
สถิติอัตราเงินเฟ้อ 

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ
4 มิถุนายน 2563เดือนพฤษภาคม 2563

ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม 2563 เท่ากับ 99.76

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลง -3.44

2.  เดือนเมษายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.01

3.  เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.- พ.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (AoA)  
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อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเดือนพฤษภาคม 2563  
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อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยประเทศต่างๆ ปี 2563 

ประเทศอาเซียน
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่ี…

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วน…

พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

Highlights อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม 2563 เทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ลดลงร้อยละ -3.44 (YoY) หดตัวมากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่ลดลงร้อยละ 
-2.99 จากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ ในการลดค่ากระแสไฟฟ้าและ
ค่าน้้าประปา นอกจากนี้ ราคาพลังงานยังคงต่้ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง
ร้อยละ -27.38 แม้ว่าราคาน้้ามันเช้ือเพลิงจะปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
4.17 ก็ตาม ประกอบกับกลุ่มอาหารสดลดลงร้อยละ -1.24 จากผักสดที่ลดลง
ร้อยละ -15.84 ต่้ าสุดในรอบ 36 เดือน เมื่อเทียบกับฐานราคาที่สูงที่สุด
ในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาสินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหว
สอดคล้องกับผลผลิตและความต้องการ เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว 
เงินเฟ้อพ้ืนฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.01 (ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 
0.41) และเฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค.- พ.ค.) 2563 เงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ -1.04 
(AoA) และเงินเฟ้อพ้ืนฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.40 (AoA) 

1. เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ลดลงร้อยละ -3.44 (YoY)
โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลงร้อยละ -0.01 จากหมวด
ผักและผลไม้ ลดลงร้อยละ -8.80 ต่้าสุดในรอบ 3 ปี และฐานราคาปีที่ผ่านมาสูง
รวมทั้งความต้องการบริโภคชะลอตัว ประกอบด้วย ผักสด (มะนาว ต้นหอม พริก
สด มะเขือ) ลดลงร้อยละ -15.84 ผลไม้ (มะม่วง เงาะ ลองกอง ส้มเขียวหวาน) 
ลดลงร้อยละ -4.57 ขณะที่สินค้าที่ปรับตัวสูงข้ึนซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตและความ
ต้องการ ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเหนียว) สูงขึ้นร้อยละ 
6.03 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้า (เนื้อสุกร ปลาดุก ไก่ย่าง ปลาทูนึ่ง) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.48 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.35 ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนท่ี
ผ่านมาจากปริมาณไข่คงเหลือสะสม เครื่องประกอบอาหาร (น้้ามันพืช มะพร้าว 
(ผลแห้ง/ขูด) ซอสหอยนางรม น้้าปลา) สูงขึ้นร้อยละ 3.37 เครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ (น้้าอัดลม น้้าหวาน กาแฟผงส้าเร็จรูป ) สูงขึ้นร้อยละ 2.01
อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.72 และ 0.46 ตามล้าดับ จาก
กับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด อาหารเช้า ไก่ทอด พิซซ่า

• หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -5.42 จากการลดลงของ
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ -9.15 โดยราคาขายปลีกน้้ามัน
เช้ือเพลิง (น้้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด) ลดลงร้อยละ -27.97 โดยปรับตัวสูงขึ้นจาก
เดือนที่ผ่านมาที่ลดลงร้อยละ -30.85 ส่งผลให้ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานลดลง
ร้อยละ -27.38  หมวดเคหสถาน ลดลงร้อยละ -5.61 จากมาตรการของรัฐใน
การลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้้ าประปา หมวดการสื่อสาร (เครื่ องรับ
โทรศัพท์มือถือ) ลดลงร้อยละ -0.05 ขณะที่สินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงข้ึน ได้แก่ 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (เสื้อเช้ิตบุรุษ กางเกงขายาวสตรี รองเท้าหุ้มส้น
หนังบุรุษ) สูงขึ้นร้อยละ 0.08  หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
(แชมพู ค่าแต่งผมชาย น้้ายาระงับกลิ่นกาย) สูงขึ้นร้อยละ 0.24 หมวดการบันเทิง 
การอ่าน การศึกษาฯ (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและท้าบุญ (ค่าเช่ารถตู้ ) 
ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นร้อยละ 0.36 และค่าโดยสารสาธารณะ 
(ค่าโดยสารรถตู้วิ่งระหว่างอ้าเภอ ค่าโดยสารเครื่องบิน) สูงขึ้นร้อยละ 0.42 รวมทั้ง 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา) สูงขึ้นร้อยละ 0.02 



ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนพฤษภาคม 2563 
2. เทียบกับเดือนเมษายน 2563 สูงขึ้นร้อยละ 0.01 (MoM) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ดังนี้

ร้อยละ (MoM)

0.01 

0.02 

-0.01 

0.00 

0.00 

-1.12 

0.19 

1.05 

2.73 

0.10 

0.00 

-0.30 

รวมทุกรายการ

อาหารและเครื่องดื่มไมม่…ี

- อาหารสด

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหารและ…

เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

เคหสถาน

การตรวจรักษาและบริการส่วน…

พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร

- พลังงาน

การบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ

ยาสูบและเครื่องดืม่มีแอลกอฮอล์
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3. เฉลี่ย 5 เดือน (ม.ค. – พ.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ลดลงร้อยละ -1.04 (AoA) โดยมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน *

