ฉบับที่ 25/2555
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพร รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเ พื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
ปญหาอุทกภัยในชวงปลายปที่ผานมาสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยรุนแรงกวาที่ประเมินไว โดยเฉพาะการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวรุนแรงในเกือบทุกหมวด สงผลใหเศรษฐกิจไทยทั้งป 2554 ขยายตัวไดเพียงรอยละ
0.1 ซึ่งต่ํากวาที่ประเมินไวเดิมที่รอยละ 1.0 อยางมาก อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ คาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะ
ฟนตัวกลับสูภาวะปกติไดเ ร็วกวาที่ประเมินไวเดิม จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง ดานการผลิตและการใชจายที่
สามารถฟนตัวไดเร็วตั้งแตในไตรมาสแรกของป
ภายหลังอุทกภัยคลี่คลาย การผลิตภาคอุตสาหกรรมฟนตัวอยางชัดเจนและกลับมาตอบสนองอุปสงคทั้ง
ในและตางประเทศไดมากขึ้น โดยผูประกอบการไดเรงลงทุนเพื่อซอมแซมและฟนฟูความเสียหาย จัดหาวัตถุดิบ
จากแหลงอื่นเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนชิ้นสวน รวมทั้งมีการเรงผลิตโดยผูประกอบการที่ไมไดรับความ
เสียหายจากอุทกภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวา การผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมจะกลับมาเปนปกติได
ในปลายไตรมาสที่ 2 ของป 2555 โดยการฟนตัวในระยะตอไปยังมีแรงสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทั้งจากคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศและกําลังซื้อในประเทศที่อยูในเกณฑดี ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุนที่ปรับดีขึ้น
อยางไรก็ดี ผลกระทบจากการปรับขึ้นคาจางแรงงานยังเปนประเด็นที่ตองติดตามตอไป โดยเฉพาะผลตอธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจที่ตองพึ่งพาแรงงานมาก
ขณะเดียวกัน อุปสงคภาคเอกชนฟนตัวไดเร็วกวาที่ประเมินไว โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนมฟน
ตัวกลับเปนปกติไดตั้งแตในไตรมาสที่ 1 ตามที่คาดไว แตเปนการเรงตัวในอัตราที่สูงขึ้นมากจากการเรงใชจายเพื่อ
ซื้อสินคาทดแทนทรัพยสินที่เสียหาย ประกอบกับ ความตองการบริโภคที่สะสมมาจากชวงกอนหนา (Pent-up
Demand) ที่ยังมีสูง โดยในระยะตอไปแนวโนมรายไดทั้งในและนอกภาคเกษตรที่อยูในเกณฑดีจะชวยสนับสนุน
กําลังซื้อของผูบริโภคใหแข็งแกรงตอเนื่อง สําหรับการลงทุนภาคเอกชนเรงตัวสูงกวาที่ประเมินไวมากและคาดวา
จะกลับเปนปกติไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 เชนเดียวกับการบริโภคภาคเอกชน โดยเปนการเรงตัวในหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณเปนสําคัญ สะทอนถึงการเรงลงทุนของผูประกอบการเพื่อกลับมาทําการผลิต ทั้งนี้ นโยบายและมาตรการ
ภาครัฐจะเปนแรงสนับสนุนที่ชวยรักษาแรงสงการฟนตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่เรง ขึ้นตั้งแต
ไตรมาสแรกใหมีตอเนื่องในระยะตอไป

-2สําหรับภาคตางประเทศ คณะกรรมการฯ ประเมินวา การสงออกสินคาและบริการจะกลับสูแนวโนมเดิม
กอนอุทกภัยไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2555 สวนหนึ่งเนื่องจากบางอุตสาหกรรมสําคัญ เชน ฮารดดิสกไดรฟ และ
แผงวงจรรวม ยัง มีขอจํากัดดานการผลิตอยูบางและตองใชเ วลาอีก ระยะหนึ่ง ในการฟนตัว คณะกรรมการฯ
ประเมินวา การสงออกจะทยอยฟนตัวตามภาวะอุปสงคโลกที่คาดวาจะปรับดีขึ้นเปนลําดับ และจะเริ่มกลับมามี
บทบาทตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นในป 2556 ควบคูกับอุปสงคภายในประเทศ สวนการนําเขาสินคา
และบริการคาดว าจะขยายตัวสูง กวาการสง ออกโดยเฉพาะในชวงครึ่ง แรกของป 2555 ตามการบริโ ภคและ
การลงทุนที่เรงฟนตัว กอนจะชะลอลงในระยะตอไปพรอมกับการผลิตภายในประเทศที่กลับมาเปนปกติ
2. แรงกดดันเงินเฟอ
แรงกดดันเงินเฟอ มีแนวโนม เพิ่ม ขึ้นในระยะตอไป โดยแรงกดดันดานตนทุนเพิ่ม ขึ้นจากราคาน้ํามั น
เชื้อเพลิง และคาจางแรงงานเปนสําคัญ ทั้งนี้ ราคาในหมวดพลังงานมีแนวโนม เรงตัวขึ้นตามราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นตั้งแตชวงตนป จากความขัดแยงระหวางอิหรานกับชาติตะวันตกที่สงผลใหอุปทานน้ํามันดิบ
โลกตึงตัว รวมทั้งมีผลเพิ่มเติมจากการกลับมาจัดเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันตั้งแตกลางเดือนมกราคมที่ผานมา ขณะที่
การปรับขึ้นคาจางขั้นต่ํายังคงเปนปจ จัยเสี่ยงที่สรางแรงกดดันตอเงินเฟอ สวนราคาอาหารสดชะลอการเรงตัว
หลังจากภาวะขาดแคลนสินคาในชวงอุทกภัยคลี่คลายลง และราคาสินคาโภคภัณฑคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางคอยเปน
คอยไปเนื่องจากตลาดยังมีความกังวลตอเศรษฐกิจโลกอยู
