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KEY TAKEAWAYS:
• KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทรคาดว่าอัต ราเงิน เฟ้อ • เงินเฟ้อไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นผลมาจากราคา
อาหารและพลังงานเป็นหลัก ในขณะที่ราคาสินค้าอื่น ๆ ยังอยู่
ของไทยปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ โดยปรับ
ในระดับต่้า ต่างจากเงินเฟ้อในสหรัฐ ฯ และประเทศเศรษฐกิจ
ประมาณการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อเฉลี่ยปี 2022 เป็น 2.3% ซึ่ง
เกิดจาก 3 เหตุผ ลหลักคือ 1) ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น
หลักอื่น ๆ ของโลกที่ราคาสินค้าสูงขึ้นในเกือบทุกกลุ่ม KKP
เป็นผลจากการกลับมาเปิดเมืองและความขัดแย้ง ด้า นภูมิ
Research ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า ท้า ให้เงิน เฟ้อ
รัฐศาสตร์ 2) ราคาอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาสุกรจาก
ไทยไม่เจอกับแรงกดดันด้านอุปสงค์และน่าจะชะลอตัวลงตาม
ปัญหาโรคระบาดในประเทศ และ 3) ฐานของราคาค่าน้้า
ราคาอาหารและพลังงาน
และค่าไฟที่อยู่ในระดับต่้าในปี 2021 ตามการสนับสนุนของ
• ส้าหรับปี 2022 ยังต้องติดตามความเสีย่ งของเงินเฟ้อและอัตรา
มาตรการรัฐ
ดอกเบี้ ย คื อ ราคาอาหารและพลั ง งานที่ สู ง ยื ด เยื้ อ ,
• แม้ว่า เงินเฟ้อไทยในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก แต่
ตลาดแรงงานที่อาจเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานหลังการเปิด
ราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้นมีแนวโน้มกระทบกับกลุ่ม
เมือง เงินเฟ้อโลกที่อาจสูงเกินกว่าคาด และอัตราดอกเบี้ยโลก
คนรายได้น้อยมากกว่า เนื่องจากคนรายได้น้อยมีสั ดส่วน
ที่ปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาด ซึ่งจะเพิ่มความท้าทายต่อการ
การใช้จ่ายในสินค้าจ้าเป้นสูงกว่า ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กที่
ด้า เนินนโยบายการเงิ นของธนาคารแห่ง ประเทศไทยที่ ไ ม่
ส่งผ่านราคาไม่ได้จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น
สามารถปรับดอกเบี้ยขึ้นได้เร็วในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
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รูปที่ 1: เงินเฟ้อในสหรัฐ ฯ พุ ่ งสูงขึ้น แตะระดับ 7% สูงที่สุด
นับตั้งแต่ปี 1982
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KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร วิเคราะห์ถงึ
สถานการณ์เงินเฟ้อในช่วงที่ผา่ นมาเป็นที่ถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางในแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ระดับโลกโดยเฉพาะ
การถกเถียงกันว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจะเป็นเงินเฟ้อแบบชั่วคราว
หรือ ถาวร อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผา่ นมาตัวเลขเงินเฟ้อยังคงเร่ง
ตัวขึ้นต่อเนื่องและแตะระดับ 7% ในสหรัฐ ฯ (รูปที่ 1) ส่งผล
ให้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐ ฯ เริ่ม
ออกมายอมรับมากขึ้นว่าเงินเฟ้อรอบนี้อาจสูงขึ้นรุนแรงและ
ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัว
สูงขึ้นกว่าเดิม ล่าสุด Bank of America มีการปรับประมาณ
การณ์ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ สูงขึ้น ปรับตัวเลขการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลง และคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ ฯ (FED) จะ
ขึ้นดอกเบี้ยถึง 7 ครั้งเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อในปีนี้ การปรับ
ประมาณการดังกล่าวเข้าใกล้กับสถานการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์
กังวล ทีเ่ รียกว่า Stagflation มากขึ้นเรื่อย ๆ

