
สถิติอัตราเงินเฟอ 

ดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปของประเทศ
เดือนกันยายน และไตรมาสท่ี 3 ป( 2563 5 ตุลาคม 2563

ดัชนีราคาผู�บริโภคเดือนกันยายน 2563 เท-ากับ 102.18

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนกันยายน 2563  

อัตราเงินเฟอเฉลี่ยประเทศต-างๆ ป( 2563 

  ประเทศอาเซียน

ร�อยละ (YoY)
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อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี 

      - อาหารสด

 หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม-ใช-อาหารและ… 

เครื่องนุ-งห-มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส-วน… 

พาหนะการขนส-งและการสื่อสาร

      - พลังงาน

การบันเทิง การอ-าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอลI

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *
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Highlights อัตราเงินเฟอท่ัวไปเดือนกันยายน 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป(ก-อนลดลงร�อยละ -0.70 (YoY) ปรับตัวลดลงจากเดือนท่ีแล�ว ท่ีลดลง
ร�อยละ-0.50 หลังจากปรับตัวดีขึ้นต-อเนื่องมา 3 เดือน เป�นการลดลงของ
กลุ�มพลังงานร�อยละ -10.75 จากราคานํ้ามันเช้ือเพลิงขายปลีกในประเทศและ
การปรับค�า Ft ระหว�างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2563 ท่ีเรียกเก็บในอัตรา
-12.43 สตางค8ต�อหน�วย โดยลดลงจากรอบก�อน 0.83 สตางค8ต�อหน�วย รวมท้ัง
การลดลงของกลุ�มข�าวจากฐานราคาของป<ท่ีผ�านมาท่ีสูงท่ีสุดในรอบป< ส�งผลให�
กลุ�มอาหารสดชะลอตัวเพ่ิมข้ึนท่ีร�อยละ 2.18 ขณะท่ีสินค�าอ่ืน ๆ ส�วนใหญ�
เคลื่อนไหวสอดคล�องกับผลผลิตและความต�องการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ส�งผลให�เงิน
เฟE อปรับตั วดี ข้ึนแบบค�อย เป�นค� อยไป เมื่ อ หักอาหารสดและพลั ง งาน 
เงินเฟอพ้ืนฐานสูงขึ้นร�อยละ 0.25 โดยเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) เงินเฟอ
ท่ัวไปลดลงร�อยละ -0.99 (AoA) และเงินเฟอพ้ืนฐานสูงขึ้นร�อยละ 0.32 (AoA)

อัตราเงินเฟอท่ัวไปไตรมาสท่ี 3 ป( 2563 ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป(ก-อนร�อยละ -0.73 และสูงขึ้นจากไตรมาสก-อนร�อยละ 1.86

• หมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม-ใช-อาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงร�อยละ -1.94 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส�งและการสื่อสาร ร�อยละ -4.99 ราคาขายปลีกนํ้ามัน
เ ช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีลดลงร�อยละ -15.77 และการลดลงของการสื่อสาร 
(ค�าเครื่องรับโทรศัพท8มือถือ) ร�อยละ -0.04  หมวดเคหสถาน (กIาซหุงต�ม 
ค�ากระแสไฟฟEา นํ้ายาปรับผ�านุ�ม) ลดลงร�อยละ -0.19 หมวดการบันเทิง การอ�าน 
การศึกษาฯ (ค�าทัศนาจรต�างประเทศ ค�าห�องพักโรงแรม) ลดลงร�อยละ -0.21 และ
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล8 (เบียร8) ลดลงร�อยละ -0.02 ขณะท่ี
หมวดการตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล (นํ้ายาระงับกลิ่นกาย ค�าแต�งผมชาย 
แชมพู) สูงข้ึนร�อยละ 0.25 หมวดเครื่องนุ�งห�มและรองเท�า (กางเกงขายาวบุรุษ 
เสื้อยกทรง เสื้อยืดสตรี) สูงข้ึนร�อยละ 0.17 และค�าโดยสารสาธารณะ (ค�าโดยสาร
เครื่องบิน) สูงข้ึนร�อยละ 0.07
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นร�อยละ 1.42 จากเน้ือสัตว8 

