financial vehicles
 Reinsurance
 Fund management activities

ฝ่ายบริหารข้อมูลในฐานะของผู้ใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมในการจัดเก็บข้อมูล (รายละเอียด
การใช้งานของหน่วยงานภาครัฐตามตารางที่ 6) ได้ให้ความร่วมมือกับสํานักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทําเอกสาร
ประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสําหรับกิจกรรมประเภท K ซึ่งเป็นกิจกรรมด้าน
การเงินและการประกันภัย (ตารางที่ 7) โดยได้พิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดหมวดหมู่และการ
แบ่งกิจกรรมย่อยในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการจัดจําแนกและมีกิจกรรมประเภทนี้อยู่จริงในทางปฏิบัติ
ความถู กต้องครบถ้ว นของการจําแนกกิ จกรรมในระดับ 5 หลักให้เพียงพอกับความต้อ งการใช้งาน และการจัด
ประเภทกิจกรรมให้สามารถสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
ตารางที่ 6 : หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม
หน่วยงาน
บทบาท
มาตรฐานทีใ่ ช้อ้างอิง
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ISIC Rev.3.0 ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
 เป็นตัวแทนของประเทศ ในการประสานงานกับ
UNSD ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรหัส ISIC
 นํารหัส ISIC ฉบับ UNSD มาใช้ในงานสํามะโน
และการสํารวจต่างๆ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
 ดําเนินการแปล ISIC Rev.3.0 เป็นภาษาไทย และ
จัดทําเอกสารเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป
กรมการจัดหางาน
 เป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดรหัสการจัดประเภท การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC)
กระทรวงแรงงาน
ซึ่งอ้างอิงจากต้นแบบ ISIC Rev.3.0
อุตสาหกรรม ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย
(TSIC) ซึ่งเดิมเป็นภารกิจของกรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
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หน่วยงาน




ธนาคารแห่งประเทศไทย





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์





บทบาท
TSIC ที่จัดทําขึ้นมีเลขรหัสรวม 6 หลัก โดยรหัส
5 ลําดับแรกอ้างอิงจากรหัส ISIC โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนเลขรหัสลําดับที่ 6 เป็นการ
เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
จัดทําเอกสารเผยแพร่โครงสร้าง และคําอธิบาย
การจัดประเภทอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน TSIC
เป็นภาษาไทยต่อบุคคลทัว่ ไป
นํามาตรฐาน TSIC 2001 มาปรับปรุงเพิ่มเติม
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานของ ธปท.
โดยความละเอียดของรหัสมาตรฐานที่ ธปท. ใช้มี
จํานวน 7 หลัก
ใช้มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม เพื่อ 2
วัตถุประสงค์ คือ (1) จัดกลุ่มของธุรกิจในเชิงสถิติ
เศรษฐกิจ และ (2) ระบุวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าขอ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพือ่ จัดประเภทของ
สินเชื่อ
ใช้มาตรฐานรหัส TSIC ในการจําแนกประเภทนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้
วัตถุประสงค์แรกตั้ง เป็นปัจจัยพิจารณากําหนด
ประเภทอุตสาหกรรม
จัดทําฐานข้อมูลทะเบียนรายนิตบิ ุคคล พร้อม
ประเภทอุตสาหกรรม และให้บริการสืบค้นต่อ
บุคคลทั่วไป
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มาตรฐานทีใ่ ช้อ้างอิง

ISIC-BOT ปรับปรุงล่าสุด 20 ธ.ค. 2547
(ปรับปรุงจากต้นแบบ TSIC 2001 และอ้างอิง
ISIC Rev.3.0)

การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) ปี 2544 (TSIC 2001)

ตารางที่ 7 : ตาราง TSIC ประเภท K กิจกรรมด้านการเงินและการประกันภัย
หมวด 64
หมู่
6411
6419

641
64110
64191
64192
64193
64199

หมู่
6420

642
64201
64202

กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นกิจกรรมการ
ประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ)
การเป็นตัวกลางทางเงินตรา
ธนาคารกลาง
การเป็นตัวกลางทางเงินตราอื่นๆ
ธนาคารทั่วไปที่รับฝากเงิน
ธนาคารเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
สหกรณ์ที่ทาการรับฝากเงิน และการเป็นตัวกลาง
ทางเงินตราอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อนื่
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจการเกษตร
กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจการผลิต

