ฉบับที่ 29/2553
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
แถลงวา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนเมษายน 2553
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 เติบโตในอัตราที่สูงกวาที่คณะกรรมการฯ คาดไว โดยแรง
ขับเคลื่อนสําคัญมาจากการสงออกและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดีตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ตอมา
ในชวงแรกของไตรมาสที่ 2 เหตุการณความไมสงบทางการเมืองสงผลกระทบตอภาคการทองเที่ยวและการใช
จายภาคเอกชน แตผลกระทบดังกลาวอยูในวงจํากัดและไมไดรุนแรง ทําใหในภาพรวมการผลิตและการใชจาย
ภาคเอกชนยังขยายตัวจากระยะเดียวกันปกอนในเกณฑดีแมจะชะลอตัวลงบางเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา
ขณะที่ปริมาณการสงออกสินคายังคงเรงตัว
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 แรงกดดันตอเงินเฟอในสวนที่ไมเกี่ยวของกับมาตรการของภาครัฐไมได
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนา อยางไรก็ดี ตัวเลขอัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึ้น เพราะผลลบของมาตรการเรียน
ฟรีหมดไปหลังดําเนินมาตรการมาครบรอบ 1 ป ประกอบกับภาครัฐไดยกเลิกการอุดหนุนคาน้ําประปาตั้งแต
สิ้นเดือนเมษายนที่ผานมา สําหรับอัตราเงินเฟอทั่วไปชะลอตัวลง เนื่องจากอัตราเพิ่มของราคาน้ํามันขายปลีก
ในประเทศชะลอลงจากผลของฐานที่สูงในปกอนหนาเปนสําคัญ ซึ่งชวงดังกลาวมีการขึ้นภาษีน้ํามันและมีการ
เรงตัวของราคาน้ํามันในตลาดโลก
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ได
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติเมื่อ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2553 สูงกวาขอสมมติเดิม สอดคลอง
กับขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงการฟนตัวที่ชัดเจนและตอเนื่องของประเทศคูคา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ ไดปรับลดขอสมมติในป 2554 ลงเล็กนอยเพื่อสะทอนความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจาก
ปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไมตางจากรายงานฉบับกอน โดยคณะกรรมการฯ คาดวา FOMC
จะคอยๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ตั้งแตปลายไตรมาสที่ 3 ของป 2553 เปนตนไป
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3. คาเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. มีแนวโนมแข็งคาขึ้นมากกวาขอสมมติเดิม เนื่องจาก
เศรษฐกิจเอเชียที่ฟนตัวแข็งแกรงกวาภูมิภาคอื่นทําใหมีเงินทุนไหลเขาสูภูมิภาคอยางตอเนื่อง กอปรกับการ
ประกาศปรับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของจีนใหมีความยืดหยุนมากขึ้นไดเพิ่มแรงกดดันตอคาเงินภูมิภาคดาน
แข็งคา
4. ขอสมมติรายจายโดยตรงของภาครัฐในปงบประมาณ 2553 สูงขึ้นจากขอสมมติเดิมทั้งในสวนของ
รายจายอุปโภคและรายจายลงทุน จากการปรับเพิ่มอัตราเบิกจายของรัฐบาลกลางตามขอมูลการเบิกจายจริง
ในชวงครึ่งปแรก สําหรับปงบประมาณ 2554 รายจายภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยแมวงเงินงบประมาณไมได
เปลี่ยนแปลงจากขอสมมติเดิม ทั้งนี้เพราะรายไดภาครัฐที่มีแนวโนมวาจะจัดเก็บไดเกินเปาในปงบประมาณ
2553 จะทําใหภาครัฐสามารถชําระคืนตนเงินกูไดมากขึ้น สงผลใหเม็ดเงินสวนที่สามารถใชจายเพื่อกระตุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมในปถัดไป
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบในระยะขางหนาเทากับขอสมมติครั้งกอน เนื่องจากปจจัยพื้นฐานที่กําหนด
ราคาน้ํามันไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานฉบับที่แลว แตมีการปรับราคาลงเล็กนอยสําหรับไตรมาสที่ 2 ของ
ป 2553 ตามขอมูลจริง ทําใหราคาโดยเฉลี่ยอยูที่ 79.8 และ 87.5 ดอลลาร สรอ. ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ
6. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรปรับทอนลงจากขอสมมติเดิมตามราคาจริงของสินคาเกษตรในไตรมาสที่
2 ของป 2553 ที่ออกมาต่ํากวาที่ประเมินไว เนื่องจากผลกระทบจากปญหาภัยแลงตอปริมาณผลผลิตไมได
รุนแรงเทาที่คาด สําหรับขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นจากขอสมมติเดิมในป 2553
ตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก กอนที่จะชะลอตัวลงมากกวาขอสมมติเดิมในป 2554 สอดคลองกับการ
คาดการณของ IMF ที่ใหราคาสินคาในกลุมวัตถุดิบทางการเกษตรปรับลดลงจากป 2553 คอนขางมาก
7. อัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทากับขอสมมติเดิม โดยอยูที่ 206 บาทตอวัน
ในป 2553 กอนปรับสูงขึ้นเล็กนอยเปน 209 บาทตอวันในป 2554 สอดคลองกับทิศทางของอัตราเงินเฟอและ
การฟนตัวของเศรษฐกิจ
ภายใตประมาณการกรณีฐานที่อิงขอสมมติขางตนและขอสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่ ณ ระดับ
รอยละ 1.50 ตอปตลอดชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ประเมินวา ในชวงครึ่งหลังของป 2553
