
1.  ระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่ท าให้เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ 
2561 ลดลงจาก เดือนมกราคม 2561 ร้อยละ -0.23 (MoM) (มกราคม 2561 
สูงขึ้นร้อยละ  0.07) มีรายละเอียด ดังนี้   
 หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.39 จากการ

ลดลงของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ -1.05  ได้แก่ เนื้อสุกร ถึงแม้จะเป็นช่วง
เทศกาลตรุษจีน แต่เนื่องจากสุกรโตได้ดีในสภาพอากาศเย็น ท าให้มีปริมาณ
มาก รวมทั้งการลดลงของผักสด ร้อยละ -7.51 (แตงกวา มะเขือ มะเขือเทศ 
ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว) และเครื่องประกอบอาหาร ลดลงร้อยละ -0.87 (น้ ามันพืช 
มะพร้าว(ผลแห้ง/ขูด) กะทิส าเร็จรูป มะขามเปียก ซีอิ้ว น้ าปลา รวมทั้งอาหาร
โทรสั่ง(delivery) และ ปลาดุก ปลาทับทิม ปลาลัง ปลาทูนึ่ง ขณะที่มีสินค้า
บางรายการที่สูงขึ้น ได้แก่ ไก่สด ไข่ไก่ กาแฟผงส าเร็จรูป น้ าหวาน กาแฟ
ส าเร็จรูปพร้อมดื่ม อาหารส าเร็จรูป ร้อยละ 0.19 (กับข้าวส าเร็จรูป ข้าวผัด 
ก๋วยเตี๋ยว ปลากระป๋อง ) และผลไม้สู งขึ้นร้อยละ 0.26 (กล้วยน้ าว้า 
ส้มเขียวหวาน องุ่น ล าไย) 

 หมวดอื่ น  ๆ  ไ ม่ ใ ช่ อ าหา รแล ะ เค ร่ื อ ง ด่ื ม  ล ดลง ร้ อ ย ละ  -0 . 1 5                 
จากกลุ่มพลังงาน ลดลงร้อยละ -1.01 จากราคาน้ ามันเช้ือเพลิงลดลงร้อยละ  
-1.46 (เบนซิน 95 ดีเซล แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 ก๊าซยานพาหนะ LPG) 
และก๊าซหุงต้ม ร้อยละ -1.00 รวมทั้งการปรับลดราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้า ร้อยละ  -0.16 (เสื้อเช้ิต เสื้อยืด กางเกงบุรุษ กระโปรงสตรี เสื้อยืดเด็ก 
กางเกง/กระโปรงเด็ก) และค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ -0.09 (สบู่ถูตัว       
ยาสีฟัน แชมพูสระผม น้ ายาบ้วนปาก)  ขณะที่มีสินค้าและบริการบางรายการ
ที่สูงข้ึน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน  ค่ายา  (ยาแก้ไอ ยาแก้ไข้หวัด ยาคุมก าเนิด) ค่าแต่ง
ผมชาย ค่าดัด/ค่าแต่งผมสตรี ค่าเรือโดยสาร และก๊าซธรรมชาติ (NGV) 

ดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปของประเทศ 

เดอืนกมุภาพนัธ ์2561 

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เท่ากับ 101.21  เมื่อเทียบกับ 

2 มีนาคม 2561 

สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เดือน ม.ค. 61  

ระดับราคาสินค้า เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (MoM)  

ประเทศอาเซียน 

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1.  เดือนมกราคม 2561 (MoM)  ลดลง -0.23 

2.  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.42 

3.  เฉลี่ย 2 เดือน  2561 (AoA) 
    (ม.ค. – ก.พ. 2561) /(ม.ค. – ก.พ. 2560)  

สูงขึ้น 0.56 

Highlights 
     อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2561เทียบกับกุมภาพันธ์ 2560 
(YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ 0.42 จากเดือนมกราคม  2561 ที่
สูงขึ้นร้อยละ 0.68 ผลจากการลดลงของราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศที่ปรับลดตามการแข็งค่าของเงินบาทที่มีต่อต้นทุนน าเข้าราคา
น้ ามันดิบที่ถูกลง รวมทั้งสินค้ากลุ่มอาหารสดลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ ไตรมาสที่ 
2/2560 เนื่องจากผลผลิตมีมาก ท าให้เฉลี่ย 2 เดือนปี 2561 สูงขึ้นร้อยละ 
0.56     โดยระดับราคาสินค้าในเดือนกุมภาพันธ์2561 เทียบกับเดือน 
มกราคม 2561 (MoM) ลดลงเล็กน้อยร้อยละ -0.23 
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รวมทุกรายการ 

