เป้าหมายนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลางและสาหรับปี 2563
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ดาเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อแบบ
ยืดหยุ่น (flexible inflation targeting) โดยให้ความสาคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านราคาในระยะปานกลาง
เป็นเป้าหมายหลัก ควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงิน
การกาหนดเป้ าหมายนโยบายการเงินที่ เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ การเงินและพลวัตเงินเฟ้อ ที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ กนง. สามารถดาเนินนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทบทวนเป้าหมายนโยบายการเงินประจาปี 2563 กนง. และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ให้ปรับเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่ โดย
กาหนดให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ 1.0 – 3.0 เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินด้านเสถียรภาพราคา
สาหรับระยะปานกลาง และเป็นเป้าหมายสาหรับปี 2563 แทนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5 + 1.5
ที่ใช้เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินมาตั้งแต่ปี 2558
สาเหตุที่ปรับเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่
การปรับเป้าหมายนโยบายการเงินในครั้งนี้ต้องการให้เป้าหมายนโยบายการเงินใหม่มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจการเงินและพลวัตเงินเฟ้อไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่
1. อัต ราเงิน เฟ้อที่มีแนวโน้มต่าลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็ นปั จจั ยที่ เกิ ดขึ้นทั้ งในไทยและ
ต่าง ประเทศ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนถูกลง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ามันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) ที่ทาให้อุปทานน้ามันดิบในตลาดโลก
เพิ่มขึ้น กดดันให้ราคาน้ามันดิบทั่วโลกลดต่าลงและส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานของไทยอยู่ในระดับต่า
การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและต้นทุนถูกลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อหมวดอาหารสด
ปรับลดลงในระยะหลัง รวมถึงการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทาให้ต้นทุนและราคา
สินค้าเทคโนโลยี เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลงจากในอดีต (2) การขยายตัวของธุรกิจ
e-commerce ที่ส่งผลให้ต้นทุนการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึง ทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น ราคาสินค้าและบริการต่างๆ จึงไม่
สามารถปรับขึ้นได้เร็วเหมือนในอดีต และ (3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ที่ทาให้การบริโภค
สินค้าและบริการในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุมีรายได้ลดลงหลังเกษียณ จานวนประชากร
ผู้สูงอายุที่ เพิ่ มขึ้นจึ งส่งผลด้ านลบต่ อแรงกดดัน เงิน เฟ้อด้านอุปสงค์ ทั้งนี้ ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ กล่ า วมา
ทั้งหมดมีส่วนสาคัญทาให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในระดับต่าตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชน และทาให้ประสิทธิผลของนโยบายการเงินในการดูแล
เป้าหมายด้านเสถียรภาพราคาลดลง
2. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูง ขึ้น ระบบเศรษฐกิจการเงินโลก
ที่ซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้นทาให้ในระยะต่อไปเศรษฐกิจไทยอาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้น อาทิ การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้
การดูแลเสถียรภาพระบบการเงินมีความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับต่าต่อเนื่องและยาวนาน ก่อให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยง (search for yield)
เพิ่มขึ้นและอาจนาไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ากว่าที่ควร (underpricing of risks) ซึ่งอาจสะสมความเสี่ยง
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ในระบบการเงินจนนาไปสู่วิกฤตการเงินได้ ดังนั้น นโยบายการเงินจึงจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ
รับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจและความเสี่ยงในระบบการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
รายละเอียดของเป้าหมายนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลางและสาหรับปี 2563
1. เปลี่ยนกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินจากเดิมที่มีค่ากลางและค่าความยืดหยุ่น (point target
with tolerance band) เป็นแบบช่วง (range target) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายการเงิน
ภายใต้โลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ กนง. สามารถดูแลเป้าหมายด้านการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ภายใต้เป้าหมายนโยบายการเงินแบบเดิมที่มีค่ากลางและค่าความยืดหยุ่น แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
จะสามารถเบี่ย งเบนจากค่ ากลางของเป้าหมายได้ในระยะสั้น แต่นโยบายการเงินจ าเป็นต้องดูแลให้ อัตรา
เงินเฟ้อบรรลุค่ากลางในระยะปานกลาง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการดูแลเป้าหมายด้านอื่นๆ ทั้งการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพ และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ขณะที่เป้าหมายนโยบายการเงิน
แบบช่วงจะช่วยลดความจาเป็นที่นโยบายการเงินต้องพยายามบรรลุค่ากลางของเป้าหมายดังกล่าว และเอื้อให้
การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ช่วงเวลาได้มากขึ้น
2. กาหนดขอบล่างและขอบบนของเป้าหมายนโยบายการเงินที่ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตเงินเฟ้อทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป โดย กนง. ประเมินว่าช่วงดังกล่าวมีความยืดหยุ่นเพียงพอ
และสามารถรองรับแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า ที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต่าจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง โดย
ขอบล่ างของเป้ าหมายที่ ร้ อยละ 1.0 เป็ นระดั บที่ ไม่ ต่ าเกิ นไปจนกระทบต่ อความสามารถในการยึ ดเหนี่ ยว
การคาดการณ์ เงิ น เฟ้ อของสาธารณชน ซึ่ ง อาจเพิ่ ม แรงกดดั น ด้ า นลบต่ อ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ และกระทบต่ อ
ขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงิน (monetary policy space) ในระยะยาว ขณะที่ขอบบนของ
เป้าหมายที่ร้อยละ 3.0 เป็นระดับที่ไม่สูงเกินไปจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและศักยภาพการเติบโต
ของเศรษฐกิจ รวมทั้งสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อ ด้านสูงที่มีอยู่จากัด สาหรับความกว้างของช่วงเป้าหมายที่
ร้อยละ 2.0 เป็นระดับที่ไม่กว้างจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับต่างประเทศและช่วยสะท้อนความมุ่งมั่นของ กนง.
ในการดูแลเสถียรภาพด้านราคาเป็นหลักเช่นเดิม แม้ว่าเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่จะเอื้อให้นโยบายการเงิน
มี ค วามยื ด หยุ่ น เพื่ อดู แลเป้ าหมายด้ านการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ งยื น เต็ มศั กยภาพ และการรั ก ษา
เสถียรภาพระบบการเงินได้มากขึ้น
นอกจากนี้ กนง. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับปรุงเกณฑ์การ
สื่อสารผ่านจดหมายเปิดผนึก (open letter) ในกรณีทอี่ ัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย
โดยเกณฑ์เดิมกาหนดให้ กนง. ออกจดหมายเปิดผนึกเมื่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีปฏิทินเคลื่อนไหวออก
นอกกรอบเป้าหมาย สาหรับเกณฑ์ใหม่ กนง. จะออกจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เมื่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนที่ผ่านมาหรือประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า
เคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมาย และ กนง. จะออกจดหมายเปิดผนึกทุก 6 เดือน หากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย
ตามแนวทางข้างต้นยังคงอยู่นอกกรอบเป้าหมาย ซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยให้ กนง. สามารถ
แสดงความรับผิดชอบ (accountability) และสื่อสารกับสาธารณชนได้ทันการณ์โดยไม่จาเป็นต้องรอจนถึง
สิ้นปีปฏิทิน สอดคล้องกับหลักการดาเนินนโยบายการเงินที่มองไปข้างหน้า (forward-looking)
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ภาพที่ 1 เป้าหมายนโยบายการเงินสาหรับระยะปานกลางและสาหรับปี 2563
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ช่วง 1 – 3 %
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
%YoY
5

