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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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อตัราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ส.ค.
หดตัวน้อยสุดในรอบ 6 เดือน

อตัราเงนิเฟ้อทั่วไปเดือน ส.ค. 2020 ปรบัตัวดีขึน้เปน็เดือนที่
3 โดยติดลบชะลอลงอยู่ที่ 0.50% (YoY) สาเหตุจากราคา
อาหารสดท่ีปรับตัวข้ึนอย่างต่อเน่ือง และราคาพลังงานท่ีหด
ตัวชะลอลง ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวต่อเน่ืองเป็น
เ ดือนท่ี  2 อ ยู่ ท่ี  0.30% (YoY) สะท้อนการฟื้ น ตัวของ
เศรษฐกิจไทยและกําลังซื้อในประเทศ

อัตราเงินเฟ้อเดือน ส .ค. ทยอยฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ อง 
ภายหลังจากการคลายล็อกดาวน์ และคาดว่ากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีค่อยๆ ฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับ
มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายและการท่องเท่ียวในประเทศ จะมี
ส่วนช่วยให้เงินเฟ้อในช่วงท่ีเหลือของปีติดลบน้อยกว่าช่วง
ไตรมาส 2

คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50% ตลอดปี จากการ
บรโิภคในประเทศท่ีค่อนข้างอ่อนแอ ทําให้เราอาจเห็นการออก
มาตรการด้านอุปทานเพ่ิมเติม พร้อมท้ังคงอัตราดอกเบี้ย
ในช่วงท่ีเหลือของปี เพ่ือหนุนการบริโภคให้ฟื้ นตัวได้อย่าง
แข็งแกรง่
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สะท้อนเศรษฐกิจไทยเริม่ฟ้ืนตัว
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อัตราเงนิเฟอ้เดือน ส.ค. ปรบัตัวดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 3 
จากราคาอาหารสดพุ่งสูง สวนทางกับราคาน�ามนัดิบท่ียังคงทรงตัวต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ส.ค. หดตัวชะลอลงเป็นเดือนท่ี 3 อยู่ท่ี 0.50% (YoY)
ลดลงจากเดือนก่อนท่ีหดตัว 0.98% (YoY) ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อฟื้ นฐานขยายตัว
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 อยู่ท่ี 0.30% (YoY) จากแรงหนุนของท้ังฝั่ งอุปสงค์โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ท่ีกลับมาดําเนินการตามปกติ และอยู่ในช่วงเปิดภาค
เรียนใหม่ รวมถึงรายได้เกษตรกรท่ีเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้ง หนุนการจับจ่ายใช้
สอยให้ฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีด้านอุปทานอย่างภาคการผลิตท่ีปรับตัวดีข้ึน 
และการจดัโปรโมชันของผู้ประกอบการเริ่มน้อยลง ด้านอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป 8 เดือน
แรกอยู่ท่ี -1.03% ขณะท่ีอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.33%

สําหรับกลุ่มราคาอาหารสดขยายตัวถึง 2.44% ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 2 ขณะท่ีราคา
สินค้าเกษตรสําคัญหลายชนิดปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะราคาผักสดท่ีปรับตัวสูงท่ีสุดใน
รอบ 13  เดือน เช่นเดียวกับความต้องการเนื้ อสุกรยังสูงต่อเนื่ องท้ังตลาด
ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ส่วนราคาพลังงานเริ่มมีทิศทางทรงตัว แต่ถือ
วา่ต�ากวา่ปีก่อนหน้า โดยหดตัวชะลอลงท่ี 9.70% จากเดือนก่อนท่ีหดตัว 10.91%

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อตัราเงนิเฟ้อทั่วไปเดือน ส.ค. หดตัวชะลอลง
จากราคาอาหารสดและอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐาน
ที่ขยายตัว

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        
Energy (11.75%)
Core (72.56%)               
Headline (100%)

รูปท่ี 2 Oil Retail Price (Diesel): 
ราคาขายปลีกน�ามันเริม่ทรงตวั

2019
2020

หมายเหตุ: ตัวเลขใน () คือน�าหนักของของสินค้าใน
ตะกร้าเงินเฟ้อท่ัวไปป ี2015
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Implication:
 อัตราเงินเฟ้อเดือน ส.ค. ทยอยฟื้ นตัวอย่างต่อเน่ือง สะท้อนจากอตัราเงนิเฟอ้พ้ืนฐานท่ี

ปรับตัวดีข้ึนเป็นเดือนท่ี 2 ภายหลังจากมาตรการคลายล็อกดาวน์ จนทําให้ตัวเลขเริ่มเข้า
ใกล้ค่าเฉล่ียปี 2019 ท่ีระดับ 0.52% YoY ท้ังนี้ คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีค่อยๆ 
ฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายและการท่องเท่ียว
ในประเทศ จะมีส่วนช่วยให้เงินเฟ้อในช่วงท่ีเหลือของปีติดลบน้อยกว่าช่วงไตรมาส 2
นอกจากนี้ ราคาน�ามันดิบมีโอกาสทรงตัวในระดับต�าต่อไป เนื่องจากความต้องการน�ามัน
ในตลาดโลกยังคงถูกจํากัด จากการแพร่ระบาดระลอกสองท่ีรุนแรงกว่าเดิมในหลาย
ประเทศ 

คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยท่ี 0.50% ตลอดปี ภาพรวมเศรษฐกิจท่ีส่งสัญญาณฟื้ น
ตัวและอตัราเงินเฟ้อท่ีทยอยปรับตัวดีข้ึน สวนทางกับการบริโภคในประเทศท่ีค่อนข้าง
อ่อนแอ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากตลาดแรงงานท่ีเปราะบางสูง สะท้อนจากตัวเลขผู้
วา่งงานในไตรมาส 2/2020 ท่ีแตะระดับ 7.45 แสนราย ซึ่งมากกวา่ตัวเลขผู้ว่างงานท้ังปี 
2019 ถึงเกือบเท่าตัว ทําให้เราอาจเห็นการออกมาตรการด้านอุปทานจากภาครัฐเพ่ือ
สนับสนุนการจ้างงานภายในประเทศ และลดโอกาสท่ีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงท่ี
เหลือของปี ซึ่งจะช่วยหนุนการบริโภคให้ฟื้ นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
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