อัตราเงินเฟ้อโลกต่าเพราะอะไร? ไขข้อสงสัยผ่านมุมมองเทคโนโลยี
นายภาสกร ตาปสนันทน์
อัตราเงินเฟ้อโลกที่อยู่ในระดับต่่ามาเป็นเวลานานเป็นปรากฏการณ์ที่สาธารณชนในวงกว้างก่าลังให้
ความสนใจ โดยเฉพาะสาเหตุที่ท่าให้ อัตราเงินเฟ้อยังคงต่่าต่อเนื่องแม้เศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวได้หลังจากวิกฤต
เศรษฐกิจได้ผ่านพ้นไปแล้ว บทความนี้จึงพยายามไขข้อสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุทีท่าให้ อัตราเงินเฟ้ออยู่ใน
ระดั บ ต่ า และอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ตอบสนองกั บ การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ น้ อ ยลงเพราะอะไรผ่ า นมุ ม มอง
เทคโนโลยี เป็นส่าคัญ
แนวโน้มเงินเฟ้อโลกในภาพรวมทีอยู่ในระดับต่านั้นไม่ใช่เรืองใหม่ แต่เป็นเรืองที นักวิชาการได้ให้
ความสนใจและท่าการศึกษามาอย่างต่อเนือง ซึงสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายปัจจัย
เช่น การก่าหนดเป้าหมายอัตราเงิน เฟ้อ ของธนาคารกลางช่วยให้ การยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้ อของ
สาธารณชนดีขึ้น กระแสโลกาภิวัตน์ที่ช่วยเพิ่มผู้เล่นในตลาดและลดต้นทุนการผลิต การเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในหลายๆ ประเทศท่าให้แรงกดดันเงินเฟ้อจากด้านอุปสงค์ลดลง รวมถึงโครงสร้างการผลิตน้่ามันดิบของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการเพิ่มขึ้นของ Shale Oil ในสหรัฐฯ รวมถึงปัจจัยเชิงวัฏจักรโดยเฉพาะการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจหลังวิกฤตทางการเงินทีไม่เข้มแข็งมากนัก ภาคเอกชนที่มีหนี้สูงในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ
หรือในยุโรปในช่วงที่ผ่านมาต้องมุ่งเน้นที่การลดภาระหนี้ (Deleveraging) ซึ่งส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจและ
การจ้างงานเป็นไปอย่างล่าช้า และท่าให้อัตราการว่างงานอยู่ในระดับสู งเป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ดี แม้ราคา
พลังงานล่าสุดจะทยอยปรับเพิมขึ้นและเศรษฐกิจหลายประเทศเริมฟื้นตัวได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น แต่อัตรา
เงินเฟ้อโดยรวมยังคงไม่มีแนวโน้มเพิมขึ้นอย่างชัดเจน โดยกลุ่มประเทศ G3 และเอเชียมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ลดลงจากร้อยละ 1.7 และร้อยละ 4.3 ในช่วงก่อนวิกฤติปี 2544 – 2551 เหลือเพียงร้อยละ 0.9 และร้อยละ
3.9 ตามล่าดับ ในช่วงหลังวิกฤติปี 2552 – 2560 เท่านั้น
E-commerce ท่าให้เงินเฟ้อต่า? อัตราเงินเฟ้อโลกทีต่าต่อเนืองท่าให้นักวิชาการเริมให้ความสนใจ
ถึงบทบาทของความก้ า วหน้า ทางเทคโนโลยี ที อาจท่ า ให้ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอั ตราเงิน เฟ้ อและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเปลียนแปลงไป โดยเฉพาะการเข้ามาของบริการ E-commerce ที่ผู้ประกอบการหัน
มาใช้ Platform ออนไลน์ในการขายสินค้ามากขึ้น และผู้บริโภคมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึงบริการ E-commerce ท่าให้การแข่งขันในภาคธุรกิจสูงขึ้นและท่าให้
การปรั บราคาสิน ค้า นั้น ท่า ได้ ยากขึ้น ตัว อย่างที่เห็ นได้ชัดคือในสหรัฐ ฯ ที่เรียกว่า Amazon Effect หรือ
เหตุการณ์ที่บริษัท Amazon ที่เป็น E-commerce ยักษ์ใหญ่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดการค้าปลีกของบริษัท
Walmart ที่ครองอันดับหนึ่งมาโดยตลอดได้ ขณะที่ประเทศในเอเชียก็มีการใช้ E-commerce อย่างแพร่หลาย
เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Alibaba ในจีน Rakuten ในญี่ปุ่น หรือ Lazada ในแถบอาเซียนของเราเอง นอกจากนี้
