ฉบับที่ 26/2554
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
แถลงวา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพร รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2554
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท. สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2554 ขยายตัวรอยละ 3.0 จากชวงเดียวกันของปกอน ชะลอลงจาก
ไตรมาสกอนหนา โดยสวนหนึ่งเปนผลจากฐานที่สูงในปกอน อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอนหนาเรงขึ้นมาอยูที่รอยละ 2.0 ซึ่งเปนระดับที่สูงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในอดีต โดยมีแรงขับเคลื่อน
หลักจากการสงออกและอุปสงคภายในประเทศของภาคเอกชนที่มบี ทบาทมากขึ้น สําหรับในไตรมาสที่ 2 เครื่องชี้
เศรษฐกิจเบื้องตนในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาสสะทอนวาการสงออกอาจชะลอลงจากไตรมาสกอนจากผลภัย
พิบัติในญี่ปุนที่นําไปสูปญหาในกระบวนการผลิตของบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในหมวดยานยนต และสงผล
ตอเนื่องใหการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนมี
แนวโนมกลับมาขยายตัวเรงขึ้นและเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ กอปรกับการใชจายภาครัฐ
โดยเฉพาะรายจายอุปโภคมีสวนชวยสนับสนุนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
สําหรับแรงกดดันเงินเฟอในไตรมาสที่ 2 ของป 2554 เรงขึ้นจากไตรมาสกอนหนาตามที่คณะกรรมการฯ
คาดไว โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐานเรงตัวขึ้นจากกลุมอาหารและเครื่องดื่มที่ไดรับแรงสงผานจากทั้งตนทุนอาหารสด
และเครื่องประกอบอาหารที่สูงขึ้น ตลอดจนแรงกดดันดานอุปสงคจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวไดดี สําหรับอัตราเงิน
เฟอทั่วไปเรงตัวขึ้นจากไตรมาสกอนเชนกัน จากทุกหมวดทั้งหมวดอาหารสดที่มีแรงกดดันจากตนทุนการผลิตที่
สูงและอากาศแปรปรวนและหมวดพลังงานที่เรงขึน้ ตามทิศทางราคาน้ํามันตลาดโลกเปนสําคัญ
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ได
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติเมื่อ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
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1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวของอุปสงคที่ประเทศคูคามีตอการสงออกของไทย ยังคงเดิมตลอดชวง
ประมาณการ โดยในป 2554 แมในภาพรวมอุปสงคประเทศคูคาไมแตกตางจากเดิมมากนัก แตเศรษฐกิจสหรัฐฯ
และญี่ปุนคาดวาจะขยายตัวลดลงตามขอมูลจริง ในขณะที่กลุมประเทศยูโรและเอเชียปรับสูงขึ้น สําหรับในป
2555 อุปสงคประเทศคูคาจะขยายตัวไดตอเนื่องตามขอสมมติเดิม
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds เปลี่ยนแปลงจากครั้งกอน โดยจะเริ่มปรับขึ้นในไตรมาสที่ 2
ของป 2555 จากเดิมที่ปรับขึ้นในไตรมาสแรกของป ตามแนวโนมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟนตัวชากวาที่คาดไวเดิม
3. คาเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลารสรอ. โนมแข็งขึ้นกวาขอสมมติเดิมตลอดชวงประมาณการตาม
ขอมูลจริงในไตรมาสที่ 2 และแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ยังคงแข็งแกรง
ตอเนื่อง
4. ขอสมมติรายจายโดยตรงของภาครัฐ เปลี่ยนแปลงจากขอสมมติเดิม โดยในปงบประมาณ 2554
รายจายอุปโภคสูงกวาขอสมมติเดิมจากการปรับเพิ่มการเบิกจาย ขณะที่รายจายลงทุนปรับลดลงจากการเบิกจาย
ที่ต่ํากวาที่คาดตามขอมูลจริง และในปงบประมาณ 2555 รายจายอุปโภคปรับลดลงจากงบเบิกเหลื่อมปที่ลดลง
ขณะที่รายจายลงทุนใกลเคียงเดิม
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบ ใกลเคียงขอสมมติครั้งกอน โดยยังมีแรงกดดันจากทั้งอุปสงคตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปทานจากเหตุการณความไมสงบในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
