
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนตุลาคม 2563 5 พฤศจิกายน 2563

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2563 เท่ากับ 102.23

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนตุลาคม 2563  

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศต่างๆ ปี 2563 

ประเทศอาเซียน

ร้อยละ (YoY)
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่ี…

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วน…

พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *
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• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืมลดลงร้อยละ -1.70 โดยมีปัจจัยส ำคัญ
จำกกำรลดลงของรำคำขำยปลีกน้ ำมันเช้ือเพลิงทุกประเภท ร้อยละ -13.82
ส่งผลให้หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ -4.32 นอกจำกนี้ 
หมวดกำรบันเทิงกำรอ่ำน กำรศึกษำฯ ลดลงร้อยละ -0.24 จำกกำรลดลงของ
ค่ำทัศนำจรและค่ำห้องพักโรงแรม หมวดเคหสถำน ลดลงร้อยละ -0.21
โดยสินค้ำส ำคัญที่รำคำลดลง อำทิ ก๊ำซหุงต้ม ค่ำกระแสไฟฟ้ำ และสิ่งที่เกี่ยวกับ
กำรท ำควำมสะอำด (ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ น้ ำยำล้ำงจำน ) และ
หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล ลดลงเล็กน้อยร้อยละ -0.08
ในขณะที่ หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ สูงขึ้นร้อยละ 0.21 และหมวดยำสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.07

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.57 โดยมีปัจจัย
ส ำคัญจำกกำรสูงขึ้นของสินค้ำในกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ ำ ร้อยละ 3.53 
จำกกำรสูงขึ้นของเนื้อสุกร ร้อยละ 15.54 กระดูกซี่โครงหมู ร้อยละ 12.51 
ปลำหมึกกล้วย ร้อยละ 3.05 และไก่สด ร้อยละ 1.04 นอกจำกนี้ กลุ่มผักสด
สูงขึ้นร้อยละ 13.54  จำกกำรสูงขึ้นของผักสดเกือบทุกชนิด อำทิ ผักชี มะเขือ 
มะเขือเทศ กะหล่ ำปลี ผักคะน้ำ เป็นต้น กลุ่มผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 0.33
จำกกำรสูงขึ้นของ กล้วยน้ ำว้ำ ฝรั่ ง ทุ เรียน องุ่น สับปะรด เป็นส ำคัญ 
กลุ่มเครื่องประกอบอำหำร สูงขึ้นร้อยละ 2.54 จำกกำรสูงขึ้นของ น้ ำมันพืช 
ขนมหวำน ซอสหอยนำงรม กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.94 
จำกกำรสูงขึ้นของ น้ ำอัดลม น้ ำดื่ม กำแฟผงส ำเร็จรูป กลุ่มอำหำรบริโภค-ในบ้ำน
และอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน สูงขึ้นร้อยละ 0.44 และ 0.68 ตำมล ำดับ 
อย่ำงไรก็ตำม สินค้ำในกลุ่มข้ำวแป้งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ง ลดลงร้อยละ -1.76 
ตำมกำรลดลงของ ข้ำวสำรเหนียวและข้ำวสำรเจ้ำ และกลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม
ลดลงร้อยละ -1.20 ตำมกำรลดลงของ ไข่ไก่ นมสด เป็นส ำคัญ 

1. เทียบกับเดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ -0.50
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนตุลาคม 2562 (YoY) ลดลง -0.50

2.  เดือนกันยายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.05

3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลง -0.94

Highlights ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนตุลาคม 2563 เทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อน ลดลงร้อยละ 0.50 (YoY) ปรับตัวดีขึ้นจำกเดือนก่อน
ที่ลดลงร้อยละ 0.70 ตำมรำคำสินค้ำในกลุ่มอำหำรสดที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจำก
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศที่มีอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
เนื้อสัตว์ ประกอบกับผลผลิตพืชผักได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยในหลำยพื้นที่ 
อีกทั้งรำคำสินค้ำในกลุ่มพลังงำนแม้ยังหดตัว แต่ปรับตัวสูงขึ้นจำกเดือนก่อน 
อย่ ำงไรก็ตำม รำคำสินค้ำในหมวดข้ ำว แป้ งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ ง 
ไข่และผลิตภัณฑ์นม หมวดเคหสถำน หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำร
ส่วนบุคคล ปรับตัวลดลง ขณะที่สินค้ำในหมวดอ่ืน ๆ ยังคงเคลื่อนไหวใน
ทิศทำงที่ปกติ  สอดคล้องกับควำมต้องกำร กำรส่งเสริมกำรขำย และ
ปริมำณผลผลิตเป็นส ำคัญ

