ความท้าทายและเหตุผลของการปรับนโยบายการเงินในปี 2561
ในการตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เพื่อก�ำหนดนโยบายการเงินที่เหมาะสม กนง. จะค�ำนึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และชั่งน�้ำหนักของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (policy trade-off) ทั้งความเข้มแข็งและต่อเนื่องของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาการของอัตราเงินเฟ้อ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ อย่างรอบด้าน
และที่ส�ำคัญต้องชั่งน�้ำหนักระหว่างผลระยะสั้นกับผลระยะยาว ภารกิจหลักของธนาคารกลางคือการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
ในระยะยาว นอกเหนือจากการดูแลวัฏจักรเศรษฐกิจเพียงแค่ช่วงสั้นๆ

มองบริบทของวัฏจักรเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ถ้ามองย้อนกลับไปช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลก
(global financial crisis) ปี 2552 ตอนนั้นเศรษฐกิจ
ไทยได้รับผลกระทบหดตัวร้อยละ 0.7 กนง. จึงปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 เพื่อดูแล
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นระดับต�่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
ไทย ต่อมาเมือ่ เศรษฐกิจไทยเริม่ ฟืน้ ตัว กนง. ก็ทยอยปรับ
อัตราดอกเบี้ยขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ร้อยละ 3.5

นโยบายการเงิ
นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ
จในช่นวงที
่ได้รับผลกระทบจากปั
ยต่างๆ และอยู่ จจัย
ภาพที่ 1 นโยบายการเงิ
นชวยกระตุ
เศรษฐกิ
จในชวงที่ไดรจับจัผลกระทบจากป
ในระดับต�่ำเป็นเวลานานในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลงรอบล่าสุด

ตางๆ และอยูในระดับต่ําเปนเวลานานในชวงอัตราดอกเบี้ยขาลงรอบลาสุด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
2552
วิกฤตการเงินโลก

รอยละ
6
5
4
3
2

5.00
3.25

2556 - 2557
ความไมสงบทางการเมือง
2556 - 2559
การสงออกหดตัว

2554
มหาอุทกภัย
3.50

3.75

2.00
1.25

1.75
1.50
Low for Long
คง 1.50% ตอเนื่อง 28 ครั้ง

จนในปี 2554 ที่ เ กิ ด มหาอุ ท กภั ย เหตุ ก ารณ์ น�้ ำ 1
ท่ ว มใหญ่ เศรษฐกิ จ ไทยในช่ ว งนั้ น เติ บ โตเพี ย งร้ อ ย 0 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ละ 0.8 ประกอบกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2551 - 2560
รอยละ
ยังไม่คลี่คลาย นโยบายการคลังแผ่วลง ไม่สามารถเบิก อัGDPตราเงินเฟอ 4.2 5.0 5.4 1.7 -0.7 7.5 0.8 7.2 2.7 1.0 3.0 3.3 4.0 4.1 4.0 3.0
1.9
-0.9 3.3 3.8 3.0 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 1.1 1.0
จ่ายเงินงบประมาณได้ตามปกติ กนง. เห็นว่านโยบาย ทัมู่วลไปคาการสงออก 15.24.5 17.04.6 18.22.2 15.95.5 -13.4
27.1 14.8 2.8 -0.1 -0.4 -5.6 0.1 9.8 7.2 3.8
5.1
การเงินควรมีบทบาทสนับสนุนเศรษฐกิจ จึงปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงในระดับต�่ำมากเป็นพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิจ โดยช่วง 3-4 ปีหลังจากนัน้ ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบีย้ ต่อเนือ่ งจนอัตราดอกเบีย้ นโยบายมาอยูท่ รี่ ้อยละ 1.5 ในปี 2558
และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 กว่า 3 ปี โดยประเมินว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากยังจ�ำเป็น เพื่อสนับสนุนให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่อง และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
E

เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้นมากเมื่อเทียบกับอดีต: เติบโตใกล้ศักยภาพและเงินเฟ้อปรับเข้าสู่เป้าหมาย
ถ้ามองภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั จะเห็นว่าต่างจากในอดีตมาก ในช่วงปี 2560 - 2561 เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ตอ่ เนือ่ งใน
ระดับสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปปรับเข้าสูก่ รอบเป้าหมายนโยบายการเงิน (อัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปอยูใ่ นกรอบร้อยละ 1-4) ในการประชุมครัง้ สุดท้ายของปี 2561 กนง. จึงปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ
1.75 ต่อปี ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ 7 ปี ถือว่าเป็นวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงที่ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับอดีต
ทั้งนี้ กนง. ประเมินภาพเศรษฐกิจและให้เหตุผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ดังนี้
ประการที่ 1 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีความต่อเนือ่ งชัดเจนและสอดคล้องกับศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้ สามารถ
รองรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ได้ และแม้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ก็
ยังถือว่าเป็นอัตราทีต่ ำ�่ เมือ่ เทียบกับอดีตและเมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ นโยบายของประเทศอืน่ ในขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟ้อทัว่ ไปได้
ปรับเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน
กนง. จึงเห็นว่าความจ�ำเป็นในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเป็นพิเศษลดน้อยลง และการลดระดับความผ่อนคลาย
ของนโยบายการเงินลงบ้างจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เพราะผลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต�่ำมาก
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ต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน (search for yield) ทีส่ งู ขึน้ และอาจน�ำไปสูก่ ารประเมินความเสีย่ ง
ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น (underpricing of risks) อีกทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน โยบายจะช่วยปรับสมดุลในระบบการเงิน โดยช่วย
ให้ผู้ออมรับผลตอบแทนที่เหมาะสมมากขึ้น และจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่า งยั่งยืนในระยะต่อไปที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ
ประการที่ 2 ในบริบทที่สัญญาณความเสี่ยงในหลายมิติยังน่ากังวลใจและยังต้องติดตาม เช่น มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่มี
คุณภาพหย่อ นลง ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังเปราะบาง และการออมของคนไทยโดยรวมที่อยู่ในระดับต�่ำ การใช้นโยบายการเงินควบคู่
กับมาตรการก�ำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปในระดับหนึง่ แล้ว เช่น การปรับปรุงกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชือ่ เพือ่
ที่อยู่อาศัย (macroprudential measure) จะช่วยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประการที่ 3 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อมีโอกาสจะช่วยสะสมขีดความสามารถในการด�ำเนินนโยบายการเงิน
(policy space) ส�ำหรับอนาคต ภายใต้ทศิ ทางของระบบเศรษฐกิจการเงินในระยะข้างหน้าทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะจากปัจจัย
ต่างประเทศ โดยหากเกิดภาวะวิกฤตจนจ�ำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ต�่ำมาก ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะสามารถด�ำเนิน
การได้

เสถียรภาพด้านต่างประเทศช่วยไทยให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ช้ากว่าเพื่อนบ้าน
เมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่น กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วหรือช้า? ท�ำไมและอย่างไร?
ช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา หลังเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นตามล�ำดับ ธนาคารกลางหลายแห่งเริ่ม “ถอนยา” หรือ
“ปรับขึน้ ” อัตราดอกเบีย้ นโยบายให้เข้าสูร่ ะดับปกติมากขึน้ และทีอ่ ยูใ่ นความสนใจและมีผลกระทบไปทัว่ โลก คือ ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ที่เริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่ธันวาคม 2558 หรือประมาณ 3 ปีก่อนที่ กนง. จะเริ่มปรับขึ้นครั้งแรก จากเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัวเข้มแข็ง ภาวะการจ้างงานที่ดีมาก ในขณะที่กลุ่มประเทศในเอเชีย เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกที่เริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นเมื่อ
ปลายปี 2560 ตามด้วยมาเลเซีย และฟิลิปปินส์
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต่าง ๆ หลังวิกฤตการเงินปี 2551
ประเทศ
		
สหรัฐฯ		
สหภาพยุโรป
ญี่ปุ่น		
เกาหลีใต้
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย		

การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายครั้งแรก
16 ธ.ค. 2558
ยังไม่ปรับขึ้น
ยังไม่ปรับขึ้น
30 พ.ย. 2560
25 ม.ค. 2561
10 พ.ค. 2561
17 พ.ค. 2561
19 ธ.ค. 2561

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เริ่มต้น (%)
0 – 0.25
0
- 0.1
1.25
3.00
3.00
4.25
1.50

การขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายสะสม (%)
2.25
0.50
0.25
1.75
1.75
0.25

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ณ ปัจจุบัน (%)
2.25 – 2.50
0
- 0.1
1.75
3.25
4.75
6.00
1.75

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

ส�ำหรับกรณีของไทย การที่ กนง. สามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ช้ากว่าประเทศอื่น ส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยมีเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีเสถียรภาพโดยเฉพาะเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่มั่นคงไม่ว่าจะพิจารณาจากทุนส�ำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง
และมัน่ คงเพียงพอ การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดทีด่ ตี อ่ เนือ่ งมาหลายปี รวมถึงหนีต้ า่ งประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับบริหารจัดการได้ ปัจจัยเหล่า
นีเ้ ป็นกันชนทีช่ ว่ ยรองรับผลกระทบ ท�ำให้ไทยมีอสิ ระทีจ่ ะในด�ำเนินนโยบายการเงินโดยไม่ถกู ก�ำหนดจากปัจจัยภายนอก และสามารถ
ให้น�้ำหนักและความส�ำคัญกับปัจจัยภายในประเทศได้มากกว่า ในขณะที่หลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (emerging
markets) อืน่ เช่น อินโดนีเซีย ต้องรีบปรับขึน้ ดอกเบีย้ นโยบายเนือ่ งจากค่าเงินอ่อนค่าลงเร็วและประสบปัญหาเงินทุนไหลออก หลัง
จากที่ FED ขึ้นดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งในปี 2561
มองไปข้างหน้า กนง. เห็นว่านโยบายการเงินทีย่ งั ผ่อนคลายมีความเหมาะสมเพือ่ สนับสนุนเศรษฐกิจไทย และการปรับอัตราดอกเบีย้
นโยบายจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอาจไม่ตอ่ เนือ่ งดังเช่นในอดีต โดย กนง. จะประเมินสถานการณ์ตามพัฒนาการของข้อมูลเป็น
ส�ำคัญ (data-dependent) อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประกอบการด�ำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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