ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป( 2563
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5 ตุลาคม 2563

เมื่อเทียบกับ
การเปลี่ยนแปลง รอยละ
1. เดือนกันยายน 2562 (YoY)
ลดลง
-0.70
2. เดือนสิงหาคม 2563 (MoM)
ลดลง
-0.11
3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ป( 2563
ลดลง
-0.99
เทียบกับช-วงเดียวกันของป(ก-อน (AoA)
4. ไตรมาสที่ 3 ป( 2563
ลดลง
-0.73
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป(ก-อน (YoY)
5. ไตรมาสที่ 3 ป( 2563
สูงขึ้น
1.86
เทียบกับไตรมาสก-อนหนา (QoQ)
Highlights อั ตราเงิ น เฟอทั่ วไปเดื อนกั น ยายน 2563 เที ยบกั บเดื อนเดี ยวกั น
ของป(ก- อนลดลงรอยละ -0.70 (YoY) ปรั บตั ว ลดลงจากเดื อ นที่ แ ลว ที่ล ดลง
รอยละ-0.50 หลั ง จากปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ต- อ เนื่ อ งมา 3 เดื อ น เปนการลดลงของ
กลุมพลังงานรอยละ -10.75 จากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศและ
การปรับคา Ft ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2563 ที่เรียกเก็บในอัตรา
-12.43 สตางค8ตอหนวย โดยลดลงจากรอบกอน 0.83 สตางค8ตอหนวย รวมทั้ง
การลดลงของกลุมขาวจากฐานราคาของป<ที่ผานมาที่สูงที่สุดในรอบป< สงผลให
กลุ มอาหารสดชะลอตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ที่ ร อยละ 2.18 ขณะที่ สิ น คาอื่ น ๆ สวนใหญ
เคลื่อนไหวสอดคลองกับผลผลิตและความตองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น สงผลใหเงิน
เฟE อ ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น แบบคอยเปนคอยไป เมื่ อ หั ก อาหารสดและพลั ง งาน
เงินเฟอพื้นฐานสูงขึ้นรอยละ 0.25 โดยเฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) เงินเฟอ
ทั่วไปลดลงรอยละ -0.99 (AoA) และเงินเฟอพื้นฐานสูงขึ้นรอยละ 0.32 (AoA)
อัตราเงินเฟอทั่วไปไตรมาสที่ 3 ป( 2563 ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของป(ก-อนรอยละ -0.73 และสูงขึ้นจากไตรมาสก-อนรอยละ 1.86
1. เทียบกับเดือนกันยายน 2562 (YoY) ลดลงรอยละ -0.70
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการ ดังนี้
• หมวดอื่น ๆ ที่ไม-ใช-อาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ -1.94 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนสงและการสื่ อ สาร รอยละ -4.99 ราคาขายปลี ก น้ํ า มั น
เชื้ อ เพลิ ง ทุ ก ชนิ ด ที่ ล ดลงรอยละ -15.77 และการลดลงของการสื่ อ สาร
(คาเครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท8 มื อ ถื อ ) รอยละ -0.04 หมวดเคหสถาน (กI า ซหุ ง ตม
คากระแสไฟฟEา น้ํายาปรับผานุม) ลดลงรอยละ -0.19 หมวดการบันเทิง การอาน
การศึกษาฯ (คาทัศนาจรตางประเทศ คาหองพักโรงแรม) ลดลงรอยละ -0.21 และ
หมวดยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม มี แ อลกอฮอล8 (เบี ย ร8 ) ลดลงรอยละ -0.02 ขณะที่
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล (น้ํายาระงับกลิ่นกาย คาแตงผมชาย
แชมพู) สูงขึ้นรอยละ 0.25 หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา (กางเกงขายาวบุรุษ
เสื้อยกทรง เสื้อยืดสตรี) สูงขึ้นรอยละ 0.17 และคาโดยสารสาธารณะ (คาโดยสาร
เครื่องบิน) สูงขึ้นรอยละ 0.07
• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นรอยละ 1.42 จากเนื้อสัตว8
เปดไก และสัตว8น้ํา (เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู ไกสด ปลาหมึกกลวย) สูงขึ้น
รอยละ 3.38 ผักสด (ผักชี มะเขือเทศ กะหล่ําปลี ตนหอม) สูงขึ้นรอยละ 11.21
เครื่องประกอบอาหาร (น้ํามันพืช มะพราว (ผลแหง/ขูด) ซอสหอยนางรม) สูงขึ้น
รอยละ 2.25 เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล8 (น้ําอัดลม น้ําหวาน กาแฟผงสําเร็จรูป
เครื่องดื่มรสชอกโกแล็ต) สูงขึ้นรอยละ 1.71 และอาหารบริโภคในบาน-นอกบาน
สูง ขึ้ น รอยละ 0.51 และ 0.67 ตามลํ า ดั บ ไดแก ขาวแกง/ขาวกลอง กั บ ขาว
สําเร็จรูป กOวยเตี๋ยว ขาวผัด ขาวราดแกง อาหารเชา และอาหารแบบตะวันตก
ขณะที่ ขาว แปEง และผลิ ต ภั ณฑ8 จ ากแปE ง (ขาวสารเหนีย ว ขาวสารเจา) ลดลง
รอยละ -0.94 ไขและผลิ ต ภั ณ ฑ8 น ม (ไขไก นมสด) ลดลงรอยละ -0.28
ผลไม (สมเขียวหวาน มะมวง แตงโม เงาะ มะละกอสุก ) ลดลงรอยละ -1.80
จากปริมาณผลผลิตยังมีเพียงพอตอความตองการ