เมื่อหักอำหำรสดและพลังงำน เงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.19 และ
เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค.- ต.ค.) เงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ -0.94 (AoA) และ
เงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.31 (AoA)



2. เทียบกับเดือนกันยายน 2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.05 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

ร้อยละ (MoM)

3. เฉลี่ย 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ -0.94 โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

• หมวดอาหารและ เค ร่ือง ด่ืม ไม่มี แอลกอฮอล์  สู งขึ้ น ร้อยละ 0 .05
ตำมกำรสูงขึ้นของ สินค้ำในกลุ่มผักสด (ผักบุ้ง มะเขือ ผักคะน้ำ) ร้อยละ 3.75 
กลุ่มผลไม้สด (มะม่วง ชมพู่ มะละกอสุก) ร้อยละ 0.77 กลุ่มเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ ำอัดลม น้ ำดื่ม เครื่องดื่มรสชอกโกแลต) ร้อยละ 0.09 และ
กลุ่มอำหำรบริโภคนอกบ้ำน อำหำรเย็น(อำหำรตำมสั่ง) ร้อยละ 0.01 ในขณะที่ 
กลุ่ มข้ ำวแป้ งและผลิตภัณฑ์จำกแป้ ง (ข้ ำวสำร เจ้ ำ  ข้ ำวสำร เหนียว 
ขนมปังปอนด์) ลดลงร้อยละ -0.60 กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ ำ (ไก่ย่ำง 
ไก่สด หอยลำย) ลดลงร้อยละ -0.68 กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมเปรี้ยว 
นมสด) ลดลงร้อยละ -0.79 กลุ่ม เครื่ องประกอบอำหำร (น้ ำมันพืช 
เครื่องปรุงรส กะทิส ำเร็จรูป) ลดลงร้อยละ -0.10 และกลุ่มอำหำรบริโภค-
ในบ้ำน (อำหำรโทรสั่ง) ลดลงร้อยละ -0.04

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม สูงขึ้นร้อยละ 0.06 จำกกำรสูงขึ้น
ของหมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ร้อยละ 0.18 ตำมกำรสูงขึ้นของ
รำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ร้อยละ 0.61 และหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ
(เสื้อเช้ิต กำงเกงขำยำวบุรุษ) ร้อยละ 0.04 ในขณะที่ หมวดเคหสถำน
(ผงซักฟอก น้ ำยำรีดผ้ำ น้ ำยำล้ำงจำน) ลดลงร้อยละ -0.02 หมวดกำรตรวจ
รักษำและบริกำรส่วนบุคคล (โฟมล้ำงหน้ำ สบู่ถูตัว น้ ำยำระงับกลิ่นกำย) ลดลง
ร้อยละ -0.05 และหมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำฯ (เครื่องถวำยพระ) 
ลดลงร้อยละ -0.03 ส ำหรับหมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
รำคำโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ (AoA)
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- พลังงาน
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ยาสูบและเครื่องดืม่ม…ี

