
นโยบายการเงินของ ธปท. 

ที่สงเสริมความเช่ือมั่นเศรษฐกิจไทยในป 2557
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18 ธันวาคม 2556



“นโยบายการเงินเปนสวนหนึง่ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซ่ึงมีเปาหมายสูงสุด คือ ความกินดีอยูดี

ของประชาชน โดยพันธกิจหลักของนโยบายการเงิน คือ การสนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต

ไดเต็มศักยภาพ โดยไมกอใหเกิดปญหาเงินเฟอ หรือปญหาความไมสมดุลในระบบการเงิน”  

ปรัชญาของการดําเนินนโยบายการเงิน

เสถียรภาพราคา

เสถียรภาพทางการเงิน

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ

โอกาสท่ีเทาเทียม 
ชวยกระจายรายได

อยางเปนธรรม

เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ

ความเปนอยูท่ีดี

ของประชาชน

เปาหมายการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปาหมายการดําเนินนโยบายการเงิน
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2. มีอิสระในการดําเนินงาน

(Operational Independence)

3. ดําเนินการอยางโปรงใส

(Transparency)

ความนาเช่ือถือ

ของนโยบายการเงิน

(Credibility)

• ครม.อนุมัติเปาหมายประจําป

• การสื่อสารแกสาธารณชน 

• เพ่ือใหประชาชนเขาใจและสามารถคาดการณการดําเนินนโยบายการเงินได

• มีกฎหมายรองรับ

• เพ่ือใหอัตราเงินเฟอในระยะยาวอยูในระดับที่เหมาะสม
ยึดเหน่ียวการคาดการณ

เงินเฟอของประชาชน

1. มีเปาหมายชัดเจน

(Clear Target)

4. มี Accountability

• ตองช้ีแจงหากหลุดจากเปา

องคประกอบของการดําเนินนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพและสงเสริมความเชื่อม่ัน

อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน

รายไตรมาส ท่ีรอยละ 

0.5-3.0 

แถลงขาวหลังการประชุม

และเผยแพรรายงานการประชุมหลัง

การประชุม 2 สัปดาห

รวมท้ัง เผยแพรรายงานเงินเฟอ

ทุกไตรมาส
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ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งลาสุด (27 พ.ย. 56)

กนง. ไดมีมติใหลดอัตราดอกเบ้ียลง 25 bps จาก 2.5% เหลือ 2.25%

Balance of risks เปลี่ยนจาก “เงินเฟอและเสถียรภาพดานการเงิน” เปน “การขยายตัวของเศรษฐกิจ”

The Great
East Japan 
Earthquake

Historical 
floods

การขยายตัวของเศรษฐกิจในป 56 และแนวโนมป 57
Base Effect

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวต่ํากวาที่คาดไวเดิม 

และการฟนตัวของเศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน

เศรษฐกิจไทยชะลอตัวทั้งอุปสงคในประเทศและการสงออก 

สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตวั 

เศรษฐกิจไมมีแรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ยกเวนจากภาคบริการ 

แตเศรษฐกิจยังเติบโตไดเพราะการนําเขาลดลงมากและ

มีการสะสมสินคาคงคลังสูงกวาชวงเดียวกันปกอน 

คร่ึงปแรก

ไตรมาสที่ 3

ระยะตอไป

หมายเหตุ: ขอมูลแสดง Index seasonal adjusted, 3mma (Jan 10=100)

การบริโภค การลงทุน การนําเขา-สงออก

ปงบประมาณ
เม็ดเงินงบประมาณ

(พันลานบาท)

เปาหมายการ

เบิกจาย

อัตราเบิกจายจริง

(ต.ค.55  - ก.ย.56)

รายจายรวม 2,400 93 90.5

รายจายประจํา 1,992 97 95.1

รายจายลงทุน 408 74 67.7

การเบิกจายภาครัฐ
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Output gap (LHS) 

% %YoY

Financial Stability (RHS)

เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดและมี

ความเสี่ยงสูงขึ้นกวาการประชุมคร้ังกอน ภายใตแรง

กดดันดานราคาท่ียังอยูในระดับตํ่า  ขณะท่ีสินเชื่อ

ภาคครัวเรือนมีแนวโนมขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง

บางแลว

5

ลักษณะสาํคัญของกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน

• Institutional setup และกระบวนการท่ีโปรงใส 

• กนง. มีอํานาจหนาท่ี ระบุไวอยางชัดเจน

ตามกฎหมาย

เนนความโปรงใสและ

การแสดงความ

รับผิดชอบ

• กนง. ตกลงเปาหมายนโยบายการเงินเพ่ือเสถียรภาพราคา 

กับ รมว. คลัง และผานความเห็นชอบของ ครม. ทุกป

• ตองชี้แจงหากเงินเฟอออกนอกกรอบ

มีการประกาศ

เปาหมายเงินเฟอ

เปนตัวเลขท่ีชัดเจน 

• มองไดอยางครอบคลุม ทั้งเสถียรภาพราคา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสถยีรภาพ

ทางการเงิน (financial stability)

• สามารถใชเคร่ืองมือแบบผสมผสาน (อัตรา

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ

Macroprudential measures) แตสง

สัญญาณผานเคร่ืองมือหลักตัวเดียว

มีความยืนหยุน

เพียงพอ

นโยบายการเงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน ท่ีใชอยูในปจจุบัน

เอื้อใหเกิดการปรับนโยบายใหสอดคลองกับสถานการณและปจจัยความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

Nov 13: นโยบาย

การเงินผอนคลาย

เพ่ิมเติมเพ่ือลดความ

เสี่ยงและสนับสนุนการ

ฟนตัวของเศรษฐกิจ

สรางสมดุลความเสีย่ง (Balance of risk) ระหวาง

เงินเฟอ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเงิน

Dec 08-Apr09:  

Cut 200 bps

Nov 11-Jan12: 

Cut 50 bps

Jul 10-Aug11:  

Hike 225 bps

Inflation (LHS)



หมายเหตุ : ตั้งแตเดือนมกราคม 2556 มีการปรับปรุงแบบสอบถามโดยใหผูประกอบการเลือกขอจํากัด

ในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญเพียง 5 ลําดับแรก จากเดิมที่ไมไดจํากัดจํานวนการตอบ

และไดเพ่ิมขอจํากัดเก่ียวกับระดับและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Note: Real policy rate is adjusted by estimate of headline inflation 1 year ahead

(inflation forecast from Consensus Forecasts)

Real policy rate 

(Average 2005-Oct-13) = -0.2 

As of Oct-13

% สัดสวนของผูตอบแบบสอบถาม

ที่มา: จากการสํารวจผูประกอบการที่จัดทําโดย ธปท. ตอบมาประมาณ 600 กวารายจากการสงแบบ

สํารวจ 1,000 ราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับต่ําและไมเปนอปุสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แทจริงของประเทศไทย Business Sentiment Index
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ปจจัยอ่ืน 

1.1 การคาดการณ

อัตราเงินเฟอ

1.2 การคาดการณ

อัตราดอกเบี้ยระยะ

สั้นที่แทจริง

2.1 ความผันผวนของ

อัตราเงินเฟอ

2.2 ความผันผวน

ของอัตราดอกเบี้ย

ระยะสั้นที่แทจริง

2.3.1  Risk appetite ของนักลงทุน

ในตลาดการเงินโลก

2.3.2 ความผันผวนของเศรษฐกิจซ่ึงมี

นัยตอความไมแนนอนของอัตรา

ดอกเบี้ยในอนาคต

2.3.3 ความไมสมดุลของความ

ตองการถือและปริมาณพันธบัตร

อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย

ระยะสั้นที่แทจริง
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ปจจัยที่สงผลกระทบตอเสนอัตราผลตอบแทน

ความทาทายของธนาคารกลางในระยะตอไป: ดาน Cyclical

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล: เปลี่ยนแปลงตาม UST

คําถามสําคัญ: ธนาคารกลางใน 

EMEs มีความสามารถในการดําเนิน

นโยบายการเงินอยางเปนอิสระมาก

นอยเพียงใดในภาวะท่ีเงินทุน

เคล่ือนยายผันผวน ???

Risk Premium ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย

ปรับเพ่ิมบางหลังการ

คาดการณ QE Tapering

แตก็ยังอยูในระดับตํ่า และ

ยังเปนการปรับตัวกลับสู

ชวงระดับปกติ 
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ความทาทายของธนาคารกลางในระยะตอไป: ดาน Structural

ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงต่อเน่ืองมา 6 ปี ไทยมีความพรอมดานอุปทาน

นอยกวาไตหวันและมาเลเซีย

ที่มา: Global Competitiveness Index, World Economic Forum, 2012-2013 และ World 
Development Indicator 2013

1 Transition 2 Transition 3

Factor
Driven

Efficiency
Driven

Innovation
Driven

•Potential growth อาจลดต่ําลงเทียบกับกอนวิกฤต สวนหนึ่งสะทอน

ถึงปญหาเชิงโครงสรางในประเทศ 

• ปญหาขอจํากัดเชิงโครงสรางนี้ ไมสามารถแกไขดวยการกระตุนดาน

อุปสงค แตตองอาศัย Structural reforms อยางจริงจังในดานตางๆ 

ซ่ึงภาครัฐจะมีบทบาทนําการลงทุนใหเกิด crowding in การลงทุนของ

ภาคเอกชนตามมา

ประสิทธิภาพการผลิต

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

การขาดแคลนแรงงาน 

โครงสร้างตลาดแรงงาน 

ส่ิงท่ีประเทศตองการไมใชเพียงการ

ดูแลความผันผวนและการกระตุน

อุปสงคในระยะส้ัน แตเปนการเพ่ิม

ศักยภาพดานการผลิตและแขงขันใน

ระยะยาว

ปญหาเชิงโครงสรางในประเทศ 
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