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป( 2563
2. เทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 (MoM) ลดลงรอยละ -0.11 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคาและบริการ ดังนี้
รอยละ (MoM)

รวมทุกรายการ

-0.11

• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอลI ลดลงรอยละ -0.08 ตามการ
ลดลงขาว แปEงและผลิตภัณฑ8จากแปEง (ขาวสารเหนียว) ลดลงรอยละ -0.04
อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี
-0.08
เนื้อสัตว8 เปดไก และสัตว8น้ํา (เนื้อสุก ร ไกยาง กุงขาว) ลดลงรอยละ -0.11
ไขและผลิ
ตภัณฑ8นม (นมสด นมเปรี้ยว) ลดลงรอยละ -0.08 ผักสด (มะเขือเทศ
- อาหารสด
-0.18
ตนหอม แตงกวา ผักคะนา มะเขือ) ลดลงรอยละ -3.04 เครื่องประกอบอาหาร
(น้ํ า มั น พื ช ซอสหอยนางรม น้ํ า ปลา) ลดลงรอยละ -0.28 เครื่ อ งดื่ ม ไมมี
หมวดอื่น ๆ ไม-ใช-อาหารและ…
-0.13
แอลกอฮอล8 (ชาสําเร็ จรูปพรอมดื่ม เครื่องดื่ มรสชอกโกแล็ต ) ลดลงรอยละ
เครื่องนุ-งห-มและรองเทา
0.00
-0.02 ขณะที่ ผลไมสด (สมเขียวหวาน มะมวง กลวยน้ําวา ฝรั่ง) สูงขึ้นรอยละ
1.68 อาหารบริโภค-ในบาน (ขาวแกง/ขาวกลอง ขาวผัด กOวยเตี๋ยว) สูงขึ้ น
เคหสถาน
[VALUE] รอยละ 0.02 และอาหารบริโภค-นอกบาน (ขาวราดแกง) สูงขึ้นรอยละ 0.05
• หมวดอื่ น ๆ ที่ ไ ม-ใ ช- อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ลดลงรอยละ -0.13 จากหมวด
การตรวจรักษาและบริการ…
0.26 พาหนะการขนสงและการสื่อสาร ลดลงรอยละ -0.44 ตามการลดลงของราคา
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ทุ ก ชนิ ด รอยละ -1.47 และหมวดยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม
พาหนะการขนส-งและการ…
-0.44
มี แ อลกอฮอล8 (เบี ย ร8 ) ลดลงรอยละ -0.02 ขณะที่ มี สิ น คาและบริ ก ารที่ มี
ราคาสูงขึ้น ไดแก หมวดเคหสถาน (ผงซักฟอก คาน้ําประปา น้ํายาปรับผานุม
- พลังงาน -1.02
คาเชาบาน) สู ง ขึ้ น รอยละ 0.02 การตรวจรั ก ษาและบริ ก ารสวนบุ ค คล
(น้ํายาระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ8ปEองกันและบํารุงผิว น้ําหอม) สูงขึ้นรอยละ
การบันเทิง การอ-าน การ…
0.00
0.26 และ คาโดยสารสาธารณะ (คาโดยสารเครื่องบิน) สูงขึ้นรอยละ 0.03
ยาสูบและเครื่องดืม่ มี…
หมวดเครื่ อ งนุ งหมและรองเทา หมวดการสื่ อ สาร และหมวดการบั น เทิ ง
-0.02
การอาน การศึกษาฯ ราคาโดยเฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลง
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน *

