
สถิติอัตราเงินเฟอ 

ดัชนีราคาผู�บริโภคท่ัวไปของประเทศ
เดือนตุลาคม 2563 5 พฤศจิกายน 2563

ดัชนีราคาผู�บริโภคเดือนตุลาคม 2563 เท.ากับ 102.23

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนตุลาคม 2563  

อัตราเงินเฟอเฉลี่ยประเทศต.างๆ ป5 2563 

  ประเทศอาเซียน

ร�อยละ (YoY)
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม.ม…ี 

      - อาหารสด

 หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม.ใช.อาหารและ… 

เครื่องนุ.งห.มและรองเท�า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส.วน… 

พาหนะการขนส.งและการสื่อสาร

      - พลังงาน

การบันเทิง การอ.าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอลJ

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *
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• หมวดอ่ืนๆ ท่ีไม.ใช.อาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงร�อยละ -1.70 โดยมีป�จจัยสําคัญ
จากการลดลงของราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงทุกประเภท ร!อยละ -13.82 
ส(งผลให!หมวดพาหนะการขนส(งและการสื่อสาร ลดลงร!อยละ -4.32 นอกจากน้ี 
หมวดการบันเทิงการอ(าน การศึกษาฯ ลดลงร!อยละ -0.24 จากการลดลงของ
ค(าทัศนาจรและค(าห!องพักโรงแรม หมวดเคหสถาน ลดลงร!อยละ -0.21 
โดยสินค!าสําคัญท่ีราคาลดลง อาทิ ก7าซหุงต!ม ค(ากระแสไฟฟ<า และสิ่งท่ีเก่ียวกับ
การทําความสะอาด (ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ@ ซักผ!า นํ้ายาล!างจาน) และ
หมวดการตรวจรักษาและบริการส(วนบุคคล ลดลงเล็กน!อยร!อยละ -0.08 
ในขณะท่ี หมวดเครื่องนุ(งห(มและรองเท!า สูงข้ึนร!อยละ 0.21 และหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล@ สูงข้ึนร!อยละ 0.07
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม.มีแอลกอฮอลJ สูงขึ้นร�อยละ 1.57 โดยมีป�จจัย

สําคัญจากการสูงข้ึนของสินค!าในกลุ(มเน้ือสัตว@ เปFดไก(และสัตว@นํ้า ร!อยละ 3.53 
จากการสูงข้ึนของเน้ือสุกร ร!อยละ 15.54 กระดูกซ่ีโครงหมู ร!อยละ 12.51 
ปลาหมึกกล!วย ร!อยละ 3.05 และไก(สด ร!อยละ 1.04 นอกจากน้ี กลุ(มผักสด 
สูงข้ึนร!อยละ 13.54  จากการสูงข้ึนของผักสดเกือบทุกชนิด อาทิ ผักชี มะเขือ 
มะเขือเทศ กะหล่ําปลี ผักคะน!า เปFนต!น กลุ(มผลไม!สด สูงข้ึนร!อยละ 0.33 
จากการสูง ข้ึนของ กล!วยนํ้าว!า ฝรั่ ง ทุ เรียน องุ(น สับปะรด เปFนสํา คัญ 
กลุ(มเครื่องประกอบอาหาร สูงข้ึนร!อยละ 2.54 จากการสูงข้ึนของ นํ้ามันพืช 
ขนมหวาน ซอสหอยนางรม กลุ(มเครื่องดื่มไม(มีแอลกอฮอล@ สูงข้ึนร!อยละ 0.94 
จากการสูงข้ึนของ นํ้าอัดลม นํ้าดื่ม กาแฟผงสําเร็จรูป กลุ(มอาหารบริโภค-ในบ!าน
และอาหารบริโภค-นอกบ!าน สูง ข้ึนร!อยละ 0.44 และ 0.68 ตามลําดับ 
อย(างไรก็ตาม สินค!าในกลุ(มข!าวแป<งและผลิตภัณฑ@จากแป<ง ลดลงร!อยละ -1.76 
ตามการลดลงของ ข!าวสารเหนียวและข!าวสารเจ!า และกลุ(มไข(และผลิตภัณฑ@นม 
ลดลงร!อยละ -1.20 ตามการลดลงของ ไข(ไก( นมสด เปFนสําคัญ 

1. เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลงร�อยละ -0.50
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1.  เดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลง -0.50

2.  เดือนกันยายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.05

3.  เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค.) ป5 2563 
เทียบกับช.วงเดียวกันของป5ก.อน (AoA) ลดลง -0.94