หมวด

65

หมู่
6511
6512
หมู่
6520

651
65110
65120
652

หมู่
6530
หมวด

65201
65202
653
65300
66

หมู่

661

การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุน
บาเหน็จบานาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาค
บังคับ)
การประกันภัย
การประกันชีวิต
การประกันวินาศภัย
การประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อด้านประกันชีวติ
การประกันภัยต่อด้านประกันวินาศภัย
กองทุนบาเหน็จบานาญ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
กิจกรรมที่ช่วยเสริมกิจกรรมการบริการทางเงิน
และกิจกรรมการประกันภัย
กิจกรรมที่ช่วยเสริมกิจกรรมการบริการทางเงิน
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กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจไฟฟ้า ประปา
และการจัดการของเสีย
64204 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจการก่อสร้าง
64205 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจการค้า
64206 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจสารสนเทศและ
การสื่อสาร
64207 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจการเงิน
64208 กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
64209 รมของบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
หมู่
643
ทรัสต์ กองทุน และตัวกลางทางการเงินอื่นๆ
6430
ทรัสต์ กองทุน และตัวกลางทางการเงินอื่นๆ
64301 กองทุนรวมและกองทุนหน่วยลงทุน
64302 ทรัสต์
64309 ตัวกลางทางการเงินอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น
หมู่
649
กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้น
กิจกรรมการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จ
บานาญ)
6491
สัญญาเช่าการเงิน (Financial leasing)
64911 สัญญาเช่าการเงินสาหรับยานยนต์
64912 สัญญาเช่าการเงินสาหรับเครื่องจักรและเครื่อง
อุปกรณ์เพื่อการดาเนินธุรกิจ
64913 สัญญาเช่าการเงินสาหรับสินค้าเพื่อการบริโภค
ส่วนบุคคล (ยกเว้น ยานยนต์และ รถจักรยานยนต์)
6492
การให้สินเชื่ออื่นๆ
64921 การให้สินเชื่อเพือ่ การค้าและการลงทุนใน
อุตสาหกรรม
64922 การให้สินเชื่อเพือ่ การอุปโภคบริโภค
64923 การให้สินเชื่อเพือ่ การซือ้ ที่อยูอ่ าศัย
64924 การบริการบัตรเครดิต
64925 การบริการของโรงรับจานา
64929 การให้สินเชื่ออื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อนื่
6499
กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรม
การประกันภัยและกองทุนบําเหน็จบํานาญ) ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อนื่
64991 กิจกรรมเการกระจายเงินทุนที่นอกเหนือจากการ
ให้กู้ยืม
64992 กิจกรรมการลงทุนที่เป็นของตนเอง
64999 กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการ
ประกันภัยและกองทุนบาเหน็จบานาญ) ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
* อักษรตัวเอียง คือกิจกรรมที่จาแนกเพิ่มจาก ISIC Rev. 4

6611
66111
66112
66113
6612
66121
66122
66123
6619
66191
66192
66193
66199
หมู่

662

6621
6622

66210
66221
66222

6629

66290

หมู่
6630

663
66301
66302
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(ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบาเหน็จ
บานาญ)
การบริหารงานด้านตลาดการเงิน
การบริหารงานตลาดเงินและตลาดทุน
การบริหารงานตลาดอนุพนั ธ์
การบริการควบคุมดูแลการบริหารงานตลาด
การเงิน
กิจกรรมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และตราสาร
อนุพนั ธ์
กิจกรรมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
กิจกรรมนายหน้าซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กิจกรรมที่ช่วยเสริมกิจกรรมการให้บริการทาง
การเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริการให้คาปรึกษาทางการเงิน
กิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชาระเงิน
สาหรับธุรกรรมทางการเงิน
บริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์
กิจกรรมอื่นๆ ที่ชว่ ยเสริมกิจกรรมการให้บริการ
ทางการเงิน ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมที่ช่วยเสริมการประกันภัยและกองทุน
บาเหน็จบานาญ
การประเมินความเสี่ยงภัยและความเสียหาย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวติ
กิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าประกัน
วินาศภัย
กิจกรรมอื่นๆ ที่ชว่ ยเสริม การประกันภัยและ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
