ฉบับที่ 9/2555
เรื่อง รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนมกราคม 2555
นายไพบูลย กิตติศรีกังวาน ผูชวยผูวาการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) แถลงวา
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดเ ผยแพร รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับเดือนมกราคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเ พื่อเสริมสรางความเขาใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของ ธปท.
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
สถานการณ อุ ท กภั ย ส ง ผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ ไทยรุ น แรงกว า ที่ ป ระเมิ น ไว โดยเฉพาะการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบทั้งผลทางตรงจากฐานการผลิตที่เ สียหาย และทางออมจากการขาดแคลน
ชิ้นสวนและปญหาการขนสง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่กระทบการสงออกสินคาของไทยมากอนแลวระยะ
หนึ่งสงผลใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 หดตัวจากไตรมาสกอนหนา สงผลใหทั้งป 2554 เศรษฐกิจ
ไทยจะขยายตัวไดรอยละ 1.0 ซึ่งชะลอลงมากจากรอยละ 7.8 ในปกอน
เศรษฐกิจไทยไดเริ่มฟนตัวแลวนับตั้งแตสถานการณอุทกภัยเริ่มคลี่คลายในเดือนธันวาคมที่ผานมา และ
คาดวาจะกลับเขาสูภาวะปกติไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2555 โดยมีอุปสงคภายในประเทศเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญ
ซึ่ง จะชวยชดเชยแรงสงจากภาคการสง ออกที่จะแผวลงตามอุป สงคโ ลกที่มีแนวโน มออนแอ คณะกรรมการฯ
ประเมินวา การบริโภคภาคเอกชนจะสามารถฟนตัวไดเร็วตั้งแตในไตรมาสที่ 1 ของป 2555 เนื่องจากผูบริโภคมี
ความจําเปนตองเรงใชจายเพื่อซื้อสินคาทดแทนทรัพยสินที่เสียหาย รวมทั้งความตองการบริโภคที่สะสมมาจากชวง
กอนหนา (Pent-up Demand) ยัง มีสูงโดยเฉพาะสินคาในกลุมยานยนตและเครื่องใชไฟฟา โดยในระยะตอไป
กําลังซื้อของผูบริโภคยังมีความแข็งแกรงจากแนวโนมรายไดและการจางงานที่อยูในเกณฑดีและไมไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยมากนัก ขณะเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนและภาคการผลิตไดรับผลกระทบรุนแรงกวาการบริโภค
และคาดวาจะทยอยฟนตัวจนกลับเขาสูภาวะปกติไดในไตรมาสที่ 3 ซึ่งชากวาที่ประเมินไวเดิม 1-2 เดือน เนื่องจาก
เครื่องจักรบางสวนเสียหายมากจนตองนําเขาใหมจากตางประเทศแทนการซอมแซม ผูประกอบการบางรายยังรอ
ความชัดเจนเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ําจากภาครัฐ อีกทั้งการประเมินความเสียหายและการจายเงินของบริษัท
ประกันภัยมีความลาชา ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคการเงินจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการฟนตัวของภาคเอกชน โดย
ภาครัฐมีบทบาทในการกระตุนเศรษฐกิจผานรายจา ยโดยตรงและมาตรการเพิ่มเติมตางๆ โดยเฉพาะแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่จะชวยฟนฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะที่ภาคการเงินมีบทบาทในการใหสินเชื่อ
แกภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนการฟนตัว
สําหรับภาคตางประเทศ การสงออกสินคาและบริการมีแนวโนมขยายตัวไดในอัตราที่ชะลอลงจากปกอน
โดยคาดวาจะกลับเขาสูแนวโนมเดิม ไดในไตรมาสที่ 3 ตามการฟนตั วของภาคการผลิตที่ลาชา ประกอบกับ
เศรษฐกิจ โลกที่ ยังชะลอตัวและมีความไมแนนอนสูง โดยในครั้ง นี้ คณะกรรมการฯ ปรับลดขอสมมติ อัตราการ
