ฉบับที่ 55/2555
เรื่อง รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ฉบับเดือนตุลาคม 2555
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้เผยแพร่ รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ ฉบับเดือนตุล าคม 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินนโยบายการเงินของ ธปท .
สาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. ทิศทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว เล็กน้อยในช่วงที่เหลือของปี โดยภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจาก
การชะลอตัว ของเศรษฐกิจ โลกมากกว่าที่ ประเมินไว้ อย่างไรก็ดี อุปสงค์ภ ายในประเทศแม้จะชะลอลงจากที่
เร่งตัวสูงในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีแรงส่งต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ใกล้เคียงศักยภาพต่อไป
อุปสงค์ภาคเอกชนเริ่มชะลอตัวกลับสู่แนวโน้มปกติ หลังจากปัจจัยบวกชั่วคราวที่สนับสนุนการเร่งตัว
มากเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีแรกหมดไป โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจาก
ได้เร่งลงทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงก่อนหน้า เป็นผลให้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมทั้ง การนาเข้าสินค้าทุน ชะลอตัวมากกว่าคาดในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชน
โดยรวมยังมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากภาคธุรกิจยังมีความเชื่อมั่นและมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าลงทุนตามแผนระยะยาว
ความต้องการลงทุนในไทยของนักลงทุนต่างชาติ ยังมีต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากข้อได้เปรียบของไทยในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภค แรงงานที่มีฝืมือ และเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน
สาหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะชะลอลงบ้างในช่วงที่เหลือของปี ส่วนหนึ่งเนื่องจากความต้องการบริโภค
ที่อั้นมาจากช่วงอุทกภัย ได้รับการตอบสนองไปมากแล้ ว แต่แรงสนับสนุนทั้งจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของ
ภาครัฐที่มผี ลต่อเนื่อง แนวโน้มรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี ตลอดจนภาวะอัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อที่เอื้ออานวย ยังเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนซึง่ เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจไทยได้ต่อเนื่อง
ภาคการส่ ง ออกได้ รั บ ผลกระทบจากเศรษฐกิ จ โลกชั ด เจนขึ้ น ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา การส่ ง ออกสิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรมมี แ นวโน้ ม อ่ อ นแอลงโดยเฉพาะในกลุ่ ม สิ น ค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ค าสั่ ง ซื้ อ
จากต่างประเทศเริ่มลดลง ส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรมีแนวโน้ม หดตัว ส่วนหนึ่งจากปริมาณการส่งออกข้าวที่
ลดลงมากเนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งจากผลของโครงการรับจานาข้าว คณะกรรมการฯ ประเมินว่า
ความอ่ อ นแอของภาคการส่ ง ออกอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งต่ อ ภาคการผลิ ต ความเชื่ อ มั่ น และการใช้ จ่ า ย
ภาคเอกชนมากขึ้น ในระยะต่อไป ส่วนการน าเข้า สิน ค้า ลดลงตามการนาเข้าวัตถุดิบ สิ นค้าขั้ นกลาง รวมทั้ง
สินค้าทุนที่ชะลอตัว ซึง่ สะท้อนถึงการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการที่หมดลง
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โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรและสหรัฐฯ มีแรงส่งอ่อนแอและคาดว่าจะฟื้นตัวได้ล่าช้า ขณะที่เศรษฐกิจเอเชียมี
แนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมากกว่าคาด ทั้งนี้ มาตรการผ่อนคลายทางการเงินในยุ โรปและ
สหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น ได้บ้างในระยะสั้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยัง
อ่อนแอ สาหรับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากปัจจัยในประเทศมีไม่มากนัก แม้การใช้จ่ายของภาครัฐตามแผนการบริหาร
จัดการน้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่
2. แรงกดดันเงินเฟ้อ
แรงกดดันเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงจากรายงานครั้งก่อน แรงกดดันด้านอุปสงค์แผ่วลงตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจ ในประเทศที่ไ ด้ รั บผลจากเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และการลงทุน ฟื้น ฟูค วามเสียหายหลัง อุทกภัยที่
หมดลงเร็วกว่าคาด อย่างไรก็ดี แรงกดดันด้านอุปสงค์จะยังมีอยู่บ้างในระยะต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมี
แนวโน้มขยายตัวได้ในระดับใกล้ศักยภาพ แรงกดดันด้านต้นทุนมีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อยเช่นกัน ส่วนหนึ่งจาก
ราคาน้ามัน ดิบ ในตลาดโลกที่คาดว่า ในปี 2556 จะชะลอลงจากที่ประเมินไว้เดิม ตามอุปสงค์โ ลกที่อ่อนแอลง
แต่ในภาพรวมราคาน้ามันดิบในตลาดโลกยังมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงปัจจุบัน จากปัจจัยด้านอุปทาน
ทั้งในส่วนของความขัดแย้งในตะวันออกกลางและกาลังการผลิตส่วนเกินของ OPEC ที่ทรงตัวในระดับต่า ขณะที่
แรงกดดันด้านต้นทุนในส่วนอื่นทั้งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาสินค้าเกษตรกลุ่มอาหารสดยังไม่น่ากังวล
คณะกรรมการฯ ได้ปรับข้อสมมติให้ภาครัฐยืดเวลาการกลับมาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ามันเชื้อเพลิง
