ฉบับที่ 45/2554
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2554
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเผยแพร รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนตุลาคม 2554 ในวันที่ 28
ตุลาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบาย
การเงินของ ธปท. สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 หดตัวจากไตรมาสแรกที่รอยละ 0.2 (qoq, sa) โดยการบริโภคภาคเอกชนและ
การสงออกชะลอตัวมากกวาที่คาด ภายหลังจากประสบปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนที่ใชในการผลิตจากญี่ปุน
ในชวงสองเดือนแรกของไตรมาส ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐลดลงมากกวาที่คาด สําหรับในไตรมาสที่ 3
เศรษฐกิจมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น จากการฟนตัวของการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตเปนสําคัญ ซึ่งสงผลให
ภาคการสงออกปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนและการทองเที่ยวยังขยายตัวไดตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
แรงสงจากการบริโภคภาคเอกชนมีนอยกวาที่คาด โดยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอการบริโภคเพื่อรอดูความ
ชัดเจนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับการผลิตในภาคเกษตรไดรับผลกระทบจากภาวะ
น้ําทวมที่เริ่มตนในชวงปลายไตรมาส
แรงกดดันเงินเฟอในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 เรงขึ้นตอเนื่องจากไตรมาสกอน โดยอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
เรงตัวขึ้นตอเนื่องจากราคาในกลุมอาหารและเครื่องดื่มเปนสําคัญ ดานอัตราเงินเฟอทั่วไปเรงตัวขึ้นตอเนื่อง
ทั้งจากอัตราเงินเฟอพื้นฐานและราคาในหมวดพลังงาน โดยราคาในหมวดพลังงานเรงขึ้นจากการลดการอุดหนุน
คาไฟฟา ประกอบกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศที่อยูในระดับสูง แมวาในชวงครึ่งหลังของไตรมาส
จะลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดโลกและนโยบายลดการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันก็ตาม ขณะที่ราคาในหมวด
อาหารสดเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสกอนหนาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
การคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
ในการประมาณการแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอในชวง 8 ไตรมาสขางหนา คณะกรรมการฯ ไดทบทวน
ขอสมมติประกอบการคาดการณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขอสมมติเมื่อ 3 เดือนกอนสรุปได ดังนี้
1. ขอสมมติอัตราการขยายตัวของอุปสงคที่ประเทศคูคามีตอการสงออกของไทย ปรับลดลงตลอดชวง
ประมาณการ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ํากวาที่ประเมินไว โดยในระยะตอไป ประเมินวาเศรษฐกิจโลกมี
แนวโนมชะลอตัวจากปญหาหนี้สาธารณะในกลุมประเทศยูโรที่เริ่มลุกลามสูภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง
ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสกอนหนาจากการฟนตัวจากภัยพิบัติที่เร็วกวาคาด สําหรับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียยังขยายตัวไดตอเนื่องแมจะชะลอลงบางจากผลกระทบจากภัยพิบัติตอหวงโซการผลิต
2. ขอสมมติอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ปรับลดลงจากขอสมมติเดิม โดยคาดวา Fed จะคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 0-0.25 ตอป ตลอดชวงประมาณการ จากเดิมที่จะเริ่มปรับขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของป
2555 เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมชะลอลงชัดเจนขึ้น

-23. คาเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับดอลลารสรอ. ปรับขอสมมติคาเงินในภูมิภาคฯ ออนคากวาขอสมมติเดิม
ตลอดชวงประมาณการ เนื่องจากความไมแนนอนของปญหาหนี้สาธารณะของกลุมประเทศยูโร และความเสี่ยงตอ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นจะสงผลกระทบตอคาเงินภูมิภาคจากเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดหลักทรัพย
4. ขอสมมติรายจายโดยตรงของภาครัฐ ในปงบประมาณ 2554 ปรับลดลงเล็กนอยตามขอมูลเบิกจาย
จริงที่ต่ํากวาที่คาดไว สําหรับในปงบประมาณ 2555 ปรับเพิ่มขึ้นจากขอสมมติเดิม ตามการเพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจายตามประมาณการรายไดของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายจายงบประมาณเหลื่อมป และงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ไดใชขอสมมติแรงกระตุนภาคการคลังเพิ่มเติมจากการใชจาย
โดยตรงตามแนวนโยบายของภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ผานรายจายประเภทเงินโอนตางๆ ซึ่งจะทยอยมีผล
ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2554 เปนตนไป
5. ขอสมมติราคาน้ํามันดูไบ ปรับลดลงตลอดชวงประมาณการ โดยคาเฉลี่ยของราคาน้ํามันดูไบทั้งป
2554 อยูที่ระดับ 105 ดอลลารสรอ. กอนจะปรับลดลงไปเฉลี่ยที่ 100 ดอลลารสรอ. ตอบารเรล ในป 2555
เนื่องจากอุปสงคออนตัวลงจากความกังวลตอปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
อยางไรก็ตาม แรงกดดันดานสูงตอราคาน้ํามันยังคงมีอยูตอเนื่องจากปญหาอุปทานในตลาดโลกตึงตัว
6. ขอสมมติราคาสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิง ปรับลดลงตลอดชวงประมาณการ เนื่องจากแรงกดดัน
ดานอุปสงคลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหราคาสินคาโภคภัณฑหลายชนิดโนมต่ําลง อยางไรก็ตาม
ราคาสินคาในกลุมพืชอาหารและกลุมโลหะยังมีแนวโนมที่จะทรงตัวในระดับสูงในระยะตอไป เนื่องจากการขยายตัว
ทางดานอุปทานของสินคาเหลานี้ยังมีขีดจํากัด สงผลใหราคาฯ ในป 2555 มีแนวโนมที่จะสูงกวาป 2554 เล็กนอย
หรือมีอัตราการขยายตัวเปนบวก
7. ขอสมมติราคาสินคาเกษตร ในป 2554 ปรับลดลงจากขอสมมติเดิม ตามราคาผักและผลไมที่ลดลง
เปนสําคัญ เนื่องจากผลผลิตในชวงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ของป 2554 ออกสูตลาดมากกวาที่คาดไว อยางไรก็ดี
ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมกลับมาปรับตัวสูงขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรม
บางสวนไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวม สําหรับในป 2555 ราคาสินคาเกษตรปรับเพิ่มขึ้นจากขอสมมติเดิม ตาม
ราคาขาวที่มีแนวโนมสูงขึ้นจากผลของนโยบายการรับจํานําขาวเปลือกปผลผลิต 2554/55 ของรัฐบาล
8. อัตราคาจางขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คณะกรรมการฯ คงขอสมมติอัตราคาจาง
ขั้นต่ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2554 ไวที่ 215 บาทตอวัน และปรับขึ้นขอสมมติฯ ในป 2555
เปน 279 บาทตอวัน ตามมติของคณะกรรมการคาจางที่ใหปรับขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ําฯ เปน 300 บาทตอวันตั้งแต
ไตรมาสที่ 2 ของป 2555 และคงไวที่อัตรานี้จนสุดชวงประมาณการ
ภายใตประมาณการกรณีฐานที่อิงขอสมมติขางตน คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
ออนแอลงในระยะตอไป จากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปญหาหนี้สาธารณะของประเทศในกลุม
ยูโร ประกอบกับภาวะน้ําทวมที่ขยายวงกวางจากภาคเกษตรมาสูภาคอุตสาหกรรม คาดวาจะสงผลใหเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 หดตัวลงมาก และทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีฐานสําหรับป 2554
ลดลงจากรอยละ 4.1 เปนรอยละ 2.6 ต่ําลงมากเมื่อเทียบกับประมาณการครั้งกอน อยางไรก็ดี สําหรับป 2555
หากภาวะน้ําทวมคลี่คลายไดภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 คณะกรรมการฯ ประเมินวาการฟนฟูซอมแซม
ภาคเศรษฐกิจในสวนที่เสียหายจากปญหาน้ําทวม ประกอบกับผลจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งที่

-3เปนการใชจายโดยตรงของภาครัฐเอง และการกระตุนโดยผานมาตรการตางๆ อาทิ มาตรการรับจํานําขาว การปรับ
ขึ้นคาจางแรงงานขั้นต่ํา เปนตน จะสงผลใหอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในป 2555 ในกรณีฐานจะอยูที่รอยละ
4.1 โดยมาจากการฟนตัวของอุปสงคในประเทศ ซึ่งจะเปนแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ และชวยชดเชย
แรงขับเคลื่อนจากภาคการสงออกที่คาดวาจะชะลอลงตามแนวโนมเศรษฐกิจโลก
สําหรับแรงกดดันดานเงินเฟอ คณะกรรมการฯ ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2554 ลงมา
อยูที่รอยละ 3.8 เนื่องจากแรงกดดันดานตนทุนมีนอยลง ทั้งจากราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกที่
ลดลง ขณะที่ประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป 2554 คงไวเทากับรายงานฉบับกอนที่รอยละ 2.4 อยางไรก็ตาม
สําหรับป 2555 แมวาแรงกดดันดานอุปสงคใกลเคียงกับที่ประเมินไวเดิม แตเมื่อรวมผลของมาตรการภาครัฐ ไดแก
การขึ้นคาจางขั้นต่ํา มาตรการรับจํานําขาว และการทยอยเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซล สงผลใหราคาสินคาและ
บริการเพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการฯ จึงปรับประมาณการอัตราเงินเฟอพื้นฐานและอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555
ใหสูงขึ้นจากประมาณการครั้งกอน โดยอยูที่รอยละ 2.5 และ 3.5 ตามลําดับ
อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับประมาณการในกรณีฐาน คณะกรรมการฯ ประเมินวาความเสี่ยงดานลบตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมีมากกวาความเสี่ยงดานบวก กอปรกับความไมแนนอนตอแนวโนมการขยายตัวของทั้ง
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในระยะขางหนามากกวาที่ประเมินไวครั้งกอนมาก ดังนั้น แผนภาพรูปพัด (Fan
Chart) ของประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงมีความกวางมากขึ้นและเบลงตลอดชวงประมาณการ
สําหรับประมาณการอัตราเงินเฟอ คณะกรรมการฯ พิจารณาวาความเสี่ยงดานต่ําตอประมาณการ
อัตราเงินเฟอมีมากกวาความเสี่ยงดานบวก เนื่องจากราคาน้ํามันดิบและสินคาโภคภัณฑที่มิใชเชื้อเพลิงในตลาดโลก
อาจต่ํากวาที่ประเมินไวในกรณีฐาน รวมทั้งความเปนไปไดที่ภาครัฐจะใชมาตรการดูแลราคาสินคาเพื่อใหเอื้อตอการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจจากภาวะน้ําทวม ทําให Fan Chart ของประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ
พื้นฐานจึงเบลงตลอดชวงประมาณการ
การดําเนินนโยบายการเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา
ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการฯ เห็นวาเศรษฐกิจในประเทศอุตสาหกรรมหลัก
ที่ชะลอลง จะสงผลตอการสงออกของไทยบาง โดยผลกระทบนาจะบรรเทาลงจากการคาภายในภูมิภาคเอเชียและ
การกระจายการสงออกไปตลาดใหมๆ ที่มีมากขึ้น สวนการบริโภคและการลงทุนในประเทศคาดวาจะยังเติบโตได
สําหรับแรงกดดันเงินเฟอ แมราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกเริ่มชะลอลงแตอุปสงคในประเทศที่เติบโตดี
และนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ยังเอื้อใหแรงกดดันดานราคามีอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งไดสงผลใหการ
คาดการณเงินเฟอของประชาชนเรงตัวขึ้นดวย คณะกรรมการฯ จึงมีมติ 5 ตอ 2 ใหขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
รอยละ 0.25 จากรอยละ 3.25 เปนรอยละ 3.50 ตอป และอีก 2 เสียงใหคงอัตราดอกเบี้ย ตอมาในการประชุมเมื่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการฯ ประเมินวาเศรษฐกิจโลกออนแอลงจากปญหาหนี้สาธารณะในกลุม
ประเทศยูโรที่ยังไมมีทางออกชัดเจน สงผลใหตลาดการเงินมีความผันผวนสูงจากความกังวลวาปญหาจะลุกลาม
เขาสูภาคการธนาคารและภาคเศรษฐกิจจริง ดานเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของป 2554 คาดวาขยายตัว แตเริ่ม
มีสัญญาณของการแผวลงของการสงออกสอดคลองกับเศรษฐกิจตางประเทศที่ออนแอลง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
ประเมินวา อุทกภัยที่เกิดขึ้นมีผลรุนแรงและทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนหยุดชะงัก ซึ่งจะทําใหการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในชวงที่เหลือของปนี้ต่ํากวาที่คาดไวมาก อยางไรก็ดี พื้นฐานเศรษฐกิจที่อยูในเกณฑดี ประกอบกับ
เม็ดเงินของภาครัฐและการบูรณะซอมแซมความเสียหายจะชวยกระตุนอุปสงคใหทยอยกลับมาเติบโตไดในระยะ

-4ตอไป สําหรับแรงกดดันดานราคายังมีอยูจากอุปสงคในประเทศที่ขยายตัว แมตนทุนการผลิต เชน ราคาน้ํามัน ที่
ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก และการคาดการณเงินเฟอในประเทศที่เริ่มทรงตัวจะชวยลดโอกาสที่อัตราเงินเฟอจะ
เรงขึ้นในระยะตอไปไดบาง แตยังตองติดตามความเสี่ยงดานเงินเฟอในระยะตอไปจากการใชจายที่จะ
เรงตัวขึ้น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ภายหลังเหตุการณน้ําทวมคลี่คลาย คณะกรรมการฯ ประเมินวา อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในปจจุบันนาจะชวยดูแลแรงกดดันดานราคาและยังเอื้อตอการปรับตัวของเศรษฐกิจภายใตภาวะที่
ปจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น ในขณะที่ปญหาและผลกระทบของอุทกภัยตอภาพรวมของเศรษฐกิจยังไมยุติ
คณะกรรมการฯ จึงมีมติ 6 ตอ 1 เสียง ใหคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 3.50 โดย 1 เสียงใหลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะเฝาระวังสถานการณความเสี่ยงตางๆ อยางใกลชิด และ
พรอมที่จะดําเนินนโยบายอยางเหมาะสมตอไป
ธนาคารแหงประเทศไทย
28 ตุลาคม 2554
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