ฉบับที่ 40/2551
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2551
นางสาวดวงมณี วงศประทีป ผูชวยผูวาการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)
แถลงวาคณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนตุลาคม 2551 ในวันที่
17 ตุลาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน
นโยบายการเงินของ ธปท. โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของป 2551 ขยายตัวรอยละ 5.3 จากระยะเดียวกันปกอน แผวลงจาก
รอยละ 6.1 ในไตรมาสแรกของปและต่ํากวาที่คณะกรรมการฯ คาดไว จากการชะลอตัวการใชจายของภาค
เอกชนสอดคลองกับความเชื่อมั่นของผูบริโภคและภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากคาครองชีพและตนทุน
การผลิตที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับการหดตัวของการใชจายที่แทจริงของภาครัฐ สวนหนึ่งเพราะการเบิกจาย
งบประมาณต่ํากวาคาด อยางไรก็ดี การสงออกยังขยายตัวไดดีและมีสวนชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมให
ขยายตัวไดดีพอสมควร
ตอมาในไตรมาสที่ 3 ของป 2551 อุปสงคในประเทศมีสัญญาณของการชะลอตัวตอเนื่องโดยปจจัย
หลายประการที่บั่นทอนการขยายตัวของอุปสงคในประเทศทวีความรุนแรงขึ้น อาทิ ความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภคและภาคธุรกิจที่ทรุดลงไปอีก บรรยากาศทางการเมืองที่อึมครึมมากขึ้น และการใชจายของภาครัฐที่
แผวลงตอเนื่อง มีเพียงแรงกดดันดานเงินเฟอซึ่งเริ่มบรรเทาลงที่เปนปจจัยบวกตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมรุนแรงขึ้นจากวิ กฤตการณทางการเงินใน
สหรัฐฯ ทําใหปริมาณการสงออกสินคาของไทยเริ่มชะลอตัวตาม และเมื่อประกอบกับเหตุการณความไม
แนนอนทางการเมืองที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติ การสงออกบริการ ซึ่งที่สําคัญ
คือการทองเที่ยว จึงหดตัวในไตรมาสนี้และมีสวนซ้ําเติมการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
ในขณะที่ ค วามเสี่ ย งด านการขยายตัว มีม ากขึ้ น ความเสี่ย งด า นราคาเริ่ ม ลดลงอย า งชัด เจนจาก
แนวโนมราคาน้ํามันในตลาดโลกและราคาสินคาเกษตรสําคัญที่ต่ําลงในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
ประกอบกับผลของมาตรการชั่วคราวของภาครัฐที่ชวยบรรเทาภาระคาครองชีพของประชาชน ซึ่งทําให
ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอและแรงกดดันตอการเรียกรองปรับคาจางแรงงานผอนคลายลง สอดคลอง
กับการคาดการณเงินเฟอที่เริ่มปรับลดลงตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 เปนตนมา อยางไรก็ดี แรงกดดันดาน
ราคายังไมหมดไป เพราะยังมีการทยอยสงผานตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาแลวในชวงกอนหนาไปสูราคา

สิน คาและบริ ก าร อาทิ ราคาอาหารบริโภคในและ นอกบาน นอกจากนี้ ที่ผานมาการปรับขึ้นราคาสินคา
บางสวนยังถูกอั้นไวจากมาตรการกํากับดูแลราคาโดยกระทรวงพาณิชย
สําหรับเสถียรภาพดานอื่นๆ ยังไมนาเปนหวง โดยดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลในชวง 2 เดือนแรกของ
ไตรมาสที่ 3 แตก็เปนไปในแนวทางที่คณะกรรมการฯ คาดไว ขณะที่ฐานะเงินสํารองระหวางประเทศและ
เครื่องชี้สภาพคลองดานตางประเทศอยูในเกณฑดีตอเนื่อง นอกจากนี้ ในชวงครึ่งแรกของปความสามารถใน
การทํากําไรของภาคธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี้ของภาคครัวเรือนอยูในระดับที่นาพอใจ อีกทั้ง
สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดของภาคสถาบันการเงินปรับลดลง ซึ่งบงชี้วาฐานะของภาคครัวเรือน
