ฉบับที่ 50/2552
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2552
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลง
วาคณะกรรมการนโยบายการเงินไดเผยแพรรายงานแนวโนมเงินเฟอฉบับเดือนตุลาคม 2552 ในวันที่ 29 ตุลาคม
2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงิน
ของ ธปท. โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ขยายตัวไดจากไตรมาสกอนหนา แมวาจะยังคงหดตัวรอยละ
4.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน เปนสัญญาณวาเศรษฐกิจนาจะผานจุดต่ําสุดไปแลว โดยการบริโภคและ
การลงทุนภาครัฐยังคงเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ ในขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนสามารถ
ขยายตัวจากไตรมาสกอนในอัตราที่สูงกวาที่คณะกรรมการฯ คาดไวพอสมควร สําหรับดุลบัญชีเดินสะพัดยังคง
เกินดุลในระดับสูงจากการนําเขาสินคาและบริการที่หดตัวมากกวาการสงออก สอดคลองกับอุปสงค
ภายในประเทศที่ฟนตัวแตยงั ไมแข็งแกรง
จากการประเมินเครื่องชี้เบื้องตนในไตรมาสที่ 3 ของป 2552 เศรษฐกิจโดยรวมนาจะขยายตัวไตรมาส
ตอไตรมาส (quarter-on-quarter) ในอัตราที่ใกลเคียงกับไตรมาสกอนหนา แตยงั คงหดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปกอน โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับฤดูกาลแลวขยายตัวไดจากไตรมาสกอนหนาอยาง
ตอเนื่อง ในขณะที่รายไดเกษตรกรมีแนวโนมหดตัวนอยลงตามการเพิม่ ขึ้นของผลผลิตเปนสําคัญ สําหรับดาน
อุปสงค การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวไดตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนา สอดคลองกับความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคและนักธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการใชจายภาครัฐยังขยายตัวไดจากการเรง
การเบิกจายโดยเฉพาะดานการลงทุน อุปสงคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น สงผลใหการนําเขาขยายตัวไดจาก
ไตรมาสกอนหนา เชนเดียวกันกับการสงออก ตามแนวโนมอุปสงคของประเทศคูคาและการทองเที่ยวทีด่ ีขึ้นทํา
ใหการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเฉลี่ยในชวง 2 เดือนแรกของไตรมาสนี้ปรับสูงขึ้นกวาในไตรมาสกอนหนา
แรงกดดันดานเงินเฟอลดลงอยางตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานยังคงติดลบตามที่คณะกรรมการฯ คาดไว ทั้งนี้ อัตราเงินเฟอพื้นฐานลดลงจากไตรมาสกอนหนา เปนผล
มาจากฐานที่คอนขางสูงของราคาสินคาและบริการหลายรายการในปกอน ในขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไปติดลบ
ตอเนื่องจากไตรมาสกอนหนาตามอัตราเงินเฟอพื้นฐานและราคาน้ํามันดิบที่อยูในระดับต่ํากวาปกอน แตไดผาน
จุดต่ําสุดไปแลว จากราคาน้ํามันที่เริ่มสูงขึ้น อีกทั้งผลของมาตรการดูแลคาครองชีพที่เคยอยูในระดับสูงหมดลง
หลังจากที่ใชมาตรการมาครบ 1 ป

สําหรับเสถียรภาพตางประเทศโดยรวมยังอยูในเกณฑดีจากสัดสวนทุนสํารองระหวางประเทศตอหนี้
ตางประเทศระยะสั้นที่อยูในระดับสูงตอเนื่อง สําหรับเสถียรภาพดานการเงิน ขอมูลลาสุดในไตรมาสที่ 2 ชี้วา
ยอดขายของบริษัทสวนใหญปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอน ตามภาวะการสงออกและอุปสงคในประเทศที่มี
แนวโนมดีขึ้น สงผลใหความสามารถในการทํากําไรและการชําระหนี้ของภาคธุรกิจสูงขึ้น ในขณะที่ความเสี่ยง
ตอการมีงานทําของภาคครัวเรือนเริ่มลดลงตามการผลิตและความตองการแรงงานของภาคธุรกิจที่กระเตื้องขึ้น
สําหรับภาคสถาบันการเงินโดยรวมยังคงแข็งแกรง ทั้งนี้ ความเสี่ยงดานเครดิตเริ่มบรรเทาลงจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่เริ่มฟนตัว ทําใหคุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ มีการ