All Items Less Food & Energy

ที่มา: FRED, KKP Research

สำหรับประเทศไทย ในช่วงที่ผ่ำนมำอัตรำเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึน้ และมีควำมเสี่ยงที่จะสูง ขึ้นได้อีกจากหลายปัจจัยไม่ว่า
จะเป็น (1) ราคาพลังงานที่ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยได้รับอานิสงส์จากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในรัสเซียและยูเครน
(2) แรงกดดันจากราคาสุกรที่พุ่งสูงขึ้นไปแล้วกว่า 40% จากปัญหาโรคระบาด ASF ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและกระทบปริ มาณ
อุปทานสุกร (3) ความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเพิ่มแรงกดดันให้ค่าแรงได้ในระยะสั้น จากปัจจัยทั้งหมด
KKP Research ปรับประมำณกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อไทยในปี 2022 โดยคำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อจะปรับเพิ่มขึ้นเกินกรอบเป้ำหมำยของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยที่เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นไปแตะที่ระดับ 2.3% แต่ยังมีควำมเสี่ยงที่จะสูงขึ้นแตะ
ระดับ 3% หำกปัญหำด้ำนรำคำไม่คลี่คลำยภำยในครึ่งปีแรก
คำถำมสำคัญ คือ เงินเฟ้อของประเทศไทยในช่วงหลังจำกนี้จะมีทิศทำงเป็นอย่ำงไร มีควำมเสี่ยงมำกน้อยแค่ไหนที่
เศรษฐกิจไทยจะโดนกระทบจำกเงินเฟ้อ คนกลุ่มไหนที่จะได้และเสียประโยชน์ และปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตำในกรณีเลวร้ำยคือ
อะไรบ้ำง ?
KKP Research คาดการณ์เงินเฟ้อแตะ 3.5% ในไตรมาส 1 สูงสุดในรอบ 11 ปี

คือ KKP Research ประเมินว่ำเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมำสแรกของปี อำจปรับตัวสูงขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และอำจสูงเกินกว่ำ 4% ในบำงเดือน โดยเกิดจำกสำเหตุหลัก 3 อย่ำง คือ
1) รำคำพลังงำนโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจำกทั้งปัจจัยด้ำนอุป สงค์ที่ฟื้นตัว กำรลดกำรลงทุนด้ำนพลังงำนจำก
ควำมกังวลเรื่องโลกร้อน และปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนภูมิรัฐศำสตร์โลก KKP Research ประเมินว่าราคาน้้ามันมี
โอกาสพุ่งสูงขึ้นเกิน 100 เหรียญต่อบาเรล (รูปที่ 2) ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ซึ่งในกรณีดังกล่าวจะส่งผลให้ราคา
น้้ามันขายปลีกในประเทศทั้งเบนซิน และดีเซลอาจปรับตัวสูงขึ้นได้มาก
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รูปที่ 2: ราคาน้ามันดิบโลกอยู่ในทิศทางขาขึ้น และคาดว่ าในไตร

รูปที่ 3: อัตราเงินเฟ้อไทยเฉลี่ยอาจพุ ่ งสูงแตะระดับ 3.5% ใน

มาส 2 มีโอกาสสูงขึ้นเกินกว่า 100 เหรียญต่อบาเรลในบางเดือน

ไตรมาส 1 โดยมีแรงกดดันจากราคาอาหารและพลังงาน
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2) รำคำเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นมำกและอำจส่งผ่ำนไปสู่รำคำอำหำรชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันราคาขายปลีกหมูปรับตัวสูงขึ้น
ไปแล้วมากกว่า 40% และจะส่งผลส้าคัญต่ออัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึน้ จะท้าให้
เงินเฟ้อสูงขึ้นเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1% โดยอัตราเงินเฟ้ออาจสูงขึ้นแตะระดับ 4% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ
มีนาคมจากที่เคยคาดการณ์ไว้เดิม (รูปที่ 3) แต่คาดว่าแรงกดดันเงินเฟ้อน่าจะค่อยๆปรับลดลงในช่วงปลายปี
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงส้าคัญ คือ ราคาหมูมีแนวโน้มสูงยืดเยื้อไปจนถึงปลายปี ซึ่งมีสาเหตุส้าคัญจากโรค
า: NESDC, KKP Research
ระบาดที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ และการเลี้ยงหมูใหม่เพื่อน้ทีา่มมาขายต้
องใช้ระยะเวลานานถึง 8 – 9 เดือน ในขณะที่
การน้าเข้าหมูที่ท้าได้ยากเพราะมาตรฐานทางการค้าที่แตกต่างกัน KKP Research ประเมินว่าในกรณีเลวร้ายที่
ราคาหมูยังเร่งตัวขึ้นต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ราคาอาหารอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยและอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี
อาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 3% ได้
3) มำตรกำรรัฐในกำรช่วยเหลือค่ำน้ำค่ำไฟปี 2021
ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภำพั น ธุ์ - มี น ำคม และ
พฤษภำคม - สิงหำคม ทำให้ฐำนของรำคำในปี
ที่ผ่ ำ นมำอยู่ในระดับต่ำ โดยค่า สาธารณูปโภค
ลดลงไปประมาณ 20% ในเดือนที่มีการช่วยเหลือ
( รู ป ที่ 4) เ มื่ อ ม า ต ร ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ค่ า
สาธารณูปโภคหมดลงในปีนี้จะส่ง ผลให้ร าคา
ปรับตัวสูงขึ้นมากโดยกลับเข้าสู่ระดับปกติ

