
 

 
สรุปสถานการณ�ราคาสินค�าและบริการ เดือนมีนาคมและไตรมาสที่ 1 ป� 2563 

ภาพรวม 

ดัชนีราคาผู�บริโภค (เงินเฟ.อท่ัวไป) เดือนมีนาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกันของป�ก�อน ลดลงร�อยละ 0.54 (YoY) 
หดตัวครั้งแรกในรอบ 33 เดือน และเป�นอัตราท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบ 51 เดือน โดยมีสาเหตุสําคัญจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
และการลดลงของกลุ:มพลังงาน ท่ีลดลงตํ่าสุดในรอบ 48 เดือน (ลดลงร+อยละ 11.14) ตามภาวะสงครามราคาน้ํามันโลก   
ระหว�างซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย ส�งผลให+ราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศลดลงถึง 11 ครั้งในเดือนนี้ 
นอกจากนั้น กลุ:มอาหารสด แม+จะยังขยายตัวร+อยละ 2.46 แต�เป�นอัตราท่ีตํ่าท่ีสุดในรอบป� เป�นผลจากความต+องการท่ีลดลง
ตามจํานวนนักท�องเท่ียว การป:ดให+บริการของร+านค+า และการป:ดภาคเรียน ขณะท่ีราคาอาหารสําเร็จรูป เครื่องประกอบ
อาหาร และของใช�ส:วนบุคคล ยังทรงตัวและเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของห+างโมเดิร<นเทรด อย�างไรก็ตาม สินค+าบางรายการมี
ราคาสูงข้ึน โดยเฉพาะ มะนาว ท่ีปรับตัวสูงข้ึนตามภาวะภัยแล+ง และไข�ไก� ท่ีปรับข้ึนตามพฤติกรรมการซ้ือไข�ครั้งละจํานวนมาก    
เพ่ือลดการเดินทางของผู+บริโภค ประกอบกับผลผลิตไข�ลดลงในช�วงฤดูแล+ง เม่ือหักอาหารสดและพลังงานออกแล�ว เงินเฟ.อ
พ้ืนฐาน ขยายตัวร�อยละ 0.54 (YoY) เฉล่ียไตรมาสแรกป� 2563 เงินเฟ.อท่ัวไป และเงินเฟ.อพ้ืนฐาน สูงข้ึนร�อยละ 0.41 และ 
0.53 (YoY) ตามลําดับ  

สถานการณ<ในช�วงนี้ถือว�าเป�นสถานการณ<ท่ีไม�ปกติ ดังนั้นเครื่องชี้วัดต�างๆ ท่ีเป�นปCจจุบันจะมีทิศทางสอดคล+องกับ
ความรุนแรง และความไม�แน�นอนของสถานการณ<ท่ีเกิดข้ึน อย�างไรก็ตาม สินค+าเกษตรสําคัญหลายรายการมีราคาเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะ ข+าว ไก� และไข� ส�งผลดีต�อเกษตรกรในกลุ�มนี้  

