ฉบับที่ 29/2552
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2552
นางอัจนา ไวความดี รองผูวาการดานเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนกรกฎาคม 2552 ในวันที่ 24
กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนิน
นโยบายการเงินของ ธปท. โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 หดตัวรอยละ 7.1 จากระยะเดียวกันปกอน เปนการหดตัว
ตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนา และรุนแรงกวาที่คณะกรรมการฯ คาดไว โดยที่ทุกองคประกอบของ GDP หดตัว
คอนขางมาก อีกทั้งมีการลดการสะสมสินคาคงคลัง ในขณะที่ดุลบัญชีสะพัดเกินดุลในระดับสูงจากการนําเขา
สินคาและบริการที่หดตัวมากกวาการสงออกตามการหดตัวของอุปสงคภายในประเทศ
ตอมาในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 เศรษฐกิจโดยรวมยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปกอน
แต เ ริ่ ม ขยายตั ว ได เ มื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสก อ นหน า เป น สั ญ ญาณว า เศรษฐกิ จ น า จะเริ่ ม ทรงตั ว โดย
ภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการผลิตเพื่อชดเชยสินคาคงคลังที่ลดลงมากในชวงกอนหนา และบางธุรกิจผลิตเพิ่มเพื่อ
ตอบสนองตอคําสั่งซื้อจากตางประเทศที่เริ่มกลับมาขยายตัว ในขณะเดียวกันภาคเกษตรมีผลผลิตและรายได
ชะลอลงจากราคาสินคาเกษตรที่ลดลงตามอุปสงคในตลาดโลกที่ยังคงออนแอ สําหรับดานอุปสงค การใชจาย
ภาครัฐยังขยายตัวไดและเปนปจจัยสําคัญที่ชวยพยุงการขยายตัวทางเศรษฐกิจไมใหทรุดลงจากไตรมาสกอน
หนา การบริโภคภาคเอกชนเริ่มทรงตัว และการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีแนวโนมหดตัวเล็กนอย เนื่องจากภาค
ธุรกิจยังไมมีความตองการลงทุนเพิ่มในชวงที่กําลังการผลิตสวนเกินยังมีอยูมาก การนําเขาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสกอนหนาจากการสงออกที่ดีขึ้นบางและการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทําใหดุลบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลลดลงจากไตรมาสกอนหนาคอนขางมาก
แรงกดดันดานเงินเฟอลดลงอยางตอเนื่องจากไตรมาสกอน เปนผลจากราคาน้ํามันที่อยูในระดับต่ําเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันปกอน รวมทั้งจากการลดลงของราคาสินคาและบริการตามมาตรการลดคาครองชีพของ
ประชาชน และผลเพิ่มเติมจากนโยบายเรียนฟรี15 ปที่มีผลตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยในไตรมาสนี้ติดลบรอยละ 0.1 และต่ํากวาชวงเปาหมายที่คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) กําหนดไวที่รอยละ 0-3.5 ตอป ซึ่งอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานที่ติดลบดังกลาว
ไมไดสะทอนวาเศรษฐกิจไทยกําลังเขาสูภาวะเงินฝด เนื่องจากหากนําผลกระทบของมาตรการลดคาครองชีพ
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ของประชาชนที่มีตอการคํานวณอัตราเงินเฟอออก จะพบวา ราคาสินคายังคงเพิ่มขึ้นเล็กนอยและการคาดการณ
อัตราเงินเฟอของประชาชนสวนใหญในชวง 12 เดือนขางหนายังคงเปนบวกอยู
สําหรับเสถียรภาพตางประเทศโดยรวมยังอยูในเกณฑดีจากสัดสวนทุนสํารองระหวางประเทศตอหนี้
ตางประเทศระยะสั้นที่อยูในระดับสูงตอเนื่อง สําหรับเสถียรภาพดานการเงิน ขอมูลลาสุดในไตรมาสที่ 1 ชี้วา
แมยอดขายของภาคธุรกิจยังหดตัวตอเนื่อง แตความสามารถในการทํากําไรและชําระหนี้ปรับตัวดีขึ้นบางจาก
ตนทุนที่ปรับลดลงไปคอนขางมาก ขณะที่ความสามารถในการชําระหนี้ของภาคครัวเรือนดอยลงจากรายไดที่
ลดลงตามภาวะการจางงานที่ออนแอ และสถาบันการเงินมีความเสี่ยงดานเครดิตมากขึ้นจากผลกระทบของ
ภาวะเศรษฐกิจตอคุณภาพสินเชื่อ จึงยังเปนประเด็นที่ตองติดตามอยางใกลชิดตอไป