เป�ดไก� และสัตว8นํ้า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู  ไก�สด ปลาหมึกกล�วย) สูงข้ึน
ร�อยละ 3.38 ผักสด (ผักชี มะเขือเทศ กะหล่ําปลี ต�นหอม) สูงข้ึนร�อยละ 11.21 
เครื่องประกอบอาหาร (นํ้ามันพืช มะพร�าว (ผลแห�ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) สูงข้ึน
ร�อยละ 2.25 เครื่องดื่มไม�มีแอลกอฮอล8 (นํ้าอัดลม นํ้าหวาน กาแฟผงสําเร็จรูป 
เครื่องดื่มรสชอกโกแล็ต) สูงข้ึนร�อยละ 1.71 และอาหารบริโภคในบ�าน-นอกบ�าน 
สูงข้ึนร�อยละ 0.51 และ 0.67 ตามลําดับ ได�แก� ข�าวแกง/ข�าวกล�อง กับข�าว
สําเร็จรูป กOวยเตี๋ยว ข�าวผัด ข�าวราดแกง อาหารเช�า และอาหารแบบตะวันตก  
ขณะท่ีข�าว แปEงและผลิตภัณฑ8จากแปEง (ข�าวสารเหนียว ข�าวสารเจ�า) ลดลง
ร�อยละ -0.94 ไข�และผลิตภัณฑ8นม (ไข� ไก�  นมสด) ลดลงร�อยละ -0.28 
ผลไม� (ส�มเขียวหวาน มะม�วง แตงโม เงาะ มะละกอสุก) ลดลงร�อยละ -1.80 
จากปริมาณผลผลิตยังมีเพียงพอต�อความต�องการ

1. เทียบกับเดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลงร�อยละ -0.70
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ
1.  เดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลง -0.70
2.  เดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ลดลง -0.11
3.  เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ป( 2563 

เทียบกับช-วงเดียวกันของป(ก-อน (AoA) ลดลง -0.99

4.  ไตรมาสท่ี 3 ป( 2563 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป(ก-อน (YoY)  ลดลง -0.73

5.  ไตรมาสท่ี 3 ป( 2563 
เทียบกับไตรมาสก-อนหน�า (QoQ) สูงขึ้น 1.86

(ม.ค. – ส.ค. 2563)



2. เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ลดลงร�อยละ -0.11 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้

ร�อยละ (MoM)

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ป( 2563 เทียบกับช-วงเดียวกันของป(ก-อน (AoA) ลดลงร�อยละ -0.99 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม-มีแอลกอฮอลI ลดลงร�อยละ -0.08 ตามการ
ลดลงข�าว แปEงและผลิตภัณฑ8จากแปEง (ข�าวสารเหนียว) ลดลงร�อยละ -0.04 
เน้ือสัตว8 เป�ดไก� และสัตว8นํ้า (เน้ือสุกร ไก�ย�าง กุ�งขาว) ลดลงร�อยละ -0.11 
ไข�และผลิตภัณฑ8นม (นมสด นมเปรี้ยว) ลดลงร�อยละ -0.08 ผักสด (มะเขือเทศ 
ต�นหอม แตงกวา ผักคะน�า มะเขือ) ลดลงร�อยละ -3.04 เครื่องประกอบอาหาร 
(นํ้ามันพืช ซอสหอยนางรม นํ้าปลา) ลดลงร�อยละ -0.28 เครื่องดื่มไม�มี
แอลกอฮอล8 (ชาสําเร็จรูปพร�อมดื่ม เครื่องดื่มรสชอกโกแล็ต) ลดลงร�อยละ
-0.02 ขณะท่ี ผลไม�สด (ส�มเขียวหวาน มะม�วง กล�วยนํ้าว�า ฝรั่ง) สูงข้ึนร�อยละ 
1.68 อาหารบริโภค-ในบ�าน (ข�าวแกง/ข�าวกล�อง ข�าวผัด กOวยเตี๋ยว) สูงข้ึน
ร�อยละ 0.02 และอาหารบริโภค-นอกบ�าน (ข�าวราดแกง) สูงข้ึนร�อยละ 0.05  
• หมวดอ่ืนๆ ท่ีไม-ใช-อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร�อยละ -0.13 จากหมวด

