ฉบับที่ 18/2553
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนเมษายน 2553
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
แถลงวา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนเมษายน 2553
ในวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2552 มีสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน โดยขยายตัวจากไตรมาสกอน
หนาเปนไตรมาสที่ 3 ติดตอกัน และขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนเปนครั้งแรกของป จากแรงขับเคลื่อนหลัก
คือ การสงออก และการใชจายภาคเอกชน สําหรับเครื่องชี้เบื้องตนในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 สะทอนการ
ฟนตัวทางเศรษฐกิจที่เปนไปอยางตอเนื่อง โดยการสงออกและการใชจายภาคเอกชนยังคงเปนตัวขับเคลื่อนที่
สํ า คั ญ สอดคล อ งกั บ การขยายตั ว สู ง ของดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม อั ต ราการใช กํ า ลั ง การผลิ ต ในภาค
อุตสาหกรรมที่สูงขึ้น รายไดเกษตรกรและภาวะการจางงานที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนความเชื่อมั่นผูบริโภค
และผูประกอบการที่สูงขึ้นเปนลําดับ
แรงกดดันดานราคาในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสกอนหนา โดยอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานเรงตัวขึ้นเล็กนอยตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว แตยังคงอยูในระดับต่ํากวาขอบลางของชวงเปาหมายจาก
ผลของมาตรการภาครัฐ ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปเรงตัวขึ้นมากกวาอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ตามราคาอาหารสด
และราคาน้ํามันขายปลีกภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเปนสําคัญ
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ได
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับขอสมมติเดิมตลอดชวง
ประมาณการ สอดคลองกับขอมูลเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาที่แสดงวา ประเทศอุตสาหกรรมและกลุมตลาดเกิด
ใหมโดยรวมมีการฟนตัวชัดเจนและสูงกวาที่ประเมินไวในรายงานฉบับกอน
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไมตางจากรายงานฉบับกอน
3. คาเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. มีแนวโนมแข็งคาขึ้นจากขอสมมติเดิมเล็กนอยตลอด
ชวงประมาณการ เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชียที่ฟนตัวชัดเจนและแข็งแกรงกวาภูมิภาคอื่น กอปรกับภาวะ Risk
Appetite ที่เพิ่มขึ้นสงผลใหมีเงินทุนไหลเขาสูภูมิภาคอยางตอเนื่อง
4. ขอสมมติรายจายโดยตรงของภาครัฐในปงบประมาณ 2553 ใกลเคียงกับขอสมมติเดิมในภาพรวม
แตรายละเอียดมีเปลี่ยนแปลงเล็กนอย โดยงบประมาณถูกจัดสรรไปเปนรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น
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ขณะที่รายจายเพื่อการลงทุนลดลงตามขอมูลการเบิกจายจริงในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ 2553 สําหรับ
ปงบประมาณ 2554 การเพิ่มวงเงินงบประมาณทําใหรายจายโดยตรงของภาครัฐสูงขึ้นจากขอสมมติเดิม ซึ่งจะมี
ผลใหรายจายอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ในขณะที่รายจายลงทุนลดลงจากการที่รัฐบาลระงับการออกพระราชบัญญัติ
เพื่อกูเงิน 4 แสนลานบาท
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบในระยะขางหนาเทากับขอสมมติครั้งกอน เนื่องจากปจจัยพื้นฐานที่กําหนด
ราคาน้ํามันไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานฉบับที่แลว แตมีการปรับราคาลงเล็กนอยสําหรับไตรมาสที่ 1 ของ
ป 2553 ตามขอมูลจริง ทําใหราคาโดยเฉลี่ยอยูที่ 80.2 และ 87.5 ดอลลาร สรอ. ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ
6. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรในป 2553 ปรับสูงขึ้นจากขอสมมติในรายงานฉบับกอน ตามราคาในหมวด
เนื้อสัตว ผักและไขไกที่มีแนวโนมสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย กอนที่จะชะลอลงบางในป 2554 จาก
ฐานในป 2553 ที่สูงขึ้นมามาก สําหรับขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นจากขอสมมติ
เดิมในป 2553 ตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก กอนที่จะปรับลดลงในป 2554 สอดคลองกับการคาดการณ
ของ IMF ที่ใหราคาสินคาในกลุมวัตถุดิบทางการเกษตรปรับลดลงจากป 2553 คอนขางมาก
7. อัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทากับขอสมมติเดิมตลอดชวงประมาณการ
โดยอยูที่ 206 บาทตอวันในป 2553 กอนปรับสูงขึ้นเล็กนอยในป 2554 ใหสอดคลองกับทิศทางของอัตราเงินเฟอ
และการฟนตัวของเศรษฐกิจ
ภายใตประมาณการกรณีฐานที่อิงขอสมมติดังกลาว ประกอบกับขอสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่
ณ ระดับรอยละ 1.25 ตอปตลอดชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวสูง
กวาประมาณการเดิมทั้งในป 2553 และ 2554 โดยสวนหนึง่ เปนผลจากการขยายตัวที่สงู มากในไตรมาสที่ 4 ของป
2552 และคาดวาจะสูงมากเชนกันในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 ตามแนวโนมเครือ่ งชี้ทั้งดานอุปสงคและดานอุปทาน
ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชัดเจนขึ้นจะสนับสนุนใหการสงออกสินคาในระยะ 8 ไตรมาสขางหนา
ขยายตัวไดดีกวาประมาณการครั้งกอน นอกจากนี้ นโยบายการเงินการคลังที่ผอนคลายมีสวนสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี สถานการณทางการเมืองจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ โดย
จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลงในชวงสามไตรมาสหลังของป 2553 ในขณะที่การใชจายภาคเอกชนใน
ภาพรวมยังขยายตัวได แตในอัตราที่แผวลงเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนไมสามารถดําเนินไปไดเปน
ปกติ อีกทั้งความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนถูกบัน่ ทอนลง อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ คาดวากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจจะสามารถกลับเปนปกติในป 2554
สําหรับแรงกดดันดานราคา คณะกรรมการฯ ประเมินวาในป 2553 อัตราเงินเฟอพืน้ ฐานจะต่ํากวาประมาณ
การในรายงานฉบับกอนเล็กนอย ดวยผลของการตออายุมาตรการบรรเทาคาครองชีพของภาครัฐออกไปอีกหนึ่ง
ไตรมาสเปนสําคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปไมตางจากประมาณการเดิมเนื่องจากผลของอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
ที่ต่ําลงจะถูกชดเชยดวยราคาสินคาเกษตรที่มีแนวโนมสูงขึ้นกวาเดิม สําหรับป 2554 อัตราเงินเฟอจะสูงกวา
ประมาณการในรายงานฉบับกอนจากแรงกดดันดานอุปสงคที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะเอื้อให
ผูประกอบการทยอยสงผานตนทุนการผลิตที่เริ่มปรับสูงขึ้นแลวไดงายขึน้
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อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นวามีความเสี่ยงที่ทําใหอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอเบีย่ งเบน
ไปจากประมาณการในกรณีฐาน โดยในภาพรวมความเสี่ยงดานลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีมากกวาความเสีย่ ง
ดานบวกตลอดชวงประมาณการจากปจจัยภายในประเทศเปนสําคัญ ทั้งนี้ หากสถานการณทางการเมืองยืดเยือ้
และรุนแรง จะสงผลกระทบตอรายไดจากการทองเทีย่ ว ความเชือ่ มั่นของภาคเอกชน รวมถึงประสิทธิภาพในการใช
จายของภาครัฐ นอกจากนี้ ความยืดเยื้อในการแกปญหากรณีมาบตาพุด จะสงผลโดยตรงตอการลงทุนและรายได
จากโครงการที่ตองหยุดชะงักลง สําหรับความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่สําคัญคือการที่เศรษฐกิจโลกอาจฟนตัว
ไดชากวาที่ประเมินไว ดังนัน้ Fan Chart ของการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้จึงมีความเบ
และความกวางที่มากกวา Fan Chart ในประมาณการครั้งกอนตลอดทั้ง 8 ไตรมาส เพื่อสะทอนความเสี่ยงและ
ความไมแนนอนที่เพิ่มขึ้น โดยมีชว งประมาณการอยูที่รอยละ 4.3-5.8 ในป 2553 และ รอยละ 3.0-5.0 ในป 2554
ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 75.7 และ 74.5 ตามลําดับ
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐาน คณะกรรมการฯ มองวาความเสี่ยงดานต่ํามีมากกวาดาน
สูงจากอุปสงคที่อาจขยายตัวนอยกวาที่คาด ดังนั้น Fan Chart ของอัตราเงินเฟอพื้นฐานจึงเบลงตลอดชวง
ประมาณการ สอดคลองกับ Fan Chart ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เบลงเชนกัน สวน Fan Chart ของ
อัตราเงินเฟอทั่วไปสมดุลตลอดชวงประมาณการ เนื่องจากความเสี่ยงดานสูงจากแรงกดดันดานอุปทานจะ
ถูกชดเชยดวยความเสี่ยงดานต่ําจากแรงกดดันดานอุปสงคในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ํากวาที่คาด ดังนั้น
ในภาพรวม คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.3-4.8 ในป 2553 และรอยละ
2.3-4.3 ในป 2554 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 92.0 และ 84.9 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
คาดวาจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.0-2.0 ในป 2553 และรอยละ 2.0-3.0 ในป 2554 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณ
รอยละ 98.7 และ 87.8 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
จากการประเมินภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจขางตน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา เศรษฐกิจไทย
มีการขยายตัวที่ดีตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552 เปนตนมา ตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ปรับสูงขึ้น และปจจัยพื้นฐานที่ดี ในขณะที่อัตราเงินเฟอมีแนวโนมที่จะคอยๆ
สูงขึ้นในระยะตอไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจและตนทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี ความเสี่ยงจาก
สถานการณทางการเมืองในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่น การทองเที่ยว
การบริโภค และการลงทุน จึงใหติดตามผลกระทบตอเศรษฐกิจอยางใกลชิดตอไป และมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่รอยละ 1.25 ตอปไวกอน ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม และวันที่ 21 เมษายน 2553
ธนาคารแหงประเทศไทย
29 เมษายน 2553
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