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.16 จำกกำรลดลงของ
หมวดพำหนะกำรขนส่งและกำรสื่อสำร ลดลงร้อยละ -4.74 ตำมกำรลดลงของ
รำคำน้ ำมันเช้ือเพลิง ร้อยละ -15.48 และกำรสื่อสำรลดลงร้อยละ -0.05 
รวมทั้ง หมวดเคหสถำน (ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ก๊ำซหุงต้ม) ลดลง
ร้อยละ -1 .20 ในขณะที่ สินค้ ำและบริ กำรที่ ร ำคำปรับสู งขึ้น  ได้แก่ 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ (เครื่องแบบนักเรียนอนุบำล เสื้อยืดสตรี 
รองเท้ำหุ้มส้นหนังบุรุษ) สูงขึ้นร้อยละ 0.08 หมวดกำรตรวจรักษำและ
บริกำรส่วนบุคคล (ยำสีฟันค่ำแต่งผมชำย แชมพู) สูงขึ้นร้อยละ 0.31
หมวดกำรบันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำฯ (ค่ำเดินทำงไปเยี่ยมญำติและท ำบุญ 
ค่ำเล่ำเรียน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ) สูงขึ้นร้อยละ 0.12 และหมวดยำสูบ
และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรำ ไวน์) สูงขึ้นร้อยละ 0.01 

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.17 จำกกำร
สูงขึ้นของกลุ่มข้ำว แป้ง และผลิตภัณฑ์จำกแป้ง (ข้ำวสำรเหนียว ข้ำวสำรเจ้ำ) 
สู ง ขึ้ น ร้ อยละ  4 . 56  กลุ่ ม เนื้ อสั ต ว์  เ ป็ ด ไ ก่  และสั ต ว์ น้ ำ ( เ นื้ อ สุ ก ร 
กระดูกซี่โครงหมู ปลำดุก ปลำทู) สูงขึ้นร้อยละ 2.08 กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม
(ไข่ไก่ นมเปรี้ยว ไข่เป็ด) สูงขึ้นร้อยละ 0.81 กลุ่มเครื่องประกอบอำหำร
(น้ ำมันพืช ขนมหวำน มะพร้ำว (ผลแห้ง/ขูด) สูงขึ้นร้อยละ 2.73 กลุ่มเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ ำอัดลม น้ ำหวำน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต) สูงขึ้นร้อยละ 
1.90 กลุ่มอำหำรบริโภค-ในบ้ำน (กับข้ำวส ำเร็จรูป ข้ำวแกง/ข้ำวกล่อง 
ก๋วยเตี๋ยว) สูงขึ้นร้อยละ 0.63 และกลุ่มอำหำรบริโภค-นอกบ้ำน (อำหำรเช้ำ 
ข้ำวรำดแกง อำหำรตำมสั่ง) สูงขึ้นร้อยละ 0.53 ในขณะที่สินค้ำในกลุ่มผักและ
ผลไม้ลดลงร้อยละ -1.01 โดยผักสด (พริกสด มะนำว มะละกอดิบ) ลดลง
ร้อยละ -0.84 และผลไม้สด (มะม่วง ส้มเขียวหวำน เงำะ) ลดลงร้อยละ -2.38
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5. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนพฤศจิกายน 2563 

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

อัตรำเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกำยนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยคำดว่ำจะหดตัวในอัตรำที่น้อยลง ตำมควำมต้องกำรอุปโภคบริโภค
ภำยในประเทศท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐในรูปแบบต่ำงๆ ท้ังก ำหนดให้มีวันหยุดรำชกำรกรณีพิเศษ
เพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกำยนและเดือนธันวำคม 2563 ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรเดินทำงเพื่อท่องเที่ยวและกลับภูมิล ำเนำ และโครงกำรคนละครึ่ง 
ซึ่งเป็นกำรเพิ่มก ำลังซื้อให้กับประชำชน และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ รำคำอำหำรสดบำงชนิด อำทิ 
เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้สด ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ ตำมปริมำณผลผลิตและควำมต้องกำรของตลำด 
ประกอบกับฐำนรำคำในปีก่อนอยู่ในระดับต่ ำ อย่ำงไรก็ตำม ยังคงต้องติดตำมสถำนกำรณ์รำคำพลังงำน ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ ำ อำจจะเป็น
แรงกดดันที่ส ำคัญต่อเงินเฟ้ออย่ำงใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงพำณิชย์ ยังคงคำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อ ท้ังปี 2563 ที่ร้อยละ (-1.5) – (-0.7)  (ค่ำกลำงอยู่ที่ -1.1) โดยมีสมมติฐำนปี 2563
ดังนี้