กิจกรรมการจัดการกองทุน
กิจกรรมการจัดการกองทุน
กิจกรรมการจัดการกองทุนและพอร์ตการลงทุน
(ยกเว้นกองทุนบาเหน็จบานาญ)
กิจกรรมการจัดการกองทุนบาเหน็จบานาญ
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องค์กรและเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
นอกจากการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทําข้อมูลขององค์กรระหว่างประเทศแล้วนั้น
การให้ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการจัดทําและการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความ
โปร่งใสก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายบริหารข้อมูลให้ความสําคัญ โดยองค์กรและเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ฝ่าย
บริหารข้อมูลมีความเกี่ยวข้องและมีบทบาทที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารเพื่อการชาระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements : BIS)
ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศในปี 2473 โดยหน้าที่หลักในขณะนั้น คือดูแลการจัดการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับค่าปฏิกรรมสงคราม
ซึ่งรวมถึงการรวบรวมเงินและชําระเงินค่างวด เมื่อหน้าที่ดูแลการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าปฏิกรรรมสงครามได้
สิ้นสุดลง ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนบทบาทมาทําหน้าที่เป็นธนาคารของธนาคารกลางและ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างธนาคาร
กลางและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทางการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศยังเป็น
ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลสถิติระหว่างธนาคารกลาง และเผยแพร่สถิติของสถาบันการเงิ น หลักทรัพย์ ตลาด
เงินตราต่างประเทศ และตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการทําวิจัยทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในการทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลสถิติดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการ
ส่งข้อมูลให้แก่ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากประเทศสมาชิกในระบบการ
จัดการข้อมูลและฐานข้อมูลกลางที่เรียกว่า BIS Data Bank โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจและ
การเงินของธนาคารกลางที่ค รบถ้ วนที่ประเทศสมาชิกและผู้ใ ช้งานทั่วไปสามารถใช้ข้อ มูล ในการวิเ คราะห์และ
งานวิจัย
ปัจจุบันมีธนาคารกลางจํานวน 41 แห่งที่ส่งข้อมูลให้แก่ BIS Data Bank โดยฝ่ายบริหารข้อมูลได้ตอบรับ
เพื่อเข้าร่วมส่งข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินให้กับ BIS Data Bank ในปี 2544 และได้เริ่มส่งข้อมูลในปี 2545
ครอบคลุมข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน 13 กลุ่ม ได้แก่บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ปริมาณเงินและ
องค์ประกอบ สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารแห่งประเทศไทย สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูล
ตลาดตราสาร (Security market) ฐานะการคลังและหนี้ภาครัฐ อัตราดอกเบี้ยในประเทศ ดุลการชําระเงินและ
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ อั ต ราแลกเปลี่ ย น บั ญ ชี ป ระชาชาติ การผลิ ต และอั ต ราการใช้ กํ า ลั ง การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลแรงงาน และข้อมูลด้านราคา โดยข้อมูลที่จัดส่งมีความถี่ตั้งแต่
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และรายปี
นอกจากบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลธนาคารกลางตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้ว ธนาคาร
เพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศยังมีบทบาทสําคัญในการร่วมจัดทําคู่มือ Handbook on Securities Statistics
(HSS) ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ European Central Bank (ECB) โดยวัตถุประสงค์ของการ
จัดทําคู่มือ HSS เพื่อให้การรายงานข้อมูลตราสารทางการเงิ นต่างๆ ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศได้ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกระบวนการและวิธีการรายงาน
ข้อมูลตราสารทางการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ทั้งนี้ ในการร่างคู่มือดังกล่าวธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่าง