สถานการณ�ราคาสินค�าและบริการ เดือนมีนาคม 2563 

ดัชนีราคาผู�บริโภค (เงินเฟFอท่ัวไป) เดือนมีนาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันป�ก�อน ลดลงร�อยละ 0.54 (YoY)  
โดยหมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม:ใช:อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร�อยละ 1.74 จากการลดลงของหมวดพาหนะการขนส:งและการส่ือสาร 
ร�อยละ 4.93 (น้ํามันเชื้อเพลิงทุกประเภท และการสื่อสาร (เครื่องรับโทรศัพท<มือถือ)) ขณะท่ีสินค+าและบริการท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
ได+แก� หมวดเคหสถาน (ค�าเช�าบ+าน) สูงข้ึนในอัตราท่ีชะลอตัวลง ร�อยละ 0.09 จากการลดลงของกGาซหุงต+ม สิ่งท่ีเก่ียวกับทํา
ความสะอาด (ผงซักฟอก น้ํายาปรับผ+านุ�ม น้ํายารีดผ+า) หมวดเครื่องนุ:งห:มและรองเท�า สูงข้ึนร�อยละ 0.09 (เสื้อยกทรง 
รองเท+าหุ+มส+นหนังบุรุษ กางเกงขายาวสตรี) หมวดการตรวจรักษาและบริการส:วนบุคคล สูงข้ึนร�อยละ 0.36 (แชมพู น้ํายา
ระงับกลิ่นกาย ค�าแต�งผมชาย) หมวดการบันเทิง การอ:าน การศึกษาฯ สูงข้ึนร�อยละ 0.47 (ค�าเดินทางไปเยี่ยมญาติและ
ทําบุญ ค�าเล�าเรียน-ค�าธรรมเนียมการศึกษา)  หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล� สูงข้ึนร+อยละ 0.02 (สุรา) รวมท้ัง      
ค�าโดยสารสาธารณะปรับราคาสูงข้ึน (ค�าโดยสารรถประจําทาง ค�าโดยสารรถสองแถว ค�าโดยสารรถตู+) ขณะท่ีหมวดอาหาร
และเครื่องดื่มไม:มีแอลกอฮอล� สูงข้ึนร�อยละ 1.58 สูงข้ึนทุกหมวดสินค+า ยกเว+นผักสด ท่ีลดลงร+อยละ 5.40 (มะนาว 
กะหล่ําปลี พริกสด) ปริมาณผักสดในแหล�งเพาะปลูกสําคัญท่ีเร�งเพาะปลูกในช�วงท่ีมีน้ํา และครบช�วงเก็บเก่ียวทําให+ปริมาณ 
ผักสดเข+าสู�ตลาดมาก ประกอบกับความต+องการบริโภคท่ีลดลงจากการหดตัวของการท�องเท่ียว การป:ดสถานบริการ และการ
ป:ดภาคเรียน สําหรับสินค+าท่ีปรับตัวสูงข้ึน ได+แก� ข+าว แปFงและผลิตภัณฑ<จากแปFง สูงข้ึนร+อยละ 7.68 (ข+าวสารเหนียว      
ข+าวสารเจ+า) เนื้อสัตว< เป�ดไก� และสัตว<น้ํา สูงข้ึนร+อยละ 1.78 (เนื้อสุกร ปลานิล ไก�ย�าง) ผลไม+ สูงข้ึนร+อยละ 2.25 
(ส+มเขียวหวาน ฝรั่ง กล+วยน้ําว+า) เป�นช�วงปลายฤดูของผลไม+บางชนิด ไข�และผลิตภัณฑ<นม สูงข้ึนร+อยละ 2.53 (ไข�ไก� นมเปรี้ยว 
นมสด) เครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึนร+อยละ 2.76 (น้ํามันพืช มะพร+าว (ผลแห+ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) เครื่องด่ืมไม�มี
แอลกอฮอล< สูงข้ึนร+อยละ 2.30 (น้ําอัดลม น้ําหวาน กาแฟผงสําเร็จรูป) อาหารบริโภคในบ+านและนอกบ+าน สูงข้ึนร+อยละ 0.76 
และ 0.41 ตามลําดับ (กับข+าวสําเร็จรูป อาหารเช+า ข+าวแกง/ข+าวกล�อง) 

ดัชนีราคาผู�บริโภค เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ< 2563 ลดลงร�อยละ 0.86 (MoM) ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 เทียบกับ 
ไตรมาสเดียวกันของป�ก�อน สูงข้ึนร�อยละ 0.41 (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสก�อนหน+า ลดลงร�อยละ 0.22 (QoQ) 
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ดัชนีราคาผู�ผลิต เดือนมีนาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันป�ก�อน ลดลงร�อยละ 2.0 (YoY) กลับมาหดตัวอีก

