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บทคัดย่ อ
ความมี อิส ระในการดําเนิน นโยบายการเงิ น ที่ ใ ช้ เ ครื่ องมื ออัตราดอกเบี ย้ เพื่ อ
ควบคุมระดับอัตราเงิ นเฟ้อคาดการณ์ ใ ห้ เข้ าสู่กรอบเป้าหมายภายใต้ สภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ผชิ ญ
แตกต่างกัน ทําให้ ธนาคารกลางมีความท้ าทายในการดําเนินนโยบายไม่เหมือนกัน แม้ ว่าจะไม่มี
ปั จ จัยภายนอกมากระทบแต่ธ นาคารกลางมี ความเสี่ ยงจากการที่ ระบบเศรษฐกิ จ เกิ ดวัฏ จัก ร
ภายในและเคออส โดยมีปัจจัยอย่างน้ อย 2 อย่างที่เป็ นอุปสรรค ได้ แก่ ระดับการเปิ ดประเทศ และ
ระดับการส่งผ่านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ มีผลต่อการคาดการณ์ อัตราเงิ นเฟ้ อของ
ครัวเรื อน
การวิ เ คราะห์ ร ะบบเศรษฐกิ จ เปิ ดขนาดเล็ก (Small open economy) ด้ วยทฤษฎี
เคออสเป็ นอีกหนึ่งกรอบแนวคิดซึ่งสามารถแสดงถึงวัฏจักรภายในระบบที่ไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้น
จากปั จจัยภายนอกใด ๆ และไม่สามารถแสดงได้ ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบดุลยภาพทั่วไป (DSGE)
ดังนัน้ ข้ อสรุ ปที่ ถูกบิดเบื อนจากการใช้ วิธี ดงเดิ
ั ้ ม จึงเป็ นอี กหนึ่งความเสี่ ยงที่ ธ นาคารกลางอาจ
เข้ าใจผิดว่าความผันผวนที่เกิดขึ ้นระหว่างการดําเนินนโยบายมาจากปั จจัยภายนอกครัง้ ใหม่ที่เป็ น
ตัวกระตุ้น
วิธีการศึกษาเริ่ มจากการสร้ างแบบจําลองเศรษฐกิจที่สภาวะดุลยภาพ จากนันอาศั
้
ย
เทคนิคแคลิเบรชัน่ โดยกําหนดค่าพารามิเตอร์ ตงต้
ั ้ นชุดหนึง่ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการมีอยูข่ องวัฏจักร
ภายในและเคออส จากนัน้ จะศึกษาถึ ง แนวทางการดํ าเนิ นนโยบายการเงิ นที่ เหมาะสม โดยมี
เงื่อนไขว่าธนาคารกลางจะสามารถใช้ ความเข้ มข้ นของกฎเทย์เลอร์ ที่ต้องไม่ก่อให้ เกิดความผันผวน
ทัง้ 2 รูปแบบ ภายใต้ สภาวะของระบบเศรษฐกิจที่กําลังเผชิญในรูปแบบต่าง ๆ
ผลการศึกษาพบว่าทัง้ 2 ปั จจัย ได้ แก่ ระดับการเปิ ดประเทศ และระดับการส่งผ่าน
เป็ นต้ นเหตุที่ร่วมกันส่งผลให้ หน่วยครัวเรื อนคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อในช่วงเวลาถัดไปอย่างรุนแรง
จนกระทัง่ ธนาคารกลางไม่สามารถใช้ ระดับความเข้ มข้ นของกฎเทย์เลอร์ เดิมเพื่อควบคุมให้ อตั รา
เงิ นเฟ้ อเป็ นไปตามเป้าหมายได้ ดัง นัน้ เพื่ อขจัดความผันผวนภายในระบบ นโยบายการเงิ นที่
เหมาะสม คือ การลดความเข้ มข้ นของกฎเทย์เลอร์ ลง หากระบบเศรษฐกิจที่เผชิญมีแนวโน้ มการ
เปิ ดประเทศที่สูง ในขณะที่หากระบบเศรษฐกิจมีระดับการส่งผ่านที่ตํ่า จะเอื ้อให้ ธนาคารกลางมี
ความยืดหยุ่นในการกํ าหนดความเข้ มของกฎเทย์เลอร์ ได้ มากขึน้ เนื่องจากระดับอัตราเงินเฟ้อที่
มาจากภาคต่างประเทศมีความผันผวนลดลงจนกระทัง่ หน่วยครัวเรื อนสามารถคาดการณ์ระดับ
อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปได้ ดีขึ ้น อย่างไรก็ตามแม้ ว่าผลของกระบวนการส่งผ่านจะช่วยลดผลกระทบที่
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มาจากอัตราแลกเปลี่ ยน แต่สําหรับภาวะเศรษฐกิ จที่กระบวนการส่งผ่านกี ดขวางความผันผวน
ที่ มาจากระดั บ อั ต ราแล กเ ปลี่ ย นมา กจนเ กิ นไ ป (Very low degree of pass-through)
การคาดการณ์เงินเฟ้อของครัวเรื อนจะตอบสนองไม่สอดคล้ องกับระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจริ ง
สามารถทําให้ ระบบเศรษฐกิจเข้ าสูส่ ภาวะกับดักสภาพคล่อง (Liquidity trap) ได้
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