
 

 

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2563  
ภาพรวม 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.50 (YoY) 
ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 0.70 ตามราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดที่ปรับสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการ
ของตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ประกอบกับผลผลิตพืชผักได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยในหลายพ้ืนที่ อีกทั้งราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานแม้ยังหดตัวแต่ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ราคา
สินค้าในหมวดข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ไข่และผลิตภัณฑ์นม หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล ปรับตัวลดลง ขณะที่สินค้าในหมวดอ่ืน ๆ ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ปกติ สอดคล้องกับความต้องการ  
การส่งเสริมการขาย และปริมาณผลผลิตเป็นส าคัญ ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (เงินเฟ้อทั่วไป ที่หักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว) 
สูงข้ึนร้อยละ  0.19 (YoY) 

เงินเฟ้อในเดือนนี้ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์และอุปทานในประเทศ     
โดยด้านอุปสงค์สะท้อนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตามราคาสินค้าเกษตรส าคัญ โดยเฉพาะ
ปาล์มน้ ามัน ผักสด สุกร และยางพารา ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บจากการใช้จ่ายภายในประเทศยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่สอง ส่งผลให้ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยรวมกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ 3 เดือน ขณะทีป่ริมาณการ
จ าหน่ายปูนซีเมนต์ยังคงขยายตัวได้ดี นอกจากนั้นปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
กลับมาเป็นบวกอีกในรอบ 16 เดือน และ 17 เดือน ตามล าดับ ส าหรับด้านอุปทานสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
และอัตราการใช้ก าลังการผลิตทีป่รับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง  

สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2563 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.50 (YoY) 
ตามการลดลงของสินค้าอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 1.70 ได้แก่ หมวดพาหนะการขนส่งและ 
การสื่อสาร ร้อยละ 4.32 ตามการลดลงของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาฯ 
ลดลงร้อยละ 0.24 จากการลดลงของค่าทัศนาจรและค่าห้องพักโรงแรม หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ 0.21 โดยสินค้า
ส าคัญที่ราคาลดลง อาทิ ก๊าซหุงต้ม ค่ากระแสไฟฟ้า และสิ่งที่เกี่ยวกับการท าความสะอาด (ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ซักผ้า น้ ายา
ล้างจาน) และหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.08 ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า สูงข้ึนร้อยละ 0.21 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 0.07 ส าหรับหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงข้ึนร้อยละ 1.57 จากการสูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า ร้อยละ 3.53 
(เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู ปลาหมึกกล้วย) นอกจากนี้ กลุ่มผักสด สูงขึ้นร้อยละ 13.54  โดยผักสดราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิด 
(ผักชี มะเขือ มะเขือเทศ) กลุ่มผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 0.33 (กล้วยน้ าว้า ฝรั่ง ทุเรียน) กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 
2.54 (น้ ามันพืช ซอสหอยนางรม) กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.94 (น้ าอัดลม น้ าดื่ม กาแฟผงส าเร็จรูป) 
กลุ่มอาหารบริโภค-ในบ้านและอาหารบริโภค-นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.44 และ 0.68 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่ม
ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 1.76 (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) และกลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ 
1.20 (ไข่ไก่ นมสด)  

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.05 (MoM) และเฉลี่ย 10 เดือน        
(ม.ค.- ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.94 (AoA) 
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.9 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจาก

เดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 1.3 ตามราคาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์จากเหมือง ขณะทีห่มวด
ผลผลิตเกษตรกรรมยังคงขยายตัวได้ดี สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทาน สะท้อนได้จากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น 
โดยหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.2 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91,95 
น้ ามันเครื่องบิน) กลุ่มเคมีภัณฑ์ (โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) ความต้องการใช้ลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว กลุ่มเยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษ (กระดาษพิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ) จากค าสั่งซื้อลดลง กลุ่มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์ (เหล็กแผ่น 
ลวดเหล็ก บรรจุภัณฑ์โลหะ) กลุ่มสิ่งทอ (สิ่งทอจากใยสังเคราะห์) กลุ่มเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ ราคา
วัตถุดิบปรับลดลง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 20.2 (น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ) ขณะที่หมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 6.0 ได้แก่ กลุ่มผลผลิตการเกษตร (หัวมันส าปะหลังสด มะพร้าวผล) พืชผัก (มะนาว มะเขือ 
พริกสด) และผลไม้ (องุ่น สับปะรดโรงงาน ฝรั่ง) ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการมีอย่างต่อเนื่อง ผลปาล์มสด 
ยางพารา ราคาปรับสูงขึ้นจากมาตรการแก้ไขปัญหาราคาของภาครัฐ ประกอบกับสต๊อกยางพาราลดลง กลุ่มสัตว์มีชีวิตและ
ผลิตภัณฑ ์(สุกร/ไก่มีชีวิต และไข่ไก่) กลุ่มปลาและสัตว์น้ า (ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาทูสด) ความต้องการของตลาดเพ่ิมสูงขึ้น   

