ฉบับที่ 51/2553
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2553
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
แถลงวา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2553
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของป 2553 ขยายตัวดีตอเนื่องจากไตรมาสแรกแมจะชะลอตัวลงบางจาก
ผลกระทบของความไมสงบทางการเมือง โดยการสงออกสินคาและการใชจายภายในประเทศที่แข็งแกรงเปน
แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ ตอมาในไตรมาสที่ 3 ขอมูลเครื่องชี้เบื้องตนในชวงสองเดือนแรก สะทอนถึง
การใชจายภาคเอกชนที่ยังขยายตัวไดดีจากระยะเดียวกันปกอนแมจะชะลอลงบางจากไตรมาสกอนหนาจาก
ปริมาณการสงออกสินคาที่มีแนวโนมแผวลงตามภาวะอุปสงคจากตางประเทศ สอดคลองกับการผลิตในหลาย
ภาคอุตสาหกรรม
สําหรับแรงกดดันดานราคาในไตรมาสที่ 3 ของป 2553 อัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอน
หนาเนื่องจากผลลบจากมาตรการเรียนฟรีหมดลงเปนสําคัญ อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟอทั่วไปยังคงทรงตัวจาก
ไตรมาสกอน โดยการเรงตัวของอัตราเงินเฟอพื้นฐานและราคาอาหารสดที่ไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศไม
เอื้ออํานวยถูกชดเชยดวยแรงกดดันที่ลดลงจากราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศเนื่องจากผลของฐานที่สูงในชวง
เดียวกันปกอนเปนสําคัญ
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ได
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติเมื่อ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวของอุปสงคที่ประเทศคูคามีตอการสงออกของไทย ปรับสูงขึ้นจากขอสมมติ
เดิมในป 2553 จากตัวเลขเศรษฐกิจของเอเชียและกลุมประเทศยูโรที่ขยายตัวสูงกวาที่ประเมินไวเดิมมากเปนสําคัญ
กอนปรับเขาสูแนวโนมเดิมในป 2554
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds จะเริ่มปรับขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 ซึ่งเปนการปรับขึ้นที่
ชากวาขอสมมติเดิม ตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังเปราะบางและอาจลาชากวาที่คาด
3. คาเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. มีแนวโนมแข็งคาขึ้นมากกวาขอสมมติเดิม เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคมีแนวโนมการฟนตัวที่แข็งแกรงกวากลุมประเทศอุตสาหกรรม กอปรกับการ
ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในชวงที่ผานมาสงผลใหมีเงินทุนไหลเขาสูภูมิภาคอยางตอเนื่อง
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4. ขอสมมติรายจายโดยตรงของภาครัฐในปงบประมาณ 2553 ลดลงจากขอสมมติเดิมเล็กนอยจาก
รายจายลงทุนในสวนของรัฐวิสาหกิจที่เบิกจายไดลาชากวาคาดเปนสําคัญ แมเงินโอนที่ลดลงจะทําใหรัฐบาล
กลางสามารถนําเม็ดเงินมาใชจายเพื่อการอุปโภคเพิ่มขึ้นบางก็ตาม สําหรับปงบประมาณ 2554 รายจายภาครัฐ
โดยรวมปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการปรับอัตราเบิกจายรายจายอุปโภคใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย
การเบิกจายงบประมาณของภาครัฐ ในขณะที่รายจายลงทุนปรับลดลงเพื่อใหสอดคลองกับกรอบวงเงินลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจที่ผานการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบในระยะขางหนาปรับลดลงจากขอสมมติครั้งกอนเล็กนอย แมปจจัยพื้นฐาน
ที่สงผลตอราคาน้ํามั นไม แตกตางไปจากการประเมินครั้งกอนอย างมีนัยสําคัญ แตแนวโนมการฟ นตัว ของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงเปราะบางและราคาน้ํามันในไตรมาสที่ 3 ของป 2553 ที่ออกมาต่ํากวาคาด ทําใหราคา
โดยเฉลี่ยอยูที่ 77.0 และ 86.3 ดอลลาร สรอ. ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ
6. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรปรับสูงขึ้นจากขอสมมติเดิมตลอดชวงประมาณการ เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวนทําใหราคาสินคาเกษตรในไตรมาสที่ 3 ของป 2553 โดยเฉพาะในหมวดผักและผลไม และหมวดไข
และผลิตภัณฑจากนมออกมาสูงกวาที่ประเมินไวเดิมมาก นอกจากนี้ ปญหาสภาพอากาศและภัยธรรมชาติยัง
สงผลใหขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงปรับสูงขึ้นจากขอสมมติเดิมในป 2553 ตามราคาใน
หมวดอาหารและเครื่อ งดื่ มที่ป รับสูงขึ้ น เปน สํ าคัญ ก อ นที่จ ะชะลอตั ว ลงมากกว าข อสมมติ เ ดิ ม ในป 2554
สอดคลองกับการคาดการณของ IMF ที่ใหราคาสินคาในกลุมวัตถุดิบทางการเกษตรและเครื่องดื่มปรับลดลง
จากป 2553 คอนขางมาก
7. อัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2553 ไมเปลี่ยนแปลงจากขอสมมติเดิม
โดยอยูที่ 206 บาทตอวัน กอนปรับสูงขึ้นเปน 213 บาทตอวันในป 2554 สอดคลองกับทิศทางของอัตราเงินเฟอ
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ภายใตประมาณการกรณีฐานที่อิงขอสมมติขางตนและขอสมมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่ ณ ระดับ
รอยละ 1.75 ตอปตลอดชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ประเมินวาในป 2553 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม
ขยายตัวสูงขึน้ จากประมาณการในรายงานฉบับกอน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในสวนของการสงออกและการ
ใชจายภาคเอกชนที่ขยายตัวมากกวาคาดในไตรมาสที่ 2 เปนสําคัญ แมในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจจะแผวลงบางจาก
การสงออกสินคาที่ชะลอลงหลังจากที่เรงตัวสูงในชวงครึ่งแรกของปตามการฟนตัวอยางชัดเจนของเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ การใชจายภายในประเทศภาคเอกชนที่มีแนวโนมขยายตัวดีตอเนือ่ งจะเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ
ตั้งแตชวงครึ่งหลังของป 2553 เปนตนไป
แมแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะสงผลใหแรงกดดันเงินเฟอเพิ่มขึน้ แตคณะกรรมการฯ ประเมินวา
อัตราเงินเฟอพืน้ ฐานในป 2553 จะยังคงใกลเคียงกับประมาณการเดิม เนื่องจากการปรับราคาของผูประกอบการ
ยังคงถูกจํากัดจากภาวะการแขงขันที่อยูในระดับสูง ในขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับสูงขึ้นตามแรงกดดันที่
เพิ่มขึน้ จากราคาอาหารสดทีเ่ รงตัวมากกวาคาดในไตรมาสที่ 3 และยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นในไตรมาสสุดทายของป
เนื่องจากสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวยกระทบตอปริมาณผลผลิต ทั้งนี้ แมแรงกดดันดานตนทุนมีแนวโนมแผว
ลงบางตามราคาน้ํามันและวัตถุดิบที่ชะลอตัวตามแนวโนมการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง แตกย็ ัง
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ไมสามารถชดเชยแรงกดดันที่เรงขึ้นจากราคาอาหารสดไดทั้งหมด สําหรับป 2554 อัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึน้
จากป 2553 สอดคลองกับขอสมมติคาจางขั้นต่ําที่ปรับสูงขึ้น ตลอดจนแรงกดดันดานอุปสงคที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งจะสงผลใหชองวางการผลิต (Output Gap) คอยๆ ปดลงและผลักดันให
ผูประกอบการที่ไดอั้นการปรับราคาสินคาในชวงที่ผานมาสงผานตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังผูบริโภคมากขึ้น
ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปปรับสูงขึ้นตามทิศทางอัตราเงินเฟอพื้นฐาน และแนวโนมราคาสินคาเกษตรที่ปรับสูงขึ้น
เปนสําคัญ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟอในป 2554 ยังจะไดรับผลบวกจากการสิ้นสุดมาตรการบรรเทาคาครองชีพ
ของภาครัฐดวย
อนึ่ง คณะกรรมการฯ เห็นวามีความเสีย่ งที่อาจทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอเบีย่ งเบน
ไปจากประมาณการในกรณีฐาน โดยความเสี่ยงดานลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีมากกวาความเสี่ยงดานบวก
ทั้งนี้ การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจลาชากวาคาดและความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศเปน
ปจจัยเสีย่ งภายนอกที่สําคัญ ดังนั้น Fan Chart ของการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้จึงเบลง
ตลอดชวงประมาณการเพื่อสะทอนความเสีย่ งดังกลาว โดยมีชวงประมาณการอยูที่รอยละ 7.3-8.0 ในป 2553 และ
รอยละ 3.0-5.0 ในป 2554
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอ คณะกรรมการฯ มองวานับตั้งแตป 2554 เปนตนไปความเสี่ยงดาน
สูงมีมากกวาความเสี่ยงดานต่ํา ทําให Fan Chart ของอัตราเงินเฟอทั่วไปและ Fan Chart ของอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานเบขึ้นในชวงทายของการประมาณการ โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.8-3.8 ในป 2553
และรอยละ 3.0-5.0 ในป 2554 สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 0.5-1.3 ในป 2553 และ
รอยละ 2.0-3.0 ในป 2554
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวดี
แมจะไดรับผลกระทบจากสถานการณทางการเมือง ในขณะที่แรงกดดันตอเงินเฟอคาดวาจะสูงขึ้นในป 2554 และ
มีโอกาสที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะสูงกวากรอบเปาหมายได คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ร อยละ 0.25 ต อป จากร อยละ 1.50 เป น ร อยละ 1.75 ต อป ต อมาในการประชุ มเมื่ อวั นที่ 20 ตุ ลาคม 2553
คณะกรรมการฯ เห็นวา เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมขยายตัวไดโดยมีอุปสงคในประเทศเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ
อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกอาจมีผลตอแนวโนมการสงออกของไทย ขณะที่
แรงกดดันตอเงินเฟอในปจจุบันยังทรงตัว ภายใตวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น สภาวะแวดลอมของเศรษฐกิจโลก
ที่เ ริ่มชะลอลง และความเสี่ย งในระบบเศรษฐกิจ และตลาดการเงินโลกที่ เ พิ่มขึ้ น จากการประชุ มครั้งกอน
คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวกอนที่รอยละ 1.75 ตอป เพื่อรอประเมินสถานการณและ
ผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยใหมีความชัดเจนขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
28 ตุลาคม 2553
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