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวแบบไตรมาสตอไตรมาส (Quarter-on-quarter) ในอัตราเฉลีย่ ต่ํากวาชวงครึ่งแรกของป
เพราะเศรษฐกิจโลกจะแผวลงจากความกังวลตอปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป อีกทั้งปจจัยทางการเมืองภายใน
ประเทศยังไมไดคลี่คลายโดยสมบูรณ ทําใหการสงออกและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงบางจากที่ขยายตัวสูง
ในครึ่งปแรก ซึ่งจะมีผลจํากัดการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนบางเชนกัน แตในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป
2553 จะขยายตัวจากปกอนหนาในอัตราทีส่ ูงกวาประมาณการเดิม โดยเปนผลจากการขยายตัวสูงในชวงครึง่ ปแรก
เปนสําคัญ และจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในป 2554 ดวยปจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง แรงสนับสนุน
จากเศรษฐกิจโลกที่มแี นวโนมขยายตัวตอเนื่อง ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนที่เขมแข็งขึ้น โดย
อุปสงคในประเทศภาคเอกชนและการสงออกจะมีสว นสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
แมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะสูงกวาประมาณการเดิม แตคณะกรรมการฯ ประเมินวาในป 2553
อัตราเงินเฟอจะต่ํากวาประมาณการเดิมเล็กนอยจาก (1) การชะลอตัวของราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑตามแนว

3

โนมเศรษฐกิจโลกทีแ่ ผวลง (2) ผูประกอบการใหความรวมมือกับกระทรวงพาณิชยในการตรึงราคาสินคาตอไป
จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 สวนหนึ่งเพราะเห็นวาอุปสงคในประเทศยังไมเขมแข็งนัก และ (3) การตออายุมาตรการ
บรรเทาคาครองชีพของภาครัฐบางสวนออกไปถึงสิ้นป สําหรับในป 2554 คณะกรรมการฯ ประเมินวาอัตราเงิน
เฟอจะสูงกวาประมาณการเดิมเล็กนอย จากแรงกดดันดานอุปสงคที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผล
ใหชองวางการผลิต (Output Gap) คอยๆ ปดลงและเอื้อใหผูประกอบการสามารถสงผานตนทุนไดงายขึ้น กอปร
กับไดรับผลบวกจากการสิ้นสุดของมาตรการชวยเหลือคาครองชีพของภาครัฐดวย
อนึ่ง คณะกรรมการฯ เห็นวามีความเสีย่ งที่อาจทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอเบีย่ งเบน
ไปจากประมาณการในกรณีฐาน แตในภาพรวมปจจัยเสีย่ งอยูใ นระดับที่ต่ํากวาในรายงานฉบับกอน และความเสี่ยง
ดานลบและความเสี่ยงดานบวกกลับมาสมดุลกันมากขึน้ โดยเปนผลจากปจจัยเสีย่ งภายในประเทศที่ลดลงหลัง
สถานการณทางการเมืองคลี่คลายไปในระดับหนึ่ง ขณะที่ความแข็งแกรงของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังคง
เปนปจจัยเสี่ยงภายนอกที่สําคัญตอไป ดังนั้น Fan Chart ของการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้
จึงปรับเปนสมดุล เทียบกับที่เบลงคอนขางชัดเจนเพื่อสะทอนความเสีย่ งจากปญหาการเมืองในรายงานฉบับทีแ่ ลว
โดยมีชวงประมาณการอยูที่รอยละ 6.5-7.5 ในป 2553 และรอยละ 3.0-5.0 ในป 2554 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณ
รอยละ 74.1 และ 81.9 ตามลําดับ
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอ คณะกรรมการฯ มองวาความเสี่ยงดานสูงและความเสี่ยงดานต่ํา
คอนขางสมดุลเชนกัน ทําให Fan Chart ของอัตราเงินเฟอทั่วไปและ Fan Chart ของอัตราเงินเฟอพื้นฐานสมดุล
ตลอดชวงประมาณการ โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.5-3.8 ในป 2553 และรอยละ 2.5-4.5 ในป
2554 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 93.9 และ 84.7 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะเฉลี่ย
อยูที่รอยละ 0.5-1.3 ในป 2553 และรอยละ 2.0-3.0 ในป2554 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 99.2 และ
91.9 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 คณะกรรมการฯ เห็นวา แมความเสี่ยงของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ลดลงทําใหความจําเปนที่ตองมีนโยบายการเงินผอนคลายเปนพิเศษลดนอยลงไปมาก แตผลกระทบ
จากสถานการณทางการเมืองที่ยังประเมินไดไมชัดเจนในขณะนั้นทําใหยังควรชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไวกอน ตอมาในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการฯ ประเมินวา ผลกระทบจาก
การเมืองอยูในวงจํากัด และเศรษฐกิจนาจะสามารถเติบโตไดตอเนื่อง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟอจะเพิ่มขึ้นในป
2554 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในภาพรวมความจําเปนในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผอนคลายมากเปน
พิเศษมีนอยลง จึงควรเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหเขาสูระดับปกติ และมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
รอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 1.25 เปนรอยละ 1.50 ตอป
ธนาคารแหงประเทศไทย
23 กรกฎาคม 2553
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