
Key Highlights:  
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financial instruments discussed herein. The information was obtained from 
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appropriateness of investing in any investment strategies discussed or 
recommended in this report and should understand that statements regarding 
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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อตัราเงนิเฟ้อเดือน ก.ย. พลิกกลับมาบวกท่ี 1.68% 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ก .ย. พลิกกลับมาบวกอยู่ท่ี 
1.68% (YoY) สาเหตุส าคัญจากมาตรการลดค่าน้าและ
ค่าไฟของภาครัฐส้ินสุดลง รวมกับราคาเช้ือเพลิงท่ี
ขยายตัวเร่งขึ้น ท าให้ราคาพลังงานขยายตัวเร่งขึ้นมาก 
ขณะท่ี ราคาอาหารสดหดตัวชะลอลงเล็กน้อย ด้านอัตรา
เงนิเฟ้อพ้ืนฐานเรง่ขึ้นมาอยู่ท่ี 0.19% (YoY) 

Krungthai COMPASS มองวา่อัตราเงินเฟ้อในไตรมาส
สุดท้ายของปีมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองจากไตรมาส 3 
ท าให้คาดว่า อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปี 2021 จะอยู่ท่ี 
1% ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ามันดิบท่ีอยู่ใน
ระดับสูงเมื่ อเ ทียบกับปี ก่อน รวมถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีคาดวา่จะค่อยๆ ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นหลังการผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ อย่างไรก็ดี 
อุปสง ค์ภาย ในปร ะ เทศ ท่ี ยั งฟื้ น ตั ว ไม่ เ ต็ ม ท่ีจ าก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 รวมไปถึงราคา
อาหารสดหลายชนิดท่ีมีแนวโน้มราคาต่ากวา่ปีก่อน จะเป็น
ปัจจัยกดดันเงนิเฟ้อให้ขยายตัวในกรอบจ ากัด 
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คาดราคาน้ามันหนุนเงนิเฟ้อช่วงท่ีเหลือของปี 2021 ขยายตัวต่อเน่ือง 
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อัตราเงนิเฟอ้ท่ัวไปเดือน ก.ย. พลิกกลับมาบวกท่ี 1.68% 

จากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครฐัท่ีส้ินสุดลง 

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือน ก.ย. พลิกกลับมาบวกอยู่ท่ี 1.68% (YoY) จากเดือน

ก่อนท่ีติดลบอยู่ ท่ี 0.02% (YoY) สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์มองไว้ท่ี 0.58%1 (YoY) 

ปัจจัยส าคัญจากการส้ินสุดมาตรการลดภาระค่าครองชีพของภาครฐั โดยเฉพาะการ

ลดค่าไฟฟ้าและน้าประปา ประกอบกับราคาน้ามันเชื้อเพลิงท่ีขยายตัวเรง่ขึ้นท่ี 32.44% 

จากเดือนก่อนท่ี 28.82% ท าให้ราคาพลังงานขยายตัวเรง่ขึ้นมากท่ี 19.67% เทียบกับ

เดือนก่อนท่ี 5.99% ขณะท่ี ราคาอาหารสดหดตัวชะลอลงเล็กน้อย 3.15% เทียบกับ

เดือนก่อนท่ีหดตัว 3.73% จากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดส่วนใหญ่ท่ียังต่ากว่าปีก่อน 

โดยเฉพาะข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว เนื้อสุกร ไก่สด ผักสดและผลไม้สด ยกเวน้ ไข่ไก่ 

ท่ียังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน 

นอกเหนือจากนี้ อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวเรง่ขึ้นอยู่ท่ี 0.19% (YoY) เทียบกับ

เดือนก่อนท่ีขยายตัว 0.07% (YoY) ส่วนหนึ่งจากหมวดเคหสถานท่ีหดตัวชะลอลงท่ี 

0.10% จากเดือนก่อนท่ีหดตัว 5.95% ท้ังนี้  เมื่ อเฉล่ีย 9 เดือนแรกของปี 2021 

(ม.ค.- ก.ย.) อตัราเงนิเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.23% ส่วนอตัราเงนิเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ี 0.83% 

รูปท่ี 1  Inflation contribution:  
อัตราเงินเฟอ้ท่ัวไปเดือน ก.ย. พลิกกลับมา 
บวก จากมาตรการลดค่าน้าค่าไฟของภาครฐั 
ท่ีส้ินสุดลง 

ท่ีมา: CEIC 

Raw Food (15.69%)         

Energy (11.75%) 

Core (72.56%)                

Headline (100%) 

รูปท่ี 2 Crude Oil Price 
(Dubai):  
ราคาน้ามันดิบดูไบในเดือน ก.ย. ปรบัตัว
เพ่ิมข้ึนและอยู่สูงกวา่ระดับก่อนเกิด 
โควดิ-19 ในปี 2019 

หมายเหต:ุ ตัวเลขใน () คือน้าหนักของของสินค้าใน
ตะกรา้เงนิเฟ้อท่ัวไปปี 2015 

%YoY 

ดอลลาร/์บารเ์รล 

/1    อ้างอิงจาก Bloomberg Consensus (as of Oct 21) 
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Implication: 
ราคาอาหารสดช่วงท่ีเหลือของปียังมีแนวโน้มผันผวนสูง ส่วนหนึ่งจากผลกระทบจาก

สถานการณ์น้าท่วมในพ้ืนท่ีในแถบภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยต้ังแต่วันท่ี 

26 ก.ย. เป็นต้นมา ท่ีท าให้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิด โดยเฉพาะผักสดมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิม

สูงขึ้นในระยะส้ัน โดยคาดว่าสถานการณ์น้าท่วมจะเริม่คล่ีคลายภายในช่วงครึ่งแรกของเดือน 

ต.ค. หากไม่มีฝนตกหนักหรือพายุลูกใหม่เข้ามาในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี ราคาสินค้ากลุ่ม

อาหารสดบางชนิดมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะข้าวท่ีราคาลดลงตาม

ราคาในตลาดโลก เนื่องจากเผชิญการแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรงในตลาดส่งออก 

Krungthai COMPASS คาดอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแนวโน้มขยายตัว

ต่อเนื่องจากไตรมาส 3 หนุนอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียท้ังปี 2021 ท่ี 1% ปัจจัยส าคัญจากราคาน้ามัน

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีมีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากอุปทานท่ีมีแนวโน้มตึงตัว เนื่องจาก

ความต้องการใช้น้ามันท่ีฟื้ นตัวตามเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีฝ่ังอุปทานยังฟื้ นตัวช้าจากกลุ่ม

โอเปกพลัสท่ียังคงมติปรับเพ่ิมการผลิตไว้ ณ ระดับเดิมท่ี 4 แสนบาร์เรลต่อวันส าหรับเดือน 

พ.ย. ในการประชุมครั้งล่าสุดวันท่ี 4 ต.ค. โดย Goldman Sachs มองว่าภายในส้ินปี 2021 

ราคาน้ามันดิบเบรนท์มีโอกาสแตะสูงสุด 90 ดอลลาร์ฯต่อบาร์เรล นอกจากนี้ กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะค่อยๆ ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ

จะช่วยสนับสนุนการฟื้ นตัวของเงินเฟ้อในช่วงท่ีเหลือของปี อย่างไรก็ดี อุปสงค์ภายในประเทศ

ท่ียังฟื้ นตัวไม่เต็มท่ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงราคาอาหารสด

หลายชนิดท่ีมีแนวโน้มราคาต่ากวา่ปีก่อนจะยังกดดันอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในช่วงท่ีเหลือของปีให้

ฟื้ นตัวในกรอบจ ากัด 