ภาคธุรกิจ และภาคสถาบันการเงินอยูในเกณฑดีและสามารถจะรองรับความเสี่ย งที่อาจเพิ่มขึ้นในชว ง
ขางหนาจากภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของระบบการเงินโลกไดในระดับหนึ่ง
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ มีการ
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณอยางรอบคอบ ซึ่งขอสมมติสําคัญเปรียบเทียบกับขอสมมติเมื่อ
3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบในชวงที่เหลือของป 2551 และตลอดป 2552 ปรับต่ําลงจากขอสมมติ
เดิมตามทิศทางราคาน้ํามันที่ปรับลดลงสอดคลองกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหเฉลี่ยทั้งป 2551
และ 2552 อยูที่ 104.1 และ 95.0 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ตามลําดับ
2. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรปรับต่ําลงตามแนวโนมอุปสงคโลกที่ชะลอตัว กอปรกับปญหาดาน
อุปทานที่คลี่คลายลงสําหรับสินคาบางประเภท เชน ขาว ในขณะที่ขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใช
เชื้อเพลิงในตลาดโลกใกลเคียงเดิมในป 2551 แตต่ําลงในป 2552 สอดคลองกับแนวโนมเศรษฐกิจโลก
เชนกัน
3. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาในป 2551 และ 2552 ปรับลดลงจาก
ผลกระทบของวิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐฯ ที่รุนแรงกวาที่เคยประเมินไว
4. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ปรับลดลงสอดคลองกับการเรงแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ที่รุนแรงขึ้น
5. คาเงินในภูมิภาคมีแนวโนมออนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. จากการไหลออกของเงินทุนจาก
ตลาดภูมิภาคกลับสูสหรัฐฯ ในภาวะที่ตลาดสหรัฐฯ ประสบปญหาสภาพคลองตึงตัวมาก ประกอบกับการ
เกิดภาวะ Risk Aversion ในชวงที่สถานการณเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความไมแนนอนสูง
6. ขอสมมติรายจายของภาครัฐต่ํากวาเดิม โดยในปงบประมาณ 2551 เปนผลจากอัตราการเบิกจาย
จริงที่ต่ํากวาที่เคยประเมินไว และในปงบประมาณ 2552 เปนผลจากการปรับเพิ่มขอสมมติสัดสวนเงินโอน
ซึ่ ง ทํ า ให เ ม็ ด เงิ น ที่ รั ฐ บาลกลางใช จ า ยจริ ง น อ ยลง ประกอบกั บ การปรั บ ลดกรอบรายจ า ยลงทุ น ของ
รัฐวิสาหกิจในโครงการที่ยังไมมีความชัดเจน

คณะกรรมการฯ ประเมินวาขอสมมติขางตน มีความเปนไปได มากที่สุด ซึ่งภายใตประมาณการ
กรณีฐานที่อิงขอสมมติดังกลาว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีแนวโนมต่ํากวาประมาณการครั้งกอนทั้ง
ในป 2551 และ 2552 จากแรงสงในชวงที่ผานมาซึ่งแผวกวาคาด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ออนแอลง
เปนสําคัญ สําหรับอัตราเงินเฟอมีแนวโนมต่ํากวาเดิมจากแนวโนมราคาน้ํามันที่ลดลงเกินคาดตามการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก ผลของมาตรการของรัฐเพื่อบรรเทาภาระคาครองชีพของประชาชน และการฟนตัวของ
อุปสงคในประเทศที่นาจะลาชาออกไป ทําใหแรงกดดันจากดานอุปสงคตอเงินเฟอมีนอยลงไปอีกทางหนึ่ง
อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นวามีความเสี่ยงที่อาจทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงิน
เฟ อ เบี่ ย งเบนไปจากประมาณการในกรณี ฐ าน โดยในภาพรวมความเสี่ ย งด า นลบต อ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจมีมากกวาความเสี่ยงดานบวก ที่สําคัญ คือ มีความเปนไปไดที่เศรษฐกิจประเทศคูคาจะชะลอตัว
