ฉบับที่ 40/2555
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2555
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพร รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเ พื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยสามารถฟนตัวจากอุทกภัยไดดีในชวงครึ่งปแรก แตคาดวาแรงสงของเศรษฐกิจไทยจะเริ่ม
ชะลอลงจากที่คาดไวเดิมในชวงครึ่งปหลังจากผลของเศรษฐกิจโลกที่ออนแอลงและอุปสงคภาคเอกชนที่จะชะลอลง
บางหลังจากที่เรงฟนตัวในชวงกอนหนา
ปญหาในภาคการผลิตสืบเนื่องจากอุทกภัยคลี่คลายลงเปนลําดับ โดยในภาพรวมเริ่มกลับเปนปกติในชวง
ปลายไตรมาสที่ 2 อุ ต สาหกรรมสํา คั ญ ที่ เ สี ยหายจากอุ ท กภั ย ฟน ตั ว ได ดี ตอ เนื่อ ง โดยเฉพาะยานยนต แ ละ
เครื่องใชไฟฟาที่กลับมาผลิตไดเต็มที่แลว แตยังไมพอตอบสนองความตองการสินคาที่อั้นมามากตั้งแตชวงอุทกภัย
สําหรับอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟแมกลับมาผลิตไดเปนปกติแลวแตไดรับผลกระทบจากอุปสงคโลกที่ชะลอตัว
ขณะที่อุตสาหกรรมแผงวงจรรวมคาดวาจะกลับมาผลิตตามปกติไดในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากผูผลิตบางรายอยู
ระหวางรอนําเขาและติดตั้งเครื่องจักรทดแทนสวนที่เสียหาย ทั้งนี้ คาดวาภาคการผลิตยังมีแนวโนมขยายตัวได
แตตองเผชิญปจจัยเสี่ยงจากปญหาการขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวยืดเยื้อในระยะตอไป
ขณะเดียวกัน อุปสงคภาคเอกชนฟนตัวกลับสูระดับกอนอุทกภัยแลว การลงทุนภาคเอกชนในครึ่งปแรก
ขยายตัวได ดีจ ากความตองการลงทุนเพื่อฟนฟูความเสียหายจากอุท กภัย แตมีแนวโนมชะลอลงเมื่อการฟนฟู
สวนใหญสิ้นสุดในไตรมาสที่ 3 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการยังมีความเชื่อมั่น อยูในเกณฑดีและมีแนวโนมที่จ ะ
เดินหนาลงทุนตามแผนระยะยาว ซึ่ง จะเปนป จ จัยสนับ สนุนการลงทุนในระยะขางหนา สํา หรับ การบริโ ภค
ภาคเอกชนยัง มีแ รงส ง จากความต องการสินค าที่ อั้น สะสมมาจากช วงกอนหน าโดยเฉพาะในกลุม ยานยนต
โดยคาดวาจะเริ่มชะลอลงในชวงครึ่งปหลังเชนเดียวกับการลงทุน แตยังขยายตัวไดจากแนวโนมรายไดทั้งในและ
นอกภาคเกษตรที่อยูในเกณฑดี แรงกระตุนจากภาครัฐที่มีตอเนื่อง และภาวะการเงินที่เอื้ออํานวย
สําหรับภาคตางประเทศ การสงออกสินคาและบริการยังฟนตัวไดไมเต็มที่เนื่องจากภาวะอุปสงคโลกที่
ออนแอ โดยการสงออกสินคามีแนวโนมชะลอลงเพิ่มเติมจากที่ประเมินไว ทั้งในสวนของสินคาอุตสาหกรรมที่ชะลอ
ตัวตามภาวะอุปสงคโลกและสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากปริมาณการสงออกขาวที่ลดลง ขณะที่การสงออก
บริการยังมีแนวโนมที่ดีจากภาคการทองเที่ยวที่ขยายตัวไดตอเนื่อง สวนการนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะเริ่ม
ชะลอลงในชวงครึ่งหลังของป หลังจากที่การลงทุนเพื่อฟนฟูเริ่ม แผวลง และการสงออกสินคามีแนวโนมชะลอลง
กวาประมาณการเดิม

-2ความเสี่ ย งหลั ก ของเศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงมาจากเศรษฐกิ จ โลกที่ อ อ นแอและมี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ้ น
แมความคืบหนาในการแกไขปญหาหนี้สาธารณะในยุโรปจะชวยใหความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลกปรับดีขึ้น บาง
