
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนมีนาคม 2564 และไตรมาสที่ 1/2564 5 เมษายน 2564

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2564 เท่ากับ 99.11 (ปีฐาน 2562=100)

อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาเดือนมีนาคม 2564  

แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อปี 2564 

ร้อยละ (YoY)
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ดัชนี เงินเฟ้อท่ัวไป เงินเฟ้อฟื้นฐาน
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่ี…

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.26 โดยมีปัจจัยส ำคัญจำก
กำรลดลงของสินค้ำในกลุ่มข้ ำวแป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ลดลงร้อยละ -6 .59
จำกกำรลดลงของรำคำข้ำวสำรเจ้ำและข้ำวสำรเหนียว เป็นส ำคัญ กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม
ลดลงร้อยละ -0.90 จำกกำรลดลงของรำคำไข่ไก่ นมสด และนมถั่วเหลือง กลุ่มผักสด
ลดลงร้อยละ -0.31 จำกกำรลดลงของรำคำผักกำดขำว มะเขือ ผักบุ้ง และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.27 จำกกำรลดลงของรำคำน  ำดื่ม และน  ำอัดลม ส ำหรับ
สินค้ำที่รำคำสูงขึ น ได้แก่ กลุ่มเนื อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น  ำ ร้อยละ 1.76 จำกกำรสูงขึ นของรำคำ
เนื อสุกร ปลำหมึกกล้วย และหอยแมลงภู่ กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 0.01 จำกกำรสูงขึ นของรำคำ
กล้วยน  ำว้ำ ฝรั่ง และองุ่น  กลุ่มเครื่องประกอบอำหำร ร้อยละ 3.66 จำกกำรสูงขึ นของรำคำ
น  ำมันพืช ซีอิ๊ว และเครื่องปรุงรส กลุ่มอำหำรบริโภคในบ้ำน ร้อยละ 0.34 จำกกำรสูงขึ นของรำคำ
กับข้ำวส ำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว และข้ำวแกง/ข้ำวกล่อง กลุ่มอำหำรบริโภคนอกบ้ำน สูงขึ นร้อยละ 
0.61 จำกกำรสูงขึ นของรำคำอำหำรกลำงวัน (ข้ำวรำดแกง) อำหำรเช้ำ และอำหำร
แบบตะวันตก (ไก่ทอด พิซซ่ำ) เป็นต้น 

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 0.04 โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรสูงขึ น
ของหมวดพำหนะกำรขนส่ งและกำรสื่ อสำร ร้ อยละ  5.43 จำกกำรสู งขึ นของ
รำคำน  ำมันเชื อเพลิง ร้อยละ 17.18 และค่ำโดยสำรสำธำรณะ ร้อยละ 0.75 และ
หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ น ร้อยละ 0.01 จำกกำรสูงขึ นของรำคำเบียร์
ส ำหรับสินค้ำที่รำคำลดลง ได้แก่ หมวดเครื่องนุ่งห่ม ลดลงร้อยละ -0.30 จำกรำคำเสื อยืดสตรี 
และเสื อยืดบุรุษ หมวดเคหสถำน ร้อยละ -4.87 ตำมกำรลดลงของค่ำกระแสไฟฟ้ำ 
ค่ำน  ำประปำ และก๊ำซหุงต้ม เป็นส ำคัญ หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ลดลง
ร้อยละ -0.04 จำกรำคำผ้ำอ้อมส ำเร็จรูป สบู่ถูตัว แชมพู เป็นต้น หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน 
กำรศึกษำฯ ลดลงร้อยละ -0.01 จำกกำรลดลงของค่ำห้องพักโรงแรม และเครื่องถวำยพระ 
เป็นต้น 
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เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
1. เดือนมีนาคม 2563 (YoY) ลดลง -0.08

2.  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (MoM) สูงขึ้น 0.23
3. ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY)  ลดลง -0.53

4. ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลง -0.35

Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนมีนาคม 2564 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ -0.08 (YoY) เป็นกำรหดตัวในอัตรำที่ต่ ำที่สุดในรอบ 13 เดือน นับตั งแต่ 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำงในเดือนมีนำคม 2563
ที่ลดลงร้อยละ -0.54 ซ่ึงเป็นผลจำกกลุ่มพลังงำนปรับตัวสูงขึ นร้อยละ 1.35 จำกกำรสูงขึ น
ของรำคำขำยปลีกน  ำมันเชื อเพลิงร้อยละ 17.18 เน่ืองจำกโอเปกและชำติพันธมิตร 
(โอเปกพลัส) ลดก ำลังกำรผลิตของกลุ่มเหลือท่ีระดับ 7.2 ล้ำนบำร์เรลต่อวัน ไปจนถึงเดือน 
เมษำยนนี   ขณะท่ีกลุ่มอำหำรสดยังคงหดตัวต่อเนื่องท่ีร้อยละ -1.06  จำกกำรลดลงของ
ข้ำวสำร ไก่สด ไข่ไก่ และผักสด เป็นส ำคัญ ส่วนเนื อสุกรมีรำคำสูงขึ นต่อเนื่อง เนื่องจำกสุกร
โตช้ำในฤดูร้อน และมีต้นทุนป้องกันโรค ASF มำกขึ น ส ำหรับรำคำอำหำรส ำเร็จรูป 
เครื่องประกอบอำหำร และของใช้ส่วนบุคคลยังทรงตัวและเปลี่ยนแปลงตำมโปรโมชั่นของ
ห้ำงโมเดิร์นเทรด นอกจำกนี  จำกมำตรกำรคนละครึ่งที่หมดในเดือนมีนำคม 2564 รวมถึง
มำตรกำรเรำชนะ ส่งผลต่อก ำลังซื อของประชำชนและท ำให้กำรค้ำขำยคึกคักมำกขึ น 

ทั งนี  เมื่อหักอำหำรสดและพลังงำนออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.09
(จำกเดือนก่อนที่ขยำยตัวร้อยละ 0.04) และไตรมำสแรกของปี 2564 เงินเฟ้อท่ัวไปลดลงร้อยละ
-0.53 (YoY) และเงินเฟ้อพื นฐำนสูงขึ นร้อยละ 0.12 (YoY)

1. เทียบกับเดือนมีนาคม 2563 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.08
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้



2. เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.23 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

ร้อยละ (MoM)

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.43 จำกกำรสูงขึ น
ของหมวดเคหสถำน (น  ำยำรีดผ้ำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ น  ำยำปรับผ้ำนุ่ม) ร้อยละ 0.02 
หมวดกำรตรวจรกัษำและบรกิำรส่วนบุคคล (ค่ำแต่งผมชำย โฟมล้ำงหน้ำ ผ้ำอนำมัย)
ร้อยละ 0.01 หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ร้อยละ 1.10 
จำกกำรสูงขึ นของค่ำโดยสำรสำธำรณะ (ค่ำโดยสำรเครื่องบิน) ร้อยละ 0.06 และ
น  ำมันเชื อเพลิง ร้อยละ 3.15 จำกกำรสูงขึ นของรำคำขำยปลีกน  ำมันเชื อเพลิง
ทุกประเภท หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำนกำรศึกษำฯ (เครื่องถวำยพระ) ร้อยละ 
0.06 ในขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ (กำงเกงขำยำวสตรี เสื อยืดสตรี 
เสื อยกทรง) ลดลงร้อยละ -0.03 และกำรสื่อสำร (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) 
ลดลงร้อยละ -0.02 ส ำหรับหมวดยำสูบและเครื ่องดื ่มมีแอลกอฮอล์
รำคำโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.08 ตำมกำรลดลง
ของสินค้ำในกลุ่มข้ำวแป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง (ข้ำวสำรเจ้ำ ข้ำวสำรเหนียว) 
ร้อยละ -0.49 กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ ครีมเทียม นมเปรี ยว) ร้อยละ 
-0.47 กลุ่มผลไม้สด (มะม่วง ชมพู่ มะละกอสุก) ร้อยละ -0.93 กลุ่มอำหำร
บริโภค-ในบ้ำน (อำหำรโทรสั่ง อำหำรว่ำง ) ร้อยละ -0.06 ในขณะที่
กลุ่มเนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น  ำ (เนื อสุกร ปลำหมึกกล้วย) สูงขึ นร้อยละ 0.06 
กลุ่มผักสด (มะนำว ผักคะน้ำ ถั่วฝักยำว) สูงขึ นร้อยละ 0.68 กลุ่มเครื่องประกอบ
อำหำร (น  ำมันพืช กะทิส ำเร็จรูป ซีอิ๊ว) สูงขึ นร้อยละ 0.83 และกลุ่มเครื่องดื่ม
ไม่มี แอลกอฮอล์ (กำแฟผงส ำเร็จรูป น  ำอัดลม) ร้อยละ 0.12 ส ำหรับ
กลุ่มอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน รำคำโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง
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อาหารและเครื่องดื่มไมม่…ี

