ฉบับที่ 29/2551
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2551
นางสาวดวงมณี วงศประทีป ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนกรกฎาคม 2551 ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของ
ธปท. โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2551 ขยายตัวรอยละ 6.0 จากระยะเดียวกันปกอน ซึ่งเปนอัตรา
การขยายตัวที่สูงกวาอัตราการขยายตัวเฉลี่ยทั้งป 2550 ที่รอยละ 4.8 โดยเปนผลจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงคใน
ประเทศ โดยเฉพาะการใชจายภาคเอกชน ขณะที่อุปสงคจากตางประเทศเติบโตในเกณฑดีตอเนื่อง
สําหรับขอมูลเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนลาสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2551 สะทอนถึง
สัญญาณการขยายตัวในอัตราที่แผวลงบาง อันเปนผลจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจที่เริ่มทรุดลงและ
ความไมแนนอนทางการเมืองที่กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อยางไรก็ดี การใชจายของภาครัฐที่ใกลเคียงกับเปาหมาย
มาตรการภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล และนโยบายการเงินที่ผอนคลายตอเนื่อง ชวยใหอุปสงคในประเทศ
ยังขยายตัวไดแมไมแข็งแกรงเทากับที่คาดไว ขณะที่การสงออกขยายตัวไดดีเกินคาด เนื่องจากเศรษฐกิจโลกไมได
ชะลอตัวมากเทากับที่คณะกรรมการฯ คาดการณ
ดานเสถียรภาพในประเทศ แรงกดดันดานราคาเพิ่มขึ้นมากในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 จากราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ สูงขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่เร งขึ้นตามราคาสินคาเกษตร
นอกจากนี้ ภาวะที่ตนทุนการผลิตหลายประเภทสูงขึ้นพรอมกันทําใหการสงผานตนทุนไปยังราคาสินคาและ
บริการอื่นมีแนวโนมที่จะรวดเร็วกวาที่ผานมาคอนขางมาก ดังนั้น ในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 อัตราเงินเฟอทั่วไป
และอัตราเงินเฟอพื้นฐานจึงปรับสูงขึ้นทั้งคู จากรอยละ 5.0 และ 1.5 ในไตรมาสกอนมาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.5 และ
2.8 ตามลําดับ
อย า งไรก็ ตาม เสถี ย รภาพต า งประเทศโดยรวมยั งอยู ใ นเกณฑ ดี เพราะแม ว า ดุ ล การค าและดุ ลบั ญ ชี
เดินสะพัดจะมีแนวโนมเกินดุลนอยลงเนื่องจากราคานําเขาที่สูงขึ้นเปนสําคัญ แตฐานะเงินสํารองระหวางประเทศ
และเครื่องชี้สภาพคลองดานตางประเทศยังอยูในเกณฑที่ดี
นอกจากนี้ อุปสงคในประเทศที่คอยๆ ฟนตัวในระหวางที่อุปสงคจากตางประเทศยังดีตอเนื่องในชวงที่ผานมา
ไดชวยใหความสามารถในการทํากําไรของภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น สําหรับภาคครัวเรือน ความสามารถในการชําระหนี้
ยังคงดีอยูจากความระมัดระวังในการกูยืมและใชจาย ซึ่งฐานะการเงินที่ดีขึ้นของภาคธุรกิจและวินัยทางการเงิน
ของภาคครัวเรือนสงผลใหคุณภาพลูกหนี้และเสถียรภาพของภาคสถาบันการเงินในภาพรวมอยูในเกณฑที่นาพอใจ

การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ มีการ
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณอยางรอบคอบ ซึ่งขอสมมติสําคัญเปรียบเทียบกับขอสมมติเมื่อ 3 เดือน
กอนหนาสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบในป 2551 และ 2552 ปรับสูงขึ้นมาเฉลี่ยอยูที่ 119.6 และ 135.0 ดอลลาร
สรอ. ตอบารเรล ตามลําดับ สอดคลองกับทิศทางราคาน้ํามันในชวงที่ผานมาที่เรงขึ้นเร็วกวาที่เคยประเมินไว
คอนขางมากและสงผลใหราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศปรับสูงขึ้นเชนกัน
2. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรในตลาดโลกปรับสูงขึ้นตามราคาขาวที่ไดปรับตัวสูงขึ้นมากในไตรมาสที่ 2
และขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบดานการเกษตรที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบดานการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ รวมถึงตนทุนคาขนสงและราคาปุยที่เพิ่มขึ้น
3. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds สูงขึ้นจากขอสมมติเดิม เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ ฯ แสดงทาที
วามีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอมากขึ้น
4. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2551 และ 2552 ปรับสูงขึ้นกวาที่ประเมิน
ไวครั้งกอน เนื่องจากในไตรมาสแรกของปนี้เศรษฐกิจของประเทศหลักไมไดชะลอตัวมากเทาที่คาด อีกทั้งการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังแข็งแกรง ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจโลกยังมีแรงสงที่คอนขางดีสําหรับชวงตอไป
5. คาเงินในภูมิภาคมีแนวโนมแข็งคาขึ้นนอยกวาขอสมมติเดิมจากแนวโนมคาเงินดอลลาร สรอ. ทีแ่ ข็งคา
กวาที่เคยประเมินไว สวนหนึ่งจากการดําเนินนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมจะเขมงวดขึ้น
6. ขอสมมติรายจายเพื่อการอุปโภคและการลงทุนของภาครัฐในปงบประมาณ 2551 ไมเปลี่ยนแปลงจาก
ข อ สมมติ เ ดิ ม แต ใ นป ง บประมาณ 2552 เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยจากข อ สมมติเ ดิ ม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ โครงสร า ง
งบประมาณใหมที่ใหสัดสวนของรายจายอุปโภครัฐบาลสูงกวาที่เคยคาดไว
คณะกรรมการฯ ประเมินวาขอสมมติขางตนมีความเปนไปไดมากที่สุด อยางไรก็ดี มีปจจัยเสี่ยงที่อาจทํา