รูปที่ 4: ฐานค่าน้ าและค่าไฟในปี 2021 ลดลงจากปกติประมาณ
20% – 25% จากมาตรการรัฐ ดันเงินเฟ้อปี 2022 สูงกว่าเดิม

ที่มา: MoC, KKP Research
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เงินเฟ้อสูง …. กระทบใคร ?

อัตรำเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบปัจจุบัน อำจส่งผลกระทบในสองมิติ KKP Research ประเมินว่าคนรายได้น้อยและธุรกิจขนาด
เล็กจะมีแนวโน้มเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่ามีรายละเอียด คือ
1)

ตระกร้ำสินค้ำที่แตกต่ำงกันของคนรำยได้สูงและคนรำยได้ น้อยมีแนวโน้มทำให้รำคำอำหำรที่ปรับตัวสูงขึ้นกระทบคน
รำยได้ต่ำมำกกว่ำ เมื่อพิจารณาตระกร้าสินค้าของคนในแต่ละระดับรายได้ กลุ่มคนรายได้น้อยมักจะมีสัดส่วนการ
บริโภคในกลุ่มสินค้าจ้าเป็นเกือบทั้งหมดของเงินซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ค่าอาหาร และพลังงาน ในขณะที่กลุ่มคนรายได้สูง
จะใช้จ่ายไปกับค่าอาหารในสัดส่วนที่ต่้ากว่าเนื่องจากมีการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและบริการอื่น ๆ ด้วย โดยหากแบ่ง
ครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยที่สุดมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 49% มากกว่า
ครัวเรือนรายได้สูงที่สุดที่ 31% (รูปที่ 5) ราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้จึงมีแนวโน้มส่งผลกระทบแรงกว่ากับคนรายได้
น้อย นอกจากนี้ราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นยังมีแนวโน้มเป็นราคาอาหารสดในตลาดและอาหารตามสั่งริมทาง ในขณะที่
ราคาอาหารในห้างสรรพสินค้าไม่เพิ่มขึ้นมากตอกย้้าปัญหาผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มสินค้า
รูปที่ 5: ครัวเรือนรายได้น้อยมีสั ดส่วนการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มสูง

รูปที่ 6: ดัชนีราคาผู้ผลิตพุ ่งสูงขึ้นเร็วกว่าดัชนีร าคาผู้บริโภค

กว่า และเป็นคนกลุ่มหลักที่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น

สะท้อนความสามารถในการส่งผ่านราคาที่ลดลง

สัดส่วนการใช้จ่ายอาหารตามกลุ่มรายได้
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Producer Price Index (Thailand)
Consumer Price Index (Thailand)

รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ต่อครัวเรือน (RHS)

ที่มา: SES, KKP Research

2)

Jan-20

สัดส่วนค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด

Jan-17

Jan-16

-10%

ที่มา: MoC, KKP Research

ธุรกิจหลายแห่งโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นแต่ส่งผ่านราคาไม่ได้
เมื่อพิจารณาการเติบโตของดัชนีราคาผูผ้ ลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคในช่วงที่ผา่ นมาจะพบว่าดัชนีราคาผูผ้ ลิตเพิ่มสูงขึ้น
เร็วกว่ามาก (รูปที่ 6) สะท้อนความสามารถในการส่งผ่านราคาที่ทา้ ได้น้อยในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว โดยกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอ้านาจตลาดไม่มากมีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากกว่า
ที่มา: NESDC, KKP Research
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จับตาเงินเฟ้อโลกและไทย ความเสี่ยงใหญ่ของเศรษฐกิจปี 2022

เงินเฟ้อไทยน่ากลัวไหมเมือ
่ เทียบกับโลก ?