Highlights ดัชนีราคาผู�บริโภค (เงินเฟอทั่วไป) เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับ
เดือนเดียวกันปKก(อน ลดลงร�อยละ 0.50 (YoY) ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก(อน
ที่ลดลงร!อยละ 0.70 ตามราคาสินค!าในกลุ(มอาหารสดที่ปรับสูงข้ึน เนื่องจาก
ความต!องการของตลาดทั้งภายในและต(างประเทศที่มีอย(างต(อเนื่อง โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว@ ประกอบกับผลผลิตพืชผักได!รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายพื้นที่ 
อีกทั้งราคาสินค!าในกลุ(มพลังงานแม!ยังหดตัว แต(ปรับตัวสูงข้ึนจากเดือนก(อน 
อย( างไรก็ตาม ราคาสินค! าในหมวดข! าว แป< งและผลิตภัณฑ@จากแป< ง 
ไข(และผลิตภัณฑ@นม หมวดเคหสถาน หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส(วนบุคคล ปรับตัวลดลง ขณะที่สินค!าในหมวดอ่ืน ๆ ยังคงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ปกติ  สอดคล!องกับความต!องการ การส( งเสริมการขาย และ
ปริมาณผลผลิตเปFนสําคัญ

เม่ือหักอาหารสดและพลังงาน เงินเฟอพ้ืนฐานสูงขึ้นร�อยละ 0.19 และ
เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) เงินเฟอทั่วไปลดลงร�อยละ -0.94 (AoA) และ
เงินเฟอพ้ืนฐานสูงขึ้นร�อยละ 0.31 (AoA)   



2. เทียบกับเดือนตุลาคม 2563 (MoM) สูงขึ้นร�อยละ 0.05 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�าและบริการ ดังนี้

ร�อยละ (MoM)

3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค.) ป5 2563 เทียบกับช.วงเดียวกันของป5ก.อน (AoA) ลดลงร�อยละ -0.94 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรJการค�า

• หมวดอาหารและ เค ร่ือง ด่ืม ไม.มี แอลกอฮอลJ  สู งขึ้ น ร�อยละ 0 .05 
ตามการสูงข้ึนของ สินค!าในกลุ(มผักสด (ผักบุ!ง มะเขือ ผักคะน!า) ร!อยละ 3.75 
กลุ(มผลไม!สด (มะม(วง ชมพู( มะละกอสุก) ร!อยละ 0.77 กลุ(มเครื่องดื่ม
ไม(มีแอลกอฮอล@ (นํ้าอัดลม นํ้าดื่ม เครื่องดื่มรสชอกโกแลต) ร!อยละ 0.09 และ
กลุ(มอาหารบริโภคนอกบ!าน อาหารเย็น(อาหารตามสั่ง) ร!อยละ 0.01 ในขณะท่ี 
กลุ( มข! าวแป< งและผลิตภัณฑ@จากแป< ง  (ข! าวสาร เจ! า  ข! าวสาร เหนียว 
ขนมป�งปอนด@) ลดลงร!อยละ -0.60 กลุ(มเน้ือสัตว@ เปFดไก(และสัตว@นํ้า (ไก(ย(าง 
ไก(สด หอยลาย) ลดลงร!อยละ -0.68 กลุ(มไข(และผลิตภัณฑ@นม (ไข(ไก( นมเปรี้ยว 
นมสด) ลดลงร!อยละ -0.79 กลุ(ม เครื่องประกอบอาหาร ( นํ้ามันพืช 
เครื่องปรุงรส กะทิสําเร็จรูป) ลดลงร!อยละ -0.10 และกลุ(มอาหารบริโภค-
ในบ!าน (อาหารโทรสั่ง) ลดลงร!อยละ -0.04  
• หมวดอ่ืนๆ ท่ีไม.ใช.อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร�อยละ 0.06 จากการสูงข้ึน

ของหมวดพาหนะการขนส(งและการสื่อสาร ร!อยละ 0.18 ตามการสูงข้ึนของ
ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด ร!อยละ 0.61 และหมวดเครื่องนุ(งห(มและรองเท!า 
(เสื้อเช้ิต กางเกงขายาวบุรุษ) ร!อยละ 0.04 ในขณะท่ี หมวดเคหสถาน 
(ผงซักฟอก นํ้ายารีดผ!า นํ้ายาล!างจาน) ลดลงร!อยละ -0.02 หมวดการตรวจ
รักษาและบริการส(วนบุคคล (โฟมล!างหน!า สบู(ถูตัว นํ้ายาระงับกลิ่นกาย) ลดลง
ร! อยละ  -0 . 05  และ  และหมวดการ บัน เ ทิ ง  การอ( าน  การ ศึกษาฯ 
(เครื่องถวายพระ) ลดลงร!อยละ -0.03 สําหรับหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล@ ราคาโดยเฉลี่ยไม(เปลี่ยนแปลง