• ราคาน้ ามันดิบดูไบ เคลื่อนไหวในช่วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บำร์เรล 
• อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวระหว่ำง 30.5 – 32.5 บำท/เหรียญสหรัฐ 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หดตัวร้อยละ (-8.6) – (-7.6) (อ้ำงอิงจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย)

ซึ่งหำกสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ อำจมีกำรทบทวนกรอบกำรคำดกำรณ์เพื่อควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
อีกครั้งในระยะต่อไป 

รูปแบบกำรเคลื่อนไหวของรำคำจ ำแนกรำยภำคเป็นไปในทิศทำง เดียวกัน คือหดตัวน้อยลง จำกกำรสูงขึ้นของรำคำกลุ่มผัดสด 
โดยพื้นที่เพำะปลูกบำงพื้นที่ได้รับควำมเสียหำยจำกน้ ำท่วมและมีควำมต้องกำรในช่วงเทศกำลกินเจ รำคำน้ ำมันขำยปลีกภำยในประเทศ
ที่หดตัวน้อยลง ส่งผลให้เงินเฟ้อของกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ภำคกลำง และภำคเหนือหดตัวที่ร้อยละ  -0.31 -0.36 และ -0.61 ตำมล ำดับ 
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ หดตัวมำกกว่ำภำคอื่น ๆ จำกปัจจัยอำหำรสดปรับตัวสูงขึ้นน้อยกว่ำภำคอื่น ๆ 

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (YoY) จ ำแนกรำยภำค พบว่ำดัชนีรำคำผู้บริโภคปรับตัวลดลงในทุกภำค ดังนี้ 

ภำค
รวม อำหำรและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อำหำรและเครือ่งดื่ม

กำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) กำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) กำรเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล -0.31 1.65 -1.38
2.  ภำคกลำง -0.36 2.22 -1.90
3. ภำคเหนือ -0.61 1.72 -2.04
4.  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.94 0.85 -2.14
5.  ภำคใต้ -1.05 0.65 -2.04

4. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (YoY) จ าแนกรายภาคเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้
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ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนตุลาคม 2563 (2558=100)

1
43 จังหวัด ที่ใช้ในกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหำนคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธำนี 4.สมุทรปรำกำร  

ภาคกลาง 5.พระนครศรีอยุธยำ 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปรำจีนบุรี 12.รำชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ์ 
ภาคเหนือ 16.นครสวรรค์ 17.ตำก 18.แพร่ 19.เชียงใหม่ 20.เชียงรำย  21.อุตรดิตถ์ 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ์  24.น่ำน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25.นครรำชสีมำ 26.ขอนแก่น 27.สุรินทร์ 28.อุบลรำชธำนี 29.หนองคำย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดำหำร 32.อุดรธำนี  33.ร้อยเอ็ด 34.นครพนม  
ภาคใต้ 35.สุรำษฎร์ธำนี 36.นครศรีธรรมรำช 37.ตรัง 38.สงขลำ39.ยะลำ 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นรำธิวำส 43.ระนอง

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554
มีจ านวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค้ำและบริกำร 7 หมวดที่จ ำ เป็นต่อกำรครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอำหำรและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ำ 3) หมวดเคหสถำน 4) หมวดกำรตรวจรักษำและบริกำรส่วนบุคคล 5) หมวดพำหนะ กำรขนส่งและกำรสื่อสำร 6) หมวดกำร
บันเทิง กำรอ่ำน กำรศึกษำฯ 7) หมวดยำสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยกำรค ำนวณดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบรำคำสินค้ำในชว่งระยะเวลำหนึ่งๆ 
กับรำคำสินค้ำในช่วงเวลำเริ่มต้น เรียกว่ำ “ปีฐาน” ที่ก ำหนดตัวเลขดัชนีเท่ำกับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปีฐาน 2558 ได้แก่ 
ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจ านวนสมาชิก 1 – 5 คน และมีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

* หมายเหตุ : ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีหกัรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุ่มพลงังาน
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