Reflection of the Past and a Glance into the Future

33

ประเทศได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําข้อมูลตราสารทางการเงินของธนาคารกลางประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้ความ
คิดเห็นและสอบถามประสบการณ์ในการจัดเก็บข้อมูลตราสารด้วย ซึ่งฝ่ายบริหารข้อมูลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมใน
การประชุมดังกล่าว โดยได้พิจารณาประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องกับการร่างคู่มือ HSS ได้แก่ ขอบเขตโดยทั่วไปของคู่มือ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารทางการเงิน ความสอดคล้องกับคู่มือและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ การเรียงลําดับ
บทต่างๆ ในคู่มือ และความสอดคล้อ งของบทต่างๆ ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อ การชําระหนี้ระหว่างประเทศได้ทําการ
เผยแพร่คู่มือ HSS เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บตราสารหนี้ (Debt securities) แล้วในเดือนเมษายน
2552
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund)
เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลสถิติของประเทศสมาชิกมีความโปร่งใส รวดเร็ว ทัน เหตุการณ์ และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กองทุนการเงินระหว่ างประเทศได้พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลขึ้นในปี 2539 สําหรับใช้เป็นมาตรฐานในการ
เผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจ โดยได้กําหนดมาตรฐานการเผยแพร่ไว้เป็น 2 ระดับ ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถเลือก
ปฏิบัติตามมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลตามความสมัครใจ คือ (1) มาตรฐานระดับสูงในการเผยแพร่ข้ อมูล (Special
Data Dissemination Standard : SDDS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลสําหรับประเทศสมาชิกที่ต้องการ
เข้าถึงตลาดเงินทุนในตลาดการเงินระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 64 ประเทศ และ (2) มาตรฐาน
ทั่วไปในการเผยแพร่ข้อมูล (General Data Dissemination Standard : GDDS) ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 90
ประเทศ
ธปท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินตามมาตรฐานระดับสูง (Special
Data Dissemination Standard : SDDS) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคม 2539 และได้เริ่ม
เผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐาน SDDS ตั้งแต่กลางปี 2541 ทั้งนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเผยแพร่ข้อมูล
เศรษฐกิจและการเงินตามมาตรฐานระดับสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใส
และทันต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน
มาตรฐานการเผยแพร่ดังกล่าวได้กําหนดหลักปฏิบัติในการเผยแพร่เศรษฐกิจและการเงิน โดยมีข้อกําหนด
ในการเผยแพร่ข้อมูล 5 ประเภท รวม 17 รายการ ประกอบด้วย รายได้ประชาชาติ ดัชนีผลผลิต สถิติแรงงาน ดัชนี
ราคา ฐานะการคลังภาครัฐบาล ฐานะการคลังภาครัฐบาลกลาง หนี้สาธารณะของรัฐบาลกลาง ฐานะงบการเงินของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ ฐานะงบการเงิ น ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย อั ต ราดอกเบี้ ย ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ดุล การชํ าระเงิ น เงิ น สํ า รองระหว่ า งประเทศ การค้ า ระหว่ า งประเทศ ฐานะการลงทุ น ระหว่ า งประเทศ อั ต รา
แลกเปลี่ยน และจํานวนประชากร การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว มีหลักเกณฑ์ครอบคลุม 4 ประการได้แก่
1. ขอบเขต ความถี่ และความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล - ขอบเขตของมาตรฐานครอบคลุมข้อมูล 17
รายการ โดยกําหนดเงื่อนไขความถี่และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูลแต่ละรายการ
2. การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณชน - เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยมีข้อกําหนดให้
ประเทศสมาชิกจัดทําปฏิทินการเผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ไตรมาส และเปิดให้สาธารณชนได้รับ
ทราบข้อมูลพร้อมกัน
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3. ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทําข้อมูล - กําหนดให้มีการระบุหลักเกณฑ์รองรับการจัดทําข้อมูล เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
4. คุณภาพของข้อมูล - กําหนดให้มีการเผยแพร่วิธีการจัดทํา และแหล่งที่มาของข้อมูลรวมทั้งองค์ประกอบ
ของข้อมูล ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ผ่านเงื่อนไขที่กําหนดของมาตรฐาน SDDS เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2543 นับเป็น
ประเทศที่ 21 จากจํานวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
นอกจากการสนับสนุนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิกให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลเพื่อ ให้ ก ารเผยแพร่ข้อ มูล มีค วามโปร่งใส รวดเร็ว และทันต่อ สถานการณ์แล้ว กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการจัดทําข้อมู ลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของหลักการและนิยามของข้อมูลที่ได้ปรับให้มีความทันสมัยและครอบคลุมธุรกรรมทาง
การเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยหนึ่งในมาตรฐานการจัดทําข้อมูลที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้ องการปรับปรุงคู่ มือ บัญ ชีประชาติแ ละให้เ กิดความสอดคล้อ งในการจัดทําข้อ มูล ในทุกๆ บัญ ชีใ นระบบ
เศรษฐกิจ คือการปรับปรุงคู่มือการจัดทําข้อมูลดุลการชําระเงิน (Balance of Payments Manual : BPM) ซึ่งได้
เผยแพร่ให้ประเทศสมาชิกได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2536 โดยในกระบวนการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว คณะกรรมการสถิติ
ดุลการชําระเงิน (Balance of Payments Committee) กองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการ
จัดทําและปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลดุลการชําระเงินของประเทศสมาชิก รวมทั้งพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องการสถิติดุลการชําระเงิน ได้จัดตั้งคณะทํางานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกในแต่ละ
