
 
 
 

    
ผลโพลลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร  

เร่ือง “นโยบายการเงินของไทยและอัตราแลกเปลี่ยนของจีน” 
 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อ  ธปท. จะยังคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 1.25  ในการประชุมวันท่ี 21 เม.ย. นี้ 
 

  ศูนยวจิัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตรจากองคกรชั้น
นํา  22  แหง  เร่ือง  “นโยบายการเงินของไทยและอัตราแลกเปลี่ยนของจีน”  โดยนักเศรษฐศาสตรสวนใหญรอยละ  
70.3  เชื่อวาธนาคารแหงประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 1.25 ตอปเหมือนเดิมในการประชุม 21 
เม.ย. นี้  แมวาในการประชุมครั้งที่ผานมา ธปท. จะมีการสงสัญญาณปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีชัดเจนก็ตาม  
นอกจากนี้  นักเศรษฐศาสตรรอยละ  21.9  สนับสนุนใหรัฐบาล(โดยกระทรวงการคลัง) และ ธปท. แกปญหาหนี้สิน
ของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(Financial Institutions Development Fund : FIDF)ท่ีมี
กวา 1.14 ลานลานบาทตามขอเสนอแนะของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดวยการเสนอให ธปท.ซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาลที่ไมมีผลตอบแทนซึ่งจะทําใหรัฐบาลไมมีภาระดอกเบี้ยอีกเพียงแตกําไรของ ธปท. จะลดลงไป 
 

  ดานประเด็นทีธ่นาคารโลก  IMF  รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  กดดันใหประเทศจีนปรับคาเงินหยวนให
แข็งขึ้นนั้นนักเศรษฐศาสตรรอยละ  59.4 เชื่อวาจีนจะยังคงรักษาระดบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนตอเงินดอลลาร
สหรัฐไวในระดับเดิมจนถึงสิน้ปนี้ (พ.ศ. 2553) เปนอยางนอย 
 

(โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสํารวจดังตอไปน้ี) 
 

1.   ความเห็นจากประเด็นถอยแถลง ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ(กนง.) ธนาคารแหง
ประเทศไทยเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2553 ท่ีผานมาซึง่ไดมีมติใหคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 1.25 ตอ
ป  อีกท้ังยงัสงสัญญาณคอนขางชัดเจนวาในการประชุม กนง. คร้ังหนาในวันท่ี 21 เม.ย. นี้ หากไมมีอะไรมา
กระทบเศรษฐกิจแรง ๆ และตัวเลขเศรษฐกิจท่ีเปนปจจัยการพิจารณาดอกเบี้ยไมไดเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ ก็มีโอกาสสูงท่ี กนง.จะปรับดอกเบี้ยอาร/พี  พบวา 

 
รอยละ  70.3 เชื่อวา ธปท. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวท่ีรอยละ 1.25 ตอป  เหมือนเดิม 
รอยละ  18.8 เชื่อวา ธปท. จะมีการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.25 ตอป

ในการประชุมในวนัที่ 21 เม.ย. นี ้
รอยละ  10.9 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
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2.   ความเห็นตอประเด็น  แนวทางการแกปญหาหนี้สินของกองทุนเพือ่การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน(Financial Institutions Development Fund : FIDF)ท่ีมีกวา 1.14 ลานลานบาท แยกเปน FIDF1 
ประมาณ 4.6 แสนลานบาทและ FIDF2 ประมาณ 6.7 แสนลานบาท  ซ่ึงกระทรวงการคลังไดเสนอแนวทาง
การแกปญหา 3 แนวทางดวยกันเพื่อใหนายกรัฐมนตรีตดัสินใจ  พบวา   

 

 รอยละ  21.9 สนับสนุนแนวทางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) โดยเสนอให ธปท.ซ้ือ
พันธบัตรรัฐบาลที่ไมมีผลตอบแทนจะทําใหรัฐบาลไมมีภาระดอกเบี้ยอีกเพียงแตกําไร
ของ ธปท. จะลดลงไป 

 รอยละ  20.3 สนับสนุนแนวทางการแกไขหนี้ FIDF2 จาํนวน 6.7 แสนลานบาท โดยจะแกกฎหมาย
พระราชบัญญัติเงินตรา เพื่อใหสามารถนําเงินจากบัญชีสํารองพิเศษมาใสในบัญชี
สํารองเงินตราที่ใชแบ็กอพัในการออกธนบัตรไดโดยตรง ในกรณีที่คาเงินบาทแข็งคา
ขึ้นหรือออนคาลง ก็ใหนํากําไรเขาไปในบญัชีสํารองพิเศษ จากเดิมที่กําหนดวาถา
ขาดทุนใหใชเงินจากบัญชีผลประโยชนประจําปมาใส แตหากมีกําไรกใ็หเขาบัญชี
สํารองพิเศษ 