ร�อยละ (AoA)
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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

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอลJ
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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…ี 

ดัชนีราคาผู�บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอ่ืนๆ ไม.ใช.อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร�อยละ -2.16 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส(งและการสื่อสาร ลดลงร!อยละ -4.74 ตามการลดลงของ
ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง ร!อยละ -15.48 และการสื่อสารลดลงร!อยละ -0.05 
รวมท้ัง หมวดเคหสถาน (ค(ากระแสไฟฟ<า ค(านํ้าประปา ก7าซหุงต!ม) ลดลง
ร!อยละ -1 .20 ในขณะท่ีสินค! าและบริ การ ท่ีราคาปรับสู ง ข้ึน ได!แก( 
หมวดเครื่องนุ(งห(มและรองเท!า (เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เสื้อยืดสตรี 
รองเท!าหุ!มส!นหนังบุรุษ) สูงข้ึนร!อยละ 0.08 หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส(วนบุคคล (ยาสีฟ�นค(าแต(งผมชาย แชมพู) สูงข้ึนร!อยละ 0.31 
หมวดการบันเทิง การอ(าน การศึกษาฯ (ค(าเดินทางไปเยี่ยมญาติและทําบุญ 
ค(าเล(าเรียน ค(าธรรมเนียมการศึกษา) สูงข้ึนร!อยละ 0.12 และหมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล@ (สุรา ไวน@) สูงข้ึนร!อยละ 0.01 
• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม.มีแอลกอฮอลJ สูงขึ้นร�อยละ 1.17 จากการ

สูงข้ึนของกลุ(มข!าว แป<ง และผลิตภัณฑ@จากแป<ง (ข!าวสารเหนียว ข!าวสารเจ!า) 
สู ง ข้ึ นร! อยละ  4 . 56  กลุ( ม เ น้ื อสั ต ว@  เ ปF ด ไ ก(  และสั ต ว@ นํ้ า  ( เ น้ื อสุ ก ร 
กระดูกซ่ีโครงหมู ปลาดุก ปลาทู) สูงข้ึนร!อยละ 2.08 กลุ(มไข(และผลิตภัณฑ@นม 
(ไข(ไก( นมเปรี้ยว ไข(เปFด) สูงข้ึนร!อยละ 0.81 กลุ(มเครื่องประกอบอาหาร 
(นํ้ามันพืช ขนมหวาน มะพร!าว (ผลแห!ง/ขูด) สูงข้ึนร!อยละ 2.73 กลุ(มเครื่องดื่ม
ไม(มีแอลกอฮอล@ (นํ้าอัดลม นํ้าหวาน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) สูงข้ึนร!อยละ 
1.90 กลุ(มอาหารบริโภค-ในบ!าน (กับข!าวสําเร็จรูป ข!าวแกง/ข!าวกล(อง 
กPวยเตี๋ยว) สูงข้ึนร!อยละ 0.63 และกลุ(มอาหารบริโภค-นอกบ!าน (อาหารเช!า 
ข!าวราดแกง อาหารตามสั่ง) สูงข้ึนร!อยละ 0.53 ในขณะท่ีสินค!าในกลุ(มผักและ
ผลไม!ลดลงร!อยละ -1.01 โดยผักสด (พริกสด มะนาว มะละกอดิบ) ลดลง
ร!อยละ -0.84 และผลไม!สด (มะม(วง ส!มเขียวหวาน เงาะ) ลดลงร!อยละ -2.38

ดัชนีราคาผู�บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2563 



5. แนวโน�มอัตราเงินเฟอท่ัวไป เดือนพฤศจิกายน 2563 

กําหนดการแถลงข.าว “สถานการณJด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังต.อไป ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2563

 อัตราเงินเฟ<อเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน!มปรับตัวดีข้ึน โดยคาดว(าจะหดตัวในอัตราท่ีน!อยลง ตามความต!องการอุปโภคบริโภค
ภายในประเทศท่ีมีแนวโน!มปรับตัวสูงข้ึน จากมาตรการกระตุ!นเศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต(างๆ ท้ังกําหนดให!มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
เพ่ิมเติมในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงจะทําให!เกิดการเดินทางเพ่ือท(องเท่ียวและกลับภูมิลําเนา และโครงการคนละครึ่ง 
ซ่ึงเปFนการเพ่ิมกําลังซ้ือให!กับประชาชน และจะช(วยกระตุ!นให!เกิดการจับจ(ายใช!สอยมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ 
เน้ือสัตว@ ผัก และผลไม!สด ยังมีแนวโน!มปรับตัวสูงข้ึน เมื่อเทียบกับช(วงเดียวกันของปKท่ีผ(านมา ตามปริมาณผลผลิตและความต!องการของตลาด 
ประกอบกับฐานราคาในปKก(อนอยู(ในระดับต่ํา อย(างไรก็ตาม ยังคงต!องติดตามสถานการณ@ราคาพลังงาน ซ่ึงยังอยู(ในระดับต่ํา อาจจะเปFน
แรงกดดันท่ีสําคัญต(อเงินเฟ<ออย(างใกล!ชิดต(อไป

