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บทความนี้กลั่นกรองเนื้อหาจากบทความ aBRIDGEd ฉบับเต็มเรื่อง “อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ : การสร้ างตัวชี ้วัด

ผ่านแบบจาลอง และนัยต่อนโยบายการเงินไทย” เผยแพร่ใน website ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(https://www.pier.or.th/)
ผู้อ่านทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า เรื่องของเงินเฟ้อนั้น มีอิทธิพลกับเงินในกระเป๋าของเราอย่างถ้วนหน้า แต่หาก
ถามถึ งปั จจั ยที่ มี อิทธิ พลต่ อเงิ นเฟ้ อ ผู้ อ่านจะนึ กถึ งอะไรบ้ าง อุ ปสงค์ อุ ปทาน ภั ยแล้ ง ราคาน้ ามั นในตลาดโลก สิ นค้ า
ราคาถูกจากจีน ฯลฯ หรืออาจจะนึกไปได้ถึงมาตรการรัฐที่เข้าจัดการกับราคาสินค้าบางประเภท แต่มีปัจจัยหนึ่งที่แทบไม่เคย
ถูกกล่ าวถึ ง แต่ กลั บมี ความส าคั ญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอื่นๆ คื อ อั ตราเงินเฟ้ อคาดการณ์ (inflation expectations)
หรือพูดง่ายๆ ก็คือ อัตราเงินเฟ้อในอนาคตที่ผู้คนคาดว่าจะเกิดขึ้นนั่นเอง
หลายท่านอาจสงสัยว่า การที่เรานั่ง “มโน” เรื่องเงินเฟ้ออยู่คนเดียวในหัว จะไปมีผลให้ราคาสินค้าในตลาดถูกหรือ
แพงได้อย่างไร เรื่องนี้คงต้องอธิบายก่อนว่า เงินเฟ้อนั้นถือเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของคน
อย่างมาก ความคิดบางอย่างอาจเกิดเป็นความจริงได้ในที่สุด ตัวอย่างเช่น การที่ราคาข้าวของปรับขึ้นล่วงหน้า เพราะมีข่าว
ว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ นั่นแสดงว่าเพียงแค่พ่อค้าแม่ค้าคาดการณ์ถึงเงินเฟ้อในอนาคต ก็ทาให้ปรับราคาสินค้า
ในวันนี้ ได้ทันที หรือการที่ ประชาชนคาดว่าราคาสินค้าบางอย่างจะแพงขึ้นมากในปี หน้ า ต่ างพร้อมใจกันที่จะซื้อในวันนี้
จนทาให้ราคาปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว เรื่อง “มโน” จึงกลายเป็นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจได้จริง
ด้ วยความส าคั ญเช่ นนี้ อัตราเงินเฟ้ อคาดการณ์ จึ งเป็ นที่ สนใจ ทั้ งจากนั กเศรษฐศาสตร์และผู้ ดาเนิ นนโยบาย
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับธนาคารกลาง (“แบงก์ชาติ” ในกรณีของไทย) ซึ่งเป็นผู้ดูแลเงินเฟ้อของประเทศให้อยู่
ในอัตราที่เหมาะสมตามที่ได้ประกาศเอาไว้ในเป้าหมายเงินเฟ้อ ในมุมมองของธนาคารกลางนั้น หากเกิดภาวะที่ประชาชน
คาดการณ์เงินเฟ้อสูงหรือต่าไปจากกรอบเป้าหมาย การทราบถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับเงินเฟ้อของผู้คนในระบบเศรษฐกิจ
จะช่ วยให้ สามารถด าเนิ นนโยบายได้ ทั นท่ วงที ก่ อนที่ การคาดการณ์ นั้ นจะส่ งผลต่ ออั ตราเงิ นเฟ้ อที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ทั้ งนี้
ธนาคารกลางในหลายประเทศให้ความสนใจกับการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาว เช่น ช่วงระยะ 5 – 10 ปี มากกว่าระยะสั้น
เพียง 1 -2 ปีข้างหน้า เนื่องจากการคาดการณ์ในระยะสั้น มักมีอิทธิพลจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารกลาง
เช่น ราคาน้ามันในตลาดโลก ในขณะที่ระยะยาวจะสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธนาคารกลางว่าจะสามารถดูแล
ควบคุมเงินเฟ้อไว้ให้อยู่ในกรอบเป้าหมายได้หรือไม่
อาจจะฟังดูเหมือนง่ายที่เพียงแค่ทราบถึงการคาดการณ์เงินเฟ้อของประชาชนก็ทาให้สามารถดาเนินนโยบายได้
ดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความคิดของผู้คนทั้งระบบเศรษฐกิจได้ อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จึงเป็น
ตัวแปรที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่มีวิธีที่นักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้ในการวัดสิ่งนี้อยู่ 2 แนวทางด้วยกัน แนวทางแรก
เป็ นวิธี ที่ตรงไปตรงมา คื อใช้วิ ธีการ “ถาม” โดยตรงกั บประชาชน ผ่านการใช้ แบบสอบถาม ซึ่ งแนวทางนี้มี ข้ อดี ตรงที่
