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various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
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preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
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future prospects may not be realized. While all information this presentation 
has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank 
makes no representation as to its accuracy or completeness. 
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ติดลบต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 3 ฉุดไทยเข้าสู่ภาวะเงนิฝดื (ทางเทคนิค)
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อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค.

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค. 2020 หดตัวหนักสุด
ในรอบ 10 ปี 10 เดือน อยู่ท่ี -3.44%(YoY) จากราคา
พลังงานท่ีหดตัวต่อเน่ือง และมาตรการอุดหนุนของ
ภาครัฐ ขณะท่ีพฤติกรรมการจับจ่ายของภาค
ประชาชนท่ีชะลอลงมีส่วนท าให้อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน
ชะลอตัวอย่างหนักท่ี 0.01%(YoY)

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. สะท้อนจุดต่าสุด
ของปี จากราคาน้ามันดิบท่ีอยู่ในระดับต่าต้ังแต่ต้นปี 
และผลของ COVID-19 ท่ีชัดเจนในเดือนท่ีผ่านมา แต่
คาดวา่สถานการณ์เงินเฟ้อท่ีติดลบจะมีแนวโน้มดีขึ้น
ในระยะต่อไปหลังราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเริ่มฟื้ น
ตัว รวมท้ัง การผ่อนคลาย Lockdown ซ่ึงจะมีส่วน
หนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ 
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อัตราเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือน พ.ค. ด่ิงลึกกวา่ท่ีคาดถึง -3.44% จากราคาพลังงาน 

มาตรการหนุนค่าครองชีพ และราคาอาหารสดเป็นหลัก

ที่มา: CEIC, กระทรวงพาณิชย์ วเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รูปท่ี 1 Headline & Core Inflation

Core Inflation        

Headline Inflation

อัตราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค.

หดตัวหนักสุดในรอบเกือบ 11 ปี
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อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน พ .ค. หดตัวหนักสุดในรอบ 10 ปี 10 เดือน อยู่ ท่ี 

-3.44% (YoY) ซึ่งติดลบมากกว่าเดือนก่อนท่ีอยู่ท่ี -2.99% (YoY) และถือว่าหด

ตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 โดยมีสาเหตุหลักต่อเนื่องจากการปรับลดลงของราคา

พลังงาน ท้ังนี้ แม้วา่ราคาพลังงานจะปรบัสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยัง

หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 อยู่ท่ี -27.38% (YoY) ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ามัน

เชื้อเพลิงทุกชนิดหดตัวชะลอเล็กน้อยท่ี 27.97% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าท่ีหด

ตัว 30.85%

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสรมิท่ีท าให้เงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนน้ีด่ิงลึก ได้แก่ มาตรการ

บรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ  อาทิ การลดค่าไฟฟ้าและค่าน้าประปา รวมไปถึง

ราคาอาหารสดท่ีพลิกกลับมาหดตัวอีกครัง้ท่ี -1.24% (YoY) โดยเฉพาะในกลุ่มผัก

และผลไม้สดท่ีหดตัวอย่างหนักในรอบ 3 ปี จากผลของฐานสูงในปีก่อนหน้า ขณะท่ี

อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเฉล่ีย 5 เดือนแรกของปีหดตัว 1.04%
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Implication:
 ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในเดือน พ.ค. เป็นภาพสะท้อนจุดต่าสุดของปี สืบเนื่องจากราคา

น้ามันดิบท่ีอยู่ในระดับต่าต่อเนื่องมาต้ังแต่ต้นปี และส่ิงท่ีน่าสังเกตเพ่ิมเติมในครั้งนี้ คือภาพ

สะท้อนของ COVID-19 ท่ีชัดเจนในเดือน เม.ย.และ พ.ค. ท่ีเงินเฟ้อหดตัวถึง 2.99% และ 

3.44% ตามล าดับ จากมาตรการ Lockdown ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง 

และส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการให้ปรับตัวลดลง จนท าให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปและ

พ้ืนฐานปรบัตัวลดลงอย่างหนัก อย่างไรก็ดี การท่ีหลายประเทศเริม่คลาย Lockdown ส่งผล

ให้ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกเริ่มฟื้ นตัวขึ้น รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค่อยๆ กลับมา

จะช่วยคลายแรงกดดันต่ออตัราเงนิเฟ้อในระยะข้างหน้า

คาดสถานการณ์เงินเฟ้อติดลบจะมีแนวโน้มดีขึ้นในระยะต่อไป แต่คาดท้ังปีจะยังติดลบท่ี 

1.2% โดยอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปท่ีหดตัวติดต่อกันมา 3 เดือน ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด

ทางเทคนิค ซึ่งประเมินวา่อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปได้ผ่านพ้นจุดต่าสุดแล้วในเดือน พ.ค. และคาดวา่

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในเดือนหน้ามีแนวโน้มท่ีจะหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม ควรจับตาการ

เจรจาขยายระยะเวลาในการลดก าลังการผลิตของผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ และสถานการณ์ 

COVID-19 ในประเทศท่ีจะส่งผลต่อ Sentiment ของการบรโิภคในประเทศ ซึ่งจะมีส่วนหนุน

อัตราเงินเฟ้อให้หดตัวชะลอลง ท้ังนี้ Krungthai COMPASS คาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป

เฉล่ียท้ังปี 2020 จะอยู่ท่ี -1.2% ก่อนจะกระเต้ืองขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจอยู่ท่ี 1.0% ในปี 2021

มาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ รวมท้ัง COVID-19 มีส่วนท าให้อัตรา

เงินเฟ้อพ้ืนฐานชะลอตัวอย่างหนัก อยู่ท่ี 0.01% (YoY) ชะลอตัวอย่างหนักเมื่อ

เทียบกับเดือนก่อนท่ี 0.41% (YoY) ส่วนเงินเฟ้อพ้ืนฐาน 5 เดือนแรกขยายตัว

เพียง 0.4% สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ท่ีท าให้พฤติกรรมการบริโภค

ของประชาชนชะลอลง เช่นเดียวกับราคาสินค้าและบริการในหมวดท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวติประจ าวนัก็ปรบัตัวลดลง อาทิ พาหนะการขนส่งฯ (-9.15%) และ เคหสถาน (-

5.61%) เป็นต้น 

แม้ไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดทางเทคนิคแล้ว แต่คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วง

ครึง่หลังของปี โดยอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 3 มาจากราคา

น้ามันเชื้อเพลิงท่ีทรงตัวอยู่ในระดับต่า รวมถึงปัจจัยเสริมอย่างสถานการณ์ 

COVID-19 ท่ีส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ดี เรากลับมองว่า อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ได้ผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว และใน

ระยะต่อไปก็มีแนวโน้มหดตัวน้อยลงหลังหลายประเทศในโลกเริม่คลาย Lockdown

ซึ่งจะมีส่วนหนุนให้ราคาพลังงานปรบัตัวสูงขึ้น รวมถึงผลของฐานต่าในช่วงปลายปี

ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประเมินวา่ อัตราเงินเฟ้อเฉล่ียท้ังปี 2020 เคล่ือนไหวอยู่

ในกรอบ (-1.0%) ถึง (-0.2%) (ค่ากลางอยู่ท่ี -0.6%)