ทบทวนขอสมมติประกอบการคาดการณอยางรอบคอบ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคาสูงกวาขอสมมติเดิมตลอดชวงประมาณ
การ ตามขอมูลจริงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 2552 และแนวโนมเศรษฐกิจโลกทีแ่ ข็งแกรงขึ้น
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไมเปลี่ยนแปลงในป 2552 แตจะปรับสูงขึ้นมาอยูที่รอยละ 0.5
ภายในป 2553 สอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึน้
3. คาเงินในภูมิภาคมีแนวโนมแข็งคามากกวาขอสมมติเดิมเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. ตลอดชวง
ประมาณการจากความเชื่อมัน่ ที่สูงขึ้นของนักลงทุนตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหมีเงินทุนไหลเขาสู
ตลาดประเทศเกิดใหมมากขึน้
4. ขอสมมติรายจายอุปโภคและการลงทุนของรัฐบาลลดลงทั้งในปงบประมาณ 2553 และ 2554 จาก
การปรับลดอัตราเบิกจายรายจายประจําใหเปนไปตามที่เบิกไดจริงในปงบประมาณ 2552 และการจัดสรรงบ
เพิ่มเติมที่ลดการลงทุน แตเพิม่ เงินโอนสูภาคครัวเรือนแทน
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบปรับเพิ่มขึ้นตลอดชวงประมาณการ โดยเฉลี่ยทั้งป 2552 และ 2553 อยูที่
61.5 และ 80.0 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ตามลําดับ สอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้น
6. ขอสมมติราคาสินคาเกษตรปรับลดลงเล็กนอยตลอดชวงประมาณการ ตามราคาเนื้อสัตว ผักและ
ผลไมที่มีแนวโนมลดลงมากจากผลผลิตที่คาดวาจะมีมากเปนหลัก
ภายใตประมาณการกรณีฐานที่อิงขอสมมติดังกลาว คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวไดสูงกวาประมาณการเดิมทั้งในป 2552 และ 2553 ตามสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจน
ขึ้น โดยในป 2552 เศรษฐกิจไดรับแรงสงจากการสงออกที่เรงตัวขึ้นจากครึ่งแรกของป ในขณะที่การนําเขา
ขยายตัวไดมากกวาประมาณการเดิม ทําใหมีการลดระดับสินคาคงคลังมากกวาประมาณการครั้งกอน สําหรับ
อุปสงคภาคเอกชนในประเทศ ทั้งการบริโภคและการลงทุนขยายตัวไดมากขึ้น ขณะที่การใชจายจากภาครัฐ
สงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไดใกลเคียงเดิม สําหรับป 2553 และในชวงตอไป อุปสงคในประเทศ
โดยเฉพาะของภาคเอกชนจะเปนปจจัยหลักที่ผลักดันใหเศรษฐกิจไทยฟนตัวไดแทนที่การใชจายของภาครัฐที่
จะแผวลงไปบาง ในขณะที่การสงออกและการนําเขายังขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยการนําเขาเรงตัวไดมากกวา
การสงออก ทําใหการสงออกสุทธิสงผลลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเนื่องจากมีการลดการสะสมสินคา

คงคลังมากเปนประวัติการณในปกอนหนา ทําใหการเปลี่ยนแปลงสินคาคงคลังในป 2553 มีอัตราการขยายตัว
สูงขึ้นจากเดิมคอนขางมาก
สําหรับอัตราเงินเฟอในป 2552 จะอยูในระดับต่ําตอเนื่องจากผลของมาตรการเพื่อบรรเทาคาครองชีพ
ของประชาชนและราคาน้ํามันที่อยูในระดับต่ํากวาปกอนหนา กอนจะปรับสูงขึ้นในป 2553 จากผลของ
มาตรการที่สิ้นสุดลง และราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ คาดวา
อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะกลับเขาสูชวงเปาหมายไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ของป 2553 ในขณะที่อัตราเงินเฟอทั่วไป
จะกลับมาเปนบวกไดตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552
อยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ เห็นวามีความเสี่ยงที่ทําใหอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เบี่ยงเบนไปจากประมาณการในกรณีฐาน โดยในภาพรวมความเสี่ยงดานลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มี