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง และเฉลี่ย 10 เดือน      
(ม.ค.- ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.9 (AoA) 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 0.2 (YoY) กลับมาเป็น
บวกอีกครั้งในรอบ 17 เดือน เป็นการสูงขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งสูงขึ้น
ร้อยละ 1.4 (สูงขึ้นครั้งแรกในรอบ 23 เดือน) ตามต้นทุนและความต้องการที่ค่อย ๆ  ปรับตัวดีขึ้น (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิว
ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กตัว H) หมวดกระเบื้อง สูงข้ึนร้อยละ 2.0 (กระเบื้องแกรนิต กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น) หมวดวัสดุ
ก่อสร้างอ่ืน ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (ยางมะตอย) มีการลดก าลังการผลิตตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อย
ละ 0.5 (สีเคลือบน้ ามัน สีรองพ้ืนโลหะ ซิลิโคน) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี) และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ขณะทีห่มวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง
ร้อยละ 2.5 (ชีทไพล์คอนกรีต ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป) และหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์) เนื่องจากสินค้าล้นตลาด ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง ส าหรับหมวดสุขภัณฑ์ ดัชนีโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง  

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (MoM) และเฉลี่ย 10 เดือน          
(ม.ค.- ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.2 (AoA) 

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม เดือนตุลาคม 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 44.6 จากระดับ 45.1       
ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวลดลงทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่น
ผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวลดลงจากระดับ 37.2 มาอยู่ที่ระดับ 36.4 คาดว่ามาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งจากความกังวล
ต่อการระบาดของโควิด -19 รอบ 2 การเกิดอุทกภัยในหลายพ้ืนที่ การสิ้นสุดของมาตรการพักช าระหนี้ และสถานการณ์
ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตยังอยู่ในช่วงเชื่อมั่นติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง (สูงกว่า
ระดับ 50) ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งโดยรวม ปัจจุบันและอนาคตในเดือนนี้ สอดคล้องและมีทิศทางเดียวกับดัชนี
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย  

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2563 
อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะหดตัวในอัตราที่น้อยลง ตามความ

ต้องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งการเพ่ิมวันหยุดยาว โครงการเที่ยวด้วยกัน โครงการช้อปดีมีคืน และโครงการคนละครึ่ง ซึ่งน่าจะช่วยเพ่ิมก าลังซื้อ
และกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ ราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้สด 
ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาด 
ประกอบกับฐานราคาในปีก่อนอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงาน ซึ่งยังอยู่ในระดับ
ต่ า อาจจะเป็นแรงกดดันที่ส าคัญต่อเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี ้กระทรวงพาณิชย์ ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้ง
ปี 2563 ทีร่้อยละ -1.5 ถึง -0.7 (ค่ากลางอยู่ท่ี -1.1) 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
5 พฤศจิกายน 2563   

       
 

ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI Oct Nov Dec เฉล่ีย Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct

เงินเฟ้อท่ัวไป  (Headline CPI) 0.11 0.21 0.87 0.71 1.05 0.74 -0.54 -2.99 -3.44 -1.57 -0.98 -0.50 -0.70 -0.50
   -หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 2.22 1.51 1.73 2.31 1.82 2.04 1.58 1.04 -0.01 0.06 0.55 1.62 1.42 1.57

      อาหารสด 4.63 2.76 3.34 4.21 3.45 3.48 2.46 1.31 -1.24 -1.10 0.04 2.44 2.18 2.61
   -หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม -1.09 -0.53 0.38 -0.21 0.62 -0.01 -1.74 -5.28 -5.42 -2.53 -1.87 -1.73 -1.94 -1.70
      พลังงาน -7.54 -4.71 -0.02 -2.68 1.54 -2.05 -11.14 -29.31 -27.38 -11.89 -10.91 -9.70 -10.75 -9.43

