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การแยกองค์ ประกอบของเงินเฟ้อด้ วยแบบจาลองทางสถิติ
Stock & Watson (2016). “Core Inflation and Trend Inflation”, The Review of Economics and Statistics

Inflation = Permanent (Trend or Signal) + Transitory (Noise)
Reis & Watson (2010). “Relative Goods’ Prices, Pure Inflation, and the Phillips Correlation”, AEJ

Inflation = Pure + Relative
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Stylized Facts

Trend Inflation

Pure & Relative Inflation

• อั ตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทย ชะลอตัวมาตัง้ แต่ ปี
2555 โดยลงไปอยู่ท่ รี ้ อยละ -0.9 ในปี 2558 ก่ อนที่จะ
ขยับขึน้ มาเป็ นร้ อยละ 0.2 และ 0.7 ในปี 2559 และ
2560 ตามลาดับ

• องค์ ประกอบของเงินเฟ้อ • ทัง้ องค์ ประกอบในส่ วน Pure และ Relative Inflation มีทศิ ทาง
ในส่ วน Trend Inflation มี ที่ชะลอลง สอดคล้ องกับ Trend Inflation โดยส่ วน Pure Inflation
ทิ ศ ทางที่ ช ะลอตั ว ชั ด เจน มีความผันผวนน้ อยกว่ า (Figure 14)
(Figure 5)

• ทัง้ Volatility และ Persistence ของอัตราเงินเฟ้อ
ไทย มี ก ารเปลี่ ยนแปลงในช่ วงเวลาต่ า งๆ โดย
ในช่ วงหลังปี 2553 เงินเฟ้อไทยมี Volatility ลดลง
แต่ Persistence เพิ่มขึน้ (Table 1)



• ในภาพรวม ส่ วนที่เป็ น Relative Inflation มีอิทธิพลในการ
อธิบายเงินเฟ้อ มากกว่ าส่ วนที่เป็ น Pure Inflation (Table 6)
• สาหรั บเงินเฟ้อในระดับรายกลุ่มสินค้ า (Disaggregated Price
Series) พบว่ าปั จจัยเฉพาะตัว (Idiosyncratic Noise) มีนา้ หนัก
ค่ อนข้ างมาก ทัง้ ในการอธิบาย Volatility และ Persistence



• กลุ่มอาหารและพลังงาน อธิบายองค์ ประกอบของเงินเฟ้อใน
ส่ วน Relative Inflation ได้ ประมาณ 60-70% โดยหากเพิ่มบริ การ,
สินค้ าคงทน และสินค้ านาเข้ า จะอธิ บายเพิ่มขึน้ เป็ น 85-93%
(Table 8)
• องค์ ประกอบของเงินเฟ้อในส่ วน
Pure
Inflation
มี
ความสัมพันธ์ กับปริมาณเงิน M1 และอัตราดอกเบีย้ นโยบาย ใน
ระดับที่ไม่ สูงมาก

• กลุ่ มอาหารสด และ พลั ง งาน มี Persistence
เพิ่มขึน้ ในช่ วงหลังปี 2553 และมีความสาคัญในการ
อธิบายพลวัตของเงินเฟ้อ (Table 2)

• เส้ น Phillips Curve มีความชัน (slope) ที่ลดลง
(Figure 2)

• หากตัดส่ วนที่เป็ น Idiosyncratic Noise ออกไป จะพบว่ า
ความสัมพันธ์ ระหว่ างเงินเฟ้อ กับ ผลผลิต หรื อ Phillips Curve มี3
ความชัดเจนมากขึน้ (Table 9)

