
Highlights
ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปีก่อน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.87 (YoY) เป็นการป รับตัวเ พ่ิมขึ้นติดต่อกันเป็น
เดือนที่ 2 โดยมีสาเหตุส าคัญจากราคาข้าวสาร ที่ปรับสูงขึ้นจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นใน
สัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ รวมถึงราคาเนื้อสุกรจากต้นทุนการเฝ้าระวัง โรค
ระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ส่งผลให้หมวดอาหารสดสูงขึ้นร้อยละ 3.34 ขณะที่การ
หดตัวของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง หดตัวน้อยที่สุดในรอบ 8 เดือน ที่ร้อยละ -0.59 
จากการปรับราคาตามตลาดโลก ถึงแม้ว่าจะมีการลดลงของราคาน้ ามันขายปลีกทุกชนิด 
1 บาท/ลิตร ในช่วงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 ก็ตาม ส่งผลให้หมวด
พลังงานลดลงน้อยที่สุดในรอบปีร้อยละ –0.02 เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงิน
เฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.49

เงินเฟ้อทั่วไป เฉล่ียปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.71 (AoA) โดยอยู่ในกรอบคาดการณ์
ของกระทรวงพาณิชย์ที่ร้อยละ 0.7 - 1.0 เป็นการสูงขึ้นของหมวดอาหารสด ร้อยละ 4.21 
จากผักและผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของอากาศช่วงกลางปี และเกิด
อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ราคาข้าวสารเหนียวสูงสุดใน
รอบ 10 ปี ขณะที่หมวดพลังงานลดลงร้อยละ –2.68 ต่ าสุดในรอบ 3 ปี จากการลดลงของ
ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ –4.62 ตามตลาดโลกที่ความต้องการลดลง รวมถึงการ
ลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 18 กันยายน  2562 เงินเฟ้อพื้นฐานปี 
2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.52 (AoA) 
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เงินเฟ้อ เงินเฟ้อฟื้นฐาน ดัชนี

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
เดือนธันวาคม 2562 และปี 2562

ดัชนีราคาผู้บรโิภคเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 102.62

2 มกราคม 2563
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 
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อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศต่างๆ เดือน ม.ค. – พ.ย. 2562 

ประเทศอาเซียน

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนธันวาคม 2561 (YoY) สูงขึ้น 0.87

2.  เดือนพฤศจิกายน 2562 (MoM) สูงขึ้น 0.01
3. เฉลี่ย ปี 2562 เทียบกับ ป2ี561 (AoA)  สูงขึ้น 0.71

0.87 0.49 102.62

1. เทียบเดือนธันวาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.87 (YoY) โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.73 จาก ข้าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 8.75 โดยเฉพาะข้าวสารเหนียวที่มีปริมาณผลผลิต
น้อยลงขณะที่ความต้องการยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า (เนื้อสุกร 
ปลานิล) สูงขึ้นร้อยละ 2.21  จากความต้องการบริโภคมีมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือน และจากโรคระบาดในสุกร ผลไม้ (เงาะ กล้วยน้ าว้า ฝร่ัง) 
สูงขึ้นร้อยละ 2.85 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมสด นมเปร้ียว) สูงขึ้นร้อยละ 2.29 
เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ าอัดลม น้ าหวาน เคร่ืองดื่มรสชอกโกแลต) สูงขึ้นร้อยละ 
1.86 ผลต่อเนื่องจากการปรับภาษีในกลุ่มเคร่ืองดื่มที่มีน้ าตาลผสม เมื่อ 1 ต.ค.62 
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน (กับข้าวส าเร็จรูป และข้าวแกง/ข้าวกล่อง) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.68 และ 0.26 ตามล าดับ ขณะที่เคร่ืองประกอบอาหาร (น้ ามันพืช ซอสหอย
นางรม เคร่ืองปรุงรส) ลดลงร้อยละ -0.02 ผักสด (ผักคะน้า ผักชี มะนาว ขึ ้นฉ่าย ) 
ลดลงร้อยละ -1.90 เนื ่องจากผลผลิตมีมากตามสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการ
เพาะปลูก ประกอบกับราคาฐานปีที่ผ่านมาสูง 