แน่นอนว่ำเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวได้ช้ำประกอบกับเงินเฟ้อโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผ่ำนมำถึงไทยสร้ำงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยและประชำชนหลำยกลุ่ม และเรียกว่าไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะ Stagflation แล้ว แม้วา่ ตัวเลขเงินเฟ้อรวมที่รายงาน
อาจจะยังไม่ได้แสดงถึงเงินเฟ้อที่รุนแรงมากนัก สิ่งทีต่ ้องจับตามองต่อไปหลังจากนี้และเป็นสถานการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์กงั วล
มากที่สุด คือ การเพิ่มขึน้ ของเงินเฟ้อแบบคุมไม่อยู่ (Runaway inflation) ที่อาจได้เกิดจากการแรงงานและผู้ประกอบการเริ่มมี
คาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้น และเริ่มปรับราคา ค่าเช่า และค่าแรงงานสูงขึ้นตามการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึง่ มีความเสี่ยงมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในระดับโลกหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อทั่วโลก ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รูปที่ 8: เงินเฟ้อในช่วงผ่านมาสูงขึ้นจากราคาน้ ามัน และราคาเนื้อหมู
เริ่มสูงขึ้นในเดือนมกราคม แต่ราคาสินค้าอื่น ๆ ยังอยู่ในระดับตา่

รูปที่ 7: อัตราเงินเฟ้อ ไทยในช่วงที่ผ่านมายังเพิ่มสูงขึ้นน้อย
กว่าประเทศพัฒนาแล้ว และกระจุ กตัวในบางสิน ค้า
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ที่มา: Macrobond, KKP Research

Core CPI

Raw Food

Energy

Headline CPI

ที่มา: MoC, KKP Research

อย่ำงไรก็ตำมสำหรับประเทศไทย KKP Research ประเมินว่ำในภำพรวมควำมเสี่ยงที่อัตรำเงินเฟ้อไทยจะสูงขึ้นแบบ
ควบคุมไม่ได้ยังมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขการประมาณ
รูปที่ 9: ระดับของ GDP อย่างน้อยจนถึงปี 2022 ยังต่ากว่าระดับ
การเงินเฟ้อของไทย กับประเทศพัฒนาแล้วจะพบว่าอัตรา
ศักยภาพมาก ทาให้ไทยไม่เจอกับแรงกดดั นเงินเฟ้อด้านอุป สงค์
เงินเฟ้อของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับต่้ากว่า (รูปที่ 7) และ
GDP vs Potential GDP
การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อยังกระจุกตัวอยู่ในฝั่งต้นทุน
ที่มา: NESDC, KKP Research
(Estimated by HP filter)
โดยเฉพาะราคาพลังงาน และอาหารเท่านั้นโดยราคาสินค้า
อื่น ๆ ยังแทบไม่ปรับตัวสูงขึ้นเลย (รูปที่ 8) ซึง่ สาเหตุ
ส้าคัญเกิดจากเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวได้ช้าและยังต่้ากว่า
ระดับศักยภาพค่อนข้างมาก ท้าให้เงินเฟ้อไม่มีปัจจัยกดดัน
เงินเฟ้อทางด้านอุปสงค์ (รูปที่ 9) ต่างจากเงินเฟ้อในสหรัฐ
Trend
GDP
ฯ ที่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็ว เมื่อนับรวมกับปัญหาการ
ขาดแคลนอุปทาน จึงส่งผลให้ราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้น
ที่มา: NESDC, KKP Research
ในแทบทุกกลุ่ม ทั้งหมดทำให้ในภำพรวม KKP Research
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ประเมินว่ำเงินเฟ้อไทยในปี 2022 จะอยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปีก่อนจะค่อยๆปรับตัวลงตำมรำคำพลังงำนโลกที่คำดว่ำจะปรับตัว
ลดลงปลำยปี
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ความเสีย
่ งของเงินเฟ้อยืดเยือ
้ ในไทย