- อาหารสด
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เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
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การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2564 และไตรมาส 1/2564
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่ี…

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -0.81 จำกกำรลดลงของ
หมวดเคหสถำน (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำน  ำประปำ ก๊ำซหุงต้ม) ร้อยละ -3.39
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ (เสื  อยืดสตรี เสื  อยืดบุรุษ) ร้อยละ -0.24
หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำฯ (ค่ำทัศนำจร เครื่องถวำยพระ ค่ำห้องพัก
โรงแรม) ลดลงร้อยละ -0.17 และกำรสื่อสำร (เครื่องรับโทรศัพท์มือถือ) ร้อยละ
-0.02 ในขณะที่ หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร สูงขึ นร้อยละ 1.46 
ตำมกำรสูงขึ นของรำคำน  ำมันเชื อเพลิง และค่ำโดยสำรสำธำรณะ ร้อยละ 3.71
และ 0.53 ตำมล ำดับ หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล (ค่ำแต่งผม
สตรี ค่ำแต่งผมชำย ยำสีฟัน) สูงขึ นร้อยละ 0.05 และหมวดยำสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอล์ (สุรำ เบียร์) สูงขึ นร้อยละ 0.03 

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ 0.03 จำกกำรลดลง
ของสินค้ำในกลุ่มข้ำวแป้ง และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง (ข้ำวสำรเจ้ำ ข้ำวสำรเหนียว) 
ลดลงร้อยละ -5.84 กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมถั่วเหลือง นมสด) 
ล ด ล ง
ร้อยละ -0.43 กลุ่มผลไม้สด (ส้มเขียวหวำน มะม่วง แตงโม) ลดลงร้อยละ
-0.22 และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น  ำดื่ม น  ำอัดลม กำแฟผงส ำเร็จรูป) 
ลดลงร้อยละ -0.20 ในขณะที่ กลุ่มเนื อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น  ำ (เนื อสุกร กระดูก
ซี่โครงหมู ปลำหมึกกล้วย) สูงขึ นร้อยละ 1.37 กลุ่มผักสด (พริกสด ฟักทอง ขิง)
สูงขึ  นร้อยละ 2.31 กลุ่มเครื่องประกอบอำหำร (น  ำมันพืช ซอสหอยนำงรม 
มะพร้ำว (ผลแห้ง/ขูด)) สูงขึ นร้อยละ 3.38 กลุ่มอำหำรบริโภค-ในบ้ำน (กับข้ำว
ส ำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยว ข้ำวแกง/ข้ำวกล่อง) สูงขึ นร้อยละ 0.34 และกลุ่มอำหำรบริโภค-
นอกบ้ำน (อำหำรกลำงวัน (ข้ำวรำดแกง) อำหำรเช้ำ อำหำรแบบตะวันตก) 
สูงขึ นร้อยละ 0.63

