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อตัราเงนิเฟ้อเดือน เม.ย. พลิกเป็นบวกในรอบ 14 เดือน

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน เม.ย. 21 อยู่ท่ี 3.41% (YoY) พลิก
กลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 14 เดือน สาเหตุจากราคา
พลังงานท่ีขยายตัวสูงจากฐานท่ีต่ามากในช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ประกอบกับผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของ
ภาครัฐท่ีส้ินสุดลง นอกเหนือจากน้ี ยังมีแรงหนุนจากราคา
อาหารสดท่ีพลิกกลับมาขยายตัว จากปรมิาณผลผลิตลดลง

Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปี 
2021 จ ะก ลับมา เป็ นบวกไ ด้ ในกรอบ  1.0%-1.2% จาก
เศรษฐกิจไทยท่ีกระเต้ืองขึ้น จากแรงส่งจากภาคการส่งออก 
ประกอบกับราคาน้ามันดิบท่ีฟ้ืนตัวจากปีก่อน อย่างไรก็ดี 
ยังคงต้องจับตาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ 
เม่ือต้นเดือน เม.ย. ว่าจะกระทบ sentiment การบริโภคของ
ประชาชนเพียงใด และเม็ดเงินอัดฉีดจากภาครัฐในระยะถัดไป
จะเข้ามาช่วยประคับประคองก าลังซ้ือได้มากน้อยแค่ไหน
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คาดเงนิเฟ้อปี 2021 อยู่ในกรอบ 1.0%-1.2%
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อตัราเงนิเฟ้อเดือน เม.ย. พลิกกลับมาเป็นบวกจากราคาพลังงาน
อาหารสดและมาตรการช่วยเหลือภาครฐัท่ีส้ินสุดลง

อั ต ร า เ งิ น เ ฟ้ อ ท่ั ว ไ ป เ ดื อ น  เ ม .ย . อ ยู่ ท่ี  3.41% (YoY) จ า ก เ ดื อ น ก่ อ น ท่ี

ติดลบ 0.08% (YoY) โดยพลิกกลับมาเป็นบวกครัง้แรกในรอบ 14 เดือน สูงกว่าท่ี

นักวเิคราะห์มองไว้ท่ี 2.50%1 (YOY) ปัจจัยส าคัญจากราคาพลังงานท่ีขยายตัวอย่าง

ก้าวกระโดด อยู่ท่ี 36.38% (YoY) จากเดือนก่อนท่ีขยายตัวอยู่ท่ี 1.35% (YoY) ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากฐานราคาน้ามันท่ีต่ามากในปีก่อนและระดับราคาขายปลีกน้ามัน

เชื้อเพลิงในประเทศท่ียังปรบัตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส้ินสุดของมาตรการ

ช่วยเหลือของภาครฐัในการลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้าประปา ท าให้ราคาสินค้าหมวด

ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้าประปาและแสงสวา่งขยายตัวอยู่ท่ี 24.92% (YoY)

เช่นเดียวกับ ราคาอาหารสดท่ีพลิกกลับมาขยายตัวท่ี 0.11% (YoY) จากเดือนก่อนท่ี

ติดลบ 1.06% (YoY) จากราคาผักและผลไม้ ท่ีปรับตัวสูงขึ้น เนื่ องจากความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ในส่วนของอัตราเงิน

เฟ้อพ้ืนฐานเป็นบวกท่ี 0.30% (YoY) ท้ังนี้เมื่อเฉล่ีย 4 เดือนแรกของปี 2021 (ม.ค.-

เม.ย.)  อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ี 0.43% และอตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.16%

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน เม.ย. พลิกกลับมาเป็น
บวกจากราคาพลังงานท่ีขยายตัวเรง่ขึ้นและ
ราคาอาหารสดพลิกกลับมาขยายตัว

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รูปท่ี 2 Crude Oil Price 
(Dubai): 
ราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน เม.ย. ฟื้ นตัว
กลับมาอยู่ในระดับเดียวกับระดับราคาก่อน
เกิด COVID-19

หมายเหต:ุ ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015

%YoY

ดอลลาร/์บารเ์รล

/1 อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus (as of Apr 21)
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Implication:
การแพรร่ะบาดระลอกใหมส่่งผลกระทบต่อ Sentiment การบรโิภค จับตา

เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐท่ีจะเข้ามาช่วยประคับประคอง อัตราเงิน

เฟ้อเดือน เม.ย. พลิกกลับมาเป็นบวกในรอบ 14 เดือน สาเหตุหลักจากราคา

พลังงานท่ีฐานท่ีต่ามากในปีก่อน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐใน

การลดค่าน้าค่าไฟท่ีส้ินสุดลง อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ท่ีมี

จุดเริม่ต้นมาจากคลัสเตอรส์ถานบันเทิงย่านทองหล่อเมื่อต้นเดือน เม.ย. 21 

ท่ีผ่านมา จะส่งผลกระทบต่อ Sentiment การบริโภค โดย Krungthai

COMPASS คาดว่า อุปสงค์ในประเทศอาจลดลงราว 9.1-18.5 หมื่นล้านบาท 

เมื่อเปรยีบเทียบกับประมาณการครัง้ก่อน อย่างไรก็ดี คาดวา่ เม็ดเงินอัดฉีด

จากภาครัฐโดยเฉพาะจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาทท่ีคงเหลืออยู่ราว 

2.4 แสนล้านบาท1 จะช่วยเข้ามาประคับประคองก าลังซื้อในระยะถัดไป และเมื่อ

พิจารณาถึงราคาน้ามันดิบในตลาดโลกท่ีเรง่ตัวขึ้น ประกอบกับฐานอัตราเงิน

เฟ้อท่ีต่าในปีก่อน ท าให้คาดวา่ อัตราเงินเฟ้อปี 2021 จะกลับมาเป็นบวกได้ใน

กรอบ 1.0%-1.2%

1/      http://thaime.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/04/64-11-12-2.pdf