ครั้งหลังจากท่ีสูงข้ึนในสองเดือนก�อนหน+า โดยเฉพาะหมวดผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ลดลงร�อยละ 2.5 ตามราคาใน
ตลาดโลก ได+แก� กลุ�มน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ<ป:โตรเคมี (น้ํามันดีเซล น้ํามันแกGสโซฮอล< น้ํามันเตา) กลุ�มเคมีภัณฑ< 
(โซดาไฟ เม็ดพลาสติก) กลุ�มโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ< (เหล็กแท�ง เหล็กแผ�น เหล็กเส+น) สําหรับสินค+าท่ีราคาลดลงตาม
วัตถุดิบ ได+แก� กลุ�มสิ่งทอ (เส+นใยสังเคราะห< ด+ายใยสังเคราะห<ผสมฝFาย) กลุ�มเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ<กระดาษ และสิ่งพิมพ<  
กลุ�มผลิตภัณฑ<ยางและพลาสติก (ยางแผ�นรมควัน ยางแท�ง ถุงพลาสติก) กลุ�มเครื่องไฟฟFา อุปกรณ<และอิเล็กทรอนิกส< (สายไฟ 
สายเคเบิล แบตเตอรี่) สําหรับส�วนประกอบคอมพิวเตอร< (ฮาร<ดดิสก<ไดรฟQ) ราคาลดลงเพ่ือระบายสินค+ารุ�นเดิม หมวดผลิตภัณฑ�
จากเหมือง ลดลงร�อยละ 6.7 ได+แก� น้ํามันป:โตรเลียมดิบ กGาซธรรมชาติและแร� ตามภาวะราคาในตลาดโลก ขณะท่ีหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรม สูงข้ึนร�อยละ 2.8 ตามการสูงข้ึนของกลุ�มผลผลิตการเกษตร (ข+าวเปลือกเหนียว มะพร+าวผล อ+อย 
ผลไม+) ปริมาณผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล+ง ปาล<มสด ราคาสูงข้ึนจากมาตรการภาครัฐเป�นสําคัญ สัตว�มีชีวิตและผลิตภัณฑ� 
(สุกร/ไก�มีชีวิตและไข�ไก�) ตามความต+องการของตลาดท้ังในและต�างประเทศ สําหรับสินค+าท่ีราคาลดลง ได+แก� ข+าวเปลือกเจ+า 
ข+าวโพดเลี้ยงสัตว< มันสําปะหลังสด เป�นต+น 

ดัชนีราคาผู�ผลิต เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ< 2563 ลดลงร�อยละ 1.2 (MoM) ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 เทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของป�ก�อน ลดลงร�อยละ 0.4 (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสก�อนหน+า สูงข้ึนร�อยละ 0.2 (QoQ) 

ดัชนีราคาวัสดุก:อสร�าง เดือนมีนาคม 2563 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันป�ก�อน ลดลงร�อยละ 2.9 (YoY) ยังคงลดลง
ต�อเนื่องต้ังแต�กลางป�ท่ีผ�านมา โดยเฉพาะหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ�เหล็ก ลดลงร�อยละ 11.6 ตามความต+องการและต+นทุน
ท่ีลดลง (เหล็กเส+นกลมผิวเรียบ-ผิวข+ออ+อย เหล็กโครงสร+างรูปพรรณ) หมวดผลิตภัณฑ�คอนกรีต ลดลงร�อยละ 1.6 
(คอนกรีตบล็อกก�อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) การค+าชะลอตัวจากปริมาณงานก�อสร+างท่ีลดลง 
ประกอบกับการแข�งขันสูง หมวดซีเมนต� ลดลงร�อยละ 0.8 (ปูนซีเมนต<ผสม ปูนซีเมนต<ปอร<ตแลนด<) สอดคล+องกับ
ปริมาณการจําหน�ายปูนซีเมนต<ท่ีลดลงอย�างต�อเนื่อง หมวดวัสดุก:อสร�างอ่ืน ๆ ลดลงร�อยละ 0.7 (อลูมิเนียมแผ�นเรียบ 
ยางมะตอย) ปรับลดลงตามราคาน้ํามัน หมวดสุขภัณฑ� ลดลงร�อยละ 0.4 (โถส+วมชักโครก กระจกเงา ฉากก้ันห+องน้ําสําเร็จรูป) 
ขณะท่ีหมวดกระเบ้ือง สูงข้ึนร�อยละ 1.7 (กระเบ้ืองปูพ้ืน กระเบ้ืองแกรนิต) หมวดอุปกรณ�ไฟฟ.าและประปา สูงข้ึนร�อยละ 
0.4 (ถังเก็บน้ําสแตนเลส ท�อร+อยสายไฟและสายโทรศัพท<พีวีซี) ราคาสูงข้ึนตามต+นทุนวัตถุดิบ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงข้ึนร�อยละ 
0.3 (สีเคลือบน้ํามัน สีรองพ้ืนปูน-โลหะ) หมวดไม�และผลิตภัณฑ�ไม� สูงข้ึนเล็กน�อยร�อยละ 0.1 (วงกบประตู)  