การศึกษาราคาสินค้ าออนไลน์
Stylized Facts
• ราคาสินค้ าออนไลน์ มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง โดยมีการปรับราคาประมาณ 1-3 เดือน/ครั ง้
• ราคามีการปรับทัง้ ขึน้ และลง ในช่ วงประมาณร้ อยละ 5-13
• ราคาของสินค้ ารายการเดียวกัน ที่จาหน่ ายโดยผู้ขายหลายราย มักจะไม่ ค่อยปรั บเข้ าหาระดับเดียวกัน
(Low Price Synchronization)
• ความแตกต่ างของราคา (Price Dispersion) ระหว่ างผู้ขายออนไลน์ ปรากฏให้ เห็นอย่ างชัดเจน
• สาหรับสินค้ าที่มีจาหน่ ายทัง้ ออนไลน์ และออฟไลน์ พบว่ า อัตราเงินเฟ้อของสินค้ าที่จาหน่ ายออนไลน์
ต่ากว่ า แต่ ผันผวนมากกว่ า
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นัยเชิงนโยบายจากผลการศึกษา
• ความผั น ผวนของเงิ น เฟ้ อ ที่ ล ดลงอย่ างชั ด เจนหลั ง ปี 2553 เป็ นหลั ก ฐาน
สนับสนุนการดาเนินนโยบายการเงินภายใต้ กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบยืด หยุ่น
ของธนาคารแห่ งประเทศไทย
• สิน ค้ า ในหมวดอาหารสด และพลั ง งาน มี ผ ลต่ อ พลวั ต เงิน เฟ้ อ ท าให้ ก ารตั ด
รายการดั ง กล่ า วออกไป โดยวิ เ คราะห์ เ ฉพาะเงิน เฟ้ อพืน้ ฐาน (Core Inflation)
อาจจะได้ ภาพที่ไม่ ครบถ้ วน
• ความสัมพันธ์ ในลักษณะ Phillips Curve ยังคงมีอยู่ โดยผลการศึกษาสนั บสนุ น
ภาพเศรษฐกิจมหภาคที่มี Nominal Rigidity ในขณะเดียวกัน การที่พบว่ า Pure
Inflation ไม่ มีผลต่ อการผลิตและการใช้ จ่าย สะท้ อนถึงภาวะ Money Neutrality
• อย่ างไรก็ตาม ราคาที่มีแนวโน้ มที่จะปรั บตัวได้ ยืดหยุ่นมากขึน้ จากอิทธิพลของ
ระบบ E-Commerce น่ าจะมีนัยต่ อการดาเนินนโยบายการเงินในช่ วงข้ างหน้ า
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ข้ อคิดเห็น #1. ปั จจัยที่อยู่เบือ้ งหลัง Trend Inflation
• แรงผลักดันหรื อปั จจัยเชิงโครงสร้ างที่อยู่เบือ้ งหลัง Trend Inflation ไม่ ได้ มีการระบุ
อย่ างชัดเจนในบทความ ว่ าปั จจัยต่ างๆ อาทิ โครงสร้ างอายุของประชากรไทย,
การใช้ เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ , การเชื่อมโยงกับสายการผลิตในต่ างประเทศ
(IMF, Asia and Pacific Regional Economic Outlook Update, May 2018) มีผลต่ อ
Trend Inflation อย่ างไรและเพียงใด
• เนื่องจากนโยบายการเงิน มักจะมีลักษณะที่ Persistence มากกว่ าที่จะเป็ น Noise
จึ ง คาดว่ า Parameters ของนโยบายการเงิน น่ าที่ จ ะอยู่ ใ น Trend Inflation ด้ ว ย
ทัง้ นี ้ คาถามก็คือ กลไกที่ Parameters ทางนโยบายการเงิน เข้ าไปปรากฏใน Trend
Inflation คืออะไร?
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ข้ อคิดเห็น #1.
• ตัวอย่ างการศึกษาในเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่ อ Trend Inflation ได้ แก่ Kamber & Wong
(2018) ซึ่งได้ ใช้ แบบจาลอง FAVAR (Factor-Augmented VAR) แยกผลกระทบ
ของปั จจั ย ต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ Trend Inflation และ Inflation Gap โดยแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม
ปั จจั ย ภายนอกประเทศ (Foreign Shocks) และกลุ่ มปั จจั ย ภายในประเทศ
(Domestic Shocks)
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Kamber & Wong (2018) .“Global Factors and Trend Inflation”, BIS working paper no. 688
Share of Foreign Shocks

• สาหรั บประเทศในภูมิภาค
เอเชี ย ส่ วนใหญ่ พบว่ า
ปั จจั ย ภายนอกประเทศ
(Foreign Shocks) มีผลต่ อ
Inflation Gap มากกว่ า ต่ อ
Trend Inflation

Notes: Both the shares of
foreign and domestic shocks
sum up to 100.
8

Kamber & Wong (2018) .“Global Factors and Trend Inflation”, BIS working paper no. 688
Share of Commodity Price Shocks for the Inflation Gap

• โดยปั จจั ย ภายนอกประเทศ
ส่ ว นใหญ่ มาจากราคาสิ น ค้ า
โภคภัณฑ์ (Commodity Price)