มากกวาความเสี่ยงดานบวกตลอดชวงประมาณการ ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกทีส่ ําคัญคือการที่เศรษฐกิจโลก
อาจฟนตัวไดชากวาที่ประเมินไว ในขณะที่ความเสี่ยงจากปจจัยภายในประเทศมาจาก 1. ภาครัฐอาจไมสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายทีว่ างไว 2. กรณีการระงับโครงการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด ซึ่งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของภาคเอกชน และทําใหรายไดทจี่ ะไดจากโครงการและเม็ดเงินลงทุน
ตองชะลอออกไป ดังนัน้ Fan Chart ของการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งนี้จึงมีความเบและ
ความกวางที่มากกวา Fan Chart ในประมาณการครั้งกอนตลอดทั้ง 8 ไตรมาส สะทอนความเสี่ยงและความไม
แนนอนทีเ่ พิ่มขึ้น โดยมีชว งประมาณการอยูที่รอยละ (-3.5) – (-2.5) ในป 2552 และรอยละ 3.3-5.3 ในป 2553
ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 78.2 และ 75.7 ตามลําดับ
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐาน คณะกรรมการฯ มองวาความเสี่ยงดานต่ํามีมากกวาดานสูง
จากดานอุปสงคที่อาจขยายตัวนอยกวาที่คาด ดังนั้น Fan Chart ของอัตราเงินเฟอพื้นฐานจึงเบลงเล็กนอยตลอด
ชวงประมาณการ สอดคลองกับ Fan Chart ของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เบลงเชนกัน สําหรับอัตราเงิน
เฟอทั่วไปที่สว นหนึ่งถูกกําหนดจากพลวัตของอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ทําให Fan Chart ของอัตราเงินเฟอทั่วไปเบ
ลงเชนกัน เพราะคณะกรรมการฯ ประเมินวาความเสี่ยงดานราคาน้ํามันคอนขางสมดุล ในภาพรวม คณะ
กรรมการฯ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปจะเฉลี่ยอยูที่รอยละ (-1.5) - (-0.5) ในป 2552 และรอยละ 3.5 – 5.5 ในป
2553 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 99.4 และ 86.6 ตามลําดับ สําหรับอัตราเงินเฟอพื้นฐานคาดวาจะเฉลี่ย
อยูที่รอยละ 0.0 – 0.5 ในป 2552 และรอยละ 1.5 – 2.5 ในป 2553 ดวยโอกาสที่จะเกิดประมาณรอยละ 98.6 และ
85.7 ตามลําดับ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
จากการประเมินภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจขางตน คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา เศรษฐกิจโลกและ
สถานการณการเงินระหวางประเทศปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากไดรับผลจากมาตรการกระตุนจาก
ภาครัฐและนโยบายการเงินทีผ่ อนคลาย แตการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงและยังตองพึ่งพาการ
กระตุนจากภาครัฐตอไป ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสวน
ของอุปสงคภาคเอกชนภายในประเทศ แตยังคงมีความเปราะบางอยูบา งจากความเสี่ยงภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
อาทิ ปญหาการลงทุนในเขตมาบตาพุด คณะกรรมการฯ จึงประเมินวาเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางคอย

เปนคอยไปตามแรงสงของเศรษฐกิจโลก แรงกระตุน จากภาครัฐและนโยบายการเงินที่ผอนคลาย ขณะทีแ่ รง
กดดันดานเงินเฟอยังอยูใ นระดับต่ํา ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไดมีมติใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ
1.25 ตอป ในการประชุมเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2552 และวันที่ 21 ตุลาคม 2552
ธนาคารแหงประเทศไทย
29 ตุลาคม 2552
ขอมูลเพิ่มเติม : กฤตชญา จั่นเจริญ โทร. 0 2356 7876 E-mail: kritchap@bot.or.th