อาหารและเครื่องดื่มไม่มี… 

      - อาหารสด 

อ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

เคหสถาน 

การตรวจรักษาและบริการส่วน… 

พาหนะ การขนส่ง และการ… 

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา … 

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

      - พลังงาน 

ร้อยละ(MoM) 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

3. เฉลี่ย 2 เดือน (ม.ค.- ก.พ. 2561) เทียบกับ(ม.ค.–ก.พ.2560) (AoA) สูงขึ้น ร้อยละ  0.56 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและ

บริการจ าแนกตามหมวด ดังนี้ 

2. เทียบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (YoY) สูงขึ้น ร้อยละ 0.42  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจ าแนกตามหมวด ดังนี ้

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

สาเหตุจากหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.74 จากหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.95(บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สุรา) หมวด
การบันเทิง การอ่าน การศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 0.57 (ค่าทัศนาจรต่างประเทศ) หมวด
เคหสถาน สูงขึ้นร้อยละ 1.34  (ค่าเช่าบ้าน ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม) ขณะท่ีมี
สินค้าและบริการบางรายการท่ีมีราคาลดลง  ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง (เบนซิน 95  
แก๊สโซฮอล์ 91 95 E20) 
หมวดอาหารและเครื่ อ งดื่ม ไม่มี แอลกอฮอล์  ลดลงร้อยละ  - 0 .16 จาก             
หมวดเนื้อสัตว์  เป็ดไก่และสัตว์น้ า ร้อยละ -1.77 (เ น้ือสุกร ไก่สด ปลาช่อน         
ปลาทับทิม ปลาลัง) หมวดไข่ ร้อยละ -6.95 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เค็ม) และผักแปรรูป 
ลดลงร้อยละ -19.04  (หัวหอมแดง กระเทียม พริกแห้ง) รวมท้ังเครื่องประกอบ
อาหาร ลดลงร้อยละ -1.75 ( น้ ามันพืช น้ าตาลทราย มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด)
มะขามเปียก) ผลไม้สด  ลดลงร้อยละ -1.21 (กล้วยน้ าว้า ส้มเขียวหวาน สับปะรด 
องุ่น)  ขณะท่ีผักสด สูงขึ้นร้อยละ 2.44 (แตงกวา ผักชี  ถั่วฝักยาว มะนาว พริกสด) 
รวมท้ังอาหารบริโภค-ในบ้าน ร้อยละ 1.26 (กับข้าวส าเร็จรูป ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว) และ
อาหารบริโภค-นอกบ้าน ร้อยละ 0.96 (อาหารเช้า ข้าวราดแกง อาหารเย็นตามส่ัง) 

สถานการณ์และปัจจัยส าคัญท่ีกระทบต่อเงินเฟ้อ 

อุปสงค์ภาคครัวเรือนเริ่มฟ้ืนตัว ตามผลผลิตและรายได้เกษตรกรท่ีเริ่มปรับตัวดีขึ้น มาตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า ปี 2561 
อาจส่งผลดีต่อก าลังซื้อในประเทศ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน 3 เดือนข้าง
หน้าท่ีปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ      การใช้จ่ายภาครัฐในปีงบประมาณ 2561 

การส่งออกที่มีการขยายตัวเป็นล าดับจากการฟื้นตัวของการค้าโลก รวมท้ังภาคการท่องเท่ียวท่ียัง
ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง 

ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของคู่ค้าส าคัญ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก การแข็งค่าของเงินบาท 

ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกแม้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังมีความผันผวน 

การลงทุนภาครัฐอาจมีขั้นตอนท่ีอาจไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท้ังหมด 
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   อาหารบรโิภค-ในบา้น 

   อาหารบรโิภค-นอกบา้น 

% AoA 

สาเหตุจากหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.89  จากหมวด
เคหสถานสูงขึ้นร้อยละ 1.32 (ค่าเช่าบ้าน  ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและ
บริการส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.39 (ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล)         
หมวดพาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.48 (น้ ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด
ยกเว้น แก๊สโซฮอล์ 91) หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.58   
(ค่าทัศนาจรต่างประเทศ ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.94 
(บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สุรา) ส่วนหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าลดลงร้อยละ -0.07 (เสื้อผ้า
บุรุษและเด็ก) 
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีลดลงร้อยละ -0.04 ได้แก่ ผลไม้สด 
ลดลงร้อยละ -1.69 หมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ -0.67 เน้ือสัตว์ 
เป็ดไก่และสัตว์น้ า ลดลงร้อยละ -1.68 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ -2.39     
และเครื่องประกอบอาหารลดลงร้อยละ -1.27 ขณะท่ี เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น
ร้อยละ 1.12 อาหารส าเร็จรูป สูงขึ้นร้อยละ 1.07 ประกอบด้วยอาหารบริโภค-ในบ้าน 
และนอกบ้าน ร้อยละ 1.24 และ 0.90 ตามล าดับ 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 0.7  – 1.7 (YoY) 

