ฉบับที่ 12/2548
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนเมษายน 2548
นางอัจนา ไวความดี ผูชวยผูว าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปดเผยวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนเมษายน 2548 ในวันที่ 28 เมษายน
2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของธนาคารแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในชวง 2 เดือนแรกของป 2548 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยไดรบั ผลกระทบจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ภัยธรรมชาติ ภาวะภัยแลง ความไมสงบในภาคใต และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
สงผลใหการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง
สําหรับดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แมอตั ราเงินเฟอในไตรมาสแรกของป 2548 จะชะลอลงจาก
ไตรมาสกอน โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.8 และ 0.7 ตามลําดับ แต
ขอมูลอัตราเงินเฟอลาสุดในเดือนมีนาคม 2548 ชี้วาอัตราเงินเฟอมีแนวโนมเรงตัวขึน้ จากผลของการปรับขึ้น
ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศ เพื่อลดภาระของกองทุนน้ํามัน หลังจากที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตัว
สูงขึ้นอีกครั้ง ดานเสถียรภาพดานตางประเทศ การนําเขาที่เรงตัวสูงผิดปกติอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้น
มาก กอปรกับรายไดจากการทองเที่ยวที่ลดลงจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ ทําใหดลุ บัญชีเดินสะพัดใน
ไตรมาสแรกของป 2548 อาจจะขาดดุล แตคาดวาดุลบัญชีเดินสะพัดตลอดทั้งป 2548 จะยังเกินดุลเล็กนอย
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เมื่อเทียบกับขอสมมติประกอบการคาดการณเมื่อ 3 เดือนกอนหนา

1. ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับสูงขึ้นกวาที่ประเมินไวครั้งกอนและใหยนื อยูในระดับสูงตลอดชวงประมาณ
การ ตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นและมีแนวโนมวาจะทรงตัวอยูในระดับสูงตอเนื่อง
ขอสมมติราคาน้ํามันดิบดูไบที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวโนมการลอยตัวราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศ ทําให
คณะกรรมการฯ ปรับขอสมมติราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับทีใ่ ชในครั้งกอน
2. อัตราดอกเบี้ย Fed Funds ปรับขึ้นเร็วและแรงกวาเดิม โดยสูงขึ้นจากขอสมมติในครั้งกอนประมาณ
รอยละ 0.5 ตอปในชวงทายของประมาณการ
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาใกลเคียงกับที่ประเมินไวเดิม
4. รายจายภาครัฐบาลปรับเพิ่มขึ้น โดยไดรวมงบประมาณกลางปจํานวน 50,000 ลานบาทไวในขอสมมติ
นอกจากนี้ไดปรับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
จากขอมูลเบื้องตนในไตรมาสที่ 1 ที่ชี้วาเศรษฐกิจอาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง กอปรกับขอสมมติ
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกและราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจากครั้งกอนเปนปจจัยลบที่
สําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2548 อยางไรก็ดี การใชจายเพิ่มเติมของภาครัฐจากงบกลางปประมาณ
50,000 ลานบาท จะชวยบรรเทาผลกระทบดานลบดังกลาวไดบาง คณะกรรมการฯ จึงประเมินวาอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2548 ต่ํากวาที่ประมาณการไวเดิม สวนในป 2549 ขอสมมติสวนใหญไมตางจากการ
ประมาณการครั้งกอน ยกเวน ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่คงอยูในระดับสูงตอเนื่องจากป 2548 และการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ที่แรงกวาขอสมมติครั้งกอน ทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2549 ปรับ
ลดลงจากประมาณการครั้งกอนเล็กนอย
สําหรับความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีตอเศรษฐกิจในระยะตอไป ความเสี่ยงดานบวกคือ มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐที่อาจมีเพิ่มเติม แตความเสี่ยงดานลบ ไดแก แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกทีอ่ าจสูงขึ้น
การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาที่อาจขยายตัวต่ํากวาที่คาด ความไมสงบในภาคใตที่อาจยืดเยื้อและขยาย
วงกวางกวาทีค่ าด และผลกระทบจากภัยแลงสูงกวาที่คาด ซึ่งความเสี่ยงดานลบเหลานี้สูงขึ้นกวาทีป่ ระเมินไวใน
ครั้งกอน ทําใหคณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในป 2548 จะขยายตัวลดลงจากประมาณการเดิม โดย
อยูที่ประมาณรอยละ 4.5 – 5.5 สวนในป 2549 ขยายตัวประมาณรอยละ 5.5 – 6.5 โดยโอกาสที่เศรษฐกิจจะ
ขยายตัวในชวงดังกลาวมีอยูป ระมาณรอยละ 80.2 และ 64.4 ตามลําดับ

คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอทัว่ ไปในป 2548 และป 2549 จะสูงกวาที่ประมาณการไวครั้งกอน
ตามขอสมมติราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกและราคาสินคาเกษตรของไทยที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหราคาสินคา
อื่น ๆ ที่ยังไมไดปรับราคาอาจปรับเพิ่มราคาในระยะตอไป เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากตนทุนราคาน้ํามันที่
สูงขึ้นตอเนื่อง อยางไรก็ตาม แรงกดดันดานราคาในครัง้ นี้มาจากดานอุปทานเปนสําคัญ ขณะที่แรงกดดันดาน
อุปสงคออนตัวลงจากเศรษฐกิจที่มีแนวโนมชะลอลง ดังนั้น แมวาแรงกดดันดานตนทุนคาดวาจะสงผลไปยัง
ราคาสินคาในตระกราผูบริโภคในที่สุด แตความตองการที่ต่ําลงเปนขอจํากัดในการปรับขึ้นราคาสินคามิใหเรง
สูงขึ้นมากนัก โดยคาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะอยูที่รอยละ 3-4 และ 2-3 ตามลําดับ สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
เฉลี่ยในป 2548 และ 2549 อยูที่รอยละ 1-2 และ 2-3 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
การตัดสินดานนโยบายของคณะกรรมการฯ มีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา
เศรษฐกิจอาจชะลอตัวในระยะสั้น จากเหตุการณภยั ธรรมชาติและภาวะภัยแลง แตโดยรวมเศรษฐกิจนาจะ
ขยายตัวไดใกลเคียงกับที่ประมาณไวเดิม โดยมีการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนเปนปจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจที่สําคัญ สําหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอมีแนวโนมเรงตัวขึ้น ตามราคาน้ํามันในตลาดโลก
และการปรับราคาน้ํามันดีเซลภายในประเทศ สวนเสถียรภาพภายนอก แมดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลในเดือน
มกราคม 2548 จากการนําเขาที่เรงตัวสูงขึ้นและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แตนาจะเปนภาวะชัว่ คราว ทั้งนี้
ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง กอปรกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในขณะทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวอยูในเกณฑดี มี
โอกาสทําใหเงินเฟอในระยะตอไปเรงตัวมากขึ้น อีกทั้งผลกระทบของเหตุการณภยั ธรรมชาติมิไดรุนแรงกวาที่
คาดไวเดิม ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยควรปรับสูงขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอันจะเอื้อตอการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องในระยะยาว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันจากรอยละ 2
ตอป เปนรอยละ 2.25 ตอป
2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 คณะกรรมการฯ มีความเห็น
วา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เพราะไดรับปจจัยลบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ภัยธรรมชาติ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นตามราคาพลังงาน แตโอกาสที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะสูงกวาเปาหมายในระยะ
8 ไตรมาสขางหนายังอยูในระดับต่ํา ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมขาดดุลในไตรมาสแรก จากมูลคาการ

นําเขาที่เรงตัวสูงผิดปกติ อยางไรก็ตาม แมโอกาสที่เงินเฟอจะเรงตัวสูงขึ้นยังมีอยู และอัตราดอกเบี้ยนโยบายยัง
ควรที่จะอยูในทิศทางขาขึ้นตอไป แตในภาวะที่ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้นจาก
ปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ํามันที่อยูใ นระดับสูง และในขณะเดียวกันยังไมมี
สัญญาณของการสะสมความไมสมดุลทางการเงินอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําผิดปกติ การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจึงควรทําอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหภาวะการเงินในปจจุบันเอื้อตอการปรับตัวของธุรกิจ
ภายใตความเสีย่ งดังกลาว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ 14 วันที่รอย
ละ 2.25 ตอป ไวอีกระยะหนึง่

ธนาคารแหงประเทศไทย
28 เมษายน 2548
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