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financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
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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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อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน ก.ค.
หดตัวลดลงต่อเน่ืองตามคาด

อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน ก.ค. 2020 ติดลบชะลอลงเป็นเดือน
ท่ี 2 อยู่ท่ี -0.98% (YoY) จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเริ่ม
ฟ้ืนตัวดีขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารสดกลับมาขยายตัวในรอบ 
3 เดือน ราคาน้ามันดิบท่ีเริม่ทรงตัว ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือ
ต่างๆ ท่ีลดน้อยลง เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีพลิก
กลับมาเป็นบวกอยู่ท่ี 0.39% (YoY) สะท้อนการบริโภคท่ีเริ่ม
ฟ้ืนตัว รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวท่ีช่วยกระตุ้น
การจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนได้บางส่วน

Krungthai COMPASS ยังคงประเมินเงินเฟ้อเฉล่ียท้ังปี
อยู่ท่ี -1.2% โดยแม้เศรษฐกิจไทยท่ีค่อยๆ ฟ้ืนตัว จะมีส่วน
ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อในครึ่งปีหลังปี 2020 ปรับตัวดีขึ้น แต่
คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่า เน่ืองจากราคาน้ามันท่ีฟ้ืนตัว
ในกรอบจ ากัดจากอุปทานส่วนเกินของสต็อกน้ามันคงเหลือ
ในช่วงก่อนหน้าและแผนการปรับลดก าลังการผลิตแบบ
ขั้นบันไดของกลุ่ม OPEC
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สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเริม่ฟื้ นตัว
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เศรษฐกิจเริม่ฟื้ น ดันราคาอาหารสดและพลังงานปรบัตัวดีขึ้น หนุนอัตราเงินเฟอ้

เดือน ก.ค. หดตัวชะลอลง 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ก.ค. หดตัวชะลอลงเป็นเดือนท่ี 2 อยู่ท่ี -0.98% (YoY)

ลดลงจากเดือนก่อนท่ี -1.57% (YoY) ด้วยหลายปัจจัยสนับสนุนท่ีฟื้ นตัวต่อเนื่อง

จากเดือนก่อน ท้ังจากราคาพลังงานท่ีหดตัวชะลอลงท่ี -10.91% รวมไปถึงราคา

อาหารสดท่ีปรบัตัวเพ่ิมขึ้นจนกลับมาขยายตัวอยู่ท่ี 0.04% หลังหดตัวติดต่อกัน 2 เดือน 

จากความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นในช่วงเปิดเทอมและธุรกิจร้านอาหารท่ีเริ่มฟื้ นตัว 

ประกอบกับราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้นจากการเกิดโรคระบาดในสุกรของประเทศ

เพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในช่วง COVID-19 อาทิ 

การช่วยเหลือค่าน้าค่าไฟ ท่ีทยอยส้ินสุดลงต้ังแต่เดือน มิ.ย. มีส่วนช่วยให้อัตราเงินเฟ้อ

ปรบัตัวเพ่ิมขึ้น โดยอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไป 7 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี -1.11%

นอกจากน้ัน อตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเดือน ก.ค. พลิกกลับมาเป็นบวก อยู่ท่ี 0.39% (YoY)

จากเดือนก่อนท่ีติดลบ -0.05% (YoY) สะท้อนการบรโิภคในภาพรวมท่ีค่อยๆ ฟื้ นตัว 

ส่วนหนึ่งจาก Sentiment ท่ีเริ่มปรับตัวดีขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีคล่ีคลาย 

รวมไปถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวของภาครฐัท่ีช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

บางส่วน ขณะท่ีอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานเฉล่ีย 7 เดือนแรกของปีอยู่ท่ี 0.34%

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ก.ค. หดตัวชะลอลง
จากราคาอาหารสด พลังงาน และอัตราเงินเฟ้อ
พ้ืนฐานท่ีฟื้ นตัวจากเดือนก่อน

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รูปท่ี 2 Oil Retail Price (Diesel): 
ราคาขายปลีกน้ามันเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง
แต่อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับปีก่อน
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ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015
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Implication:
 อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค. อยู่ในช่วงฟื้ นตัว สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปท่ีปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนท่ี 2 

และเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีพลิกมาเป็นบวก อันเน่ืองจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค่อยๆ ฟื้ นตัว ส่งผลให้

ราคาอาหารสดและราคาน้ามันปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพท้ังจาก

ภาครัฐและเอกชนท่ีทยอยหมดไป นอกจากน้ี มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวยังมีส่วนช่วยกระตุ้น

การบรโิภค เห็นได้จากการท่องเท่ียวบางจงัหวดักลับมาคึกคัก สะท้อนจากดัชนีผู้ขอรับเส้นทางขับรถ

จาก Apple Mobility Trends Reports ในเดือน ก.ค. ของจังหวัดรอบกรุงเทพท่ีกลับมาอยู่ใน

ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดือน ม.ค. 2020

 Krungthai COMPASS ยังคงประเมินเงินเฟ้อเฉล่ียท้ังปีอยู่ท่ี -1.2% จากราคาน้ามันท่ีฟื้ นตัวได้

ในกรอบจ ากัด ท่ามกลางความเส่ียงการระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ แม้เศรษฐกิจไทยจะเริ่ม

ฟื้ นตัวได้อย่างช้าๆ ตามสถานการณ์ COVID-19 ท่ีค่อยๆ คล่ีคลาย มีส่วนช่วยให้อัตราเงินเฟ้อใน

ครึ่งปีหลังปี 2020 ปรับตัวดีขึ้น แต่คาดว่ายังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่าและเคล่ือนไหวได้ในกรอบ

จ ากัด จากแรงกดดันของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกจากสต็อกน้ามันคงเหลือจากช่วงก่อนหน้าและ

การเพ่ิมก าลังการผลิตน้ามันของกลุ่ม OPEC ตามแผนการปรับลดก าลังการผลิตแบบขั้นบันได 

(รูปท่ี 3) อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีโอกาสฟื้ นตัวได้บ้างตามอุปทาน

ส่วนเกินท่ีลดลงจากความต้องการใช้น้ามันท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนโดย EIA คาดว่า ความต้องการใช้

น้ามันจะเพ่ิมข้ึนจากจุดต่าสุดในไตรมาส 2 ท่ี 84 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 94 และ 98 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

ในไตรมาส 3 และ 4 ตามล าดับ นอกจากน้ี คาดว่าเงินเฟ้อจะค่อยๆ กลับมาขยายตัวได้ในปี 2021

สอดคล้องกับมุมมองของ ธปท. ท่ีประเมินวา่อัตราเงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในไตรมาส

ท่ี 2 ของปี 2021 ท่ามกลางความเส่ียงการแพรร่ะบาดรอบใหม่ท่ีอาจกดดันเงินเฟ้อได้ในระยะต่อไป
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รูปท่ี 3 World liquid fuels production and consumption balance
อุปทานส่วนเกินในครึ่งปีหลังลดลง จากความต้องการใช้น้ามันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

ที่มา: Short-Term Energy Outlook, EIA (July 2020)
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