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นับตั้งแตผานพนเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในชวง 1 – 2 ปที่ผานมา   เศรษฐกิจของไทยก็คอยๆ ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ครับ   แตวาตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนี้ ก็มาพรอมๆกับตัวเลขของเงินเฟอที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน   แตทั้งนี้  เรา

ตองอยาลืมวาการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นของเงินเฟอในชวงนี้   แทที่จริงแลว เปนผลมาจากการที่ฐานของดัชนีราคาผูบริโภคในชวงที่เกิดวิกฤตินั้น 

อยูในระดับที่ต่ํามาก (Low Base Effect)  ดูเผินๆแลวจึงคลายกับวา อัตราเงินเฟอที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยูในระดับที่คอนขางสูง   นอกจากนี้

แลว ราคาน้ํามันและราคาสินคาทั่วๆไป ก็เพ่ิงจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัว   ทั้งหมดนี้จึงทําใหตัวเลขอัตราเงิน

เฟอของไทยในปจจุบัน อาจจะอยูในระดับที่คอนขางสูงในความรูสึกของหลายๆคนครับ 
 

และจากประเด็นของการเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟอในชวงนี้   ก็ทําใหหลายๆฝายพากันคาดการณวา ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ธปท.) นาจะตองตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงิน ดวยการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยใหเพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย   เพราะในปจจุบัน 

ธปท. ดําเนินนโยบายการเงินตางๆ โดยใชกรอบของอัตราเงินเฟอเปนหลักครับ   และย่ิงตัวเลขอัตราเงินเฟอลาสุดของไตรมาส 1 ที่ปรับตัว

เพ่ิมสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 3.8%   ในขณะที่อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานยังคงอยูในระดับที่ต่ํา หรือประมาณ 0.4%   ซึ่งต่ํากวากรอบของอัตราเงินเฟอที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว (ที่ประมาณ 0% – 3.5% ตอไตรมาส)   ก็ยิ่งทําใหหลายๆฝายมั่นใจมากขึ้นวา ธปท. อาจจะตองกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่งกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในชวงระยะเวลาอันใกลนี้คอนขางแนนอนครับ 
 

แตถาหากเราพิจารณาจากขาวสารตางๆ ที่ออกมาจากทางธนาคารแหงประเทศไทยในชวงนี้แลว   ฟงดูเหมือนวา ธปท. ยังอยากที่

จะคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวที่ระดับเดิมตอไปอีกซักชวงระยะเวลาหนึ่งกอน   ซึ่งถาหากเราลองวิเคราะหดูแลว   เหตุผลหน่ึงที่นาจะทําให

ธนาคารแหงประเทศไทย อยากที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับเดิมไปกอน   นาจะเปนเพราะวาในชวงตั้งแตตนปที่ผานมา มีเงินทุน

จากตางชาติไหลเขาประเทศไทยเปนปริมาณมากครับ   ไมวาจะเปนการเขามาลงทุนโดยตรง   หรือการลงทุนในตลาดการเงิน เชนตลาดหุน 

หรือตลาดตราสารหนี้ก็ตาม   ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลทําใหปริมาณเงินในระบบ  หรือสภาพคลองของประเทศไทยในปจจุบัน อยูในระดับที่คอนขาง

สูงมาก   และเมื่อเปนเชนนี้แลว ธปท. อาจจะมีทางเลือกในการดําเนินนโยบายทางการเงิน เพ่ือแกปญหาเงินเฟอ ดวยวิธีการลดปริมาณเงิน

ในระบบ แทนจะใชวิธีการเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนโยบายก็ยอมไดเชนกันครับ เพราะในที่สุดแลวการดําเนินนโยบายดวยวิธีการนี้ จะมีผลทําให

อัตราดอกเบี้ยในตลาดคอยๆปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกันครับ 
 

 ดังนั้น   การดําเนินนโยบายทางการเงินของ ธปท. โดยใชกรอบของอัตราเงินเฟอเปนเปาหมายภายใตสถานการณปจจุบัน   จึงทํา

ใหเราคาดเดาไดยากขึ้นครับ วาเมื่อไหร ธปท. ถึงจะทําการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย   เพราะการตัดสินใจ  ไมไดขึ้นอยูกับปจจัย

ภายในประเทศแตเพียงอยางเดียว แตยังตองขึ้นอยูกับปจจัยภายนอกประเทศประกอบกันไปดวยนั่นเอง   และที่สําคัญที่สุด   เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยยังคอนขางเปราะบางอยู และเรายังมีปญหาทางการเมืองที่ยังหาขอยุติไมไดอีกดวยครับ    ประกอบกับประเทศคูคาหลักของ

ประเทศไทยหลายๆประเทศก็ยังไมฟนตัวจากภาวะวิกฤติ   ดังนั้น การคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวในชวงนี้ จึงเหมือนวาจะเปนทางเลือกที่ดี

ที่สุดครับ  
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 สรุปแลวก็คือ   อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย คงจะตองมีการปรับขึ้นอยางแนนอน ไมวันใดก็วันหนึ่งครับ   แตอาจจะไมไดเกิดขึ้น

เร็วเหมือนกับที่หลายๆฝายไดคาดการณไว และที่สําคัญ อาจจะไมไดปรับขึ้นในระดับที่สูงมาก เหมือนกับในอดีตที่ผานมาอีกดวยครับ 
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