เงินเฟ้อไทยจะกลับมาสูงจริงหรือไม่
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Q2-62
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Q4-62
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Q2-63
Q3-63
Q4-63
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Q2-64
Q3-64
Q4-64
Q1-65
Q2-65
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ในช่วงที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อในต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น (reflation) และราคาสินค้าโภคภัณฑ์โ ลก
ขยายตัวสูง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อไทยก็เร่งสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ทาให้เกิดข้อสงสัยว่าอัตราเงินเฟ้อไทย
จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ และจะมีแนวโน้มอย่างไรในระยะข้างหน้า โดยเมื่อพิจารณาพลวัตของอัตราเงินเฟ้อไทย
ในช่วงที่ผ่านมาและประเมินแนวโน้มในระยะข้างหน้า พบว่า การเกิด reflation ในต่างประเทศ และราคา
สิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ที่ข ยายตัว รวมถึง อัต ราเงิน เฟ้อไทยที่เ ร่ง สูง ขึ้น เป็น เพียงผลชั่ว คราวและไม่ไ ด้ส่ง ผลให้
อัตราเงินเฟ้อไทยปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อไทยในระยะปานกลางที่
จะยังอยู่ในระดับต่า โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
ประเด็นที่ 1 อัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 2 ปี 2564 เร่งสูงขึ้นเร็ว แต่เพิ่มขึ้น เพียงชั่วคราวจากฐานต่าในปีก่อน
จึงจะไม่ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงท่ามกลางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว (stagflation) อัตราเงินเฟ้อไทยในไตรมาสที่
2 ปี 2564 อยู่ ใ นระดั บ สู งที่ ร้อยละ 2.3 โดยเพิ่มขึ้น ชั่วคราวจากฐานราคาน้ ามัน ดิบ ที่ อยู่ใ นระดับ ต่ า และ
มาตรการลดค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ ของประชาชนในปี 2563 เป็นสาคัญ โดยคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลงตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 และกลับมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงขอบล่างของกรอบ
นโยบายการเงินตัง้ แต่กลางปี 2565 เนื่องจาก (1) แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยงั อยู่ในระดับต่า แม้อุปสงค์
จะทยอยปรับดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
ของ COVID-19 แต่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง ตลาดแรงงานที่ยังเปราะบางและความเชื่อมั่นของภาคเอกชน
ที่ อ าจลดลงจากการแพร่ ร ะบาดที่ ยื ด เยื้ อ ภาพที่ 1 อัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลงและเคลื่อนไหวอยู่ใกล้เคียงกับขอบล่าง
จะเป็ น ปั จ จั ย ฉุ ด รั้ ง ส าคั ญ ให้ แ รงกดดั น ของกรอบนโยบายการเงินตั้งแต่กลางปี 2565
เงิ น เฟ้ อ ด้ า นอุ ป สงค์ ป รั บ เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ ม าก %YoY
เป้าหมายนโยบายการเงิน 1-3%
ในระยะข้างหน้า และ (2) แรงกดดันเงินเฟ้อ 3
ประมาณการ
ด้ า นอุ ป ทานไม่ สู ง ตามราคาพลั ง งานใน 2 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ตลาดโลกที่ ค าดว่ า จะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง 1
ค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับอุปสงค์น้ามัน 0
มาตรการลดค่าไฟและน้าประปา
ที่ จ ะปรับ ดี ขึ้น ตามการฟื้ นตั วของเศรษฐกิจ -1
รอบ 1 เม.ย.-มิ.ย. 63
รอบ 2 ก.พ.-มี.ค. 64
รอบ 3 พ.ค.-มิ.ย. 64
โลกและอุปทานน้ามันทั้งจากสหรัฐฯ และกลุ่ม -2
OPEC+ ที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาอาหารสดมี -3
แนวโน้มอยู่ในระดับต่าตามความเสี่ยงภัยแล้ง
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ ประมาณการโดย ปท.