[VALUE]

3. เฉลี่ย 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย.) ป( 2563 เทียบกับช-วงเดียวกันของป(ก-อน (AoA) ลดลงรอยละ -0.99 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
รอยละ (AoA)
รวมทุกรายการ

-0.99

อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี

1.12

- อาหารสด

1.41

หมวดอื่น ๆ ไม-ใช-อาหาร…

-2.22

เครื่องนุ-งห-มและรองเทา

0.06

เคหสถาน

-1.31

การตรวจรักษาและบริการ…

0.35

พาหนะการขนส-งและการ…
- พลังงาน

-4.78
-12.57

การบันเทิง การอ-าน การ…

0.17

ยาสูบและเครื่องดืม่ มี…

0.00

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน *

0.32

• หมวดอื่นๆ ไม-ใช-อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ -2.22 ตามการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสาร ลดลงรอยละ -4.78 ตามการลดลงของ
ราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง รอยละ -15.67 และการสื่ อ สารลดลงรอยละ -0.05
รวมทั้ง หมวดเคหสถาน (คากระแสไฟฟE า คาน้ํา ประปา กIา ซหุ งตม) ลดลง
รอ ย ล ะ -1. 31 ข ณะ ที่ สิ น ค าแ ล ะ บ ริ กา ร ที่ ร า คา ป รั บ สู งขึ้ น ไ ด แ ก
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา (เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล เสื้อยืดสตรี) สูงขึ้น
รอยละ 0.06 หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล (ยาสีฟUน น้ํายาระงับ
กลิ่ นกาย คาแตงผมชาย แชมพู ) สู งขึ้ นรอยละ 0.35 คาโดยสารสาธารณะ
(คาโดยสารรถประจําทาง โดยสารรถสองแถว คาโดยสารรถตู) สูงขึ้นรอยละ
2.47 และหมวดการบันเทิง การอาน การศึกษาฯ (คาเดินทางไปเยี่ยมญาติและ
ทําบุญ คาเลาเรียน-คาธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นรอยละ 0.17 หมวดยาสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล8 ราคาโดยเฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลง
• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้ นรอยละ 1.12 ตามการ
สูงขึ้นของขาว แปEง และผลิตภัณฑ8จากแปEง (ขาวสารเหนียว ขาวสารเจา) สูงขึ้น
รอยละ 5.30 จากความตองการของตลาดมีอยางตอเนื่อง เนื้อสัตว8 เปดไก และ
สัตว8น้ํา (เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู ปลาดุก ปลาทู ปลานิล) สูงขึ้นรอยละ 1.93
ไขและผลิตภัณฑ8นม (ไขไก ไขเปด ไขเค็ม นมเปรี้ยว) สูงขึ้นรอยละ 1.03
เครื่ อ งประกอบอาหาร (น้ํ า มั น พื ช มะพราว (ผลแหง/ขู ด ) น้ํ า ปลา
ซอสหอยนางรม) สู งขึ้น รอยละ 2.76 เครื่องดื่ม ไมมีแอลกอฮอล8 (น้ํ าอั ดลม
น้ํ า หวาน เครื่ อ งดื่ ม รสชอกโกแล็ ต กาแฟผงสํ า เร็ จ รู ป ) สู ง ขึ้ น รอยละ 2.01
อาหารบริโภค-ในบาน (กับขาวสําเร็จรูป ขาวแกง/ขาวกลอง กOวยเตี๋ยว ขาวผัด)
สู งขึ้ นรอยละ 0.65 และอาหารบริ โภค-นอกบาน (อาหารเชา ขาวราดแกง
อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง)) สูงขึ้นรอยละ 0.51 ขณะที่สินคาในหมวดผักและ
ผลไมลดลงรอยละ -1.75 ประกอบดวยผั ก สด (พริ ก สด มะนาว ตนหอม
กะหล่ํ า ปลี มะเขื อ ) ลดลงรอยละ -2.37 และผลไมสด (มะมวง เงาะ
สมเขียวหวาน ลองกอง มะละกอ) ลดลงรอยละ -2.69
กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรIการคา

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป( 2563
4. ไตรมาสที่ 3 ป( 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของป(ก-อน (YoY) ลดลงรอยละ -0.73 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
รอยละ (YoY)
รวมทุกรายการ

-0.73

อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี

1.20

- อาหารสด

1.55

หมวดอื่น ๆ ไม-ใช-อาหารและ…

-1.85

เครื่องนุ-งห-มและรองเทา

0.03

เคหสถาน

-0.13

การตรวจรักษาและบริการส-วน…
พาหนะการขนส-งและการสื่อสาร

0.57
-4.88

- พลังงาน -10.45
การบันเทิง การอ-าน การศึกษาฯ

-0.22

ยาสูบและเครื่องดืม่ มีแอลกอฮอลI

-0.01

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน *

0.31

• หมวดอื่น ๆ ที่ไม-ใช-อาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ -1.85 จากการลดลง
ของหมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสาร รอยละ -4.88 ราคาขายปลีกน้ํามัน
เชื้ อ เพลิ ง ทุ ก ชนิ ด ที่ ล ดลงรอยละ -15.40 และการลดลงของการสื่ อ สาร
(คาเครื่ อ งรั บ โทรศั พ ท8 มื อ ถื อ ) รอยละ -0.04 หมวดเคหสถาน (กI า ซหุ ง ตม
คากระแสไฟฟEา) ลดลงรอยละ -0.13 หมวดการบันเทิงการอาน การศึกษาฯ
(คาทั ศ นาจรตางประเทศ คาหองพั ก โรงแรม) ลดลงรอยละ -0.22 และ
หมวดยาสู บและเครื่ องดื่ มมี แอลกอฮอล8 (เบี ยร8 ) ลดลงรอยละ -0.01 ขณะที่
หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล (โฟมลางหนา ยาสีฟUน แชมพู)
สู ง ขึ้ น รอยละ 0.57 หมวดเครื่ อ งนุ งหมและรองเทา (กางเกงขายาวบุ รุ ษ
เสื้ อ ยื ด สตรี ) สู ง ขึ้ น รอยละ 0.03 และคาโดยสารสาธารณะ (คาโดยสาร
เครื่องบิน) สูงขึ้นรอยละ 0.12
• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นรอยละ 1.20 จากขาว แปEง
และผลิตภัณฑ8จากแปEง (ขาวสารเหนียว) สูงขึ้นรอยละ 1.84 เนื้อสัตว8 เปดไก
และสัต ว8น้ํ า (เนื้อ สุกร กระดูก ซี่โ ครงหมู ไกสด) สู งขึ้ นรอยละ 2.66 ผั กสด
(ผักชี มะเขือเทศ ผักคะนา ตนหอม) สูงขึ้นรอยละ 6.70 เครื่องประกอบอาหาร
(น้ํ า มั น พื ช มะพราว (ผลแหง/ขู ด ) ซอสหอยนางรม) สู ง ขึ้ น รอยละ 2.92
เครื่ อ งดื่ ม ไมมี แ อลกอฮอล8 (น้ํ า อั ด ลม น้ํ า หวาน เครื่ อ งดื่ ม รสชอกโกแล็ ต
กาแฟผงสําเร็จรูป) สูงขึ้นรอยละ 1.77 และอาหารบริโภคในบาน-นอกบาน
สูงขึ้นรอยละ 0.52 และ 0.74 ตามลําดับ ไดแก กับขาวสําเร็จรูป ขาวแกง/
ขาวกลอง กOวยเตี๋ยว ขาวผัด ขาวราดแกง อาหารเชา และอาหารแบบตะวันตก
ขณะที่ ไ ขและผลิ ต ภั ณ ฑ8 น ม (ไขไก นมสด) ลดลงรอยละ -0.29 ผลไม
(สมเขียวหวาน มะมวง เงาะ ลองกอง) ลดลงรอยละ -4.81

5. ไตรมาสที่ 3 ป( 2563 เทียบกับไตรมาสก-อนหนา (QoQ) สูงขึ้นรอยละ 1.86 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
รอยละ (QoQ)
รวมทุกรายการ
อาหารและเครื่องดื่มไม-ม…ี
- อาหารสด
หมวดอื่น ๆ ไม-ใช-อาหาร…