ท้ังน้ี กระทรวงพาณิชย@ ยังคงคาดการณ@อัตราเงินเฟ<อ ท้ังปK 2563 ท่ีร!อยละ (-1.5) – (-0.7)  (ค(ากลางอยู(ท่ี -1.1) โดยมีสมมติฐานปK 2563 
ดังน้ี

• ราคาน้ํามันดิบดูไบ เคลื่อนไหวในช(วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บาร@เรล 
• อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวระหว(าง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ 
• ผลิตภัณฑJมวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวร!อยละ (-8.6) – (-7.6) (อ!างอิงจากธนาคารแห(งประเทศไทย)

ซ่ึงหากสถานการณ@เปลี่ยนแปลงอย(างมีนัยสําคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ@เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล!องกับสถานการณ@
อีกครั้งในระยะต(อไป 

รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาจําแนกรายภาคเปFนไปในทิศทางเดียวกัน คือหดตัวน!อยลง จากการสูงข้ึนของราคากลุ(มผัดสด 
โดยพ้ืนท่ีเพาะปลูกบางพ้ืนท่ีได!รับความเสียหายจากนํ้าท(วมและมีความต!องการในช(วงเทศกาลกินเจ ราคานํ้ามันขายปลีกภายในประเทศ
ท่ีหดตัวน!อยลง ส(งผลให!เงินเฟ<อของกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือหดตัวท่ีร!อยละ  -0.31 -0.36 และ -0.61 ตามลําดับ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต! หดตัวมากกว(าภาคอ่ืน ๆ จากป�จจัยอาหารสดปรับตัวสูงข้ึนน!อยกว(าภาคอ่ืน ๆ 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) จําแนกรายภาค พบว(าดัชนีราคาผู!บริโภคปรับตัวลดลงในทุกภาค ดังน้ี 

ภาค
รวม อาหารและเครื่องดื่มไม(มแีอลกอฮอล@ อ่ืน ๆ ท่ีไม(ใช(อาหารและเครือ่งดื่ม

การเปลี่ยนแปลง (ร!อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร!อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร!อยละ)
1.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล -0.31 1.65 -1.38
2.  ภาคกลาง -0.36 2.22 -1.90
3.  ภาคเหนือ -0.61 1.72 -2.04
4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.94 0.85 -2.14
5.  ภาคใต! -1.05 0.65 -2.04

4. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ (YoY) จําแนกรายภาคเดือนตุลาคม 2563 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.สิงห@บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ@ 
ภาคเหนือ 16.นครสวรรค@ 17.ตาก 18.แพร( 19.เชียงใหม( 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถ@ 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ@  24.น(าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
25.นครราชสีมา 26.ขอนแก(น 27.สุ รินทร@  28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร 32.อุดรธานี 33.ร!อยเอ็ด 34.นครพนม  
ภาคใต&  35.สุราษฎร@ธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

Concept    ดัชนีราคาผู�บริโภคประเทศไทย ป5ฐาน 2558 มี จํานวนรายการสินค�าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ป5ฐาน 2554 
มี จํานวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค!าและบริการ 7 หมวดท่ีจํา เปFนต(อการครองชีพ ได!แก(  1) หมวดอาหารและเค ร่ืองด่ืมไม( มีแอลกอฮอล@ 
2) หมวดเคร่ืองนุ(งห(มและรองเท!า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส(วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส(งและการส่ือสาร 6) หมวดการ
บันเทิง การอ(าน การศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล@ โดยการคํานวณดัชนีราคาผู!บริโภคท่ัวไปน้ัน จะเปรียบเทียบราคาสินค!าในช(วงระยะเวลาหน่ึงๆ 
กับราคาสินค!าในช(วงเวลาเร่ิมต!น เรียกว(า “ป5ฐาน” ท่ีกําหนดตัวเลขดัชนีเท(ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู�บริโภคที่ครอบคลุมในการคํานวณดัชนีป5ฐาน 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
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