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อตัราเงนิเฟ้อเดือน มี.ค. ติดลบน้อยลงท่ี 0.08%

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มี.ค . 2021 ติดลบท่ี 0.08%
(YoY) ลดลงจากเดือนก่อนท่ีติดลบ 1.17% (YoY) สาเหตุ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีค่อยๆ
คล่ีคลาย รวมถึงราคาพลังงานท่ีกลับมาขยายตัวครั้งแรกใน
รอบ 14 เดือน ตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก เช่นเดียวกับ
ราคาอาหารสดท่ีหดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน

Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อกลับมาเร่งข้ึน
สูงสุดในไตรมาส 2 จากผลของมาตรการลดค่าครองชีพของ
ของภาครัฐท่ีหมดไป รวมถึงราคาน้ามันดิบท่ีปรับตัวขึ้นแรง
ตามการฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลก รวมถึงฐานต่าในไตรมาสสองปี
ก่อน

คาดว่านโยบายทางการเงินไทยยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลาย 
ตามธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีคงท่าทีด าเนินนโยบายการเงิน
ผ่อนคลายต่อเน่ืองอย่างน้อยถึงส้ินปีน้ี เน่ืองจากการจ้าง
งานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานสหรัฐยังไม่
กลับมาเท่าระดับก่อนเกิด COVID-19 รวมถึงภาคบริการท่ียัง
ฟื้ นตัวได้อย่างจ ากัด
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อตัราเงนิเฟ้อเดือน มี.ค. ติดลบชะลอลงจากราคาพลังงานท่ีพลิก
กลับมาเป็นบวกและราคาอาหารสดท่ีหดตัวน้อยลง

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มี.ค. ติดลบท่ี 0.08% (YoY) ลดลงจากเดือนก่อนท่ี

ติดลบ 1.17% (YoY) ซึ่งเป็นการติดลบต่าสุดในรอบ 13 เดือน สวนทางกับท่ี

นักวิเคราะห์ประเมินไว้ท่ี 0.10%1 ปัจจัยส าคัญจากราคาพลังงานท่ีพลิกกลับมาเป็น

บวกครั้งแรกในรอบ 14 เดือน อยู่ ท่ี 1.35% (YoY) จากเดือนก่อนท่ีติดลบอยู่ ท่ี 

7.50% (YoY) เนื่องจากโอเปกพลัสท่ีลดก าลังผลิตของกลุ่มเหลือท่ีระดับ 7.2 ล้าน

บาร์เรลต่อวันไปจนถึงเดือน เม .ย. รวมถึงราคาอาหารสดท่ีหดตัวชะลอลงอยู่ ท่ี 

1.06% (YoY) จากเดือนก่อนท่ีติดลบ 1.38% (YoY) เนื่องจากราคาสุกรท่ีเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานเป็นบวกท่ี 0.09% (YoY)

ท้ังนี้ อุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศท่ีคาดว่าจะปรบัตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 เป็นแรงหนุนส าคัญท่ีท าให้อัตราเงินเฟ้อติดลบน้อยลงใน

เดือนนี้ 

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน มี.ค. ติดลบน้อยลง
จากเดือนก่อน จากราคาพลังงานท่ีพลิกกลับมาเป็น
บวกและราคาอาหารสดท่ีหดตัวชะลอลง

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รูปท่ี 2 Crude Oil Price 
(Dubai): 
ราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน มี.ค. ปรบัตัว
เพ่ิมข้ึนจนถึงระดับเดียวกับก่อนเกิด 
COVID-19

หมายเหต:ุ ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015

%YoY

ดอลลาร/์บารเ์รล

/1 อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus (as of Mar 21)
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Implication:
Krungthai COMPASS คาดเงินเฟ้อกลับมาเร่งขึ้นสูงสุดในไตรมาส 2 จากผลของ

มาตรการลดค่าครองชีพของของภาครฐัท่ีหมดไป รวมถึงราคาน้ามันดิบปรบัตัวขึ้นแรง

ตามการฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลก นอกเหนือจากนี้ ยังมีวันหยุดยาวในช่วง เม .ย. และ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีคาดว่าจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์การบริโภคได้

บางส่วน สะท้อนจากยอดจองท่ีพักและสัมมนาท่ีปรับตัวดีขึ้น ตามการเร่งใช้สิทธ์ิ

โครงการเราเท่ียวด้วยกัน1/

คาดว่านโยบายทางการเงินไทยยังคงมีแนวโน้มผ่อนคลาย ตามธนาคารกลางสหรฐัฯ 

ท่ีคงท่าทีด าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเน่ืองอย่างน้อยถึงส้ินปีน้ี แม้เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ จะส่งสัญญาณฟื้ นตัว สะท้อนจากมุมมองของนักวิเคราะห์ท่ีปรับคาดการณ์

จีดีพีและอัตราเงินเฟ้อในปี 2021 เพ่ิมขึ้น  สาเหตุหลักมาจากความคืบหน้าของการฉีด

วัคซีนและเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีคาดว่าจะมีอย่างต่อเนื่ อง 

อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางสหรฐัฯ ยังคงท่าทีด าเนินนโยบายการเงินต่อเนื่องอย่างน้อย

ถึงส้ินปีนี้ เนื่องจากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานสหรฐัยังไม่

กลับมาเท่าระดับก่อนเกิด COVID-19 รวมถึงภาคบริการท่ียังฟื้ นตัวได้อย่างจ ากัด

จนกวา่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ซึ่งคาดวา่จะเป็นช่วงปลายปี 20212

อตัราเงินเฟ้อในไตรมาสแรกของปี 2021 ปรบัตัวลดลงจากไตรมาสก่อน โดยอัตราเงิน

เฟ้อท่ัวไปติดลบอยู่ท่ี 0.53% (YoY) และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.12% (YoY) 

สาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ 

รวมถึงผลของมาตรการลดค่าครองชีพของของภาครฐั โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและ

น้าประปา เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.–มี.ค. 21) เช่นเดียวกับราคาอาหารสดท่ีหดตัว

มากกว่าไตรมาสก่อนอยู่ท่ี -0.63% (YoY) เนื่องจากผลผลิตปีนี้ไม่ได้รบัผลกระทบจาก

ภัยแล้งเช่นเดียวกับปีก่อน  ขณะท่ีราคาพลังงานติดลบน้อยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อนอยู่ท่ี -3.78% (YoY) จากราคาน้ามันดิบดูไบท่ีค่อยๆ ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นตามการฟื้ นตัว

ของเศรษฐกิจโลก

อตัราเงนิเฟ้อไตรมาสแรกของปี 2021 ติดลบลึกขึ้นตามคาด

/1 ภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2564, ธปท.
2/ https://www.nytimes.com/interactive/2021/02/20/us/us-herd-immunity-covid.html