พาหนะการขนส�งและการสื่อสาร ลดลงร�อยละ -0.44 ตามการลดลงของราคา
นํ้ามันเ ช้ือเพลิงทุกชนิด ร�อยละ -1.47 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล8 (เบียร8) ลดลงร�อยละ -0.02 ขณะท่ีมีสินค�าและบริการท่ีมี
ราคาสูงข้ึน ได�แก� หมวดเคหสถาน (ผงซักฟอก ค�านํ้าประปา นํ้ายาปรับผ�านุ�ม 
ค�าเช�าบ�าน) สูงข้ึนร�อยละ 0.02 การตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล 
(นํ้ายาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ8ปEองกันและบํารุงผิว นํ้าหอม) สูงข้ึนร�อยละ 
0.26 และ ค�าโดยสารสาธารณะ (ค�าโดยสารเครื่องบิน) สูงข้ึนร�อยละ 0.03 
หมวดเครื่องนุ�งห�มและรองเท�า  หมวดการสื่อสาร และหมวดการบันเทิง 
การอ�าน การศึกษาฯ ราคาโดยเฉลี่ยไม�เปลี่ยนแปลง
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อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี 

      - อาหารสด

 หมวดอ่ืน ๆ ไม-ใช-อาหาร… 

เครื่องนุ-งห-มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ… 

พาหนะการขนส-งและการ… 

      - พลังงาน

การบันเทิง การอ-าน การ… 

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี 

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอ่ืนๆ ไม-ใช-อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร�อยละ -2.22 ตามการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส�งและการสื่อสาร ลดลงร�อยละ -4.78 ตามการลดลงของ
ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ร�อยละ -15.67 และการสื่อสารลดลงร�อยละ -0.05 
รวมท้ัง หมวดเคหสถาน (ค�ากระแสไฟฟEา ค�านํ้าประปา กIาซหุงต�ม) ลดลง
ร� อ ยละ  -1 . 3 1  ขณะ ท่ี สิ นค� า แล ะบริ ก า ร ท่ี ร าคาปรั บสู ง ข้ึ น  ไ ด� แ ก� 
หมวดเครื่องนุ�งห�มและรองเท�า (เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เสื้อยืดสตรี) สูงข้ึน
ร�อยละ 0.06 หมวดการตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล (ยาสีฟUน นํ้ายาระงับ
กลิ่นกาย ค�าแต�งผมชาย แชมพู) สูงข้ึนร�อยละ 0.35 ค�าโดยสารสาธารณะ 
(ค�าโดยสารรถประจําทาง โดยสารรถสองแถว ค�าโดยสารรถตู�) สูงข้ึนร�อยละ 
2.47 และหมวดการบันเทิง การอ�าน การศึกษาฯ (ค�าเดินทางไปเยี่ยมญาติและ
ทําบุญ ค�าเล�าเรียน-ค�าธรรมเนียมการศึกษา) สูงข้ึนร�อยละ 0.17 หมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล8 ราคาโดยเฉลี่ยไม�เปลี่ยนแปลง
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นร�อยละ 1.12 ตามการ

สูงข้ึนของข�าว แปEง และผลิตภัณฑ8จากแปEง (ข�าวสารเหนียว ข�าวสารเจ�า) สูงข้ึน
ร�อยละ 5.30 จากความต�องการของตลาดมีอย�างต�อเน่ือง เน้ือสัตว8 เป�ดไก� และ
สัตว8นํ้า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ปลาดุก ปลาทู ปลานิล) สูงข้ึนร�อยละ 1.93 
ไข�และผลิตภัณฑ8นม (ไข�ไก� ไข�เป�ด ไข�เค็ม นมเปรี้ยว) สูงข้ึนร�อยละ 1.03 
เครื่ องประกอบอาหาร ( นํ้ ามัน พืช  มะพร� าว (ผลแห� ง/ ขูด )  นํ้ าปลา 
ซอสหอยนางรม) สูงข้ึนร�อยละ 2.76 เครื่องดื่มไม�มีแอลกอฮอล8 (นํ้าอัดลม 
นํ้าหวาน เครื่องดื่มรสชอกโกแล็ต กาแฟผงสําเร็จรูป) สูงข้ึนร�อยละ 2.01 
อาหารบริโภค-ในบ�าน (กับข�าวสําเร็จรูป ข�าวแกง/ข�าวกล�อง กOวยเตี๋ยว ข�าวผัด) 
สูงข้ึนร�อยละ 0.65 และอาหารบริโภค-นอกบ�าน (อาหารเช�า ข�าวราดแกง 
อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง)) สูงข้ึนร�อยละ 0.51 ขณะท่ีสินค�าในหมวดผักและ
ผลไม�ลดลงร�อยละ -1.75 ประกอบด�วยผักสด (พริกสด มะนาว ต�นหอม 
กะหล่ําปลี  มะเขือ) ลดลงร�อยละ -2.37 และผลไม�สด (มะม�วง เงาะ 
ส�มเขียวหวาน ลองกอง มะละกอ) ลดลงร�อยละ -2.69
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4. ไตรมาสท่ี 3 ป( 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป(ก-อน (YoY) ลดลงร�อยละ -0.73 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