หัวข้อ ได้แก่ (1) คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเงินลงทุนโดยตรง (Direct Investment Technical Expert Group : DITEG)
(2) ด้านสหภาพเงินตรา (Currency Unions Technical Expert Group : CUTEG) (3) ด้านดุลการชําระเงิน
(Balance of Payments Technical Expert Group : BOPTEG) และ (4) ด้านสินทรัพย์สํารองระหว่างประเทศ
(Reserve Assets Technical Expert Group : RESTEG) เพื่อให้ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามความ
เชี่ยวชาญ
แผนภาพที่ 14 : โครงสร้างคณะทางานในการปรับปรุงข้อมูลดุลการชาระเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ที่มา : กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
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ฝ่ายบริห ารข้อ มูล ในฐานะของผู้ จัดทําสถิ ติดุล การชําระเงินของประเทศไทยได้รับการเชิญ จากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในคณะผู้เชี่ยวชาญด้านดุลการชําระเงิน (BOPTEG) โดยได้พิจารณา
แนวทางและมาตรฐานในการจัดทําข้อมูลดุลการชําระเงินในคู่มือฉบับใหม่ในหัวข้อต่างๆ อาทิ เกณฑ์การพิจารณา
สาขา การบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ การจําแนกภาคธุรกิจ การบันทึก Technical assistance เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุน
การเงินระหว่างประเทศได้เผยแพร่คู่มือดุลการชําระเงินฉบับใหม่ Balance of Payments and International
Investment Position Manual (BPM6) ให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําข้อมูลแล้วเมื่อปี 2552 ซึ่ง
ฝ่ายบริหารข้อมูลอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงการจัดทําข้อมูลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของคู่มือฉบับ
ใหม่
Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC)
IFC เป็นเวทีการอภิปรายที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การจัดทําสถิติในขอบเขตของธนาคารกลางให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทั้งในด้านวิธีการจัดเก็บ ประมวลผล
และเผยแพร่ รวมทั้งให้ มีการนําเสนอผลงานด้านวิชาการ และแลกเปลี่ ยนข้อ คิดเห็นในการจัดทําข้อมูล สถิ ติที่
เกี่ยวข้องกับขอบเขตการทํางานของธนาคารกลาง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการจัดทําข้อมูลสถิติให้ดีขึ้น
เวทีอภิปรายของ IFC มีความสําคัญอย่างยิ่งต่องานด้านสถิติของธนาคารกลาง เนื่ องจากเป็นเวทีที่เปิด
โอกาสให้ ส มาชิก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนเทคนิค และความคิ ดเห็นในหัว ข้อ ที่อ ยู่ใ นความสนใจในขณะนั้น โดย
คุณลักษณะเด่นของเวทีอภิปรายนี้ คือการกําหนดหัวข้อการอภิปรายในระดับผู้ปฏิบัติ และเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารกลางเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาหัวข้อที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทําสถิติและการวิเคราะห์ เช่น แนวทางการ
ปฏิบัติในการประมวลผลสถิติการค้าบริการระหว่างประเทศ (International trade in services) ตามคู่มือฉบับใหม่
การจัดเก็บข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ ความร่วมมือด้านสถิติระหว่างองค์กรในประเทศ ความเชื่ อมโยงระหว่าง
บัญชีประชาชาติและดุลการชําระเงิน เป็นต้น
ปัจจุบัน IFC ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นธนาคารกลาง 67 แห่ง และสมาชิกประเภทองค์กร 3 องค์กร ได้แก่
Centre for Latin American Monetary Studies (CEMLA), Central American Monetary Council (SECMCA)
และ South East Asian Central Bank Research and Training Center (SEACEN center) โดยมีธนาคารเพื่อการ
ชําระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ
ธปท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในปี 2548 และในปี 2549 ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มธนาคาร
กลางในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร IFC โดยมีผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลทําหน้าที่
เป็นตัวแทน และมีวาระในการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารระหว่างปี 2549 - 2551 นอกจากนั้น ที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา และเสนอบทความในเวทีอภิปรายของ IFC เพื่อพัฒนา
เทคนิคและปรับปรุงการจัดทําข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น
5. ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและแนวทางการจัดการข้อมูลในอนาคต
5.1 ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล (Data gaps)
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ด้วยรูปแบบของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศสูง รวมทั้ง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดการเงินและตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศทําให้การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการ
ดําเนินนโยบายของภาครัฐ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชน ที่ผู้จัดทํา
ข้อมูลดําเนินการอยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้ อย่างครบถ้วน ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าการจัดทํา ข้อ มูล ภายใต้ บริบทที่เ ปลี่ ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่ อ เนื่อ งนั้น ความไม่ส มบู รณ์ของข้อ มู ล
เศรษฐกิจและการเงิน (Data gaps) จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในการศึกษาของกองทุนการเงินฯ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูล 21 ซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลกับวิกฤติเศรษฐกิจ ได้จําแนกประเภทของ Data gaps เป็น 2 หมวดหลัก ได้แก่
 ข้อมูลที่ไม่สามารถหาได้ (Information that is unavailable) ครอบคลุม (1) ข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บ ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและการเปลี่ ยนแปลงของตลาดการเงินที่ทําให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ทํา
ให้ระบบหรือการรายงานข้อมูลในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการจัดเก็บ เนื่องจากความซับซ้อนของธุรกรรมและความยากใน
การจัดเก็บ อาทิ ธุรกรรมทางการเงินที่เป็นผลิตภัณฑ์ซับซ้อน (complex structured products) ธุรกรรมนอกงบดุล
(off balance sheet) ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด (over the counter financial derivatives) และ
ธุรกรรมของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เป็นต้น และ (2) ข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน (not
publicly disclosed) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อ นไหวหรือข้อมูลลับที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลและตลาด
โดยรวม
 ความถี่หรือรายละเอียดของข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (Gaps in information content)
โดยเฉพาะข้อ มูลที่ใ ช้ใ นการดําเนินนโยบาย การกํากับดูแลสถาบันการเงิน และการติดตาม exposure ของ
เศรษฐกิจในประเทศต่อตลาดต่างประเทศ เนื่องจากขาดช่องทางในการเผยแพร่หรือความถี่ของข้อมูลที่เผยแพร่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ขอบเขตของข้อมูลไม่ครบถ้วน และแหล่งข้อมูลไม่เอื้อต่อการจัดเก็บ
ตัวอย่างเช่น การจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเครื่องชี้วัดความแข็งแกร่งและความสามารถในการรองรับความ
เสี่ยงของระบบสถาบันการเงิน (Financial Soundness Indicator : FSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความ
มั่นคงของระบบสถาบันการเงินที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ริเริ่มจัดทําขึ้นและได้ให้ประเทศในกลุ่ม G-20
จัดทําและเผยแพร่โดยแบ่งเป็นข้อมูลที่เป็ น (1) ชุดข้อมูลหลัก (core set) ครอบคลุมข้อมูลความเพียงพอของ
เงินกองทุน คุณภาพของสินทรัพย์ รายได้และกําไร สภาพคล่อง และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านตลาด
(sensitivity to market risk) และ (2) ชุดข้อมูลที่แนะนําให้จัดทํา (encourage set) ครอบคลุมข้อมูลอื่นๆ ของ
สถาบันการเงินและคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านแหล่งข้อมูลและความอ่อนไหวต่อตลาดของ
ข้อ มูล บางประการทําให้ ประเทศสมาชิก หลายประเทศยังไม่ส ามารถเผยแพร่ข้อมูล ดังกล่าวได้หรือ เผยแพร่ไม่
ครบถ้วน
อีกหนึ่งตัวอย่างคือการเผยแพร่ข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง เป็นข้อมูลที่แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างเศรษฐกิจในและระหว่างประเทศและฐานะต่างประเทศ (External position) ของประเทศ แต่เนื่องจากการ
21
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เผยแพร่ข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศเป็นรายปีนั้นล่าช้ากว่าการเผยแพร่ข้อมูลธุรกรรมต่างประเทศใน
ข้อมูลดุลการชําระเงินซึ่งเผยแพร่เป็ นรายไตรมาสอย่างมาก นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูลด้านต่างประเทศในระยะที่
ผ่านมาจะให้ความสนใจของหนี้ต่างประเทศมากกว่าด้านสินทรัพย์ ทําให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านสินทรัพย์
ต่างประเทศไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทําให้การวิเคราะห์และการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภาคต่างประเทศไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร
นอกจากนี้ ความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ยั ง เกิ ด จากขอบเขตข้ อ มู ล ภาคเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น
เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่เอื้อต่อการจัดเก็บและในบางกรณีต้องอาศัยความร่วมมือในการรายงานข้อมูลเป็นอย่างมาก
อาทิข้อมูลภาคครัวเรือน และข้อมูลของผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น
ทั้งนี้ ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ ตามที่กล่าวถึงในข้างต้นนั้น จะปรากฎชัดเจนขึ้นเมื่อเกิด Economic
shock และผู้ดําเนินนโยบายไม่สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่มาวางนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการแก้ไข ป้องกัน และบรรเทา
ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลให้สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามสถานการณ์ในระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งที่สําคัญในการลด Data gaps
5.2 Data gaps และข้อมูลของธปท.
แม้ว่าการจัดทําข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของธปท. จะถูกต้องตามหลักการการจัดทําข้อมูล
และมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งานต่างๆ ว่าเป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่มีความ
ครอบคลุมและครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จัดเก็บยังมี Data gaps อยู่ ซึ่งเมื่อจําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้
งาน ได้แก่ (1) ใช้เพื่อเป็นดัชนีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning indicator) (2) ใช้ในการวิเคราะห์เสถียรภาพระบบ
สถาบันการเงิน และ (3) ใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจและกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วนั้น (รายละเอียดตาม
ตารางที่ 8) เห็นได้ว่า Data gaps โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากขอบเขตของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่
เอื้ อ ต่อ การจั ด เก็ บ หรื อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงของขอบเขตจากเดิ มที่ เ คยจั ด เก็บ ซึ่ งส่ ง ผลให้ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ไม่
ครอบคลุมทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้น
ตารางที่ 8 : Data Gaps ของข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่จดั ทาโดยธปท. แยกตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูล
มุมมองการ
Early warning indicator
วิเคราะห์เสถียรภาพระบบสถาบัน
Economic Monitoring &
วิเคราะห์
การเงิน
Policy formulation
ภาคเศรษฐกิจ ข้อมูลอนุกรมเวลาไม่เพียงพอใน ความไม่สอดคล้องของนิยาม
สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจ
จริง
การจัดทาดัชนี
ได้เพียงบางส่วน
 องค์ประกอบของข้อมูลทีจ่ ัดทํา
จากหลายหน่วยงานมีความ
(Real sector
 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย ดัชนีราคา
 ด้านอสังหาริมทรัพย์ (ดัชนี
แตกต่างกัน
ที่ดิน อัตราส่วนวงเงินกูต้ ่อมูลค่า
ราคาที่อยู่อาศัย)
indicator)
หลักประกัน
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ขอบเขตข้อมูลไม่สมบูรณ์
 เครื่องชี้ภาวะการท่องเที่ยว
ข้อมูลยังไม่ได้จัดทา
 ขาดตัวแปรสําหรับการจัดทําดัชนี
 ข้อมูลภาค informal sector
 ข้อมูลผลผลิตภาคบริการ
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มุมมองการ
วิเคราะห์