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 0.02 ตามการ
สูงขึ้นของผักสด (ผักชี ต้นหอม พริกสด ผักคะน้า ถั่วฝักยาว) สูงขึ้นร้อยละ 
8.92 อาหารบริโภค-ในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.14 และ 0.02 
ตามล้าดับ จากราคาอาหารโทรสั่ง (delivery) และอาหารแพ็คส้าเร็จรูปที่หมด
โปรโมช่ัน รวมท้ังอาหารจานเดียวต่างๆ เช่น ส้มต้า ย้าประเภทต่างๆ อาหาร
ตามสั่ง ขณะที่สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
(ข้าวสารเจ้า ข้าวสารเหนียว) ลดลงร้อยละ -0.69 เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้้า
(ปลานิล ไก่ย่าง ปลาหมึกกล้วย ไก่สด) ลดลงร้อยละ -0.40 ไข่และผลิตภัณฑ์
นม (ไข่ไก่ ครีมเทียม ไข่เป็ด) ลดลงร้อยละ -2.91 ผลไม้สด (เงาะ มะม่วง 
ส้มเขียวหวาน มังคุด) ลดลงร้อยละ -2.98 เครื่องประกอบอาหาร (น้้ามันพืช 
ซอสหอยนางรม น้้าปลา) ลดลงร้อยละ -0.21 และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
(น้้าอัดลม กาแฟ(ร้อน/เย็น) น้้าผลไม้) ลดลงร้อยละ -0.17

• หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองดื่ม โดยเฉลี่ยราคาไม่เปลี่ยนแปลง โดยมี
สินค้าที่มีราคาสูงขึ้นคือ หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ร้อยละ 1.05
จากการสูงขึ้นของราคาน้้ามันเช้ือเพลิงเกือบทุกชนิด ยกเว้น น้้ามันดีเซล 
ก๊าชยานพาหนะ (LPG) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
(โฟมล้ างหน้ า  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและบ้ ารุ งผิ ว )  สู งขึ้นร้ อยละ  0 .19
หมวดการบันเทิง การอ่าน การศึกษาฯ (เครื่องถวายพระ เครื่องรับโทรทัศน์
ค่าอาหารสัตว์เลี้ยง) สูงขึ้นร้อยละ 0.10 ขณะที่มีสินค้าและบริการที่มีราคา
ลดลง ได้แก่ หมวดเคหสถาน (ค่าน้้าประปา น้้ายาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก) ลดลง
ร้อยละ -1.12 ขณะที่สินค้าและบริการในหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
การสื่อสาร  หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ราคาโดยเฉลี่ย
ไม่เปลี่ยนแปลง

• หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเคร่ืองด่ืม ลดลงร้อยละ -2.38 ตามการลดลงของ
หมวดเคหสถาน (ค่ากระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม ค่าน้้าประปา) ลดลงร้อยละ -1.94 
หมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร ลดลงร้อยละ -4.67 ตามการลดลงของ
ราคาน้้ามันเช้ือเพลิง ร้อยละ -15.73 และการสื่อสารลดลงร้อยละ -0.05 
ขณะที่หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า (รองเท้าหุ้มส้นหนังบุรุษ กางเกงขายาว
สตรี เสื้อยืดสตรี) สูงขึ้นร้อยละ 0.08 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน
บุคคล (น้้ายาระงับกลิ่นกาย ค่าแต่งผมชาย แชมพู โฟมล้างหน้า) สูงขึ้นร้อยละ 
0.27 หมวดการบันเทิง การอ่านและการศึกษา (ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและ
ท้าบุญ ค่าเล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมการศึกษา) สูงขึ้นร้อยละ 0.49 ค่าโดยสาร
สาธารณะ (ค่าโดยสารรถประจ้าทาง ค่าโดยสารรถสองแถว ค่าโดยสารรถตู)้ 
สูงขึ้นร้อยละ 4.38 และหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ (สุรา) สูงขึ้น
ร้อยละ 0.01

• หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 1.28 ตามการ
สูงขึ้นของข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง (ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า) สูงขึ้น
ร้อยละ 7.42 จากปริมาณผลผลิตในท้องตลาดลดลง เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์
น้้า (เนื้อสุกร ปลานิล กระดูกซี่โครงหมู ไก่ย่าง) สูงขึ้นร้อยละ 1.92 ไข่และ
ผลิตภัณฑ์นม (ไข่ไก่ นมเปรี้ยว ไข่เป็ด นมสด) สูงขึ้นร้อยละ 2.37 ผลไม้สด 
(กล้วยน้้าว้า ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง สับปะรด) สูงขึ้นร้อยละ 0.13 เครื่องประกอบ
อาหาร (น้้ามันพืช มะพร้าว (ผลแห้ง/ขูด) น้้าปลา ซอสหอยนางรม) สูงขึ้น
ร้อยละ 2.53 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้้าอัดลม น้้าหวาน เครื่องดื่มรส
ช็อกโกแลต กาแฟผงส้าเร็จรูป) สูงขึ้นร้อยละ 2.17 อาหารบริโภคในบ้าน
(กับข้าวส้าเร็จรูป ข้าวแกง/ข้าวกล่อง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด) สูงขึ้นร้อยละ 0.70 และ
อาหารบริโภคนอกบ้าน (อาหารเช้า อาหารเย็น (อาหารตามสั่ง) ข้าวราดแกง) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.38 ขณะที่สินค้าในกลุ่มผักสด (พริกสด มะนาว ต้นหอม 
กะหล่้าปลี ผักชี) ลดลงร้อยละ -7.21
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4. การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (YoY) จ าแนกรายภาค ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อจากราคาสินค้าและบริการของแต่ละภูมิภาค เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 (YoY) ลดลงทุกภูมิภาค
โดยมีล้าดับการปรับตัวลดลงดังนี้ (1) ภาคใต้ ลดลงร้อยละ 3.97 (2) ภาคกลาง ลดลงร้อยละ 3.77 (3) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลดลง
ร้อยละ 3.30 (4) ภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 3.23 และ (5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 3.15 มาจากปัจจัยส้าคัญต่าง ๆ ดังนี้
• มาตรการของรัฐในการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าและน้้าประปาท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด–19 มีผลท้าให้ค่ากระแสไฟฟ้า

และค่าน้้าประปาลดลง 
• ราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ลดลงจาก ผลกระทบของราคาน้้ามันในตลาดโลก 
• ราคากลุ่มผักสด ที่ลดลงตามความต้องการที่ลดลง และฐานราคาที่สูงมากในปีก่อนหน้า
ในขณะที่ปัจจัยบวกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากค่าเช่ารถตู้เป็นหลัก รวมถึงราคาอาหารส้าเร็จรูปที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคกลาง ส้าหรับภูมิภาคอื่นๆ ได้รับปัจจัยบวกจากข้าวสารเหนียวและอาหารสด

5. แนวโน้มดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 2563 

ปัจจัยส้าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนยังคงเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และราคาน้้ามันเช้ือเพลิง 
(ทั้งจากด้านอุปสงค์และด้านอุปทาน) โดยสถานการณ์ราคาพลังงานโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการตกลงการลดก้าลังการผลิตของผู้ผลิตน้้ามัน
รายใหญ่และความต้องการใช้น้้ามันของหลายประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการเริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติหลังสถานการณ์โควิด–19 อย่างไรก็ตาม
มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ อาทิ การลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้้าประปา ท่ียังคงมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน จะเป็นปัจจัยทอน
ต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศ ขณะที่ภัยแล้งอาจส่งผลต่อผลผลิตสินค้าเกษตรบางชนิด ท้าให้ราคามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น แต่จะถูกลดทอนด้วย
ปัจจัยด้านอุปสงค์ที่ลดลงและฐานราคาสินค้าเกษตรบางชนิดที่สูงมากในปีก่อน

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั้งปี 2563 ที่ร้อยละ (-1.0) – (-0.2) (ค่ากลางอยู่ท่ี -0.6) โดยมีสมมติฐานปี 2563 ดังนี้

• ราคาน้ ามันดิบดูไบ เคลื่อนไหวในช่วง 35 – 45 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล 
• อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวระหว่าง 30.5 – 32.5 บาท/เหรียญสหรัฐ 
• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ (-5.8) – (-4.8)

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ตารางแสดงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและอัตราการเปลี่ยนแปลง เดือนพฤษภาคม 2563 (2558=100)

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

ภาคกลาง 5.พระนครศรีอยุธยา 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

Concept ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย ปีฐาน 2558 มีจ านวนรายการสินค้าและบริการ ทั้งสิ้น 422 รายการ (ปีฐาน 2554
มีจ านวน 450 รายการ) ครอบคลุมสินค้าและบริการ 7 หมวดที่จ้า เป็นต่อการครองชีพ ได้แก่ 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
2) หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 3) หมวดเคหสถาน 4) หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 5) หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร 6) หมวดการ
บันเทิงการอ่าน และการศึกษาฯ 7) หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ โดยการค้านวณดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปนั้น จะเปรียบเทียบราคาสินค้าในช่วงระยะเวลา
หนึ่งๆ กับราคาสินค้าในช่วงเวลาเริ่มต้น เรียกว่า “ปีฐาน” ที่ก้าหนดตัวเลขดัชนีเท่ากับ 100 ทั้งน้ี ครัวเรือนผู้บริโภคที่ครอบคลุมในการค านวณดัชนีปีฐาน 2558 
ได้แก่ ครัวเรือนในเขตเทศบาล ที่มีจ านวนสมาชิก 1 –5 คน และมีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 12,000 –62,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 43 จังหวัด1

* หมายเหตุ : ดชันีราคาผูบ้ริโภคพ้ืนฐาน หมายถึง ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีหกัรายการสินคา้กลุ่มอาหารสดและสินคา้กลุ่มพลงังาน

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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