ร้อยละ (YoY)

3. ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY) ลดลงร้อยละ -0.53 (YoY) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้



ร้อยละ (QoQ)
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-0.35 

-1.20 

-2.80 

0.18 

-0.09 
-3.17 

0.05 

3.93 

1.76 

-0.05 

0.01 

0.03 

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่…ี

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะการขนส่งและการ…

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การ…

ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

4. ไตรมาส 1 ปี 2564 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.35 (QoQ) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2564 และไตรมาส 1/2564

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -1.20 ตำมกำรลดลงของ
สินค้ำในกลุ่มข้ำวแป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ร้อยละ -3 .11 กลุ ่ม ไข ่และ
ผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ -1.38 กลุ่มผักสด ร้อยละ -13.47 กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 
-1.68 และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ -0.16 ส ำหรับสินค้ำที่รำคำ
สูงขึ น ได้แก่ กลุ่มเนื อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น  ำ ร้อยละ 0.60 กลุ่มเครื่องประกอบ
อำหำร ร้อยละ 2.54 กลุ่มอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน และกลุ่มอำหำรบริโภค-
ในบ้ำน สูงขึ นร้อยละ 0.16 และ 0.07 ตำมล ำดับ

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.18 จำกกำรสูงขึ นของ
สินค้ำหมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ร้อยละ 3.93 ตำมกำรสูงขึ นของ
รำคำน  ำมันเชื อเพลิงและค่ำโดยสำรสำธำรณะ ร้อยละ 12.53 และ 0.23 
ตำมล ำดับ หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ร้อยละ 0.05 หมวดยำสูบ
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.01 ในขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้ำ ลดลงร้อยละ -0.09 หมวดเคหสถำน ลดลงร้อยละ -3.17 หมวดกำรบันเทิง 
กำรอ่ำน กำรศึกษำฯ ร้อยละ -0.05 และกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ -0.01 
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6. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนเมษายน 2564

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไปในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

5. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (YoY) จ าแนกรายภาค เดือนมีนาคม 2564 ดังนี้

ดัชนีราคาผู้บริโภคจ าแนกรายภาค พบว่ำ ดัชนีรำคำผู้บริโภคของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือ 
ปรับตัวลดลง ร้อยละ -0.30 -0.17 และ -0.12 ตำมล ำดับ ส ำหรับภำคใต้และภำคกลำง ดัชนีปรับตัวสูงขึ  น ร้อยละ 0.36 และ 0.07 
ตำมล ำดับ

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยสินค้ำ พบว่ำสินค้ำส ำคัญที่รำคำปรับตัวสูงขึ นในทุกภำค ได้แก่ น  ำมันเชื อเพลิง เนื อสุกร น  ำมันพืช ส ำหรับสิน ค้ำ
ส ำคัญที่รำคำลดลงในทุกภำค ได้แก่ ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำน  ำประปำ ข้ำวสำรเจ้ำ เป็นต้น   

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (YoY) จ ำแนกรำยภำค พบว่ำดัชนีรำคำผู้บริโภคปรับตัวลดลงในทุกภำค ดังนี  

ภาค
รวม อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล -0.30 0.27 -0.63
2.  ภำคกลำง 0.07 0.17 0.00
3. ภำคเหนือ -0.12 -0.73 0.33
4.  ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ -0.17 -1.19 0.64
5.  ภำคใต้ 0.36 0.10 0.63

