
 

 

สรุปสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนพฤศจิกายน 2562  
ภาพรวม 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (YoY) 
ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน (หลังจากชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน ส.ค.) โดยมีสาเหตุส าคัญจาก 
หมวดพลังงาน ที่หดตัวในอัตราต่ าที่สุดในรอบ 4 เดือน ในขณะที่หมวดอื่น ๆ ยังขยายตัวและเคลื่อนไหวในทิศทางปกติ  
ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องชี้วัดอ่ืนๆ ทั้งดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว 
เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.47 เฉลี่ย 11 เดือน เงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นร้อยละ 0.69 (AoA) และเงินเฟ้อ
พื้นฐานสูงข้ึนร้อยละ 0.53 (AoA) 

การขยายตัวของเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและปรับตัวดีขึ้นในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านการบริโภค 
ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจากการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บจากการบริโภคในประเทศ ที่ขยายตัว
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และการเพ่ิมขึ้นของยอดการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรส าคัญ
หลายตัวเพ่ิมข้ึนและส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดด้าน อุปสงค์การลงทุน อาทิ  
การจ าหน่ายปูนซีเมนต์ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก การจ าหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และ 
ยอดการท าธุรกรรมอสังหาฯ ยังลดลง โดยส่วนหนึ่งน่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และ  
การชะลอการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยโดยรวมแล้ว ชี้ว่า สถานการณ์ด้านราคา
สินค้าและบริการของประเทศยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ และสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของอุปทานและอุปสงค์
ในตลาด 
 
สถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ เดือนพฤศจิกายน 2562 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนพฤศจิกายน 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.21 (YoY) 
ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.51 จากข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ 8.92 
โดยเฉพาะข้าวสารเหนียว ที่แหล่งเพาะปลูกเสียหายจากอุทกภัย และแหล่งน้ ามีน้อยไม่สามารถเพาะปลูกได้ ท าให้ 
ผลผลิตมีน้อย เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 1.73 ตามการเพ่ิมขึ้นของราคาเนื้อสุกรหน้าฟาร์มเนื่องจาก
เกษตรกรรายย่อยลดการเลี้ยง และมีการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยกเว้นกุ้งขาว ราคาลดลงตามผลผลิต 
ที่เพ่ิมขึ้นและความต้องการโลกที่ลดลง ส่วนปลาน้ าจืด (ปลาช่อน ปลาดุก ปลานิล) ปริมาณลดลงจากแหล่งน้ าธรรมชาติ
ขาดแคลน ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 2.83 ตามการลดลงของปริมาณไก่ไข่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ าอัดลม น้ าหวาน 
น้ าผลไม้) สูงขึ้นร้อยละ 2.05 จากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน้ าตาลผสมเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา อาหารบริโภคในบ้านและ
นอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.70 และ 0.28 ตามล าดับ รวมทั้งผลไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.16 ในขณะที่ผักสด (ผักคะน้า ถั่วฝักยาว 
ผักบุ้ง) ลดลงร้อยละ 5.43 ตามปริมาณผลผลิตที่ออกมาก เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะต่อการเพาะปลูก ประกอบกับ 
ฐานราคาในปีที่ผ่านมาสูง เครื่องประกอบอาหาร (น้ ามันพืช ซีอ๊ิว ซอสหอยนางรม) ลดลงร้อยละ 0.23  หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่
อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 0.53 ตามการลดลงของหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 1.97 
โดยเฉพาะน้ ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 7.54 ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ (รถโดยสารประจ าทาง รถตู้ ค่าเครื่องบิน) สูงขึ้น
ร้อยละ 6.17  หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์ ) ลดลงร้อยละ 0.10  ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) สูงข้ึนร้อยละ 0.29  หมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน หลอดไฟฟ้า) สูงข้ึน
ร้อยละ 0.30  หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล (ค่ายา ค่าตรวจรักษา ค่าของใช้ส่วนบุคคล) สูงขึ้นร้อยละ 0.32 
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท าบุญ ค่าทัศนาจรในและต่างประเทศ) สูงขึ้นร้อยละ 0.76  

ดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.13 (MoM) เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.69 (AoA)  
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ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ตามการลดลง
ของหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.6 และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 7.0 โดยเฉพาะน้ ามัน
เชื้อเพลิง น้ ามันปิโตรเลียมดิบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง สิ่งทอ เยื่อกระดาษ และโลหะขั้นมูลฐาน โดยมี
เหตุผลส าคัญจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และการปรับลดลงของราคาน้ ามันดิบ ในขณะที่หมวดผลผลิต
เกษตรกรรม สูงขึ้นร้อยละ 3.7 แต่มีแนวโน้มชะลอตัวจากเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเหนียว และผลไม้ รวมทั้งผลปาล์มสดที่ปรับตัวสูงขึ้นตามมาตรการภาครัฐที่สนับสนุนการน าไปใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าและการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว (บี 7 บี 10 และบี 20) ส าหรับสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อย 
หวัมันส าปะหลัง ยางพารา และผักสด ตามปริมาณผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น ขณะทีค่วามต้องการยังทรงตัว 

ดัชนีราคาผู้ผลิต เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 0.5 (MoM) เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2562 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.0 (AoA)  

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY)     
จากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 16.5 ที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 โดยเฉพาะเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการ 
ใช้ลดลง ตามการชะลอของโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์
ผสม)ลดลงร้อยละ 0.2 สอดคล้องกับปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 0.2  
โดยเฉพาะยางมะตอยที่ลดลงตามราคาน้ ามันดิบ ขณะที่หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ไม้พ้ืน ไม้ฝา ไม้คาน) สูงขึ้นร้อยละ 11.2 
ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจากช่วงต้นปี หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา 
คอนกรีตบล็อกปูพ้ืน) สูงขึ้นร้อยละ 1.2 ความต้องการเพ่ิมขึ้น เพ่ือซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน และสาธารณูปโภค  
จากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงที่ผ่านมา และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ประตูน้ า) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ส าหรับหมวดกระเบื้อง และหมวดวัสดุฉาบผิว ดัชนีราคาโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 โดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง เฉลี่ย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 
ปี 2562 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 1.2 (AoA)  

ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2562 ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคโดยรวม อยู่ที่ระดับ 44.5 
ปรับตัวลดลง จากระดับ 46.3 ในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงทั้งความเชื่อมั่นในปัจจุบันและ 
ในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ปรับตัวลดลงจากระดับ 40.5 และ 50.2 มาอยู่ที ่ 
39.0 และ 48.2 ตามล าดับ คาดว่ามาจากความกังวลต่อปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณ 
ในการฟื้นตัวที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตเฉลี่ย 11 เดือน อยู่ที่ระดับ 53.3 (อยู่ในระดับ
เชื่อมั่น) ชี้ว่า ผู้บริโภคยังมีมุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคต 
สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2562  

อัตราเงินเฟ้อในเดือนนี้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากแรงกดดันจากราคาน้ ามันเริ่มลดลง 
ในขณะที่สินค้าและบริการในหมวดอ่ืน ๆ ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับอุปทานและอุปสงค์ โดยตัวชี้วัดด้านอุปสงค์ 
ภาคการลงทุนกับภาคการบริโภคยังมีทิศทางที่แตกต่างกัน โดยตัวแปรภาคการลงทุนยังลดลง ในขณะที่ตัวแปร 
ด้านการบริโภคภาคเอกชนหลายตัวยังขยายตัวได้ดี ทั้งนี ้คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ทั้งมาตรการ
เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากหญ้า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย 
รวมทั้งโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่และการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 น่าจะมีความชัดเจนขึ้น
และสามารถด าเนินการได้เต็มที่ น่าจะช่วยให้ปัจจัยด้านอุปสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพ่ิมขึ้นได้อย่างมี
นัยส าคัญในระยะต่อไป  

ส าหรับแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าอิทธิพลของพลังงานจะลดลงค่อนข้างมาก เนื่องจากราคา
น้ ามันในปีนี้เริ่มใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการอ่ืนๆ น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะปกติ ยกเว้น
สินค้าเกษตร ซึ่งอาจมีความผันผวนอยู่บ้าง ท าให้เงินเฟ้อในเดือนธันวาคมน่าจะปรับตัวสู งขึ้นต่อเนื่อง และท าให้เงิน
เฟ้อทั้งปีน่าจะอยู่ในกรอบคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ 0.7 – 1.0  
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