Early warning indicator

ภาวะตลาด
การเงิน
(Financial
market
surveillance)

ธุรกรรม
ระหว่าง
ประเทศ
(Cross-border
activities)

ภาคสถาบัน
การเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
การเงิน
 Financial Soundness Indicator
ของระบบสถาบันการเงินไทยที่
(Financial
เผยแพร่ไม่เท่ากับ core set ของ
Institution
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
analysis)
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูล
วิเคราะห์เสถียรภาพระบบสถาบัน
การเงิน
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Economic Monitoring &
Policy formulation
 Foreign affiliate statistics

ขอบเขตข้อมูลไม่สมบูรณ์
 ข้อมูลของสถาบันการเงินที่มใิ ช่
ธนาคาร (Non-bank financial
intermediaries) เช่น Hedge
funds และ Mutual funds เป็นต้น
 ข้อมูลตลาดการเงินที่เกิดจาก
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ อาทิ
ธุรกรรมนอกงบดุล ธุรกรรมนอก
ตลาด ตราสารอนุพันธ์ และ
complex structured products
เป็นต้น
ขอบเขตข้อมูลไม่สมบูรณ์
ขอบเขตข้อมูลไม่สมบูรณ์
 Cross-border exposure ของ
 บัญชีเดินสะพัด โดยเฉพาะ
สถาบันการเงิน
ธุรกรรมการค้าบริการระหว่าง
ประเทศที่ไม่ครบถ้วน อาทิการ
บริการด้านโทรคมนาคม ค่า
ระวางและประกันภัยสินค้า
บริการตัวกลางซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศที่
ไม่ผ่านการบันทึกของกรม
ศุลกากร เช่น สินค้าที่ซื้อขาย
ผ่านอินเตอร์เน็ตและ Shuttle
trade เป็นต้น
Mismatched dissemination
schedule
 การเผยแพร่ฐานะการลงทุน
ระหว่างประเทศและ
ดุลการชําระเงิน
ขอบเขตข้อมูลไม่สมบูรณ์
ขอบเขตข้อมูลไม่สมบูรณ์
 ข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์ความ  ข้อมูลธุรกรรมระหว่างสถาบัน
เสี่ยงของระบบสถาบันการเงิน
การเงิน และ counter-parties
(systemic risk) และความ
ที่เป็นภาคครัวเรือนและ
เชื่อมโยงของผู้เล่นในตลาด
ภาคเอกชน
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อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่จัดทําอยู่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและลด Data gap ของ
ข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสํานักบริหารหนี้
สาธารณะ เป็นต้น ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลตราสารทางการเงิน22 เพื่อจัดทําฐานข้อมูลตราสารทางการเงิน
ในลักษณะรายตราสาร (Security-by-security database) เพื่อให้ข้อมูลตราสารทางการเงินมีความครบถ้วนและ
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ผู้กําหนดนโยบาย นักลงทุนและผู้ร่วมตลาดมีข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจที่ครบถ้วนและสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารข้อมูลอยู่ระหว่างการทําการศึกษาความเป็นไปได้ใ นการจัดทําข้อมูล Foreign
Affiliate Statistics (FATS)23 จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด vulnerability และผลกระทบของการ
ดําเนินงานกิจการของบริษัทต่างชาติต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ในส่วนของ Data gap อื่นๆ ยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาและปรับปรุงการจัดทําข้อมูลต่อไป
5.3 ความท้าทายในการจัดทาข้อมูลและแนวทางการจัดทาข้อมูลในอนาคต
การจัดทําข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และถูกต้องตามมาตรฐานสากลนั้น เป็นงานที่ท้าทาย
และต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง โดยมาตรฐานสากลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับการใช้งานทั้งในเชิงวิเคราะห์ รวมถึงสามารถนําข้อมูลจากประเทศต่างๆ
มาเปรียบเทียบกันได้ เมื่อมาตรฐานสากลมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่จัดทําข้อมูล จะต้องปรับการทํางานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานใหม่ ซึ่งอาจมีทั้งการเปลี่ยนแปลงนิยาม การจัดหมวดหมู่ วิธี การประมวลผล หรือการนําเสนอข้อมูล
นอกจากนั้ น ผู้ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ยั ง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความต่ อ เนื่ อ งของข้ อ มู ล สํ า หรั บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น อนุ ก รมเวลา รว มถึ ง
ผลกระทบต่อผู้ใช้ข้อมูลอีกด้วย
สําหรับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลในอนาคตนั้น จะเน้นถึงข้อมูลที่สามารถใช้ได้รวดเร็ว และหลากหลาย โดย
ในการจัดทําข้อมูลแบบเดิมนั้น ผู้ใช้ข้อมูลจะระบุความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล และผู้จัดทําข้อมูล
จะนําความต้องการนั้นมาวางแผนการจัดเก็บ ประมวลผล และจัดทําข้อมูล ซึ่งการจัดทําข้อมูลโดยวิธีนี้ อาจใช้
เวลานาน ตั้งแต่เมื่อมีความต้องการใช้ข้อมูล จนถึงเมื่อข้อมูลนั้นพร้อมใช้งาน ซึ่งอาจจะสายเกินไปสําหรับช่วงเวลา
ที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงเริ่มเน้นการเก็บข้อมูลที่มี
รายละเอียดสูง โดยไม่เจาะจงวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้สามารถรองรับการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และต้อง
อาศัยความเร็วเป็นหลัก ตัวอย่างหนึ่งของการเก็บข้อมูลแบบนี้คือ การเก็บข้อมูลตราสารทางการเงินแบบรายตรา
สาร (Security-by-Security Statistics) ซึ่งได้ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปที่ได้มีการ
จัดเก็บข้อมูลนี้มาระยะหนึ่งแล้ว สําหรับประเทศไทย ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกําลังร่วมพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลตราสารทางการเงินอยู่ และคาดว่าน่าจะใช้ได้ในเวลาอีกไม่นานนัก
อนึ่ง การจัดทํ าข้อ มูล ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ยัง ต้อ งอาศั ยข้อ มูล ที่ ได้จากการสํ า รวจภาคธุ รกิ จ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น ความร่วมมือจากภาคธุรกิจจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการทําให้คุณภาพของข้อมูลที่ธปท.
22
23