ในชวงสั้นๆ แตความกังวลตอภาคเศรษฐกิจจริงเพิ่มสูงขึ้นชัดเจน โดยในชวงที่ผานมาเศรษฐกิจทั้งในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรมหลักและประเทศตลาดเกิดใหมมีสัญญาณการชะลอตัวเพิ่ม เติม และธนาคารกลางหลายแหงเริ่ม
ผอนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นเพื่อดูแลความเสี่ยงตอเศรษฐกิจ ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดปรับลดขอสมมติ
อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศคูคาลงเพิ่มเติมจากครั้งกอน โดยประเมินวาเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรจะอยูใน
ภาวะถดถอยในป 2555 กอนจะเริ่มกลับมาฟนตัวในชวงตนปหนา ขณะที่แรงสงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเอเชีย
แผวลงจากเดิมตลอดชวงประมาณการ
2. แรงกดดันเงินเฟอ
แรงกดดันเงินเฟอมีแนวโนมลดลงจากที่ประเมินไวครั้งกอน แมการขยายตัวของเศรษฐกิจฟนตัวกลับเขาสู
ระดับใกลเคียงศักยภาพตั้งแตไตรมาสที่ 2 แตแรงกดดันเงินเฟอจากดานอุปสงคมีแนวโนมแผวลงตามแรงสงของ
เศรษฐกิจไทยที่คาดวาจะชะลอลงในชวงครึ่งหลังของป
แรงกดดั นดา นต นทุน ก็แผ วลงเช นกัน ตามราคาน้ํ ามัน และสิน คาโภคภั ณฑ ในตลาดโลกที่ป รับ ลดลง
ในระยะสั้น โดยแรงกดดันจากราคาน้ํามันคาดวาจะมีจํากัดในระยะตอไป เนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกยังได
รับ ผลจากความกังวลตอแนวโนมเศรษฐกิจ โลก กอปรกับ ความขัดแยงระหวางอิหรานกับ ชาติตะวันตกอาจไม
กระทบอุปทานน้ํามันดิบ โลกมากอยางที่ป ระเมินไวเ ดิม ขณะที่ร าคาน้ํามันขายปลีกในประเทศในปนี้คาดวาจะ
ทรงตัวจากผลของการดูแลราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของภาครัฐ สวนราคาสินคาโภคภัณฑมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปน
คอยไปสอดคลองกับทิศทางของราคาน้ํามัน ขณะที่ ราคาอาหารสดมีแนวโนมชะลอลงในระยะสั้นจากปริมาณ
ผลผลิตที่ออกสูตลาดมากกวาที่คาด
3. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ

สรุปผลประมาณการ

คณะกรรมการฯ ปรับลดประมาณการอัตราการ
รอยละตอป
2554* 2555 2556
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2555 ลงจากครั้งกอน เนื่องจาก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0.1
5.7
5.0
ประเมินวาผลลบจากการชะลอตัวในชวงครึ่ง ปห ลัง จะมี
(6.0)
(5.8)
3.8
2.9
3.4
มากกวาผลบวกจากการเรงฟนตัวในชวงครึ่งปแรก สําหรับป อัตราเงินเฟอทั่วไป
(3.5)
(3.5)
2556 คณะกรรมการฯ ปรับ ลดประมาณการลงคอนขาง อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
2.4
2.2
1.9
มาก โดยเป น ผลจากแรงส ง ที่ ช ะลอตั ว ต อ เนื่ อ งมาจาก
(2.5)
(2.1)
ชวงครึ่งหลังของป 2555 กอปรกับมีผลของฐานจากการเรง หมายเหตุ: * ขอมูลจริง
( ) รายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับพฤษภาคม 2555
ฟ น ตั ว หลั ง อุ ท กภั ย ในช ว งครึ่ ง แรกของป ก อ นหน า ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทย
ในภาพรวม คณะกรรมการฯ ประเมินวา ความเสี่ยงดานลบ
และความไมแนนอนจากเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้นจากครั้งกอน แผนภาพรูปพัด (Fan Chart) ของประมาณการอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเบลงมากกวาครั้งกอนและกวางขึ้นตลอดชวงประมาณการ