 รอยละ  10.9 สนับสนุนแนวทางการแกไขหนี้ FIDF1 ที่กฎหมายระบุวาใหนํากําไรของธนาคารแหง
ประเทศไทย(ธปท.) มาชําระดอกเบีย้และเงินตน แตถา ธปท. ไมมีกําไร ใหรัฐบาลตั้ง
งบประมาณชาํระดอกเบีย้ไปกอน แลวแกไขดวยการใชวิธีนําเงินจากบัญชีสํารองพิเศษ
ที่มีราว 8.6 แสนลานบาท มาให ธปท.ยืมใชชําระหนี้ FIDF1 ราว 4.6 แสนลานบาท 
หลังจากนัน้ให ธปท.ทยอยใชคืนในเวลา 5 ป 

 รอยละ  4.7 สนับสนุนแนวทางอื่นๆ เชน -  เก็บภาษจีากสถาบันการเงินเพื่อมาชดเชยภาระขาดทนุ   
                                                                                       -  การใชดอกผลบัญชีผลประโยชนประจําปมาชําระเงินตน 
 รอยละ  42.2 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 
 
3.    ความเหน็ตอประเด็นท่ีธนาคารโลก  IMF  รวมท้ังประเทศสหรัฐอเมริกา  กดดันใหประเทศจีนปรับคาเงนิ

หยวนใหแข็งขึ้นนั้น  พบวา 
 

รอยละ  59.4 เชื่อวาจีนจะยังคงรักษาระดบัอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนตอเงินดอลลารสหรัฐไวใน
ระดับเดิมภายในปนี้ (พ.ศ. 2553) เปนอยางนอย 

  รอยละ  34.4 เชื่อวาจีนจะปรับคาเงินหยวนใหแข็งขึ้น  ซ่ึงคาดวาจะเกดิขึ้นในไตรมาสที่  3 ปนี้ 
รอยละ  6.2 ไมตอบ/ไมมั่นใจ/ไมทราบ 

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสะทอนความเหน็ในประเด็นดานเศรษฐกิจจากผูทีม่ีความรูและความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
โดยตรงไปยังสาธารณชนโดยผานชองทางสื่อมวลชน 

2. เพื่อเสนอแนะตอรัฐบาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของในการเตรียมการและวางแผนงานเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับประเทศไทย 

 
กลุมตัวอยาง 

เปนนักเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร (กรณี
สําเร็จการศึกษาดานเศรษฐศาสตรเฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก  อยางใดอยางหนึ่ง 
จะตองมีประสบการณในการทํางานดานวิเคราะห/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวของที่ตองใชความรูความสามารถ
ดานเศรษฐศาสตรอยางนอย 5 ป) ที่ทํางานอยูในหนวยงานดานการวิเคราะห  วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนํา
ของประเทศ จํานวน 22  แหง  ไดแก  ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บริษัท  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย     ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารเพื่อการนําเขาและสงออกแหง
ประเทศไทย  ธนาคารกรุงไทย  บริษัททริสเรทติ้ง   บริษัทหลักทรัพยภัทร  บริษัทหลักทรัพยเอเชียพลัส  
บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ  บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน  บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน  คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ  คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และอาจารยคณะเศรษฐศาสตรและ
นักวิจัยประจําศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     
 

วิธีการรวบรวมขอมูล 
รวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามออนไลนไปยังนักเศรษฐศาสตรในหนวยงานที่กําหนดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  25-30  มีนาคม  2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   19 เมษายน 2553 
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ขอมูลรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน รอยละ 
ประเภทของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู   
           หนวยงานภาครัฐ 32 50.0 
           หนวยงานภาคเอกชน 21 32.8 
           สถาบันการศึกษา 11 17.2 

รวม 64 100.0 
เพศ    
            ชาย 31 48.4 
            หญิง 33 51.6 

รวม 64 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 1 1.5 
            26 ป – 35 ป 33 51.6 
            36 ป – 45 ป 18 28.1 
            46 ปขึ้นไป 12 18.8 

รวม 64 100.0 
การศึกษา   
             ปริญญาตรี 4 6.3 
             ปริญญาโท 50 78.1 
             ปริญญาเอก 10 15.6 

รวม 64 100.0 
ประสบการณทํางานรวม   
              1-5  ป 13 20.3 
              6-10 ป 22 34.4 
              11-15 ป 8 12.5 
              16-20 ป 10 15.6 
              ต้ังแต 20 ปขึ้นไป 11 17.2 

รวม 64 100.0 
 
 
 

 