ร�อยละ (YoY)

5. ไตรมาสท่ี 3 ป( 2563 เทียบกับไตรมาสก-อนหน�า (QoQ) สูงขึ้นร�อยละ 1.86 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  

ร�อยละ (QoQ)
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อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี 

      - อาหารสด

 หมวดอ่ืน ๆ ไม-ใช-อาหารและ… 

เครื่องนุ-งห-มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส-วน… 

พาหนะการขนส-งและการสื่อสาร

      - พลังงาน

การบันเทิง การอ-าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอลI

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี 

      - อาหารสด

 หมวดอ่ืน ๆ ไม-ใช-อาหาร… 

เครื่องนุ-งห-มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ… 

พาหนะการขนส-งและการ… 

      - พลังงาน

การบันเทิง การอ-าน การ… 

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี 
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• หมวดอ่ืน ๆ ท่ีไม-ใช-อาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงร�อยละ -1.85 จากการลดลง
ของหมวดพาหนะการขนส�งและการสื่อสาร ร�อยละ -4.88 ราคาขายปลีกนํ้ามัน
เช้ือเพลิงทุกชนิดท่ีลดลงร�อยละ -15.40 และการลดลงของการสื่อสาร 
(ค�าเครื่องรับโทรศัพท8มือถือ) ร�อยละ -0.04 หมวดเคหสถาน (กIาซหุงต�ม 
ค�ากระแสไฟฟEา) ลดลงร�อยละ -0.13 หมวดการบันเทิงการอ�าน การศึกษาฯ 
(ค�าทัศนาจรต�างประเทศ ค�าห�องพักโรงแรม) ลดลงร�อยละ -0.22 และ
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล8 (เบียร8) ลดลงร�อยละ -0.01 ขณะท่ี
หมวดการตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล (โฟมล�างหน�า ยาสีฟUน แชมพู)
สูงข้ึนร�อยละ 0.57 หมวดเครื่องนุ�งห�มและรองเท�า (กางเกงขายาวบุรุษ 
เสื้อยืดสตรี) สูงข้ึนร�อยละ 0.03 และค�าโดยสารสาธารณะ (ค�าโดยสาร
เครื่องบิน) สูงข้ึนร�อยละ 0.12
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นร�อยละ 1.20 จากข�าว แปEง

และผลิตภัณฑ8จากแปEง (ข�าวสารเหนียว) สูงข้ึนร�อยละ 1.84 เน้ือสัตว8 เป�ดไก� 
และสัตว8นํ้า (เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ไก�สด) สูงข้ึนร�อยละ 2.66 ผักสด
(ผักชี มะเขือเทศ ผักคะน�า ต�นหอม) สูงข้ึนร�อยละ 6.70 เครื่องประกอบอาหาร 
(นํ้ามันพืช มะพร�าว (ผลแห�ง/ขูด) ซอสหอยนางรม) สูงข้ึนร�อยละ 2.92 
เครื่องดื่มไม�มีแอลกอฮอล8 (นํ้าอัดลม นํ้าหวาน เครื่องดื่มรสชอกโกแล็ต 
กาแฟผงสําเร็จรูป) สูงข้ึนร�อยละ 1.77 และอาหารบริโภคในบ�าน-นอกบ�าน 
สูงข้ึนร�อยละ 0.52 และ 0.74 ตามลําดับ ได�แก� กับข�าวสําเร็จรูป ข�าวแกง/
ข�าวกล�อง กOวยเตี๋ยว ข�าวผัด ข�าวราดแกง อาหารเช�า และอาหารแบบตะวันตก  
ขณะท่ีไข�และผลิตภัณฑ8นม (ไข� ไก�  นมสด) ลดลงร�อยละ -0.29 ผลไม� 
(ส�มเขียวหวาน มะม�วง เงาะ ลองกอง) ลดลงร�อยละ -4.81

