ภาคการเงินกับเศรษฐกิจจริง : พฤติกรรมการเชื่อมโยงภายใตโลกการเงินยุคใหม
ภายใตบริบทที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น วิกฤตการเงินโลก
ลาสุดที่สงผลกระทบสูภาคเศรษฐกิจจริงอยางรวดเร็ว และกระทบเปนวงกวาง รวมทั้งกระแสเทคโนโลยี
ทาง การเงิน (Fintech) ซึ่งเปน Game Changer ของอุตสาหกรรมการเงินที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นตอ
สภาพแวดลอมของระบบการเงินโลก เชน การบริการ Crowd Funding , Peer to Peer Lending และการทํา
ธุรกรรมทางการเงินผานสมารทโฟน (Mobile Banking) สงผลใหเกิดความผันผวนและความไมแนนอนสูง
ระหวางกลไกและพฤติกรรมความเชื่อมโยงระหวางภาคการเงินกับภาคเศรษฐกิจจริง ซึ่งในทายสุดจะ
สงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมดวย เนื่องจาก ภาคการเงินเปรียบเสมือนเสนเลือด
หลอเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ ทําใหในระยะหลังผูคนที่เกี่ยวของหันมาใหความสนใจ เพื่อทําความเขาใจ
กลไกและพฤติกรรมความเชื่อมโยงระหวางภาคการเงินและระบบ เศรษฐกิจกันมากขึ้น
1. การสังเคราะหขอมูลเศรษฐกิจผานแบบจําลอง แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic Model) ที่ใชสังเคราะหขอมูลเศรษฐกิจมหภาค และการเงินนี้เปนเครื่องมือทางเศรษฐ
มิติที่ออกแบบขึ้น เพื่ออธิบายความสัมพันธของตัวแปรเศรษฐกิจตางๆ วามีพฤติกรรมและกลไก
เชื่อมโยงกันมากนอยอยางไร ในกรณีนี้จะใชแบบจําลองคณิตศาสตร Vector Autoregressive (VAR)
ที่มีการผสมผสานเทคนิคทางสถิติกับพฤติกรรมของภาคการเงินตอภาคเศรษฐกิจจริง แบบจําลอง VAR
เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ธ นาคารกลางนิ ย มใช อ ย า งแพร ห ลาย เนื่ อ งจากมี ค วามยื ด หยุ น และสามารถหา
ความสัมพันธของตัวแปรที่สงผลเกี่ยวพันกันและมีผล Feedback ดวย โดยจะศึกษากลไกการสงผานนโยบาย
ในภาคการเงินตอเศรษฐกิจจริง คือ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอใน 3 ชองทางหลัก คือ
ชองทางอัตราดอกเบี้ย ชองทางสินเชื่อ ชองทางอัตราแลกเปลี่ยน ใชขอมูลรายไตรมาส 15 ป ตั้งแตมีการเปลี่ยน
มาใชกรอบ Inflation Targeting ป 2000-2016 โดยเพิ่มตัวแปรแฝงภายนอกในแบบจําลองดวย
ไดแก การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา (Trading Partner GDP) อัตราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศคูคา ( Nominal Effective Exchange Rate) ราคาน้ํามันดิบดูไบ และคาจางเฉลี่ยของผูมีงานทํา
เพื่อใหแบบจําลองสะทอนโครงสรางเศรษฐกิจไดดีขึ้น
2. ภาคการเงินยังทําหนาที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจไดดี ผลการศึกษาชี้วา
“ตลอด 15 ปที่ผานมา ภาคการเงินไทยและนโยบายการเงินยังมีบทบาทสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไดดีระดับหนึ่ง” สะทอนจากผลที่ไดจากแบบจําลองที่พบวา “การปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายจะมีผลทันทีตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยผานชองทางสินเชื่ออยางมีนัยสําคัญภายใน
ระยะเวลาสองไตรมาส และผลดังกลาวจะคอยๆลดลงหลังจากนั้น” หากเจาะลึกลงไปในระดับ Micro
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ชองทางสินเชื่อภาคครัวเรือน” เนื่องจาก กวารอยละ 60 ของสินเชื่อภาคครัวเรือนมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
(Fixed Rate) ทั้งประเภทสินเชื่อรถยนต และสินเชื่อสวนบุคคล ขณะที่สินเชื่อบานมีระยะเวลาของสัญญา
เงินกูที่คอนขางนาน และมีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนดไมคอยเปลี่ยนแปลงมากนัก รวมทั้งยังเปนแหลงเงินกูหลัก
ของผูบริโภคทําใหการตอบสนองตออัตราดอกเบี้ยนโยบายมีไมมาก แตหากพิจารณาเฉพาะตั้งแตชวงหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจโลกป 2009 จะเห็นวากลไกการสงผานนี้เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายสามารถกระตุนการเติบโตเศรษฐกิจไดสั้นลง (At the Time of the Shock) สวนหนึ่งเปนผลจาก
ในระยะหลังบริษัทไทยหันไประดมทุนผานตลาดตราสารหนี้และตลาดทุนเพื่อทําธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้
ชองทางอัตราแลกเปลี่ยนพบวาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสงผลทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีทิศทาง
โนมแข็งคาขึ้นอยางมีนัยสําคัญ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนี้จะดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศไหลเขา
เพื่อแสวงหาอัตราผลตอบแทนของไทยที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในประเทศอื่น ซึ่งอาจ
ลดทอนประสิทธิภาพของนโยบายการเงินได
3. Price Puzzle และความยากของการคาดการณราคาในโลกยุคใหม ในทางทฤษฎี
การดําเนินนโยบายการเงินแบบเขมงวดโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดความรอนแรงของ
ระบบเศรษฐกิจหรือเราควรจะเห็นเงินเฟอลดลง จากผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาหลายชิ้น
ในอดีตที่พบวา ผลของอัตราดอกเบี้ยกับระดับเงินเฟอไมเปนไปอยางที่คาด (Price Puzzle) กลาวคือ
“กลไกการสงผานนโยบายการเงินจากอัตราดอกเบี้ยไปสูอัตราเงินเฟอเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา
และมีผลคอนขางจํากัด” เนื่องจากหลายสาเหตุ คือ
3.1. ราคาสินคามีความหนืด (Sticky Price) เนื่องจาก มีตนทุนในการเปลี่ยนแปลง
ราคา (Menu Cost) รวมถึงมีสินคาที่ทางการควบคุมราคาในสัดสวนที่สูง
3.2. ไทยเปนประเทศเล็กที่มีระบบเศรษฐกิจเปด ในระดับสูงทั้งในดานการคาและ
การลงทุนโดยมูลคา การสงออกและน าเขารวมกัน (Trade Openness) มีขนาดเทากับ GDP ทําให
เศรษฐกิจไทยไดรับ ผลกระทบจากภายนอกคอนขางมาก
3.3. มีอัตราการพึ่งพาพลังงานนําเขาตอการใชพลังงานทั้งหมดในระดับสูงถึงรอยละ
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3.4. โลกปจจุบันที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหราคาสินคา Product -based ถูกลง
เชน เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสื่อสาร ขณะที่ราคาสินคา Service-based แพงขึ้น เชน การศึกษาและคารักษาพยาบาล
3.5. ราคาสินคายังไดรับผลกระทบจากปจจัยอื่นๆที่ควบคุมไมได เชน สภาพดินฟาอากาศ
4. กลไกภาคการเงินกับเศรษฐกิจจริงกับนัยตอเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน
ความเขาใจความเชื่อมโยงของวัฏจักรภาคการเงินซึ่งเปนฟนเฟองสําคัญตอการขับเคลื่อนการเติบโต
เศรษฐกิจไทยจะมีนัยสําคัญทางนโยบายตอการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินในการพัฒนา
เครื่องมือเพื่อการดูแลเสถียรภาพสถาบันการเงิน โดยแบบจําลองจะสรางความเขาใจ พฤติกรรมและ
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ความแข็งแกรงของสถาบันการเงิน “การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)” แบบ “Top-Down” ซึ่งเปนการ
ประเมินผลกระทบของ Shock ที่มีตอสินทรัพยของสถาบันการเงินทั้ง ในระดับภาพรวมและระดับแบงก
Stress Test เปนการทดสอบวาหากเกิดเหตุการณหรือสถานการณ (Scenarios) ในทางลบที่รุนแรงจะ
สงผลกระทบเพียงใดตอการดําเนินงานของ สถาบันการเงิน ใน 3 ดานหลัก คือ ความเสี่ยงดาน เครดิต
(Credit Risk) เพื่อประเมินผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีตอคุณภาพสินเชื่อของ
สถาบันการเงิน ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอมูลคาสินทรัพยทางการเงิน และความเสี่ยงดานสภาพคลอง
(Liquidity Risk) เพื่อประเมินผลกระทบจากการถอนเงินอยางมีนัยสําคัญของผูฝากเงิน และเจาหนี้
เหมือนเชนที่องคกรกํากับดูแลในประเทศพัฒนาแลวนํามาใช เชน สหรัฐฯเริ่มใชกระบวนการ Stress
Test ในป 2009 ประเมินความแข็งแกรงของสถาบันการเงิน 19 แหง และ ECB เริ่มใชกระบวนการ
นี้ในป 2010 สําหรับสถาบันการเงิน 91 แหง
สรุป ในทายสุดพฤติกรรมและกลไกความเชื่อมโยง ของภาคการเงินกับเศรษฐกิจจริง
ภายใตโลกยุคใหมที่มีประสิทธิภาพการสงผานนโยบายในภาคการเงินตอเศรษฐกิจจริงเปลี่ยนแปลงไป ทั้งขนาด
และระยะเวลาสงผาน ในปจจุบันที่สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
ทางการเงิน และกระแสเงินทุนเคลื่อนยายจากการ ดําเนินนโยบายผอนคลายของกลุมประเทศ
เศรษฐกิจหลัก (Quantitative Easing) ที่สงผลใหสภาพคลองโลกสูง และการที่บริษัทไทยหันไประดม
ทุนเพื่อทําธุรกิจจากการออกหุนกูเองมากขึ้น จะเปนความทาทายตอการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ควร
“มองใหไกลเพื่อใหสามารถออกนโยบายไดอยางทันทวงที” และ “มองใหกวางรอบดานเพราะในยุค
ใหมมีความซับซอนและเชื่อมโยงมากขึ้น” และ“เครื่องมือที่หลากหลายของการดําเนินนโยบายการเงิน
และการกํา กับดูแ ลความมั่น คงของสถาบันการเงิน เชิง ระบบ (Macroprudential Measures)”
โดยนโยบายทั้ ง สองดั ง กล า วจะช ว ยสนั บ สนุ น นโยบายการปรั บ โครงสร า งเพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพ
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