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ มีการ
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณอยางรอบคอบ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาหดตัวเล็กนอยจากขอสมมติเดิมในป 2552
แตจะฟนตัวอยางตอเนื่องในอัตราที่สูงกวาเดิมในป 2553
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ในป 2552 ไมเปลี่ยนแปลง แตจะปรับสูงขึ้นเล็กนอยในปลาย
ไตรมาสที่ 4 ของป 2553
3. คาเงินในภูมิภาคมีแนวโนมแข็งคามากกวาขอสมมติเดิมเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. ตลอดชวง
ประมาณการจากการไหลกลับของเงินทุนสูตลาดประเทศเกิดใหมที่มากขึ้น
4. ขอสมมติรายจายอุปโภคและการลงทุนของรัฐบาลปรับลดลงในปงบประมาณ 2552 จากรายจาย
ประจําที่ลดลง กอนจะปรับเพิ่มขึ้นจากขอสมมติเดิมเล็กนอยในปงบประมาณ 2553 ตามเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นจาก
แผนกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 ของรัฐบาล
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบปรับเพิ่มขึ้นตลอดชวงประมาณการ โดยเฉลี่ยทั้งป 2552 อยูที่ 60.3 ดอลลาร
สรอ. ตอบารเรล ขณะที่ในป 2553 จะปรับเพิ่มขึ้นอยางคอยเปนคอยไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและ
เฉลี่ยอยูที่ 75.0 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล
6. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรในป 2552 ปรับลดลงจากเดิมคอนขางมากจากราคาจริงของผักผลไมใน
ไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ต่ํากวาที่คาดมาก ขณะที่ในป 2553 ปรับลดลงจากขอสมมติเดิมเล็กนอย
ภายใต ป ระมาณการกรณี ฐ านที่ อิ ง ข อ สมมติ ดั ง กล า ว อั ต ราการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในป 2552
มีแนวโนมต่ํากวาประมาณการครั้งกอนคอนขางมาก ซึ่งเปนผลจากการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
มากกวาที่คาดไวในไตรมาสแรกของปทั้งสิ้น ขณะที่ในชวงไตรมาสที่ 2 ถึง 4 ของป 2552 เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยายตัวไดดีกวาประมาณการครั้งกอนเล็กนอย (qoq, SA) และมีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจไดผานจุดต่ําสุด
ไปแลว โดยจะไดรับแรงสงที่มากขึ้นจากการกระตุนของภาครัฐ นโยบายการเงินที่ผอนคลาย และความตองการ
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สินคาและบริการที่จะคอยๆ เริ่มฟนตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปในป 2553 โดยการฟนตัว
จะเปนไปไดอยางคอยเปนคอยไปตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ การสงออกสุทธิจะเริ่มหดตัวจากการนําเขาที่เรง
ตัวขึ้นตามแนวโนมการสงออกและอุปสงคภายในประเทศที่ขยายตัวได ภาคธุรกิจจะกลับมาสะสมสินคาคงคลัง
ใหกลับไปสูระดับปกติ สําหรับอัตราเงินเฟอในป 2552 จะอยูในระดับต่ําตอเนื่องจากผลการตออายุมาตรการ
เพื่อบรรเทาคาครองชีพของประชาชนออกไปอีก 5 เดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
กอนจะปรับสูงขึ้นกวาการประมาณการครั้งกอนในป 2553 จากผลของมาตรการที่สิ้นสุดลง และราคาน้ํามันที่
ปรับสูงขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นวามีความเสี่ยงที่ทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เบี่ยงเบนไปจากประมาณการในกรณีฐาน โดยในภาพรวมความเสี่ยงดานลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มีมากกวาความเสี่ยงดานบวกตลอดชวงประมาณการ ที่สําคัญคือ 1. เศรษฐกิจโลกอาจฟนตัวไดชากวาที่ประเมินไว
2. มีความเปนไปไดที่ภาครัฐอาจไมสามารถเบิกจายงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจไดตามเปาหมายที่วางไว