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นร�อยละ 1.13 จากผักสด 
และผลไม� สูงข้ึนร�อยละ 4.59 ประกอบด�วย ผักสด (มะเขือเทศ กะหล่ําปลี 
พริกสด ข้ึนฉ�าย ผักชี) สูง ข้ึนร�อยละ 5.39 และผลไม�สด (กล�วยนํ้าว�า 
ส�มเขียวหวาน มะม�วง ชมพู�) สูงข้ึนร�อยละ 4.20 เน้ือสัตว8 เป�ดไก� และสัตว8นํ้า 
(เน้ือสุกร กระดูกซ่ีโครงหมู ไก�สด) สูงข้ึนร�อยละ 2.35 ไข�และผลิตภัณฑ8นม 
(ไข�ไก� นมผง นมข�นหวาน) สูงข้ึนร�อยละ  0.27 และอาหารบริโภคในบ�าน-
นอกบ�าน สูงข้ึนร�อยละ 0.22 และ 0.44 ตามลําดับ ได�แก� กOวยเตี๋ยว ข�าวแกง/
ข�าวกล�อง อาหารโทรสั่ ง (delivery) ส�มตํา  กับข�าวสํา เร็จรูป  ข�าวผัด
ข�าวราดแกง และอาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) ขณะท่ี ข�าว แปEงและผลิตภัณฑ8
จากแปEง (ข�าวสารเหนียว ข�าวสารเจ�า) ลดลงร�อยละ -0.19 เครื่องประกอบ
อาหาร (นํ้ามันพืช มะพร�าว(ผลแห�ง/ขูด) ซอสพริก) ลดลงร�อยละ -0.14 และ
เครื่องดื่มไม�มีแอลกอฮอล8 (นํ้าอัดลม กาแฟ(ร�อน/เย็น) ผลิตภัณฑ8อาหารเสริม) 
ลดลงร�อยละ -0.11

• หมวดอ่ืนๆ ไม-ใช-อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร�อยละ 2.32 ตามการสูงข้ึนของ
หมวดพาหนะการขนส�งและการสื่อสาร สูงข้ึนร�อยละ 2.40 ตามการสูงข้ึนของ
ราคาขายปลีกนํ้ามันเ ช้ือเพลิง ยกเว�นกIาซยานพาหนะ ร�อยละ 9.16         
หมวดเคหสถาน (ค�ากระแสไฟฟEา นํ้าประปา ค�าเช�าบ�าน) สูงข้ึนร�อยละ 4.01 
ค�าโดยสารสาธารณะ สูงข้ึนร�อยละ 0.06 และ หมวดการบันเทิง การอ�านและ
การศึกษา (ค�าเล�าเรียน-ค�าธรรมเนียมการศึกษา) สูงข้ึนร�อยละ 0.04 รวมถึง
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล8 (เ บียร8 )  สู ง ข้ึนร�อยละ 0.02         
ขณะท่ี หมวดเครื่องนุ�งห�มและรองเท�า (เสื้อยืดบุรุษ เสื้อเช้ิตบุรุษ) ลดลงร�อยละ 
-0.12 และหมวดการตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล (แชมพู แปEงผัดหน�า 
สบู� ผ�าอ�อมสําเร็จรูป (แพมเพิส)) ลดลงร�อยละ -0.01 



7. แนวโน�มอัตราเงินเฟอท่ัวไปไตรมาสท่ี 4 ป( 2563 

กําหนดการแถลงข-าว “สถานการณIด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต-อไปในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563

อัตราเงินเฟEอไตรมาสท่ี 4 ป< 2563 มีแนวโน�มปรับตัวดีข้ึน โดยหดตัวในอัตราท่ีน�อยลง ตามความต�องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
ท่ีมีแนวโน�มปรับตัวสูงข้ึน จากมาตรการส�งเสริมการท�องเท่ียว มาตรการจ�างงาน มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจในรูปแบบต�าง ๆ  ซ่ึงจะช�วยกระตุ�น
การจับจ�ายใช�สอยและเพ่ิมกําลังซ้ือให�กับประชาชน รวมท้ังราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ เน้ือสัตว8และผักสด ยังมีแนวโน�มปรับตัวสูงข้ึน 
เมื่อเทียบกับช�วงเดียวกันของป<ท่ีผ�านมา ตามปริมาณผลผลิตและความต�องการของตลาด ประกอบกับฐานราคาในป<ก�อนอยู�ในระดับต่ํา 
อย�างไรก็ตาม ยังคงต�องติดตามสถานการณ8ราคาพลังงาน ซ่ึงเป�นแรงกดดันสําคัญต�อเงินเฟEออย�างใกล�ชิด

ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชย8 ยังคงคาดการณ8อัตราเงินเฟEอ ท้ังป< 2563 ท่ีร�อยละ (-1.5) – (-0.7)  (ค�ากลางอยู�ท่ี -1.1) โดยมีสมมติฐานป< 2563 
ดังน้ี

• ราคาน้ํามันดิบดูไบ เคลื่อนไหวในช�วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บาร8เรล 
• อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวระหว�าง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ 
• ผลิตภัณฑIมวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวร�อยละ (-8.6) – (-7.6) (อ�างอิงจากธนาคารแห�งประเทศไทย)

ซ่ึงหากสถานการณ8เปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ8เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล�องกับสถานการณ8
อีกครั้งในระยะต�อไป 

รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาจําแนกรายภาคเป�นไปในทิศทางเดียวกันคือหดตัวลงมากกว�าเดือนท่ีผ�านมาทุกภาค จากการลดลงของ
ค�า Ft โดยลดลงจากช�วงท่ีผ�านมา 0.83 สตางค8ต�อหน�วย รวมท้ังการลดลงของนํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด และปริมาณอาหารสด โดยเฉพาะผลผลิต
สินค�าเกษตรในแหล�งผลิตท่ีสําคัญ เช�น ภาคเหนือและภาคกลาง มีเพียงพอต�อความต�องการ ส�งผลเงินเฟEอของภาคดังกล�าวหดตัวน�อยกว�า
ภาคอ่ืน ๆ รวมท้ังกทม. และปริมณฑล ท่ีมีทางเลือกในการซ้ือสินค�ามากกว�าภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ดัชนีราคาผู�บริโภคจําแนกรายภาคพบว�าดัชนีราคาผู�บรโิภคปรบัตัวลดลงในทุกภาค โดยมีลําดับการปรับตัวลดลง ดังน้ี 

ภาค
รวม อาหารและเครื่องดื่มไม�มแีอลกอฮอล8 อ่ืน ๆ ท่ีไม�ใช�อาหารและเครือ่งดื่ม

การเปลี่ยนแปลง (ร�อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร�อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร�อยละ)
1.ภาคใต� -1.39 0.29 -2.38
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -1.12 0.94 -2.49
3.ภาคเหนือ -0.71 1.85 -2.30
4.ภาคกลาง -0.61 1.97 -2.16
5.กทม.และปริมณฑล -0.47 1.45 -1.51

6. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ (YoY) จําแนกรายภาค ดังนี้ 
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ตาราง แสดงดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนกันยายน 2563         (2558=100)

1
 43 จังหวัด ท่ีใช�ในการคํานวณดัชนีราคาผู�บริโภค ได�แก� กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  

ภาคกลาง 5.พระนครศรีอยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงห8บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ8 
ภาคเหนือ 16.นครสวรรค8 17.ตาก 18.แพร� 19.เชียงใหม� 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถ8 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ8  24.น�าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
25.นครราชสีมา 26.ขอนแก�น 27.สุ รินทร8  28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร 32.อุดรธานี 33.ร�อยเอ็ด 34.นครพนม  
ภาคใต&  35.สุราษฎร8ธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

Concept    ดัชนีราคาผู�บริโภคประเทศไทย ป(ฐาน 2558 มี จํานวนรายการสินค�าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ป(ฐาน 2554 
มี จํานวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค�าและบริการ 7 หมวดท่ีจํา เป�นต�อการครองชีพ ได�แก�  1) หมวดอาหารและเค ร่ืองด่ืมไม� มีแอลกอฮอล8 
2) หมวดเคร่ืองนุ�งห�มและรองเท�า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส�วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส�งและการส่ือสาร 6) หมวดการ
บันเทิง การอ�าน การศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล8 โดยการคํานวณดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปน้ัน จะเปรียบเทียบราคาสินค�าในช�วงระยะเวลาหน่ึงๆ 
กับราคาสินค�าในช�วงเวลาเร่ิมต�น เรียกว�า “ป(ฐาน” ท่ีกําหนดตัวเลขดัชนีเท�ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู�บริโภคที่ครอบคลุมในการคํานวณดัชนีป(ฐาน 2558 ได�แก- 
ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจํานวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายได�ครัวเรือนระหว-าง 12,000 – 62,000 บาทต-อเดือน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

* หมายเหตุ : ดชันีราคาผูบ้ริโภคพื�นฐาน  หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคทั�วไปที�หกัรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุ่มพลงังาน

ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป( 2563 