Notes: Both the shares of the
commodity price shocks and the
other foreign shocks sum up to the
sum of the foreign shocks. The
foreign and domestic shocks in
turn sum up to 100.
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ข้ อคิดเห็น #2. ความแตกต่ างระหว่ างภาคเศรษฐกิจ
• ในระบบเศรษฐกิจไทย ที่ภาคเศรษฐกิจต่ างๆ มีความยืดหยุ่นในการปรั บการผลิต และ
ราคาที่ แตกต่ า งกั น รวมถึง ยั ง เผชิญ กั บโจทย์ เ ฉพาะตัว ในประเด็น ด้ า นการแข่ ง ขัน ,
เทคโนโลยี , แรงงาน/ประชากร ท าให้ ค าดว่ า ลั ก ษณะของ Phillips Curve อาจจะ
แตกต่ างกันไปด้ วย (Sectoral Phillips Curve)
• ลักษณะเฉพาะตัวของการกาหนดราคาในแต่ ละภาค ยังทาให้ ภาคเศรษฐกิจต่ างๆ อาจ
ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการเงินที่แตกต่ างกัน
• การดาเนินนโยบายการเงินที่ใช้ ข้อมูลในระดับมหภาค อาจจะให้ ผลลัพธ์ ท่ ีแตกต่ างไป
จากการดาเนินนโยบายที่ใช้ ข้อมูลในระดับภาคเศรษฐกิจ อาทิ Imbs, Jondeau, Pelgrin
(2011). “Sectoral Phillips Curves and The Aggregate Phillips Curve” Journal of
Monetary Economics พบว่ า การดาเนินนโยบายการเงินโดยใช้ เงินเฟ้อจาก Sectoral
Phillips Curve ให้ ความคลาดเคลื่อนที่ต่ากว่ า
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ตัวอย่ างของภาคการผลิตไทย ที่เผชิญข้ อจากัดในการปรับการผลิต/ราคา
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ ภาคการเกษตร
ส่ งออก

การพาณิชย์ ในประเทศ
(SMEs)

ลักษณะการผลิต

ผู้ประกอบการส่ วนใหญ่ ต้อง
ปรั บเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดเวลา เพื่อรั กษา
ความสามารถในการแข่ งขันใน
Global Supply Chains

ปริมาณการผลิตในภาค
การเกษตรขึน้ อยู่กับปั จจัย
ทางธรรมชาติ และการ
คาดการณ์ ราคาของ
เกษตรกร ในขณะที่
เกษตรกร รั บความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคา
เกือบทัง้ หมด

ผู้ประกอบการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ กาลังการผลิตที่ตนมี
โดยการขยายการผลิตมักจะ
ทาได้ ภายในขอบเขตที่
จากัด

ปั จจัยเชิงโครงสร้ างที่ส่งผล
กระทบในระยะยาว

ประสิทธิภาพการผลิต/
เทคโนโลยี

การลดลงของแรงงานใน
ภาคเกษตร, ประสิทธิภาพ
การผลิต

การขยายตัวในอัตราที่
ลดลงของประชากร, ปั ญหา
แรงงาน, การแข่ งขันที่สูงขึน้
จาก E-Commerce
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ข้ อคิดเห็น #3. บทบาทของสินค้ าคงคลัง
• ในสถานการณ์ จริง ราคาที่สังเกตได้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา อาจจะไม่ ใช่ ราคาดุลยภาพ ที่ทา
ให้ อุปสงค์ เท่ ากับอุปทาน (Market Clearing Prices) โดยในหลายกรณี การปรั บเปลี่ยนราคา,
การจัดการสินค้ าคงคลัง และการบริหารเงินสด เป็ นกระบวนการที่ดาเนินควบคู่ไปด้ วยกัน
• ในดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ ราคาที่สารวจอาจจะไม่ เท่ ากับราคาที่ผ้ ูขายได้ รับจริ งหรื อ
ราคาที่ผ้ บู ริโภคจ่ ายจริง (Effective Prices) โดยผลต่ างของราคาดังกล่ าว อาจจะเกิดขึน้ จากการ
ปรั บสมดุลสินค้ าคงคลัง (Inventory Adjustment) ของผู้ประกอบการ ตามภาวะธุ รกิจ ในช่ วง
นั น้ ๆ ซึ่งความคลาดเคลื่อนของการวัดราคาสินค้ า (ซึ่งไม่ คงที่และแปรผันตามภาวะธุ รกิจ )
อาจจะมีผลต่ อการประมาณการเส้ น Phillips Curve (ตารางที่ 9)

