
ดชันรีาคาผูบ้รโิภคท ัว่ไปของประเทศ 

เดอืนมกราคม 2561 

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 

 Highlights 
     อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมกราคม 2561เทียบกับมกราคม 2560 (YoY)    
ปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.68 เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่
สูงขึ้นร้อยละ 0.78 ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงใน
ประเทศที่ปรับตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก  ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารสด
ลดลงต่อเนื่อง และกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561 
อยู่ระหว่างร้อยละ 0.7 – 1.7 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน ส้าหรับระดับราคาสินค้าในเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือน
ธันวาคม 2560 (MoM) สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.07  

 1.  ระดับราคาสินค้าท่ีเปลี่ยนแปลงส้าคัญ ๆ ที่ท้าให้เงินเฟ้อเดือนมกราคม 2561 
สูงขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.07 (MoM) (ธันวาคม 2560 ลดลง    
ร้อยละ -0.08) มีรายละเอียด ดังนี้   

 หมวดอื่น  ๆ ไม่ ใช่อาหารและเค ร่ือง ด่ืม  สู งขึ้น ร้อยละ 0.18 จาก              
กลุ่มพลังงาน สูงขึ้นร้อยละ 0.86 จากราคาน้้ามันเช้ือเพลิงร้อยละ 1.32        
รวมทั้งการปรับขึ้นของเสื้อผ้าบุรุษ/สตรี/เด็ก  ค่ายา ค่าของใช้ส่วนบุคคล  สุรา 
และเบียร์  ขณะที่ราคาก๊าซหุ้มต้มภาคครัวเรือน ลดลงร้อยละ – 0.56        
ตามกลไกราคาจากการลอยตัวตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา 

 หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.10 จากการ
ลดลงของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ -0.30  ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ 
ถึงแม้จะมีปริมาณบริโภคเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (ปีใหม่ )         
แต่ด้วยปริมาณผลผลิตมีมากจากสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ้านวยท้าให้ราคาลดลง
รวมทั้งผักแปรรูป (หัวหอมแดง กระเทียม) ขณะที่สินค้าปรับราคาสูงขึ้น เช่น 
น้้าผลไม้ น้้าหวาน กาแฟ/ชาส้าเร็จรูป ปรับขึ้นตามภาษีค่าความหวานใน
เครื่องดื่ม และข้าวสารเจ้าที่ปรับราคาสูงขึ้น 

     2. เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นร้อยละ 0.68 (YoY) 
จากราคาขายปลีกน้้ามันเช้ือเพลิงในประเทศที่สูงขึ้นตามความเคลื่อนไหวของราคา
น้้ามันดิบในตลาดโลก ค่ากระแสไฟฟ้า เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  บุหรี่และสุรา     
เป็นส้าคัญ      
     3. กระทรวงพาณิชย์  ได้ปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561  อยู่ระหว่าง
ร้อยละ 0.7 – 1.7 ต่อปี จากเดิม ร้อยละ 0.6 -1.6 ต่อไป 

คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2561 

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 101.44  เมื่อเทียบกับ 

ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 
1.1  เดือนธันวาคม 2560 (MoM)  สูงขึ้น 0.07 
1.2  เดือนมกราคม 2560 (YoY) สูงขึ้น 0.68 

1 กุมภาพันธ์ 2561 
สถิติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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อัตราเงินเฟ้อประเทศต่างๆ เฉลี่ยเดือน ม.ค.-ธ.ค. 60  

ระดับราคาสินค้า เดือนมกราคม 2561  

ประเทศอาเซียน 



แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2561 
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนมกราคม 2561 

       ดัชนีราคาผู้ บริโภคทั่ วไปของประเทศแสดงถึ งการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่ ครัวเรือนใช้สอยครอบคลุม 
หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ การขนส่งและ  
การสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์ มีจ้านวนรายการสินค้าปีฐาน 2558 ทั้งหมด  
422 รายการ โดยมีรายละเอียดของดังน้ี   

2. เทียบเดือนมกราคม 2560 (YoY) สูงขึ้น ร้อยละ  0.68 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจ้าแนกตามหมวด ดังน้ี 

1. เทียบเดือนธันวาคม 2560 (MoM) สูงขึ้น ร้อยละ 0.07  โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการจ้าแนกตามหมวด ดังน้ี 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

สาเหตุจากหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.18 จากหมวด
พาหนะการขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.42 (น้้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด) 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 0.13 (เสื้อเชิ้ต-กางเกงขายาวบุรุษ เสื้อยกทรง 
กางเกงชั้นใน กระโปรงเด็ก) ค่าของใช้ส่วนบุคคล ร้อยละ 0.10 (ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และบ้ารุงผิว โฟมล้างหน้า แพมเพิส) รวมทั้งสุรา และเบียร์ ขณะที่ราคา         
ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ลดลงร้อยละ - 0.56 ตามกลไกราคาจากการลอยตัว
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา 
หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ  - 0.10 ตามการลดลงของ
หมวดเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้า ร้อยละ -0.50 (เน้ือสุกร ไก่สด ปลาดุก ปลาทับทิม 
ปลาทู) หมวดไข่ ร้อยละ -2.10 (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เค็ม) และผักแปรรูป ลดลง         
ร้อยละ -6.14 (หัวหอมแดง กระเทียม พริกแห้ง) รวมท้ังเครื่องประกอบอาหาร ลดลง
ร้อยละ -0.11 (น้้ามันพืช น้้าตาลทราย กะทิส้าเร็จรูป มะขามเปียก) ขณะท่ีผักสด 
สูงขึ้นร้อยละ 1.08 (ผักคะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ พริกสด) ผลไม้สด            
ร้อยละ 0.05 (มะละกอสุก ชมพู่ มะม่วง กล้วยน้้าว้า) รวมท้ังอาหารบริโภค-ในบ้าน
(ข้าวผัด บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป อาหารแพ็คพร้อมปรุง) และอาหารบริโภค-นอกบ้าน
(อาหารเย็นตามส่ัง) 

สาเหตุจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.09 ได้แก่ 
ผักสด สูงขึ้นร้อยละ 7.80 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.98อาหารส้าเร็จรูป    
ร้อยละ 1.03 ประกอบด้วยอาหารบริโภค-ในบ้าน และนอกบ้าน ร้อยละ 1.22 และ 
0.84 ตามล้าดับ ขณะท่ีหมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ -0.67 
เน้ือสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้า ลดลงร้อยละ -1.59 ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลดลงร้อยละ       
-2.72 เครื่องประกอบอาหารลดลงร้อยละ -0.79 และผลไม้สด ลดลงร้อยละ -2.16     
ส่วนหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.04  จากหมวดเคหสถาน
สูงขึ้นร้อยละ 1.30 (ค่าเช่าบ้าน  ค่ากระแสไฟฟ้า) หมวดการตรวจรักษาและบริการ
ส่วนบุคคล สูงขึ้นร้อยละ 0.25 (ค่ายา ค่าท้าฟัน ) หมวดพาหนะการขนส่ง และการ
สื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.92 (น้้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิด) หมวดการบันเทิงการอ่าน การ
ศึกษาฯ สูงขึ้นร้อยละ 0.58 (ค่าทัศนาจรต่างประเทศ ) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมี
แอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 5.93 (บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สุรา) ส่วนหมวดเครื่องนุ่งห่มและ
รองเท้าลดลงร้อยละ -0.11 (เสื้อผ้าสตรีและเด็ก) 

3. คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี  2561  ร้อยละ 0.7 –1.7 ต่อปี  โดยมีสถานการณ์และปัจจัยส้าคัญที่กระทบต่อเงินเฟ้อ ดังนี้ 

ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยเสี่ยง 

อุปสงค์ภาคครัวเรือนเร่ิมฟื้นตัว ตามผลผลิตและรายได้เกษตรกรที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 
มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบตัรสวัสดิการแห่งรัฐ และการปรับค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่้า ปี 2561 อาจส่งผลดีต่อก้าลังซ้ือในประเทศ สอดคล้องกับดัชนีความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคใน 3 เดือนข้างหน้าที่ปรับตัวดีขึ้นตามล้าดับ 

ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของคู่ค้าส้าคัญ ส่งผลกระทบต่อการส่งออก    
การแข็งค่าของเงินบาท   

การส่งออกที่มีการขยายตัวเป็นล้าดับจากการฟื้นตัวของการค้าโลก รวมทั้งภาค
การท่องเที่ยวที่ยงัขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง 

ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกแม้มีแนวโนม้ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังมีความผันผวน 