แม้ว่าความเสี่ยงที่ของเงินเฟ้อแบบยืดเยื้อ (persistent inflation) ส้าหรับกรณีของประเทศไทยจะอยู่ในระดับต่้า แต่ยังคงต้อง
ติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด โดย KKP Research คาดว่าเงินเฟ้อไทยอาจสูงขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ ได้
อีกที่น่ากังวลใน 2 ประเด็น คือ

KKP Research

I

ว่างงานตั้งแต่ช่วงกลางปี ส่วนหนึ่งเกิดจากคนไม่กลับเข้ าสู่
ตลาดแรงงานแม้โควิดจะจบลง
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ที่มา: FRED, KKP Research

รูปที่ 11: อัตราเงินเฟ้อของไทยและสหรัฐ ฯ มีแนวโน้ว
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันในอดีต

9%

Inflation TH vs US (2000 - 2022)

7%

US inflation

2) เงินเฟ้อโลกและรำคำพลังงำนที่สูงขึ้นมำกกว่ำทีค่ ำด
อำจส่งผลให้กำรคำดกำรณ์เงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น
เมื่อย้อนดูความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อไทยและโลกใน
อดีตจะพบว่ามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันมา
ตลอด (รูปที่ 11) ซึ่งไม่น่าแปลกใจนัก ในฐานะที่
ประเทศเป็นประเทศเล็กและเปิด แม้ว่าในปัจจุบัน
เศรษฐกิจไทยจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่หากอัตราเงินเฟ้อ
โลกสูงขึ้นต่อเนื่องก็อาจเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ต้นทุน
ราคาสินค้าในไทยสูงขึ้นตามไปด้วยได้ โดยการบริโภค
เฉลี่ยของครัวเรือนจะมีการบริโภคสินค้าน้าเข้าประมาณ
20% ของมูลค่าทั้งหมด

รูปที่ 10: ตาแหน่งงานเปิดใหม่ในสหรัฐ ฯ เพิ่ มขึ้นสูงกว่าจานวนคน

Jan-05

1) กำรตึงตัวของตลำดแรงงำนจำกภำวะขำดแคลนแรงงำน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เพราะจ้านวนแรงงานของไทยที่ลดลง
ต่อเนื่องอยู่แล้วจากปัญหาสังคมสูงอายุ การย้ายกลับ
ประเทศของแรงงานต่างด้าวในช่วงโควิด และการเร่ง
กลับมาเปิดเมืองในปีนี้ที่อาจท้าให้ความต้องการแรงงาน
เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็ว ในขณะที่อุปทานของแรงงานอาจ
ไม่สามารถกลับมาได้เร็วเท่า จะสร้างแรงกดดันส้าคัญ
ต่อ ค่าแรงและอัตราเงินเฟ้อ เหมือนที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้วในหลายประเทศ (รูปที่ 10) นอกจากนี้ เมื่อ
การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาอีกครั้ง อาจมีความต้องการ
แรงงานเพิ่มสูงขึ้น แรงงานที่ออกจากภาคบริการและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไปยังพื้นที่และธุรกิจ
อื่นๆ อาจถูกดึงกลับ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน
แรงงาน และแรงกดดันต่อค่าจ้างแรงงานได้
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ที่มา: MoC, FRED, KKP Research
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จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ ฯ ความเสี่ยงเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก

เงินเฟ้อในสหรัฐ ฯ กำลังสูงขึ้นแบบกว้ำงขวำง สำหรับเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกำอำจนำไปสู่ภำวะเศรษฐกิจ
ถดถอยรุนแรงรอบใหม่ ในวันนี้ตลาดยังคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อที่สูงจะเริ่มลดแรงกดดันลงในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้แต่หากไม่เป็น
เช่นนั้น ความท้าทายของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ที่จะต้องเจอในช่วงหลังจากนี้ คือ การกลับมาท้านโยบายการเงินแบบตึงตัวที่มี
ความเสี่ยงในสองทาง คือ การท้านโยบายการเงินที่ตึงตัวมากเกินไป หรือ ขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างมากและน้าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และในอีกทางหนึ่งคือการด้าเนินนโยบายการเงินที่น้อยเกินไป หรือขึ้นดอกเบี้ยน้อย
เกินไป จะสร้างความเสี่ยงให้เงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดและท้าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เช่นกัน เมื่อย้อนดูเหตุการณ์
ในช่วงเวลาที่เกิดเงินเฟ้อขึ้นพร้อมกับการขึ้นดอกเบี้ย แทบไม่มีเหตุการณ์ครั้งไหนเลยที่เศรษฐกิจโลกจะหลีกเลี่ยงการเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยได้ (รูปที่ 12 ) KKP Research ประเมินว่ำระดับรำคำของสินทรัพย์เสี่ยงและระดับหนี้ต่อ GDP ที่อยู่ในระดับสูงมำก (รูป
ที่ 13) จะเป็น 2 ปัจจัยสำคัญที่เพิ่มควำมเสี่ยงต่อเศรษฐกิจจำกกำรขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ และต้องจับตำดูเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ในปี
2023 ที่อำจชะลอตัวลงหรือเข้ำสู่ภำวะถดถอยได้
รูปที่ 13: ระดับหนี้ต่อ GDP ของสหรัฐ ฯ อยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่
เกิดวิกฤติจ ากนโยบายการเงินที่ช่วยให้อัตราดอกเบี้ย และภาระ
การจายหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจอยู่ในระดับตา่
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รูปที่ 14: อัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยและสหรัฐ ฯ มีแนวโน้ม
มากขึ้น และอาจกดดัน ให้บาทอ่อนค่าจากเงินไหลออก
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ในฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีแนวโน้มให้
น้้าหนักการด้าเนินนโยบายกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพระบบการเงินมากกว่า เราประเมินว่าแม้ดอกเบี้ย
สหรัฐ ฯ จะปรับสูงขึ้นเร็วกว่าคาดแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะต้องรอให้ตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวชัดเจนและปรับดอกเบี้ยขึ้นได้
อย่างเร็วในไตรมาส 4 ปีนี้ เมื่อการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้า
สู่ภาวะปกติ (รูปที่ 14)
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รูปที่ 12: การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในอดีต มักจะนามา
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จับตาเงินเฟ้อโลกและไทย ความเสี่ยงใหญ่ของเศรษฐกิจปี 2022

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจำกกำรเปลี่ยนทิศทำงนโยบำยกำรเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักจะเกิดขึ้นใน 2 มิติ คือ
1) ค่ำเงินบำทมีแนวโน้มผันผวนมำกขึ้น โดยเฉพำะในภำวะที่นักท่องเที่ยวยังไม่สำมำรถกลับเข้ำมำได้ KKP Research
ประเมินว่าตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงติดลบตลอด 3 ไตรมาส ก่อนจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาสที่ 4 จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขั้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ฯ ในขณะทีน่ โยบายการเงิน
ไทยยังไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ อาจกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงแรงกว่าทีต่ ลาดคาดในช่วงครึง่ ปีแรก และต้องจับตาดู
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเป็นปัจจัยที่ท้าให้บาทกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง
2) อัตรำดอกเบี้ยระยะยำวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตำมดอกเบี้ยสหรัฐ ฯ จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของไทยที่
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับดอกเบี้ยสหรัฐ ฯ มาโดยตลอดท้าให้เราจะเห็นดอกเบี้ยระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ และอาจ
สร้างความเสี่ยงต่อความสามารถในการช้าระหนี้ของธุรกิจบางกลุ่มทีย่ ังไม่กลับมาฟื้นตัวเต็มที่ได้
เมื่อเงินเฟ้อโลกและไทยอยู่ในระดับต่้ามาเป็นเวลานาน ปี 2022 จึงเป็นหนึ่งในปีที่เศรษฐกิจเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
มหาศาลจากเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวสูงขึน้ และส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกและไทย
ในช่วง 1 – 3 ปีหลังจากนี้จึงท้าได้ยาก และต้องประเมินความเสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจโตต่้ากว่าคาดหรือเข้าสูภ่ าวะถดถอยได้เพื่อ
เตรียมรับมือไว้ด้วยเสมอ
ในบทความฉบับถัดไป KKP Research จะประเมินเรื่อง การถอนการกระตุ้นของนโยบายการเงิน และ ผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจท้าให้การส่งออกไทยไม่ได้โตได้ตามที่หลายฝ่ายคาดหวังเอาไว้
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