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ไม่ซับซ้อน คาตอบที่ได้ไม่ต้องผ่านการตีความอีก แต่มักมีข้อจากัดตรงที่หากกลุ่มตัวอย่างมีจานวนน้อย อาจไม่สามารถใช้
เป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจได้ แต่หากต้องการกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ก็จะกินระยะเวลานานในการรวบรวมข้อมูล
นอกจากนี้ คาตอบที่ได้ยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อของผู้ที่ถูกถามอีกด้วย
แนวทางที่ 2 เป็นการวัดทางอ้อมผ่านมูลค่าสินทรัพย์บางประเภท โดยปกติแล้ว การที่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุน
ในสินทรัพย์ใดๆ ย่อมคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ นั่นแปลว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อถูกรวมอยู่ในผลตอบแทน
โดยทั่ วไปนิ ยมใช้ ผลตอบแทนของพั นธบั ตรรั ฐบาลในการวิ เคราะห์ เนื่ องจากมี ข้ อดี คื อความเสี่ ยงต่ าและเกี่ ยวข้ องกั บ
นักลงทุ นจ านวนมาก ทาให้ ใช้สะท้ อนความคิ ดของประชาชนในวงกว้ างได้ แต่ มี ข้ อเสี ยคื อตั วเลขเหล่ านี้ จะไม่ ใช่ เงินเฟ้ อ
คาดการณ์ โดยตรง เพราะปะปนไปด้วยผลตอบแทนส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเฟ้ อ จึงอาจจะต้องมีการตี ความเพิ่มเติ ม
ในบางประเทศอาจมี พั นธบั ตรชนิ ดที่ ชดเชยเงิ นเฟ้ อให้ แก่ ผู้ ลงทุ น (inflation-linked bond) ซึ่ งตั วเลขส่ วนต่ างของ
ผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรประเภทนี้กับพันธบัตรปกติจะใกล้เคียงเงินเฟ้อคาดการณ์ มากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถขจัด
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ผู้ลงทุนต้องการเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (risk premium) ได้อยู่ดี
รูปที่ 1 เงินเฟ้อคาดการณ์ระยะ 10 ปี

เพื่ อแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยของผู้เขียนได้ปรับปรุงแนวทางที่ 2 โดยอาศัยแบบจาลองและข้อมูลประกอบ
อื่นๆ เพื่อแยกแยะเอาผลตอบแทนส่วนที่เป็นเงินเฟ้อคาดการณ์ออกมาให้ได้ถูกต้องที่สุด ซึ่งทาให้ตัวชี้วัดที่ได้นี้ มีลักษณะ
เช่ นเดี ย วกั บการถามโดยตรง รู ปที่ 1 ผู้ เขี ย นได้ ท าการเปรี ยบเที ยบอั ตราเงิ นเฟ้ อจริ ง (เส้ นประ) และอั ตราเงิ นเฟ้ อ
คาดการณ์ ในระยะ 10 ปี ที่ได้ จากแบบจาลอง (เส้นทึบ) จะเห็ นได้ว่า แม้อัตราเงินเฟ้อจริงจะผันผวนมากตามปัจจัยที่มา
กระทบในช่วงเวลานั้นๆ ประชาชนก็ยังคาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยในอีก 10 ปีข้างหน้าก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 2 – 3% และแม้กระทั่ง
ในช่วงหลังที่อัตราเงินเฟ้อต่าเป็นเวลานาน การคาดการณ์เงินเฟ้อก็ไม่ได้ลดต่าลงมามากนัก และยังอยู่ในกรอบเป้าหมาย
ของธนาคารกลาง สะท้อนความคิดทีว่ ่า เมื่อเวลาผ่านไป อิทธิพลของปัจจัยระยะสั้นจะหายไปและเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางจะ
สามารถดูและเงินเฟ้อได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อคาดการณ์ ในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่ามีค่าต่าสุด นับตั้งแต่ปี 2001 อีกทั้งยังลดต่ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ธนาคารกลางควรให้ความสนใจกับตัวชี้วัดนี้เป็นพิเศษและดาเนินนโยบายตอบสนองที่ทันกาล เพื่อระมัดระวังไม่ให้
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การคาดการณ์เงินเฟ้อที่ต่ามากเกินไป มามีอิทธิพลจนทาให้เงินเฟ้อจริงหลุดกรอบเป้าหมายเป็นเวลานาน ซึ่งจะกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือในการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางได้
ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
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