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preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that 
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อตัราเงนิเฟ้อเดือน พ.ค. ชะลอลงเล็กน้อยท่ี 2.44%

อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 2.44%(YoY) ชะลอลงจาก
เดือนก่อนท่ี 3.41%(YoY) สาเหตุจากการต่ออายุมาตรการลด
ค่าไฟฟ้าและน้าประปาของภาครัฐ รวมถึงราคาอาหารสดท่ีพลิก
กลับมาหดตัวตามการลดลงของราคาอาหารสดบางชนิด ขณะท่ี
อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ท่ี 0.49% 
(YoY)

คาดอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 3 มีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อย เม่ือ
เทียบกับไตรมาส 2 จากผลของฐานราคาน้ามันดิบในปีก่อน 
การผ่อนคลายการลดก า ลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ 
ตลอดจนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศระลอก
เดือน เม .ย. ท่ีกระทบก าลังซ้ือของผู้บริโภคให้เป็นไปอย่าง
ระมัดระวงัมากขึ้น
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คาดเงนิเฟ้อในระยะต่อไปแผ่วลงเล็กน้อยจาก COVID-19 ระลอกใหม่
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อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค. ต่ากวา่คาด 
จากมาตรการลดค่าครองชีพและราคาอาหารสดท่ีพลิกกลับมาหดตัว

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค. อยู่ท่ี 2.44% (YoY) บวกชะลอลงจากเดือนก่อนท่ี

3.41% (YoY) ต่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์มองไว้ท่ี 3.35%1 (YOY) ปัจจัยส าคัญจากการ

ต่ออายุมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐในการลดค่าไฟฟ้าและน้าประปา 

หลังจากส้ินสุดมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือน เม.ย. 21 รวมถึงราคาอาหารสดท่ีพลิก

กลับมาหดตัวท่ี 0.42%(YoY) เทียบกับเดือนก่อนท่ีขยายตัว 0.11% (YoY) จากราคา

สินค้ากลุ่มอาหารสดบางรายการท่ีปรับลดลง อาทิ ข้าวสาร และผักสด ท่ีเป็นผลจาก

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบให้ก าลังซื้อและปริมาณ

การบรโิภคชะลอตัว ขณะท่ี ราคาพลังงานก็ขยายตัวชะลอลงท่ี 24.79% (YoY) เทียบ

กับเดือนก่อนท่ี 36.38% (YoY)

ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเป็นบวกท่ี 0.49% (YoY) ท้ังนี้ เมื่อเฉล่ีย 5 เดือน

แรกของปี 2021 (ม.ค.- พ.ค.) อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.23% ส่วนอัตราเงินเฟ้อ

ท่ัวไปอยู่ท่ี 0.83%

รูปท่ี 1 Inflation contribution: 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน พ.ค. บวกชะลอลงจาก
ราคาอาหารสดและพลังงาน

ท่ีมา: CEIC

Raw Food (15.69%)        

Energy (11.75%)

Core (72.56%)               

Headline (100%)

รูปท่ี 2 Crude Oil Price 
(Dubai): 
ราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน พ.ค. ฟื้ นตัว
ต่อเน่ือง

หมายเหต:ุ ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015

%YoY

ดอลลาร/์บารเ์รล

/1 อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus (as of May 21)
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Implication:
คาดอัตราเงินเฟ้อในไตรมาส 3 มีแนวโน้มแผ่วลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาส 2

จากผลของฐานราคาน้ามันดิบท่ีปรับตัวสูงขึ้นช่วงท่ีคลาย Lockdown ในปีก่อน 

ประกอบกับกลไกด้านราคาในตลาดโลกท่ีถูกกดดันจากการผ่อนคลายการลดก าลัง

การผลิตของกลุ่ม OPEC+ ไปจนถึงเดือน ก .ค. นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ในประเทศระลอกเดือน เม.ย. ยังกระทบก าลังซื้อของผู้บรโิภคให้ระมัดระวงั

ในการจับจ่ายมากขึ้นในระยะถัดไป สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปและเงินเฟ้อพ้ืนฐาน

ในเดือน พ.ค. ท่ีชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าท่ี 0.93%MoM และ 0.11%MoM ตามล าดับ  

Krungthai COMPASS คงประมาณการอัตราเงินเฟ้อท้ังปีอยู่ในกรอบ 1.0%-1.2%

ส่วนหนึ่งจากผลของฐานต่าในปีก่อนหน้า ท้ังยังมีแรงหนุนจากราคาอาหารสดท่ีอยู่ใน

ระดับสูงกวา่ปีก่อนค่อนข้างมากตามความต้องการท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ท่ีปรบัตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะดัชนีวสัดุก่อสรา้งหมวดเหล็กและ

ผลิตภัณฑ์เหล็กในเดือน พ .ค . ท่ีเ พ่ิมขึ้นถึง 47.0%YoY จากความต้องการใน

ตลาดโลกท่ีดีดตัวแรงตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศหลัก ประกอบกับจีนซึ่งเป็น

ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกลดก าลังการผลิตลง สอดคล้องกับประมาณการของ 

ก.พาณิชย์ ท่ีประเมินวา่ อตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปในปี 2021 จะอยู่ในกรอบ 0.7%-1.7%