รุนแรง รวมทั้งมีความเปนไปไดที่อัตราการเบิกจายงบประมาณอาจต่ํากวาที่คาด และความไมแนนอนทาง
การเมืองอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวมากกวาที่คาด ดังนั้น Fan Chart
ของการประมาณการอัตราการขยายตัวครั้งนี้จึงเบลง โดยมีชวงประมาณการอยูที่รอยละ 4.3 - 5.0 ในป 2551
และรอยละ 3.8 - 5.0 ในป 2552 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 89 และ 76 ตามลําดับ ซึ่งชวงประมาณ
การดังกลาวคํานึงถึงความเปนไปไดในกรณีเลวราย (Worst case) ที่เศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอยรุนแรง
ไวแลว
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอ ความเสี่ยงดานต่ํามีมากกวาดานสูงในชวงตนของการประมาณ
การ สอดคลองกับโอกาสที่เศรษฐกิจโลกอาจเขาสูภาวะถดถอย ซึ่งจะทําใหราคาน้ํามันรวมถึงราคาสินคา
โภคภัณฑอื่นๆ ลดลงต่ํากวาที่คาด แตในระยะตอไปเมื่อเศรษฐกิจโลกฟนตัว ความเสี่ยงดานสูงจะมีมากขึ้น
ทําให Fan Chart ของอัตราเงินเฟอทั่วไปปรับจากที่เบลงในชวงตนเปนเบขึ้นในชวงปลายของการประมาณ
การ ขณะที่ Fan Chart ของอัตราเงินเฟอพื้นฐานปรับจากที่เบลงในชวงตนเปนสมดุลในชวงปลาย ใน
ภาพรวม คณะกรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 6.0 - 6.5 ในป 2551 และรอยละ
3.0 - 4.0 ในป 2552 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 87 และ 58 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
คาดวาจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.0 - 2.5 ในป 2551 และรอยละ 2.0 - 3.0 ในป 2552 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณ
รอยละ 96 และ 90 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
จากการประเมินภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจขางตน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา ในชวงแรก
ของไตรมาสที่ 3 ของป 2551 ความเสี่ยงดานเงินเฟอที่อยูในระดับสูงไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและ
อุปสงคของภาคเอกชน รวมทั้งบั่นทอนความสามารถในการแขงขันดานราคาของภาคการสงออก ซึ่งอาจจะ
สงผลถึงศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวได นโยบายการเงินจําเปนตองอยูในแนวทาง
เขมงวดขึ้นเพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ จึงมีมติใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป จากรอยละ
3.50 เปนรอยละ 3.75 ตอป ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551

ต อ มาในช ว งปลายไตรมาส วิ ก ฤตการณ ทางการเงินในตางประเทศทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
ใน Balance of Risks อยางชัดเจน โดยความเสี่ยงตอการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากจากแนวโนมการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบจากความไมแนนอนของการเมืองในประเทศ ขณะที่ความเสี่ยงดานเงินเฟอ
ลดลงตามราคาน้ํามันโลกและการคาดการณเงินเฟอที่เริ่มปรับต่ําลงในภาวะที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยชะลอตัว คณะกรรมการฯ จึงมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.75 ตอปในการประชุมเมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2551 แตจะติดตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจและการเงินโลกอยางใกลชิดและพรอมที่จะ
ดําเนินนโยบายการเงินอยางเหมาะสมหากผลกระทบตอเศรษฐกิจมีมากกวาที่ประเมินไว
ธนาคารแหงประเทศไทย
17 ตุลาคม 2551
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