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ ความพอเพียงของข้อมูลตลาดการเงิน : บทเรียนจากวิกฤต โดย สุวัชชัย ใจข้อ และ พรเพ็ญ โพธิ์วัฒนะเสถียร
รายละเอียดเพิ่มเติมในบทความ ฐานข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง : ทิศทางและการพัฒนา โดย อังสุปาลี วัชราเกียรติ และ อโนทัย พุทธารี
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จัดเก็บ ทั้งนี้ ธปท. ได้คํานึงถึงภาระต่อผู้ตอบแบบสํารวจ และพยายามหาหนทางใหม่ๆ ที่จะช่วยลดภาระของผู้ตอบ
แบบสํารวจให้มากที่สุด เช่น การอาศัยหลักสถิติในการลดจํานวนตัวอย่าง ปรับปรุงแบบสํารวจให้มีความชัดเจน ไม่
เยิ่นเย้อ รวมถึงปรับปรุงวิธีการส่งข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย
5. บทสรุป
วิก ฤติ เศรษฐกิจทั่ว โลก ในช่ว ง 15-20 ปีที่ผ่ านมา ทําให้ประเทศต่างๆ และองค์ กรระหว่างประเทศให้
ความสําคัญกับข้อมูลมากขึ้น องค์กรระหว่างประเทศเช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ
BIS มีการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล นิยามต่างๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กัน และมีการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจที่จําเป็นของประเทศต่างๆ เข้าไว้ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยประเทศไทย
นั้น ได้บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นวิกฤติค่าเงิน อันเกิดจากการที่บัญชีเดินสะพัดของ
ไทยมีการขาดดุลต่อเนื่องเป็นเวลานาน และหนี้ต่างประเทศมีมูลค่า สูงมาก แต่ไม่มีผู้ใดทราบ เนื่องจากข้อมูลหนี้
ต่างประเทศภาคเอกชนที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง ข้อมูลและดัชนีอื่นๆ ที่อาจจะช่วยให้ผู้
กําหนดนโยบายสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีความล่าช้า หรือไม่มีเลย เช่น ข้อมูลบัญชีรายได้
ประชาชาติ มีความล่าช้าถึง 2 ปี
ธปท. ได้เล็งเห็นความสําคัญของข้อมูล และได้จัดตั้งฝ่ายบริหารข้อมูล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ
ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินงานของธปท. ทั้งในด้านการดําเนินนโยบายการเงิน
นโยบายสถาบันการเงิน การกํากั บดูแลสถาบันการเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ฝ่าย
บริหารข้อมูลได้มีการพัฒนาข้อมูลอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการปิดช่องว่างข้อมูลที่มีความจําเป็นจะต้องใช้เร่งด่วน
ในยามวิกฤติ เช่น ข้อมูล หนี้ต่างประเทศ หรือ ข้อ มูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อ มู ล เงินสํ ารองระหว่าง
ประเทศและฐานะเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตลอดจนมีการพัฒนาข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สามารถใช้ได้
เร็ว เช่น ดัชนีชี้นําและดัชนีพ้องเศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ดัชนีชี้นําเงินเฟ้อ ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย เป็น
ต้น โดยมีก ารนําเอาหลั ก สถิ ติ มาใช้ใ นการสํ า รวจและควบคุ มคุ ณภาพ นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารข้อ มูล ยั งได้นํ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการรับส่งข้อมูล การจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อลดภาระทั้งผู้ให้
ข้อมูลจากภายนอก และผู้จัดทําข้อมูลภายในฝ่ายบริหารข้อมูล และได้พัฒนาระบบ BOT Data Dissemination
(BOTdd) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้วิเคราะห์ภายในธปท. สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และดําเนิน
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ธปท. และองค์กรของรัฐอีก 2 องค์กร ได้เข้ารับ
การประเมินมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งผลการประเมิน
นั้นเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีจุดที่ยังสามารถปรับปรุงได้ ซึ่งธปท. ได้นําคําแนะนําของคณะผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณา
ปรับปรุงในหลายๆ ส่วนแล้ว เช่น ในด้านกฎหมาย ในด้านการเพิ่มชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ และในด้าน
การเพิ่มแหล่งข้อมูล
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาในเชิงรุก โดยมีการประเมินช่องว่าง
ของข้อมูลในปัจจุบัน และมีการพัฒนาข้อมูลที่น่าจะจําเป็นในอนาคต เพื่อที่จะได้สามารถตอบสนองการใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ เมื่อมีความต้องการใช้ข้อมูล อนึ่ง ผู้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจของไทยมีหลาย
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องค์กร ดังนั้นการที่จะให้มีข้อมูลที่สามารถตอบสนองการใช้งานทั้งของผู้เล่นในตลาดในการวิเคราะห์ วางแผน และ
ตัดสินใจ ตลอดจนองค์กรภาครัฐในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยนั้น ความร่วมมือกันจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลเศรษฐกิจของไทยมีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด และสามารถตอบสนองการ
ใช้งานของทุกฝ่ายได้
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