
 

 

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2562  

ภาพรวม 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.11 (YoY) 

ชะลอตัวต่อเนื่องค่อนข้างมากจากร้อยละ 0.52 และ 0.32 ในเดือนสิงหาคม และกันยายน ตามล าดับ โดยปัจจัยส าคัญ
ของการชะลอตัวยังคงเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาพลังงาน ซึ่งในเดือนนี้ ดัชนีราคาน้ ามันเชื้อเพลิงขายปลีก 
ในประเทศลดลงถึงร้อยละ 11.57 ซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ต่ าที่สุดในรอบ 43 เดือน ในขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารสด 
โดยเฉพาะข้าวสาร ผักสด และผลไม้สด ยังคงขยายตัวได้ดี และสินค้าในหมวดอ่ืนๆ ยังคงเคลื่อนไหวในระดับที่ทรงตัว 
ทั้งนี้เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว  เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.44 (เดือนก่อนขยายตัวร้อยละ 0.44) 
และเฉลี่ย 10 เดือน เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพ้ืนฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.74 และร้อยละ 0.53 ตามล าดับ  

การชะลอตัวของดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนนี้ สอดคล้องกับการหดตัวของดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้าง ที่ลดลงในอัตราที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงถึงร้อยละ 2.5 และ 3.1 ตามล าดับ โดยดัชนีราคาในหมวด
อุตสาหกรรมยังลดลงต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นหลัก ในขณะที่ดัชนีราคาใน 
หมวดเกษตรกรรมยังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากข้าวเปลือก ข้าวโพด ผักสด สุกร และไก่มีชีวิต เป็นส าคัญ  ซึ่งเมื่อหักราคา
สินค้าและบริการในหมวดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้ว พบว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยในหมวดอ่ืนๆ ยังคงขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
เดือนก่อน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ทั้งราคาสินค้าเกษตรส าคัญ และรายได้เกษตรกรที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 
รวมทั้งยอดการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตยังอยู่ในช่วงเชื่อมั่น
อย่างต่อเนื่อง ชี้ว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการที่ไม่รวมพลังงาน ยังอยู่ในระดับเสถียรภาพและเคลื่อนไหว 
ในทิศทางทีส่อดคล้องกับอุปสงค์และอุปทาน  

สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนตุลาคม 2562 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.11 (YoY) 

ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.22 โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น
ร้อยละ 8.88 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว และข้าวสารเจ้า เนื่องจากผลผลิตน้อย ผักและผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.03 
โดยเฉพาะผักสูงขึ้นร้อยละ 8.13 (พริกสด หัวหอมแดง แตงกวา ผักคะน้า) เนื่องจากความต้องการเพ่ิมข้ึนในช่วงกินเจ
และฐานราคาปีที่ผ่านมาต่ า ผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 4.02 (เงาะ กล้วยน้ าว้า ฝรั่ง) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 
2.19 (เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.63 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 
1.39  (น้ าอัดลม น้ าหวาน เครื่องดื่มรสชอกโกแลต) ผลจากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลผสมร้อยละ 10-14
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.58 และ 0.28 ตามล าดับ (กับข้าวส าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง) ขณะที่
เครื่องประกอบอาหารลดลงร้อยละ 0.39 (น้ ามันพืช ซีอ๊ิว ซอสหอยนางรม)  ขณะที่หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 
ลดลงร้อยละ 1.09 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 3.43 โดยน้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 
11.57  (ต่ าสุดในรอบ 43 เดือน) การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 0.04 (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 
ลดลงร้อยละ 0.27 (กระโปรงสตรี เสื้อเชิ้ต เสื้อยืดบุรุษ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.08 (เบียร์ ไวน์) 
ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.14 (ค่าโดยสารรถประจ าทาง ค่าโดยสารรถเมล์ เล็ก/รถสองแถว)  
หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 0.37 (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.42 (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว โฟมล้างหน้า) หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.76 
(ค่าเช่ารถตู้ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา)  