เงินเฟ้อพ้ืนฐาน  (Core CPI) 0.44 0.47 0.49 0.52 0.47 0.58 0.54 0.41 0.01 -0.05 0.39 0.30 0.25 0.19

ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI

รวม -2.5 -2.1 -0.3 -1.0 0.8 0.1 -2.0 -4.3 -4.8 -3.1 -2.5 -1.3 -1.3 -0.9
  ผลผลิตเกษตรกรรม 5.8 3.7 5.0 5.3 7.2 5.3 2.8 -1.7 -1.9 -0.9 0.8 4.0 5.2 6.0
  ผลิตภัณฑ์จากเหมือง -8.6 -7.0 -1.3 -0.9 -0.4 -4.0 -6.7 -15.6 -24.5 -19.2 -18.8 -16.4 -17.6 -20.2
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -3.3 -2.6 -0.9 -1.8 0.0 -0.4 -2.5 -4.2 -4.4 -2.8 -2.3 -1.5 -1.7 -1.2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง CMI

รวม -3.1 -3.1 -2.1 -1.2 -1.7 -2.0 -2.9 -4.0 -3.8 -2.9 -1.8 -2.2 -1.2 0.2
  หมวดซีเมนต์ -0.1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.8 -0.8 -1.2 -1.3 0.8 -0.3 -0.3 -0.3
  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1.4 1.2 1.0 1.7 -0.7 -1.2 -1.6 -2.5 -2.7 -2.5 -1.9 -1.9 -2.8 -2.5
  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก -16.7 -16.5 -12.3 -9.3 -8.5 -9.4 -11.6 -15.4 -14.9 -11.5 -8.6 -10.2 -5.5 1.4

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค

 - โดยรวม 46.3 44.5 44.5 48.4 44.1 43.1 37.5 33.3 38.1 42.5 41.0 43.0 45.1 44.6
      ในปัจจุบัน 40.5 39.0 39.4 41.8 38.9 38.2 32.7 28.0 32.0 36.0 35.6 36.9 37.2 36.4
      ในอนาคต 50.2 48.2 48.0 52.8 47.6 46.4 40.7 36.8 42.1 46.9 44.5 47.0 50.4 50.1
 - กลุ่มอาชีพ

เกษตรกร 47.3 45.3 45.5 49.0 44.2 44.3 38.4 34.2 38.3 42.3 42.1 44.2 45.7 45.7
พนักงานเอกชน 44.6 43.2 42.6 47.3 43.6 41.0 34.1 32.2 35.5 41.2 38.0 41.5 44.2 43.2
ผู้ประกอบการ 46.7 45.0 45.9 49.1 45.1 43.5 35.1 31.1 38.7 42.5 40.7 42.8 45.5 44.5
รับจ้างอิสระ 44.8 42.6 42.8 46.8 44.2 42.0 34.5 30.8 35.6 40.6 39.5 40.5 42.6 42.2
พนักงานของรัฐ 50.6 48.6 49.0 52.1 47.8 47.7 41.9 40.8 45.8 49.4 48.6 49.2 50.2 50.3
นักศึกษา 44.2 43.1 42.2 46.0 41.9 41.3 37.3 34.6 42.5 43.9 41.4 39.5 42.8 44.0
ไม่ได้ท างาน 42.3 41.6 42.4 45.9 40.1 40.1 36.2 30.8 33.1 36.5 38.2 37.8 36.8 41.2
 - รายภาค
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 42.2 41.0 40.5 45.8 42.5 39.8 32.3 35.7 38.9 42.4 38.5 37.9 44.8 44.5
กลาง 47.6 46.3 46.3 49.8 46.3 44.8 39.4 35.9 39.2 43.4 41.9 44.0 46.2 45.0
เหนือ 46.2 44.1 44.4 47.4 43.1 42.3 36.2 32.1 38.4 42.5 34.1 42.3 43.7 43.1
ตะวันออกเฉียงเหนือ 48.7 46.1 46.7 50.4 45.1 45.8 39.6 35.5 40.5 44.4 44.0 44.8 46.1 45.3
ใต้ 45.8 44.2 45.0 48.4 44.7 42.5 36.0 30.9 37.9 43.4 41.9 43.1 45.5 45.8

ตารางสรุปดัชนีเศรษฐกิจการค้า ปี 2562 - 2563 
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