ทั้งนี้ในป 2554 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามขอมูลจริงในไตรมาสที่ 2 สงผลใหคาเฉลี่ยของราคาน้ํามันดูไบทั้งป
2554 อยูที่ระดับ 108.1 ดอลลารสรอ. สูงกวาขอสมมติเดิมที่ 107.7 ดอลลารสรอ. ตอบารเรล กอนจะปรับเพิ่มขึ้น
ไปเฉลี่ยที่ 110 ดอลลารสรอ. ตอบารเรล ในป 2555 ตามขอสมมติเดิม
6. ขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิง ในป 2554 ปรับลดลงจากขอสมมติครั้งกอน ตามขอมูล
จริงใน 2 เดือนแรกของไตรมาสที่ 2 ที่ต่ํากวาคาดโดยเฉพาะหมวดอาหารและหมวดโลหะ ในระยะตอไป ราคา
สินคาในหมวดโลหะมีแนวโนมสูงขึ้นตามราคาน้ํามันและเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวตอเนื่อง รวมทั้งเศรษฐกิจ
ญี่ปุนที่จะกลับมาฟนตัวในชวงครึ่งหลังของป สําหรับในป 2555 อัตราการขยายตัวของราคาปรับเพิ่มขึ้น
ตามแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวไดตอเนือ่ ง
7. ขอสมมติราคาสินคาเกษตร ในป 2554 ปรับลดลงจากขอสมมติครั้งกอนตามขอมูลจริงใน 2 เดือน
แรกของไตรมาสที่ 2 โดยราคาผักและผลไมปรับลดลงจากปริมาณผลผลิตมากกวาที่คาดเนื่องจากสภาพอากาศ
ที่เอื้ออํานวย สําหรับในป 2555 ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมเรงขึ้นจากประมาณการเดิมตามราคาสินคาผักและ
ผลไมที่เพิ่มขึ้นเขาสูระดับปกติ
8. อัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในป 2554 คงตามขอสมมติเดิม โดยอยูที่
215 บาทตอวัน กอนปรับเพิ่มขึ้นในป 2555 เปน 240 บาทตอวัน สูงกวาขอสมมติเดิมที่ 226 บาทตอวัน จากการ
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เพิม่ ขึ้นในสวนของคาใชจายดานสังคมและนันทนาการของแรงงาน โดยยังไมใชขอสมมติที่อิงกับแนวนโยบาย
ปรับคาจางของรัฐบาลใหม เนื่องจากการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําจะตองผานการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการคาจางกอน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของการปรับขึ้นในระดับดังกลาวยังไมชัดเจน
ภายใตประมาณการกรณีฐานที่อิงขอสมมติขางตน คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจในครึ่งหลังของ
ป 2554 ยังมีทิศทางขยายตัวไดตอเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการสงออกที่กลับมาขยายตัวไดตาม
แนวโนมเศรษฐกิจโลกที่มีกลุมประเทศเกิดใหมเปนแรงสนับสนุนหลัก ในขณะที่กลุมประเทศพัฒนาแลวคอยๆ
ฟนตัวเปนลําดับ โดยเฉพาะการฟนตัวทางเศรษฐกิจที่ดีกวาคาดของประเทศญี่ปุนจะชวยสนับสนุนภาคการ
สงออกของไทย โดยแรงสงนี้จะสงผลใหการลงทุนภาคเอกชนสามารถกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นได ขณะที่การ
บริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวไดตอเนื่องจากรายไดเกษตรกรที่ยังมีแนวโนมที่ดี และการจางงานที่ยังอยูใน
ระดับสูง สําหรับเศรษฐกิจไทยในป 2555 คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องและสมดุลมากขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนหลัก
ทั้งจากอุปสงคภายในประเทศและตางประเทศ การใชจายของภาครัฐจะเปนแรงกระตุนตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไทยและชวยสนับสนุนการขยายตัวของภาคเอกชน ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
กรณีฐานยังคงอยูที่รอยละ 4.1 และ 4.2 ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ ทั้งนี้ ประมาณการดังกลาวยังไมไดรวม
ผลของนโยบายการคลังของรัฐบาลใหม ซึ่งจะตองรอใหมีความชัดเจนกอน
คณะกรรมการฯ ประเมินวาแรงกดดันเงินเฟอในครึ่งหลังของป 2554 ยังคงเรงตัวขึ้นจากการสงผาน
ตนทุนของผูประกอบการที่ยังมีอยูตอเนื่องและแรงกดดันดานอุปสงค อยางไรก็ดี ภาครัฐไดตออายุมาตรการ