ออกไปตลอดช่วงประมาณการเพื่อช่วยดูแลราคาพลังงานและต้นทุนค่าขนส่ง จากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มกลับมา
จัดเก็บในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้าปรับลดลงจากครั้งก่อน
ค่อนข้างมาก
3. ประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
สรุปผลประมาณการ
คณะกรรมการฯ คงประมาณการเศรษฐกิจไทย
ปี 2555 ไว้ที่ร้อยละ 5.7 โดยประเมินว่าอุปสงค์ในประเทศ
ร้อยละต่อปี
2554* 2555 2556
ยังมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ซึ่งจะช่วยรองรับความเสี่ยง อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0.1
5.7
4.6
(5.7)
(5.0)
และชดเชยผลจากเศรษฐกิ จ โลกได้ร ะดับหนึ่ง ส่วนในปี
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
3.8
3.0
2.8
2556 คณะกรรมการฯ ประเมิ น ว่ า เศรษฐกิ จ ไทยจะ
(2.9)
(3.4)
ขยายตั ว ได้ ต่ อ เนื่ อ งแต่ ใ นอั ต ราที่ ล ดลงจากรายงาน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
2.4
2.1
1.7
(2.2)
(1.9)
ครั ้ง ก่อ น จากเศรษฐกิจ โลกที่อ ่อ นแอลงและคาดว่า จะ
อมูลจริง
ส่ง ผลกระทบต่อ ภาคการส่งออกและอุป สงค์ในประเทศ หมายเหตุ: (*) ข้รายงานแนวโน้
มเงินเฟ้อฉบับกรก าคม 2555
มากกว่าที่ประเมินไว้ รวมทั้ง มีผลจากการใช้จ่ายงบลงทุน ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ของภาครัฐ ตามแผนการบริหารจัดการน้าที่ล่าช้ากว่าคาด
คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ความเสี่ยงด้านต่าจากเศรษฐกิจโลกจะยังมีสูงในระยะข้างหน้า ทาให้โดยรวมแล้ว
ความเสี่ ย งด้ า นต่ าต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยมี ม ากกว่ า ด้ า นสู ง แผนภาพรู ป พั ด (Fan Chart) ของประมาณการอั ต รา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงเบ้ลงตลอดช่วงประมาณการ
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การปรับข้อสมมติให้ภาครัฐชะลอการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ามันเชื้อเพลิงออกไปตลอดช่วงประมาณการ รวมทั้ง
ราคาน้ ามั น ดิ บ ในตลาดโลกที่ช ะลอลง คณะกรรมการฯ ประเมิ นว่ า ความเสี่ ย งด้ า นต่ าต่ อเงิ นเฟ้อ มี มากกว่ า
ด้านสูง จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจโลกเป็นสาคัญ แผนภาพรูปพัด (Fan Chart)
ของประมาณการอัตราเงินเฟ้อจึงเบ้ลงตลอดช่วงประมาณการ
4. การดาเนินนโยบายการเงิน
ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กัน ยายน 2555 คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ ยง
ในระดับสูง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ช้า ส่วนเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรเข้าสู่ภาวะถดถอยและมีแนวโน้มที่จะ
อ่อนแอลงอีกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจจีนและเอเชีย ในภาพรวมได้รับผลกระทบจากความอ่อนแอ
ของเศรษฐกิจ โลกชัด เจนขึ้ น ส าหรั บ เศรษฐกิจไทยขยายตั ว ได้ดีก ว่า คาดในไตรมาสที่ 2 โดยการบริโ ภคและ
การลงทุนยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อปรับลดลงและยังมีแนวโน้มอยู่ในเป้าหมาย
ในภาพรวมคณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกมากขึ้น แต่อุปสงค์ในประเทศยัง
อยู่ในระดับสูงและภาวะการเงินยังอยู่ในระดับผ่อนปรนเพียงพอที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจในประเทศขยายตัวได้
จึงมีมติ 3 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี โดย 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ
0.25 ต่อปี และมีกรรมการฯ 2 ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ
ต่อมาในการประชุมเมื่อวัน ที่ 17 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการฯ เห็นว่าเศรษฐกิจโลกในภาพรวมยัง
อ่อนแอ แม้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศหลักจะส่งผลดีต่อ
ความเชื่ อ มั่ น ในตลาดการเงิ น โลกบ้ า งก็ ต าม โดยที่ ค วามเสี่ ย งด้ า นการคลั ง ของสหรั ฐ ฯ และการแก้ ไ ขวิ ก ฤต
หนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยูโรยังเป็นความเสี่ยงที่สาคัญในระยะต่อไป ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยในภาพรวม
ขยายตัว ได้ต่อเนื่ องในไตรมาสที่ 3 ของปี โดยการใช้จ่ ายในประเทศและการลงทุนภาคเอกชนยัง ขยายตัว ได้
แต่ชะลอลงหลังจากการลงทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายหมดไป ขณะที่ภาคการส่งออกและการผลิตเพื่อการส่งออก
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชัดเจนขึ้น ซึ่งความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกที่มีอยู่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของ
ภาคการส่งออกในระยะข้างหน้า ส่วนแรงกดดันเงินเฟ้อทรงตัวอยู่ในระดั บที่รับได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าในภาวะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังอ่อนแอและมีความเสี่ยงสูง
นโยบายการเงิ น ควรผ่ อนคลายเพิ่มเติมเพื่อ รองรับ ความเสี่ ยงจากเศรษฐกิ จโลกและรั กษาแรงส่ งของอุปสงค์
ในประเทศที่อาจอ่อนแรงลงได้ในระยะต่อไป คณะกรรมการฯ จึงมีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 3.00 เป็นร้อยละ 2.75 ต่อปี โดยมี 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่
ร้อยละ 3.00 ต่อปี เนื่องจากเห็นว่าแรงส่งของเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรอดูความชัดเจนในระยะต่อไปได้
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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