เก่า

ใหม่

1

ปรับลดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อทั่วไปให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน
และอัตราเงินเฟ้อไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยโครงสร้าง

2

เปลี่ยนมาใช้เป้าหมายแบบช่วง (ไม่มีค่ากลาง) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ให้กับ
นโยบายการเงิน ภายใต้โลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอนสูง

3

ปรับปรุงเกณฑ์การสื่อสารผ่านจดหมายเปิดผนึก (open letter) เมื่ออัตราเงินเฟ้อออก
นอกกรอบเป้าหมาย เพื่อให้ กนง. แสดงความรับผิดชอบและสื่อสารกับสาธารณชนได้
ทันการณ์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการดาเนินนโยบายการเงินที่ต้องมองไปข้างหน้า

4
3
2

1
0

2.5

1.5

1 3

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

นัยต่อการดาเนินนโยบายการเงินภายใต้เป้าหมายใหม่
การปรับเป้าหมายนโยบายการเงินในครั้งนี้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินนโยบายการเงินเพื่อ
ดูแลเป้าหมายทั้ง 3 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการลดความจาเป็นที่ต้องมุ่งดูแลให้อัตรา
เงินเฟ้อบรรลุค่ากลางของเป้าหมาย ช่วยให้ กนง. สามารถพิจารณานโยบายการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้อง
บริบทเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้มากขึ้น
แม้จะปรับเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่ แต่หลักการดาเนินนโยบายการเงินของ กนง. ยังคงเดิม คือ
(1) การตั ด สิ น นโยบายการเงิ น ในแต่ ล ะครั้ ง กนง. จะติ ด ตามพั ฒ นาการของข้ อ มู ล เป็ น ส าคั ญ (data
dependent) ทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
อย่ างใกล้ ชิด เพื่ อประกอบการตั ด สิ น นโยบายการเงิน ที่ เหมาะสม (2) กนง. จะพิจ ารณาความสาคัญของ
เป้าหมายทั้ง 3 ด้านในแต่ละช่วงเวลาอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงชั่งน้าหนักข้อดีและข้อเสียของการดาเนินนโยบายการเงินในแต่ละทางเลือก
(policy trade-off) ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และ (3) กนง. พร้อมใช้เครื่องมือที่
หลากหลายในลั ก ษณะผสมผสาน อาทิ อั ตราดอกเบี้ ยนโยบาย มาตรการก ากั บ ดู แลรายสถาบั นการเงิ น
(microprudential measures) มาตรการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการเงิ น (macroprudential measures)
เพื่อให้การดาเนินนโยบายการเงินสามารถดูแลเป้าหมายทั้ง 3 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี การปรับเป้าหมายนโยบายการเงินใหม่ให้เป็นเป้าหมายแบบช่วงอาจส่งผลให้ความสามารถ
ในการยึดเหนีย่ วการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนลดลง เนื่องจากไม่มีค่ากลางที่ชัดเจนเหมือนเป้าหมาย
เดิม นอกจากนี้ นโยบายการเงินที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความท้าทายต่อการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายโดยสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ และส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลของนโยบายการเงินได้ ดังนั้น การสื่อสารเพื่อยึดเหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อของ
สาธารณชนจึงมีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ในแต่ละช่วงเวลา การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้สาธารณชนเชื่อมั่นต่อพันธกิจ
หลักของ กนง. ในการดูแลเสถียรภาพด้านราคา รวมถึงช่วยให้สาธารณชนคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงิน
ในระยะข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้การดาเนินนโยบายการเงินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยได้ตาม
พันธกิจ
รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2562
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