1.86
1.13
2.27
2.32

เครื่องนุ-งห-มและรองเทา -0.12
เคหสถาน

4.01

การตรวจรักษาและบริการ… -0.01
พาหนะการขนส-งและการ…

2.40

- พลังงาน
การบันเทิง การอ-าน การ…

0.04

ยาสูบและเครื่องดืม่ มี…

0.02

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน *

0.31

• หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม-มีแอลกอฮอลI สูงขึ้นรอยละ 1.13 จากผักสด
และผลไม สูงขึ้นรอยละ 4.59 ประกอบดวย ผักสด (มะเขือเทศ กะหล่ําปลี
พริ ก สด ขึ้ น ฉาย ผั ก ชี ) สู ง ขึ้ น รอยละ 5.39 และผลไมสด (กลวยน้ํ า วา
สมเขียวหวาน มะมวง ชมพู) สูงขึ้นรอยละ 4.20 เนื้อสัตว8 เปดไก และสัตว8น้ํา
(เนื้อสุกร กระดูกซี่โครงหมู ไกสด) สูงขึ้นรอยละ 2.35 ไขและผลิตภัณฑ8นม
(ไขไก นมผง นมขนหวาน) สูงขึ้นรอยละ 0.27 และอาหารบริโภคในบานนอกบาน สูงขึ้นรอยละ 0.22 และ 0.44 ตามลําดับ ไดแก กOวยเตี๋ยว ขาวแกง/
ขาวกลอง อาหารโทรสั่ ง (delivery) สมตํ า กั บ ขาวสํ า เร็ จ รู ป ขาวผั ด
ขาวราดแกง และอาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) ขณะที่ ขาว แปEงและผลิตภัณฑ8
จากแปEง (ขาวสารเหนียว ขาวสารเจา) ลดลงรอยละ -0.19 เครื่องประกอบ
อาหาร (น้ํามันพืช มะพราว(ผลแหง/ขูด) ซอสพริก) ลดลงรอยละ -0.14 และ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล8 (น้ําอัดลม กาแฟ(รอน/เย็น) ผลิตภัณฑ8อาหารเสริม)
ลดลงรอยละ -0.11
• หมวดอื่นๆ ไม-ใช-อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 2.32 ตามการสูงขึ้นของ
หมวดพาหนะการขนสงและการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 2.40 ตามการสูงขึ้นของ
ราคาขายปลี ก น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ยกเวนกI า ซยานพาหนะ รอยละ 9.16
หมวดเคหสถาน (คากระแสไฟฟEา น้ําประปา คาเชาบาน) สูงขึ้นรอยละ 4.01
13.64
คาโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นรอยละ 0.06 และ หมวดการบันเทิง การอานและ
การศึกษา (คาเลาเรียน-คาธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นรอยละ 0.04 รวมถึง
หมวดยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม มี แ อลกอฮอล8 (เบี ย ร8 ) สู ง ขึ้ น รอยละ 0.02
ขณะที่ หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา (เสื้อยืดบุรุษ เสื้อเชิ้ตบุรุษ) ลดลงรอยละ
-0.12 และหมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล (แชมพู แปEงผัดหนา
สบู ผาออมสําเร็จรูป (แพมเพิส)) ลดลงรอยละ -0.01
กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรIการคา

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป( 2563
6. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟอ (YoY) จําแนกรายภาค ดังนี้