• นอกจากสินค้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ ว พฤติกรรมที่ผ้ ูประกอบการบริ หารการขายไป
พร้ อม ๆ กับการปรั บราคา, สินค้ าคงคลัง และการบริ หารกระแสเงินสด ยังสามารถ
อธิบายธุรกิจประเภทอื่นๆ ได้ อีกด้ วย เช่ น อสังหาริมทรั พย์
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1. ผู้ขายคาดการณ์ ภาวะตลาด,
Posted Price

เลือกสินค้ า, กาหนดราคา และ
ปริมาณสินค้ าคงคลัง
เพื่อรองรับการขาย

4. สินค้ าคงคลัง ลดต่าลงถึงระดับที่
ต้ องสั่งเข้ ามาใหม่ หรือผลิตเพิ่ม

2. ผู้ขายเผชิญกับภาวะตลาดจริง
ทราบถึงความต้ องการของลูกค้ า
และภาวะการแข่ งขัน

3. ผู้ขายสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณสินค้ าคงคลัง และ
ตัดสินใจว่ าจะปรับราคาหรือไม่

Effective Price
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ข้ อคิดเห็น #4. การดาเนินนโยบายการเงิน
• ในด้ านการดาเนินนโยบายการเงิน ธนาคารกลางมักจะมีเป้าหมายหลายเป้าหมาย
ซึ่งล้ วนแต่ มีความซับซ้ อน ทาให้ ในบางช่ วง ธนาคารกลางอาจจะต้ องยอมให้ อัตรา
เงินเฟ้อเบี่ยงเบนจากกรอบที่กาหนด โดยใช้ การสื่อความเพื่อให้ ตลาดเงิ นตลาดทุน
เข้ าใจถึงสิ่งที่เกิดขึน้ อย่ างไรก็ตาม นั กลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน อาจจะตีความ
ถ้ อยแถลงของธนาคารกลาง แตกต่ างกันออกไป ซึ่งทาให้ เกิด Noise ขึน้ ได้
• ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการสื่อความของธนาคารกลาง และผลกระทบต่ อ
ตลาดเงินตลาดทุน จึงเป็ นหัวข้ องานวิจัยที่น่าสนใจ เช่ น Pescatori (2018) “Central
Bank Communication and Monetary Policy Surprises in Chile”, IMF Working Paper
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ค่ าคาดการณ์ เงินเฟ้อ (Inflation Expectation) ค่ อนข้ างจะทรงตัว
แม้ ว่าเงินเฟ้ออาจจะหลุดกรอบในบางช่ วง
%

Inflation Expectation*

Headline Inflation

BOT's MPC Rate

5.0
4.0
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1.50

1.62

1.0
0.0
-1.0
Source: MOC, BOT
*from BOT's BSI survey
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ทางการควรดาเนินนโยบายการเงินเช่ นไร
Masolo & Monti (2017). “Ambiguity, Monetary Policy and Trend Inflation”, BOE working paper

• แบบจาลอง New Keynesian ที่ agents เผชิญความไม่ ชัดเจน (Ambiguity) เกี่ยวกับ
ระดับอัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลาง

• ภายใต้ แบบจาลองดังกล่ าว Trend Inflation (t ) จะขึน้ อยู่กับ Target Inflation (*t)
และค่ าของตัวแปรที่สะท้ อนความไม่ ชัดเจนของอัตราดอกเบีย้ นโยบายเมื่อเทียบกับ
ระดับที่ควรจะเป็ น (µt) รวมถึง Parameter ที่สะท้ อนการตอบสนองของธนาคาร
กลางต่ อเงินเฟ้อที่เบี่ยงเบนออกจากระดับที่ควรจะเป็ น ( )
• แบบจาลองดังกล่ าว อธิบาย Trend Inflation ที่อยู่ต่า/สูงกว่ า Target Inflation ได้
• แบบจาลองดังกล่ าว ให้ นัยทางนโยบายว่ า ธนาคารกลาง ควรที่จะ Hawkish

t = *t - µt /( - 1), µt  -µ ,+µ ,   1
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สรุ ป
•
•
•
•

ปั จจัยและกลไกที่กาหนด Trend Inflation
ลักษณะเฉพาะของภาคเศรษฐกิจอาจมีความสาคัญในระดับมหภาค
บทบาทของการบริหารสินค้ าคงคลังในการกาหนดราคาของผู้ขาย
การสื่อความของธนาคารกลาง
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