ฉบับที่ 3/2547
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนมกราคม 2547
นายบัณฑิต นิจถาวร รองผูวาการ เสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนมกราคม 2547 ในวันที่ 29 มกราคม
2547 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟอในปจจุบัน
เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ขยายตัวรอยละ 6.5 สูงกวาไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัวรอยละ 5.8 โดยมีการใชจาย
ภาคเอกชนเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ ขณะที่การใชจายของภาครัฐ ก็เรงตัวขึ้น สําหรับไตรมาสที่ 4 จากขอมูล
เบื้องตนชี้วากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยไดรับแรงผลักดันจากทั้งการใชจายของ
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ในขณะทีก่ ารผลิตยังคงขยายตัวดีทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร
เสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจยังอยูใ นเกณฑดี โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 1.6 สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่รอยละ 0.1 ซึ่งเปนผลจากการโนมต่าํ ลงของคาเชา
บานในขณะทีย่ ังมีการปรับตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยอยู หากไมรวมคาเชาบานอัตราเงินเฟอพื้นฐานขยายตัว
รอยละ 0.6 แสดงถึงการปรับตัวของอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่อาจมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากการสงผานของการ
ปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนการผลิต สําหรับดานตางประเทศ เสถียรภาพอยูในเกณฑดี เงินสํารองระหวางประเทศ
อยูในระดับสูง สวนดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลตอเนื่อง ขณะทีห่ นี้ตางประเทศปรับลดลง
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
อัตราเงินเฟอที่อยูในระดับต่ํา เอื้อใหนโยบายการเงินยังคงผอนคลาย เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการฯ มีความเห็น
วาเศรษฐกิจขยายตัวไดดี ทั้งดานอุปสงคภายในและภายนอกประเทศ และความเขมแข็งของการใชจายใน

ประเทศจะเปนพื้นฐานที่ดีตอ การขยายตัวของเศรษฐกิจในชวงตอไป ทางดานเสถียรภาพดานตางประเทศอยูใ น
เกณฑดีตอเนือ่ ง คาเงินบาทเคลื่อนไหวอยางมีเสถียรภาพ หลังจากมีการดําเนินมาตรการตางๆ ไปแลว อยางไรก็
ตาม ความผันผวนของคาเงินสกุลหลัก และการปรับตัวราคาสินทรัพยในประเทศทีจ่ ะเกิดควบคูกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ เปนเรื่องที่ควรตองติดตาม คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบีย้ ตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ
14 วัน ไวที่รอยละ 1.25 ตอป
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 คณะกรรมการฯ มีความเห็น
วาเศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่องในเกณฑที่นาพอใจ โดยมีปจจัยสนับสนุนทั้งจากการใชจายในประเทศและการ
สงออก ในขณะที่ความเสีย่ งดานตางประเทศลดลงจากการที่เศรษฐกิจโลกขยายตัว แตความผันผวนของคาเงิน
สกุลหลักเปนสิ่งที่ตองระมัดระวังมากขึน้ สําหรับอัตราเงินเฟอในประเทศคาดวาจะยังอยูในเกณฑต่ํา และยังไม
เปนแรงกดดันตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจอยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นวาในชวงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว
ตอเนื่องนี้ ควรจับตามองการปรับตัวของดุลบัญชีเดินสะพัด รวมทั้งความไมสมดุลที่อาจเกิดขึน้ จากการปรับตัว
ในระยะตอไปของราคาสินทรัพย และฐานะการเงินของภาคครัวเรือน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา นโยบาย
การเงินและอัตราดอกเบี้ยในระดับปจจุบนั อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จึงมีมติใหคง
อัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วัน ไวท่รี อยละ 1.25 ตอป
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา คณะกรรมการฯ เห็นวา