GDPf 3.6 – 4.6 (YoY) 

Dubai Oilf 55 – 65 USD/Barrel 

Exchange 
Ratef 

32.0 – 34.0 Baht/USD 

4. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561 
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อาหารและเครื่องดื่มไม่มี… 

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และ… 

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 

เคหสถาน 

การตรวจรักษาและบริการส่วน… 

พาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา … 

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
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เคหสถาน 

การตรวจรักษาและบริการส่วน… 

พาหนะ การขนส่ง และการ… 

การบันเทิงการอ่าน การศึกษา … 

ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 

ร้อยละ(AoA) 



ตาราง 1. แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนกุมภาพันธ์ 2561                                                                      
(2558=100)  

  สัดส่วน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมกราคม 2561 
รายการ น้ าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

  ก.พ. 61 ก.พ. 61 ก.พ. 60 M/M Y/Y A/A ม.ค. 61 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 101.21 100.79 -0.23 0.42 0.56 101.44 0.07 0.68 0.68 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.08 101.20 101.36 -0.39 -0.16 -0.04 101.60 -0.10 0.09 0.09 
   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 2.92 97.64 98.30 0.03 -0.67 -0.67 97.61 -0.04 -0.67 -0.67 
   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ า 6.47 99.91 101.71 -0.05 -1.77 -1.68 99.96 -0.50 -1.59 -1.59 
   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.51 97.83 99.89 0.39 -2.06 -2.39 97.45 -0.59 -2.72 -2.72 
   ผักและผลไม้ 4.46 100.55 102.13 -3.61 -1.55 -0.53 104.32 -0.09 0.45 0.45 
     - ผักสด 1.73 96.87 94.56 -7.51 2.44 5.16 104.74 1.08 7.80 7.80 
     - ผลไม้สด 2.33 102.17 103.42 0.26 -1.21 -1.69 101.91 0.05 -2.16 -2.16 
   เครื่องประกอบอาหาร 1.69 100.13 101.91 -0.87 -1.75 -1.27 101.01 -0.11 -0.79 -0.79 
   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.74 102.47 101.20 0.17 1.25 1.12 102.30 0.42 0.98 0.98 
   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.74 102.91 101.63 0.17 1.26 1.24 102.74 0.04 1.22 1.22 
   อาหารบริโภค-นอกบ้าน 8.56 102.78 101.80 0.20 0.96 0.90 102.57 0.01 0.84 0.84 

 หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.92 101.22 100.48 -0.15 0.74 0.89 101.37 0.18 1.04 1.04 
   หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.85 100.27 100.30 -0.16 -0.03 -0.07 100.43 0.13 -0.11 -0.11 
   หมวดเคหสถาน 22.96 99.89 98.57 0.08 1.34 1.32 99.81 0.00 1.30 1.30 
   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 6.22 101.42 100.89 0.19 0.53 0.39 101.23 0.07 0.25 0.25 
   หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร 24.10 101.51 101.45 -0.47 0.06 0.48 101.99 0.42 0.92 0.92 
     - ค่าโดยสารสาธารณะ 2.05 100.31 99.88 0.00 0.43 0.44 100.31 0.00 0.46 0.46 
     - น้ ามันเชื้อเพลิง 7.74 103.92 104.37 -1.46 -0.43 0.86 105.46 1.32 2.17 2.17 
     - การสื่อสาร 4.25 99.90 99.94 -0.03 -0.04 -0.03 99.93 0.00 -0.02 -0.02 
   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.16 101.60 101.02 -0.01 0.57 0.58 101.61 0.01 0.58 0.58 
   หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.61 120.28 113.53 0.00 5.95 5.94 120.28 0.14 5.93 5.93 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน * 72.96 101.71 101.07 0.07 0.63 0.61 101.64 0.03 0.58 0.58 
   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.04 99.84 99.99 -1.03 -0.15 0.41 100.88 0.20 0.97 0.97 
      - อาหารสด 15.36 99.37 100.91 -1.05 -1.53 -1.23 100.42 -0.30 -0.94 -0.94 
      - พลังงาน 11.69 99.98 98.31 -1.01 1.70 2.62 101.00 0.86 3.57 3.57 

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน   

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

------------------------------------------------------------------------- 

Concept    ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554  
มี จ า นวน  4 5 0  ร าย ก า ร )  ค ร อ 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 กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100  ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนี 
ปีฐาน 2558 ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่สมาชิกจ านวน 1 – 5 คนและมีรายได้ระหว่าง 12,000 – 62,000 บาทต่อเดือน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
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 