การใช้จ่ายภาครัฐในปีงบประมาณ 2561 การลงทุนภาครัฐอาจมีขั้นตอนที่อาจไม่สามารถด้าเนนิการได้ตามแผนทั้งหมด 
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 4. ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคและอัตราการเปลี่ยนแปลง                                                (2558=100)  

กลุ่มดัชนีราคาผู้บริโภค กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี1 อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 5847 โทรสาร 02 507-5825 สายด่วน 1203  

www.price.moc.go.th  

  สัดส่วน เดือนมกราคม 2561 เดือนธันวาคม 2560 
รายการ น้้าหนัก ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

  ม.ค. 61 ม.ค. 61 ม.ค. 60 M/M Y/Y A/A ธ.ค. 60 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป 100.00 101.44 100.75 0.07 0.68 0.68 101.37 -0.08 0.78 0.66 

 หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 36.14 101.60 101.51 -0.10 0.09 0.09 101.70 -0.23 0.20 0.00 

   ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแปง้ 2.91 97.61 98.27 -0.04 -0.67 -0.67 97.65 -0.35 -1.04 -1.90 

   เนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้้า 6.46 99.96 101.58 -0.50 -1.59 -1.59 100.46 -0.40 -1.16 -0.19 

   ไข่และผลิตภัณฑ์นม 1.50 97.45 100.17 -0.59 -2.72 -2.72 98.03 -0.43 -2.96 -2.22 

   ผักและผลไม้ 4.61 104.32 103.85 -0.09 0.45 0.45 104.41 -1.21 0.22 -2.50 

     - ผักสด 1.87 104.74 97.16 1.08 7.80 7.80 103.62 -1.85 3.01 -4.88 

     - ผลไม้สด 2.32 101.91 104.16 0.05 -2.16 -2.16 101.86 -1.33 -1.08 -2.10 

   เครื่องประกอบอาหาร 1.70 101.01 101.81 -0.11 -0.79 -0.79 101.12 -0.19 -0.41 1.09 

   เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1.73 102.30 101.31 0.42 0.98 0.98 101.87 0.33 0.90 0.88 

   อาหารบริโภค-ในบ้าน 8.70 102.74 101.50 0.04 1.22 1.22 102.70 0.03 1.23 1.13 

   อาหารบริโภค-นอกบา้น 8.52 102.57 101.72 0.01 0.84 0.84 102.56 0.17 1.20 1.18 

 หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม 63.86 101.37 100.33 0.18 1.04 1.04 101.19 -0.01 1.10 1.05 

   หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 2.85 100.43 100.54 0.13 -0.11 -0.11 100.30 -0.08 -0.20 -0.02 

   หมวดเคหสถาน 22.89 99.81 98.53 0.00 1.30 1.30 99.81 -0.02 1.12 0.16 

   หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 6.20 101.23 100.98 0.07 0.25 0.25 101.16 -0.09 0.15 0.28 

   หมวดพาหนะการขนส่งและการส่ือสาร 24.16 101.99 101.06 0.42 0.92 0.92 101.56 0.00 1.32 2.35 

     - ค่าโดยสารสาธารณะ 2.04 100.31 99.85 0.00 0.46 0.46 100.31 0.00 0.50 0.17 

     - น้้ามันเชื้อเพลิง 7.84 105.46 103.22 1.32 2.17 2.17 104.09 0.02 3.44 9.01 

     - การส่ือสาร 4.24 99.93 99.95 0.00 -0.02 -0.02 99.93 0.00 -0.02 -0.03 

   หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ 6.15 101.61 101.02 0.01 0.58 0.58 101.60 0.06 0.56 0.57 

   หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 1.61 120.28 113.55 0.14 5.93 5.93 120.11 0.04 5.77 2.98 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน * 72.74 101.64 101.05 0.03 0.58 0.58 101.61 0.02 0.62 0.56 

   กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 27.26 100.88 99.91 0.20 0.97 0.97 100.68 -0.37 1.17 0.96 

      - อาหารสด 15.48 100.42 101.37 -0.30 -0.94 -0.94 100.72 -0.63 -0.91 -1.39 

      - พลังงาน 11.78 101.00 97.52 0.86 3.57 3.57 100.14 -0.02 4.06 4.85 

*หมายถึง คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสด และสินค้ากลุ่มพลังงาน    สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแถลงข่าว และ Infographic ได้ที่ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนมกราคม 2561 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

http://www.,oc.go.th/