ในขณะเดียวกัน ภาระตนทุนที่สูงขึ้นจะสงผานไปยังราคาสินคาและบริการไดมากขึ้นดวยในชวงที่อุปสงค
ภาคเอกชนเรงฟนตัว โดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมฟนตัวไดเร็วกวาที่คาดไวมากในชวงครึ่ง
ปแรก และมีแนวโนมที่แรงกดดันดานอุปสงคจะมีตอเนื่องในระยะตอไปจากผลของการปรับขึ้นคาจางแรงงานและ
เงินเดือนขาราชการ สอดคลองกับชองวางการผลิต (Output Gap) ที่แคบลงและคาดวาจะกลับมาปดไดในไตรมาส
ที่ 3 ของป 2555
3. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ
คณะกรรมการฯ ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีฐานสําหรับป 2555 จากครั้ง
กอน โดยเปนผลของฐานจากการหดตัวรุนแรงในปกอน
หนาและอุปสงคภาคเอกชนที่มีแนวโนม ฟนตัวได ดีกวาที่
ประเมินไวในชวงครึ่งแรกของป สําหรับป 2556 คาดวา
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดตอเนื่อง โดยภาคการสงออก
จะเริ่มกลับมามีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ควบคูไ ปกับ อุ ป สงคภ ายในประเทศ ในภาพรวม คณะ
กรรมการฯ ประเมินวา ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมี
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และประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทย

-3อยูสูงเปนสวนสําคัญที่ทําใหความเสี่ยงดานลบตอประมาณการเศรษฐกิจยังมีมากกวาดานบวก อยางไรก็ดี อุปสงค
ภาคเอกชนและภาคการผลิตที่ฟนตัวไดเร็ว ประกอบกับวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุมประเทศยูโรมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ในชวงที่ผานมา ทําใหความเสี่ยงดานลบและความไมแนนอนตอแนวโนมเศรษฐกิจ โดยรวมลดลงจากครั้ง กอน
แผนภาพรูปพัด (Fan Chart) ของประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเบลงนอยกวาครั้งกอนและแคบ
ลงตลอดชวงประมาณการ
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ ปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟอตลอดชวงประมาณการ ตามแรงกดดัน
จากตนทุนดานพลังงานที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับอุปสงคภาคเอกชนที่เรงฟนตัวและจะไดรับแรงสนับสนุน
อยางตอเนื่องจากการปรับขึ้นคาจางแรงงานและเงินเดือนขาราชการ ซึ่งจะเอื้อใหการสงผานภาระตนทุนสามารถ
ทําไดมากขึ้นดวย คณะกรรมการฯ ประเมินวาความเสี่ยงดานสูงตอเงินเฟอเพิ่มขึ้นจากครั้งกอน ทั้งจากทิศทางราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลก ผลจากการปรับขึ้นคาจางตอตนทุนการผลิต การสงผานภาระตนทุน และการคาดการณ
เงินเฟอ แผนภาพรูปพัดของประมาณการเงินเฟอจึงเบขึ้นและกวางกวาครั้งกอนตลอดชวงประมาณการ
4. การดําเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจ
โลกยังคงฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกเริ่มลดลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่การจาง
งานยังอยูในเกณฑดีและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนปรับดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปเขาสูภาวะถดถอยและยังตอง
ใชเ วลาในการแกไขปญ หาเชิงโครงสราง อยางไรก็ตาม ประเทศหลัก ในยุโ รปยัง มีปจ จัยพื้นฐานที่ดีและเริ่ม มี
สัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนขึ้น สําหรับเศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวจากอุทกภัยไดเร็วกวาทีป่ ระเมินไว สะทอนจาก
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นในทุกดาน โดยการผลิตในภาพรวมคาดวาจะกลับเปนปกติไดในปลายไตรมาสที่
2 ของป 2555 ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเรงตัวขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นและ
กําลังซื้อในประเทศที่ปรับ ดีขึ้น รวมทั้งแรงกระตุนจากภาครัฐและภาวะการเงินที่ยังเอื้ออํานวย สวนแรงกดดัน
เงินเฟอยังมีอยูในระยะตอไปจากราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับสูงและการปรับขึ้นคาจางขั้นต่ําที่เริ่มทยอยเห็นผล
ภายใตภาวะอุปสงคในประเทศที่เรงฟนตัว ซึ่งจะเอื้อใหการสงผานตนทุนไปยังราคาสินคาและบริการสามารถทําได
มากขึ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวานโยบายการเงินที่ผอนคลายลงในชวงที่ผานมามีสวนชวยฟนฟูความ
เชื่อมั่นของภาคเอกชน และทําใหเศรษฐกิจฟนตัวไดอยางนาพอใจ กอปรกับคณะกรรมการฯ เห็นวาอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในปจจุบันยังอยูในระดับที่เหมาะสมในการสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจใหมีความตอเนื่อง พรอมกับ
ชวยดูแลความเสี่ยงดานเงินเฟอที่มีอยูได จึงมีมติเปนเอกฉันทในการประชุมทั้งสองครั้งใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไวที่รอยละ 3.0 ตอป
ธนาคารแหงประเทศไทย
11 พฤษภาคม 2555
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