ดัชนีราคาผูบริโภคจําแนกรายภาคพบวาดัชนีราคาผูบริโภคปรับตัวลดลงในทุกภาค โดยมีลําดับการปรับตัวลดลง ดังนี้
รวม
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล8 อื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครือ่ งดื่ม
ภาค
การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
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
รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาจําแนกรายภาคเปนไปในทิศทางเดียวกันคือหดตัวลงมากกวาเดือนที่ผานมาทุกภาค จากการลดลงของ
คา Ft โดยลดลงจากชวงที่ผานมา 0.83 สตางค8ตอหนวย รวมทั้งการลดลงของน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิด และปริมาณอาหารสด โดยเฉพาะผลผลิต
สินคาเกษตรในแหลงผลิตที่สําคัญ เชน ภาคเหนือและภาคกลาง มีเพียงพอตอความตองการ สงผลเงินเฟEอของภาคดังกลาวหดตัวนอยกวา
ภาคอื่น ๆ รวมทั้งกทม. และปริมณฑล ที่มีทางเลือกในการซื้อสินคามากกวาภูมิภาคอื่น ๆ
7. แนวโนมอัตราเงินเฟอทั่วไปไตรมาสที่ 4 ป( 2563
อัตราเงินเฟEอไตรมาสที่ 4 ป< 2563 มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น โดยหดตัวในอัตราที่นอยลง ตามความตองการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ
ที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น จากมาตรการสงเสริมการทองเที่ยว มาตรการจางงาน มาตรการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะชวยกระตุน
การจับจายใชสอยและเพิ่มกําลังซื้อใหกับประชาชน รวมทั้งราคาอาหารสดบางชนิด อาทิ เนื้อสัตว8และผักสด ยังมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป<ที่ผานมา ตามปริมาณผลผลิตและความตองการของตลาด ประกอบกับฐานราคาในป<กอนอยูในระดับต่ํา
อยางไรก็ตาม ยังคงตองติดตามสถานการณ8ราคาพลังงาน ซึ่งเปนแรงกดดันสําคัญตอเงินเฟEออยางใกลชิด
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย8 ยังคงคาดการณ8อัตราเงินเฟEอ ทั้งป< 2563 ที่รอยละ (-1.5) – (-0.7) (คากลางอยูที่ -1.1) โดยมีสมมติฐานป< 2563
ดังนี้
• ราคาน้ํามันดิบดูไบ เคลื่อนไหวในชวง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บาร8เรล
• อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวระหวาง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ
• ผลิตภัณฑIมวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวรอยละ (-8.6) – (-7.6) (อางอิงจากธนาคารแหงประเทศไทย)
ซึ่งหากสถานการณ8เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ อาจมีการทบทวนกรอบการคาดการณ8เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ8
อีกครั้งในระยะตอไป

กําหนดการแถลงข-าว “สถานการณIดานราคาสินคาและบริการ” ครั้งต-อไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
กองดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรIการคา

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ป( 2563
ตาราง แสดงดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนกันยายน 2563

(2558=100)

* หมายเหตุ : ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพืนฐาน หมายถึง ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคทัวไปทีหักรายการสิ นค้ากลุ่มอาหารสดและสิ นค้ากลุ่มพลังงาน

Concept ดั ช นี ร าคาผู บริ โ ภคประเทศไทย ป( ฐ าน 2558 มี จํ า นวนรายการสิ น คาและบริ ก าร ทั้ ง สิ้ น 422 รายการ (ป( ฐ าน 2554

มี จํ า นวน 450 รายการ) ครอบคลุ ม สิ น คาและบริ ก าร 7 หมวดที่ จํ า เปนตอการครองชี พ ไดแก 1) หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ไมมี แ อลกอฮอล8
2) หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร 6) หมวดการ
บันเทิง การอาน การศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล8 โดยการคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินคาในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ
กับราคาสินคาในชวงเวลาเริ่มตน เรียกวา “ป(ฐาน” ที่กําหนดตัวเลขดัชนีเทากับ 100 ทั้งนี้ ครัวเรือนผูบริโภคที่ครอบคลุมในการคํานวณดัชนีป(ฐาน 2558 ไดแกครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจํานวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายไดครัวเรือนระหว-าง 12,000 – 62,000 บาทต-อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1
และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด
1
43 จั ง หวั ด ที่ ใชในการคํ า นวณดั ชนี ร าคาผู บริ โ ภค ไดแก กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 1. กรุ งเทพมหานคร 2.นนทบุ รี 3.ปทุ ม ธานี 4.สมุ ทรปราการ
ภาคกลาง 5.พระนครศรี อยุธ ยา 6.ลพบุรี 7.สิงห8 บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุ รี 12.ราชบุ รี 13.สุ พรรณบุรี 14.เพชรบุ รี 15.ประจวบคี รีขัน ธ8
ภาคเหนื อ 16.นครสวรรค8 17.ตาก 18.แพร 19.เชี ย งใหม 20.เชี ย งราย 21.อุ ต รดิ ตถ8 22.พิ ษ ณุ โ ลก 23.เพชรบู ร ณ8 24.นาน ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
25.นครราชสี ม า 26.ขอนแกน 27.สุ ริ น ทร8 28.อุ บ ลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรี ส ะเกษ 31.มุ ก ดาหาร 32.อุ ด รธานี 33.รอยเอ็ ด 34.นครพนม
ภาคใต& 35.สุราษฎร8ธานี 36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