ดัชนีราคาวัสดุก:อสร�าง เม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ< 2563 ลดลงร�อยละ 0.6 (MoM) ไตรมาสท่ี 1 ป� 2563 เทียบกับ     
ไตรมาสเดียวกันของป�ก�อน ลดลงร�อยละ 2.1 (YoY) และเม่ือเทียบกับไตรมาสก�อนหน+า สูงข้ึนร�อยละ 0.3 (QoQ) 

ดัชนีความเช่ือม่ันผู�บริโภค เดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวลดลงมาอยู:ท่ีระดับ 37.5 จากระดับ 43.1 ในเดือนก:อนหน�า 
ต่ําสุดในรอบ 15 เดือน เป�นการลดลงของท้ังดัชนีความเชื่อม่ันผู+บริโภคในปCจจุบันท่ีลดลงจากระดับ 38.2 มาอยู�ท่ีระดับ 32.7 
และดัชนีความเชื่อม่ันผู+บริโภคในอนาคตท่ีลดลงจากระดับ 46.4 มาอยู�ท่ีระดับ 40.7 ดัชนีความเชื่อม่ันผู+บริโภคโดยรวม        
ในเดือนนี้ปรับตัวลดลงค�อนข+างมาก ซ่ึงลดลงในทุกภูมิภาคและทุกอาชีพ โดยมีสาเหตุสําคัญจากการแพร�ระบาดของไวรัส       
โควิด-19 ท่ีมีระดับความรุนแรงสูงกว�าเดือนก�อน ส�งผลให+ภาครัฐต+องออกมาตรการจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
หลายด+านเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค ซ่ึงมาตรการดังกล�าวส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจท้ังทางตรงและทางอ+อม           
อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได+ อย�างไรก็ตาม รัฐบาลได+มีมาตรการให+ความช�วยเหลือเยียวยากับผู+ท่ีได+รับผลกระทบจากการแพร�ระบาด
ของไวรัสออกมาเป�นระยะ ๆ อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงน�าจะช�วยบรรเทาความเดือดร+อนของผู+ได+รับผลกระทบในบางส�วนได+  
แนวโน�มอัตราเงินเฟ.อท่ัวไป ไตรมาสท่ี 2 ป� 2563  

สถานการณ<การแพร�ระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวโน+มการลดลงของราคาพลังงานโลก เป�นปCจจัยสําคัญท่ีส�งผล
กระทบต�อเงินเฟFอในช�วงไตรมาสแรกของป� โดยส�งผลท้ังด+านอุปสงค<และด+านอุปทาน และยังไม�มีสัญญาณท่ีชัดเจนว�าจะ
คลี่คลายได+เม่ือใด ในขณะท่ีสถานการณ<ภัยแล+ง แม+จะส�งผลต�อผลผลิตสินค+าเกษตรบางชนิด แต�โดยรวมน�าจะมีผลน+อยกว�า
ปCจจัยด+านอุปสงค< ซ่ึงหากสถานการณ<ยังคงดําเนินต�อไปภายใต+ความไม�แน�นอนและส�งผลให+พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะท่ีลดทอนความต+องการและลดกิจกรรมทางธุรกิจแล+ว คาดว�าเงินเฟFอในไตรมาสท่ี 2 จะมีโอกาสลดลงอย�างต�อเนื่อง
ไปจนถึงครึ่งหลังของป� ดังนั้น กระทรวงพาณิชย� จึงปรับคาดการณ�อัตราเงินเฟ.อ ท้ังป� 2563 ให+สอดคล+องกับสถานการณ< 
จากเดิม ระหว�างร+อยละ 0.4 ถึง 1.2 (ค�ากลางอยู�ท่ี 0.8) เป�น ระหว�างร�อยละ -1.0 ถึง -0.2 (ค:ากลางอยู:ท่ีร�อยละ -0.6) 
อย�างไรก็ตาม หากสถานการณ<เปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ<เพ่ือความเหมาะสมและ
สอดคล+องกับสถานการณ<อีกครั้งในระยะต�อไป 
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร<การค+า 
กระทรวงพาณิชย< 
7 เมษายน 2563   

       
 
 
 
 