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.38 ตามการสูงขึ้นของหมวดการตรวจ
รักษาและบริการส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ ารุงผิว โฟมล้างหน้า) สูงขึ้นร้อยละ 0.61 
หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า (เสื้อผ้าบุรุษและสตรี) สูงขึ้นร้อยละ 0.25 หมวดเคหสถาน (ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่าเช่าบ้าน) สูงขึ้นร้อยละ 0.27 หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทาง
ไปเยี่ยมญาติและท าบุญ (ค่าเช่ารถตู้) ค่าเล่าเรียน) สูงขึ้นร้อยละ 0.73 รวมทั้งหมวดพาหนะการ
ขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.36 จากค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.13 จากการ
ปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเส้นทางโทลล์เวย์ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.62โดยมีผลต่อไปอีก 5 ปี 
ขณะที่ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงหดตัวลดลง ร้อยละ -0.59 การสื่อสาร (เคร่ืองรับ
โทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ -0.05 หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ (เบียร์ ไวน์) ลดลง
ร้อยละ -0.12

อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนธันวาคม 2562 

ร้อยละ(YoY) 0.87
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อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

-อาหารสด

หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะ การขนส่ง และการ…

-พลังงาน

การบันเทิงการอ่าน …

ยาสูบและเครื่องดื่มมี…

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2562 และ ปี 2562

3. เฉลี่ยปี 2562 เทียบกับปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.71 (AoA) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.31 โดยปรับขึ้นทุกหมวด
สินค้า ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) สูงขึ้นร้อยละ 6.07   
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า (เนื้อสุกร ปลาดุก ปลานิลปลาทู หอยแครง หอยลาย) สูงขึ้น
ร้อยละ 3.46 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมข้นหวาน ครีมเทียม) สูงขึ้นร้อยละ 1.59
ผักและผลไม้ ร้อยละ 4.97 โดยผักสด (กะหล่ าปลี มะนาว พริกสด ต้นหอม) สูงขึ้น
ร้อยละ 8.37 ผลไม้ (กล้วยน้ าว้า สับปะรด ทุเรียน ฝร่ัง) ร้อยละ 3.12 เคร่ืองประกอบอาหาร
(ซอสพริก ผงชูรส น้ าพริกแกง) สูงขึ้นร้อยละ 0.80 เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เคร่ืองดื่ม
รสชอกโกแลต น้ าอัดลม น้ าหวาน ชา-กาแฟส าเร็จรูปพร้อมดื่ม ) สูงขึ้นร้อยละ 0.95
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.73 และ 1.10 ตามล าดับ จากกับข้าว
ส าเร็จรูป แฮมเบอร์เกอร์ และอาหารเช้า 

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.21 ตามการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิง ร้อยละ -4.62 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.04 ส่งผลให้หมวดพาหนะ การ
ขนส่ง การสื่อสาร ลดลงร้อยละ -1.15 หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลง
ร้อยละ -0.02 ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 4.27 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 
0.42 และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.57 หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.23  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.10 

2. เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.01 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ  ดังนี้

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.09 ตามการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.12 ตามการสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง  
(ดีเซล ก๊าซธรรมชาติ (NGV)) ร้อยละ 0.46 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น
ร้อยละ 0.37 โดยปรับสูงขึ้นในค่าของใช้ส่วนบุคคล อาทิ สบู่ถูตัว ยาสีฟัน น้ ายาระงับกลิ่นกาย  
โฟมล้างหน้า และน้ ายาบ้วนปาก หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา (ค่าทัศนาจรใน-
ต่างประเทศ) สูงขึ้นร้อยละ 0.01 ขณะที่ราคาสินค้าและบริการที่ปรับลดลงได้แก่ หมวด
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า (เสื้อสตรี กางเกงขายาวสตรี) ลดลงร้อยละ -0.06 และหมวดยาสูบ
และเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ (เบียร์) ลดลงร้อยละ –0.02 รวมทั้งค่าโดยสารสาธารณะลดลง
ร้อยละ -0.03 จากค่าโดยสารรถไฟลอยฟ้า และการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ช่วง
วันที่ 27 ธ.ค. 62 ถึง 3 ม.ค.63 ส่วนหมวดเคหสถานโดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.13 ตามการลดลงของ ผักและ
ผลไม้ ลดลงร้อยละ -1.44 โดยผักสด (ผักชี พริกสด ผักคะน้า ผักกาดขาว) ลดลงร้อยละ 
-2.29 เนื่องจากผลผลิตมากเพียงพอต่อความต้องการ เช่นเดียวกับผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน 
ชมพู่ แตงโม) ลดลงร้อยละ -1.11 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ ครีมเทียม นมเปร้ียว) ลดลง
ร้อยละ -0.67 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ -0.06 เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกนาปีออกสู่ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดลดราคาส่งเสริมการขายของ
เคร่ืองประกอบอาหาร (น้ ามันพืช เคร่ืองปรุงรส น้ าปลา) ลดลงร้อยละ -0.11 เคร่ืองดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ (น้ าผลไม้ กาแฟผงส าเร็จรูป น้ าผลไม้) ลดลงร้อยละ -0.12 ขณะที่สินค้าที่มีราคา
สูงขึ้น ได้แก่เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า (เนื้อสุกร ปลานิล) สูงขึ้นร้อยละ 0.47 อาหารบริโภค
นอกบ้าน (อาหารเช้า) สูงขึ้นร้อยละ 0.02 ส่วนอาหารบริโภคในบ้านโดยเฉลี่ยไม่เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ(MoM)