ใหเศรษฐกิจขยายตัวต่ํากวาหรือสูงกวากรณีฐานดังกลาวได ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญดานลบ ไดแก ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่อาจปรับสูงขึ้นจากอุปทานน้ํามันที่ยังมีความไมแนนอน และการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ
คูคาที่อาจต่ํากวาที่คาดเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความเปราะบาง ประกอบกับสถาบันการเงินในยุโรปประสบ
ภาวะขาดทุนจากปญหา Subprime ในสหรัฐฯ คอนขางมาก และธนาคารกลางของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
อาจตองดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวในภาวะที่อัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นมาก สวนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญดานบวก
ไดแก ความเปนไปไดที่รัฐบาลอาจเรงรัดการเบิกจายและอนุมัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมเพื่อชดเชยผลของอัตรา
เงินเฟอที่สูงกวาที่คาด นอกจากนี้ ราคาน้ํามันในตลาดโลกอาจต่ํากวาขอสมมติในกรณีฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาความ
เสี่ยงทั้งสองดานประกอบกันแลว คณะกรรมการฯ เห็นวาความเสี่ยงดานลบยังมากกวาความเสี่ยงดานบวก และ
ไดใหชวงประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในป 2551 และ 2552 ไวที่รอยละ 4.8-5.8 และ 4.3-5.8
โดยโอกาสที่ จ ะเกิด ขึ้ น มี ประมาณร อยละ 84.2 และ 79.7 ตามลําดับ ทั้ งนี้ ช ว งประมาณการใหมต่ํากวาช ว ง
ประมาณการที่ใหไวครั้งกอนเล็กนอย เนื่องจากการฟนตัวของอุปสงคในประเทศที่ชากวาเดิมเปนสําคัญ

สวนประมาณการอัตราเงินเฟอในระยะตอไปนั้น ถึงแมวามาตรการชวยบรรเทาภาระคาครองชีพของ
ประชาชนของรัฐบาลจะชวยลดแรงกดดันดานราคาลงบางในระยะสั้น แตยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจทําใหอัตราเงิน
เฟอสูงกวากรณีฐานได ที่สําคัญคือ ราคาน้ํามันที่อาจสูงกวาขอสมมติกรณีฐาน และการสงผานตนทุนการผลิตไป
ยังราคาสินคาและบริการที่อาจมีมากขึ้น สวนหนึ่งจากการคาดการณเงินเฟอที่สูงขึ้น อยางไรก็ดี ราคาน้ํามันที่อาจ
ต่ําลงเปนปจจัยสําคัญที่อาจทําใหอัตราเงินเฟอต่ํากวากรณีฐานได ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวาอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปในป 2551 และ 2552 จะสูงกวาประมาณการเดิม โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.5-8.8 และ 5.0-7.5 ซึ่งโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นมีประมาณรอยละ78.5 และ 74.7 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐาน คาดวาจะสูงกวาประมาณการ
เดิมเชนกัน โดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.8-3.8 ในป 2551 และจะอยูในเกณฑคอนขางสูงตอเนื่องที่รอยละ 3.0-4.0 ในป
2552 โดยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นประมาณรอยละ 97.9 และ 70.6 ตามลําดับ อยางไรก็ดี นโยบายการเงินที่เหมาะสม
จะสามารถชวยดูแลการคาดการณเงินเฟอและชวยใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานโนมลงกลับเขาสูชวงเปาหมายที่รอยละ
0-3.5 ไดเร็วขึ้น
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
จากการประเมินแนวโนมเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอขางตน คณะกรรมการฯ ไดตัดสินนโยบายและให
ความเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนี้
1. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการฯ เห็นวาเศรษฐกิจขยายตัวไดตอเนื่อง แต
ตนทุนการผลิตและอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและการใชจายภาคเอกชนในระยะตอไป
สําหรับอัตราเงินเฟอมีแนวโนมที่จะปรับสูงขึ้นตามราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลก รวมทั้งการ
สงผานตนทุนตางๆ ดังนั้น ความเสี่ยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและแรงกดดันตอเงินเฟอมีมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับการประชุมครั้งกอนหนา คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.25 ตอปไวกอน
แตหากอัตราเงินเฟอเรงตัวขึ้นตอเนื่องจะมีการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมตอไป
2. ตอมาในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 คณะกรรมการฯ เห็นวาเศรษฐกิจยังขยายตัวตอเนื่อง
แตมีสัญญาณวาอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นเริ่มสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและการใชจายภาคเอกชน รวมทั้งบั่นทอน
ความสามารถในการแขงขันดานราคาของภาคสงออก ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานเงินเฟอมีมากขึ้นจากการสงผานตนทุน
การผลิตไปยังราคาสินคาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเร็วกวาในอดีต เพราะเศรษฐกิจยังขยายตัวในเกณฑดีและการคาดการณ
เงินเฟอเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ ซึ่งจะมีผลตอความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและทําใหการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจทํา
ไดยากขึ้นในระยะตอไป รวมทั้งอาจมีผลตอศักยภาพการเติบโตและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจใน
ระยะยาว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 จากรอยละ 3.25 ตอป เปนรอยละ
3.50 ตอป และพรอมที่จะดําเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมหากความเสี่ยงดานเงินเฟอยังคงสูงตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
28 กรกฎาคม 2551
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