หรือเบิกจายไดลาชาจากปญหาเสถียรภาพทางการเมือง 3. การระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009 อาจ
สงผลกระทบตอการทองเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน และ 4. ความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเพิ่มสูงกวากรณีฐาน
จะสงผลบั่นทอนกําไรของภาคธุรกิจและกําลังซื้อของผูบริโภค รวมถึงอาจทําใหแรงกระตุนที่แทจริงจากการใช
จายของภาครัฐแผวลง แตโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะฟนตัวไดชากวาที่ประเมินไวมีนอยลง ดังนั้น Fan Chart ของ
การประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้มีความกวางที่ใกลเคียงแตเบลงนอยกวา Fan Chart ใน
ประมาณการครั้งกอนตลอดทั้ง 8 ไตรมาส โดยมีชวงประมาณการอยูที่รอยละ (-4.5) – (-3.0) ในป 2552 และ
รอยละ 3.0-5.0 ในป 2553 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 85.2 และ 75.6 ตามลําดับ
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไป คณะกรรมการฯ มองวาความเสี่ยงดานสูงคอนขางสมดุลกับ
ความเสี่ยงดานต่ําตามโอกาสการปรับตัวของราคาน้ํามัน ทําให Fan Chart ของอัตราเงินเฟอทั่วไปสมดุลตลอด
ชวงประมาณการ ในขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานมีความเสี่ยงดานต่ํามากกวาดานสูงจากดานอุปสงคที่อาจ
ขยายตัวนอยกวาที่คาด ดังนั้น Fan Chart ของอัตราเงินเฟอพื้นฐานจึงเบลงเล็กนอยตลอดชวงประมาณการ
สอดคลองกับ Fan Chart ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เบลงเชนกัน ในภาพรวม คณะกรรมการฯ คาดวา
อัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ (-1.5)- 0.0 ในป 2552 และรอยละ 3.5 – 5.5 ในป 2553 ดวยโอกาสที่จะ
เกิดประมาณรอยละ 97.3 และ 84.0 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ (-0.5) –
0.5 ในป 2552 และรอยละ 1.0 – 2.5 ในป 2553 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 99.2 และ 98.1 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
จากการประเมินภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจขางตน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา วิกฤตการณ
ทางการเงินโลกยังคงสงผลใหเศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักและประเทศในภูมิภาคหดตัวลง อยางไรก็ดี
เศรษฐกิจโลกและสถานการณการเงินระหวางประเทศคอย ๆ ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แตยังมีความเปราะบาง
อยูบาง นโยบายการเงินที่ผอนคลายและนโยบายกระตุนทางการคลังในหลายประเทศจะชวยเอื้อตอการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกตอไป
ดังนั้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในระยะตอไปมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
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หากเศรษฐกิจโลกฟนตัวตอเนื่องและแรงกระตุนจากนโยบายการคลังเริ่มสงผลมากขึ้น ประกอบกับนโยบาย
การเงินในปจจุบันยังคงผอนคลายซึ่งจะสนับสนุนการฟนตัวทางเศรษฐกิจภายใตสภาวะเงินเฟอที่อยูในระดับต่ํา
คณะกรรมการฯ จึงไดมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ รอยละ 1.25 ตอป ในการประชุมเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2552 และวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยจะติดตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
อยางใกลชิด และพรอมที่จะดําเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมที่จะเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
24 กรกฎาคม 2552
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