ขยายตั ว เศรษฐกิ จ ประเทศคู ค า ลงตามเศรษฐกิ จ กลุ ม ประเทศยู โ รที่ ค าดว า จะเข า สู ภ าวะถดถอยและ

-2เศรษฐกิจเอเชียที่คาดวาจะชะลอลงตามการสงออกที่แผวลง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ประเมินวาจะมีแรงสงสําหรับ
การขยายตัวที่มากกวาครั้งกอน ขณะเดียวกัน การนําเขาสินคาและบริการคาดวาจะชะลอตัวในระยะสั้นตามทิศ
ทางการสงออกและการผลิตบางสวนที่ยังไมกลับเขาสูภาวะปกติ แตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามความตองการนําเขา
เครื่องจักรและการทดแทนสินคาที่ยังไมสามารถผลิตไดตามปกติในชวงครึ่งปแรก
2. แรงกดดันเงินเฟอ
แรงกดดันเงินเฟอมีแนวโนมแผวลงในชวงครึ่งแรกของป 2555 โดยแรงกดดันดานอุปสงคชะลอตัวตามการ
ฟนตัวของภาคเอกชนที่ลาชา ขณะที่ราคาอาหารสดเริ่มชะลอตัวหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย ประกอบกับผลของ
โครงการรับจํานําขาวตอราคาขาวและราคาอาหารมีไมมากนักเนื่องจากมีปริมาณขาวที่เขารวมโครงการนอยกวาที่
คาดไว อยางไรก็ดี ราคาในหมวดพลังงานอาจเรงขึ้นบางจากผลของการเก็บเงินสมทบเขากองทุนน้ํามันและการ
กลับมาเก็บภาษีสรรพสามิตน้ํามันที่จะเริ่มในชวงครึ่งปแรก รวมทั้งราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่เรงตัวขึ้นจากผล
ของความขัดแยงระหวางอิหรานและชาติตะวันตก
ตั้งแตชวงครึ่งหลังของป 2555 เปนตนไป แรงกดดันเงินเฟอมีแนวโนมเรงกลับขึ้นมาไดบางจนใกลเคียงกับ
แนวโนมเดิม โดยแรงกดดันดานอุปสงคจะทยอยเรงขึ้นตามการฟนตัวของภาคเอกชนซึ่งจะทําใหชองวางการผลิต
(Output Gap) ปดลงและเอื้อใหการสงผานตนทุนทําไดมากขึ้น ขณะที่ตนทุนการผลิตจะไดรับ ผลจากมาตรการ
ภาครัฐที่เริ่มบังคับใชในชวงครึ่งปแรกชัดเจนขึ้นทั้งในสวนของการปรับขึ้นคาจางแรงงานและมาตรการที่มีผลบวก
ตอราคาน้ํามัน ประกอบกับแรงกระตุนเพิ่มเติมจากแผนการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐที่จะเริ่มมีการทยอยลงทุน
ตั้ง แตชวงครึ่งหลัง ของปเ ปนตนไป ทั้งนี้ แม แรงกดดัน เงินเฟอ จากภายในประเทศจะเรงขึ้น แตแรงกดดันจาก
ตางประเทศจะชะลอตัวลงชัดเจน โดยประเมินวาอุปสงคโลกที่ออนแอจะกดดันใหราคาน้ํามันดิบและราคาสินคา
โภคภัณฑอื่นในตลาดโลกชะลอตัวลงในระยะตอไป
3. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ
สรุปผลประมาณการ
จากการประเมิ น ทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ข า งต น คณะ
กรรมการฯ ประเมินวา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณี
รอยละตอป
2554 2555 2556
ฐานสําหรับป 2555 จะสูงขึ้นจากประมาณการครั้งกอน สวนหนึ่ง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 1.0 4.9 5.6
จากผลของฐานที่อยูในระดับต่ําในปกอนหนาเนื่องจากผลกระทบ
(2.6)
(4.1)
3.8*
3.2
2.9
จากอุทกภัยรุนแรงกวาที่ประเมินไว อยางไรก็ดี ผลบวกดังกลาว อัตราเงินเฟอทั่วไป
(3.8)
(3.5)
จะถูกทอนลงบางสวนจากกระบวนการฟนฟูการผลิตที่คาดวาจะ อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
2.4*
2.2
1.7
(2.4)
(2.5)
ลาชาจากเดิม ขณะที่เศรษฐกิจไทยในป 2556 คาดวาจะขยายตัว
ขอมูลจริง
ได ต อ เนื่ อ งจากป ก อ นหน า ในระยะต อ ไป คณะกรรมการฯ หมายเหตุ:( )*รายงานแนวโน
มเงินเฟอฉบับตุลาคม 2554
ประเมินวา ปจ จัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจ ตางประเทศจะเปนสวน ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สําคัญที่ทําใหความเสี่ยงดานลบตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมี และประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทย
มากกวาความเสี่ยงดานบวก และความไมแนนอนตอแนวโนมเศรษฐกิจในระยะตอไปมีสูงขึ้น ทําใหแผนภาพรูปพัด
(Fan Chart) ของประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเบลงและกวางมากขึ้นตลอดชวงประมาณการ

-3ขณะเดียวกัน คณะกรรมการฯ ปรับลดประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานในป
2555 และ 2556 ตามแรงกดดันเงินเฟอที่มีแนวโนมแผวลง แมในชวงครึ่งหลังของป 2555 การฟนตัวของอุปสงค
ภาคเอกชนและผลของมาตรการภาครัฐจะทําใหแรงกดดันเงินเฟอเรงขึ้นบาง แตจะชดเชยดวยราคาน้ํามันดิบและ
สินคาโภคภัณฑอื่นในตลาดโลกที่ชะลอตัว สําหรับอัตราเงินเฟอในป 2556 หลังจากผลของมาตรการภาครัฐคอยๆ
ทยอยหมดลง จะสงผลใหอัตราเงินเฟอมีทิศทางโนมลงตอเนื่องเขาสูระดับปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินวา
ความเสีย่ งดานสูงและดานต่ําตอเงินเฟออยูใ นระดับใกลเคียงกัน แผนภาพรูปพัดของประมาณการเงินเฟอจึงสมดุล
ตลอดชวงประมาณการ
4. การดําเนินนโยบายการเงิน
คณะกรรมการฯ มี ม ติ ป รั บ ลดอั ตราดอกเบี้ ย นโยบายในการประชุ ม สองครั้ ง ล า สุด เพื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการฟนฟู เ ศรษฐกิจ หลัง อุท กภัย คลี่คลาย โดยในการประชุม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิก ายน 2554 คณะ
กรรมการฯ ประเมินวา ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอลงมีมากขึ้น โดยกลุมประเทศยูโรมีโอกาสเขาสูภาวะ
ถดถอยมากขึ้น ขณะที่การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความเปราะบาง ขณะเดียวกัน ปญหาอุทกภัยสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทยรุนแรงกวาที่ประเมินไวกอนหนาทั้งตอภาคการผลิต ภาคการสงออก และความเชื่อมั่นของ
ภาคเอกชน แมแรงกดดันเงินเฟอจะมีอยูจากผลของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและอุปสงคภาคเอกชนที่
จะฟนตัวหลังปญหาอุทกภัยคลี่คลาย แตไมนาจะเรงขึ้นอยางตอเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นวา นโยบายการเงิน
แมจะผอนปรนอยูแลวในขณะนั้น แตก็สามารถมีบทบาทสนับสนุนการฟนฟูเศรษฐกิจไดมากขึ้น จึงมีมติ 5 ตอ 2 ให
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25 เปนรอยละ 3.25 ตอป โดย 2 เสียงใหลดอัตราดอกเบี้ยลงรอยละ 0.50
ตอมาในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 คณะกรรมการฯ ประเมินวา เศรษฐกิจโลกออนแอลงจาก
การประชุมครั้งกอน โดยคาดวาเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรจะเขาสูภาวะถดถอย สวนเศรษฐกิจสหรัฐฯ แมจะมี
สัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนขึ้นแตยังคงมีขอจํากัดอยูบาง ขณะที่ปญหาอุทกภัยสงผลตอเศรษฐกิจไทยมากกว าที่
ประเมินไวในการประชุมครั้งกอน และกระบวนการฟนฟูมีแนวโนมลาชาออกไปโดยคาดวาภาคการผลิตจะฟนตัว
กลับเขาสูภาวะปกติไดในไตรมาสที่ 3 ของป ซึ่งอุปสงคภาคเอกชนทื่ฟนตัวลาชามีผลใหแรงกดดันเงินเฟอลดลงดวย
คณะกรรมการฯ ประเมินวาความเสี่ยงดานเงินเฟอยังมีไมมาก ขณะที่ปญหาเศรษฐกิจโลกที่ยืดเยื้อยังคงเปนปจจัย
ลบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย จึงมีมติเปนเอกฉันทใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25 เปนรอยละ
3.00 ตอป เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับสูระดับปกติไดเร็วขึ้น
ธนาคารแหงประเทศไทย
3 กุมภาพันธ 2555
ขอมูลเพิ่มเติม: บดินทร ศิวิลัย โทร. 0 2356 7876 E-mail: bodinc@bot.or.th