ชวยเหลือคาครองชีพที่เดิมมีกําหนดสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ออกไป สงผลใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานมีโอกาสออก
นอกกรอบเปาหมายนอยลงจากรายงานเงินเฟอฉบับกอนและอาจมีแนวโนมชะลอลงบางในป2555 โดยอัตรา
เงินเฟอทั่วไปยังสูงกวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานเนื่องจากราคาสินคาหมวดอาหารสดและพลังงานยังทรงตัวใน
ระดับสูง ทั้งนี้ประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐานในกรณีฐานอยูที่รอยละ 2.4 ในป 2554 และรอยละ 2.3 ในป
2555 ขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปในกรณีฐานอยูที่รอยละ 3.9 ในป 2554 และรอยละ 3.2 ในป 2555
อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับประมาณการในกรณีฐาน คณะกรรมการฯ ประเมินวาความเสี่ยงดานสูงตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมีมากกวาความเสี่ยงดานต่ํา แมการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาและเศรษฐกิจโลก
มีความเสี่ยงดานต่ําเพิ่มขึ้นบาง แตมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลใหมมีแนวโนมเพิ่มการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้น ดังนั้น Fan Chart ของประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้จึงมีความกวาง
และเบขึ้นกวาประมาณการครั้งกอน
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอ คณะกรรมการฯ พิจารณาวาความเสี่ยงดานสูงยังมีมากกวาความเสี่ยง
ดานต่ํา จากความเปนไปไดของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในระยะสั้นและการปรับขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ําของ
รัฐบาลใหม ตลอดจนราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกที่อาจสูงกวาในกรณีฐาน ทําใหFan Chart
ของทั้งอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเบขึ้นตลอดชวงประมาณการ
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การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของ
ป 2554 ยังขยายตัวไดดีทั้งดานการผลิตสินคาเกษตรและการสงออกที่ขยายตัวสูง โดยในระยะตอไป
ปจจัยพื้นฐานตางๆ ยังคงเปนแรงสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวตอเนื่องขณะที่แรงกดดันเงินเฟอเรงขึ้น
มากกวาที่คาด โดยอุปสงคภายในประเทศที่ขยายตัวดีตอเนื่องสงผลเอื้อตอการสงผานตนทุนไปสูราคาสินคา
ทั่วไป ทําใหมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานอาจเรงตัวออกนอกกรอบเปาหมายได คณะกรรมการฯจึงมีมติ
เปนเอกฉันทใหปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 จากรอยละ 2.75 เปนรอยละ 3.0 ตอป ตอมาในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ยังขยายตัวไดจาก
อุปสงคในประเทศและตางประเทศ โดยปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนในอุตสาหกรรมยานยนตคลี่คลายเร็วกวาที่
คาด สงผลใหการผลิตฟนตัวไดในครึ่งหลังของป ในระยะตอไป การบริโภคและการลงทุนยังขยายตัวไดตอเนื่อง
รวมทั้งการใชจายภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราเงินเฟอยังทรงตัวในระดับสูง แมการตออายุมาตรการดูแล
คาครองชีพออกไปจะชะลอการเรงขึ้นของตัวเลขเงินเฟอออกไป แตแนวทางปฏิบัติของการปรับเพิ่มคาจางขั้นต่ํา
และแผนการใชจายของภาครัฐในระยะขางหนาอาจเพิ่มแรงกดดันดานราคาและสงผลใหการคาดการณเงินเฟอ
เรงตัวขึ้น ภายใตอุปสงคที่ขยายตัวดี คณะกรรมการฯ จึงเห็นวาอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังควรปรับขึ้นตอเนือง
่
เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและดูแลไมใหเงินเฟอคาดการณเรงขึ้น จึงมีมติเปนเอกฉันทใหขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ 3.0 เปนรอยละ 3.25 ตอป
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