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2564 และไตรมาส 1/2564

อัตรำเงินเฟ้อไตรมำสที่ 2 ปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ น จำกอุปสงค์ทั งในและต่ำงประเทศที่ปรับตัวดีขึ นตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลำยลง กำรฉีดวัคซีนที่ขยำยวงกว้ำงมำกขึ น รวมถึงมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐในมิติต่ำง ๆ 
ทั งด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยก ำหนดให้มีวันหยุดเพิ่มเติม กำรเพิ่มก ำลังซื อและกระตุ้นให้เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอย ซึ่งจะส่งผลต่อควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำ
และบริกำรภำยในประเทศในระยะต่อไป นอกจำกนี  รำคำพลังงำนโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ น จำกกำรขยำยระยะเวลำปรับลดก ำลังกำรผลิตของ
ผู้ผลิตน  ำมันรำยใหญ่ และอุปสงค์ด้ำนพลังงำนที่เพิ่มขึ นทั่วโลกตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจที่ เริ่มส่งสัญญำณฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 
ประกอบกับฐำนรำคำที่ต่ ำในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม รำคำสินค้ำเกษตรยังมีโอกำสผันผวนตำมสภำพอำกำศ ซึ่งจะต้องเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดต่อไป 

ทั งนี  ในเดือนมีนำคม 2564 กระทรวงพำณิชย์ ได้ปรับสมมุติฐำนส ำหรับคำดกำรณ์เงินเฟ้อ ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรเศรษฐกิจ
ที่ เกิดขึ นในปัจจุบัน โดยคำดกำรณ์ว่ำเงินเฟ้อในปี 2564 จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิมที่คำดกำรณ์ไว้ในเดือนธันวำคม 2563 คือ 
ระหว่างร้อยละ 0.7 – 1.7 (ค่ากลางอยู่ที่ 1.2) ซึ่งเป็นอัตรำท่ีน่ำจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง  หำกสถำนกำรณ์
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ จะมีกำรทบทวนอีกครั ง



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปล่ียนแปลงเดือนมีนาคม 2564 (2562 = 100)

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2562 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 430 รายการ (ปีฐาน 2558 มีจ านวน 422 รายการ)
ครอบคลุมสินค้ำและบริกำร 7 หมวดที่จ ำเป็นต่อกำรครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 
3) หมวดเคหสถำน 4) หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 5) หมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร 6) หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำฯ 
7) หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปนั น จะเปรียบเทียบรำคำสินค้ำในช่วงระยะเวลำหนึ่งๆ กับรำคำสินค้ำในช่วงเวลำ
เร่ิมต้น เรียกว่ำ “ปีฐาน” ที่ก ำหนดตัวเลขดัชนีเท่ำกับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปีฐาน 2562 ได้แก่ ครัวเรือนรวมเขตเทศบาล 
กรอบรายได้ 6,987 – 50,586 บำทต่อเดือนต่อครัวเรือน รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินไม่เกิน ร้อยละ 42.19 สมาชิกครัวเรือนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ในพื นที่
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และภูมิภำค 4 ภำค รวมทั งสิ น 48 จังหวัด 1/

* หมายเหตุ : ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีหกัรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุ่มพลงังาน
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1/ 48 จังหวัด ที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหำนคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธำนี 4.สมุทรปรำกำร  ภาคกลาง
5.อยุธยำ 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปรำจีนบุรี 12.รำชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ์ 16.ฉะเชิงเทรำ 17.นครปฐม 
18.สระแก้ว ภาคเหนือ 19.นครสวรรค์ 20.ตำก 21.แพร่ 22.เชียงใหม่ 23.เชียงรำย  24.อุตรดิตถ์ 25.พิษณุโลก 26.เพชรบูรณ์  27.น่ำน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
28.นครรำชสีมำ 29.ขอนแก่น 30.สุรินทร์ 31.อุบลรำชธำนี 32.หนองคำย 33.ศรีสะเกษ 34.มุกดำหำร  35.อุดรธำนี 36.ร้อยเอ็ด 37.นครพนม 38.เลย 39.กำฬสินธุ์ 
ภาคใต้ 40.สุรำษฎร์ธำนี 41.นครศรีธรรมรำช 42.ตรัง 43.สงขลำ 44.ยะลำ 45.ภูเก็ต 46.กระบี่  47. นรำธิวำส  48.ระนอง

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมีนาคม 2564 และไตรมาส 1/2564