ร้อยละ(AoA)

0.01

-0.13

0.09

-0.06

0.00

0.37

0.12

0.01

-0.02

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

อื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะ การขนส่ง และการ…

การบันเทิงการอ่าน …

ยาสูบและเครื่องดื่มมี…

0.71

2.31

-0.21

0.10

0.42

0.23

-1.15

0.57

-0.02

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร …

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการ…

พาหนะ การขนส่ง และการ…

การบันเทิงการอ่าน …

ยาสูบและเครื่องดื่มมี…

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2562 และ ปี 2562

5. ไตรมาส 4 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน สูงขึ้นร้อยละ 0.40 (YoY)  โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

4. ไตรมาส 4 ปี 2562 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลงร้อยละ -0.23 (QoQ)  โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ร้อยละ (QoQ)

ร้อยละ(YoY)

• อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ 

2.7 – 3.7 (3.2) % 
(สศช.)

• ราคาน้ ามันดิบดูไบ 58 – 68 (63) 
เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

• อัตราแลกเปลี่ยน 30 – 32 (31) 
บาท/เหรยีญสหรฐัฯ

6. คาดการณ์เงินเฟ้อ ปี 2563 อยู่ระหว่าง  0.4  – 1.2 (YoY)  (ค่ากลาง 0.8)

ยังคงเคลื่อนไหวในระดับเสถียรภาพ โดยราคาน้ ามันมีแนวโน้มทรงตัวในระดับนี้ตลอดทั้งปี 
ส่งผลให้เงินเฟ้อในช่วงคร่ึงแรกของปี จะยังคงได้รับอิทธิพลค่อนข้างมากจากราคาพลังงาน 
และจะค่อยๆ ลดอิทธิพลลงในช่วงคร่ึงหลังของปี ในขณะที่ราคาอาหารสดน่าจะยังขยายตัวได้
ต่อเนื่อง ตามแนวโน้มสภาพอากาศที่กระทบต่อผลผลิต ส าหรับราคาสินค้าและบริการใน
หมวดอื่นๆ น่าจะยังคงเคลื่อนไหวในระดับปกติ และมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจัยด้านการ
ใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

-0.23

-0.40

-0.13

0.04

0.05

0.69-0.58

0.02

-0.10

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์

หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และ
เครื่องดื่ม

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล

พาหนะ การขนส่ง และการ
สื่อสาร

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา 
และการศาสนา

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.40 ตามการลดลงของ ผักและผลไม้ 
ลดลงร้อยละ -4.66 โดยผักสด (กะหล่ าปลี มะนาว พริกสด ผักกาดขาว) ลดลงร้อยละ -6.80
ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน กล้วย มะละกอ) ลดลงร้อยละ -4.32 เป็นช่วงฤดูกาลที่ผลไม้บางชนิด
ออกสู่ตลาด เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า (เนื้อสุกร ไก่สด ปลาทับทิม กุ้งขาว ปลาหมึกกล้วย)  
ลดลงร้อยละ -1.20 เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ท าให้ความต้องการบริโภคชะลอตัว 
ขณะที่ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า)  สูงขึ้นร้อยละ 2.95 
เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภค  เคร่ืองประกอบอาหาร (น้ าปลา ซอสพริก เกลือป่น) สูงขึ้นร้อยละ 0.21
เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เคร่ืองดื่มรสชอกโกแลต น้ าอัดลม น้ าหวาน ) สูงขึ้น ร้อยละ 1.44  
จากการจัดเก็บภาษีความหวาน ซี่งมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.62 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมเปร้ียว 
นมข้นหวาน) สูงขึ้นร้อยละ  0.75  อาหารบริโภคนอกบ้าน (อาหารเช้า) สูงขึ้นร้อยละ 0.13
ส่วนอาหารบริโภคในบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.16 (ข้าวผัด กับข้าวส าเร็จรูป)

 หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.13 ตามการลดลงของหมวดพาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.58  ตามการลดลงของราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิง ร้อยละ -1.88 รวมถึงหมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ (เบียร์) ลดลงร้อยละ –0.10 
ขณะที่หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงข้ึนร้อยละ 0.69 โดยเฉพาะการปรับสูงข้ึน
ในค่าของใช้ส่วนบุคคล (อาทิ สบู่ถูตัว ยาสีฟัน แชมพู ผ้าอนามัย) หมวดการบันเทิง การอ่าน
และการศึกษา (ค่าทัศนาจรใน-ต่างประเทศ) สูงขึ้นร้อยละ 0.02 หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและ
รองเท้า (เสื้อยืดบุรุษ กางเกงขายาวบุรุษ เสื้อยกทรง) สูงขึ้นร้อยละ 0.04  รวมทั้งค่าโดยสาร
สาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 0.09  รวมถึงหมวดเคหสถาน สูงขึ้น 0.05

0.40

1.82

-0.41

0.09

0.31

0.45

-1.71

0.75

-0.10

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี…

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วน…

พาหนะ การขนส่ง และการ…

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา …

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.82 โดยปรับขึ้นทุกหมวด
สินค้า ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) สูงขึ้นร้อยละ 8.85
เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า (เนื้อสุกร ปลาดุก ปลานิล ปลาทู หอยแครง หอยลาย) สูงขึ้น
ร้อยละ 2.03 ไข่และผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมเปร้ียว ครีมเทียม) สูงขึ้นร้อยละ 2.59 ผักและผลไม้
ร้อยละ 2.58 โดยผักสด (กะหล่ าปลี พริกสด แตงกวา ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว) สูงขึ้นร้อยละ 0.11 
ผลไม้ (กล้วยน้ าว้า เงาะ ฝร่ัง แตงโม องุ่น ชมพู่) ร้อยละ 3.34 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
(น้ าอ ัดลม น้ าหวาน เครื ่องดื ่มรสชอกโกแลต กาแฟร้อน /เย็น ) สูงขึ้นร้อยละ 1.76
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.66 และ 0.27 ตามล าดับ จากอาหารกลางวัน 
(ข้าวราดแกง) กับข้าวส าเร็จรูป  ก๋วยเตี๋ยว ขณะที่เคร่ืองประกอบอาหาร (น้ ามันพืช ซอสหอย
นางรม ซีอิ๊ว) ลดลงร้อยละ -0.21 

 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ -0.41 ตามการลดลงของน้ ามัน
เชื้อเพลิง ร้อยละ -6.77 และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -0.05 ส่งผลให้หมวดพาหนะ การขนส่ง 
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ -1 .71 หมวดยาสูบและเค ร่ืองดื่ มมีแอลกอฮอล์ ลดลง
ร้อยละ -0.10 ขณะที่ค่าโดยสารสาธารณะ สูงขึ้นร้อยละ 6.15 หมวดเคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 
0.31 และหมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.75 หมวดการตรวจรักษา
และบริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.45  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า สูงขึ้นร้อยละ 0.09 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” ครั้งต่อไป ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563



ตาราง แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม 2562
(2558=100)

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน
Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554

มี จ า นวน  4 5 0  ร าย ก า ร ) ครอ บ คลุ มสิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  7  ห ม ว ดที่ จ า เ ป็ นต่ อ ก า รค รอ งชี พ  ได้ แ ก่ 1 )  ห ม ว ดอ าห า รแ ละ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวด
การบันเทิงการอ่านและการศึกษา ฯลฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเร่ิมต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปี
ฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจ านวน 1 – 5 คนและมีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

1
43 จังหวัด ที่ใช้ในการค านวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ปทุมธานี 4.สมุทรปราการ  

ภาคกลาง 5.อยุธยา 6.ลพบุรี 7.สิงห์บุรี 8.ชลบุรี 9.ระยอง 10.จันทบุรี 11.ปราจีนบุรี 12.ราชบุรี 13.สุพรรณบุรี 14.เพชรบุรี 15.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเหนือ
16.นครสวรรค์ 17.ตาก 18.แพร่ 19.เชียงใหม่ 20.เชียงราย  21.อุตรดิตถ์ 22.พิษณุโลก 23.เพชรบูรณ์  24.น่าน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25.นครราชสีมา     
26.ขอนแก่น 27.สุรินทร์ 28.อุบลราชธานี 29.หนองคาย 30.ศรีสะเกษ 31.มุกดาหาร  32.อุดรธานี 33.ร้อยเอ็ด 34.นครพนม  ภาคใต้ 35.สุราษฎร์ธานี          
36.นครศรีธรรมราช 37.ตรัง 38.สงขลา39.ยะลา 40.ภูเก็ต 41.กระบี่ 42. นราธิวาส 43.ระนอง

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนธันวาคม 2562 และ ปี 2562 
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