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องกวาที่ประเมินไว
คราวกอน โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุน ขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศในกลุม ยุโรปและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
2. ขอสมมติเกี่ยวกับราคาน้ํามันดิบที่ปรับสูงขึ้นกวาที่ประเมินไวคราวกอน เนื่องจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้น
จากภาวะเศรษฐกิจหลายประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งความไมแนนอนในสวนของอุปทานน้ํามันดิบจากอิรักที่
จะเขาสูตลาด รวมทั้งการตัดสินใจไมเพิ่มกําลังการผลิตของกลุมโอเปก เปนแรงกดดันที่ทําใหคาดวาแนวโนม
ราคาน้ํามันยังอยูในระดับสูงในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 กอนที่จะปรับลดลงในชวงทีเ่ หลือของป 2547 และ ป
2548 ตามลําดับ ตามอุปทานการผลิตของโลกที่จะขยายตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะจากประเทศนอกกลุมโอเปก
3. การใชจายภาครัฐในปงบประมาณ 2547 ปรับเพิ่มขึ้นจากที่ประเมินไวคราวกอน สวนหนึ่งมาจาก
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมของรัฐบาลวงเงิน 135.5 พันลานบาท

4. อัตราเงินเฟอของสหรัฐฯ ที่ยังอยูในระดับต่ําและการฟน ตัวที่เพิ่งเริ่มตน ทําใหคณะกรรมการฯ ใชขอ
สมมติวา ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds อยูที่รอยละ 1 ตอป ไปจนถึงกลางป 2547 กอนที่
จะปรับขึ้นตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2547 ตามขอสมมติเดิมหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
การเงินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 ไดมีการยืนยันการระบาดของโรคไขหวัดนก ซึ่งสงผลใหไกลมตายจํานวน
มาก และมีการทําลายไกเพิม่ เติมตามมาตรการควบคุมการระบาดของไขหวัดนกของภาครัฐ อีกทั้งมีผลตอการ
สงออกไกสดแชเย็นแชแข็ง รวมทั้งสัตวปก มีชีวิตและอาหารปรุงแตงจากสัตวปก คณะกรรมการฯ จึงไดอนุมัติ
ขอสมมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนก โดยใชขอสมมติวาการระบาดของ โรค
ไขหวัดนกจะมีผลตอการสงออกในชวงครึ่งแรกของป 2547 ทําใหการสงออกลดลง 500 ลานดอลลาร สรอ. มี
ความเสียหายจากมาตรการจํากัดสตอกไกและรัฐบาลจะใชจายเพิ่มเติมเพื่อดูแลปญหานี้โดยไดมีการอนุมัติวงเงิน
เบื้องตนไวที่ประมาณ 3,000 ลานบาท จากขอสมมติประกอบการคาดการณขางตนรวมทั้งพิจารณาผลกระทบ
จากไขหวัดนกแลว คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในป 2546 จะขยายตัวสูงขึ้นจากประมาณการเดิม
โดยอยูที่ประมาณรอยละ 6.3 และแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีตอเนื่องขณะที่เสถียรภาพทั้งภายใน
และภายนอกอยู ในเกณฑดี ทําใหคณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจไทยจะสามารถรองรับผลกระทบและ
ความผันผวนตางๆได ดังนัน้ แมจะมีปญหาไขหวัดนกทีบ่ ั่นทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจบาง แตดวยมาตรการ
ของรัฐชวยใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2547 เฉลี่ยที่รอยละ 6.3 – 7.3 โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัว
ในชวงดังกลาวมีอยูประมาณรอยละ 80 และสําหรับป 2548 แมความไมแนนอนยังมีอยูสูงแตคาดวาเศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวไดในชวงรอยละ 6 – 7.5 โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะขยายตัวในชวงดังกลาวมีอยูประมาณรอยละ
82
แนวโนมอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
อัตราเงินเฟอพื้นฐานและอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยป 2546 อยูที่ 0.2 และ 1.8 ตามลําดับและ
คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอพืน้ ฐานเฉลี่ยในป 2547 และ 2548 จะเรงตัวขึ้นเล็กนอยตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0 – 1 และ 0.5-1.5 ตามลําดับ ขณะที่อัตราเงินเฟอทัว่ ไปเฉลี่ยในป 2547 และ 2548
อยูที่รอยละ 1 – 2 ตอป
ธนาคารแหงประเทศไทย
29 มกราคม 2547
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