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จากแรงหนุนของราคาน้ามันและมาตรการผ่อนคลาย Lockdown
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อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน มิ.ย.

ติดลบชะลอลงตามคาด 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มิ.ย. 2020 หดตัวชะลอลงจากเดือน
ก่อน อยู่ท่ี -1.57% (YoY) สาเหตุหลักจากราคาพลังงานท่ีหด
ตัวน้อยลง หลังหลายประเทศท่ัวโลกคลาย Lockdown หนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลก

อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานติดลบครั้งแรกในรอบเกือบ 11 ปี ท่ี 
-0.05% (YoY) จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ี ยังคงเป็น
ปัจจัยกดดัน Sentiment การบริ โภคในภาพรวม และ
มาตรการของภาครัฐท่ีช่วยอุดหนุนราคาสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการ
ครองชีพ

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อท่ีปรับตัวดีข้ึนในเดือนน้ีตอกย้าว่าอัตรา
เงินเฟ้อไทยผ่านพ้นจุดต่าสุดของปีมาแล้ว จากราคาน้ามันท่ี
ปรับ ตัว ดีขึ้ น ต่อ เ น่ือง  รวมไปถึงผลของสถานการณ์ 
COVID-19 ท่ีค่อยๆ คล่ีคลายและมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ของภาครฐัท่ีจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจไทย

นักวเิคราะห์

นักวเิคราะห์



2

Macro

2

อัตราเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือน มิ.ย. หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยหดตัวชะลอลง

จากราคาพลังงานและราคาอาหารสดท่ีปรบัตัวดีขึ้น

อตัราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ม.ิย. หดตัวชะลอลง อยู่ท่ี -1.57% (YoY) จากเดือนก่อนท่ี 

-3.44% (YoY) โดยมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานท่ีหดตัวชะลอลงท่ี -11.89%

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนท่ีหดตัว -27.38% ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงทุก

ชนิดหดตัวชะลอลงท่ี -16.14% รวมไปถึงราคาอาหารสดท่ีหดตัวน้อยลงจากเดือน

ก่อนอยู่ท่ี -1.1% นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วง COVID-19 

ท่ีส้ินสุดลงในบางรายการ เช่น การลดค่าไฟฟ้าและน้าประปา ก็มีส่วนท าให้อัตราเงิน

เฟ้อปรบัตัวดีขึ้นกวา่เดือนก่อนหน้า ส่วนอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 6 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี 

-1.13%

ท้ังนี้ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานพลิกกลับมาติดลบครั้งแรกในรอบ 128 เดือน อยู่ท่ี 

-0.05% (YoY) จากผลของสถานการณ์ COVID-19 ท่ียังกระทบการจับจ่ายใช้สอย

ของประชาชนให้เป็นไปอย่างระมัดระวัง รวมถึงการควบคุมด้านราคาสินค้าอุปโภค

บรโิภคโดยรวม ขณะท่ีอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานเฉล่ีย 6 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี 0.32%

รปูท่ี 1 Headline Inflation contribution: 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มิ.ย. หดตัวชะลอลง
สาเหตุหลักจากราคาน้ามัน

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รปูท่ี 2 Oil Retail Price (Diesel): 

ราคาขายปลีกน้ามันเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง
แต่อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

15.0

20.0

25.0

30.0

Ja
n

F
e

b

M
a

r

A
p

r

M
a

y

Ju
n

Ju
l

A
u

g

S
e

p

O
ct

N
o

v

D
e

c

Baht/Litre

2019

2020

หมายเหตุ: ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
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Implication:
 ทิศทางราคาน้ามนัดิบท่ีปรบัตัวเพ่ิมขึน้และการผ่อนคลาย Lockdown ตอกย้าวา่อตัราเงิน

เฟ้อท่ัวไป ณ ระดับปัจจบุันได้ผ่านพ้นจดุต่าสุดของปีไปแล้ว โดยราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน 

มิ.ย. ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นเฉล่ียอยู่ท่ี 40 ดอลลารฯ์ ต่อบารเ์รล เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ท่ีอยู่ท่ี 32

ดอลลารฯ์ ต่อบารเ์รล ซึ่งคาดวา่ราคาน้ามันดิบดูไบเฉล่ียในครึง่ปีหลังจะฟื้ นตัวจากไตรมาส

ท่ี 2 ของปี นอกจากนี้ การจับจ่ายใช้สอยท่ีน่าจะกลับมาคึกคักจากความต้องการสะสมและ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และการจ้างงานในประเทศ จึงเป็นไปได้วา่ อัตรา

เงนิเฟ้อท่ัวไปจะปรบัตัวดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจ แต่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่าตลอดปี ก่อน

จะฟื้ นตัวได้ในปี 2021 โดย Krungthai COMPASS ประเมินวา่อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ัง

ปี 2020 อยู่ท่ี -1.2% ขณะท่ีล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ปรบัลดกรอบอัตราเงินเฟ้อลงอยู่ท่ี 

-1.5% ถึง -0.7% (ค่ากลางอยู่ท่ี -1.1%)  

 ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อท่ีปรับตัวดีขึ้นในครัง้น้ีเป็นการลดโอกาสท่ี กนง. จะปรับลดดอกเบี้ย

ในช่วงท่ีเหลือของปี สะท้อนจากผลการประชุม กนง. ครัง้ล่าสุดท่ีมีมติเป็นเอกฉันท์ “คง”

อัตราดอกเบี้ยท่ี 0.50% สวนทางกับการปรับลดตัวเลขจีดีพีปี 2020 ท่ีคาดว่าจะติดลบถึง 

8.1% เมื่อเทียบกับประมาณการเดิมท่ีติดลบ 5.3% ท้ังนี้ Krungthai COMPASS มองว่า 

มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพ่ือรับมือกับแรงปะทะต่อผลกระทบ COVID-19 ได้อย่าง

รวดเรว็และทันท่วงทีนับต้ังแต่เกิดการแพรร่ะบาดในประเทศ จนท าให้อนุมานได้วา่เศรษฐกิจ

ผ่านพ้นจุดต่าสุดไปแล้วในไตรมาสท่ีสอง ขณะท่ีมาตรการคลายล็อคดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ

ในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงคาดว่า ธปท. จะด าเนินมาตรการทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ

นอกเหนือจากการปรบัลดดอกเบี้ยนโยบายเพ่ือฟื้ นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป  