ที่ลดลงในปัจจุบัน (ภาพที่ 1)
ประเด็นที่ 2 อัตราเงินเฟ้อทีส่ งู ขึ้นในกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจหลัก (reflation) และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทสี่ งู ขึน้
จาก supply shortage จะกระทบอัตราเงินเฟ้อไทยไม่มาก เนื่องจาก (1) สินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อของไทยมี
สัด ส่วนการนาเข้า (import content) ต่า ที่ประมาณร้อยละ 16 ของตะกร้าเงินเฟ้อไทย โดยผลของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์โลกต่ออัตราเงินเฟ้อไทยจะส่งผ่านมายังราคาน้ามันเป็นหลัก ทั้งนี้ คาดว่าแรงกดดันเงินเฟ้อ
จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันในระยะข้างหน้า จะน้อยลงตามราคาน้ามันดิบที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป อีกทั้งประเทศไทยมีกองทุนน้ามันเชื้อเพลิง ที่มีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ามัน ทาให้
ผลกระทบทางตรง (first-round effect) จากราคาน้ามันโลกต่อราคาน้ามันในประเทศมีไม่มาก นอกจากนี้
ผลกระทบทางอ้อม (second-round effect) จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ามันต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและ
อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสดมีจากัด (ข้อมูลในอดีต ชี้ว่าราคาน้ามันจะกระทบราคาอาหารและต้นทุนในการ
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ผลิ ต สิ น ค้ า อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เฉพาะกรณี
ภาพที่ 2 ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไทยไม่มาก
ที่ ร าคาน้ ามั น ปรั บ สู ง ขึ้ น อย่ า งรุ น แรงและ
อัตราเงินเฟ้อ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน) และ (2) อัตราเงินเฟ้อ %YoY
พ.ค.
64 (ร้อยละ)
8
การเปลี่ยนแปลงราคาผู้ผลิต
ที่ สู ง ขึ้ น ในกลุ่ ม ประเทศเศรษฐกิ จ หลั ก 6
5.80
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
(reflation) และข้ อ จ ากั ด ด้ า นอุ ป ทานเป็ น 4
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ปัจจัยชั่วคราวและคาดว่าจะคลี่คลายในช่วง 2
2.44
0.48
ต้ น ปี 2565 เมื่ อ อุ ป สงค์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง การ 0
แพร่ ร ะบาดคลี่ ค ลาย (pent-up demand) -2
กลับสู่ระดับปกติและภาคการผลิตทยอยฟื้นตัว -4
หลั ง จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ -6
COVID-19 ปรั บ ดี ขึ้ น แม้ ต้ น ทุ น การผลิ ต ม.ค. 61 ก.ค. 61 ม.ค. 62 ก.ค. 62 ม.ค. 63 ก.ค. 63 ม.ค. 64
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์
จะปรับเพิ่มขึ้นบ้างแต่ ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ
ไทยจากัด (ภาพที่ 2) เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นยังจากัดอยู่ที่บางหมวดสินค้า อาทิ ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง
มีสัดส่วนไม่มากในตะกร้าเงินเฟ้อไทย และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้
ในระยะสั้นประมาณ 3-6 เดือน
ประเด็นที่ 3 อัตราเงินเฟ้อไทยในระยะปานกลางมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่าจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มผี ลมากขึน้
ตั้งแต่ช่วงการระบาด อาทิ (1) ผู้ว่างงานระยะยาวและผู้ออกนอกกาลังแรงงานปรับเพิ่มขึ้น จากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า
และไม่ทั่วถึง ประกอบกับแนวโน้มการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน (automation) ที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง
ของการแพร่ระบาดและลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว (2) การใช้บริการ e-commerce เพิ่มขึ้นมาก จากการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังการระบาดของ COVID-19 ทาให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น
และ (3) ปัจจัยเชิงโครงสร้างอืน่ ทีส่ ่งผลอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ สังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ของ
shale oil
อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อ ไทยอาจเผชิญแรงกดดันให้ปรับสูงขึ้นได้บ้างจากปัจจัย อาทิ (1) pent-up
demand ที่จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้ อปรับ เพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ในประเทศที่ถูกกดดันในช่วงการแพร่ระบาด
(2) การลดการพึ่ง พาห่วงโซ่อุปทานโลก (de-globalization) จากการค้ าโลกที่ ตึงตัวอาจส่งผลให้ ต้นทุน
การผลิตสินค้าและบริการปรับเพิ่มขึ้น และ (3) การแข่งขันของตลาดในประเทศที่ลดลงหลังวิกฤต COVID-19
จาก ุรกิจปิดกิจการถาวรหรือมีการควบรวมกิจการโดยผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ทั้งนี้ ประเมินว่าแรงกดดัน
ให้อัตราเงินเฟ้อเพิม่ สูงขึ้นโดยรวมมีไม่มากเท่ากับแรงกดดันให้อตั ราเงินเฟ้อปรับลดลง ดังนั้น เงินเฟ้อในระยะ
ปานกลางจะยังอยู่ในระดับต่าและอยู่ภายในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับเพิม่ ขึ้นในช่วงทีผ่ ่านมานัน้ เป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว และการเพิ่มขึน้
ของอัตราเงินเฟ้อในกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจหลักและข้อจากัดด้านอุปทานมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อไทยไม่มาก ทาให้
แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อไทยในระยะข้างหน้าจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญและยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย
นโยบายการเงิน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางจะยังอยู่ในระดับต่าจากปัจจัยเชิงโครงสร้างเป็นสาคัญ
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