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.16 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.)           
ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงข้ึนร้อยละ 0.74 (AoA)  
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนตุลาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.5 (YoY) โดย 
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 3.3 จากสินค้าส าคัญในกลุ่มน้ ามันเชื้อเพลิง ความต้องการลดลงจาก
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กลุ่มเคมีภัณฑ์ (เม็ดพลาสติก) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มสิ่งทอ ราคาเคลื่อนไหวตามตลาดโลก
และต้นทุนวัตถุดิบลดลง กลุ่มเยื่อกระดาษ ราคาตลาดโลกและค าสั่งซื้อชะลอตัว กลุ่มโลหะขั้นมูลฐาน (เหล็กแผ่น 
เหล็กเส้นและเหล็กฉาก) ความต้องการของตลาดที่ลดลง และมีการแข่งขันสูง กลุ่มคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ 
(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ปรับราคาลงเพ่ือระบายสินค้ารุ่นเดิม และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 8.6 จากกลุ่ม
สินค้าน้ ามันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลผลิตเกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 5.8 
จากการสูงขึ้นของกลุ่มผลผลิตการเกษตร โดยผลปาล์มสดราคาเพ่ิมขึ้นจากมาตรการลดปริมาณสต๊อกของภาครัฐ ขณะที่
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าวผล พืชผัก กลุ่มปศุสัตว์ (สุกร ไก่มีชีวิตและไข่ไก่) กลุ่มปลา
และสัตว์น้ า (ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ปูม้า หอยนางรม หอยลาย) ราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตลดลง ส าหรับ
สินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ หัวมันส าปะหลัง อ้อย ยางพาราและกุ้งแวนนาไม จากปริมาณผลผลิตที่มีอยู่มาก ประกอบ
กับความต้องการของตลาดลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.4 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.)  
ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)  

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) จากการ
ลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 16.7 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
ลวดผูกเหล็ก) เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับลดลงและราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลงจากปีก่อน ประกอบกับ
ความต้องการใช้ในประเทศลดลง สะท้อนจากยอดขายเหล็กในประเทศที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8  หมวดสุขภัณฑ์ 
ลดลงร้อยละ 0.3 (ฝักบัวอาบน้ า ราวจับสแตนเลส) ปรับราคาลงเพ่ือกระตุ้นยอดจ าหน่าย หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ลดลง
ร้อยละ 0.9 (อลูมิเนียมแผ่น ยางมะตอย) ตามราคาปิโตรเลียมที่ปรับลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ผสม 
ซีทไพล์คอนกรีต) จากความต้องการลดลง สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศที่หดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน 
และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)  ปรับลดลงตามวัตถุดิบ ในขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 11.2 (ไม้พ้ืน ไม้ฝา ไม้คาน) จากไม้น าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (เสาเข็ม
คอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ) เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซีและอุปกรณ์ ท่อระบายน้ าเสียพีวีซี)  ส าหรับ
หมวดกระเบื้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.1 (MoM) เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.)    
ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)  

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2562 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม อยู่ที่ระดับ 46.3 ปรับตัว
สูงขึ้นจากระดับ 46.0 ในเดือนก่อนหน้า เป็นการสูงขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน  ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ปรับตัวสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 39.8 มาอยู่
ที่ 40.5  และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 50.1  มาอยู่ที่ 50.2 ทั้งนี้ ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคต โดยเป็นผล
จากการด าเนินมาตรการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา  ทั้งในเรื่องการประกันรายได้เกษตรกร  มาตรการส่งเสริม
การใช้จ่ายในประเทศเพ่ือกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวผ่านโครงการชิมช้อปใช้  และมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลจะ
ออกมาอย่างต่อเนื่อง   
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สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนตุลาคม 2562  
เงินเฟ้อในเดือนนี้ยังคงได้รับแรงกดดันส าคัญจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะราคาน้ ามันดิบ การส่งออก 

และการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งส่งผลทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดด้านอุปทาน โดยเฉพาะดัชนี
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมที่กลับมาหดตัว และเครื่องชี้วัดด้านอุปสงค์ อาทิ ปริมาณการจ าหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ยอดจ าหน่ายปูนซีเมนต์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบวกจากการเร่งตัวขึ้นของการใช้จ่าย
ในประเทศท่ีขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งส่วน
หนึ่งน่าจะเป็นผลจากการด าเนินมาตรการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการประกันรายได้
เกษตรกร  มาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศเพ่ือกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวผ่านโครงการชิมช้อปใช้  
รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลจะน าออกมาใช้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ สนค. คาดว่า เงินเฟ้อในไตรมาสที่ 4 น่าจะมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน และเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีน่าจะอยู่ในกรอบคาดการณ์ทีร่้อยละ 0.7 - 1.0 
 

