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อัตราเงินเฟ้อ เดือน ก.พ. 58 อยู่ที่ -0.52% เมื่อเทียบกับช่ว งเดีย วกันของปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึ้น 0.12% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว โดยราคาน้้ามันยัง เป็นปัจจัยหลักที่ดึงให้ดัชนีราคาลดลง
ดัชนีราคาพลังงานลดลง 12.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่
สองแล้ว นั่นแปลว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้วหรือไม่?
Q1: เงินฝืดคืออะไร
เงิ น ฝื ด ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่ องอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ติ ดลบ แต่ ต้ อ งดู
ปัจจัยอื่น ๆ ร่ วมด้ วย เช่ น ราคาของสิน ค้าส่วนใหญ่
ลดลงหรื อไม่ ภาพรวมเศรษฐกิจหดตัวด้วยหรื อไม่
คนจับจ่ายใช้สอยน้อยลง รายได้คนลดลงหรือไม่ ฯลฯ

หนี้คืนได้ (คิดง่ายๆ ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ) แต่ถ้าเกิด
ภาวะเงิน ฝื ด ปากกาจากเดิ มราคาด้า มละ 10 บาท
ตอนนี้เหลือด้ามละ 5 บาท ถ้าจะชาระหนี้จะต้องผลิต
และขายปากกาถึง 20 ด้าม บริษัทหรือครัวเรือนที่มีหนี้
มากก็จะประสบปัญหาในการชาระหนี้

Q2: ทำไมเรำต้องกังวลเรื่องเงินฝืด
การที่สินค้าราคาถูกลงฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่
ถ้าราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้คนไม่ค่อยใช้
จ่ายเพราะคิดว่าราคาจะถูกลงอีก ลองคิดดูว่าถ้าเรารู้
ว่า สิน ค้าชนิดหนึ่ง จะลดราคาลงอีก เราก็คงจะไม่ซื้ อ
ของชิ้นนั้นในวันนี้ แต่จะรอจนราคาถูกลงจึงซื้อ แต่
พอคนไม่ซื้อมากๆ เข้า คนขายก็จาเป็นต้องลดราคาลง
อีกเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ในที่สุด ก็จะกระทบต่อ
กาไรของภาคธุรกิจและการจ้างงาน
อีกผลกระทบของเงิน ฝืด คือ ท าให้ ภาระหนี้ ที่ แท้ จริ ง
เพิ่มขึ้น ถ้าลองนึกภาพโรงงานปากกามีห นี้อยู่ 100
บาท ผลิตปากกาขายราคาด้ามละ 10 บาท ถ้าผลิต
ปากกา 10 ด้าม ก็จะได้เงิน 100 บาท และสามารถใช้

Q3: เศรษฐกิจไทยเข้ำสู่ภำวะเงินฝืดหรือไม่
เศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด เพราะเงิน
เฟ้อติดลบอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเงินฝืด ต้องดูปัจจัย
อื่น ๆ ที่ ต้อ งดูป ระกอบกั น ในประเทศที่ ประสบกั บ
ภาวะเงินฝืดอย่างประเทศญี่ปุ่น เราจะพบว่านอกจาก
เงิน เฟ้อที่ ติดลบแล้ว ยังพบว่าเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นหดตัว
อัต ราการขยายตัวเศรษฐกิจติดลบ ค่าจ้างที่ แท้ จริ ง
ลดลง คนคาดว่าเงินเฟ้อในระยะยาวจะยัง คงต่ามาก
หรือติดลบ เห็นได้จากผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว
ที่ต่ามาก (ดูรูป 1)
ในขณะที่กรณีประเทศไทย เงินเฟ้อทั่วไปเริ่มติดลบ
(เมื่อเทียบกับปีก่อน) แต่ก็เกิดจากการลดลงของราคา
สิน ค้าไม่กี่ช นิด เช่น ราคาน้ ามัน ถ้าดูอัต ราเงินเฟ้อ

พื้นฐานซึ่ งตัดราคาน้ามั น และราคาอาหารสดออกจะ
พบว่าเงิน เฟ้อพื้น ฐานเพิ่ม ขึ้น ราว 1.5% จากช่ ว ง
เดียวกัน ของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจ ก็ยัง
พอขยายตัวได้ใ นปีนี้ (อย่างช้ าๆ)เมื่ อเทียบกับปีก่อน
หน้า การที่น้ามันและอาหารราคาถูกลงทาให้รายได้
ในกระเป๋าคนเพิ่มขึ้น และจะเห็นได้ว่าการจ้างงาน
ยัง คงสูง มาก ชั่ วโมงการทางานยัง ไม่ ลด ค่าจ้างยัง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอยู่ใน
ระดับที่ไม่ต่ามาก
รูป 1: Checklist “เรำกำลังอยู่ในภำวะเงินฝืดหรือไม่?”
ตัวชี้วัด
เงินเฟ้อทั่วไปติดลบ

ญี่ปุ่น*

ยูโรโซน

ไทย

- เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
(%yoy)
- เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
(%mom)













เงินเฟ้อพื้นฐานติดลบ
การขยายตัวของจีดีพีติดลบ
ค่าจ้างลดลง
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะ
ยาวต่้ามาก



















Q4: แล้วเงินเฟ้อจะติดลบต่อไปอีกนำนหรือไม่
เงินเฟ้อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังคงติดลบต่อไปอีกระยะ
อย่างน้อยก็ในช่วงครึ่งปีแรก ด้วยผลของราคาน้ามันที่
มีแนวโน้มลดลง เพราะดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยนั้น
ขึ้ น อยู่ กั บ ราคาน้ ามั น เป็ น หลั ก ซึ่ ง ราคาน้ ามั น ใน
ตลาดโลกเริ่มลดลงราวเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว

รูป 2: อัตรำเงินเฟ้อจะยังคงติดลบต่ออีกนำนเท่ำไหร่?

* อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่น ตัดผลของการขึ้นภาษีการบริโภค
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