ต้ น ทุ น การผลิ ต และราคาสิ น ค้ า กลุ่ ม ICT ที ถู ก ลงอย่ า งมากก็ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ งที กระทบอั ต ราเงิ น เฟ้ อ
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ตัวอย่างเช่นในสหรัฐฯ ที่ราคาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกล้อง เครื่องเสียง และคอมพิวเตอร์จากลดลงถึงร้อยละ 60
เมื่อเทียบกับปี 2540
Automation ท่าให้เงินเฟ้อต่า? ขณะที่กระแสของเทคโนโลยีอีกกลุ่มหนึ่งที่ เข้ามามีบทบาทต่ออัตรา
เงินเฟ้อในหลายๆ ประเทศคือการใช้เครืองจักรทดแทนในกระบวนการผลิต (Automation) ทีอาจท่าให้
แรงงานบางส่วนถูกแทนที และอาจท่าให้แรงงานดังกล่าวต้องย้ายงานไปสู่อุตสาหกรรมทีมีค่าจ้างทีต่าลง
โดยการน่ า Automation มาใช้ นั้ น เริ่ ม แพร่ ห ลายมากขึ้ น ในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ ม ประเทศ
อุตสาหกรรมเช่น เยอรมนี และญี่ปุ่น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการขาดแคลนแรงงานจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
รวมถึงเพื่ อลดต้น ทุน และเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการผลิ ต อย่างไรก็ดี การมาของ Automation ไม่ได้แทนที่
แรงงานที่มีอยู่เดิมเพียงอย่างเดียว แต่กลับเพิ่มความต้องการแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนและจะส่งผลต่อพลวัตรเงินเฟ้อแตกต่างกัน
ส่าหรับประเทศในเอเชียและไทย แม้ล่าสุดผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีมีต่อเงิน
เฟ้อจะยังไม่มากเท่าประเทศทีพัฒนาแล้ว แต่คาดว่าผลกระทบมีแนวโน้มทีจะเพิมขึ้น โดยหากดูการใช้
บริการ E-commerce เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงปีละ 10% ตั้งแต่
ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่
สูงขึ้นกว่าในอดีตมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 9.3 ล้านคนในปี 2550 เป็น 29.8 ล้านคนในปี 2559 ขณะทีบ่ ทบาทของ
Automation ต่ออัตราเงินเฟ้อไทยแม้ในปัจจุบันยังมีจ่ากัด เนื่องจากยังกระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม อาทิ
รถยนต์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์เคมี และยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าแรงงานถูกแทนที่ แต่กลับพบว่ามีความ
ต้องการแรงงานกลุ่มที่มีทักษะมากขึ้นแทน แต่ในอนาคตหากการใช้ Automation แพร่หลายมากขึ้น ก็มีโอกาส
จะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อได้มากขึ้น
โดยสรุป คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่่า แม้
มองไปข้างหน้าแรงกดดันเงินเฟ้อจากด้านอุปสงค์จะมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจ
แต่ ค วามก้า วหน้า อย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี ก็อาจท่าให้ความสัมพัน ธ์ระหว่า งอัตราเงิน เฟ้อและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเปลียนไปมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการก่าหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องค่านึงถึง
ปัจจัยเชิงโครงสร้างดังกล่าว และประเมินผลกระทบให้ครอบคลุมเพื่อที่จะก่าหนดนโยบายให้เหมาะสมต่อไป
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-------------------------------------------------------------ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็ นส่วนตัวของคณะผู้วิจัย จึงไม่จ่า เป็นต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
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