**************************************** 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
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ตารางสรุปดัชนี 

 
 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    
         

ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62 เฉล่ีย

เงินเฟ้อท่ัวไป  (Headline CPI) 0.27 0.73 1.24 1.23 1.15 0.87 0.98 0.52 0.32 0.11 0.74

   -อาหารและเคร่ืองด่ืมฯ 1.34 1.89 2.38 2.20 2.83 3.12 3.47 2.63 2.47 2.22 2.45

      อาหารสด 1.14 2.64 3.75 3.30 5.28 6.35 7.12 5.15 5.11 4.63 4.44

   -ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมฯ -0.36 0.09 0.58 0.67 0.20 -0.40 -0.42 -0.67 -0.90 -1.09 -0.24

      พลังงาน -3.51 -0.90 2.07 2.33 -0.49 -3.86 -3.31 -5.16 -6.39 -7.54 -2.74

เงินเฟ้อพ้ืนฐาน  (Core CPI) 0.69 0.60 0.58 0.61 0.54 0.48 0.41 0.49 0.44 0.44 0.53

ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62 เฉล่ีย

รวม -1.1 -0.6 0.4 0.7 0.0 -1.1 -1.2 -1.7 -1.9 -2.5 -0.9

  ผลผลิตเกษตรกรรม 0.7 1.5 2.7 6.5 7.2 7.7 7.6 7.2 6.9 5.8 5.4

  ผลิตภัณฑ์จากเหมือง 2.8 5.2 8.1 7.3 1.6 -1.9 -1.7 -5.6 0.9 -8.6 1.8

  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -1.6 -1.1 -0.3 -0.3 -1.1 -2.2 -2.3 -2.7 -1.6 -3.3 -1.7

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง CMI ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62 เฉล่ีย

รวม -0.3 -0.1 0.3 0.7 0.3 -0.8 -2.0 -2.3 -2.8 -3.1 -0.6

  ซีเมนต์ 0.4 0.6 0.6 0.6 0.0 0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.1 0.1

  คอนกรีต 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.0 1.8 1.7 1.7 1.4 1.9

  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก -4.7 -5.0 -3.8 -1.7 -3.3 -7.8 -12.4 -12.7 -14.6 -16.7 -6.5

ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 ต.ค.-62 เฉล่ีย

 - โดยรวม 50.5 51.5 52.0 51.3 51.2 48.1 47.8 47.2 46.0 46.3 49.19

      ในปัจจุบัน 41.4 43.7 43.7 44.8 44.2 41.8 42.5 41.0 39.8 40.5 42.34

      ในอนาคต 56.6 57.5 57.5 55.6 55.9 52.3 51.4 51.3 50.1 50.2 53.84

 - กลุ่มอาชีพ  
เกษตรกร 48.8 52.3 53 51.9 51.4 49.9 48.9 47.0 47.2 47.3 49.77

พนักงานเอกชน 49 50.4 51.6 49.9 50.4 47.3 48.2 47.0 43.9 44.6 48.23

ผู้ประกอบการ 51.2 51 52.6 52.4 52.5 46.8 49.6 48.4 47.0 46.7 49.82

รับจ้างอิสระ 51.4 49.2 49.6 50.1 49.2 46.3 47.3 44.5 44.3 44.8 47.67

พนักงานของรัฐ 51.4 55.7 54.5 53.9 55.1 52.1 52.4 51.5 50.8 50.6 52.80

นักศึกษา 49.9 49.5 49 48.8 47.5 45.7 44.89 44.7 43.0 44.2 46.72

ไม่ได้ท างาน 53.1 48.7 50 48.3 47.5 45.6 44.0 42.9 43.9 42.3 46.63

 - รายภาค  
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 47.8 50.6 50.9 47.2 50.9 44.8 46.5 45.5 42.0 42.2 46.84

กลาง 53 51.7 52.8 52.9 52.5 49.3 49.1 48.0 47.6 47.6 50.45

เหนือ 51 50.5 50.5 50.1 49.5 46.3 45.9 45.1 44.9 46.2 48.00

ตะวันออกเฉียงเหนือ 53.8 52.7 54.1 54.1 52.5 50.1 49.7 47.9 48.4 48.7 51.20

ใต้ 49.2 51.2 51.1 50.8 49.5 50.8 51.0 46.6 45.8 45.8 49.18

ตารางสรุปดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ปี 2562