สัดส่วน เดือนมนีาคม 2564 เดือนกมุภาพนัธ์ 2564

รายการ น า้หนัก ดชันี อตัราการเปลีย่นแปลง ดชันี อตัราการเปลีย่นแปลง

ม.ีค. 64 ม.ีค. 64 ม.ีค. 63 M/M Y/Y A/A ก.พ. 64 M/M Y/Y A/A

ดชันีราคาผู้บริโภคทัว่ไป 100.00 99.11 99.19 0.23 -0.08 -0.53 98.88 -0.91 -1.17 -0.75

หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 40.92 100.29 100.55 -0.08 -0.26 -0.03 100.37 -0.63 -0.43 0.07

ขา้วแป้งและผลิตภณัฑจ์ากแป้ง 4.05 97.44 104.31 -0.49 -6.59 -5.84 97.92 -1.30 -5.93 -5.47
เน้ือสตัว ์เป็ดไก่และสตัวน์ ้ า 9.35 103.50 101.71 0.06 1.76 1.37 103.44 -0.03 1.02 1.18
ไข่และผลิตภณัฑน์ม 2.06 99.17 100.07 -0.47 -0.90 -0.43 99.64 -0.70 -0.34 -0.21
ผกัและผลไม้ 5.17 93.65 95.60 -0.44 -2.04 -0.48 94.06 -4.41 -2.75 0.29
- ผกัสด 2.31 90.42 90.70 0.68 -0.31 2.31 89.81 -8.21 -3.53 3.62
- ผลไมส้ด 2.35 98.30 98.29 -0.93 0.01 -0.22 99.22 1.43 0.78 -0.34
เคร่ืองประกอบอาหาร 2.35 106.70 102.93 0.83 3.66 3.38 105.82 1.54 3.35 3.23
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 2.26 101.49 101.76 0.12 -0.27 -0.20 101.37 -0.02 -0.30 -0.17
อาหารบริโภค-ในบา้น 8.85 100.77 100.43 -0.06 0.34 0.34 100.83 0.08 0.32 0.34
อาหารบริโภค-นอกบา้น 6.84 101.00 100.39 0.00 0.61 0.63 101.00 0.05 0.54 0.64

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม 59.08 98.46 98.42 0.43 0.04 -0.81 98.04 -1.10 -1.60 -1.21

หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ 2.25 99.84 100.14 -0.03 -0.30 -0.24 99.87 -0.01 -0.22 -0.20
หมวดเคหสถาน 22.22 95.20 100.07 0.02 -4.87 -3.39 95.18 -4.62 -4.98 -2.65
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5.74 100.28 100.32 0.01 -0.04 0.05 100.27 -0.24 -0.04 0.09
หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 22.93 100.78 95.59 1.10 5.43 1.46 99.68 1.94 0.98 -0.44
- ค่าโดยสารสาธารณะ 1.41 102.30 101.54 0.06 0.75 0.53 102.24 0.36 0.63 0.42
- น ้ามนัเช้ือเพลิง 8.19 100.39 85.67 3.15 17.18 3.71 97.32 5.69 1.98 -2.25
- การส่ือสาร 4.39 99.94 99.97 -0.02 -0.03 -0.02 99.96 0.00 -0.01 -0.02
หมวดการบนัเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 4.54 100.03 100.04 0.06 -0.01 -0.17 99.97 0.04 -0.12 -0.26
หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ 1.41 100.03 100.02 0.00 0.01 0.03 100.03 0.00 0.03 0.04

ดชันีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน * 67.91 100.42 100.33 0.03 0.09 0.12 100.39 -0.08 0.04 0.12

กลุ่มอาหารสดและพลงังาน 32.09 96.00 96.20 0.64 -0.21 -1.99 95.39 -2.63 -3.88 -2.84
- อาหารสด 20.62 99.24 100.30 -0.22 -1.06 -0.63 99.46 -1.48 -1.38 -0.41

- พลงังาน 11.47 91.73 90.51 2.23 1.35 -3.78 89.73 -4.68 -7.50 -6.15