-3ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟอตลอดชวงประมาณการ จากแรงกดดัน
ดานอุปสงคที่มีแนวโนมแผวลงตามแรงสงของเศรษฐกิจไทยที่จะเริ่มชะลอลงในชวงครึ่งปหลัง รวมทั้งแรงกดดัน
ดานตนทุนที่ล ดลงจากราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑ ในตลาดโลกที่ป รับ ลดลงในระยะสั้น คณะกรรมการฯ
ประเมินวาความเสี่ยงดานต่ําตอเงินเฟอมีมากกวาความเสี่ยงดานสูง ทั้ง จากแนวโนมเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลก และจากราคาน้ํามันโลกที่ทรงตัวเนื่องจากความตึงเครียดระหวางอิหรานกับชาติตะวันตก
อาจไมรุนแรงอยางที่คาดไว เ ดิม ทําให แผนภาพรูป พัด (Fan Chart) ของประมาณการเงินเฟอ เบล งตลอด
ชวงประมาณการ
4. การดําเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
จากการประชุมครั้งกอน จากความไมแนนอนเกี่ยวกับอนาคตของกรีซในกลุมประเทศยูโรและปญหาภาคสถาบัน
การเงิ น ในสเปนเป น สํ า คั ญ ขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ไทยฟ น ตั ว จากอุ ท กภั ย ได ดี เ กิ น คาดในไตรม าสแรกของป
แตภาคการสงออกยังมีความเสี่ยงจากปญหาในกลุมประเทศยูโรที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นได สําหรับแรงกดดัน
เงินเฟอลดลงจากชวงกอนหนาตามราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณ ฑโลกที่ปรับลดลง แตแรงกดดันในระยะตอไป
ยังมีอยูจ ากเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโนมขยายตัวดี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยง
ดานการขยายตัวมากกวาความเสี่ยงดานเงินเฟอ และเห็นควรใหดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนปรนตอไปเพื่อ
สนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยและรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีสูง จึงมีมติเปนเอกฉันทใหคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.0 ตอป
ตอมาในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการฯ เห็นวา เศรษฐกิจ โลกมีความเสี่ยง
เพิ่มขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความเปราะบางและการแกไขปญหาเชิงโครงสรางของกลุมประเทศ
ยูโรที่มีความลาชา โดยในชวงที่ผานมาธนาคารกลางในบางประเทศเริ่มผอนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นเพื่อดูแล
ความเสี่ยงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ สําหรับเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวไดใกลเคียงศักยภาพ โดยอุปสงคภาคเอกชน
ขยายตัวไดตอเนื่อง ขณะที่ ภาคการสงออกอาจไดรับ ผลลบจากเศรษฐกิจ โลกมากกวาที่ป ระเมินไว สวนอัตรา
เงินเฟอมีแนวโนมต่ํากวาที่ประเมินไวและยังอยูในกรอบเปาหมาย คณะกรรมการฯ จึงมีมติ 5 ตอ 2 ใหคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.0 ตอป โดย 2 เสียงใหลดอัตราดอกเบี้ยลงรอยละ 0.25 ตอป ซึ่ง เสียงสวนใหญ
เห็นวานโยบายการเงินในปจจุบันยัง เหมาะสมตอการขยายตัวของเศรษฐกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงจาก
เศรษฐกิจโลกไดในระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ จะติดตามสถานการณอยางใกลชิดและพรอมดําเนิน
นโยบายที่เหมาะสมตามความจําเปนตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
3 สิงหาคม 2555
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